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บทคัดยอ 

 

เร่ือง   การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออก 

ขอบัญญัติทองถิ่นเกี่ยวกับการเผาในที่เกษตร 

ชื่อผูวิจัย ผูชวยศาสตราจารยตุลญา โรจนทังคํา 

งบประมาณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งบประมาณป 2556 

 
 การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออก

ขอบัญญัติทองถิ่นเกี่ยวกับการเผาในที่เกษตร เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการออกขอบัญญตัิทองถิ่น

เก่ียวกับการเผาในที่เกษตร เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรกลุมตัวอยางมาจากการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง คือ ประชาชน ผูนําชุมชนหมูบานหนองหิน หมูที่ 3 ตําบลโคกกอ อําเภอเมือง

มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลโคกกอ เจาหนาที่

ประจําสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม รวมจํานวนทั้งหมด 17 คน โดยใชแบบสัมภาษณเชิงโครงสราง 

(Structural Interview Guideline) เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการ

วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณและจัดประชุมกลุม ดําเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค

การศึกษาและนําเสนอในเชิงพรรณนา 

 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ขอมูลทั่วไป ประชากรกลุมตัวอยาง ทํานาปละ 1 คร้ัง เปนนาปหรือนาหวาน เพราะมี

สภาพพ้ืนที่เปนคลื่น ลอดตื้น รายไดจากการทํานาปลูกขาวเฉลี่ย 5,500 บาท/คน/ป อาชีพรองลงมา 

คือ รับจางและคาขาย การทําสวนปลูกมันสําปะหลัง ปลูกพริกและการเลี้ยงสัตว คือ โค กระบือ โดย

บางคนประกอบทั้งสองอาชีพ คือ ทํานาและรับจาง หรือทํานาและคาขาย มีรายไดเฉลี่ย 10, 000 

บาท/คน/ป 

 2. ดานปจจัยที่เกี่ยวของกับการเผาในพ้ืนที่เกษตรของประชาชนในชุมชน 

  2.1 ปจจัยดานความยากจน 

  2.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

  2.3 ปจจัยดานเชิงพ้ืนที่ เวลา สภาพภูมิอากาศ 

  2.4 ปจจัยดานความรู ความเขาใจ และการรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตอง 

  2.5 ปจจัยดานองคกรที่ใหขอมูลหรือประสานงาน 
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 3. การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเผาพ้ืนที่เกษตร 

  3.1 ประชาชน 

  จากการศึกษาพบวา มีประชาชนบางสวนที่ไมใสใจและมิไดปฏิบัติตาม หรือใหความ

รวมมือในการงดเผาในพื้นที่เกษตร 

  3.2 ชุมชน 

  ความเห็นดานของที่หน่ึง ชุมชนยังไมมีความพรอมที่จะยกเลิกวิธีการเผา ถึงแมจะรู

ถึงผลเสียของการเผาก็ตาม จึงประเมินวาโดยภาพรวมวาไมนาจะมีความพรอมเทาที่ควรจะเปน 

  ความเห็นดานที่สอง ชุมชนมีความสามารถและความพรอมในการดําเนินการตามที่

หนวยงานของรัฐไดรณรงคไมใหมีการเผา เพราะชุมชนมีความรู ความเขาใจในดานผลเสียของสภาพ

ดิน สภาพอากาศ และเขาใจในความจําเปนตางๆ แตอยางไรก็ดี เม่ือใหมีการเลิกเผา ทางหนวยงาน

ของรัฐควรมีการตอบแทนหรือใหรางวัล เชน การใหปุย การใหดินขาว การจัดหาแหลงทุน การจัดสรร

รถไถใหเพียงพอในราคาที่ไมแพง เปนตน 

  3.3 บทบาทขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

  บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลโคกกอยังขาดความชัดเจนในเร่ืองการงดเผา

ในพ้ืนที่เกษตร ขาดการติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานอยางตอเน่ือง ขาดการตรวจสอบผลของการเผา

อยางจริงจัง เน่ืองจากขาดงบประมาณ ขาดกําลังคน มีเพียงความชวยเหลือตามอัตภาพเทาที่มีอยู เชน 

การใหปุยชีวภาพ การใหความรวมมือตามภารกิจของหนวยงานอื่นที่มาขอความชวยเหลือในบาง

ปงบประมาณเทาน้ัน นอกจากน้ีหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตางทํางานตามหนาที่ ตามหนางานของตน 

และจะมีการรับผิดชอบเปนสวนๆ ไป ทําใหขาดความเปนเอกภาพอยางสิ้นเชิง  

 4. ประชากรกลุมตัวอยาง เห็นควรใหมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นเก่ียวกับการเผาในที่เกษตร 

 

 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

 1. ใหมีการจัดทํารางขอบัญญัติทองถิ่นเกี่ยวกับการเผาในพ้ืนที่เกษตรขึ้นมาบังคับใชใน

หนวยงานทองถิ่น โดยใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือรวมกัน

ยกราง ขอบัญญัติที่รางขึ้นตองเกิดจากความสมัครใจของประชาชนในชุมชน โดยมีองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีหนาที่ในการสนับสนุน ใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในดานตางๆ ตามความ

เหมาะสม โดยมีเน้ือหาสาระตามแนวทางดังนี้ 

  1) กําหนดนิยามความหมายของการเผาในที่เกษตรใหชัดเจน 

  2) ขอบเขตของการเผา การขึ้นทะเบียนการเผา 

  3) การกําหนดรายละเอียดชวงเวลา สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเผา หรือมี

การจัดระเบียบเวลาการเผาที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ 
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  4) กระบวนการเฝาระวังอยางมีสวนรวม การกําหนดจํานวนอาสาสมัครเฝาระวัง 

รวมถึงการกําหนดบทบาทและอํานาจหนาที่ของอาสาสมัครเฝาระวังอยางชัดเจน 

  5) เจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัติ ควรเปนเจาหนาที่ของหนวยงานใน

ทองถิ่นน้ันๆ ผูนําชุมชน หรือแกนนําหมูบาน และสามารถปฏิบัติงาน มีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ 

รวมทั้งมีอํานาจปรับหรือจับตามขอบัญญัติทองถิ่นอยางเด็ดขาด 

  6) หลักความรับผิดชอบ บทลงโทษ การชดใชคาเสียหาย 

  ผูฝาฝนตอขอบัญญัติตองรับผิดตามกฎหมาย บทลงโทษควรเร่ิมจากการตักเตือน 

ภาคทัณฑ ทําทัณฑบน ควรมีโทษปรับจํานวน 2, 000 -50,000 บาท ใหมีการชดใชคาเสียหายตอ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมและสมควร 

 2. จัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและมีอํานาจเด็ดขาด มีเอกภาพในการดําเนินการ มี

ภารกิจหลักโดยตรงและใหมีการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางใกลชิด และกําหนดตัวชี้วัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

 3. จัดทําแผนฟนฟูนาขาวอยางยั่งยืนและถาวร กําหนดแผนการจัดการสิ่งแวดลอมรวมกัน

ระหวางประชาชนในชุมชนและหนวยงานของภาครัฐ 

 4. จัดตั้งงบประมาณประจําปในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่องเพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินมาตรการควบคุมและปองกันการเผาในพ้ืนที่เกษตร 

 5.  ส ง เสริมและเผยแพรองคความรู  การทําเกษตรอินทรียแทนการเผา  การใช

เทคโนโลยีการเกษตรปลอดการเผา รวมถึงการจัดการใชประโยชนเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนการใชเคร่ืองจักรกลในพ้ืนที่การเกษตรอยางเต็มที่ 

  

 

วิท
ยา
ลัย
กา
รเม

ือง
กา
รป
กค
รอ
ง ม

มส



 
 

Abstract 

 

Topic  Public Participation and Local Administrative Organization for enacting  
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Budget College of Politics and Governance, Mahasarakham University  

Year Budget, 2556 

 
 Public Participation and Local Administrative Organization for enacting The 

Agricultural Burning Regulations was the way to find the appropriate for issuing The 

Agricultural Burning Regulations and Qualitative research. Sampling populations 

(purposive sampling) were people, leader of Nong - Hin village Moo 3 Khongkok Sub 

– district, Maha-sarakham district, Mahasarakham province and officer of sub-district  

administrative organization So, all of the sample subjects 17 persons were in 

interviewed by structural Interview Guideline for collecting the data and analysis. The 

researcher analysed and convened a group meeting for monitoring in this objective, 

questionnaire and giving detailed description 

 This research indicated that: 

 1. Sampling people worked a farm (growing rice) in yearly which is called in-

season rice filed because of landscape problems. Then, average annual income to be 

5,500 bath/person/year and sub-occupation is employing, trading and other farming 

However, somebody worked on farm mainly together with sub-occupation which 

have average annual income to be 10,000 bath/person/year 

 2. Factors which concerned with agricultural burning area of community 

  2.1 Poverty 

  2.2 Economy 

  2.3 Area, Time period and weather 

  2.4 Knowledge, perception and information awareness 

  2.5 Authorized of Organization  
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 3. The participation of people, community and local administrative 
organization for enacting in burning area  

  3.1 People 

  In this case, found that somebody did not realize and keep still for 

burning in agricultural area 

  3.2 Community 

  First opinion: community cannot cancel burning process althought, 

they knew about it’s disadvantage, so community was not ready for this participation 

  Second opinion: community had ability and ready in this participation 

against burning because it had awareness to disadvantage of land, weather and 

another needs, but also, when people did not burn in agricultural area, concerned 

section of government should return something for community such as fertilizer, 

white clay, funding and ploughed by tractor in low cost 

  3.3 Local Administrative Organization roles 

  Khongkok Administrative Organization did not role to monitoring about 

agricultural burning process because of lacking in budget and worker that there is 

some of condition such as giving manure, collaborating with concerned section by 

budget year, lacking in unity and responsibility  

 4. Sampling people agreed with local Administrative 

Suggestion of research: 

 1. Issuing the regulations about agricultural burning for using in the area be 

setting the committee working with sub-district organization Moveover, these issues 

should be agreed with people in community by helping and supporting from local 

administrative  

As title belows 

1) Define clearly the meaning of agricultural burning 

2) Define scope and registration of burning 

3) Determine detail of time period, weather and are for burning 

4) Assign authority and duty of undertaker for monitoring  

5) Unity of officer, people or leader in community 

6) Resposibilities, penalties and fine; warning, probate and fine 2,000- 
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50,000 bath 

 2. Establish concerned section and having unity to perform, monitor and 

indicate the operation in form 

 3. Making plan to restore riced from by long time and set plan to manage 

environment between people and government’s section 

 4. Set up a budget of Local Administrative by continuous to support and 

prevent from burning 

 5. Promote and distribute the knowledge about organic process for replacing 

burning process, using technology without burning process together with average 

material that remained from particular process and supporting to use fully machine 

in agricultural area. 
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