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บทน า 
 

 ป่าพรุ (อังกฤษ: Swamp forest, Peat swamp forest) เป็นประเภทของป่าดิบชื้นประเภทหนึ่ง ที่
อยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่ม เกิดจากแอ่งน้้าจืดเกิดขังตัวติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน มีการสะสมของชั้นดินอินทรีย์วัตถุ 
เช่น ซากพืช, ซากสัตว์, เศษซากของต้นไม้ ใบไม้ ต่าง ๆ จนย่อยสลายช้า ๆ กลายเป็นดินพีตหรือดินอินทรีย์ที่มี
ลักษณะหยุ่นยวบเหมือนฟองน้้าที่มีความหนาแน่นน้อยอุ้มน้้าได้มาก และพบว่ามีการสะสมระหว่างดินพีตกับ
ดินตะกอนทะเลสลับกันชั้นกัน 2-3 ชั้น เนื่องจากน้้าทะเลเคยมีระดับสูงขึ้นจนท่วมป่าพรุ เกิดการสะสมของ
ตะกอนน้้าทะเลถูกขังอยู่ด้านใน พันธุ์ไม้ในป่าพรุตายลงไป และเกิดเป็นป่าชายเลนขึ้นมาแทนที่ เมื่อ
ระดับน้้าทะเลลดลง และมีฝนตกลงมาสะสมน้้าที่ขังอยู่จึงจืดจางลง และเกิดป่าพรุขึ้นมาอีกครั้ง ดินพรุชั้นล่างมี
อายุถึง 6,000-7,000 ปี ส่วนดินพรุชั้นบนอยู่ระหว่าง 700-1,000 ปี ซึ่งในจังหวัดนราธิวาสมีป่าพรุจ้านวน 2 
แห่ง ได้แก่ ป่าพรุบาเจาะ และพรุโต๊ะแดง โดยกระบวนการเกิดป่าพรุ มีความแตกต่างกันดังนี้ 
       การเกิดพรุบาเจาะเกิดในที่ลุ่มระหว่างสันทราย 3 แนว วางตัวในแนวเหนือใต้  และขนาบด้วย 
สันทรายอีก 1 แถวที่อยู่กลางพ้ืนที่ ช่วงแรกของการเกิดพรุ น้้าในพรุยังเค็มเนื่องจากสันทรายที่ล้อมรอบที่ลุ่ม 
ยังปิดไม่สนิท ต่อมาเมื่อสันทรายปิดสนิทน้้าทะเลเข้าไม่ได้  น้้าฝนและน้้าจืดที่ ไหล  มาจากแผ่นดิน 
ท้าให้น้้าเค็มค่อย ๆ จืดลงเป็นน้้ากร่อยและเป็นน้้าจ ืดในที่สุด พวกหญ้าและพืชน้้าก็เจริญงอกงามขึ้น 
เมื่อมีปริมาณมากขึ้น ก็จะเกิดการเน่าผุพังทับถมกัน ท้าให้พรุตื้นเขินและเปลี่ยนสภาพ เป็นหญ้าผสมพืช 
หรือไม้พุ่มขนาดเล็กและไม้ยืนต้นต่างๆ เมื่อล้มตายลงซากพืชที่มีปริมาณ  มากขึ้นและมีปริมาณมากพอ 
ที่จะให้พืชต่างๆที่สามารถขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มก่อตัวขึ้นแปรสภาพเป็นป่าพรุ ซึ่งมีพืชหลากหลายชนิดขึ้น  
เบียดเสียดกันอย่าง 
       การเกิดพรุโต๊ะแดงซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากพรุบาเจาะ โดยพ้ืนที่พรุเกิดตามชายฝั่งทะเลจะเป็นพ้ืน 
ตะกอนทะเลมาก่อน โดยพืชเดิมเป็นป่าชายเลนที่มี พืชหลายชนิดขึ้นปกคุลม ต่อมาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
เกิดการยกตัว อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกหรือทางธรณีวิทยา  ท้าให้เกิดการถอยร่น 
ของน้้าทะเล เกิดเป็นสันทรายกั้นการเข้าออกของน้้าทะเล เกิดเป็นทะเลสาบหรือเป็นแอ่ง พืชพรรณป่าชายเลน 
ตายเกิดการสะสมเศษชิ้นส่วนของพืชบนตะกอนน้้าทะเลที่มีวัสดุซัลไฟด์มาก แต่เนื่องจากมีฝนตกชุกจึงท้าให้ 
ความเค็มของน้้าลดลงมีพืชน้้าเกิดขึ้นในบริเวณขอบ ๆ ของพ้ืนที่ และพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ จนเป็นไม้ยืน 
ต้นไม้พุ่มที่ชอบน้้า เกิดข้ันจนพัฒนาเป็นป่าพรุ ที่มีสังคมพืชหลายชนิดขึ้นหนาแน่ 
 ทั้งนี้ปัญหาการเกิดไฟป่าของป่าพรุจะพบในทุกปี โดยความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับระดับความแห้งแล้ง
ของแต่ละปีและแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้เมื่อเกิดไฟป่าในป่าพรุ ในแต่ละพ้ืนที่จะมีระบบการจัดการภัยพิบัติที่แตกต่าง
กัน โดยส่วนใหญ่สาเหตุส้าคัญเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การหาของป่า การจุดไฟในป่า หรือการเผาป่า
เพ่ือขยายพ้ืนที่ท้ากิน ซึ่งอาจท้าให้ไฟป่าเกิดการลุกลามเข้าสู่ไฟไหม้ป่าพรุต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาสภาพและลักษณะของการจัดการภัยพิบัติ ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ 

จังหวัดนราธิวาส 
2. เ พ่ือวิ เคราะห์แนวทางและ กลไกเ พ่ื อการการจัดการภัยพิบัติ  ไฟใหม้ป่ าพรุ โต๊ะแดง 

และป่าพรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
3. เพ่ือจัดท้าข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ไฟใหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ 

โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 เป็นการศึกษาข้อมูลการจัดการภัยพิบัติไฟป่าในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส (พรุบาเจาะ และพรุโต๊ะ
แดง) โดยอาศัยกระบวนการประชุมกลุ่มการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์หรือการร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่ 
กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องที่อาศัยในพ้ืนที่ที่อยู่รอบ ๆ พ้ืนที่ป่าพรุ ประกอบด้วย (1) ผู้น้าหรือปราชญ์ชาวบ้าน 
(2) เจ้าหน้าที่ของรัฐ (3) ผู้น้าท้องถิ่น (4) ประชาชนในพ้ืนที่ และ (5) ผู้แทนจากองค์กรชุมชน ภายในกรอบ 
ระยะเวลา 10 เดือน  
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เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง 
 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ป่าพรุ 
 มาตรการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจัดการไฟไหม ้ป่าสามารถอธิบาย 
โดยสรุปได้ดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 58 หน้า 1417 วันที่ 15 ตุลาคม  
2484) ได้แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 โดยมาตราที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
   (1.1) มาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระท้าด้วยประการใด ๆ 
อันเป็นการท้าลายป่า หรือเข้ายึดถือหือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแต่จะกระท้าภายใน  
ขอบเขตที่ได้จ้าแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม รัฐมนตรี  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือได้รับ 
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(1.2) มาตรา 72 ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 54 ต้องระวางจ้าคุกไม่เกิน 5 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ ถ้าได้กระท้าเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ ผู้กระท้าความผิด 
ต้องระวางโทษตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท  

(2) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 81 ตอน 38 หน้า 263  
วันที่ 28 เมษายน 2507) 
                      (2.1) มาตรา 14 ก้าหนดว่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลยึดถือครอบครอง 
ท้าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท้าไม้เก็บหาของป่า หรือกระท้าด้วยประการใด ๆ 
อันเป็นการเสื่อมแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
                        (2.2) มาตรา 31 ก้าหนดไว้ว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษจ้าคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 
5 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ในกรณีความผิดตามมาตรานี้  ถ้าได้กระท้าเป็นเนื้อที่ เกิน 25 ไร่ 
หรื อก่อ ให้ เกิดความเสี ยหาย  ได้ แก่  (1)  ไม้สั ก  ไม้ยาง  ไม้สน เขา  หรือไม้หว งห้ ามประเภท ข 
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ (2) ไม้อ่ืนที่เป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน 20 
ต้น หรือท่อน หรือรวมปริมาตรไม้เกิน 4 ลูกบาศก์เมตร หรือ (3) ต้นน้้าล้าธาร 

(3) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 80 หน้า 1071 วันที่ 3  
ตุลาคม 2504) 
                       (3.1) มาตรา 16 (1) ก้าหนดว่าภายในอุทยานแห่งชาติห้ามมิให้บุคคลใด  (1) ยึดถือ 
ครอบครองที่ดินรวมตลอดถึงก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า  (2) ยิงปืนท้าให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิดหรือ 
จุดดอกไม้ไฟ และ (3) ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งอาจท้าให้เกิดเพลิง 
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  (3.2) มาตรา 24 ก้าหนดไว้ว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 5 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

(3.3) มาตรา 27 ก้าหนดไว้ว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (16) (19) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิ น 
500 บาท 

(4) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 15  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535) 
                        (4.1) มาตรา 38 วรรคแรก ก้าหนดว่า ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือ 
หรือครอบครองที่ดิน หรือปลูก หรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัดโค่นแผ้วถาง เผา หรือท้าลายต้นไม้ 
หรือพฤกษชาติอ่ืนหรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ หรือสัตว์ป่า หรือเปลี่ยนแปลงทางน้้า 
หรือท้าให้น้้าในล้าน้้า ล้าห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า 
                       (4.2) มาตรา 42 ก้าหนดว่า ในเขตห้ามล่าสัตว์ ห้ามมิให้ผู้ ใดกระท้าการดังต่อไปนี้  
ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัดโค่น แผ้วถาง เผา ท้าลายต้นไม้ หรือพฤกษชาติอ่ืน หรือขุดหาแร่ ดิน หิน 
หรือเลี้ยวสัตว์ หรือเปลี่ยนแปลงทางน้้า หรือท้าให้น้้าในล้าน้้า ล้าห้วย หนอง บึง ท่วมท้น เหือดแห้ง 
เ ป็ น พิ ษ ห รื อ อั น ต ร า ย ต่ อ สั ต ว์ ป่ า  เ ว้ น แ ต่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต เ ป็ น ห นั ง สื อ จ า ก อ ธิ บ ดี  
หรือเมื่ออธิปดีได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นครั้งคราว ในเขตห้ามล่าแห่งใดโดยเฉพาะ 
                       (4.3) มาตรา 54 ก้าหนดไว้ว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 38 หรือมาตรา 42 วรรคสองต้องระวาง  
โทษจ้าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
 
นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/ป่าพรุ 
            นโยบายป่ า ไม้ แห่ งชาติ  ( 2563 )  มี การก้ าหนดและขับ เคลื่ อนนโยบายของประ เทศ  
เ กี่ ย ว กั บการบริ ห า รจั ดการป่ า ไม้ ทั้ ง ร ะบบ  ทั นต่ อ  สถานการณ์ และ เป็ น ไปอย่ า งมี เ อกภ าพ 
เกิดดุลยภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีมาตราการในการประสาน ติดตาม 
เฝ้าระวัง และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้  
และการด้าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความยั่ งยืน ตลอดจน  
เพ่ือเป็นการน้อมน้าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  รวมทั้ งค้ านึ งถึ งข้อตกลง 
ระหว่างประเทศที่เก่ียวกับการป่าไม้ จึงก้าหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติดังนี้ 

1. นโยบายด้านการจัดการป่าไม้ 
(1.1) เชื่อมโยงการท้างานของภาครัฐในการบริหารจัดการป่าไม้ทุกระดับ ให้มีเอกภาพและ ประ 

สาน กันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างการบริหารราชการทุกระดับ รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือ  
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และพัฒนา กลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุน ให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนาป่าไม้  
ของชาติในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยด้าเนินการอย่างมีเป้าหมายและต่อเนื่อง  

(1.2) ก้าหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
ประกอบด้วย (2.1) ป่าอนุรักษ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ประเทศ (2.2) ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยก้าหนดให้เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ 
และป่าชุมชน ให้ได้ตามเป้าหมายภายใต้กรอบเวลา ที่ก้าหนดในแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้ แห่งชาติ 

(1.3) จ้าแนกพ้ืนที่ป่าไม้เ พ่ือการบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศและระดับพ้ืนที่  
พร้อมทั้งก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในแต่ละพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 

(1.4) ปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้ทุกประเภทของรัฐให้ชัดเจนและมีเอกภาพ ด้วยการประยุกต์  
ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยค้านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(1.5) พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ ทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับพ้ืนที่  
ให้มีมาตรฐานเอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าไม้ทุกประเภท และเชื่อมโยงกับข้อมูลด้าน  
เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรอย่างอ่ืนของประเทศ และก้าหนดหน่วยงาน  หรือคณะบุคคลผ ู้รับผิดชอบ 
ที่ชัดเจนและเหมาะสม 

(1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ของทุกภาคส่วน ให้มีจิตส้านึกและมีส่วนร่วม 
รวมทั้งรับผิดชอบในการ อนุรักษ์ การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

(1.7) หยุดยั้ งและป้องกันการท้าลายทรัพยากรป่าไม้ ในที่ ดินป่า ไม้ของรัฐทุกรูปแบบ 
ให้มีประสิทธิภาพ โดยก้าหนดตั้งชี้วัดความส้าเร็จของการด้าเนินงานที่ชัดเจน 

(1.8) บริหารจัดการป่าอนุรักษ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความ 
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งป้องกันภัยธรรมชาติต่าง ๆ และรักษาสภาพธรรมชาติที่สวยงาม หรือมี 
จุดเด่นเฉพาะตัว โดยให้คงไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติ รักษาดุลยภาพของระบบนิเวศให้มากที่สุด ซึ่งการใช้  
ประโยชน์ต้องกระท้าเท่าที่จ้าเป็นตามศักยภาพหรือขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ ตลอดทั้ง 
เพ่ือประโยชน์ในทางการศึกษาการวิจัย และนันทนาการ 

(1.9) จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ป่าไม้ ของรัฐอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และค้านึงถึงผลกระทบ  
ต่อระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โดยให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 

(1.10) พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้  
อย่างเหมาะสม 

(1.11) ฟ้ืนฟูป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์ โดยก้าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการฟ้ืนฟู  
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง มีการติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ผลการด้าเนินงานต่อสาธารณะบนพ้ืนฐาน 



7 
 

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และก้าหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น 

(1.12) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถอ้านวยประโยชน์  
ต่อชุมชน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ของประชาชน เป็นส่วนส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 
และเป็นการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

(1.13) พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าทั้งระบบ รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า  
อย่างเป็นรูปธรรม และสัตว์ป่าได้รับการคุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศ 
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
         2. นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ 

(2.1) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งในที่ดินของรัฐที่ ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ 
และในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่มิใช่ของรัฐให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไม้ และตอบสนอง  
ต่อการใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน 

(2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ ใช้ผลิตผลจากป่าไม้ครบวงจรในทุกระดับ 
และพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม 

(2.3) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองป่าไม้ตามมาตราฐานการรับรองสป่าไม้ให้เป็นที่ยอมรับและ  
ได้รับการรับรอง ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

(2.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์การบริการจากป่าไม้อย่างสมดุล ยั่ งยืน 
และเก้ือกูลระบบนิเวศ 
            3. นโนบายด้านการพัฒนาระบบบริหารและองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้ 

(3.1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้ให้สามารถบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ 
ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขนาดที่เหมาะสม ลดความซ้้าซ้อน และปรับปรุง  
วิสั ยทัศน์ภารกิจหรือพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์  
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บท  
พัฒนาการป่าไม้แห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3.2) พัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการอ้านวยความสะดวกในการ 
พิจารณาอนุญาตให้กับประชาชนและการบริการอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
โดยน้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

(3.3) พัฒนาและส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยภาครัฐมีการบริหารอัตราก้าลังที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม 
ในการท้างาน เพ่ือประชาชนและประเทศ มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
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(3.4) พัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้ทุกระดับให้มีความเป็นมือ 
อาชีพในงานป่าไม้ มีความเหมาะสมกับต้าแหน่งงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  
งานคุ้มครองรักษาทรัพยากรป่าไม้ในภาคสนามให้มีความเหมาะสมกับลักษณธงานที่ปฏิบัติ และไม่น้อยกว่า  
บุคลากรสายงานอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน 

(3.5) ก้าหนดให้มียุทธศาสตร์หรือแผนการวิจัยภาคป่าไม้ ในนโยบายยุทธศาสตร์หรือ 
แผนการวิจัยระดับชาติ และ/หรือ พิจารณาจัดตั้งสถาบันวิจัยป่าไม้ในระดับชาติ รวมทั้งสนับสนุน  
และพัฒนางานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ทั้งระบบ 

(3.6) ปนรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และมติคณะรัฐมนตรี ที่ เกี่ยวข้อง 
ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ  
ในการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม 
และน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

(3.7) ให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่ งชาติที่ จั ดตั้ ง เป็นการถาวรโดยกฎหมาย 
มีหน้าที่และอ้านาจในการก้าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศทั้งระบบ 
รวมทั้งก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประสาน และให้ค้าแนะน้าแกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณา  
จัดตั้งส้านักงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพ่ือท้าหน้าที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด้าเนินงาน  
ของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พุทธศักราช 2560-2564) 

ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐาน
การผลิตและให้บริการ รวมทั้งการด้ารงชีพที่ยั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน้าไปใช้ในการพัฒนา  
จ้านวนมากก่อให้ เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่ป่ าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโท รม 
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ 
และมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  
มากขึ้นจากการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม ร วมทั้งปัญหา 
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  
ของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
มีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อภาคเศรษฐกิจ 
และห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  สภาพภูมิอากาศ 
ซึ่งทวีความเข้มข้น ท้าให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับ  ภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า ขณะท ี่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นการก้าหนด 
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ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (ค.ศ.2016-2030) จะส่งผลกระทบต่อแนวทาง 
การพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งด้าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ 
การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโต 
ที่ เ ป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชี วิ ตของประชาชน เ ร่ งแก้ ไขปัญหาวิกฤติ สิ่ ง แวดล้อม  
เพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริม  
การผลิตและการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อม 
ในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
         แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่  12 (พุทธศักราช 2560-2564) ส่ วนที่  4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ได้ก้าหนดแนวทางการพัฒนาที่มีความส้าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ 
เป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค้านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว รักษาความมั่นคง  
ของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  และเป็นธรรมรวม 
ทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เพ่ือใช้ในการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ ดินของรัฐ 
โดยจัดท้าระบบฐานข้อมูลเ พ่ือการบริหารจัดการที่ ดิน จัดท้าหลักฐานการถือครองที่ ดินของรัฐ  
ทุกประเภทให้ครบถ้วนชัดเจนปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินให้มีเอกภาพเพ่ือท้าหน้าที่ก้าหนดภาพรวม
นโยบายด้านที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยใช้กลไกเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ 
สนับสนุนการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชนโดยให้สิทธิในลักษณะแปลงรวมและการรวมกลุ่ม เพ่ือพัฒนาระบบ  
การผลิตและการสร้างรายได้ของชุมชน พัฒนาระบบเช่าที่ดินให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างโอกาส  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับประชาชน จัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก้าหนดมาตรการป้องกันการถือ 
ครองที่ดินของคนต่างชาติ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรดินและที่ดิน ให้มีคุณภาพเหมาะสม ต่อการ ใช้ประ โยชน์ 

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืนทั้งใน  
มิติ เชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้้า เพ่ือก้าหนดทิศทางการบริหารจัดการ และการใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรน้้าทั้งน้้าผิวดิน 
และน้้าใต้ดิน ในทุกมิติ โดยค้านึงถึงศักยภาพ และข้อจ้ากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ลุ่มน้้า  

(3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ โดยมีแนวทาง 
ด้าเนินงาน แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้เร่งแก้ไขปัญหา  วิกฤตหมอกควัน 
ไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ โดยส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้าร่วมด้าเนินการอย่างต่อเนื่องประสาน 
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กับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีตามข้อกำหนดในข้อตกลงอาเซียนเรื่อง มลพิษจาก 
หมอกควันข้ามแดน ด้าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม ส้าหรับการแก้ปัญหาหมอกควัน  
จากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด ควรมีมาตรการสร้างแรงจูงใจ  ให้เกษตรกรประกอบกับ 
เผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร อาทิ การหมักตอซัง รวมไปถึงศึกษาวิจัย  
พืชทดแทนที่เหมาะสม มีตลาดรองรับและต้นทุนต่้ากว่า ตลอดจนสร้างอาชีพทดแทน อาทิ การท่องเที่ยวชุมชน 
เป็นต้น 

(4) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและน้าไปสู่การ 
พัฒนาที่ยั่งยืน โดย 

(4.1) บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับ 
จังหวัด และระดับชุมชนท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่าง ๆ พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการประเมิน  
และจัดท้าแผนที่ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในพ้ืนที่และภาคการผลิตที่มีลำดับความส้าคัญสูง 

(4.2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ  
สนับสนุนการจัดท้าแผนรับมือภัยพิบัติในระดับพื้นที่ส่งเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นศูนย์ก
ลาง ส่งเสริมภาคเอกชนในการจัดท้าแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ สร้างจิตส้านึก ความปลอดภัย  
สาธารณะส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น  ในการร่วมกัน ด้าเนินการป้องกัน และลด 
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

(4.3)  พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยให้มีความ 
แม่นย้า น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่าน เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน  
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ได้พัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

(4.4)   พัฒน า ร ะบบก า ร ฟ้ื น ฟู บู ร ณ ะห ลั ง ก า ร เ กิ ดภั ย  ใ ห้ ส าม า ร ถต อบ ส น อ ง 
ต่อความต้องการของผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ ความปลอดภัย 
ภายหลังการเกิดภัยพิบัติ และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างและโครงสร้าง  พ้ืนฐาน 
รวมถึงพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะสร้างขึ้นให้สามารถ  รองรับภัยพิบัติ 
รุนแรงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

(4.5) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติโดยจัดท้าหลักสูตรการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ 
การจัดการภัยพิบัติ วางระบบเพ่ือสร้างความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถขของเครือข่ายอาสาสมัคร 
และเชื่อมโยงการท้างานกับภาครัฐ เพ่ือให้มีบทบาทร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉิน 

(5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
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สิ่งแวดล้อม 
(5.1)  สร้างจิตส้านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยไม่ 

จ้ากัดแค่เพียงการรับฟังความคิดเห็น แต่ควรสร้างการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดท้าโครงการ  เพ่ือสร้าง 
การยอมรับและลดความขัดแย้งกับประชาชนในพ้ืนที่  รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วน  
ในการลงทุนเพ่ือการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี  
ส่ วนร่ วม ในการดู แล  รั กษา  ติ ดตาม  และตรวจสอบการบริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ  
และสิ่ งแวดล้ อมร่ วมกับหน่ วยงานภาครั ฐมากขึ้ น  สนับสนุน ให้มี การจัดตั้ งกองทุน พัฒนาการ  
มี ส่ ว น ร่ ว มการจั ดการทรั พยากรธร รมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อม  เ พ่ื อส่ ง เ ส ริ ม ให้ ภ าคส่ วนต่ า ง  ๆ 
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และสามารถน้างบประมาณที่ได้จากการระดมทุนมาจัดการแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งพัฒนากระบวนการติดตามโครงการที่ด้าเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ 
และภาคประชาชน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลไก เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการยุติธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ใช้ประโยชน์  จากสื่อสารมวลชน 
ในการรณรงค์ เผยแพร่แนวคิดและการปฏิบัติที่ดี ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ก้าหนดช่วงเวลาบังคับการออกอากาศ เพ่ือรณรงค์ปลูกป่า ยุติการเผาป่า และการคัดแยกขยะ เป็นต้น 

(5.2)  ทบทวนแก้ไขกฎหมาย โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน เพ่ือให้มีสาระคุ้มครอง 
สิทธิชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่อาศัยบนพ้ืนที่ต้นน้้า 
หรือพ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ก้าหนดมาตรการชดเชยผู้ ได้รับผลกระทบ 
จากการด้าเนินนโยบายของรัฐ เช่น พ้ืนที่น้้าท่วม พ้ืนที่เวนคืนที่ดินเพ่ือด้าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง 
 แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ใ น ปั จ จุ บั น ไ ด้ มี มุ ม ม อ ง ที่ แ ต ก ต่ า ง ไ ป จ า ก ใ น อ ดี ต 
ที่มองว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ควรจะก้าจัดทิ้งไป เนื่องจากความขัดแย้งจะท้าให้องค์การเกิดความไม่สามัคคี 
และท้าให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการท้างาน เนื่องจากมีความเข้าใจว่า  ในองค์การที่มีการ 
บริหารจัดการที่ดีจะต้องไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นและสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดความขัดแย้งได้  
แต่ในแนวคิดปัจจุบัน มองว่า หากมีการบริหารความขัดแย้งที่ดีจะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่เกิดผลดี 
ดังนั้นคุณ หรือโทษของความขัดแย้งจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารความขัดแย้งนั้น 
            แนวความคิดของสตีเฟน พ.ร๊อบบิน (Stephen P. Robbins) ได้กล่าวว่าวิวัฒนาการของแนวความ 
คิดเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การสามารถแบ่งได้เป็น 3 ทัศนะ คือ สมัยเดิม สมัยพฤติกรรม และสมัยใหม่ 
(Robbins, 1974)  
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(1) สมัยเดิมมีความเชื่อว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่ไม่มีความจ้าเป็น  ที่จะให้เกิดขึ้น 
ภายในองค์การ หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมาภายในองค์การ ก็เท่ากับเป็นสัญญาณเตือนบอกเหตุ  
ให้รู้ว่างองค์การมีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้น มีปัญหาที่จะต้องรับแก้ไขและเยียวยาอย่างเร่ งรีบ 
มิฉะนั้นจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งตามมาสร้างความเสยหายให้เกิดขึ้นกับองค์การได้ จึงมีความจ้าเป็น  
ที่จะต้องจัดการแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อปัญหาให้หมดสิ้นไป ความขัดแย้งจึงจะยุติลงได้ 

(2) สมัยพฤติกรรม มีความเชื่อว่าความขัดแย้งซึ่งจะยุติลงได้เกิดขึ้นอยู่เสมอภายในองค์การ 
เป็นสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะในองค์การประกอบด้วยสมาชิกที่มีทัศนคติ ค่านิยม ความคิดเห็น ความสนใจ 
ก็ย่อมจะเกิดปัญหากระทบกระทั้งกันในความสัมพันธ์ของงานบ้าง แต่ก็ยังสามารถที่จะประสานผลประโยชน์  
กันได้ ถึงอย่างไรก็ตามความขัดแย้งบางครั้งก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เพราะจะเป็นตัวช่วยชี้  ให้เห็นถึงปัญหา 
และน้าไปสู่การหาผลลัพธ์ที่ดีกว่าก็ตาม แต่สมัยพฤติกรรมนิยมก็ยังไม่เห็นด้วยกับความขัดแย้ง เพราะยัง 
มีความคิดว่าความขัดแย้งหากเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ยังท้าให้เกิดความเสียหายอยู่ดี จึงไม่มีความต้องการที่  
จะให้มีความขัดแย้งเกิดข้ึนในองค์การ จึงควรหลีกเลี่ยงหรือขจัดความขัดแย้งให้พ้นจากองค์การ 

(3) สมัยใหม่  มีความเชื่ อว่ าความขัดแ ย้ ง ในองค์การ เป็นสิ่ งที่ ไม่ อาจหลีกเลี่ ย งได้ เ ลย 
ความขัดแย้งจะมีประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ เพราะความขัดแย้ง  จะน้าไปสู่การค้นหา และหาแนวทาง 
สู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่า และยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาปรับปรุง  ในการด้าเนินงานขององค์การ 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
ความหมายของความขัดแย้ง 
            ความขัดแย้ง (conflict) มีความหมายอย่างไรมีผู้ให้นิยามของความขัดแย้ง ในหลากหลายทัศนะ 
ซึ่งใคร่น้าเสนอแนวคิดที่ส้าคัญ ๆ ของผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารความขัดแย้งพอสรุปได้ดังนี้ (ชัยเสฎฐ์ 
พรหมศรี. 2550 : 9-10) 

ความขัดแย้ง หมายถึง การที่แต่ละฝ่ายไป ด้วยกันไม่ ได้ ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ 
ไม่ ว่ าจะเป็นความต้องการจริ ง  หรื อศักยภาพที่ จะ เกิดตามต้องการ  ( เสริมศักดิ์  วิ ศาลาภรณ์ , 
2540:11)ความขัดแย้งของบุคคลเกิดจากความคับข้องใจที่เกิดขึ้น เนื่องจากความไม่พอใจ  ในสถานการณ์ 
ที่คนมีความคิดเห็น ความเชื่อไม่ตรงกัน หรือต้องตัดสินใจเลือกสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยเต็มใจหรือจ้าใจ 
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นสถานการณ์ที่การกระท้าของฝ่ายหนึ่งไปขัดขวาง สกัดกั้น การกระท้า 
ของอีกฝ่ายหนึ่ง ในการที่จะบรรลุเป้าหมายของเขาต้องมาติดต่อกัน ท้างานด้วยกันในสังคมเดียวกัน 
โดยที่ความแตกต่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน หรือไปด้วยกันไม่ได้ (พัชราภรณ์ เพ็งสกุล, 2551) 
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สรุป ความขัดแย้ง คือ การที่คนหรือกลุ่มบุคคลเกิดทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ปฏิสัมพันธ์กันไม่ตรงกัน 
ส่งผลต่อให้เกิดการแข่งขันในระดับหนึ่ งและอาจเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้ามีปัจจัยเกื้อหนุนจนถึงขึ้น  
มีความขัดแย้งอย่างรุนแรง 

 
กระบวนการความขัดแย้ง 

กระบวนการของความขัดแย้งจะเริ่มต้นจากสถานการณ์ของความขัดแย้ง ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคล  
พฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสภาพแวดล้อมกระบวนการของความขัดแย้ง  ตามแนวคิด 
ของฟิลเลย์ (Alan Filley, 1975) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 

1. สภาพการณ์ก่อนการเกิดความขัดแย้ง เป็นสภาพที่จะน้าไปสู่ความขัดแย้งซึ่งเป็นผลมาจาก 
ความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ความคลุมเครือของอ้านาจ อุปสรรคในการสื่อความหมาย เป็นต้น 

2. ความขัดแย้งที่รับรู้ได้ เป็นการรับรู้ของฝ่ายต่าง ๆ ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น 
3. ความขัดแย้งที่รู้สึกได้ เป็นความรู้สึกของฝ่ายต่าง ๆ ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น 
4. พฤติกรรมที่ปรากฏชัด เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาให้ เห็นเมื่อรับรู้หรือรู้สึกว่า 

มีความขัดแย้งเกิดขึ้น 
5. การแก้ปัญหาหรือการระงับปัญหา เป็นการท้าให้ความขัดแย้งสิ้นสุดลงหรือลดลง 
6. ผลจากการแก้ปัญหา เป็นผลที่เกิดข้ึนตามมาภายหลังจากการแก้ปัญหาความขัดแย้งแล้ว 

 
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 
 สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่มีมาตั้ งแต่ดั่ ง เดิม คู่กับวัฒนธรรมุมชน วัฒนธรรมสังคมมานาน 
ต่อมาเกิดกลไกภาครัฐที่มี อ้านาจมากขึ้น และเข้าไปด้าเนินการจัดระบบสิทธิชุมชน  ในประเทศไทย 
ได้รับการคุ้มครองครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ต่อมามีการยกเลิก  
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ซึ่งสิทธิชุมชน 
ได้บัญญัติไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชาวไทย ส่วนที่ 12 ว่าด้วยสิทธิชุมชน มาตรา 66 
และมาตรา 67 โดยให้ความส้าคัญกับชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร อนุรักษ์ 
บ้ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิของบุคคล  
ที่มีส่วนร่วมกับรัฐ และชุมชนในการคุ้มครอง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การด้าเนินโครงการต่าง ๆ 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุนอย่างรุนแรง จะด้าเนินการไม่ได้ นอกจากจะมีการศึกษาและผ่านกระบวนการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะมีการด้าเนินการ 
            สิทธิชุมชนมีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ซึ่งอานันท์ กาญจนพันธ์ (2544) กล่าวว่ า สิทธิชุมชน 
ไม่ใช่สิทธิในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในพ้ืนที่นั้น พ้ืนที่เหล่านั้น ก็ยังเป็นของรัฐ แต่อ้าานาจหน้าที่  



14 
 

ในการดูแลรักษาเป็นของชุมชน ชุมชนสามารถที่จะออกกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ เพ่ือพิทักษ์สิทธิ  
และพ้ืนที่เหล่านั้นให้คงอยู่ สิทธิชุมชนจะเกี่ยวข้องกับสิทธิอ่ืน ๆ  ตามคติที่มีอยู่ในเชิงคุณค่าเชิงศีลธรรม 
ของสังคม สิทธิชุมชน จะซ่อนอยู่ในเร่ืองสิทธิต่าง ๆ เช่น “สิทธิหน้าหมู่” คือ สิทธิของคน ที่จะได้ใช้ประโยชน์ 
ร่วมกันในป่า ในที่ดินอะไรต่าง ๆ หรือว่าสิทธิ ในเรื่องของ “สิทธิการใช้” สิทธิเหล่านี้เกิดข้ึนตามหลักที่ว่าทุกคน 
ควรมีสิทธิในการยังชีพมีสิทธิในการที่จะมีชีวิตเป็นระบบคุณค่าทาง ศีลธรรมและสิทธิชุมชนยังขยายตัว  
ออกไปเกี่ยวข้องกับสิทธิอ่ืน ๆ ตามความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น สิทธิในความเป็นมนุษย์หรือศักดิ์ศรี  
ของความเป็นคน สิทธิชุมชนจะเอ้ือต่อการพัฒนา ที่ เป็ นธรรมและยั่งยืน และส้านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร (2555) ได้กล่าวว่า สิทธิชุมชน หรือ Community Rights หมายถึง หมู่ชนกลุ่มคน 
ที่มีวัตถุประสงค์ ร่วมกัน มีที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีขอบเขตเป็นชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือหลายชุมชนหรือ 
หลายกลุ่มชาติพันธุ์  โดยไม่จ้ากัดเฉพาะกลุ่มคนในชนบทเท่านั้น แต่จะรวมถึงกลุ่มคนในเมืองด้วย 
กลุ่มคนเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์ทางสังคม มีวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งกลุ่มคนนั้นมีอ้านาจอันชอบธรรม  
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ประเพณี หรือข้อตกลงที่บุคคลในสังคมยึดถือร่วมกัน 
 
 
หลักการส าคัญของสิทธิชุมชน 

1. สิทธิชุมชน คือ ข้อตกลง กฎเกณฑ์ทางสังคม ที่พัฒนาให้กลุ่มคนร่วมกันจัดการทรัพยากร 
การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและอ่ืน ๆ โดยกลุ่มคนดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกัน 
มีวัฒนธรรมร่วมกันจ้าเป็นที่ต้องจัดการร่วมกัน โดยชุมชนได้สร้างข้อตกลงหรือกติกาในการจัดการทรัพยากร 
เ ศ รษฐกิ จ  สั ง คม  ข้ อ ตกล งอาจ เป็ น ล ายลั กษณ์ อั กษร  ห รื อ กฎจ า รี ตป ร ะ เพณี  ซึ่ ง ข้ อ ตกล ง 
เป็นเรื่องของการเรียนรู้การต่อสู้  ต่อรองทั้งภายในระหว่างชุมชนหรือภายนอกชุมชน ข้อตกลงร่วม  
จึงการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม สิทธิชุมชนจึงมีขอบเขตที่กว้าง ยืดหยุ่น 
ปรับเปลี่ยนได ้

2. สิทธิชุมชนเป็นรูปแบบสิทธิเชิงซ้อน หมายถึง ภายใต้ข้อตกลงจัดการร่วมกันของชุมชน  
และมีสิทธิหลายประเภท  แต่สัมพันธ์กัน เช่น สิทธิการครอบครอง สิทธิการใช้  สิทธิการจัดการ 
ซึ่งสิทธิแต่ละประเภทมีการปรับสร้างใหม่อยู่เสมอ  และการซ้อนของสิทธิ หลายระดับทั้งรูปแบบสิทธิ 
และเจ้าของสิทธิ  เช่น บางเงื่อนไขสิทธิความเป็นเจ้าของทรัพยากรบางประเภทอาจเป็นของรัฐ 
หรือของบุคคลในชุมชนแต่ชุมชนแต่ละชุมชนมีสิทธิในการใช้ และตัดการสิทธิ 

3. สิทธิชุมชนมีลักษณะเน้นการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ภายนอกเข้า มาร่วมสนับสนุน 
ตั้ งแต่ระดับท้องถิ่น สาธารณะและรัฐ สิทธิชุมชนไม่ใช่สิทธิความเป็นเจ้าของแบบเบ็ดเสร็จ เช่น 
สิทธิรัฐที่ เป็นเจ้าของใช้สิทธิตนเองกีดกันภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิง เห็นได้จากกิจกรรม  
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การจัดการป่าชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ เศรษฐกิจชุมชน หรือฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ล้วนเป็นกิจกรรม 
ที่ ต้ อ งการการสนับสนุนจากชุ มชนท้ องถิ่ น  ประชาสั งคมและรั ฐ  ซึ่ ง ชุ มชนก็ ได้ ส ร้ า ง เ งื่ อน ไข 
กติกาที่มีการควบคุมจากภายนอก เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิชุมชน กล่าวได้ว่า สิทธิชุมชนให้ความส้าคัญ  
กับผู้ที่ดูแลทรัพยากรเพ่ือความอยู่รอดของชุมชนเป็นอันดับแรก คนภายนอกจะมาอ้างสิทธิเพ่ือคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีของชุมชนเมือง มาอยู่ เหนือการมีชีวิตรอดของชุมชนไม่ได้ ท้าให้การมีส่วนร่วม  ลดหลั่นกัน 
ไปตามความจ้าเป็นพ้ืนฐานของชีวิตและสังคมอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปสิทธิชุมชนมักมีลักษณะ การมีส่วนร่วม  
จากภายนอกมากกว่าการกีดกัน โดยหลักการส้าคัญ ของ “การมีส่วนร่วม” ก็คือ เป้าหมายของสิทธิชุมชน 
มิใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะส่วนของชุมชนเท่านั้น แต่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสังคมด้วย 

4. อุดมการณ์ของสิทธิชุมชนวางอยู่บนพ้ืนฐานว่าด้วยความยั่งยืน และความเป็นธรรม เห็นได้จากการ 
จัดการป่าการจัดการน้้า ต้องการให้สมาชิกมีส่วนร่วมเข้าถึงทรัพยากร และได้รับการแบ่งปันทรัพยากรอย่าง  
เป็นธรรม การที่ชุมชนจะอยู่รอดได้ก็ต้องอยู่บนฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน การบริโภคให้หมดไปเป็นการท้าลาย  
ทุนชีวิตของชุมชนโดยตรง ซึ่งอุดมการณ์สิทธิชุมชน จะมุ่งประสิทธิภาพ สูงสุดจากการ ใช้ทรัพยากร      

5. สิทธิชุมชนบนเนื้อหาที่หลากหลาย ชุมชนจ้านวนมากได้อาศัยทุนทางสังคมของตนสร้างระบบ 
ในการจัดการตนเอง เพ่ือปรับสัมพันธภาพทางอ้านาจในหลายรูปแบบ เช่น สิทธิการ จัดการทรัพยากร 
สิทธิในที่อยู่อาศัย สิทธิสตรี เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น 

6. สิทธิชุมชนเป็นขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยจากรากหญ้า สิทธิชุมชนเป็นการต่อสู้  
โดยมีเป้าหมายหลัก เพ่ือไปสู่ความเป็นพหุลักษณ์ประชาธิปไตยหรือสังคมที่เคารพความหลากหลาย 
หรือมีนโยบายให้แต่ละท้องถิ่นตลอดจนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมให้ ได้มี เสรีภาพของตนเอง  ในการ 
ก้าหนดกติกาของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ทรัพยากรตามภูมินิเวศวัฒนธรรมของตน ทั้งนี้อยู่บน พ้ืนฐานความ  
รับผิดชอบร่วมกันของสังคมด้วย รัฐต้องมีนโยบาย สนับสนุนชุมชนให้มีเสรีภาพในการก้าหนดกฎ กติกา 
ระบบสิทธิ  การจัดการทรัพยากร เศรษฐกิจ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของตนเอง และมีกลไกสนับสนุน  
ความเข้มแข็งของชุมชน  

 
แนวคิดเกี่ยวรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยอมรับสิทธิของบุคคลที่ รวมกัน  
เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม อนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ หรือวัฒนธรรม 
อันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการบ้ารุง รักษาและการใช้  ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และยังอาจมีส่วนร่วมกับภาครัฐและชุมชน ในอันที่จะอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติ การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม จารีตประเพณี และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือการใช้สิทธิแก่บุคคลในการบ้ารุงรักษาสิ่ งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
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และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชนเกิดจิตส้านึกในความเป็นเจ้ าของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยรัฐจะให้การสนับสนุน และส่งเสริม 
ในการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมดังกล่าว 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงหลักการดังกล่าว มิได้เปลี่ยนแปลง 
นอกจากนั้นยังตัด เงื่อนไขบางอย่างออกไป เช่น การก้าหนดให้ต้องมีกฎหมายมารองรับ “ทั้งนี้ตามที่ 
กฎหมายบัญญัติ” ท้าให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่ต้องรอให้มีกฎหมายเสียก่อน ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 
66 มาตรา 67 (สิทธิชุมชน) และมาตรา 85 (แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
เป็นต้น  

แนวคิดและหลักการข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้ร่างกฎหมาย และสังคมเริ่มยอมรับการมีอยู่  
และสิทธิของชุมชน และให้ความส้าคัญมากขึ้นกับประเพณีวัฒนธรรมหรือความเชื่อของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 
เป็นการปรับความคิดในระบบกฎหมายที่ยอมรับเฉพาะ สิทธิของรัฐ และสิทธิของเอกชนมาเป็นการยอมรับ  
สิทธิของชุมชน เหนือทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้น ซึ่งเป็นแนวคิดดั้งเดิมในกฎหมายไทยก่อน 
การรับเอาแนวคิดของกฎหมายภาคพ้ืนยุโรปมาปฏิรูประบบกฎหมายไทย 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชน ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2546) ได้ให้ความหมายว่า 
คื อการ ให้ ประชาชนคิดริ เ ริ่ ม ในกิ จกรรมต่ า ง  ๆ  อันมี ผลกระท บถึ งประชาชนการมี ส่ วน ร่ ว ม 
ของประชาชนเป็นคิดทางยุทธศาสตร์ของหลักการพัฒนาชุมชนที่จะประชาชนให้เกิดความศรัทธาในตัวเอง 
เชื่อมั่นในการด้าเนินงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในชุมชนซึ่งจะน้าไปสู่ประสิทธิภาพ ในการปกครองตนเอง 
ตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในทัศนะของไพรรัตน์ เตชะรินทร์ (2540) ได้กล่าวว่าเป็นการมีส่วนร่วม 
ในแง่การสมทบแรงงาน วัสดุ เงิน ร่วมคิด วางแผน ร่วมกันท้า แต่การมีส่วนร่วมในปัจจุบัน และอนาคตจะเน้น 
เรื่องการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท้า และร่วมบ้ารุงรักษามากกว่าการร่วม สมทบในรูปอื่น ๆ ส้าหรับการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนของประชาชนนั้น น้าชัย ทนุผล (2542)  

สรุปความหมายว่า เป็นกระบวนการที่สมาชิกของชุมชนมีการกระท้าออกมาในลักษณะ  
ของการท้างานร่วมกัน ในการที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม และการด้าเนินการร่วม 
ในการเพ่ิมอ้านาจการต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจเพ่ือปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในชุมชน หรือเป็น  
กระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมมือร่วมใจกันในการระบุปัญหาที่ตนประสบอยู่และร่วมมือกันด้าเนินกิจกรร
มนั้นให้ลุล่วงไปเพื่อประโยชน์ของชุมชนและช่วยสร้างความรู้สึกรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของให้เกิดกับประ
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ชาชน ท้าให้การด้าเนินโครงการต่าง ๆ ที่วางไว้ด้าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางได้ และมีผลให้ประชาชน  
สามารถช่วยตนเองได้ในระยะยาว โดยไม่ต้องคอยพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือภาคเอกชนต่อไป 
 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
         อาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ (2555) ได้กล่าวว่าประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการได้ 5 
ขั้นตอน คือ 
                  1. การมีส่ วนร่ วม ในการร่ วมคิ ดและเสนอความ เห็ นของประชาชน เป็นกระบวน 
การขั้นต้นที่สะท้อนให้เห็นถึงการมี รัฐโครงการใดบ้างที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชน 
ต้องการให้ประชาชนเข้ามาร่วมท้างานด้วย รวมทั้งกิจการที่ต้องการการสนับสนุนจากประชาชน 
ก็สามารถท่ีจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นเพ่ือที่หน่วยงานของรัฐจะไ
ด้รับทราบแนวคิดปัญหา ความต้องการและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน น้าไปประกอบการ 
พิจารณาว่าสมควรจะด้าเนินโครงการหรือไม่ 
                        ทั้ งนี้  เมื่อได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนแล้ว หากส่วนใหญ่มีแนวโน้ม 
ว่าไม่เห็นด้วยหรือยังไม่เห็นประโยชน์ของโครงการที่รัฐจะด้าเนินการ หรือเห็นว่าอาจจะมีผลกระทบ  
สร้างความเสียหายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน หน่วยงานของรัฐก็อาจจะยุติโครงการนั้นเสีย  
เพราะขืนยังยืนยันที่จะด้าเนินโครงการต่อไปก็อาจถูกต่อต้านได้ แต่หากเป็นเพราะว่ าประชาชนยังเข้าใจผิด 
หรือได้รับข้อมูลไม่ เพียงพอจึงได้มีแนวคิดเช่นนั้น หน่วยงานของรัฐก็สามารถจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
แก่ประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือการท้าประชาพิจารณ์ได้ 

2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐ มักคิดว่าหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินใจ 
ว่าจะด้าเนินโครงการของรัฐหรือไม่อย่างไรควรเป็นเรื่องตน เนื่องจากได้ก้าหนดเป็นนโยบาย หรือแผนงาน  
โครงการไว้ล่วงหน้าแล้วจึงไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม  
ในการตัดสินใจอาจจะเกิดความยุ่งยากและล่าช้า 
                        นอกจากนี้ หากผลการตัดสินใจของประชาชนเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับนโยบาย 
ของผู้บริหาร ก็อาจจะมีปัญหาว่าควรจะยึดตามความต้องการประชาชนหรือจะด้าเนินการตามนโยบายต่อไป 
เมื่อเป็นเช่นนี้หน่วยงานของรัฐจึงมีแนวโน้มว่าจะไม่เปิดโอกาสหรือหลีกเลี่ยงการให้ประชาชนได้แสดงความคิดเ
ห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเสียตั้งแต่แรกเริ่ม โดยเป็นฝ่ายคิดวางแผนและ  ตัดสินใจด้าเนิน  
โครงการตามล้าพังอย่างไรก็ตาม ยังมีหน่วยงานของรัฐจ้านวนหนึ่งที่  ตระหนักว่ากิจกรรมโครงการที่จะ 
ด้าเนินการนั้นเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบ  
จากการกระท้าของตน จึงเห็นความส้าคัญและเห็นประโยชน์ของการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ว่าจะด้าเนินการโครงการหรือไม่-อย่างไร ซึ่งนอกจากประชาชนจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการแล้ว 
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ในฐานะที่มีส่วนร่วมในการคิดและเสนอความเห็นตั้งแต่ต้นประชาชนย่อมกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมด้าเนินงาน 
และหากโครงการมีปัญหาก็พร้อมจะเข้ามาร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาด้วย 
 3. การมีส่วนร่วมด้าเนินการหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการขอความร่วมมือ 
จากประชาชนให้เข้าร่วมด้าเนินการในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เช่น ขอให้เป็นกรรมการระดับต่างๆ 
การขอรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ทางราชการ เป็นต้น ซึ่งการขอความร่วมมือในลักษณะดังกล่าว  
อาจท้าให้ประชาชนเข้าร่วมด้วยความเกรงใจในระยะแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปการให้ความร่วมมือจะค่ อยๆ 
ลดลงเมื่อเป็นเช่นนี้ หน่วยงานของรัฐจึงควรใช้วิธีกระตุ้นหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม  
ตั้งแต่ต้นทั้งการร่วมคิด ร่วมแสดงความเห็น ร่วมวางแผนด้าเนินงาน โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเองว่า  
หากตนไม่เข้าร่วมด้าเนินกิจกรรมหรือโครงการนั้นผลจะเป็นอย่างไร  ถ้าประชาชนเห็นว่าโครงการดังกล่าว 
เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ก็จะเข้าร่วม รวมทั้งให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน 
หรือเข้าร่วมบริหารงาน ประสานงานและด้าเนินการขอความช่วยเหลือ  จากภายนอกด้วยเพ่ือให้โครงการ 
ดังกล่าวประสบผลส้าเร็จ เนื่องจากมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการดังกล่าวนั่นเอง 
                        ดังนั้น การที่ประชาชนจะเข้าร่วมด้าเนินการหรือไม่ จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานของรัฐ  
จะ มีความสามารถในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วมมากน้อยเพียงใด หากแต่อยู่ ที่ประชาชน
เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเข้าร่วม การที่ตนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน 
ร่วมตัดสินใจจะเกิดความผูกพัน  เป็นเจ้าของโครงการและส้านึกว่าจะต้องเข้าร่วมเพ่ือให้โครงการ 
ดังกล่าวบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ 
                  4. การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ ในเมื่อโครงการดังกล่าวประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด 
ตัดสินใจและร่วมด้าเนินการ ประชาชนก็ย่อมมีสิทธิมีส่วนในการรับผลประโยชน์ อันพึงมีพึงได้จากโครงการนั้น 
ทั้งนี้ แม้ว่าประชาชนบางคนอาจไม่ยอมรับผลประโยชน์ในด้านวัตถุ แต่หากมีความสุขทางด้านจิตใจ คือ 
ความสุขในการเข้าร่วม หรือเกิดความภาคภูมิใจในความส้าเร็จของโครงการ ก็ถือว่าประชาชน  ได้ยอมรับ 
ผลประโยชน์อันเกิดจากการที่ตนได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้ว 
                  5. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ  ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ป ร ะ ช า ช น ย่ อ ม มี สิ ท ธิ  
ในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประชาชน เป็นผู้มีส่วนร่วม 
ในโครงการตั้งแต่ต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประชาชนบางส่วนอาจจะไม่เข้าร่วมหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการ 
แต่ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลกระทบจากโครงการไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจึงย่อมที่จะมีสิทธิตรวจ
สอบและติดตามประเมินผลโครงการทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการด้าเนินโครงการ หน่วยงานของ 
รัฐควรเปิดใจให้กว้างคิดว่าเป็นการดีที่ประชาชนให้ความสนใจสอบถาม ขอดูข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานโครงการ  
และงบประมาณ หรือช่วยติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการ หรือคอยช่วยเป็นหู เป็นตารักษาผลประโยชน์ 
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แทนย่อมดีกว่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด้าเนินการตามล้าพัง ทั้งยังมีสักขีพยาน  รับประกันความถูกต้อง 
และโปร่งใสในการท้างานอีกด้วย 
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วิธีการด าเนินงาน 
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย   

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าพรุ จ้านวน 26 คน  
2. ผู้น้าหรือปราชญ์ชาวบ้านจ้านวน 15 คน  
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐจ้านวน 11 คน  
4. ประชาชนและ ผู้แทนจากองค์กรชุมชนจ้านวน 79 คน  

 
การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
 การตรวจสอบเครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ ง นี้  การตรวจสอบความตรง  (Va l id i t y ) 
จะใช้วิธีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่า 
จ้านวน 3 ท่าน ท้าการตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขข้อค้าถาม เพ่ือให้แบบสัมภาษณ์มีความ  ถูกต้องสมบูรณ์ 
มากยิ่งขึ้น 
 
เครื่องมือที่ใชใ้นการด าเนินงาน 
 น้ า แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฏี  แ ล ะ เ อ ก ส า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร จั ด ก า ร ภั ย พิ บั ติ ม า สั ง เ ค ร า ะ ห์  
เป็นเครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 3 ชุด คือ แบบสัมภาษณ์  
เจ้าหน้าที่ และแบบสัมภาษณ์ผู้น้าชุมชน และประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ัวไป โดยจัดในรูปแบบของการจัดประชุม 
จ้านวน 2 ครั้งแยกตามพ้ืนที่ คือ ป่าพรุโต๊ะแดง และพรุบาเจาะ ประกอบด้วย 3 วาระในการประชุม คือ  (1) 
วาระเพ่ือทราบ ประกอบด้วย ที่มา วัตถุประสงค์ของงาน การด้าเนินงาน (2) วาระเพ่ือหารือ ประกอบด้วย
สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และบทบาทของแต่ละหน่วยงานเกี่ยวกับป่าพรุโต๊ะแดง (3) วาระอ่ืน ๆ 
ประกอบด้วย แนวทางในการจัดการไฟป่าพรุโต๊ะแดง และผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน  

2. แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ มีรายละเอียดดังนี้ 
(ตอนที่ 1) ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ชื่อ สกุล อายุ ระดับการศึกษา และท่ีอยู่ 
(ตอนที่ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการไฟป่าในพ้ืนที่ ประกอบด้วย  

(1) การจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ของท่านมีหน่วยงาน/กลุ่มภาคีเครือข่ายใดบ้าง 
เข้ามามีบทบาทและ มีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ  

(2) หน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนช่วยเหลือ ในการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่า 
ในพ้ืนที่อย่างไร ตัวอย่างค้าถาม ดังนี้ (1) ท่านคิดว่าในการจัดการไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ ของท่านควรจะจัดการ 
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อย่างไรและควรมีหน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายใดเข้ามามรส่วนร่วมบ้าง  (2) จากการจัดการปัญหาไฟไหม้ป่า 
ที่ผ่านมามีอุปสรรคหรือข้อจ้ากัดอะไรบ้าง (3) จากความส้าเร็จที่ผ่านมาท่านมีวิธีการจัดการปัญหา 
ภัยพิบัติ ไฟไหม้ป่านั้นอย่างไร   (4)  ท่านคิดว่าควรจะมีทุนทางสัมคม/ทรัพยากรทางการบริหาร 
(คน/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/การจัดการต่าง ๆ ) ที่จ้าเป็นในการด้าเนินการแก้ปัญหาไฟไหม้ป่านั้น (5) 
ท่านคิดว่าควรเติมเต็มองค์ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าให้มีประสิทธิภาพในเรื่องใดบ้าง  (6) 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 3. แบบสัมภาษณ์ผู้น้าชุมชน และประชาชนเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ มีรายละเอียดดังนี้ 
(ตอนที่ 1) ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ชื่อ สกุล อายุ ระดับการศึกษา และท่ีอยู่ 
(ตอนที่ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการไฟป่าในพ้ืนที่ ประกอบด้วย  (1) 
สถานการณ์ไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ของท่านเป็นอย่างไร (2) ท่านมีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการจัดการภัยพิบัติ 
ไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ของท่านอย่างไร  (3) ในการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ของท่าน  มีหน่วยงาน 
/กลุ่มภาคีเครือข่ายใดบ้างเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ  (4) หน่วยงานต่างๆ 
เหล่านั้นเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนช่วยเหลือในการจัดการภั ยพิบัติ ไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่อย่างไร  (5) 
ท่านคิดว่ า ในการจัดการไฟไหม้ป่ า ใน พ้ืนที่ ของท่านควรจะจัดการอย่ าง ไรและควรมีหน่วยงาน  
/ภาคีเครือข่ายใดเข้ามาม ีส่วนร่วมบ้าง (6) จากการจัดการปัญหาไฟไหม้ป่าที่ผ่านมามีอุปสรรค หรือข้อจ้ากัด 
อะไรบ้าง (7) จากความส้าเร็จที่ผ่านมา ท่านมีวิธีการจัดการปัญหาภัยพิบัติไฟไหม้ป่านั้นอย่างไร  (8) 
ท่านคิดว่าควรจะมีทุนทางสัมคม/ทรัพยากรทางการบริหาร (คน/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/การจัดการต่าง ๆ ) 
ที่จ้าเป็นในการด้าเนินการแก้ปัญหาไฟไหม้ป่านั้น  (9) ท่านคิดว่าควรเติมเต็มองค์ความรู้ ในการจัดการ 
ภัยพิบัติไฟไหม้ป่าให้มีประสิทธิภาพในเรื่องใดบ้าง และ (10) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึ ก ษ า ห นั ง สื อ  แ ล ะ จั ด เ ว ที วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ก ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
ด้าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ เอกสาร (Document Analysis) ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่า 

2.  สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
3. น้าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงแก้ไข 
4. น้าแบบสัมภาษณ์ที่ได้ปรับปรุงแล้วตามข้อเสนอแนะหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์และสอดคล้อง 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมทางด้านเนื้อหาข้อค้าถาม  
5. น้าแบบแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการปรับปรุงแล้ว มาจัดท้าฉบับสมบูรณ์สาหรับการเก็บข้อมูลต่อไป  
6. ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้ววิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย เรียบเรียงเนื้อหาข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์ และเขียน  
บรรยายเชิงพรรณนา 
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                                               ผลการศึกษา 
 
การบริหารจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุ ประกอบด้วย พรุโต๊ะแดง และพรุบาเจาะ 

ป่าพรุโต๊ะแดง 
สภาพและลักษณะสถานการณ์การควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง 
นับตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริเมื่อวันที่ 6 

มกราคม พ.ศ. 2525 และทรงพระราชทาน พระราชด้าริให้มีการศึกษาพัฒนาพ้ืนที่พรุร่วมแบบผสมผสาน 
ต่อมาได้ เกิดกิจกรรมของหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง  เ พ่ือสนองแนวพระราชด้ าริ  ดั งกล่ าวมากมาย 
หลายกิจกรรมปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ มีแผนงานหลัก  
ที่ด้าเนินการตามแผนแม่บทระยะที่ 5 (2545 - 2549) จ้านวน 5 แผนงาน คือ (1) แผนงานศึกษา ทดลองวิจัย 
(2) แผนงานขยายผลการพัฒนา  (3) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสั งคมและโครงสร้ าง พ้ืนฐาน (4)  
แผนงานฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ( 5) แผนงานบริหารจัดการส้าหรับงาน 
ควบคุมไฟป่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการควบคุมไฟป่าอัน 
เนื่องมาจากพระราชด้าริ พรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส” นั้น เป็นกิจกรรมหนึ่งของกรมป่าไม้ ภายใต้แผนงานอนุรักษ์ 
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติงานอนุรักษ์ป่า ไม้  ซึ่ งแต่ เดิมด้า เนินการโดยส่ วนอนุรักษ์สั ตว์ป่ า        
(เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี) เริ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 
2533  เป็ นปี แ รก  ทั้ ง นี้ เ ป็ นการสนองแนวพระร าชด้ า ริ ข อ งพระบาทสม เ ด็ จพร ะ เ จ้ า อยู่ หั ว 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าพรุ ซึ่งได้ทรงพระราชทานไว้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2535  ความตอนหนึ่งว่า 
“พรุ เราต้องเก็บไว้  เพราะมีความส้าคัญเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อม ต้องห้ามไม่ ให้บุกรุก เข้ าไป ” และ 
“ควรก้าหนดขอบเขตพรุให้แน่นอน เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่อันที่จะท้าให้สภาวะแวดล้อมเสียหายหมด” 
การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าพรุ โต๊ะแดงในช่วง 8 ปีแรก เน้นหนักเรื่องการลาดตระเวนตรวจหาไฟ 
ในเส้นทางตรวจการรอบป่าพรุโต๊ะแดงเป็นหลัก ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวปัญหาไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นไม่มากนัก  
โดยเกิดบริ เวณขอบพรุ ในช่วงหน้าแล้ง (ก.พ.  – พ.ค. )  เนื่องจากขอบพรุแห้ง เองตามธรรมชาติ  
ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการ  ขุดลอกคลองระบายน้้า ก่อสร้างประตูระบายน้้าและคันกั้นน้้าแต่อย่างใด 
การเกิดไฟไหม้ป่าพรุในแต่ละครั้งเป็นไฟขนาดเล็กสามารถดับได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเชื้อเพลิงซึ่งเป็นดินอินท
รีย์บริ เวณลึกเข้ า ไปมีความชื้นสู งและมีน้้ าท่วมขั งอยู่ ตลอดเวลาจึ ง ไม่ เกิดไฟลุกลามขนาดใหญ่  
แต่ทั้งนี้ช่วงเวลาดังกล่าวก็เกิดปัญหาการระบายน้้าไม่ทันในฤดูฝนท้าให้เกิดน้้าไหลบ่า น้้าท่วมบ้านเรือน 
และที่ท้ากินของราษฎร และขังอยู่ในพรุเป็นเวลานาน เช่นกัน หลังจากมีการก่อสร้างประตูระบายน้้า 
ขุดลอกคูคลองระบายน้้าและสร้างคันกั้นน้้าโดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันออกและทิศเหนือของพ้ืนที่ป่าพรุ 
ซึ่งเป็นจุดที่ต่้าที่สุดเพ่ือช่วยระบายน้้าออกจากพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง ในฤดูฝนและเก็บน้้าไว้ในพรุให้เพียงพอ  
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ต่อการหล่อเลี้ ยงป่าพรุ ในช่วงฤดูแล้ ง เมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2538 แล้วปรากฏว่าในช่วงฤดูแล้ ง 
มักมีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นบริเวณขอบพรุ เนื่องจากมีราษฎรทั้งจากรอบพรุและอ้าเภอใกล้เคียง ลักลอบเปิดประตู 
ระบายน้้าในช่วงเวลาดังกล่าวท้าให้ปลาหรือสัตว์น้้าอ่ืน ๆ ไหลไปรวมกันในคลองระบายน้้าแต่ละสาย  
เพ่ือสะดวกในการจับ รวมทั้งมีการดักปลาโดยใช้โพงพางดักจับบริเวณทางน้้าไหลต่าง ๆ  จึงท้าให้  
ขอบพรุแห้งลงกว่าปกติเป็นสาเหตุท้าให้เกิดไฟไหม้ขอบพรุเพ่ิมมากข้ึน  

โดยปกติแล้วช่วงฤดูร้อนของจังหวัดนราธิวาส จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมจนถึงกลาง  
เดือนพฤษภาคมของทุกปี  ซึ่งปริมาณน้้าฝนจะน้อยมากเมื่อเทียบกับอัตราการระเหยโดยธรรมชาติของน้้า  
ในพรุโต๊ะแดง ท้าให้บริเวณขอบพรุแห้งเป็นประจ้าทุกปี ประกอบกับมักมีการลักลอบเปิดประตูระบายน้้า 
เพ่ือดักปลาและหาปลาในล้าน้้าสาขาต่าง ๆ ของพรุโต๊ะแดง ยิ่งท้าให้ปริมาณน้้าในพรุลดต่้าลง การที่ขอบ  
พรุแห้งย่อม หมายถึงว่า ชั้นดินอินทรีย์ซึ่งประกอบไปด้วยเศษซากกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ทับถมอยู่นั้นแห้งกรอบไม่ชุ่มน้้า 
ยิ่ ง ระดับน้้ า ในพรุ ลดต่้ า ลง  จะท้ า ให้ ความแห้ งของ เศษซากพืช เหล่ านี้ ยิ่ ง เ พ่ิ มมากขึ้ น  ซึ่ ง เป็น 
เชื้อเพลิงที่รอการเผาไหม้ ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการรักษาระดับน้้าเพ่ือให้ขอบพรุชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา 
ในส่วนของการขุดแนวกันไฟจะด้าเนินการในกรณีจ้าเป็นเร่งด่วนและเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ าจริง ๆ 
เท่านั้น 
  

สาเหตุของไฟป่าที่เกิดขึ้นในพรุโต๊ะแดง 
ป่าพรุโต๊ะแดงถูกล้อมรอบด้วยชุมชน ถนน เขตเทศบาล พ้ืนที่เกษตรกรรมและสวนยาง เป็นต้น       

ซึ่งจะเห็นว่าสถานภาพของป่าพรุโต๊ะแดงมีความล่อแหลม และมีแนวโน้มในการบุกรุกเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่สูงมาก 
จากสถิติไฟไหมป้่าพรุโต๊ะแดงท่ีผ่านมา ปรากฎว่าสาเหตุของไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดงที่ส้าคัญ มีดังนี้ 

1.  ประชาชนเข้าไปหาปลา ซึ่งลึกเข้าไปในป่าพรุโต๊ะแดงที่แหล่งรวมของปลาชนิดต่าง ๆ ทั้งปลา กิน
ได้และปลาสวยงามในช่วงฤดูแล้งของทุกปีปริมาณน้้าในพรุมีระดับลดต่้าลงมาก  ท้าให้พ้ืนที่พรุบางแห่ง   
แห้งขอดเป็นแอ่งเล็กแอ่งน้อยอยู่มากมาย แต่พ้ืนที่เหล่านี้มักมีวัชพืชขึ้น  ปกคลุมอย่างหนาแน่นท้าให้  
ไม่สะดวกต่อการหาปลา ดังนั้น จึงมีการใช้ไฟเผาเพ่ือเปิดพ้ืนที่  ท้าให้มองเห็นแอ่งเล็ก ๆ อยู่มากมายซึ่ง 
สะดวกต่อการหาปลาที่ลงไปรวมกันอยู่ในแอ่งเหล่านี้ และการจุดไฟดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ส้าคัญที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 51 

2. ประชาชนหาของป่าเนื่องจากการเดินเท้าเข้าไปในป่าพรุมีความยากล้าบากและต้องใช้ เวลาในการ
เดินทางมากการเข้าไปหาของป่าในป่าพรุจึงจ้าเป็นต้องค้างแรมในป่า ดังนั้นการใช้ไฟในกรณีต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น 
ได้แก่ การหุงหาอาหาร ก่อไฟในเวลากลางคืน รวมถึงการจุดไฟเผาเพ่ือเปิดทางบริเวณขอบพรุ เป็นต้น คิดเป็น
ร้อยละ 22 
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3. ประช าชนขย าย พ้ืนที่ ท้ า กิ น  ท้ า ใ ห้ ท ร าบว่ า ร อบ  ๆ  พรุ มี ป ร ะช าชนตั้ ง บ้ า น เ รื อน 
และมีที่ท้ากินอยู่ เป็นจ้านวนมาก ซึ่งมีการขยายตัวของชุมชนขึ้นเรื่อย ๆ เกิดการใช้ไฟของครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 13 

4. ประชาชนจุด ไฟเ พ่ือกัน พ้ืนที่ ของตนเอง  สา เหตุนี้ มั ก เกิดกับ พ้ืนที่ ท้ ากินของราษฎร 
โดยเฉพาะสวนยางที่อยู่ติดเป็นผืนเดียวกับป่าพรุรวมถึงแปลงพืชผลเกษตรอื่น ๆ และบ้านเรือนของราษฎรเอง 
โดยราษฎรดังกล่าวเกรงว่าอาจเกิดไฟไหม้จากป่าพรุโต๊ะแดง แล้วลุกลามเข้ามาสู่ที่ท้ากินของตนเอง 
จึงมักขุดแพรกหรือท้าแนวกันไฟกันที่ท้ากินของตน แล้วท้าการจุดไฟลุกลามไปยังป่าพรุ คิดเป็นร้อยละ 9 การ
ทิ้งก้นบุหรี่ จุดเล่นหรือแกล้งจุดโดยจงใจ คิดเป็นร้อยละ 5 

5. ป ร ะ ช า ช น ต้ อ ง ก า ร พ้ื น ที่ ป ลู ก ป า ล์ ม เ พ่ิ ม ขึ้ น  เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น พื ช เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ที่หน่วยของรัฐบาลสนับสนุนท้าให้เกิดบุกรุกพ้ืนที่ในการปลูกปาล์มเพ่ิมขึ้น ซึ่งปาล์มต้องการน้้าจ้านวนมาก 
โดยการปลูกหนึ่งต้นจะต้องใช้น้้าประมาณ 100 ลิตร/ต้น 

6.  เมื่อเกิดภาวะน้้าท่วมในพ้ืนที่รอบป่าพรุ ชาวบ้านต้องการให้ระบายน้้าออกจากแปลงเพาะปลูก   
ของตนเอง ท้าให้ประชาชนท้าการขุดร่องน้้า ท้าให้เป็นทางอ้อมที่จะท้าให้น้้าในป่าพรุถูกระบายออกเพ่ิมข้ึน 
  

พื้นที่เป้าหมายที่ล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่าพรุโต๊ะแดง 

ต้าบลกะลุวอ ต้าบลสุไหงโก-ลก 

1. บ้านกูแบสาลอ       หมู่ที่  4 10. บ้านน้้าตก         หมู่ที่  5 

11. บ้านบาโงซรายอ 

2. บ้านกาแนะ           หมู่ที่  3 ต้าบลสุไหงปาดี 

3. บ้านโคกศิลา          หมู่ที่  6 11.  บ้านท่าควาย  หมู่ที่  11 

ต้าบลไพรวัน 12.  บ้านป่าเย      หมู่ที่  10 

4. บ้านตอหลัง           หมู่ที่  3 13.  บ้านไร่ใหญ่    หมู่ที่  3 

ต้าบลบางขุนทอง 14.  บ้านใหม่       หมู่ที่  3 

5. บ้านยูโย                หมู่ที่  6 ต้าบลปูโย๊ะ 

6. บ้านโคกงู               หมู่ที่  3 15.  บ้านกูแบอีแก  หมู่ที่  4 
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ต้าบลพร่อน 16.  บ้านโต๊ะแดง   หมู่ที่  5  

7.  บ้านโคกกระท่อม     หมู่ที่  5 17.  บ้านลูโบ๊ะซามา   หมู่ที่  3 

8.  บ้านโคกอิฐ            หมู่ที่  2 ต้าบลปาเสมัส 

ต้าบลโฆษิต 18.  บ้านซรายอ     หมู่ที่  1 

9. บ้านปลักปลา              หมู่ที่  5  19.บ้านซรายอฮูลู    หมู่ที่  6 

  
โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณ บ้านซรายอ บ้านน้้าตก และบ้านบาโงซรายอ อ.สุไหงโก -ลก จ.นราธิวาส      

ซึ่ งติ ดอยู่ กับตั ว อ้า เภอสุ ไหงโก -ลกเป็นบริ เ วณที่ เ กิ ดไฟป่ าบ่อยครั้ งที่ สุ ด  พ้ืนที่ ซึ่ งมีความส้ าคัญ 
เป็นพิเศษต้องดูแลควบคุมไฟป่าอย่างใกล้ชิด  
  

ผลกระทบของการเกิดไฟป่าพรุโต๊ะแดง 
ป่าพรุโต๊ะแดงที่เกิดไฟป่าบ่อยครั้ง จะอยู่ใกล้กับตัวเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งเมื่อเกิดไฟไหม้บริเวณนี้ 

แล้วที่ส้าคัญคือจะท้าให้ เกิดหมอกควันจ้านวนมากลอยตัวเข้าสู่ อ้าเภอสุไหงโก -ลก ซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพและเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคม 
  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 
       เนื่องด้วยป่าพรุโต๊ะแดงมี พ้ืนที่ขนาดใหญ่จ้าเป็นต้องอาศั ยหลาย หน่วยงานในการจัดการ 
ดูแลป่าพรุโต๊ะแดงเพ่ือป้องกันการเกิดไฟป่า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. สถานีควบคุมไฟป่ าพรุ โต๊ ะแดง อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด้ าริ สถานี ควบคุม ไฟป่ าพรุ  
โต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จัดให้มีหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ โดยรอบพ้ืนที่  เขตรักษาพันธุ์  
สัตว์ป่ า เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เ พ่ือให้ปฏิบั ติ ง าน 
ป้องกันไฟป่าได้ทันต่อเหตุการณ์ดังนี้ 

1.1 ตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพ่ือเฝ้าลาดตระเวนหาไฟ จ้านวน 4 ชุด ในพ้ืนที่ 4 อ้าเภอรอบพรุ คือ       
อ้าเภอเมือง อ้าเภอตากใบ อ้าเภอสุไหงโก-ลก และอ้าเภอสุไหงปาดี ใช้ก้าลังเจ้าหน้าที่ชุดละ 6 นาย 
รับผิดชอบพื้นท่ีชุดละ 31,400 ไร่ พร้อมอุปกรณ์ดับไฟในในเบื้องต้นประจ้าจุด หากตรวจพบไฟป่าให้ท้าการดับ
ไฟเบื้องต้นพร้อมกับร้องขอก้าลังและอุปกรณ์ดับไฟเพ่ือเข้าไปสนับสนุน 

1.2 มีแผนที่แสดงพ้ืนที่รับผิดชอบ และจุดเฝ้าระวังของหน่วยงานดับไฟป่าเคลื่อนท่ี 
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1.3 จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ชุ ด ป ร ะช าสั ม พัน ธ์ เ ค ลื่ อ น ที่  1  ชุ ด  ออก ไปปร ะช าสั ม พั น ธ์  
พูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กับประชาชนและช่วยเหลืองานสาธารณะต่าง ๆ ในท้องถิ่นที่สามารถกระท้าได้  
เพ่ือให้เกิดความใกล้ชิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่า เช่น 
                   1.3.1 จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ไฟป่าติดโดยรอบพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงจ้านวน 69 ป้าย 

1.3.2 ให้การศึกษาแก่ เด็กนักเรียนในโรงเรียนรอบป่าพรุ โต๊ ะแดงของ 4 อ้า เภอ 
ซ่ึงติดกับแนวเขตป่าพรุ 

1.3.3 จัดท้าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จ้านวน 2,270 แผ่น 
1.4 ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ้าเภอเมือง นายอ้าเภอตากใบ นายอ้าเภอสุไหงโก -ลก 

และนายอ้าเภอสุไหงปาดี พิจารณาสั่งการก้านัน- ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งให้ราษฎรทราบตามหมู่บ้านเป้าหมายต่าง ๆ 
                  1.4.1 ประสานงานกับหมู่ บ้ าน เครื อข่ ายการแก้ ไ ขปัญหาไฟป่ าและหมอกควั น 
ซึ่งเคยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืชจ้านวน 11 เครือข่าย 
เพ่ือช่วยสอดส่องดูแลแจ้งเหตุไฟป่า ประชาสัมพันธ์ไฟป่าและร่วมควบคุมไฟป่าหากมีไฟป่าเกิดขึ้น 
                  1.4.2 ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อบต., ก้านันผู้ใหญ่บ้าน, หน่วยงานทหาร     
ในพ้ืนที่ติดป่าพรุและอ้าเภอร่วมกันประชาสัมพันธ์เ พ่ือป้องกันไฟป่า สอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแส  
การเกิดไฟป่า 

1.5 การจัดการเชิงเชื้อเพลิง 
1.5.1 ท้าการชิงเผาพ้ืนที่ซึ่งล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่าและจัดท้าความสะอาดเก็บกวาด  

แนวกันไฟธรรมชาติซึ่งมีใบไม้และเศษกิ่งไม้ลงมาทับถมเพ่ือป้องกันการลุกลามของไฟ 
1.5.2 จัดท้าแนวกันไฟในบริเวณพ้ืนที่ล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่าประมาณ 50 กิโลเมตร 

ในพ้ืนที่ อ. สุไหงโก-ลก อ.ตากใบ และอ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
1.6 ทางสถานี ฯ  จะวั ดระดับน้้ า ผิ วดิ นภาย ในพรุ โดยจะประ เมินสถานการณ์ วันต่อวัน 

โดยต้าแหน่งที่มีการวัดระดับน้้าผิวดินจะอยู่ทั่วในเขตพ้ืนที่ของพรุ มีทั้งหมด 4 อ้าเภอ อ. สุไหงโก -ลก 11 จุด 
อ.ตากใบ 11 จุด อ. สุไหงปาดี 9 จุด และ อ.เมือง 4 จุด ณ ปัจจุบัน ผลของระดับน้้า  ผิวดินยังอยู่ในเกณฑ์ 
ปานกลาง ซึ่งคาดว่าให้ระดับน้้าผิวดินจะคงอยู่ประมาณนี้จนถึงเดือนมีนาคมในปีนี้ 

1.7 มีแผนการเฝ้าระวังควบคุมการเกิดไฟป่า โดยมีการจัดการ ดังนี้ 
1.7.1 จัดตั้งกองอ้านวยการควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง ณ สถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง       

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ หมู่ที่ 8 บ้านลูโบ๊ะซามา ต้าบลปูโย๊ะ อ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
1.7.2 ให้หน่ วยดับ ไฟป่ า เคลื่ อนที่ เ ร็ วปฏิบั ติ ง านร่ วมกับ เจ้ าหน้ าที่ ของ เขตรักษา 

พันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซ่ึง ประจ้าตามหน่วยพิทักษ์ป่า 
จ้านวน 4 ชุด ลาดตระเวนหาไฟในพ้ืนที่รับผิดชอบทุกวัน และประสานงาน กับหน่วยงานควบคุมไฟป่าอ่ืน ๆ 
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1.7.3 ส้ารวจจัดสร้างท้านบกั้นน้้า โดยใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณทางน้้าไหลออกจากพรุ       
เพ่ือชะลอการไหลกักเก็บน้้าให้อยู่ในระดับสูงและให้อยู่ในพรุนานที่สุดในช่วงฤดูแล้ง 

1.7.4 เก็บสถิติตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้้าฝนจากสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทองหมู่ที่ 8 
บ้านลูโบ๊ะซามา ต้าบลปูโย๊ะ อ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และที่ท้าการเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า   
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต. ไพรวัน อ. ตากใบ จ. นราธิวาส 

1.7.5 เฝ้าระวังมิให้มีการลักลอบเปิดประตูน้้าออกจากพรุ โดยจัดเวรยามผลัดเปลี่ยน 
หมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าประตูน้้าที่ส้าคัญและลาดตระเวนตรวจตราทุกประตูน้้าทั้งกลางวันกลางคืน 
ดังนี้ คือ (1) ประตูระบายน้้าสุไหงปาดี 1 (2) ประตูระบายน้้าสุไหงปาดี 2 (3) ประตูระบายน้้าปลายคลองสาย 
16 (4) ประตูระบายน้้าปลายคลองสาย 6 (ปลักปลา) (5) ประตูระบายน้้าปลายคลองสาย 10 (โคกโก) (6) 
ประตูระบายน้้าปลายคลองสาย 11 (โคกกระท่อม) (7) ประตูระบายน้้าปลายคลองสาย 12 (โคกไผ่) และ (8) 
ประตูระบายน้้าปลายคลองสาย 13 (โคกอิฐ) 

1.7.6 ตรวจวัดระดับน้้าบริเวณอาคารทั้ง 8 แห่ง ซึ่งเป็นประตูระบายน้้าออกจากพรุ  
ทุกวันเพื่อน้ามาเปรียบเทียบกับระดับน้้ากักเก็บปกติหน้าประตูระบายน้้าเพ่ือให้ทราบว่าในแต่ล่ะวันปริมาณน้้า
ในพรุมากหรือน้อยกว่าปริมาณกักเก็บปกติเพ่ือประเมินสถานการณ์ และหาทางป้องกันการเกิดไฟป่า 

1.7.7 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน เพ่ือเฝ้าระวังประตู ระบายน้้าที่มีความส้าคัญ 
จ้านวน 8 แห่ง เพื่อป้องกันการลักลอบเปิดประตูระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ป่าพรุ 

1.7.8 ท้าการตรวจวัดระดับน้้าผิวดินในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดงรอบพรุในท้องที่ 4 อ้าเภอ คือ          
อ. เมือง อ. ตากใบ อ.สุไหงโก-ลก และ อ.สุไหงปาดี โดยการสร้างจุดตรวจวัดระดับน้้าตัวอย่าง จ้านวน 20 จุด 
เพ่ือน้ามาใช้เป็นข้อมูลในการคาดคะเนโอกาส และความรุนแรงที่จะเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง  
โดยท้าการตรวจวัดระดับน้้าทุกวัน 

1.7.9 สร้ า งฝายชะลอน้้ าแบบผสมผสานแบบกระสอบเ พ่ือกั ก เก็บน้้ าและสร้ า ง 
ความชุ่ ม ชื่ น แก่ พ้ื นที่ ป่ า  และป้ อ งกั นน้้ า ไหลออกจ าก พ้ืนที่ ป่ า พรุ ใ นจุ ดที่ ส้ า คั ญที่ น อก เห นื อ 
จากการควบคุมด้วยประตูระบายน้้าของกรมชลประทาน ซึ่ งได้ด้าเนินการไปแล้วจ้านวน 14 จุด 
ใน พ้ืนที่ บ้ านลู โบ๊ ะซามา บ้ านน้้ าตกและบ้ านซรายอ ต .  ปา เสมัส  อ .สุ ไหงโก -ลก จ .นราธิวาส 
และจะสร้างเพ่ิมเติมอีก 3 จุด ในพ้ืนที่บ้านเจาะแห บ้านกูแบอีแก ต. ปู โยะ อ.สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส 
ซึ่งปัจจุบันรถยนต์ไม่สามารถวิ่งได้เนื่องจากพ้ืนที่เป็นโคลนตมอ่อนตัวอยู่ 
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1.8 มีแผนปฏิบัติการเพ่ือการดับไฟป่าโดยให้พนักงานดับไฟป่าซึ่งเป็นชุดที่ท้าการวัดระดับน้้า  
ท้าการเดินเท้าและโดยรถจักยานยนต์เก็บระดับน้้าพร้อมกับการลาดตระเวนหาไฟในพ้ืนที่และรอบป่าพรุในฤดู
แล้งทุกวัน โดยมีการจัดการ ดังนี้ 

1.8.1 หากตรวจพบไฟไหม้ป่าเกิดข้ึนให้ท้าการดับไฟในเบื้องต้นทันทีพร้อมกับแจ้งมาที่กอง 
อ้านวยการสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดงเพ่ือจัดส่งเจ้าหน้าที่และท้าการล้าเลียงอุปกรณ์ดับไฟเข้าไปสมทบเพ่ือ
ท้าการควบคุมไฟ 

1.8.2 หากมีไฟป่าเกิดขึ้นพร้อมกันหลายจุดในเวลาเดียวกัน เกินขีดความสามารถ 
ของหน่วยงานที่มีอยู่ ให้กองอ้านวยการประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านราธิวาส สถานีควบคุม  
ไฟป่านราธิวาสและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือให้ส่ง ก้าลังพลมาสนับสนุนในการดับไฟป่าด้วย 

1.8.3 ให้กองอ้านวยการประสานงานกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต้าบลในพ้ืนที่ใกล้เคียง
ที่มีรถดับเพลิงให้มาสนับสนุนในการดับไฟป่าด้วยพร้อมค่าพิกัดแหล่งน้้าส้ารอง 

1.8.4 จัดตั้งกองอ้านวยการควบคุมไฟป่า ป่าพรุโต๊ะแดง 
1.8.5 จัดตั้ งหอดู ไฟชั่ วคราวเ พ่ือตรวจการข้างในและข้างนอกป่าพรุจ้ านวน 4 หอ 

ในท้องที่อ้าเภอ สุไหงโก-ลก อ้าเภอตากใบและอ้าเภอสุไหงปาดี และหากตรวจพบไฟป่า ให้แจ้งมาที่  
กองอ้านวยการการสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง เพ่ือจัดส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้าไปสมทบเพ่ือ  
ท้าการควบคุมไฟป่าต่อไป 

1.9 การรายงานผลเมื่อเกิดไฟป่า 
1.9.1 เมื่อหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จเรียบร้อยให้ตรวจหาสาเหตุของการเกิดไ

ฟ พร้อมกับรายงานผลการปฏิบัติงาน สถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดงทันที 
1.9.2 กองอ้านวยการสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง รายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ 
1.9.3 กองอ้านวยการ สถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดงรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ ฟบ1. 

ให้ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สาขาปัตตานี) และส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6 สงขลาทราบ        
1.9.4 กองอ้านวยการสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ ฟป 1 

ให้ส่วนวิชาการดับไฟป่า ส้านักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าทราบ 
  2. โครงการส่งน้้ าบางนราโครงการส่งน้้ าและบ้ารุ งรักษาบางนรารับผิดชอบพ้ืนที่พรุทาง  
ฝั่งทิศตะวันตกและทิศเหนือ ตั้งแต่ฝั่ง อ.ตากใบ และบางส่วนอยู่ในเขต อ.เจาะไอร้อง โดยสุดแนวต่อ อ. 
สุไหงปาดี ซึ่งในโครงการจะมีสร้างประตูระบายน้้ารอบป่าพรุจ้านวน 2 ประตู คือ (1) ประตูระบายน้้าสุไหงปาดี 
1 ซึ่งน้้าในพรุจะไหลลงสู่แม่น้้าบางนรา (2) ประตูระบายน้้าสุไหงปาดี 2 ก็จะอยู่เหนือขึ้นไปทาง อ.สุไหงปาดี 
ประมาณซักเหนือประตู สุไหงปาดี 1 ประมาณ 4-5 กิโล โดยทั้ง 2 ประตูจะท้าหน้าที่ควบคุมระดับน้้า 
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ในคลองสุไหงปาดี ซึ่ งคลองสุไหงปาดี เป็นคลองฝั่งตะวันตกขอ งพรุโต๊ะแดง โดยระดับน้้าในคลอง 
สุไหงปาดีจะใช้ในการบริหารจัดการน้้าเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง โครงการส่งน้้ าบางนราจะพยายามรักษา  
ระดับน้้าที่ประตูสุไหงปาดี 1 อยู่ที่ประมาณ +1.5 และประตูสุไหงปาดี 2 อยู่ที่ประมาณ +1.2 แต่ถ้าเป็น  
ช่วงฤดูแล้งโครงการส่งน้้าฯ จะท้าการปิดประตูระบายเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ น้้าในช่วงหน้าแล้ง 
ได้อย่างเพียงพอท้าให้บางครั้งไม่สามารถส่งน้้าเข้าป่าพรุได้ ท้าให้เกิดไฟไหม้ได้  นอกจากนี้ทางตอนเหนือของ 
อ.ตากใบ โครงการฯ จะมีการสร้างคันกั้นน้้ า เ พ่ือรักษาและเก็บน้้ า ในพรุ ไว้  เช่น คลองบางเตย  
จะมีประตูซึ่งควบคุมจนไปชนกับรอยต่อทางฝั่งทิศตะวันออกของป่าพรุ และโครงการมูโนะซึ่งจะควบคุม 
ระดับน้้าในป่าพรุ โดยท้าการปิดประตูด่านต่าง ๆ ในช่วงฤดูแล้ง เพ่ือไม่ไห้น้้าในป่าพรุไหลออกมา 

3. โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาอ้าเภอสุไหงโกลกเนื่องด้วยพ้ืนที่ป่าพรุเป็นพ้ืนที่ลาดเอียง  
ท้าให้โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาอ้าเภอสุไหงโกลก ไม่สามารถส่งหรือผันน้้าไปข้างในป่าพรุ ได้  
แต่ทางโครงการฯ จะท้าการปิดการระบายทุกจุดเพ่ือกักเก็บน้้าไว้ และจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้้า ไว้ ขนาด 8 
นิ้วจ้านวน 3 เครื่อง ท้าการสูบน้้าจากแม่น้้าสุไหงโกลก มาทางด้านคลองปาเสมัสเพ่ือใช้ในการรักษา  
ระดับน้้าใต้ดินไว้  นอกจากนี้ โครงการฯ ได้ขุดคลองคู่ขนานคลองปาเสมัสฝั่ งซ้ายเ พ่ือ  กักเก็บน้้ า  
ที่ไหลมาจากป่าพรุอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือจะได้รักษาระดับน้้าใต้ดินให้เพ่ิมขึ้น แต่ในช่วงฤดูแล้งทาง โครงการฯ 
จะปิดเครื่องสูบน้้าทั้ งหมดเพ่ือรักษาระดับน้้าในแม่น้้ าสุไหงโก -ลก ให้อยู่ที่  +1.2 อาจท้าให้ระดับ 
น้้าใต้ดินคลองปาเสมัสลดลงและอาจจะส่งผลให้ป่าพรุแห้งแล้งขึ้นแต่มัก  เกิดเหตุการณ์ลักลอบตัดเหล็ก 
และเปิดบานประตูของคลองออกเพ่ือหาปลา ท้าให้ระดับน้้าในคลองปาเสมัส ลดลงไปประมาณ 1.20 เมตรยิ่ง 
ท้าให้น้้าผิวดินลดลง ดังนั้นควรเน้นจิตส้านึกของชาวบ้าน ให้มากถึงผลกระทบ ที่จะเกิดข้ึน 

4. หน่วยงานการป้องกันเทศบาลต้าบลปาเสมัสเมื่อถึงฤดูแล้งทางเทศบาลต้าบลปาเสมัส  
จะมีการรวบรวมข้อมูลของหมู่บ้ านที่ อยู่ ติดกับป่ าพรุ เ พ่ือเป็นข้อมูล พ้ืนฐาน โดยทางเทศบาลฯ 
มีการประชาสัมพันธ์ให้กับก้านัน ผู้ใหญ่ในพ้ืนที่เรื่องเวลาจะจุดไฟหรือจุดขยะ เพ่ือป้องกันการลุกลามของไฟ  
ถึงป่าพรุ และมีรถดับเพลิงอยู่ 2 คัน สามารถจุปริมาณ 10,000 ลิตร กับ 2,500 ลิตร และในช่วงฤดูแล้ง  
จะท้าการลาดตระเวนพืน้ที่ติดป่าพรุ เพ่ือเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่า 

5. อ้า เภอตากใบมีการท้ าบัญชีคนที่หาของป่ า เอาไว้  หากพบว่าบริ เวณไหนเกิด ไฟไหม้  
จะท้าให้ทราบกลุ่มในพ้ืนที่นั้น ๆ ที่อาจเข้าไปในป่าทางอ้าเภอจะด้าเนินคดีตามกฎหมายทันที นอกจากนี้  
ทาง อ้า เภอจะมีต้ าแหน่ งผู้ ช่ วย  ชรบ .  ซึ่ ง รับผิ ดชอบล าดตระเวน เฝ้ าระวั งการเกิดไฟไหม้ป่ า ใ 
นพ้ืนที่โดยเสนอแนะให้ทางชลประทานบริหารจัดการน้้าเพ่ิมขึ้นเพ่ือช่วยให้ป่าพรุชุ่มชื้น ซึ่งน่าจะลดไฟไหม้  
ป่าพรุได้ แต่ป่าพรุมันกว้าง ยิ่งในช่วงฤดูหน้าแล้งอาจจะบริหารจัดการได้ยากข้ึน 

6. อ้าเภอสุไหงโก-ลกที่ผ่านมาในปี 58, 59 จะเกิดมีไฟไหม้ทุกปี แต่ในปี 60, 61, 62, 63 
ไม่มีการเกิดไฟไหม้ โดยมีการด้าเนินการ (1) ร่วมมือกับสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง และก้านันผู้ใหญ่บ้าน 
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เน้นให้ออกประชาสัมพันธ์ที่มัสยิดทุกวันศุกร์ และในช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะเดือนมีนาคม  จะมีออก 
ประชาสัมพันธ์และออกลาดตระเวนทุก ๆ วันไม่มีวันหยุด (2) ท้าบัญชีคนหาของป่าไว้เพ่ือตรวจสอบพ้ืนที่ 
คนหาของป่ากับพ้ืนที่ที่เกิดไฟไหม้พรุ 

7. ชลประทานมีหน้าที่โดยหลักในการดูแลป้องกันการเกิดไฟป่าพรุ ดังนี้  (1) การรักษาสมดุล 
ระดับน้้าให้อยู่ในตามข้อตกลง ตามฐานข้อมูลระดับน้้าที่เราพูดถึงในรอบขอบพรุ ไม่ใช่ภายในพรุ  (2) 
สนับสนุนปฏิบัติการทางไฟป่า เช่น การสนับสนุนกระสอบทราย เป็นต้น  (3) มีการติดตามและแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้า เช่น เมื่อเกิดไฟป่าตรงไหนก็จะเตรียมเครื่องสูบน้้า 

8. หน่วยงานป้องกันสาณธารณภัย ปภ. จากสถานการณ์ไฟป่าเมื่อปี 2559 กินระยะเวลานานถึง 3 
เดือน ท้าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มตระหนักถึงความส้าคัญ และเริ่มมีการท้างานร่วมกันจึงน้ามาซึ่ง  

8.1 ในแต่ละอ้าเภอที่ครอบคลุมป่าพรุโต๊ะแดง มีการตั้งกลุ่มไลน์โดย  เฉพาะหน่วยงาน 
การปกครอง โดยจะเห็นได้ว่าทุกสัปดาห์จะเห็นในพ้ืนที่ อ. สุไหงโก-ลก มีการถ่ายเซลฟ่ีผู้ ใหญ่บ้าน 
ที่มีการตรวจพ้ืนที่รอบพรุ พร้อมทั้งมีการรายงาน จากนั้นรูปแบบดังกล่าวเริ่มขยายไปยังพ้ืนที่ อ.สุไหงปาดี 
และ อ. ตากใบตามล้าดับ 

8.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มีการจัดท้าแผนเผชิญเหตุของไฟป่า ปี 64 โดยมีการตั้งคณะท้างาน
แก้ไข ไฟไหม้พรุโต๊ะแดง โดยมีรองผู้ว่าฯ ด้านสังคมเป็นประธานคณะท้างาน และมีส้านักงาน  ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเป็น เลขาคณะกรรมการ  เ พ่ือด้ า เนินการ  ในการก้ าหนด  แนวทาง 
วิธีการในการจัดการไฟป่า  

8.3 กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นราธิวาส เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชา  
การเหตุการณ์เรื่องภัยแล้ง ไฟไหม้ป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งผลกระทบส่วนหนึ่ง 
ก็มาจากไฟป่า 

8.4 ปภ. มีโครงสร้างในการตั้ งศูนย์บัญชาการ ท้าหน้าที่สนับสนุน  ให้กับโครงสร้าง 
การท้างานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่หากไฟป่ามีความรุนแรงจะไม่สามารถควบคุมได้ ยกตัวอย่าง  
เช่น ในปี 59 พบปัญหาว่าไม่สามารถตกลงว่าจะใช้แผนการจัดการไฟป่าของหน่วยงานใด ระหว่างอุทยานฯ 
ซึ่งก็มีแผนการจัดการไฟป่าหรือของจังหวัดฯ แต่สุดท้ายทางผู้ว่างราชการจังหวั ดนราธิวาสฯ ได้ออกค้าสั่ง 
แล้วว่าหากเกิดกรณีไฟป่าที่รุนแรง ให้ใช้แผนการจัดการไฟป่า ที่เป็นโครงสร้างใหญ่ ในการบัญชาการจัดการภัย  

9. หน่วยงานเขตรักษาพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สถานการณ์ที่ผ่านมาใน 2558 – 2559 เกิดไฟไหม้ทุกปี 
แ ต่ ใ น ปี  2 5 6 0  –  2 5 6 3  ไ ม่ มี ก า ร เ กิ ด ไ ฟ ไห ม้  อ า จ เ นื่ อ ง ด้ ว ย มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ พ่ิ ม ขึ้ น 
โดยทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น มัสยิด ลาดตระเวนทุกวันไม่มีวันหยุด 
มีการส้ารวจพ้ืนที่ ที่ประชาชนอาศัยอยู่โดยไม่ให้มีการบุกรุกป่าพรุ หากมีการละเมิดให้ด้าเนินคดีทันที 
และมีชุดลาดตระเวนทุกวัน ไม่มีวันหยุด 
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ป่าพรุบาเจาะ 
สภาพและลักษณะสถานการณ์การควบคุมไฟป่าพรุบาเจาะ 
อ้าเภอบาเจาะเป็นอ้าเภอเล็ก ๆ เดิมอ้าเภอบาเจาะมีฐานะเป็นกิ่งอ้าเภอเรียกว่า กิ่งอ้าเภอจ้าปากอ 

ขึ้นกับอ้าเภอกลางเมือง จังหวัดสายบุรี โดยจัดตั้งเป็นกิ่งอ้าเภอ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก 127  
(2451) ต่อมาได้ยกฐานะกิ่งอ้าเภอจ้าปากอ เป็นอ้าเภอจ้าปากอ เมื่อวันที่ เมื่อ 30  พฤศจิกายน ร.ศ. 128 
(2452) และหลังจากนั้นในวันที่ 29  เมษายน 2460 ได้เปลี่ยนชื่ออ้าเภอจ้าปากอ มาเป็นอ้าเภอบาเระใต้ 
ต่อมาย้ายตัวอ้าเภอมาอยู่ที่บ้านแป๊ะบุญ และเปลี่ยนชื่ออ้าเภอเป็นอ้าเภอบาเจาะ และหลังจาก ที่เป็นส่วนหนึ่ง 
ของจังหวัดสายบุรี เมื่อมีการยุบจังหวัดสายบุรีลง อ้าเภอบาเจาะจึงถูกโอนมาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส  
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2475 โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานดังนี้ (1) พ้ืนที่ : 171.68 ตร.กม. (2) ประชากร : 52,288 คน 
(พ.ศ. 2557)  (3)  ความหนาแน่น :  304.56 คน/ตร.กม.  (4)  ที่ตั้ งและอาณาเขตอ้าเภอบาเจาะ 
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อ กับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ 

- ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้าเภอสายบุรีและอ้าเภอไม้แก่น (จังหวัดปัตตานี) 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอไม้แก่น (จังหวัดปัตตานี) และอ้าเภอเมืองนราธิวาส 
- ทิศใต้ ติดต่อกับอ้าเภอยี่งอและอ้าเภอรือเสาะ 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ้าเภอรามัน (จังหวัดยะลา) และอ้าเภอกะพ้อ (จังหวัดปัตตานี) 
ป่าพรุบาเจาะ อยู่ในเขตอ้าเภอบาเจาะและอ้าเภอเมือง มีพ้ืนที่ประมาณ 66,450 ไร่ ปัจจุบัน 

กลายเป็นป่าพรุที่เสื่อมสภาพ ไม้ดั้งเดิมถูกท้าลายไปจนหมดสิ้น มีแต่ไม้เสม็ด (Melaleuca cajeputi) 
ขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ ่ ประกอบรวมด้วยพรุย่อย จ้านวน 3 แห่ง ซึ่งมีลักษณะขอบเขตและสภาพพ้ืนที่แบ่งได้ คือ            
(พรุแห่งที่ 1) อยู่ด้านตะวันตกของพรุบาเจาะ ในเขตท้องที่อ้าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสและบางส่วน 
ของอ้าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  ลักษณะความลาดเทของพ้ืนที่  มีความลาดเทจากทิศตะวันตก ไปทิศตะวัน 
ออก และลาดเทไปยังทิศเหนือด้านอ้าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี  (พรุแห่งที่ 2) อยู่ด้านตะวันออกของ 
พรุบาเจาะในเขตท้องที่ อ้าเภอเมือง และอ้าเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส  ลักษณะความลาดเท 
ของพ้ืนที่พรุแบ่งได้เป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 ลักษณะพ้ืนที่ลาดเทจากทางทิศใต้จากอ้าเภอเมืองไป ยังทิศเหนือ 
ด้านอ้าเภอบาเจาะ และส่วนที่ 2 ลักษณะพ้ืนที่ลาดเทจากทิศตะวันออกของเขางูเหลือมไปยังบ้านทุ่งกง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (พรุแห่งที่ 3) อยู่ด้านใต้ของพรุบาเจาะในเขตท้องที่อ้าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
ลักษณะพ้ืนที่ลาดเทจากต้าบลลูโบ๊ะบือซา อ้าเภอยี่งอ ย้อนมายังทิศใต้ของขอบพรุบริเวณบ้านทุ่งคา 
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สาเหตุของการเกิดไฟป่าพรุบาเจาะ 
ด้วยในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุกปี พ้ืนที่นิคมสหกรณ์บาเจาะจังหวัดนราธิวาส 

มักประสบปัญหาภัยธรรมชาติ คือ ภัยแล้งและจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในสวนปาล์มน้้ามันของราษฎร  
นิคมสหกรณ์ หรือพ้ืนที่ป่ าไม้ส่วนกลาง 20% ซึ่ งสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเกษต รกร 
และทรัพยากรป่าพรุที่มีค่าของจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ที่ประชาชนในพ้ืนที่หาของป่า เช่น สัตว์ป่า ได้แก่ 
ลิง, น้้าผึ้ง, ปลาช่อน ผลไม้ป่า ได้แก่ ลูกเที้ยะ, ลูกระก้า, ยอดต้นพ้อยักษ์ และหาต้นไม้ป่า เช่น ต้นหมากแดง, 
ต้นเสม็ดแดง และ ต้นหลุมพอทะเล เป็นต้น ซึ่งประชาชนมักจะหาของป่าในช่วงเดือนมีนาคม -พฤษภาคม   
ของทุกปี ท้าให้เกิดการใช้ไฟ จุดไฟในขณะที่หาของป่าได้  
  

แผนการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะ 
       นิคมสหกรณ์บาเจาะ และสหกรณ์นิคมบาเจาะ ได้มีการเตรียมการ  และวางแผนในการป้องกัน 
การเกิดไฟป่าพรุบาเจาะ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

1. ก่อนเกิดภัยป่าพรุบาเจาะ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
1.1 การป้องกันและลดผลกระทบ มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1.1 ประเมินความเสี่ยง โอกาสหรือความเป็นไปได้ ที่จะเกิดไฟไหม้ในสวนปาล์ม 
และป่าพรุในเขตจัดนิคมสหกรณ์บาเจาะซึ่งเกิดขึ้นทุกปี เพ่ือก้าหนดมาตรการที่เหมาะสม ในการป้องกัน 
และลดผลกระทบจากไฟไหม้และหมอกควัน 

1.1.2 ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้และตระหนักให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคม 
เกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนในช่วงที่มีความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้ 

1.2 การเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติการเมื่อการเกิดไฟป่า มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
1.2.1 ประชุมคณะกรรมการการด้า เนินงานของสหกรณ์นิคมบาเจาะ  จ้ ากัด        

เพ่ือจัดตั้งทีมงานเพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ เช่น อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อ้าเภอ อบต. สถานี  
ควบคุมไฟป่า 

1.2.2 คณะกรรมการด้าเนินงานสหกรณ์แบ่งกลุ่มเฝ้าระวัง เพ่ือเตือนภัยจากไฟไหม้  
ในสวนปาล์มและป่าพรุ 

2. ขณะเกิดภัยป่าพรุบาเจาะ มีวิธีการด้าเนินการ ดังนี้ 
2.1 เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการเกิดไฟไหม้ในสวนปาล์มและป่าพรุ ให้สหกรณ์จัดตั้งศูนย์ 

อ้านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาจากไฟไหม้ที่สหกรณ์นิคมบาเจาะจ้ากัด พร้อมทั้งจัด  
เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ 
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2.2   ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เช่น อบต.ในพ้ืนที่ อปพร. อ้าเภอ สถานีควบคุมไฟป่า เป็นต้น 
ด้าเนินการช่วยเหลือดับไฟและรายงานสถานการณ์ให้ทราบทุกระยะ 

3. หลังเกิดภัยป่าพรุบาเจาะ มีวิธีการด้าเนินการ ดังนี้ 
3.1 ให้สหกรณ์นิคมบาเจาะจ้ากัด ด้าเนินการประเมินความเสียหาย  และความต้องการ 

เบื้องต้น โดยจัดท้าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรอง 
ให้ประสบความเสียหายไว้เป็นหลักฐานในการรับรองสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

3.2 ให้เจ้าพนักงานสอบสวนเขตท้องที่สืบสวน สอบสวนถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้        
โดยด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ 
  

ผลกระทบของการเกิดไฟป่าพรุบาเจาะ      
จากการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ พ้ืนที่อนุรักษ์ (ป่าไม้ส่วนกลาง 20% นิคมบาเจาะ) หมู่ที่ 6 

บ้านโคกมาแจ ต้าบลลุโบะบือซา อ้าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และสถานการณ์ 
ได้ยุติลงเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ความเสียหายประมาณ 2,000 ไร่ 
       จากการด้าเนินการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะ พบปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 

1. ขาดแคลนบุคลากรในการเฝ้าระวังและร่วมภารกิจดับไฟป่า ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นประจ้าทุกปี 
เนื่องจากการปรับโครงสร้างของส้านักงานสหกรณ์จังวัดนราธิวาส กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2. ขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือในการร่วมภารกิจดับไฟป่า เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจ 
โครงสร้างปัจจัยพ้ืนฐานให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และองค์การบริหารส่วนต้าบล 
ที่อยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ อุปกรณ์ท่ีขาดแคลน เช่น เครื่องสูบน้้าพญานาคพร้อมสายส่ง รถน้้าเพ่ือดับไฟ 

3. ขาดแคลนงบประมาณในการอ้านายการดับไฟป่าพรุบาเจาะ 
4. การบังคับบัญชา สั่งการ และหน่วยงานสนับสนุนมีหลากหลายและมีแนวทางการปฏิบัติงาน

ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจ ณ จุดเกิดเหตุ ไม่สามารถที่จะสั่งการไปในแนวทางเดียวกัน 
อีกท้ังไม่มีความช้านาญในสภาพพ้ืนที่ป่าพรุ ท้าให้เกิดข้อขัดแย้งในการปฏิบัติภารกิจอยู่บ่อยครั้ง 
  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไฟป่าพรุบาเจาะ  
1. นิคมสหกรณ์บาเจาะ   

        ส ถ า น ก า ร ณ์ :  ที่ ผ่ า น ม า มั ก เ กิ ด ไ ฟ ไ ห ม้ บ ริ เ ว ณ ร อบ น อ ก ใ น พ้ื น ที่ ก า ร เ ก ษ ต ร 
ปีนี้ไม่เกิดไฟไหม้ในป่าพรุ 20% มักจะเกิดปีเว้นปี โดยเมื่อปี 2563 เกิดไฟป่าที่รุนแรงประมาณ 1,000 กว่าไร่ 
แต่สามารถดับได้ด้วยฝนที่ตกตามธรรมชาติ โดยมักจะเกิดไฟไหม้ป่าประมาณ 2-3 ปี แต่ป่าพรุ 20% ยังไม่เกิด 
สาเหตุที่เกิดมาจากชาวบ้านในพ้ืนที่เข้าไปหาของป่าแล้วมีการจุดไฟ ซึ่งอาจท้าให้เกิดการลุกลาม  ของไฟ 
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จนกลาย เป็ น ไฟป่ า และ อีกจากสา เหตุ คื อ  เ กษตรกรมี ก า ร เ ผ า เศษซาก ใบ ไม้  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พ้ืนที่  
การเพาะปลูกท้าให้เกิดการลุกลาม โดยส่วนมากจะเกิดไฟป่าช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2564 พบไฟไหม้จ้านวน 4 ครั้ง โดยเป็นไฟไหม้บริเวณพ้ืนที่เกษตรกร ในส่วนของพ้ืนที่ป่า 20% 
ยังไม่พบรายงานในปี 2564 
        แนวทางการแก้ไข: ทางสหกรณ์นิคมบาเจาะ ได้มีการจัดคณะกรรมการ เพ่ือหาแนวทางการ 
จัดการไฟป่าโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นหัวหน้าคณะท้างาน ซึ่งผลจากการประชุมล่าสุด ในวันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมาตรการดังนี้ 

1.1 จัดให้มีทีมลาดตะเวนในพ้ืนที่ป่า โดยเมื่อเกิดไฟไหม้ในเขตพ้ืนที่ป่าพรุให้รีบแจ้ง ปภ. 
ทันที โดยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทีมลาดตระเวณได้มาจากกองทุนสาธารณประโยชน์ ของนิคมสหกรณ์  
บาเจาะ โดยได้รับเงินจากก้าไรในแต่ละปี ในการขายผลผลิตเกษตรกรของนิคมสหกรณ์ท่ัวประเทศ 

1.2 มีการสร้างไลน์กลุ่ม โดยมีสมาชิกที่อยู่ ในไลน์ก็คือ 4 อ้าเภอ ในส่วนของ 3 
อ้าเภอเป็นพ้ืนที่ของ จ.นราธิวาส ได้แก่ อ้าเภอยี่งอ บาเจาะและเมืองนราธิวาส และอีกอ้าเภอไม้แก่น 
ก็จะมีผู้น้าผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องจะอยู่ในกลุ่มทีมไลน์นี้ 

1.3 ในกรณีที่เกิดไฟไหม้รอบนอก ซึ่งท้องถิ่นในบริเวณๆ สามารถให้ความช่วยเหลือได้  
ตามแผนงานของท้องถิ่นนั้น ๆ โดยม ีส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นศูนย์บัญชาการใน 
การให้ความช่วยเหลือ 

1.4 ในกรณีที่ เกิดไฟป่าในป่าพรุบาเจาะ 20% จะมีรองผู้ว่าราชการเป็นประธาน 
คณะท้างาน ปลัดจังหวัดเป็นรองประธาน สหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเป็นเลขาและนิคมสหกรณ์บาเจาะเป็น  
ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งในปี 2564 เป็นการจัดตั้งคณะกรรมท้างานอย่างเป็นทางการ ซึ่งในกรณีเกิดไฟป่าพรุ 20% 

2. ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        สถานการณ์: ไฟป้าล่าสุดเมื่อปี 2563 กินระยะเวลา 45 วัน โดยประธานในการดูแล  
เพ่ือควบคุมไฟป่า คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งในช่วงเวลานั้นได้มีการจัดตั้ง  ศูนย์อ้านวยการ 
ในพ้ืนที่ป่าพรุ โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่และวางแผนในการท้างานในทุก ๆ วัน ซึ่งเมื่อเกิดไฟไหม้ 
ป่าพรุขึ้นจะมีแผนกลางจึงมีคณะกรรมการจากส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันด้าเนินงานร่วมกัน ซึ่งจะท้าการประชุม  
เพ่ือป้องกันการเกิด 
        แนวทางแก้ไข: (1) หากไฟป่าที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย สามารถควบคุมได้ โดยให้ทางท้องถิ่นท้า 
การควบคุมให้ได้ก่อน หรืออาจจะเป็นอ้าเภอที่เกิดหรืออ้าเภอใกล้เคียง (2) หากไฟป่าที่เกิดขึ้นเกินก้าลัง ควรให้ 
ของจังหวัดที่จะดับไฟได้ ก็สามารถท้าเรื่องขอฝนหลวง ซึ่งก็เป็นหนึ่งในแผนการท้างานในส่วนของการปฎิบัติ  
ภาคพ้ืนดิน หากในบริเวณที่เข้าไม่ถึง ไม่สามารถน้ารถน้้าเข้าไปในป่าที่ไฟไหม้ได้ หรือเป็นบริเวณ ที่ไม่สามารถ 
เดินเท้าได้ ก็จ้าเป็นต้องมีการขุดดินเพ่ือน้าน้้าเข้าไปใต้ดินและเข้าใต้ดิน จนถึงต้าแหน่งหัวเพลิง 
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3. ชลประทาน 
        สถานการณ์ :  ตามแผนงานเมื่ อ เกิดฤดูแล้ ง  มีมติทางชลประทานให้มีการผันน้้ า  
โดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้้าเคลื่อนที่ Hydro flow จ้านวน 1 เครื่อง เพื่อผันน้้าเข้าสู่พื้นที่ป่าพรุ 20%  
        แนวทางแก้ไข: (1) เมื่อเกิดหน้าแล้งกรมชลประทานจังหวัดจะมีการประชุมกับหน่วยงานอ่ืน 
ๆ เช่น เกษตรกรและสหกรณ์ เพ่ือวางแผนในการแก้ปัญหาโดยหลักจะท้าหน้าที่เปิด ปิดประตูระบายน้้า 
การพิจารณาในการเปิดหรือปิดประตูระบายน้้า กรมป่าไม้จะมีการตรวจสอบระดับน้้าในพรุหากอยู่ระดับต่้า 
ก็จะท้าการปิดประตู โดยแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต รับทราบ  (2) จัดท้านบซองและท้าการ 
ผันน้้าเข้าป่าพรุ 20% ตามปกติเพ่ือให้ในป่าพรุมีความชุ่มชื้นมากท่ีสุด 

4. อบต.โคกเคียน 
        สถานการณ์: ขอบเขตของพ้ืนที่ที่ดูแลที่ติดขอบพรุจ้านวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3, 4, และ 8 
ข อ ง ต้ า บ ล โ ค ก เ คี ย น  โ ด ย ใ น ปี  2 5 6 3  มี ก า ร เ กิ ด ไ ฟ ไห ม้ แ ต่ ล ะ ร อบ ข อบ พรุ  ซึ่ ง ท า ง  อบ ต . 
จะป้องกันไฟไหม้ไม่ให้พ้ืนที่การเกษตรลุกลาม 

5. อบต. ละหาร 
        ส่ วน ใหญ่ ไฟ ไหม้ จ ะ เ กิ ด ใน พ้ืนที่  ต . ล ะหาร  ต . ลุ โ บะบื อซา  และ  ต . โ คก เคี ยน 
มักจะเกิดรอบนอกป่าพรุ บริเวณพ้ืนที่เกษตรโดยมากจะเกิดไฟไหม้ป่ารอบนอก 2-3 ครั้งต่อปี 

6. อ้าเภอเมือง 
        สถานการณ์ :  ในปี 2563 ที่ผ่านมาจะเกิดไฟไหม้ในพ้ืนที่ ของเกษตรเป็นส่วนใหญ่  
โดยมากสาเหตุมากจากการถางป่าแล้วจุดไฟ เมื่อจุดเผาแล้วแต่ท้าการดับไฟเมื่อดูผิวเผินแล้วไฟดีบ 
แต่ภายในกองไฟยังดับไม่สนิท ท้าให้ไฟสามารถที่จะลุกไหม้ได้ จากการรายงานการเกิดไฟไหม้ป่า  
โดยเกษตรจ้านวน 20 ครั้ง แต่ไม่เก่ียวข้องกับป่าพรุ 20% 
        แนวทางการแก้ไข: (1) จัดการประชุมเพ่ือให้ความรู้กับ อส. ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับการป้องกัน 
และเฝ้าระวัง การเกิดไฟไหม้ป่า (2) จัดชุดเฝ้าระวังไฟป่าใน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3, 4, และ 8 ของต้าบลโคกเคียน 

7. กองควบคุมไฟป่าที่ 13 
        สถานการณ์: มีขอบเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบส่วนหนึ่งอยู่รอบนอกทิศ ในพ้ืนที่ป่าพรุบาเจาะ 
หน่วยที่เรามีอยู่ป้องกันรักษาป่าที่ นธ.2 (รือเสาะ) ซึ่งรับผิดชอบ 3 อ้าเภอ อ.รือเสาะ อ.ยี่งอ และ อ.บาเจาะ 
โดยไฟป่ามักจะเกิดจากคนที่เข้าไปในป่า แล้วมีการจุดไฟเผาท้าให้เกิดการลุกลาม 

9. เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 
        สถานการณ์: 

9.1 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ของ จ.นราธิวาส 
แล้วก็ได้ประชุมกันเป็นประจ้าทุกเดือนเพ่ือติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปภ, 
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ประมง, ปศุสัตว์, พัฒนาที่ดิน, โครงการชลประทาน, ลุ่มน้้าโก-ลก, ลุ่มน้้าบางนารา และ ธกส. ซึ่ง 
คณะกรรมการชุดนี้จะดูแลเกี่ยวกับภัยพิบัติทุกอย่าง ทั้งโรคพืช ศัตรูพืช อุทกภัย วาตภัย ไฟป่า หมอกควัน 
ภัยแล้ง เป็นต้น 

9.2 มีการมอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ใกล้ชิดกับเกษตรกร เช่น 
เกษตรอ้าเภอ เครือข่ายของเกษตรอ้าเภอ และ เครือข่ายของเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนอาสาสมัคร  
เกษตรหมู่บ้าน อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ และอาสาสมัครหมอดินอาสา มีบทบาทในการสร้างการรับรู้  
ให้กับประชาชนในเรื่องของการงดเผาเศษซากพืช วัชพืช เศษวัสดุทางการเกษตร จะสั่งห้ามเผาเด็ดขาด 
แต่จะรวบรวมเป็นปุ๋ยหมัก และจ้าเป็นต้องสร้างจิตส้านึกให้กับชาวบ้าน ช่วยกันรัก  และหวงแหน 
อนุรักษ์ทรัพยการธรรมชาติ 

9.3 มีการตรวจสอบจุดความร้อน hotspot โดยใช้จานดาวเทียม เพ่ือสามารถเข้าไประงับ 
การเกิดความร้อนซึ่งจะน้าไปสู่การเกิดไฟป่าได้ 

9.4 หากเกิ ด ไฟป่ าภารกิ จที่ ส้ าคัญคื อจะต้ องขอสนับสนุนปฏิบั ติ ก ารฝนหลวง 
ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสได้ขอสนับสนุนฝนหลวง 
ทุกครั้งที่จะท้าการขอสนับสนุนขอฝนหลวงจะมีการวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ความแห้งแล้งมากน้อยเพียงใด 
ปริมาณน้้าในพรุลดลงเพียงใด ก่อนทุกครั้ง ซึ่งปีนี้ได้ขอฝนหลวงในบริเวณพรุบาเจาะแล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธ  
เนื่องด้วยช่วงที่ผ่านมาพรุบาเจาะมีฝนตกเล็กน้อย ความชื้อนยังมีมากพอสมควร 

8. อ้าเภอบาเจาะ 
        สถานการณ์: ประชาชนมักจะมีการถากป่าเป็นส่วนใหญ่ เมื่อถากป่าแล้วก็จะจัดการ 
ด้ วยการ เผาป่ า  ซึ่ งจะส่ งผลให้ เกิ ด ไฟไหม้ป่ า ได้  นอกจากนี้ ประชาชนไม่ ได้ รั บข้ อมูลข่ า วสาร  
เกี่ยวกับความผิดทางกฏหมายท้าให้ประชาชนขาดความตระหนัก 
        แนวทางการแก้ไข: 
                   จากที่ผ่านมาเมื่อเกิดไฟป่า ทางอ้าเภอจะสนับสนุนให้ อส. ไปร่วมกันดับไฟป่า 
แต่จากประสบการณ์คือ แนวกันไฟ ทางที่จะเข้าไปดับไฟ การน้ารถสูบน้้าเข้าไปดับไฟจะยุ่ งยาก 
ท้าให้ไม่สามารถดับไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว 
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แนวทางและกลไกเพื่อการการจัดการภัยพิบัติ ไฟใหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  
แนวทางการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ  

1. จั ดท้ า แผน ในการจั ดการที่ ชั ด เ จนในบทบาทของแต่ ละหน่ วย ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการ 
ท้างานร่วมกันเมื่อเกิดเหตุ 

2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องดังต่อไปนี้ 
2.1 จัดซื้ออุปกรณ์ในการดับไฟป่า 
2.2 อบรมเจ้าหน้าที่ในการจัดการดับไฟป่า 
2.3 ค่าตอบแทนล่วงเวลากรณีเกิดไฟป่า 
2.4 จัดสรรอุปกรณ์ในการดับไฟป่าในระดับหมู่บ้าน 

3. ลดกระบวนการและข้ันตอนในการด้าเนินงานเพ่ือจัดการไฟไหม้ป่าพรุได้ทันท่วงที 
4. จัดท้าแผนที่ชี้พิกัดบริเวณที่เกิดเหตุไฟป่า และปรับปรุงเส้นทางในพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถเคลื่อนย้ายน้้า

ได้สะดวก 
5. มีการส้ารวจความร้อนในพ้ืนที่ (จุดเสี่ยงเกิดไฟป่า) 
6. จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการไฟไหม้ป่า 
7. จั ดท้ ามาตรกา รก ารดู แล พ้ื นที่  (1)  ก า รลาดตระ เ วน พ้ืนที่ บ ริ เ ว ณป่ าพรุ บ า เ จ า ะ  ( 2) 

ก้าหนดบทลงโทษผู้เป็นต้นเหตุในการเกิดไไฟไหม้ป่า 
8. จัดสรรพื้นทีท้ากิน 
9. สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการไฟป่า โดยเฉพาะเจ้าของที่ดินรอบพ้ืนที่ป่าพรุ เช่นให้มีการจัดสรร

อุปกรณ์ดับไฟเบื้องต้น และสามารถตรวจเชคระดับน้้าในพื้นที่ของตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
10. มีการบริหารจัดการประตูน้้าที่ดี 

 
 แนวทางการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง  

1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องดังต่อไปนี้ 
     1.1 จัดซื้ออุปกรณ์ในการดับไฟป่า เช่น ชุดป้องกันควันไฟ โดรนเพื่อส้ารวจพื้นที่ภายในและรอบป่าพรุ 
 1.2 อบรมเจ้าหน้าที่ในการจัดการดับไฟป่า 
 1.3 มีค่าตอบแทนล่วงเวลากรณีเกิดไฟป่า 
 1.4 มีค่าตอบแทนในการลาดตะเวณพ้ืนที่ 

2.  บูรณาการการด้าเนินงานระหว่างหน่วยงานในเรื่องต่อไปนี้ 
    2.1 การบริหารจัดการน้้าจากแหล่งน้้าตามธรรมชาติ 
    2.2 บริหารจัดการน้้าภาคการเกษตร 

            2.3 การบริหารจัดการน้้าส้ารองในภาวะวิกฤติ 
       2.4 ส่งเสริมการปลูกพ้ืนที่พ้ืนถิ่นจาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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3. การบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าพรุ 
         3.1 ติดสปริงเกอร์ฉีดน้้าเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น 
         3.2 วัดระดับน้้าผิวดิน 
         3.3 วัดระดับความร้อนใต้ดิน 

    3.4 สร้างฝ ้ายชะลอน ้ำ 
    3.5 จัดท้าแนวกันไฟรอบป่าพรุ  
    3.6 ขุดหลุม 5X20 เมตร ทุกระยะ 100-200 เมตร ภายในพ้ืนที่ป่าพรุ เพ่ือกักเก็บน้้า ให้ป่าพรุชุ่มชื้น 

และเป็นน้้าส้าหรับดับไฟป่า 
    4. มาตรการการดูแลพื้นที ่
         4.1 การลาดตระเวณพ้ืนที่บริวเณป่าพรุ 
         4.2 ก้าหนดบทลงโทษผู้เป็นต้นเหตุในการเกิดไฟไหม้ป่า 
         4.3 ป้องกันการเปิด-ปิดประตูระบายน้้า 

    4.4 จัดท้าไวนิลบริเวณชายขอบป่าพรุ เพ่ือแจ้งบทลงโทษทางกฎหมายให้ชาวบ้านได้รับทราบ 
    4.5 จัดท้าฐานข้อมูลผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าพรุทั้งบุคคลภายในและภานอกพ้ืนที่ 

    5. สร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังต่อไปนี้ 
         5.1 การแผ้วถางป่าและเผาป่าเพื่อขยายพ้ืนที่ท้ากิน 
         5.2 การจัดการพ้ืนที่ท้ากินที่ถูกต้อง โดยการออกเอกสารสิทธิ์ให้ชัดเจนระหว่างพ้ืนที่ท้ากินของ
ประชาชนกับพ้ืนที่ป่าพรุ และตั้งแนวเขตปักหลักท่ีชัดเจน 
         5.3 ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนรอบป่าพรุในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ 
         5.4 การจัดการน้้าทางการเกษตรอย่างถูกต้อง 

    5.5 ให้ความรู้กับประชาชนรอบป่าพรุ ให้เห็นถึงความส้าคัญเกี่ยวกับพรุ 
 
กลไกการจัดการภัยพิบัติระดับพื้นที่และจังหวัดในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงและพื้นที่ป่าพรุบาเจาะ 

กลไกเพ่ือการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการไฟไหม้ป่าพรุ จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลจากผู้
ถูกสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมการจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วมการเข้าสังเกตุการณ์หรือการร่วมกิจกรรมร่วมกันกับ
กลุ่มองค์กรชุมชน ภาคประชาชนและภาครัฐในพ้ืนที่และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารสามารถใช้เป็นกลไกเพ่ือ
การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการปัญหาป่าพรุ โดยแต่งตั้งคณะท้างานเพ่ือการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
ป่าพรุในระดับจังหวัด อ้าเภอ ต้าบลและหมู่บ้าน  

1. กลไกการบริหารจัดการระดับหมู่บ้าน มีหน้าที่สอดส่องและเฝ้าระวังไฟป่ารอบป่าพรุ หากเกิดเหตุ
ป่าไฟให้รีบแจ้งผู้น้าชุมชน โดยคณะกรรมการ ควรประกอบด้วย 
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1.1 ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะท้างาน 
1.2 สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล กรรมการ 
1.3 ผู้แทนภาคประชาชน หรือองค์กรชุมชน   
1.4 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
1.5 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการและเลขานุการ 

2. กลไกการบริหารจัดการในระดับต้าบล มีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ดับไฟป่าให้เตรียมและเพียงพอเสมอ
โดยคณะกรรมการ ควรประกอบด้วย 

3.1 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ประธานกรรมการ 
3.2 ก้านัน 
3.3 ปลัดอ้าเภอประจ้าต้าบล 
3.4 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 

3. กลไกการบริหารจัดการในระดับอ้าเภอ มีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับและซักซ้อมแผนดับไฟป่า และ
สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า โดยคณะกรรมการ ควรประกอบด้วย 

3.1 นายอ้าเภอ ประธานกรรมการ 
3.2 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 
3.3 ก้านัน 
3.4 ผู้ใหญ่บ้าน 
3.5 ผู้แทนภาคประชาชน 
3.6 เจ้าหน้าที่ป่าไม ้
3.7 ปลัดอ้าเภอ เลขานุการ 

4. กลไกการบริหารจัดการในระดับจังหวัด มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ 
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูลและประเมินความต้องการ และความจ้าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากส่วนปฏิบัติการเป็น
ฐานในการด้าเนินการพร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงาน 

4.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ 
4.2 หัวหน้านิคมสหกรณ์บาเจาะ 
4.3 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
4.4 หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกีรยติ (พรุโต๊ะแดง) 
4.5 ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาบางนรา 
4.6 ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานนราธิวาส 
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4.7 หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านราธิวาส 
4.8 หัวหน้าส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สาขานราธิวาส) 
4.9 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เลขานุการ 

 
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ 

 
1. ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการบริหารจัดการป่าพรุร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีความสอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่: ควรมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการในระดับชุมชน/พ้ืนที่ เช่น ที่ท้าการผู้ใหญ่บ้าน จัดตั้งสถานที่
ส้าหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ส้าคัญและจ้าเป็นในการจัดการไฟไหม้ป่าในขั้นต้นได้ และประชาชนหรือชาวบ้าน
ในพ้ืนที่สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ ได ้ในการจัดการไฟไหม้ป่าด้วยตัวเองเบื้องต้นเพ่ือป้องกันการลุกลามของ
ไฟป่า และจัดท้าแนวกันไฟรอบพ้ืนที่ป่าพรุ ฝ้ายชะลอน้้าในป่าพรุเพ่ือให้พ้ืนที่ป่าพรุชุ่มชื้นและสามารถลดการ
ลุกลามของไฟป่าได้อีกด้วย ตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความเข้าใจในระดับชุมชมท้องถิ่นในการ
จัดการไฟไหม้ป่า เมื่อเกิดเหตุประชาชนในพ้ืนที่ สามารถบริหารจัดการและประสานงานไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที การจัดท้าฐานข้อมูลของผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในป่าพรุทั้งบุคคลภายในพ้ืนที่หรือ
บุคคลภายนอกพ้ืนที่ก็ตาม โดยก้าหนดมาตรการในการใช้ประโยชน์ป่าพรุ ก้าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน อาจจะ
อยู่ในรูปแบบของป้ายประกาศรอบป่าพรุ หรือพ้ืนที่เข้า-ออกป่าพรุ นอกจากนี้ควรมีการใช้เทคโนโลยีมา
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ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการป่าพรุร่วมกันอย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ท ากินอย่างเป็นระบบ: การแก้ปัญหาที่ดินท้ากินใน
พ้ืนที่ป่าพรุ ควรด้าเนินการแบบมีส่วนร่วมทั้งประชาชนรอบพ้ืนที่ป่าพรุและหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่างภาค
ประชาชน องค์กรชุมชน และหน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น เอกสารสิทธิ์ต่าง 
ๆ ของประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของแนวเขตที่ดินท้ากิน นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนอาชีพ
เพาะปลูกในพื้นที่รอบป่าพรุ เพ่ือให้ประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตา ในการดูแลป่าพรุ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ เช่น เกษตรอ้าเภอ ทั้งองค์ความรู้ และเมล็ดพันธุ์ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ป่าพรุ เช่น หลุมพี ต้นเสม็ด เม็ด
สาคู  
3. ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการอนุรักษ์และบริหารทรัพยากรธรรมชาติโดยกระบวนการของชุมชน และ
มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ :  การมีส่วนร่วมให้ประชาชนในพ้ืนที่ เกิดจิตส้านึกรักป่าพรุและ
ทรัพยากรธรรมชาติในป่าพรุ ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ สัตว์ป่า นานาชนิดที่มีความแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ อาจจะ
อยู่ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทน ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ประโยชน์ของป่าพรุทั้งในกลุ่ม
ประชาชนในพื้นท่ี และเยาวชนในโรงเรียนรอบป่าพรุ หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการน้าทรัพยากรธรรมชาติจาก
ป่าพรุมาใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องท้าลายป่าพรุ โดยด้าเนินการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานในชุมชน  
4. ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการจัดท าแผนบริหารจัดการป่าพรุโดยชุมชนอย่างเป็นระบบและมีความ
สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่: ควรมีการหนุนเสริมให้ชุมชนจัดการตนเองโดยการก้าหนดกติกาข้อบังคับให้
ชัดเจน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต้าบลซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่โดยตรง  ควรจัดท้า
เวทีประชาคม เพ่ือรับทราบปัญหา ค้นหาแนวทางการจัดการร่วมกันในการจัดท้าแผนในแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนี้
ผู้น้าท้องถิ่น/ท้องที่ ตลอดทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผน และควรแยกแผน
ตามบริบทของพ้ืนที่ และในการจัดท้าแผนควรจัดท้าในลักษณะจากบนลงล่าง (Top-Down) (จากหน่วยงาน
มายังชาวบ้าน) และจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up) (จากชาวบ้านไปยังหน่วยงาน) และสิ่งที่ส้าคัญผู้น้าท้องถิ่น
ควรสร้างการรับรู้ในการจัดท้าแผนการบริหารจัดการป่าพรุโดยชุมชนอย่างเป็นระบบโดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
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ภาคผนวก 
 

1. แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร ภั ย พิ บั ติ ทั้ ง  2  พ้ื น ที่  
ในรูปแบบของการสัมภาษณ์ 

2. แบบสัมภาษณ์ผู้ น้ า  และประชาชนที่ เ กี่ ยวข้อง เกี่ ยวกับการจัดการภัย พิบัติทั้ ง  2 พ้ืนที่  
ในรูปแบบของการสัมภาษณ์ 

3. การสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้น้าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ใน
บทบาทและส่วนร่วนในการจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ 

4. สรุปเวทีการคืนข้อมูลในพื้นท่ีป่าพรุโต๊ะแดง 
5. สรุปเวทีการคืนข้อมูลในพื้นท่ีป่าพรุบาเจาะ 
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ภาคผนวก 1 
 
แบบสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติทั้ง 2 พื้นที่ ในรูปแบบของการสัมภาษณ์ 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................................................... ................... 
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์....................................................................................... ............................. 
เวลา......................................................................................................................... ........................ 
ระบุกลุ่มตัวอย่าง 
1. เจ้าหน้าที่พรุโต๊ะแดง 
2. เจ้าหน้าที่พรุบาเจาะ 
ค้าชี้แจง 
แบบสัมภาษณ์นี้ใช้ส้าหรับสัมภาษณ์เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อน
ในการจัดการพิภัยในพื้นที่ ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 ข้อค้าถามเก่ียวกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการไฟป่าในพ้ืนที่ 
  

ข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์จากความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดท้ายุทธศาสตร์
ในการขับ เคลื่ อนการจัดการภัย พิบั ติ ใน พ้ืนที่ อย่ า งมีส่ วนร่ วม และพัฒนาผลการ  ด้ า เนินงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของท่านจะไม่มีผลกระทบ  
ต่อท่านแต่ประการใด และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.       ชื่อ.............................................................นามสกุล....... ....................................................... 
2.       อายุ........................ปี 
3.       ระดับการศึกษา…………………………………….…………………………………………………………………. 
4.       ที่อยู่................................................................................ .......................................... 
  
ตอนที่ 2 ข้อค้าถามเก่ียวกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการไฟป่าในพ้ืนที่ 
1. ในการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ของท่าน มีหน่วยงาน/กลุ่มภาคีเครือข่ายใด  บ้างที่เข้ามา 
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัตินั้น 
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2. หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้นเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนช่วยเหลือในการจัดการภัยพิบัติ  ไฟไหม้ป่า 
ในพ้ืนที่อย่างไร 
3. ท่านคิดว่าในการจัดการไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ของท่านควรจะจัดการอย่างไร และควรมีหน่วยงาน/  
ภาคีเครือข่ายใดเข้ามีส่วนร่วมบ้าง 
4. จากการจัดการกับปัญหาไฟไหม้ป่าที่ผ่านมามีอุปสรรคหรือข้อจ้ากัดอะไรบ้าง 
5. จากความส้าเร็จที่ผ่านมา ท่านมีวิธีการจัดการในปัญหาภัยพิบัติไฟไหม้ป่านั้นอย่างไร 
6. ท่านคิดว่าควรจะมีทุนทางสังคม/ทรัพยากรทางการบริหาร (คน/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/การจัดการต่าง 
ๆ) ที่จ้าเป็นในการด้าเนินการแก้ปัญหาไฟไหม้ป่านั้น 
7.  ท่านคิดว่าควรจะเติมเต็มองค์ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าให้มีประสิทธิภาพในเรื่องใดบ้าง 
8. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
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ภาคผนวก 2 
แบบสัมภาษณ์ผู้น า และประชาชนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติทั้ง 2 พ้ืนที่ 

ในรูปแบบของการสัมภาษณ์ 
  
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................................................... ................... 
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์......................................................................................................... ........... 
เวลา................................................................................................................... .............................. 
ระบุกลุ่มตัวอย่าง 
1. ผู้น้าชุมชน 
2. ประชาชนในพื้นท่ีป่าพรุ 
2.1 ป่าพรุโต๊ะแดง 
2.2 ป่าพรุโต๊ะบาเจาะ 
 
ค้าชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์นี้ใช้ส้าหรับสัมภาษณ์เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการขั
บเคลื่อนในการจัดการพิภัยในพื้นที่ ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 ข้อค้าถามเก่ียวกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการไฟป่าในพ้ืนที่ 

  
ข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์จากความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดท้ายุทธศาสตร์

ในการขับ เคลื่ อนการจั ดการภั ย พิบั ติ ใน พ้ืนที่ อย่ า งมี ส่ วนร่ วม  และพัฒนาผลการด้ า เนิ น งาน  
ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น  ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ข อ ง ท่ า น 
จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.       ชื่อ.............................................................นามสกุล..................................................... ......... 
2.       อายุ........................ปี 
3.       ระดับการศึกษา…………………………………….…………………………………………………………………. 
4.       ที่อยู่...................................................................................................................... .... 
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ตอนที่ 2 ข้อค้าถามเก่ียวกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการไฟป่าในพ้ืนที่ 
  
1. สถานการณ์ไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ของท่านเป็นอย่างไร 
2.  ท่านมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ของท่านอย่างไร 
3. ในการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ของท่าน มีหน่วยงาน/ กลุ่มภาคีเครือข่ายใดบ้าง ที่เข้ามามีบทบาท 
และมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัตินั้น 
4. หน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้นเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนช่วยเหลือในการจัดการภัยพิบัติ  ไฟไหม้ป่า 
ในพ้ืนที่อย่างไร 
5. ท่านคิดว่าในการจัดการไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ของท่านควรจะจัดการอย่างไร และควรมีหน่วยงาน/ 
ภาคีเครือข่ายใดเข้ามีส่วนร่วมบ้าง 
6. จากการจัดการกับปัญหาไฟไหม้ป่าที่ผ่านมามีอุปสรรคหรือข้อจ้ากัดอะไรบ้าง 
7. จากความส้าเร็จที่ผ่านมา ท่านมีวิธีการจัดการในปัญหาภัยพิบัติไฟไหม้ป่านั้นอย่างไร  
8. ท่านคิดว่าควรจะมีทุนทางสังคม/ทรัพยากรทางการบริหาร (คน/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/การจัดการต่าง 
ๆ) ที่จ้าเป็นในการด้าเนินการแก้ปัญหาไฟไหม้ป่านั้น 
9. ท่านคิดว่าควรจะเติมเต็มองค์ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าให้มีประสิทธิภาพในเรื่องใดบ้าง  
10. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ 
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ภาคผนวก 3 
 

การสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นที่ 
ในบทบาทและส่วนร่วนในการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ 

 
ล าดับที่ เครือข่าย พื้นที่ บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1 เขตรักษาพันธ์

สั ต ว์ ป่ า เ ฉ ลิ ม
พระเกียรติ 

พรุโต๊ะแดง (1) หน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยหน่วยในสังกัดกรมอุทยานฯ เป็นหัวเรือ
หลักในการบริหารจัดการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง รวมถึง
เครือข่ายภาคประชาชนและราษฎรในพื้นที่ 

(2) ร่วมกันวางแผน วิเคราะห์ระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และ
ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาอุปกรณ์ในการยับยั้งและ
ระงับไฟให้ได้โดยเร็ว 

(3) ในการจัดการไฟไหม้ป่าในพ้ืนที่ควรต้องมีการบริหารจัดการน้้า
ให้เพียงพอเพ่ือรักษาระดับความชื้นในชั้นจุลินทรีย์วัตถุไม่ให้เป็น
เชื้อเพลิงที่จะน้าสู่เหตุไฟไหม้ป่า โดยทุกหน่วยงานมีความส้าคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่
บริหารจัดการน้้า 

(4) อุปสรรคและข้อจ้ากัดในการบริหารจัดการ ด้วยงบประมาณที่มี
จ้ากัดท้าให้ไม่สามารถบูรณาการให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่าง
เต็มที่ และอีกทั้งพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่มีชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นเรื่อง
ยากต่อการเข้าถึงทุกพ้ืนที่ได้ 

(5) วิธีการบริหารจัดการกับปัญหาภัยพิบัติที่ผ่านมาที่สามารถ
บริหารจัดการได้ดี คือการแก้ไขปัญหาจากเบาไปหนัก โดยใช้
ก้าลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเข้าถึงพ้ืนที่ก่อนในเบื้องต้น จนถึง
ระดับการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าท้าแนวกันไฟ  

(6) การจัดการภัยพิบัติ ให้ เกิดประสิทธิภาพได้นั้น ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความส้าคัญของระบบนิเวศป่าพรุ 
และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

2 ที่ว่าการอ้าเภอ
ตากใบ   

พรุโต๊ะแดง (1) หน่วยงานและกลุ่มภาคีเครือข่าย ที่เข้ามีบทบาทและส่วนร่วม
ในการจัดการภัยพิบัติ ประกอบไปด้วย (1.1) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (1.2) จทน.ควบคุมไฟป่า (1.3) หน่วยงานราชการ
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ล าดับที่ เครือข่าย พื้นที่ บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ 
ในพ้ืนที่  (1.4)  ก้านัน ผู้ ใหญ่บ้าน  (1.5)  จิตอาสา  (1.6) 
ประชาชนรอบป่าพรุ   

(2) หน่วยงานต่างๆ  เข้ามามีบทบาทในพ้ืนที่เมื่อเกิดไฟป่า ทุก
ภาคส่วนต้องช่วยกัน  ปัญหาจึงจะคลี่คลายได้ 

(3) การจัดการที่ส้าคัญท่ีสุด คือ ประชาชนที่อาศัยรอบป่าพรุ  ต้อง
ให้ความร่วมมือและมีจิตส้านึกในการดูแลป่ารอบๆชุมชนของ
ตนเอง 

(4) อุปสรรคหรือข้อจ้ากัด คือ (4.1) การเข้าไม่ถึงพ้ืนที่ที่เกิดไฟป่า 
ท้าให้ไฟป่าลุกลามเป็นบริเวณกว้าง (4.2) เครื่องมือ  อุปกรณ์ 
ที่ไม่พร้อม (สภาพช้ารุด) (4.3) จิตส้านึกของประชาชนที่อาศัย
รอบป่าพรุ  ชอบเผาป่า ท้าไร ท้าสวน ขยายอาณาเขต 

(5) วิธีการบริหารจัดการปัญหาที่ประสบความส้าเร็จ คือ (5.1) ให้
ความรู้กับประชาชนรอบป่าพรุ  ให้รู้โทษภัยของการเกิดปัญหา
ไฟป่า (5.2) การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในพ้ืนที่
และประชาชนรอบป่าพรุ 

(6) สิ่งที่จ้าเป็นในการแก้ไขปัญหา คือ การประสานความร่วมมือ
ของหน่วยงานในพื้นท่ีและประชาชนรอบป่าพรุ 

(7) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่มีประภาพ คือ การให้ความรู้กับ
ประชาชน  ให้อยู่อาศัยกับป่าได้ 

3 ที่ว่าการอ้าเภอ
สุไหงโกลก 

พรุโต๊ะแดง (1) นายอ้าเภอมีต้าแหน่งเป็นผู้อ้านวยการศูนย์ฯ ปฏิบัติการเป็นผู้
บัญชาการในการสั่งการร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ ในการเข้าไปจัดการไฟป่า 

(2) อุปสรรคในการจัดการไฟป่าที่ผ่านมา คือ ขาดแคลนอุปกรณ์ 
เครื่องมือในการดับไฟป่า 

(3) การจัดการเพ่ิมความตระหนักถึงความส้าคัญของป่าพรุ ให้
ประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนที่รอบป่าพรุ เกิดความรัก และหวง
แหน และสนับสนุนให้ประชาชนรอบป่าพรุมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน เมื่อเห็นการลักลอบเข้าไปตัดไม้ หรือเผา
ป่า 

4 โครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษา
โก-ลก  

พรุโต๊ะแดง บทบาท : วางแผนไม่ให้ไฟป่าลุกลามขยายพ้ืนที่อ่ืน และช่วยกันดับ
ไฟป่า โดยโรงการส่งน้้าฯ ท้าหน้าที่กักเก็บน้้าบริเวณรอบขอบพรุโต๊ะ
แดง เพ่ือสร้างความชุ่มชื่นในระบบนิเวศน์ 
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ล าดับที่ เครือข่าย พื้นที่ บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ 
การมีส่วนร่วม : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดับไฟป่า คือ โครงการ
ส่งน้้าฯ, อ้าเภอสุไหงโกลก, หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนราธิวาส , เทศบาลต้าบลปาเสมัส, หน่วยทหารเฉพาะกิจ
นราธิวาส 30 แต่สิ่งที่ส้าคัญคือ ประชาชนเข้าไปหาของป่า ไม่ได้เกิด
จากธรรมชาติ และจัดสัดส่วนในการใช้พ้ืนที่ป่าของประชาชนให้
ชัดเจน  
ความช่วยเหลือที่ต้องการ : งบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือใน
การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดไฟป่า และเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ความส้าคัญของป่าพรุให้ประชาชนรอบป่าพรุเข้าใจ เกิดการหวง
แหนธรรมชาติ โดยประเด็นที่ควรให้ความรู้คือ (1) ประโยชน์ของป่า
พรุ (2) การดับไฟป่าเบื้องต้นเมื่อเกิด (3) การสร้างความชุมชื้นของ
ป่า 

5 ส้ า นั ก ง า น
ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บ ร ร เ ท า ส า
ธารณภัยจังหวัด
นราธิวาส 

พรุบาเจาะ (1) หน่วยงานที่เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ คือ (1.1) 
ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส (1.2) 
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส 
(1.3) ส้านักงานโครงการชลประทานนราธิวาส (1.4) อ้าเภอที่มี
พ้ืนที่ติดป่าพรุ (1.5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มืพ้ืนที่ติดป่า
พรุ (1.6) หน่วยงานทหารในพื้นที่ และ (1.7) อาสาสมัครในพื้นที่  

(2) บทบาทของหน่วยงานในการจัดการภัยพิบัติ (2.1) ส้านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลภาพรวมของจังหวัดและ
ประสานหน่วยงานในการบูรณาการในการปฏิบัติ  (2.2) 
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมอุปกรณ์ 
เครื่องมือและก้าลังพลในการเฝ้าระวัง ลาดตระเวน และเผชิญ
เหตุ (2.3) ส้านักงานโครงการชลประทาน บริหารจัดการน้้าใน
การรักษาระดับน้้าในป่าพรุ และการเปิด-ปิดประตูระบายน้้า 
(2.4) อ้าเภอที่มี พ้ืนที่ติดป่าพรุ ประชาสัมพันธ์ และจัดท้า
ทะเบียนประวัติบุคคลที่เข้ามาหาประโยชน์จากป่าพรุโดยผ่าน
ทางก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน (2.5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่
ติดป่าพรุ จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือและบุคลากรในการเผชิญ
เหตุ (2.6) หน่วยงานทหารในพื้นที่ สนับสนุนในการดับไฟป่าพรุ 
และ (2.7) อาสาสมัครในพื้นที่ สนับสนุนในการดับไฟป่าพรุ  

(3) ในการจัดการไฟไหม้ป่า มีการจัดการดังนี้คือ (3.1) ก่อนเกิดภัย 
การสร้างความสัมพันธ์และปลูกจิตส้านึกให้กับประชาชนในการ
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ล าดับที่ เครือข่าย พื้นที่ บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ 
อนุรักษ์และปลูกป่าทดแทน รวมถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
จัดท้าแนวเขตของป่าพรุให้มีความชัดเจน และให้มีน้้าเพียงพอ
ในช่วงหน้าแล้งเพ่ือป้องกันเหตุที่จะท้าให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุได้ 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงความอันตรายและความสูญเสียเมื่อเกิด
เหตุการณ์ขึ้น (3.2) ขณะเกิดเหตุ มีการบูรณาการกับหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ในการดับไฟป่าพรุ และ (3.3) หลังเกิดเหตุ มีการสร้าง
ความสัมพันธ์และปลูกจิตส้านึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์
และปลูกป่าทดแทน รวมถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

(4) ปัญหาอุปสรรคและข้อจ้ากัดที่เกิดขึ้นในการจัดการไฟไหม้ป่า 
คือการขาดแคลนแหล่งน้้าในการเข้าไปดับไฟ และขาดแคลน
อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการดับไฟป่าพรุ 

(5) วิธีการบริหารจัดการกับปัญหาภัยพิบัติที่ผ่านมาที่สามารถ
บริหารจัดการได้ดี  คือการได้รับความร่วมมือทั้ งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ การมีจิตส้านึกร่วมกันในการ
หวงแหนพ้ืนที่ป่าพรุและการใช้ปะโยชน์จากป่าพรุให้เกิดความ
สมดุล 

(6) การจัดการภัยพิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น  (6.1) ควรมี
งบประมาณในการจัดท้าแนวกันไฟและขุดคลองเพ่ือให้น้้า
กระจายทั่วพ้ืนป่าพรุ และวัสดุอุปกรณ์ในการดับไฟให้เหมาะสม
กับการดับไฟป่าพรุ (6.2) การสร้างความสัมพันธ์และปลูก
จิตส้านึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์และปลูกป่าทดแทน 
รวมถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และ (6.3) ให้ความรู้และวิธีการ
ดับไฟป่าพรุให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพ้ืนที่ให้
มีทักษะและวิธีการดับไฟป่าเบื้องต้น 

6 ส้ า นั ก จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร              
ป่ า ไ ม้ ที่  1 3 
สาขานราธิวาส 

พรุบาเจาะ (1) หน่วยงานทุกภาคส่วนในท้องที่โดยบูรณาการ เช่น (1.1) อบต.  
(1.2) ปภ.ท้องที่ (1.3) หน่วยงานของกรมป่าไม้ (1.4) ส่วน
ราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(2) ร่วมวางแผนและมอบหมายภารกิจในแต่ละวัน รวมถึงการ
วิเคราะห์ ประเมินผล 

(3) มีการประชาสัมพันธ์ในท้องที่ให้รู้ถึงโทษภัยที่เกิดขึ้นและให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
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ล าดับที่ เครือข่าย พื้นที่ บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ 
(4) อุปสรรคและข้อจ้ากัดในการบริหารจัดการ (4.1) บุคคลที่มี

ความรู้ ความช้านาญเฉพาะทาง (4.2) ปริมาณน้้าในพ้ืนที่น้อย
มาก (4.3) อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 

(5) วิธีการบริหารจัดการกับปัญหาภัยพิบัติที่ผ่านมาที่สามารถ
บริหารจัดการได้ดี คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 

(6) ทุนที่จ้าเป็นในการด้าเนินการแก้ไขปัญหา คือ ความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ 

(7) การจัดการภัยพิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น ควรให้การซักซ้อม
ท้าความเข้าใจในการปฏิบัติให้บ่อยครั้ง และควรให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการแก้ปัญหา รวมเป็นหนึ่งเดียว 

7 ส้ า นั ก ง า น
โ ค ร ง ก า ร
ช ล ป ร ะ ท า น
นราธิวาส 

พรุบาเจาะ/
พรุโต๊ะแดง 

(1) หน่วยงานที่เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่คือ (1.1) 
สถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง โครงการชลประทานที่รับผิดชอบ
บริหารจัดการน้้า (1.2) จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายปกครองระดับ
อ้าเภอ ต้าบลในเขตพ้ืนที่รอบพรุโต๊ะแดง และ (1.3) ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ กลุ่มนักอนุรักษ์
พ้ืนที่ป่าพรุโต๊ะแดง 

(2) บทบาทของหน่วยงานในการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่า (2.1) 
ด้าเนินปฏิบัติหน้าที่การดับไฟป่า จัดหาแหล่งน้้าต้นทุนเพ่ือช่วย
สนับสนุนการดับไฟป่า (2.2) มอบหมายงานและสั่ งการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการดับไฟป่าในพ้ืนที่ ดูแลเรื่องแผนงานและ
งบประมาณดับไฟป่า 

(3) ในการจัดการไฟไหม้ป่า มีการจัดการดังนี้คือ โครงการ
ชลประทานในพ้ืนที่จะควบคุมปริมาณน้้าในคลองสุไหงปาดี
บริเวณ ปตร.สุไหง-ปาดี 1 และ 2 ให้อยู่ที่ระดับ + 1.200 และ 
+ 1.500 ม. รทก. ตามล้าดับ เพ่ือให้มีน้้าขังในพรุโต๊ะแดงอยู่
ตลอดในช่วงฤดูแล้ง ป้องกันการเกิดไฟป่า หากเกิดไฟป่าพรุโต๊ะ
แดงหน่วยงานสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดงสามารถมีน้้า
ช่วยเหลือในการดับไฟป่า 

(4) อุปสรรคและข้อจ้ากัดในการจัดการไฟป่า ไฟไหม้ป่าที่ผ่านมาจะ
เกิดข้ึนบริเวณเหนือ ปตร.สุไหงปาดี 2 ขึ้นไป ประมาณ 4-5 กม. 
(บริเวณบ้านป่าหวาย) การเก็บกักน้้าที่  ปตร.สุไหงปาดี 2 
ดังกล่าว ที่ระดับ +1.500 ม. รทก. ในช่วงฤดูแล้งยังไม่สามารถ
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ล าดับที่ เครือข่าย พื้นที่ บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ 
กักเก็บน้้าในคลองสุไหงปาดีได้ ถึงบริเวณที่เกิดไฟไหม้ป่าพรุมี
ปริมาณน้้าอยู่ในคลองเพียงเล็กน้อย จึงท้าให้สถานีควบคุมไฟป่า
พรุโต๊ะแดงมีน้้าไม่เพียงพอในการดับไฟป่า 

(5) วิธีการบริหารจัดการกับปัญหาภัยพิบัติที่ผ่านมาที่สามารถ
บริหารจัดการได้ดี คือ ใช้วิธีการรักษาระดับน้้าในคลองสุไหงปา
ดีและพรุโต๊ะแดงด้วย ปตร.น้้าสุไหงปาดี 1 และ 2 ให้อยู่ใน
เกณฑ์ควบคุมให้มากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง และ
ประสานงานกับสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง ตรวจสอบระดับ
น้้าใต้ดินในพรุ ตามจุดวัดต่าง ๆ ของสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะ
แดง หากระดับน้้าใต้ดินในพรุอยู่ต่้าจากผิวดินประมาณ 25-30 
ซม.พิจารณาเสนอขอใช้เครื่องสูบน้้าเคลื่อนที่ สูบน้้าจากแม่น้้า
บางนราบริเวณ ปตร.สุไหงปาดี 1 และ 2 เพ่ิมเติมน้้าเข้าไปใน
พ้ืนที่พรุโต๊ะแดง  

(6) การจัดการภัยพิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น มีดังนี้คือ (6.1) ได้
มีการเสนอแผนงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า
และการเก็บกักน้้าคลองสุไหงปาดีพร้อมอาคารประกอบ บริเวณ
เหนือ ปตร.สุไหงปาดี 2 ขึ้นไปประมาณ 5 กม. เพ่ือเก็บกักน้้าใน
คลองสุไหงปาดีช่วงบริเวณบ้านป่าหวาย ส้าหรับการดับไฟป่า
ในช่วงฤดูแล้งและสามารถระบายน้้า ที่ท่วมขังบริเวณพรุโต๊ะ
แดงในช่วงฤดูฝน ซึ่งการด้าเนินการจะต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ (6.2) สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนที่เข้ามาหา
ของป่าในเขตพรุโต๊ะแดง รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจาก
สาเหตุของการเกิดไฟไหม้ป่ามาจากฝีมือมนุษย์ หากมนุษย์มี
ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับป่าที่ถูกต้องจะไม่เกิดปัญหาไฟไหม้
ป่าพรุ ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้้าในพรุโต๊ะแดง ซึ่งเป็น
เสมือนอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ สามารถควบคุมด้วยอาคาร
ชลประทานโดยรอบขอบพรุในการเก็บน้้าและระบายน้้าพร้อม
ทั้งรักษาระดับน้้าตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสมได้.ตลอดปี                                                                                                                                                                                            

8 องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลโคก
เคียน 

พรุบาเจาะ (1) หน่วยงานและกลุ่มภาคีเครือข่าย ที่เข้ามีบทบาทและส่วนร่วมใน
การจัดการภัยพิบัติ ประกอบไปด้วย (1.1) จิตอาสาภัยพิบัติ
ระดับต้าบลในพ้ืนที่ (.2) ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (1.3) ฝ่ายปกครอง
ในพ้ืนที่ (1.4) อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (1.5) อบต.ใน
พ้ืนที่ (1.6) ทหาร (1.7) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1.8) 
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ล าดับที่ เครือข่าย พื้นที่ บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ 
ศูนย์ควบคุมไฟป่านราธิวาส และ (1.9) สถานีควบคุมไฟป่า
นราธิวาส  

(2) บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ โดยการสนับสนุน
ก้าลังคน เครื่องมือ เครื่องจักร งบประมาณต่าง ๆ ในการจัดการ
แก้ไขไฟไหม้ป่า 

(3) ในการจัดการไฟไหม้ป่า มีการจัดการดังนี้คือ (3.1) ควรจัดการที่
ต้นเหตุ ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดไฟไหมป่าคือมาจากคน (3.2) 
ควรมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาไฟไหม้ป่าให้มากขึ้น เช่น หน่วยงานทหาร ฝ่ายปกครอง
อ้าเภอ ฝ่ายปกครองท้องที่ อบต.ในพ้ืนที่ และหน่วยงานอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

(4) อุปสรรคและข้อจ้ากัดในการจัดการไฟป่า ที่ผ่านมาก้าลังคนใน
การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ 
เครื่องจักรกลต่าง ๆ บางอย่างไม่พร้อมในการใช้งานและมี
จ้านวนน้อย การเดินทางเข้าพ้ืนที่ค่อนข้างล้าบาก งบประมาณ
ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ในการจัดการแก้ไขปัญหาไฟ
ไหม้ป่ามีไม่เพียงพอ   

(5) วิธีการบริหารจัดการกับปัญหาภัยพิบัติที่ผ่านมาที่สามารถ
บริหารจัดการได้ดี คือ โดยส่วนมากมักเป็นการจัดการที่ปลาย
เหตุ โดยใช้การบูรณาการในหลายหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา 
โดยการขอสนับสนุนความช่วยเหลือผ่านทางอ้าเภอไปตามล้าดับ
ขั้นตอนของการประสานงาน   

(6) การจัดการภัยพิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น มีดังนี้คือ (6.1) 
ควรมีทุนทางสังคมในการจัดการไฟไหม้ป่า เช่น การบูรณาการ
ก้าลั งคนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการไฟไหม้ป่า 
งบประมาณในการจัดการต่าง ๆ เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมใน
การใช้งาน และเพียงพอต่อการใช้งาน (6.2) การสร้างจิตส้านึก
ในการป้องกันไฟป่าและการอนุรักษ์ผืนป่า และ (6.3) ต้องมี
การบูรณาการร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อย่างจริงจัง      

9 ที่ ท้ า ก า ร
ปกครองอ้าเภอ
เมืองนราธิวาส 

พรุบาเจาะ (1) หน่วยงานที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ คือ 
(1.1) ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดนราธิวาส  
(1.2) ส้านักงานชลประทาน ที่ 17 จังหวัดนราธิวาส (1.3) 
สถานีควบคุมไฟป่า นราธิวาส (1.4) หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน
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ล าดับที่ เครือข่าย พื้นที่ บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ 
กองทัพเรือ 33  (1.5) องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ทุก
แห่งในพ้ืนที่ (1.6) นิคมสหกรณ์บาเจาะ (1.7) กองร้อยอาสา
รักษาดินแดนอ้าเภอเมืองนราธิวาส ที่  2 (1.8) ก้านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ (1.9) จิตอาสาพระราชทาน  

(2) หน่วยงานต่าง ๆ  มีการประชุมวางแผน และมอบหมายภารกิจ
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เข้าพ้ืนที่เพ่ือระงับภัย และสนับสนุน
ก้าลังคน และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการให้
ความช่วยเหลือจัดการภัยพิบัติในพื้นที่  

(3) จัดประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
สร้างจิตส้านึกให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมและปกป้องพ้ืนที่ และ
สร้างความตระหนักให้ถึงความรุนแรงเรื่องไฟป่าและบทลงโทษ 
มอบหมายให้ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบบริเวณ
ป่าพรุ จัดชุดลาดตระเวนในการเฝ้าระวัง และแจ้งข้อมูล
ข่าวสารเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ 

(4) ข้อจ้ากัด คือ (4.1) การเข้าพ้ืนที่เพ่ือน้าอุปกรณ์ดับไฟมีความ
ยากล้าบาก และล้าช้า เนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ลึก นอกจากนี้ 
การเกิดไฟไหม้ป่าพรุ มีการไหม้ลงลึกไปถึงตะกอนที่ทับถมใน
พ้ืนที่พรุ ส่งให้การดับไฟค่อนข้างยากพอสมควร ต้องใช้น้้า
ปริมาณมาก (4.2) การบังคับบัญชา สั่งการ และมีหน่วยงาน
สนับสนุนที่หลากหลาย และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
กัน ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจ ณ จุดเกิดเหตุ ไม่สามารถที่จะ
สั่งการไปในแนวทางเดียวกัน (4.3) ขาดแคลนอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการดับไฟที่มีประสิทธิภาพ (4.4) เจ้าหน้าที่ขาด
ความช้านาญในสภาพพ้ืนที่ป่าพรุ 

(5) วิธีการบริหารจัดการกับปัญหาภัยพิบัติที่ ผ่านมาที่สามารถ
บริหารจัดการได้ดี คือ ได้รับความร่วมมือและการบูรณาการ
ร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาไฟไหม้
ป่าพรุ และประชาชนมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเมื่อเกิดเหตุ ท้า
ให้เจ้าหน้าที่เข้าพ้ืนที่โดยเร็ว 

(6) ควรจะมีการสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือสร้างขวัญก้าลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   

(7) ควรจะมีการอบรมให้ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุ 
ให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และสร้างจิตส้านึกให้กับประชาชน
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ล าดับที่ เครือข่าย พื้นที่ บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ 
ในพ้ืนที่ เพ่ือตระหนักในการป้องกันไฟไหม้ป่าพรุ และควรมี
การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสามารถป้องกัน
เหตุดังกล่าว 

10 ส้ า นั ก ง า น
เ ก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ์จังหวัด
นราธิวาส 

พรุบาเจาะ (1) หน่วยงานและกลุ่มภาคีเครือข่าย ที่เข้ามีบทบาทและส่วนร่วม
ในการจัดการภัยพิบัติ คือ หน่วยงานของกรมชลประทานใน
พ้ืนที่ ได้แก่ โครงการชลประทานนราธิวาส โครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาบางนรา โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาโก-ลก และ
หน่วยงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการ
ฝนหลวงภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(2) หน่วยงานที่มีบทบาทช่วยเหลือภัยพิบัติ คือ (2.1) หน่วยงาน
กรมชลประทาน ท้าหน้าที่บริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ป่าพรุ 
พร้อมทั้งวางแผนการผันน้้าเข้าพ้ืนที่เพ่ือสร้างความชุ่มชื้น
ให้กับระบบนิเวศน์ภายใน และรอบ ๆ ขอบป่าพรุ  (1.2) 
หน่วยงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ท้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ฝนหลวงในพ้ืนที่เกิดไฟป่า ในพ้ืนที่ป่าพรุ ทั้ง 2 

(3) หน่วยงานเครือข่ายที่มีส่วนร่วม คือ หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 
เช่น เกษตรอ้าเภอ ประมงอ้าเภอ ปศุสัตว์อ้าเภอ ส้านักงาน
สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
นราธิวาส ควรเข้ามามีบทบาทในการสร้างการรับรู้ การสร้าง
จิตส้านึกให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบที่ติดกับรอยต่อป่า
พรุ ทั้ง 2 

(4) อุปสรรคหรือข้อจ้ากัดในการบริหารจัดการ คือ สภาพอากาศ 
ปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติการฝนหลวง หากสภาพอากาศไม่เหมาะสม ความชื้น
ในอากาศไม่ได้ตามเกณฑ์ ไม่มีกลุ่มเมฆที่สามารถก่อตัวให้เกิด
ฝนในพ้ืนที่ได้จะไม่สามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้ในวันนั้น ท้า
ให้เสียโอกาสในการสร้างความชุ่มชื้นและดับไฟลงได้ 

(5) ความส้าเร็จในการบริหารจัดการ คือ การสร้างการรับรู้ และ
จิตส้านึกให้กับประชาชนในรอบ ๆ ขอบป่าพรุ หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่า งดการเผาพ้ืนที่
การเกษตรไม่ให้เกิดไฟป่าเป็นสิ่งส้าคัญ 
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ล าดับที่ เครือข่าย พื้นที่ บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ 
(6) ทุนที่จ้าเป็นในการบริหารจัดการ คือ ทรัพยากรทางการ

บริหาร ต้องมีการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอยู่เสมอ การ
เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร-เครื่องมือ 

(7) การบริหารจัดการภัยพิบัติที่มีประภาพ คือ การน้าเทคโนโลยี
มาใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติการ 

(8) ข้อเสนอแนะ การดับไฟป่า ต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว หาก
ไฟลามแล้วก็ยากที่จะดับได้ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และต้องมีการ
สนับสนุนจากเครือข่ายภาคีอย่างเต็มที่  ไม่ เกี่ยง ความ
รับผิดชอบ และเจ้าของพ้ืนที่ต้องมีความรู้ และประสบการณ์
ในการดับไฟป่าด้วย ไม่ใช่มอบให้รับผิดชอบพื้นท่ี แต่เจ้าหน้าที่
ไม่มี ไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการดับไฟ ต้องค้านึงถึงศักยภาพ
ของหน่วยงาน นั้น ๆ ด้วย 

11 นิคมสหกรณ์บา
เจาะ  

พรุบาเจาะ บทบาท : ป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ หรือเมื่อเกิดไฟไหม้ช่วยเหลือโดย
เข้าระงับเหตุโดยทันที เพราะถ้าหากกินพื้นที่กว้าง การดับไฟป่า 
การมีส่วนร่วม :  
2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และ องค์การบริหารส่วน
ต้าบล โคกเคียน ลูโบะบือซา ตะปอเยาะ บาเระใต้ ลุโบะสาวอ 
ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูแล้ง ทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้จัดเตรียม
ก้าลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ดับเพลิง รถดับเพลิง เพ่ือให้พร้อมใช้ได้
ทันทีท่ีได้รับการแจ้งเหตุ 
2.2 ปลัดจังหวัด นายอ้าเภอ เมืองนราธิวาส ยี่งอ และบาเจาะ แจ้ง
ก้านันผู้ใหญ่บ้าน ให้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบและตระหนัก
ถึงภัยพิบัติจากไฟไหม้ โดยขอความร่วมมือชาวบ้านไม่ให้เผาเศษ
ซากจากการท้าการเกษตร และชาวบ้านที่เข้าหาของป่าในบริเวณ
พ้ืนที่พรุบาเจาะ งดใช้การก่อไฟในพ้ืนที่ และถ้าหากเกิดไฟไหม้และ
สามารถสืบทราบได้ว่าต้นก้าเนิดเพลิงเกิดจากที่ดินของใครคนนั้น
จะต้องรับผิดชอบ ทั้งที่ผู้น้าชุมชน และเจ้าหน้าที่ อส. ได้จัดเวรยาม
เพ่ือลาดตระเวรบริเวณพ้ืนที่ป่าพรุบาเจาะด้วย 
2.3  ส้านักงานชลประทานนราธิวาส ได้มีการเตรียมขุดลอกคลอง
เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ใน
บริเวณพรุบาเจาะ ก็สามารถติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพ่ือสูบน้้าจากคลอง
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ล าดับที่ เครือข่าย พื้นที่ บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ 
ชลประทานเพ่ือใช้ในการดับไฟได้ ทั้งนี้ได้มีการขุดลอกคูคลองและ
ท้าคันดินเพื่อกันไฟลุกลามเข้าในพ้ืนที่ป่าพรุบาเจาะ 
2.4  ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดนราธิวาส 
จัดเตรียมก้าลังเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ส้าหรับเข้าระงับเหตุไฟไหม้
ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา และเมื่อเกิดเหตุสามารถเข้าพ้ืนที่ได้
ทันที  
2.5  ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส และนิคมสหกรณ์บาเจาะ 
เป็นคณะท้างานและเลขานุการ ได้มีการขอเงินสนับสนุนจาก
สหกรณ์ทั่วประเทศ เพ่ือน้าเงินที่ได้มาใช้ส้าหรับเป็นค่าตอบแทน
ส้าหรับเวรยามลาดตระเวร และเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มส้าหรับ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานระงับเหตุไฟไหม้ในบริเวณพ้ืนที่ป่าพรุบาเจาะ 
2.6  ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ส้านักงาน
เกษตรจังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยงานประสานงานกรณีที่ต้องขอ
ก้าลังจากหน่วยงานภายนอกจังหวัด เช่น เครื่องบินฝนหลวง เป็น
ต้น 
อุปสรรคของการจัดการไฟป่า :  

1. พ้ืนที่พรุ การดับไฟท้าได้ยากเนื่องจากการเข้าไปในพ้ืนที่ท้า
ได้ยากเพราะป่าพรุ ข้างล่างจะกลวง ท้าให้ต้องใช้วิธีสูบน้้า
เข้าและปล่อยให้น้้าไหลไปดับไฟ 

2. ปัจจุบันยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ 
เมื่อเกิดเหตุทางคณะท้างานท้าได้เพียงแค่ขอรับบริจาคจาก
สหกรณ์หรือหน่วยงานเอกชนในพื้นท่ี 

3. ประชาชนขาดความรู้ในการดูแลป่าพรุ และเมื่อเกิดเหตุไฟ
ไหม้ป่าพรุ ประชาชนไม่ทราบวิธีการจัดการ 

ประชาชน/ผู้น าชุมชนในพื้นที่ 
1 ป ร ะ ช า ช น ใ น

พ้ืนที่ป่าพรุ บา
เจาะ 

พรุบาเจาะ (1) บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ (1.1) ดูแลพื้นที่ไม่ให้
เกิดไฟป่า เมื่อเกิดเหตุรีบแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
ช่วยกันดับไฟและป้องกันไม่ให้เขาเขตพ้ืนที่อ่ืน (1.2) หยุดการ
เผาไหม้โดยไม่ตั้งใจ เช่น ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ 

(2) หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ (2.1) อบต. (2.2) 
ผู้ใหญ่บ้าน (3) กรมป่าไม้ (4) ผู้น้าชุมชน (5) หน่วยงานทหารที่
อยู่ในพ้ืนที่ หน่วยงานเหล่านี้เข่าวยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
และให้ค้าปรึกษาแก่ประชาชน 
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ล าดับที่ เครือข่าย พื้นที่ บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ 
(3) สิ่งที่ควรด้าเนินการในการจัดการไฟไหม้ป่า (3.1) ชาวบ้าน ผู้น้า

ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐต้องช่วยกันในการด้าเนินการใน
เรื่องนี้ (3.2) การให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ในการปกป้อง
ไฟไหม้ป่า 

(4) อุปสรรคและข้อจ้ากัดในการจัดการไฟไหม้ป่า (4.1) เนื่องจาก
เป็นป่าพรุเลยท้าให้ดับไฟได้ยาก (4.2) อุปกรณ์ เครื่องจักร และ
ก้าลังพลที่จะเข้าถึงในพ้ืนที่ท้าได้ล้าบาก 

(5) วิธีการบริหารจัดการกับปัญหาภัยพิบัติที่ผ่านมาที่สามารถ
บริหารจัดการได้ดี คือ (5.1) การป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า เช่น 
ไม่เผาไฟช่วงฤดูแล้ง การให้ความรู้ในเรื่องของไฟไหม้ป่า การ
สร้ า งกา รมี ส่ ว น ร่ ว ม ในการช่ ว ยกั นปกป้ อ ง ดู แล  กา ร
ประชาสัมพันธ์ให้มีความพระหนักในเรื่องไฟไหม้ป่า (5. 2) 
ประสานงานแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ และเมื่อเกิดเหตุมีการ
ประสานแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และขอการสนับสนุนใน
การช่วยเหลือ 

(6) การจัดการภัยพิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น มีดังนี้คือ  (6.1) 
งบประมาณ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องมีอย่างเพียงพอ (6.2) 
การใช้งบประมาณต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาจะต้องให้คนใน
พ้ืนที่มีส่วนร่วม (6.3) จัดทีมงานเฝ้าระวังคอยสังเกตการณ์
สถานการณ์ (6.3) การให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และ
อาสาสมัคร (6.4) จัดท้าข้อมูลเขตพ้ืนที่ไฟไหม้ป่าอย่างชัดเจน 
(6.5) การเตรียมการล่วงหน้าและมีการซักซ้อมแผนการจัดการ
ไฟไหม้ป่า และ (6.6) จัดตั้งหน่วยงานฉุกเฉินเฉพาด้านอย่าง
ชัดเจน 

2 ผู้น้าในพ้ืนที่ป่า
พรุบาเจาะ 

พรุบาเจาะ (1) บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ (1.1) ประชาสัมพันธ์
ไม่ให้ชางบ้านเผาป่าในสวนของตนเอง และเตรียมการในการ
อ้านวยความสะดวกในเรื่องของเส้นทางและน้้าเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(1.2) ประชุมชี้แจงหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือสร้างเข้าใจเมื่อมีการ
เกิดภัยพิบัติ 

(2) หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ (2.1) อาสาสมัคร 
อปพร. ประจ้า อบต. ในพ้ืนที่ (2.2) อาสาสมัครพิทักษ์ป่า และ 
(2.3) เครือข่ายชาวบ้าน โดยอาสาสมัครเหล่านี้จะคอยสอดส่อง
ดูแลการเผาป่าของชาวบ้านเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า 
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ล าดับที่ เครือข่าย พื้นที่ บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ 
(3) สิ่งที่ควรด้าเนินการในการจัดการไฟไหม้ป่า คือ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรมีรถดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงที่เพียงพอ 
(4) อุปสรรคและข้อจ้ากัดในการจัดการไฟไหม้ป่า คือ การขาดผู้น้า

ท้าให้การบูรณาการในการจัดการในช่วงระยะแรก ๆ ท้าได้ไม่
ค่อยดีเท่าที่ควร 

(5) การจัดการภัยพิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น มีดังนี้คือ (5.1) มี
หน่วยงานหลักในการดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ เช่น ศูนย์ควบคุมไฟ
ป่า (5.2) เพ่ิมบุคลากรและอุปกรณ์ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อ
การใช้งาน และ (5.3) มีการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจังและต่อเนื่องในระยะยาว 

3 ประชาชน-ผู้น้า 
ใน พ้ืนที่ ป่ าพรุ
โต๊ะแดง 

ป่ า พ รุ โ ต๊ ะ
แดง 

สถานการณ์จะเกิดช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในช่วง กุมภาพันธ์ – 
เมษายน แต่ก็สามารถควบคุมได้ 

(1) บทบาทของประชาชนในพ้ืนที่ คือ ส่วนใหญ่ก็จะช่วยดับไฟ 
โดยผ่านการเรียนรู้การจัดการไฟป่าจากเจ้าหน้าดับไฟป่า 
และช่วยในการตรวจตราการเกิดไฟป่า 

(2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการแก้ปัญหาไฟป่า คือ  
- การเดินทางและการเข้าถึงต้นน้้า น้้ามีน้อย เพ่ือช่วยใน

การดับไฟ  
- การเดินทางไปต้นเพลิงท้าได้ยากล้าบาก  
- เครื่องมือ อุปกรณ์ในการดับไฟไม่เพียงพอ 
- ขาดการต่อเนื่องในการองค์ความรู้ในการช่วยดับไฟป่า

เบื้องต้นของประชาชน 
- หากเกิดไฟป่าในช่ว งวันหยุดราชการจะโทรหา

เจ้าหน้าที่ไม่ได้ โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ล้าบาก 
(3) หน่วยงานที่ประชาชนสังเกตเห็นในการดูแล จัดการไฟป่า

เมื่อเกิดไฟป่า ได้แก่  กรมป่าไม้  หน่วยงานดับเพลิ ง 
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต้าบลพร่อน หน่วยงานของ
อ้าเภอตากใบ อบต ผู้ ใหญ่บ้าน ก้านันโดยบทบาทที่
สังเกตเห็นถึงการท้างาน คือ 
- มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือดับไฟป่า ก่อนถึงฤดูไฟป่า 

โดยมีการเตรียมการดังนี้  1) เตรียมคน 2) เตรียม
เครื่องมือให้พร้อม 3) ให้ความรู้และทักษะในการ
อุปกรณด์ับไฟป่า  
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ล าดับที่ เครือข่าย พื้นที่ บทบาทและส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ 
- เข้ามามอบเครื่องมืออุปกรณ์ สอนวิธีการใช้อุปกรณ์ 

และมีการฝึกอบรมให้ความรู้ 
- ดับไฟที่ก้าลังลุกลามเข้าในหมู่บ้าน 
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ในการควบคุมไฟป่า สร้างกลไกและเครือข่ายให้ชุมชน
มีส่วนร่วมเฝ้าระวัง เพ่ือป้องกันไม่ให้เดไฟป่า 

(4) ความส้าเร็จในการดับไฟป่าที่ผ่านมา 
- ประชาชนร่วมด้วยช่วยกันในการดับไฟป่า 
- เมื่อเกิดไฟป่าเจ้าหน้าที่มาช่วยอย่างรวดเร็ว ท้าให้ไม่

เกิดการขยายตัวของไฟป่า 
- ประชาชนช่วยกันขุดคูระบายน้้า เพ่ือเป็นแนวกันไฟ

ไม่ให้ลุกลาม 
(5) ข้อเสนอแนะ ในการจัดการไฟป่า 

- ควรมี เจ้ าหน้ าที่ ล าดตระเ วน และให้ความรู้ แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านใน
การตรวจตราการเผาป่า อย่างจริงจัง 

- ออกกฎหมายเด็ดขาด กับผู้กระท้าการเผาป่าทั้งภายใน
และบริเวณรอบ ๆ ป่าพรุ 

- ให้มีหน่วยงานเฉพาะในการดูแลพ้ืนที่ป่าพรุและรอบๆ 
ในหมู่บ้าน เป็นศูนย์รับเรื่อง ดูแล ป้องกัน และจัดการ
เมื่อเกิดไฟป่า เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และการเข้าถึง
ของประชาชน 

- ควรมีอุปกรณ์ให้เพียงพอ และส้ารองไว้ใช้ในพ้ืนที่
หมู่บ้าน ที่เกิดเหตุเผาป่า หรือไฟไหม้ป่า เพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็วดับไฟ 

- จัดการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และคนในชุมชนใน
ทราบถึงการป้องกันและโทษของการเกิดไฟไหม้ป่า 
เสียงตามสายในหมู่บ้าน โรงเรียน อบต. บ่อยๆ เพ่ือให้
เกิดการปลูกจิตส้านักในการรักษาป่าพรุ เช่น สาเหตุ
การเกิดไฟป่า การใช้อุปกรณ์ดับไฟเบื้องต้น รวมทั้งการ
จัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เพ่ือลดการเผา
ขยะ หรือเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นท่ีสวน 
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ภาคผนวก 4 
สรุปเวทีการคืนข้อมูลในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง 

เวทีคืนข้อมูลสุไหงโกลก 
ณ ห้องประชุมป่าพรุโต๊ะแดง 

แนวทางการจัดการภัย
พิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะ

แดง 

กลไกการจัดการภัย
พิบัติระดับพ้ืนที่ในพื้นที่

ป่าพรุ 

กลไกการจัดการภัย
พิบัติระดับจังหวัดใน

พ้ืนที่ป่าพรุ 

(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม การบริหารจัดการป่า

พรุร่วมกันอย่างเป็น
ระบบและมีความ

สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที่ 

การจัดการพ้ืนที่
ท ากินอย่างเป็น

ระบบ 

การอนุรักษ์และ
บริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยกระบวนการ

ชุมชน และมีความ
สอดคล้องกับบริบท

พ้ืนที่ 

การจัดการท าแผน
บริหารจัดการป่าพรุ 
โดยชุมชน อย่างเป็น
ระบบ และมีความ
สอดคล้องกับบริบท

พ้ืนที่ 

สาเหตุ 
- การเผาป่าของ
ชาวบ้าน 
- ส่วนใหญ่เป็นคนนอก
พื้นที่ ในการเข้าป่าและ
เป็นสาเหตุการเกิดไฟป่า 
 
แนวทางที่ด าเนินการ 
(เดิม) 
- ผู้น้าประชาสมัพันธ์ ให้
ชาวบ้านทราบถึง
อันตรายของการเกดิไฟ
ป่า เพราะดบัยาก ไฟป่า
จะลงลึก 2-3 เมตร โดย

ปาเสมัส 
ปี 59 เกิดไฟป่า 3 เดือน 
โดยต้องใช้อ้าเภอ อบต 
และประชาชนในพ้ืนท่ี 
ในการดับไฟ ต้องใช้
อุปกรณ์ และบุคลากร
ดับจ้านวนมาก  
-ชลประทาน จะมีการ
ตรวจสอบน้้า หากมีหาร
แล้ง ชลประทานจะมี
การปล่อยน้้า 
 
กลไกการจัดการไฟป่า 
(ที่เดิม) 

(เดิม) 
- มีฮอลในการ
ตรวจสอบปา่พร ุ
- มีฝนเทียม 
โดยเฉพาะจะท้าช่วง
เดือนมีนา 
- มีการระดม
รถดับเพลิงระยะไกล
มาใช้ 
 
เมื่อควบคุมไม่อยู่ 
แจ้งผู้ใหญ่>> 
ก้านัน>>ปลัด
ต้าบล>>เทศบาลปา

- การมีส่วนร่วมของผู้น้า
ท้องที่และท้องถิ่น 
- ศูนย์บัญชาการในพื้นที่  
- ไลน์กลุม่เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร 
- งบประมาณไม่เพยีงพอ 
แต่ประชาชนในพ้ืนท่ีถือ
ว่าเป็นพ้ืนท่ีบ้านเกิด/จิต
อาสา  
- พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีในการดบัไฟ 
ควรมีการซ้อมแผนใน
พื้นที่ สถานท่ีจริง (ปกติ
ซ้อมแผนที่อ้าเภอ) 

- ให้พ้ืนท่ีซับซ้อน
ให้ชัดเจน 
- ให้ชาวบ้าน
เจ้าของพื้นที่รอบ
ป่าพรุ ปลูกรอบ
ป่าพรุ โดยให้พืช
พันธุ์สาคู ต้นเสม็ด 
โดยใช้เกษตร
อ้าเภอมา
ช่วยเหลือ ทั้งให้
พันธุ์ และวิธีการ 
เพือ่เป็นหู เป็นตา
ในการดูแลป่าพร ุ

- ปลูกจิตส้านึก/
ปลูกทดแทน 
- การดูแลสัตว์ป่า 
โดยเฉพาะลิง  
- มีการปลูกป่ารอบ
ป่าพรุ เพื่อทดแทน 
โดยอ้าเภอจัด
โครงการ 
- มีการประชุมกับ
โรงเรียน เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ป่าพรุ 
โดยบรรจุเป็น
หลักสตูรในการ
เรียนรู้ในการเรยีน

แผนระดับชุมชน มี
การปรับแผน ตาม
สถานการณ์ เช่น หาก
ฝนมาเร็ว หรือช้า ก็จะ
ปรับแผน 
ระดับชุมชน ไม่
ชัดเจน แต่มีวิธีปฏิบัต ิ
- มีการประชุม
ชาวบ้าน โดยมผีู้น้า
ต่าง ๆ เช่น ผู้น้า
ศาสนา  
โดย อบต.เป็นผู้น้า 
เมื่อถึงฤดูแล้ง  
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การประชาสัมพันธ์ตาม
มัสยดิ 
- มีเจ้าหน้าที่ลาดตะเวน 
และประชาสัมพันธ์อยู่
ตลอด 
- ให้ทุกหมู่บ้านท่ีติดรอบ
พรุท้าฝ้ายสะลอน้้าท้าให้
เกิดความชุมชื้นรอบป่า
พรุ 
- ใครเข้าป่าพรุ ให้ทิ้ง
บัตรประชาชนให้กับ
ผู้ใหญ่บ้าน หรือก้านัน 
และหากเกิดไฟป่า หรือ
เกิดภายหลังนั้น จะต้อง
รับผิดชอบ โดย
ด้าเนินการส่งให้อ้าเภอ
ด้าเนินการตามกฎหมาย 
-ท้าสปิ้งเกอร์น้้า ท่ี
สามารถลงลึกใตด้ินจะด ี
- ท้าแนวกันไฟ 
- จัดโซนในการดูแล โดย
ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล
จาก ชรบ.  
- ซ้อมเหตุเมื่อเกิดเหตุ
ไฟไหม้ปา่ 
- มีเครือข่ายชาวบ้านที่
อยู่รอบป่า ในการ

ก่อนเกิดเหตุ 
- ปลูกฝังจิตส้านึกให้รัก
ป่าพร ุ
-ซ้อมแผนเมื่อเกิดไฟป่า
พรุ 
-มีแผน มีคณะกรรมการ 
-เครือข่าย คือประชาชน
ที่มีพ้ืนท่ีรอบป่าพรุ
สอดส่องดูแล คนนอก 
-อุปกรณ์ที่ทันสมยั เช่น 
เครื่องสูบน้้าแบบ
เคลื่อนที่ได้ ที่สามารถไป
สูบน้้าในแนวกันไฟ ซึ่ง
เป็นแหล่งน้้าอยู่แล้ว 
 
ขณะเกิด 
- เกิดไฟป่าเล็กน้อย 
ประชาชนในระดับ
หมู่บ้าน เป็นผูจ้ัดการ 
1. หน่วยไฟป่า จะมีหอ
สังเกตการณ ์
2. เครือข่าย คือ
ประชาชนท่ีมีพื้นท่ีรอบ
ป่าพรุช่วยดับไฟ 
3. ประชาชน  
4. ผู้ใหญ่ ก้านัน
ผู้ใหญ่บ้าน 

เสมสั>>
นายอ้าเภอ>>จังหวัด 
ส่วนใหญ่ขอ
รถดับเพลิง (อุปกรณ์มี
แค่นั้น) 
- เมื่อเกิดเหตุ จะมี
ศูนย์บัญชาการ
ตรวจสอบไฟป่า 
ภายในพร ุ

- ควรมีการแนวกันไฟ 
โดยการขุดคลอง
ครอบคลมุในทุกพ้ืนท่ี (มี
ที่เดียวคือปาเสมสั) และ
เป็นแหล่งท้ากิน 

การสอน ของ
นักเรียน 

- ควรมีแผนในการ
ส่งเสริมอาชีพในแต่ละ
พื้นที่ เพื่อลดการหา
ของป่า เช่น คนใน
พื้นที่เข้าป่าเพ่ือให้รัง
ผึ้ง ดังนั้นควรฝึก
ทักษะ และหาพื้นท่ีใน
การท้ากิน 
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ตรวจสอบว่ามีคนนอก
เข้าไปในป่าพร ุ
 
แนวทางที่ต้องการเพ่ือ
เสนอ 
- งบประมาณสนับสนุน 
ในเรื่องเข้าไป
ลาดตระเวน ทุกวัน เช้า-
บ่าย โดยมีผู้ช่วย และ 
ชรบ 
- มีไวนิล ชายขอบป่าพรุ 
เพราะทราบบทลงโทษ
ให้ชาวบ้านได้รับทราบ 
- แนวเขตยังไม่ชัดเจน 
ระหว่างของชาวบ้านกับ
รัฐ โดยพื้นท่ีท้ากินจะ
เป็น สปก 4-01 เกิดการ
ทับซ้อนกับของรัฐ  
- แนวเขตที่ปักหลัก 
หลาย ท้าให้เห็นไม่
ชัดเจน 
- โดรนส้ารวจพื้นท่ีป่า
พรุ เพื่อให้เกิดการ
ลาดตระเวนท่ีไกลกว่า 
 

-อุปกรณ์ป้องกันควันไฟ 
 
หลังเกิดเหตุ 
-หลังดับไฟ สา้รวจความ
เสียหาย 
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เวทีคืนข้อมูลตากใบ 
ณ หอประชุมอ าเภอตากใบ 

แนวทางการจัดการภัย
พิบัติไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะ

แดง 

กลไก (ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

การบริหารจัดการป่าพรุ
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและมี
ความสอดคล้องกับบริบท

พ้ืนที่ 

การจัดการพ้ืนที่ท า
กินอย่างเป็นระบบ 

การอนุรักษ์และบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ โดย
กระบวนการชุมชน และ

มีความสอดคล้องกับ
บริบทพ้ืนที่ 

การจัดการท าแผน
บริหารจัดการป่าพรุ 
โดยชุมชน อย่างเป็น
ระบบ และมีความ
สอดคล้องกับบริบท

พ้ืนที่ 

 

สาเหตุ 
- การเข้าป่าเพื่อท้ามา
หากิน 
- การหาของป่าของชา
บ้านในพ้ืนท่ี เนื่องจาก
เป็นอาชีพหลักของคน
ในพื้นที่ 
- ไม่มีแนวกั้นพ้ืนท่ีป่าพรุ
ที่ชัดเจน 
- ชาวบ้านเผาป่าพื้นที่
ตนเอง แต่สะเก็ดไฟอาจ
พลัดพลิ้วเข้าปา่พร 
- พื้นที่ท้ากินของ
ชาวบ้านมีความทับซ้อน
กับพ้ืนท่ีป่าพรุ 

- กรมป่าไม ้
- กรมชลประทาน 
- ประชาชนรอบป่าพร ุ
- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย 

- จัดตั้งศูนย์บัญชาการในระดับ
ชุมชน/พื้นที ่
- ประสานไปยังหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ท้ังในส่วนของ
อ้าเภอและจังหวัด 
- ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 
APP, Smart phone มาใช้
ประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมลูส่งต่อ
สภาพ และต้าแหน่งการเกิดไฟ
ป่า 
- รถดับเพลิงเข้าถึงได้ยาก 
เนื่องจากพ้ืนท่ีพรุ เป็นพื้นดินที่
เกิดจากการทับถมของซากพืช 
อาจท้าให้เกิดการยุบตัวของ
พื้นดินได ้

- จัดสรรพื้นท่ีท้ากินให้
เพียงพอ และมีความ
สมดลุเหมาะสม 
-ออกเอกสารสิทธ์ิที่
ชัดเจน เพื่อแสดง
ความเป็นเจา้ของของ
พื้นที ่
- จัดการแหล่งน้้าท่ี
เพียงพอ ส้าหรับพ้ืนท่ี
ท้าการเกษตร เพื่อ
ไม่ให้เกิดการลับลอบ
ในการเปิดประตู
ระบายน้้า 

- สร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนรอบพ้ืนท่ี
เกี่ยวกับการ “อนุรักษ”์ 
- ส่งเสริมการปลูกป่า
ทดแทน รวมพื้นท่ี 
- ควบคุมการตัดท้าลายปา่ 
-ปลูกเพิ่มในพันธุ์ท่ีสร้าง
รายได้ เช่น หลุมพ ี

-ผู้น้าท้องถิ่น/ท้องที่ 
และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง โดยการแยก
แผนตามบริบทของพื้นที่ 
(แผนพ้ืนท่ีตากใบ, พื้นที่
โกลก) ไม่ความท้าแผน
รวม 
- ในการจัดท้าแผนในแต่
ละพื้นท่ีควรมีการ
วิเคราะหส์ถานการณ์
โดยการจัดเวที
ประชาคมของคนใน
ชุมชน และต้องมี
รายงานการประชุมเพื่อ
รองรับมตผิลจากการ
ประชุม 
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- พื้นที่ป่าพรุแห้งแล้ง 
ระดับน้้าลดลง 
- นายทุนมีการบุกรุกป่า
เพื่อปลูกปาลม์ในพ้ืนท่ี
ป่าพรุ  
แนวทาง 
- จัดตั้งศูนย์ในชุมชน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- ท้าแนวกันไฟ ให้ลึก 
เพื่อไม่ให้เกิดการลุกลาม 
- กรมป่าควรจดัตั้งแนว
เขตพื้นท่ีป่าพรุให้ชัดเจน 
หรืออาจจะขุดคลองเป็น
แนวกั้นเขตชัดเจน 
- ขอความร่วมมือกับ
ประชาชนล้อมพื้นท่ีป่า
พรุ ในการดูแลปา่พรุ 
อาจจะอยู่ในรูปแบบ
ของจิตอาสา/มี
ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ย
เลี้ยงในการดูแล 
 

- งบประมาณในการดับไฟป่า
ไม่เพียงพอ กับงบประมาณที่
หน่วยงานให้ 
-บูรณาการกับชลประทาน 
เนื่องจากสาเหตุส้าคัญของการ
เกิดไฟป่าเกิดจากความแห้ง
แล้งของพื้นที่ ดังนั้นหาก
ชลประทานมรีะบบการเปดิ 
ปิดประตูน้้าที่เป็นระบบเพื่อท้า
ให้พ้ืนท่ีป่าพรุมีความชุ่มช้ืน
ตลอด 
- บูรณาการกับปา่ไม้ 
โดยเฉพาะการจดัการแนวเขต
พื้นที่ป่าพรุ 
- เมื่อเกิดไฟป่า และลุกลามไป
ยังพ้ืนท่ีชาวบ้าน หรืออาจเป็น
พื้นที่ชาวบ้านที่เผาป่าแล้วอาจ
ลุกลามไปไฟไหม้ป่า ชาวบ้าน
ต้องรับผิดชอบเป็นล้าดับแรก 
-ข้อจ้ากัดในการของบ
สนับสนุนเพิม่เตมิ จ้าเป็นต้อง
ให้หน่วยงานของอ้าเภอ
ประกาศเป็นพ้ืนท่ีภัยพิบัติ จึง
จะได้งบประมาณเพิม่เตมิ 

- การจัดท้าแผนฯ ให้
ความช่วยเหลือควรที่จะ
มีการด้าเนินงานท้ัง 2 
แบบ คือ (1) จากบนลง
ล่าง (หน่วยงานไปยัง
ชาวบ้าน) (2) จากล่าง
ขึ้นบน (จากชาวบ้านไป
ยังหน่วยงาน) 
- ผู้น้าท้องถิ่นควรสร้าง
การรับรู้ในการจัดการท้า
แผนการบริหารจัดการ
ป่าพรุโดยชุมชนอย่าง
เป็นระบบ โดยจดัตั้ง
คณะกรรมการที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- ควรมีงบประมาณ
สนับสนุนเพื่อเป็นขวัญ
ก้าลังใจให้กับ
อาสาสมัครที่มีจติอาสา
ในการบริหารจัดการป่า
พรุโดยชุมชน 
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เวทีคืนข้อมูลสุไหงปาดี 
ณ ห้องประชุมป่าพรุโต๊ะแดง 

แนวทางการจดัการภัยพบิัติ
ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง 

กลไกการจัดการภยัพิบตัิ
ระดับพื้นที่ในพ้ืนที่ป่าพร ุ

กลไกการจัดการภยัพิบตัิ
ระดับจังหวัดในพ้ืนที ่

ป่าพร ุ

(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การบริหารจัดการป่าพรุ

ร่วมกันอย่างเป็นระบบและ
มีความสอดคล้องกับบริบท

พื้นที่ 

การจัดการพื้นที่ท า
กินอย่างเป็นระบบ 

การอนุรักษ์และบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยกระบวนการชุมชน 
และมีความสอดคล้อง

กับบริบทพื้นที่ 

การจัดการท าแผน
บริหารจดัการป่าพรุ โดย
ชุมชน อยา่งเป็นระบบ 

และมีความสอดคล้องกับ
บริบทพื้นที ่

สาเหตุ 
-การลักลอบหาของป่า 
โดยเฉพาะหารังผึ้ง ซึ่ง
ต้องใช้ไฟไล่ผึ้ง อาจเกดิ
การตกสะเก็ดไฟ 
โดยเฉพาะช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ (ซึ่งเป็นช่วง
ฤดูร้อน) 
-มีกลุ่มตดัไม้ท้าฝืนขาย 
-กลุ่มก่อการรา้ยหนีเข้า
ไปอยู่ในป่าพรุ  
-การจัดการยาก เพราะ
โครงการที่จะจัดการที่
อนุมัติได้ง่าย ส่วนใหญ่
เป็นต้องเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับนายทุน 
 
แนวทาง (เดิม)  
ก่อนเกิดเหตุ 

กลไกระดับหมู่บ้าน 
-ประชาชน/ประชาชน
เจ้าของพื้นที่รอบป่าพรุ 
หรือพ้ืนท่ีท้ากินของ
ประชาชนสอดส่องดูแล 
เมื่อเจอเหตุต้องรีบผู้น้า  
โดยมี ชรบ. เป็นทีมลาด
ตะเวน 
-มีหอตรวจสอบหรือเฝ้า
ระวังไฟป่า 
กลไกระดับต าบล 
-มี อบต.เตรยีมวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก
หรือเท่ามีจ้าเป็นในการ
ดับไฟป่า หรือบรรเทา
เหตุในเบื้องต้น 
กลไกระดับอ าเภอ 

-ผู้ว่าราชการ ปภ. เป็น
ผู้จัดการหลัก 
-อุปกรณ์ดับไฟ ส่วน
ใหญ่เป็นอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือดับไฟท่ีไม่
ทันสมัย ต้องใช้
ก้าลังคนและเสยีเวลา  
-เครื่องสูบน้้าขนาด
เล็กเพื่อความคล่องตัว 
ช่วยไฟดับเล็ก ๆ  
-ควรมีชุดใส่ดับเพลิง
หรืออุปกรณ์ป้องกัน
ควันไฟ 
-มีแนวก้ันป่าพรุให้
ชัดเจน มีทางเข้า-ออก 
ทางเดียว 
-คนท่ีหาของป่าหรือ
หาผึ้งขึ้นทะเบียนช่ือไว ้

-เรียกประชุม สรา้ง
ความเข้าใจในระดับ
ท้องถิ่น เช่น อบต ผู้น้า
ในชุมชน และประชาชน
เมื่อเกิดเหตุจะได้
ประสานงานได้ถูกต้อง 
-สร้างทีมงาน 
-ระดับหมู่บ้านควรมี
อุปกรณ์ดับไฟท่ีสามารถ
พกพาสะดวก 
-ศูนย์บัญชาการประจ้า
หมู่บ้าน เช่น ที่ท้าการ
หมู่บ้านส้าหรับเก็บ
อุปกรณ์ หรือสั่งการ 
-ให้ความรู้กับชาวบ้าน 
โดยเฉพาะเจ้าของที่ดิน
ที่ติดพรุ ช่วยเป็นหูเป็น
ตา 

-สร้างข้อตกลง ให้
ชาวบ้านที่ได้รับ
เอกสารสิทธ์ิพื้นที่
ต้องดูแลรอบพรุที่
ดูแล 
-ตรวจสอบ
เอกสารสิทธ์ิที่
ครอบครองของ
ประชาชนให้
ชัดเจน 
-พิสูจญ์สิทธ์ิคนท่ี
อยูเ่ดิมนาน ๆ ให้
สิทธิครอบครอง
ชัดเจนเพื่อท้ากิน 
(แต่เกิดปัญหา
แล้วแต่นโยบาย
ของแต่ละรัฐบาล) 
-ส่งเสรมิอาชีพท่ี
เหมาะสมกับพื้นที่ 

-ประชาชนปล้น
ต้นไม้ขายเป็นไม้ฝืน 
-ระดับพื้นท่ี: 
ชาวบ้านที่อยู่ใน
พื้นที่ต้องมีความรู้ใน
เรื่องการใช้
ประโยชน์อย่าง
สร้างสรรค์ ให้มี
ราคาเพื่อให้
ประชาชนเกิดความ
หวงแหนพ้ืนท่ี 
-ระดับหน่วยงาน: 
ส่งเสริมอาชีพ
ชาวบ้านโดยการ
ผลิตภณัฑ์จากป่าพรุ 
ท้าให้เกิดรายได้ ท้า
ให้เกิดการหวงแหน 
ทั้งพืชพันธุ์ และปลา

-แผนระดับหมู่บ้านยัง
ไม่มลีายลักษณ์อักษร 
ไม่มโีครงสร้างที่ชัดเจน 
แต่เป็นแผนเชิง
ปฏิบัติการ เช่น 
แต่เมื่อเกดิเหตุ 
ประชาชนแจ้ง ผู้ใหญ่ 
> อ้าเภอ 
-ไม่จ้าเป็นต้องมีแผน
ระดับชุมชน แต่ให้ท้า
กิจกรรมโครงการ ไป
ในท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
-คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดท้าแผน 
และส่งต่อกิจกรรม
โครงการไปยังท้องถิ่น 
-อบต.ท้าเวที
ประชาคม 

ม.11 บ้านท่า 
ม.3 บ้านใหม่ 
ม.10 ป่าเย 
อบต.สุไหงปาด ี
ปลัดอ้าเภองาน
ป้องกัน สุไหงปาด ี
 
พ้ืนที่ติดที่ไม่มา  
ม.5 ตาเซะเหนือ 
ม.7 
ม.8 
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-อ้าเภอเรียกประชุม 
เพื่อสังเกตการณ์และเฝ้า
ระวัง โดยแนวเขต ม.11 
จะต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับ
ประชาชนนอกพ้ืนท่ีเข้า
หาผึ้ง (ซึ่งต้องใช้ไฟใน
การไล่ผึ้ง) 
- ประชาชนคนนอกเข้า
พื้นที่หาของป่า 
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ถ่ายภาพคนท่ีเข้าป่าส่ง
ให้อ้าเภอ 
 
ขณะเกิดเหตุ 
- เมื่อเกิดเหตุ ผู้น้า
หมู่บ้านแจ้งไปยังอ้าเภอ 
และอ้าเภอแจ้งไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
-หากเกิดไฟเล็กน้อย 
ประชาชนช่วยดับไฟ 
ร่วมด้วยกับเจ้าหน้าท่ีไฟ
ป่า  
 
เสนอแนวทาง  
-จัดท้าแนวเขตกั้นพื้นที่
พรุให้ชัดเจน อาจจะเป็น

-มีการซักซ้อมแผนไฟ
ไหม้ป่าในทุกปี โดยให้
พื้นที่อยู่รอบป่าพร ุ
-ให้มีการจัดตั้งศูนย์ดับ
ไฟป่า โดยมี อส, 
ผู้ใหญ่บ้าน ก้านัน 
-มีการแจ้งเตือน
ประชาชนในช่วงฤดูแล้ง 
-สนับสนุนอุปกรณ์ใน
การดับไฟป่า  
-หน่วยงานไฟป่า จะมี
การจัดอบรมชาวบ้านใน
พื้นที่ในการจัดการเมื่อ
เกิดไฟป่า 
-เวลาเกิดไฟป่าและ
หลังจากดับไฟป่า จะมี
ทหาร นวก. จะช่วยใน
การดับไฟป่า และมีรถ
น้้าดับไฟ 
 
-มีฮอล์เข้ามาช่วยในการ
ดับไฟ 
-มีโดรนในการตรวจสอบ
ไฟป่า แทนที่ ชรบ.ใน
การลาดตะเวน 
 

-แก้ปัญหาการทับซ้อน
ของพื้นที่ป่าไม้และ
พื้นที่ท้ากิน 

-มีฝ้ายชะลอน้้ารอบป่า
พรุ 
-มีมาตรการลงโทษ 
กฎหมาย และทางสังคม
ของคนในหมู่บ้าน (คน
นอกพ้ืนท่ีส่วนใหญ่) 
-โครงการตาสับปะรด 
เพื่อจ้างงาน 3 เดือน 
ช่วงฤดูแล้ง ให้กับ
ชาวบ้านในพื้นที ่
โดยเฉพาะแนวป่าพรุ 
(กุมภา-เมษา) 
-จัดท้าฐานข้อมูลของ
ผู้คนท่ีเข้าหาของป่า 
และประชาชนท่ีอยู่รอบ
ป่าพร ุ
-สร้างระบบการเรียนรู้
จากรุ่นสูรุ่่น เพื่อให้เกิด
การหวงแหน 
-อบต. : สนับสนุน
งบประมาณลงในระดับ
พื้นที ่
-อ้าเภอ : สร้างมาตรการ
ที่ชัดเจนและบทลงโทษ
เป็นตัวอย่าง 
 

ที่ไม่ท้าลายป่า 
เช่น ใบสาคูท้าเป็น
จากมุงหลังคา 
หลุมพี (แต่
ปัจจุบันชาวบ้าน
เอาไมไ้ปขายท้า
ฝืน โดยเฉพาะ
โรงไฟฟ้าที่แว้ง 
(ซึ่งอาจจะเป็น
ต้นไม้ในพรุ) 

แปลก ๆ ท่ีมีเฉพาะ
ในพื้นที่ 
-ชาวบ้านสามารถหา
ประโยชน์จากปา่พรุ
ได้ และก็ต้องดูแล 
รักษา คอยสอดส่อง
ดูแล 
-สร้างชุดความรู้ใน
การสร้างผลติภณัฑ์ 
จากป่าพรุ เช่น ลูก
เทียบ (คล้ายลูกหยี) 
เกษตรอ้าเภอน้ามา
เพาะ แล้วให้
ชาวบ้านปลูกรอบพรุ 
เพื่อลดการเข้าป่าพร ุ
-สร้างความเข้าใจว่า
ป่าพรุเป็นมกดรของ
ชาวบ้าน หน่วยงาน
เพียงมาช่วยดูแล
เท่านั้น แต่โดยส่วน
ใหญ่เป็นนายทุน
หรือคนนอกท่ีมาใช้
ประโยชน ์
 
(เดิม)  
-ระดับหมู่บ้าน 
ช่วยกันดูแลป่า 
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แนวลวด หรือขุดคลอง 
(ไม่ให้คนเข้าไป) 
-ให้ความรู้กับประชาชน
รอบป่าพรุ ให้เห็นถึง
ความส้าคญัเกี่ยวกับพร ุ
-ให้มีการขุดหลุม 5X20 
เมตร ทุกระยะ 100-
200 เมตร ภายในพ้ืนท่ี
ป่าพรุ เพื่อให้เป็นกักเก็บ
น้้า ให้ป่าพรุชุ่มช้ืน และ
เป็นน้้าส้าหรับดับไฟป่า 

-ก้าหนดมาตรการ 
โดยอ้าเภอก้าชับมา
ว่า ห้ามเผาป่าใน
พื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง 
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ภาคผนวก 5 
สรุปเวทีการคืนข้อมูลในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะ 

เวทีคืนข้อมูลสหกรณ์นิคมบาเจาะ 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมบาเจาะ 

แนวทางการจดัการภัยพบิัติ
ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง 

กลไกการจัดการภยัพิบตัิ
ระดับพื้นที่ในพ้ืนที่ป่าพร ุ

กลไกการจัดการภยัพิบตัิ
ระดับจังหวัดในพ้ืนที ่

ป่าพร ุ

(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การบริหารจัดการป่าพรุ

ร่วมกันอย่างเป็นระบบและ
มีความสอดคล้องกับบริบท

พื้นที่ 

การบริหารจัดการ
ที่ดินอย่างเป็นระบบ 

การอนุรักษ์และบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยกระบวนการชุมชน 
และมีความสอดคล้อง

กับบริบทพื้นที่ 

การจัดการท าแผน
บริหารจดัการป่าพรุ โดย
ชุมชน อยา่งเป็นระบบ 

และมีความสอดคล้องกับ
บริบทพื้นที ่

สาเหตุ 
-ในทุกเดือนเมษายน
ของทุกปี มักจะเกิดไฟ
ป่า  เนื่องจากเป็นช่วง
ฤดูแล้งท่ีชาวบ้านจะเข้า
ป่าหาของป่า หาน้้าผึ้ง 
จับต่อ จับปลา เมื่อเข้า
ป่าก็จะเผาป่าและเกิด
ลุกลาม 
- ในช่วงฤดูแล้ง น้้าใน
พรุจะแห้ง ท้าให้ใบ
ปาล์มมีการทับถมท้าให้
เป็นเชื้อเพลิงที่ด ี
 
แนวทางเดิมที่ใช้ 

กลไกที่ผ่านมา 
-จัดท้าประกาศห้ามจดุ
ไฟถางป่าในฤดูแล้ง ผ่าน
ผู้ใหญ่บ้านในการ
ประชาสมัพันธ์ 
-ชาวบ้านแจ้ง อบต. 
เหมือนกันทุกหมู่บ้าน 
-ทีมงานผู้ใหญ่บ้าน 
ร่วมกับทีม อปพร. 
สังเกตสถาการณ์ความ
รุนแรง เพื่อการบรหิาร
จัดการได้อย่างถูกต้อง
ตามโครงสรา้ง 
-ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การจัดการไฟป่า เช่น 

-จังหวัดจัดตั้งศูนย์
บัญชาการ สามารถ
บูรณาการภาคส่วน
ต่าง ๆ ๆในการ
วิเคราะหส์ถานการณ์ 
และมีประชุมสรุป
เหตุการณ์ในแตล่ะวัน 
-ควรมีโดรนเข้ามาช่วย
ในการเข้าถึงพื้นที่ 
-การมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านเพิ่มขึ้น 
-สร้างจิตส้านึกให้
เกิดขึ้นให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

-สร้างความข้าใจ ความ
ตระหนักในการอยู่
ร่วมกันของชุมชน
โดยรอบปา่พร ุ
-ก้าหนดกฎกติกาอย่าง
ชัดเจนในการป้องกัน 
และให้ความส้าคญักับ
คนในพ้ืนท่ีและคนท่ี
ได้รับผลกระทบจริง ๆ 
แล้วขยายต่อไปในวง
กว้าง 
-เน้นจิตอาสา เน้นคนท่ีรู้
เรื่อง และเข้าใจใน
ปัญหาของภัยพิบัตไิฟ
ไหม้ป่าอย่างแท้จริง 

-การเผาปา่ 
-ไม่มีการจัดสรร
ที่ดินให้กับคนใน
พื้นที ่
-หากมีการจัดสรร
ที่ดิน แต่กลับเกิน
ก้าลังของชาวบ้าน
ที่เป็นเจ้าของท้า
ให้ไม่สามารถ
บริหารจดัการได ้
-ให้กับสมาชิกของ
สหกรณ์ สนับสนุน
ให้ท่ีดินเกิด
ประโยชน ์
-เจ้าภาพหลักควร
เป็นนิคมสหกรณ์ 

-มีป้ายประชสัมพันธ์ 
เช่น ห้ามจับสตัว์ป่า 
สัตว์น้้าต่าง ๆ 
-ให้ความรู้กับ
ชาวบ้านในการสร้าง
มูลค่าเพิม่จากผลิตที่
มีอยู่ 
-สร้างกลุ่มป่าชุมชน
ที่ก่อให้เกิดรายได ้
-มักเป็นคนนอก
พื้นที่ท่ีเข้ามาบุกรุก 
-การบริหารจัดการ
น้้าใต้ดิน ต้องอาศัย
นักวิชาการเข้ามา
ช่วย 

-ระดับหมู่บ้านควรมี
หอดูไฟ เพื่อการเข้าถึง
พื้นที่เกิดเหตไุด้
ทันท่วงที 
-จัดอบรมแกนน้าแต่
ละหมู่บา้น ในการ
จัดท้าแผนในระดับ
ต้าบล 
-มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ โดยมี
ตัวแทนเจ้าของพื้นที่ 
และผู้ใช้ประโยชน์ 
-แผนงบประมาณ 
บริหารจดัการโดยตรง 
โดยผ่านผู้ใหญ่บ้าน ใน
การจัดซื้ออุปกรณ์ตา่ง 
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- มีการเก็บข้อมูลจาก
คนท่ีมาเก็บของป่า 
- หากเกิดเหตไุฟป่าเมื่อ
ตรวจสอบหาสาเหตุ 
หากจากเกิดจากสาเหตุ
เจ้าของสวนคนใด คน
นั้นต้องรับผิดชอบ 
-มีการลาดตะเวณ 
-มีการจัดอบรมให้
ความรู้กับชาวบ้าน 
-มีประชุมตักเตือน โดย
ประกาศผ่านมสัยิด โดย
ทีมงานของผู้ใหญ่บ้าน 
-เมื่อเกิดเหตุไฟป่า 
ชาวบ้านรอบป่าพรุต้อง
รีบแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน 
-เจ้าของสวนต้องมี
เครื่องสูบน้้า เพื่อ
สามารถดับไฟได้
เบื้องต้น 
 
ข้อเสนอแนะแนว 
-สร้างมูลค่าเพิ่มจากใบ
ปาล์ม เพื่อลดการทับถม 
- มีการบริหารจัดการ
ประตูน้้าทีด่ ี

จิตอาสาการจัดการภัย
พิบัติ 
-จัดประชุมผู้ที่มีท่ีดินใน
ป่าพรุ ในเรื่องการ
ป้องกันไฟป่า 
-จัดท้ากลุ่มไลน์ เพื่อส่ง
ต่อข้อมูล ข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว 
 
กลไกท่ีต้องการเพิ่มตมิ 
-ให้นิคมสหกรณืและ
ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสมัพันธ์ชาวบ้าน 
-ชาวบ้านท้าแนวกันไฟ 
-อบต.ให้ความรู้กับ
ชาวบ้าน 
-สาเหตุการเกดิไฟป่า 
มักเกิดจาก
บุคคลภายนอก ไม่ใช่
ชาวบ้านในพื้นที่ 
-ควรมีการซ้อมแผน
เผชิญเหตุในพ้ืนท่ีจริง 
ก่อนเกิดเหตจุริง เพื่อ
ความรวดเร็วถูกต้องเมื่อ
เกิดเหตุจริง  
-ควรมีแผนท่ีของบริเวณ
พื้นที่ป่าพรุ เพื่อสะดวก

ในการบริหาร
จัดการเพื่อไม่ให้
เกิดปัญหา 
-การบุกรุกที่ดินรก
ร้างว่างเปล่า 

ๆ ในการจัดการไฟป่า 
และเครื่องสูบน้้า เป็น
ต้น 
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- จัดหาอุปกรณ์ให้
ผู้ใหญ่บ้าน โดยตรงใน
การแก้ไขปัญหาไฟป่า
ด่านแรก 
-ปรับปรุงเส้นทางใน
พื้นที่เพ่ือให้สามารถ
เคลื่อนย้ายน้า้ได้สะดวก 
-เจ้าของสวนควรมี
เครื่องสูบน้้าของตัวเอง 
-ส้ารวจเส้นทาง เพื่อการ
จัดการไฟป่าได้อย่าง
ทันท่วงที 
-เจ้าของสวนเชคระดับ
น้้าในสวนอย่าง
สม่้าเสมอ ไม่ควรให้แห้ง  
 

และรวดเร็วในการ
ควบคุมสถานการณ ์
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