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	 ปัญหา	หมอก	ควัน	และ	มลพิษ	ทาง	อากาศ	เป็น	ปัญหา	สิ่ง	แวดล้อม	ที่	มี	ผลก	ระ	ทบ	

กว้าง	ขวาง	ต่อ	สุขภาพ		 	เศรษฐกิจ		 	และ	คุณภาพ	ชีวิต	ของ	ประชาชน	ใน	จังหวัด	เชียงใหม่	

และ	จัง	หวัด	อื่นๆ		 ใน	พื้นที่	ภาค	เหนือ		 	การ	ลด	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง	ซึ่ง	เป็น	สาเหตุ	สำคัญ	ของ	

ปัญหา	หมอก	ควัน	จึง	เป็น	ประเด็น	นโยบาย	สาธารณะ	ที่	ทุก	ภาค	ส่วน	ทั้ง	ใน	ภาค	รัฐ	และ	

ภาค	ประชา	สังคม	กำลัง	ร่วม	กัน	ขับ	เคลื่อน	อยู่			ณ			ขณะ	นี้	

		 สถาบนั	ศกึษา	นโยบาย	สาธารณะ			มหาวทิยาลยั	เชยีงใหม	่		เปน็	หนว่ย	งาน	ที	่จดั	ตัง้	

ขึน้	ตาม	แผน	งาน	สรา้ง	เสรมิ	การ	เรยีน	รู	้กบั	สถาบนั	อดุมศกึษา	ไทย	เพือ่	การ	พฒันา	นโยบาย	

สาธารณะ	ที่	ดี			(	นสธ	.	)		 	ภาย	ใต้	การ	สนับสนุน	ของ	สำนักงาน	กองทุน	สร้าง	เสริมสุข	ภาพ			

(	สสส	.	)		 	มี	พันธ	กิจ	ด้าน	การ	ศึกษา	วิจัย	และ	ขับ	เคลื่อน	นโยบาย	สาธารณะ	เพื่อ	สุข	ภาวะ	

ที่	ดี	ของ	สังคม		 	ใน	การ	ดำเนิน	งาน	ด้าน	การ	ลด	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง	 สถาบัน	ศึกษา	นโยบาย	

สาธารณะ	และ	จังหวัด	เชียงใหม่	ได้	จัด	ทำ	ข้อ	ตกลง	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	วิชาการ	เมื่อ	วัน	ที่			

26			มีนาคม			2552			เพื่อ	ร่วม	กัน	แก้ไข	ปัญหา	หมอก	ควัน	และ	มลพิษ	ทาง	อากาศ	ใน	จังหวัด	

เชียงใหม่			

	 	หนังสือ	ชุด	ความ	รู้	นโยบาย	สาธารณะ			เรื่อง			“	หมอก	ควัน	และ	มลพิษ	ทาง	อากาศ	

ใน	จงัหวดั	เชยีงใหม	่”			โดย	รอง	ศาสตราจารย	์		ดร	.			มงคล			รา	ยะ	นาคร			เลม่	นี	้		เปน็	ผลผลติ	

หนึ่ง	ของ	สถาบัน	ที่	รวบรวม	ข้อมูล	ต่างๆ		 	โดย	มี	เนื้อหา	ครอบคลุม	ถึงที่	มา	ของ	ปัญหา		

หมอก	ควนั	และ	มลพษิ	ทาง	อากาศ	ใน	จงัหวดั	เชยีงใหม	่		กฎหมาย			นโยบาย			และ	มาตรการ	

คำนำ
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ที่	ใช้	ใน	ปัจจุบัน		 	ตัวอย่าง	ของ	การ	จัดการ	ที่	ดี	โดย	องค์กร	ปกครอง	ส่วน	ท้อง	ถิ่น		 	และ	

ประสบการณ์	ของ	การ	จัดการ	ปัญหา	นี้	ใน	ต่าง	ประเทศ		 	และ	ใน	ตอน	ท้าย	ได้	พยายาม	

เสนอ	แนะแนว	ทาง	แกไ้ข	ปญัหา			ทัง้	ที	่เปน็	มาตรการ	ระยะ	สัน้			ระยะ	กลาง			และ	ระยะ	ยาว				

ซึ่ง	จัง	หวัด	อื่นๆ		ใน	ภาค	เหนือ	ที่	ประสบ	ปัญหา	นี้	ก็	สามารถ	นำ	ไป	ประยุกต์	ใช้ได้	เช่น	กัน	

	 	สถาบัน	ศึกษา	นโยบาย	สาธารณะ			มหาวิทยาลัย	เชียงใหม่			และ			แผน	งาน			นสธ	.			

หวงั	วา่	หนงัสอื	เลม่	นี	้		จะ	เปน็	ประโยชน	์แก	่หนว่ย	งาน	ภาค	รฐั			องคก์ร	ปกครอง	สว่น	ทอ้ง	ถิน่		

	องค์กร	ต่างๆ		 ใน	ภาค	ประชา	สังคม		 	ชุมชน	ที่	มี	ส่วน	เกี่ยวข้อง		 	และ	ประชาชน	ทั่วไป			

	เพื่อ	ร่วม	กัน	แก้ไข	ปัญหา	หมอก	ควัน	และ	มลพิษ	ทาง	อากาศ	ใน	เชียงใหม่	และ	พื้นที่		

ภาค	เหนือ	อย่าง	ยั่งยืน	ต่อ	ไป	

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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สารบัญ

7 สภาพปัญหามลพิษและหมอกควันในเชียงใหม่

9 องค์ความรู้ท่ีมาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาหมอกควัน

 และมลพิษทางอากาศ

15 ประเด็นนโยบายสาธารณะและแนวทางป้องกันแก้ไข

17 กฎหมายท่ีใช้ในปัจจุบัน

21 มาตรการและนโยบายท่ีใช้ในปัจจุบัน

27 ตัวอย่างของการจัดการท่ีดีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

33 ตัวอย่างการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน

 และมลพิษทางอากาศในต่างประเทศ

39 แนวทางในอนาคตสำหรับจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือของไทย

45 บรรณานุกรม

49 ภาคผนวก
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	 	สถานการณ์	หมอก	ควัน	ใน	ภาค	เหนือ	ของ	ประเทศไทย		 	ได้	เป็น	ข่าว	ไป	ทั่ว	โลก		

ใน	เดอืน	มนีาคม			2550			เมือ่	ม	ีหมอก	ควนั	ปกคลมุ	ใน	หลาย	พืน้ที่	ใน	ระดบั	ที่	ไม	่เคย	ปรากฏ	

มา	กอ่น			และ	ใน	วนั	ที	่ม	ีหมอก	ควนั	ปกคลมุ	พืน้ที่	ใน	จงัหวดั	เชยีงใหม	่มาก	ทีส่ดุ			กรม	ควบคมุ	

มลพิษ	ได้	รายงาน	ปริมาณ	ฝุ่น	ขนาด	เล็ก	เส้น	ผ่า	ศูนย์กลาง	ไม่	เกิน		10	 	ไมครอน		 	หรือ		

พี	เอ็ม		10		(	PM10	)1	 	ที่	สถานี	ตรวจ	วัด	คุณภาพ	อากาศ		 	ณ		 	โรงเรียน	ยุพราช	วิทยาลัย				

ซึ่ง	ตั้ง	อยู่	ใน	เขต	อำเภอ	เมือง		 	จังหวัด	เชียงใหม่		 	ได้	ถึง			383		 	ไมโครกรัม		 	ต่อ	ปริมาตร	

อากาศ			1			ลูกบาศก์	เมตร			ซึ่ง	สูง	กว่า	ระดับ	มาตรฐาน	คุณภาพ	อากาศ	ของ	ประเทศไทย	

ที่	กำหนด	ไว้	ที่	ค่า	เฉลี่ย	ใน	ช่วง		24			ชั่วโมง	ไว้	ที่			120			ไมโครกรัม	ต่อ	ลูกบาศก์	เมตร			ไป	กว่า			

3		 	เท่า	ตัว		 	นับ	เป็น	สถิติ	สูงสุด	ของ	ประเทศไทย	เท่า	ที่	ได้	มี	การ	ตรวจ	วัด	คุณภาพ	อากาศ	

อย่าง	เป็น	ทางการ	เป็นต้น	มา	

		 	เฉพาะ	ใน	ช่วง	วัน	ที่			15-23		มีนาคม			2550			สำนักงาน	ปลัด	กระทรวง	สาธารณสุข			

ได้	รับ	รายงาน	จำนวน	ประชาชน	ใน	ภาค	เหนือ	ใน	จังหวัด	เชียงใหม่		 	ลำพูน		 	ลำปาง			

แม่ฮ่องสอน		 	พะเยา		 	เชียงราย		 	แพร่		 	และ	น่าน		 	ที่	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	ทาง	สุขภาพ		

จาก	ภาวะ	หมอก	ควนั	ใน	ชว่ง	นัน้	ถงึ	เกอืบ	หก	หมืน่	คน			แมว้า่	จงัหวดั	เชยีงใหม่	มไิด	้ม	ีจำนวน	

ผู้	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	ทาง	สุขภาพ	ใน	ช่วง	นั้น	มาก	ที่สุด			เนื่องจาก	เป็น	จังหวัด	ที่	มี	นัก	วิชาการ			

1
สภาพ ปัญหา มลพิษ 

และหมอกควันในเชียงใหม่

1				คำเต็มของ	PM10	หรือ	PM10	คือ	particulate	matter	less	than	10	microns	(micrometers)	in	diameter
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สื่อมวลชน		 	และ	ส่วน	ราชการ		 	ที่	คอย	ให้	ข้อมูล	ข่าวสาร	เตือน	ให้	ประชาชน	เตรียม	ตัว	

ป้องกัน	ตนเอง	เป็น	ระ	ยะๆ			แต่	เมื่อ	พิจารณา	ผลก	ระ	ทบ	ทาง	ด้าน	อื่นๆ			โดย	เฉพาะ	ใน	ด้าน	

การ	ท่อง	เที่ยว	แล้ว		 	จังหวัด	เชียงใหม่		 	ซึ่ง	แต่ละ	ปี	มี	ราย	ได้	จาก	การ	ท่อง	เที่ยว	มาก	ที่สุด	

	ใน	ภาค	เหนือ			ถือว่า	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	มาก	ที่สุด	

		 	หมอก	ควัน	ใน	ภาค	เหนือ	มี	ที่มา	จาก	หลาย	แหล่ง		 	ที่	สำคัญ	ก็	คือ	ไฟ	ป่า		 	การ	เผา	ใน		

ที	่โลง่			และ	มลพษิ	จาก	การ	ใช	้ยวดยาน	พาหนะ			โครงการ	วจิยั	การ	วเิคราะห	์สภาพ	อากาศ	

และ	เฝ้า	ระวัง	การ	เกิด	มลภาวะ	อากาศ		 	โดย		 	เจียม	ใจ		 	เครือ	สุวรรณ		 	และ	คณะ		 	พบ	ว่า	

ปริมาณ	ฝุ่น	ละออง	ขนาด	เล็ก	มี	แหล่ง	กำเนิด	จาก	ไฟ	ป่า	และ	การ	เผา	พื้นที่	การเกษตร	

ประมาณ			ร้อย	ละ			50-70			จาก	เครื่องยนต์	ดีเซล	ประมาณ	ร้อย	ละ			10			โดย	ส่วน	ที่	เหลือ	

เป็นการ	พัด	พา	จาก	แหล่ง	กำเนิด	ภายนอก	เชียงใหม่		 	อุตสาหกรรม	ครัว	เรือน		 	และ	ฝุ่น	

ละออง	จาก	ถนน			หมอก	ควนั	ใน	ภาค	เหนอื	มกั	จะ	เกดิ	ขึน้	ใน	ชว่ง	ฤด	ูหนาว	กอ่น	เขา้	สู	่ฤด	ูรอ้น			

ซึง่	เปน็	ชว่ง	ที	่สภาพ	อากาศ	นิง่			เนือ่งจาก	ความ	กด	อากาศ	สงู			ทำให	้ฝุน่	ละเอยีด	ขนาด	เลก็	

ไม	่ถกู	พดั	พา	ขึน้	สู	่บรรยากาศ	ระดบั	สงู	ได	้		แต	่จะ	วน	เวยีน	อยู่	ใน	ระดบั	ที	่ประชาชน	อยู	่อาศยั			

ทำให้	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	ทาง	สุขภาพ	ที่	ไม่	อาจ	หลีก	เลี่ยง	ได้		 	ปัญหา	ที่	เกิด	ขึ้น	กับ	สุขภาพ			

มิได้	เป็น	เพียง	การ	ระคาย	เคือง	ต่อ	สายตา	เท่านั้น		 	แต่	จะ	เป็น	เรื่อง	โรค	เกี่ยว	กับ	ทาง	เดิน	

หายใจ	ที่	มัก	จะ	นำ	ไป	สู่	การ	เป็น	มะเร็ง	ใน	ปอด		 	ซึ่ง	ภาค	เหนือ	เป็น	ภูมิภาค	ที่	มี	สถิติ	ผู้	เป็น	

โรค	นี้	จนถึง	ขั้น	เสีย	ชีวิต	มาก	ที่สุด		
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	 	หมอก	ควัน	จัด	ได้	ว่า	เป็น	มลพิษ	ทาง	อากาศ	ที่	สำคัญ	ของ	ภาค	เหนือ		 	เป็น	ผลผลิต	

ของ	กระบวนการ	เผา	ไหม้	หรือ	สันดาป	ที่	ไม่	สมบูรณ์		 	เป็นต้น	กำเนิด	ของ	สาร	มลพิษ	ทาง	

อากาศ	ที่	ฝัง	ตัว	อยู่	กับ	อนุภาค	ฝุ่น	ละออง	ขนาด	เล็ก	ที่	เมื่อ	เข้าไป	ใน	ปอด	แล้ว			ไม่	สามารถ	

ขบั	ออก	มา	ได	้		สาร	มลพษิ	กลุม่	ที	่ม	ีจำนวน	ชนดิ	มาก	ทีส่ดุ	เปน็	สารประกอบ	อนิทรยี	์ที	่มชีือ่	วา่	

พอ	ลิ	ไซ	คลิก	อะ	โร	มาติก	ไฮโดรคาร์บอน			(	Polycyclic			Aromatic			Hydrocarbons	)			ที่	มัก	

เรียก	ชื่อ	ว่า	พี	เอ	เอช			หรือ	พาห์			(	PAH	)			ซึ่ง	มี	สาร	สมาชิก	ไม่	น้อย	กว่า	สิบ	ชนิด	ที่	เป็น	สาร	ก่อ	

มะเร็ง	2		และ	แทบ	ทุก	ชนิด	เป็น	สาร	ที่	คง	อยู่	ใน	สิ่ง	แวดล้อม	ได้	นาน			ไม่	สลาย	ตัว	ได้	ง่าย	

	

สาเหตุของการเกิดหมอกควันในประเทศไทยมีหลายสาเหตุด้วยกันได้แก่

•ไฟป่า

	 การ	เกิด	ไฟ	ป่า	ส่วน	ใหญ่	เกิด	จาก	การ	ที่	คน	จุด	ไฟ	เผา	ป่า	เพื่อ	หา	ของ	ป่า		 	ล่า	สัตว์			

เผา	ไร่			หรือ	เกิด	จาก	ความ	ประมาท	เลินเล่อ			หรือ	มี	ทัศนคติ	ที่	ไม่	ถูก	ต้อง	ต่อ	ปัญหา	ไฟ	ป่า			

เฉพาะ	ใน	จังหวัด	เชียงใหม่	ใน	ช่วง	เดือน	มกราคม	-	เมษายน		 	ของ	ปี		2551	 	และ			2552			

	มี	สถิติ	ไฟ	ป่า	สะสม	ซึ่ง	มี	เจ้า	หน้าที่	เข้าไป	จัดการ	เพื่อ	ดับ	ไฟ	ป่า	ปี	ละ	กว่า			1,400		 	ครั้ง				

2
องค์ความรู้ท่ีมาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

จากปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ

2				PAH	ที่เป็นสารก่อมะเร็งที่รู้จักกันแพร่หลายมากที่สุดคือ	benzo(a)pyrene	เขียนย่อเป็น	B(a)P
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สร้าง	ความ	เสีย	หาย	ปี	ละ	ประมาณ			9,000		 	ไร่		 	ทั้งนี้		 	ตัวเลข	ดัง	กล่าว	นับ	เป็น	เพียง		

สว่น	นอ้ย	มาก	ของ	ไฟ	ปา่	ทัง้หมด	ที	่เกดิ	ขึน้	จรงิ			โดย	เจา้	หนา้ที่	ไม	่สามารถ	เขา้ไป	จดัการ	ได	้		

ซึ่ง	สร้าง	ความ	เสีย	หาย	แก่	พื้นที่	ป่า	มากมาย	กว่า	นี้	อีก	หลาย	เท่า	ตัว	

	

•การเผาเศษพืชและเศษวัสดุการเกษตร 
	 	สาเหตุ	ของ	หมอก	ควัน	ใน	กรณี	นี้	เกิด	จาก	การ	เผา	เพื่อ	เตรียม	ทำการ	เกษตร			ส่วน	

หนึ่ง	เกิด	จาก	ความ	เชื่อ	ที่	ว่า		 	การ	เผา	เพียง	เล็ก	น้อย	ไม่	ก่อ	ให้	เกิด	ปัญหา		 	และ	ช่วย	เพิ่ม	

ผลผลิต		 	ช่วย	กำจัด	วัชพืช	และ	เชื้อ	โรค	ใน	ดิน		 	การ	เผา	เพื่อ	ทำ	เกษตร	เป็น	กิจกรรม	ที่	

ครอบคลุม	พื้นที่	กว้าง	ขวาง	ไม่	จำกัด	เฉพาะ	ใน	จังหวัด	เชียงใหม่			แต่	เป็น	ไป	ทั่ว	ภาค	เหนือ	

ตอน	บน		 	และ	ประเทศ	เพื่อน	บ้าน	ของ	ไทย	เรา	ด้วย		 	หลัก	ฐาน	สำคัญ	สามารถ	ดู	ได้	จาก	

ภาพถ่าย	ดาวเทียม			ซึ่ง	มัก	จะ	พบ	ตำแหน่ง	ของ	พื้นที่	ที่	มี	การ	เผา			ที่	เรียก	กัน	ว่า	ฮ็อทส	ปอต			

(	hot			spot	)			หรือ	จุด	ร้อน	เป็น	จำนวน	มาก			ใน	ช่วง	ที่	มี	ปัญหา	มลพิษ	ทาง	อากาศ	อัน	เนื่อง	

มา	จาก	หมอก	ควัน	

 
•การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน 
		 การ	เผา	ขยะ	จาก	ชุมชน	ที่	มิได้	มี	การ	ใช้	เตา	เผา	อุณหภูมิ	สูง	ทำให้	เกิด	หมอก	ควัน			

ซึ่ง	ปริมาณ	ของ	ควัน	ใน	รูป	ของ	ฝุ่น	ละออง	ขนาด	เล็ก	ที่	เกิด	จาก	การ	เผา	ขยะ	โดย	เฉลี่ย	

	จะ	เท่ากับ			45		 	กรัม	ต่อ	ครัว	เรือน	ต่อ	วัน		 	นอกจาก	นี้	ใน	ขยะ	มูลฝอย	ที่	มี	พลาสติก	ปน	อยู่			

หาก	มี	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง			จะ	ก่อ	ให้	เกิด	สาร	อินทรีย์	ระเหย	ที่	มี	สาร	มลพิษ	อยู่	ด้วย	3

•การเผาในพื้นที่เอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่า

•การเผาวัชพืชริมถนน		

3	 		 แผน	แม่บท	แห่ง	ชาติ	ว่า	ด้วย	การ	ควบคุม	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง			(	ค	.	พ	.	03	-	06	-	066		 	มิถุนายน			2548	)		 	ได้	ให้	ตัวเลข	
ปรมิาณ	สาร	อนิทรยี	์ระเหย	คดิ	เปน็	นำ้	หนกั			14			กรมั			ตอ่	การ	เผา	ขยะ	มลูฝอย			1			กโิลกรมั			โดยสาร	มลพษิ	ที	่พบ			ไดแ้ก	่			
เบน	ซีน	และ	ได	ออก	ซิน			ซึ่ง	เป็น	สาร	ก่อ	มะเร็ง
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•มลพิษจากอุตสาหกรรม

	 ทัง้	ที	่เปน็	โรงงาน	ตามพ	ระ	ราช	บญัญตั	ิโรงงาน			พ	.	ศ	.			2535			โรง	เผา	อฐิ			เตา	เผา	ศพ		

	และ	อุตสาหกรรม	ครัว	เรือน		 	ซึ่ง	ส่วน	ใหญ่	เป็น	กิจการ	ที่	เป็น	อันตราย	ต่อ	สุขภาพ			

	ตามพ	ระ	ราช	บัญญัติ	การ	สาธารณสุข			พ	.	ศ	.			2535	

2.1 ผลกระทบทางด้านสุขภาพ
 	คณะ	ผู	้วจิยั	หลาย	คณะ	ได	้ศกึษา	วจิยั	ใน	เรือ่ง	ผลก	ระ	ทบ	ของ	มลพษิ	ทาง	อากาศ	ที	่ม	ี

ตอ่	สขุภาพ	ของ	ประชาชน	ใน	ภาค	เหนอื	ของ	ประเทศไทย			โดย	เฉพาะ	ใน	เขต	พืน้ที่	จงัหวดั	

เชียงใหม่	และ	จังหวัด	ลำพูน			อาทิ	เช่น			โครงการ	วิจัย	โดย			พงศ์	เทพ			วิ	วรรธนะ	เดช			และ	

คณะ		 	พบ	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ระดับ	ราย	วัน	ของ	ฝุ่น	ใน	อากาศ	กับ	อาการ	ของ	โรค	หอบ	

หืด			โครงการ	วิจัย	โดย			อุษณีย์			วินิจ	เขต	คำนวณ			และ	คณะ			พบ	ความ	สามารถ	ของ	สาร	

มลพิษ	จาก	ฝุ่น	ขนาด	เล็ก	ใน	การ	ทำลาย	ดี	เอน	เอ	ของ	เซลล์	ถุง	ลม	ปอด			และ	โครงการ	วิจัย	

โดย			ทพิ	วรรณ			ประภา	มณฑล			และ	คณะ			พบ	สาร	มลพษิ	ทาง	อากาศ	ที	่ตกคา้ง	อยู่	ใน	ระบบ	

ร่างกาย	ของ	คนใน	รูป	ของ	สาร	เม	ตา	บอไลต์			นอกจาก	นี้			มงคล			รา	ยะ	นาคร			และ	คณะ			

ยงั	ได	้วเิคราะห	์พบ	สาร	มลพษิ	ทาง	อากาศ	ใน	อนภุาค	ฝุน่	ขนาด	เลก็	ทัง้	ที	่เปน็	สาร	โลหะ	หนกั	

และ	สาร	อินทรีย์	ประเภท	พี	เอ	เอช			หรือ	พาห์			ซึ่ง	เป็น	สาร	ก่อ	มะเร็ง	หลาย	ชนิด	

		 	ผลก	ระ	ทบ	ทาง	ด้าน	สุขภาพ	จาก	มลพิษ	ทาง	อากาศ	โดย	ทั่วไป		 	ได้แก่	การ	รู้สึก	

ระคาย	เคอืง	หรอื	แสบ	ตา			ภาวะ	การ	หายใจ	ไม	่สะดวก			โดย	เฉพาะ	กบั	ผู	้ที	่เปน็	โรค	หอบ	หดื	

มี	ความ	เสี่ยง	ที่	จะ	มี	อาการ	ทรุด	หนัก	ถึง	ขั้น	เสีย	ชีวิต	ได้		 	เนื่องจาก	ขีด	ความ	สามารถ	ใน	

การ	ทำงาน	ของ	ปอด	ลด	ลง	อย่าง	รวดเร็ว		 	และ	แม้ว่า	อาจ	จะ	ไม่	เสีย	ชีวิต	ด้วย	โรค	หอบ	หืด				

แต่	ใน	ระยะ	ยาว			มัก	จะ	เสีย	ชีวิต	ด้วย	โรค	มะเร็ง	ปอด			โดย	เฉพาะ	ใน	เขต	อำเภอ	สารภี	และ	

อำเภอ	หางดง			จังหวัด	เชียงใหม่			ใน	ระยะ	ประมาณ			10			ปี	ที่	ผ่าน	มา			มี	ผู้	ป่วย	เป็น	มะเร็ง	

ราย	ใหม่	ราย	ปี	ใน	อัตรา			40	:			100,000			คน			ซึ่ง	ถือว่า	สูง	เป็น			2		เท่า	ของ	อัตรา	เฉลี่ย	ของ	

ประเทศไทย			ที่	ตก	ปี	ละ			20	:			100,000			คน	
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2.2 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
 	มลพิษ	ทาง	อากาศ			นอกจาก	จะ	มี	ผลก	ระ	ทบ	ทาง	ด้าน	สุขภาพ	อย่าง	ไม่มี	ข้อ	สงสัย	

แล้ว		 	ยัง	มี	ผล	ทำให้	ผู้	ที่	เจ็บ	ป่วย	อัน	เนื่องจาก	ภาวะ	หมอก	ควัน	หรือ	มลพิษ	ทาง	อากาศ				

ต้อง	เสีย	ค่า	ใช้	จ่าย	ใน	การ	รักษา	พยาบาล			ขาด	ราย	ได้	จาก	การ	หยุด	งาน			จาก	ผล	การ	วิจัย	

โดย	พงศ	์เทพ			ว	ิวรรธนะ	เดช			และ	คณะ			กรณ	ีของ	ตน้ทนุ	การ	รกัษา	ความ	เจบ็	ปว่ย	อนั	เนือ่ง	

มา	จาก	โรค	หอบ	หืด	ของ	ผู้	ป่วย	ใน	จังหวัด	เชียงใหม่		 	ทำให้	มี	ค่า	ใช้	จ่าย	เพิ่ม	ขึ้น	โดย	เฉลี่ย		

ใน	ช่วง	ปี		2549	-	2550			ประมาณ			15,000			บาท	ต่อ	คน	ต่อ	ปี			ซึ่ง	สูง	กว่า	ค่า	รักษา	พยาบาล	

เฉลี่ย	ของ	คน	เชียงใหม่	โดย	ทั่วไป			(	ประมาณ			5,000			บาท	ต่อ	คน	ต่อ	ปี	)			ถึง			3			เท่า	

		 	ผลก	ระ	ทบ	ของ	มลพษิ	ทาง	อากาศ			โดย	เฉพาะ	ป	ีที	่ม	ีหมอก	ควนั	มากกวา่	ปกต	ิ		ม	ีสว่น	

	ทำให้	ราย	ได้	เข้า	สู่	ภาค	ธุรกิจ	ท่อง	เที่ยว	ลด	ลง	อย่าง	กะทันหัน	ได้			สมาคม	ธุรกิจ	ท่อง	เที่ยว	

จังหวัด	เชียงใหม่	ได้	เคย	ประมาณ	การ	ว่า	ใน	ปัจจุบัน			มี	คน	ทั่ว	โลก	ท่อง	เที่ยว	ต่าง	ประเทศ	

ไม่	ต่ำ	กว่า			900		 	ล้าน	คน		 	ใน	จำนวน	นี้	มี	ผู้	มา	ท่อง	เที่ยว	ใน	ภูมิภาค	อาเซียน	ไม่	ต่ำ	กว่า			60			

ล้าน	คน		 	โดย	มา	ท่อง	เที่ยว	ที่	จังหวัด	เชียงใหม	่เฉลี่ย	ปี	ละ			1.7	 	ล้าน	คน		 	นำ	ราย	ได้	เข้า	สู่		

จังหวัด	เชียงใหม่	ประมาณ	ปี	ละ			40,000		 	ล้าน	บาท		4	 	ช่วง	ใด	ที่	ประสบ	ปัญหา	มลพิษ	

ทาง	อากาศ		 	หาก	จำนวน	ผู้	มา	ท่อง	เที่ยว	จังหวัด	เชียงใหม่	ลด	ลง		 	ก็	จะ	ส่ง	ผล	ถึง	ภาวะ	การ		

ว่าง	งาน	ของ	ประชาชน	จำนวน	มาก	ได้		 	ใน	รายงาน	การ	ศึกษา	ของ	เรวดี		 	จรุง	รัตนา	พงศ์			

และ	อาร	ียา			มนสั	บญุ	เพิม่	พลู	5		ที่	ได	้อาศยั	ขอ้มลู	จำนวน	ผู	้มา	พกั	แรม	ของ	จงัหวดั	เชยีงใหม	่

เฉพาะ	ช่วง	เดือน	กุมภาพันธ์	ถึง	เมษายน	ของ	ปี		 	พ	.	ศ	.			2546	-	2550		 	ประกอบ	กับ	การ	

สมัภาษณ	์เลขาธกิาร	สมาคม	ธรุกจิ	ทอ่ง	เทีย่ว	เชยีงใหม	่		สรปุ	วา่	วกิฤตกิารณ	์หมอก	ควนั	ป	ี		

พ	.	ศ	.			2550		ส่ง	ผล	ให้	จำนวน	นัก	ท่อง	เที่ยว	ลด	ลง	อย่าง	น้อย			57,000			ราย			ทำให้	สูญ	เสีย	

4		 	คำ	บรรยาย	ของ		 	นาย	ว	รพงศ์		 	หมู่	ชาว	ใต้		 	เลขาธิการ	สมาคม	ธุรกิจ	ท่อง	เที่ยว	ไทย		 	ใน	การ	ประชุม	เพื่อ	รับ	ฟัง		
ความ	คิด	เห็น	ต่อ			ร่าง	แผน	แม่บท	รองรับ	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	ภูมิ	อากาศ	แห่ง	ชาติ			พ	.	ศ	.			2553	-	2562	,			วัน	ที่			14			
สิงหาคม			2552			ณ			สถาบันวิจัย	สังคม			มหาวิทยาลัย	เชียงใหม่	
	5		 เรวดี			จรงุ	รตันา	พงศ์			และ	อารี	ยา			มนสั	บญุ	เพิม่	พลู			(	2552	)			รายงาน	ฉบบั	สมบรูณ์	:			“	ผลก	ระ	ทบ	ของ	หมอก	ควนั		
ต่อ	การ	ท่อง	เที่ยว	:		 	กรณ	ีจังหวัด	เชียงใหม	่และ	ภูเก็ต	”	,		 	ภาย	ใต้	การ	สนับสนุน	ของ	สำนักงาน	กองทุน	สนับสนุน	การ	
สร้าง	เสริมสุข	ภาพ			(	สสส	.	)		 แผน	งาน	สร้าง	เสริม	การ	เรียน	รู้	กับ	สถาบัน	อุดมศึกษา	ไทย	เพื่อ	การ	พัฒนา	นโยบาย	
สาธารณะ	ที่	ดี			สถาบัน	ศึกษา	นโยบาย	สาธารณะ			มหาวิทยาลัย	เชียงใหม่		.	



13 Haze   and   Air   Pollution   in   Chiang   Mai

	ราย	ได้	ไป	ใน	ช่วง	นั้น	อย่าง	น้อย			477			ล้าน	บาท			ซึ่ง	เป็น	จำนวน	ที่	ภาค	ธุรกิจ	โรงแรม	ได้	รับ	

ผลก	ระ	ทบ	มาก	ที่สุด	

 
2.3 ผลกระทบทางด้านอ่ืนๆ
 	ปัญหา	มลพิษ	ทาง	อากาศ		 	โดย	เฉพาะ	จาก	หมอก	ควัน		 	ทำให้	โครงการ	พำนัก	

ระยะ	ยาว	ของ	จังหวัด	เชียงใหม่	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	ที่	ยาวนาน		 	โดยที่	ไม่	อาจ	จัด	ทำการ	

ประชาสัมพันธ์	มา	ทดแทน	ได้		 	นอกจาก	นี้		 	ยัง	มี	ผล	ทำให้	งบ	ประมาณ	ต่างๆ		 ที่	สมควร	

มา	จัดสรร	เพื่อ	การ	พัฒนา	จังหวัด	ใน	ด้าน	อื่นๆ		 	ต้อง	ถูก	ปรับ	มา	ใช้	เพื่อ	การ	ป้องกัน	แก้ไข	

ปัญหา	อัน	เนื่อง	มา	จาก	มลพิษ	ทาง	อากาศ			ปัญหา	หมอก	ควัน	จึง	มี	ส่วน	ทำให้	การ	กำหนด	

งบ	ประมาณ	สำหรับ	ยุทธศาสตร์	การ	อนุรักษ์	ทรัพยากรธรรมชาติ			และ	ยุทธศาสตร์	การ	

ประหยัด	พลังงาน	และ	ใช้	พลังงาน	ทดแทน		 	ซึ่ง	เป็น	ยุทธศาสตร์	ที่	สำคัญ	ต่อ	การ	พัฒนา	

จังหวัด	ใน	ภาพ	รวม		 	ถูก	จำกัด	กรอบ	การ	พัฒนา	เพื่อ	สังคม	เชียงใหม่	ใน	อนาคต	ไป	อย่าง	

น่า	เสียดาย	

	 	ภาพ	ลักษณ์	ของ	จังหวัด	เชียงใหม่	ใน	รูป	แบบ	ของ	เมือง	ใน	หมอก	ควัน		 	อาจ	จะ	

เป็น	ภาพ	ที่	ปี	หนึ่ง	มี	ไม่	กี่	ครั้ง		 	แต่	ก็	เป็น	ภาพ	ที่	หลอก	หลอน	สำหรับ	ผู้	ที่	ไม่	ได้	อาศัย	อยู่	ใน	

เชียงใหม่	นาน	พอ		 	และ	เป็น	ภาพ	ที่	ยาก	ที่	จะ	ลบ	ออก	ไป	จาก	ความ	ทรง	จำ	ของ	ผู้	มา	เยือน	

ที่	ได้	มา	ประสบ	กับ	ภาว	การณ์	ดัง	กล่าว	ด้วย	ตนเอง	พอดี		 	หรือ	แม้	กระทั่ง	ผู้	ที่	ได้	เห็น	ภาพ	

เชียงใหม่	เมือง	ใน	หมอก	ควัน	ทาง	โทรทัศน์	หรือ	หนังสือพิมพ์			

		 ใน	ขณะ	เดียวกัน		 	สถานการณ์	มลพิษ	ทาง	อากาศ	อัน	เนื่อง	มา	จาก	หมอก	ควัน				

ก็	มี	ส่วน	ทำให้	สังคม	ชาว	เชียงใหม่	มี	ความ	ซับ	ซ้อน	เปราะ	บาง	มาก	ขึ้น			แม้ว่า	จะ	ทำให้	เกิด	

กลุ่ม	นัก	วิชาการ	ที่	ตระหนัก	ถึง	ปัญหา	มลพิษ	ทาง	อากาศ		 	ที่	พยายาม	ส่ง	สัญญาณ	ให้		

ภาค	รฐั			ภาค	เอกชน			และ	ชมุชน			เรง่	รว่ม	มอื	กนั	เพือ่	ปอ้งกนั	และ	แกไ้ข	ปญัหา			และ	ม	ีกลุม่	ที	่

รณรงค์	ไม่	ให	้ปญัหา	หมอก	ควนั	เกดิ	ขึน้	โดย	เนน้	การ	ยตุ	ิการ	เผา	ใน	ที	่โลง่			แต	่ปญัหา	หมอก	

ควนั	ก	็ทำให	้เกดิ	การ	แบง่	กลุม่	ตาม	วธิี	การ	คดิ	หรอื	ปฏบิตัิ			ไดแ้ก่	กลุม่	ที	่ตอ่	ตา้น	การ	เผา	ใน	

ที่	โล่ง		 	กลุ่ม	ที่	สนับสนุน	การ	เผา	แบบ	ชิง	เผา	หรือ	เผา	ตาม	กำหนด		 	กลุ่ม	ที่	ต้องการ	ดำรง	

วิถี	ชีวิต	ทางการ	เกษตร	แบบ	ดั้งเดิม			ที่	ยัง	เผา	วัสดุ	การเกษตร	ต่อ	ไป	อยู่			กลุ่ม	ที่	สนับสนุน	
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การ	แปลง	วัสดุ	การเกษตร	ให้	เป็น	ปุ๋ย		 	และ	กลุ่ม	ที่	แสวงหา	ทาง	เลือก	อื่นๆ		 	นอกจาก	นี้				

ใน	เวที	การ	ประชุม	สัมมนา	เกี่ยว	กับ	ปัญหา	มลพิษ	ทาง	อากาศ	จาก	หมอก	ควัน		 	ก็	มัก	จะ		

มี	ผู้นำ	ท้อง	ถิ่น	พาดพิง	ถึง	กลุ่ม	ผู้	ดำเนิน	ธุรกิจ	ด้าน	การ	ท่อง	เที่ยว	และ	โรงแรม	ว่า	เป็น	

ก	ลุ่ม	ที่	ได้	รับ	ประโยชน์	จาก	การ	ท่อง	เที่ยว	โดยตรง		 	แต่	ยัง	ไม่	ได้	มี	ส่วน	ร่วม	กับ	กลุ่ม	ต่างๆ	

ใน	การ	แก้ไข	ปัญหา	ใน	เรื่อง	นี้	อย่าง	เป็น	กิจ	ลักษณะ
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	 	มลพิษ	ทาง	อากาศ	ไม่	ว่า	เกิด	จาก	หมอก	ควัน	หรือ	จาก	สาเหตุ	ใด	ก็ตาม		 	เป็น	ภาวะ	

ที่	ไม่มี	พรมแดน		 	และ	การ	แก้ไข	ปัญหา		 	ไม่	สามารถ	จำกัด	วง	ลง	เฉพาะ	พื้นที่	ใด	พื้นที่	

หนึ่ง	อย่าง	โดดๆ		 ได้		 	การ	ป้องกัน	แก้ไข	ใน	กรณี	ของ	จังหวัด	เชียงใหม่		 	เพื่อ	ลด	ระดับ	

ของ	ปัญหา	มลพิษ	ทาง	อากาศ		 	นอกจาก	จะ	ต้อง	ดำเนิน	การ	อย่าง	ทั่ว	ถึง	ทุก	พื้นที่	ภายใน	

จงัหวดั	เชยีงใหม	่แลว้			ยงั	จะ	ตอ้ง	ได	้รบั	อานสิงส	์จาก	มาตรการ	ปอ้งกนั	แกไ้ข	ปญัหา	มลพษิ		

ทาง	อากาศ	จาก	หมอก	ควัน	ของ	พื้นที่	จังหวัด	ใกล้	เคียง		 	รวม	ทั้ง	ประเทศ	เพื่อน	บ้าน		

อีก	ด้วย			ทั้งนี้	การ	เคลื่อน	ตัว	ของ	หมอก	ควัน	ขนาด	ใหญ่			อย่าง	ใน	กรณี	ไฟ	ป่า	ใน	หน้า	แล้ง	

ของ	ประเทศ	อินโดนีเซีย		 	ปรากฏ	ว่า	มี	ผลก	ระ	ทบ	ไป	ไกล	ถึง	ประเทศ	สิงคโปร์		 	มาเลเซีย			

และ	ภาค	ใต้	ของ	ประเทศไทย	มา	แล้ว		 	ซึ่ง	การ	เคลื่อน	ตัว	ของ	หมอก	ควัน	ใน	ระยะ	ที่	เกิน			

100		กิโลเมตร	ใน	แนว	ราบ			เป็น	ปรากฏการณ์	ที่	เป็น	ได้	ไม่	ยาก	

		 	สำหรับ	ปัญหา	มลพิษ	ทาง	อากาศ	ใน	ภาค	เหนือ	ของ	ประเทศไทย		 	เท่า	ที่	ผ่าน	มา	

	มี	การ	ระดม	ทรัพยากร	มา	ลง	ที่	จังหวัด	เชียงใหม่	มาก	ที่สุด		 	ดัง	จะ	เห็น	ได้	จาก	การ	ที่		

กรม	ควบคุม	มลพิษ	ได้	มา	ติด	ตั้ง	สถานี	ตรวจ	วัด	คุณภาพ	อากาศ	หลัก	อยู่	ภาย	จังหวัด	

เชียงใหม่			2			แห่ง			คือ	สถานี	ตรวจ	วัด	ที่	โรงเรียน	ยุพราช	วิทยาลัย			1			สถานี			และ	ที่	ศูนย์	

ราชการ	จังหวัด	ที่	อำเภอ	แม่ริม	อีก			1		 	สถานี		 	นอกจาก	นี้		 	ยัง	ได้	มี	การ	ติด	ตั้ง	เครื่อง	วัด	

ปริมาณ	ฝุ่น	ขนาด	เล็ก	ที่	พระ	ตำหนัก	ภู	พิงค์	ราช	นิเวศน์	บน	ดอย	สุ	เทพ	อีก		1			ชุด			

3
 ประเด็น นโยบาย สาธารณะ
และแนวทางป้องกันแก้ไข
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		 	ใน	ด้าน	วิชาการ	เกี่ยว	กับ	การ	ป้องกัน	แก้ไข	ปัญหา	มลพิษ	ทาง	อากาศ	นั้น		 	จังหวัด	

เชียงใหม่	ได้	รับ	การ	สนับสนุน	ทาง	วิชาการ	จาก	สถาบัน	การ	ศึกษา	ต่างๆ		 ที่	ตั้ง	อยู่	ภายใน	

จังหวัด		 	โดย	เฉพาะ	กับ	มหาวิทยาลัย	เชียงใหม่		 	ทาง	จังหวัด	เชียงใหม่		 	โดย	ผู้	ว่า	ราชการ	

จังหวัด		 	ได้	ร่วม	ลง	นาม	กับ	อธิการบดี	มหาวิทยาลัย	เชียงใหม่		 	ใน	ข้อ	ตกลง	ความ	ร่วม	มือ	

ทาง	วิชาการ	กับ	สถาบัน	ศึกษา	นโยบาย	สาธารณะ			มหาวิทยาลัย	เชียงใหม่			ภาย	ใต้	แผน	

งาน	สรา้ง	เสรมิ	การ	เรยีน	รู	้กบั	สถาบนั	อดุมศกึษา	ไทย	เพือ่	การ	พฒันา	นโยบาย	สาธารณะ	

ที่	ดี			(	นสธ	.	)		โดย	การ	สนับสนุน	ของ	สำนักงาน	กองทุน	สนับสนุน	การ	สร้าง	เสริมสุข	ภาพ				

(	สสส	.	)	

		 	ประเด็น	นโยบาย	สาธารณะ	ที่	สำคัญ	ซึ่ง	ได้	มี	ความ	พยายาม	ร่วม	กัน	จาก	หลายๆ	

ฝ่ายใน	การ	ลด	ปัญหา	มลพิษ	ทาง	อากาศ	ใน	จังหวัด	เชียงใหม่		 	ก็	คือ	การ	สร้าง	จิตสำนึก	

ความ	เป็น	เจ้าของ	และ	ร่วม	กัน	แก้ไข	ปัญหา		 	และ	การ	แสวงหา	กลไก	เพื่อ	ลด	การ	เผา		

ใน	ที	่โลง่			ทัง้นี	้เพือ่	ให	้มลพษิ	ทาง	อากาศ	ที	่วดั	ใน	รปู	ของ	ปรมิาณ	ฝุน่	ขนาด	เลก็			อยู่	ใน	ระดบั	

ที่	ไม่	เกิน	ค่า	มาตรฐาน	คุณภาพ	อากาศ	ของ	ประเทศไทย	ที่	กำหนด	ไว้	ที่			120			ไมโครกรัม	

ต่อ			1		 	ลูกบาศก์	เมตร	เป็น	อย่าง	น้อย		 	สำหรับ	ค่า	เฉลี่ย	ใน	การ	ตรวจ	วัด	รอบ			24		 	ชั่วโมง			

	(	ซึง่	ก	็ยงั	เปน็	คา่	มาตรฐาน	ที	่สงู	กวา่	ของ	มลรฐั	แคลฟิอรเ์นยี			ประเทศ	สหรฐัอเมรกิา			และ	

ประเทศ	ต่างๆ		ใน	ยุโรป	ซึ่ง	กำหนด	ไว้	ที่			50			ไมโครกรัม	ต่อ			1			ลูกบาศก์	เมตร	)6

6					องค์การ	อนามัย	โลก	ได้	เสนอ	แนะ	ตั้ง	ปี			ค	.	ศ	.			๒๐๐๕			ให้	ประเทศ	สมาชิก	กำหนด	ค่า	มาตรฐาน	ของ			PM10			และ			
PM2.5			(	อนุภาค	ฝุ่น	ที่	ละเอียด	กว่า			PM10	)			ไว้	ที่			๕๐			และ			๒๕			ไมโครกรัม	ต่อ	ลูกบาศก์	เมตร			ตาม	ลำดับ			สำหรับ	
การ	ตรวจ	วัด	อากาศ	ใน	รอบ			๒๔			ชั่วโมง			[	http	:	/	/	www	.	euro	.	who	.	int	/	document	/	e87950	.	pdf	]
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4
กฎหมาย 

ท่ีใช้ในปัจจุบัน

 	กฎหมาย	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	ป้องกัน	แก้ไข	ปัญหา	มลพิษ	ทาง	อากาศ	ใน	

ประเทศไทย	ใน	ปัจจุบัน			สามารถ	แบ่ง	ออก	เป็น	ด้าน	ต่างๆ		ได้			ดังนี้	

4.1 กฎหมายกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ	ไดแ้ก	่		พระ	ราช	บญัญตั	ิสง่	เสรมิ	

และ	รักษา	คุณภาพ	สิ่ง	แวดล้อม	แห่ง	ชาติ			พ	.	ศ	.			2535			ประกาศ	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	มาตรฐาน	

คณุภาพ	อากาศ			และ	ประกาศ	ที	่กำหนด	มาตรฐาน	มลพษิ	จาก	แหลง่	กำเนดิ	มลพษิ	ประเภท	

ตา่งๆ		ที	่ออก	ตามพ	ระ	ราช	บญัญตั	ินี	้		สำหรบั	คา่	มาตรฐาน	ที	่เกีย่วขอ้ง	กบั	ปญัหา	หมอก	ควนั		

และ	มลพษิ	ใน	รปู	ของ	ฝุน่	ละออง	ขนาด	เลก็	ใน	ปจัจบุนั	ปรากฏ	ใน	ประกาศ	คณะ	กรรมการ	

สิ่ง	แวดล้อม	แห่ง	ชาติ		 	ฉบับ	ที่			24		 	ข้อ			2	(	2	)		 	ที่	กำหนด	ให้		 	“	ค่า	เฉลี่ย	ของ	ฝุ่น	ละออง		

ขนาด	ไม่	เกิน			10		 	ไมครอน		 	ใน	เวลา		24		 	ชั่วโมง		 	จะ	ต้อง	ไม่	เกิน			0.12		 	มิลลิกรัม	ต่อ	

	ลูกบาศก์	เมตร			และ	ค่า	มัชฌิม	เลขคณิต			(	Arithmetic			Mean	)			ใน	เวลา			1			ปี			จะ	ต้อง	

	ไม่	เกิน			0.05			มิลลิกรัม	ต่อ	ลูกบาศก์	เมตร	”	7

4.2 กฎหมายท่ีกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจาก 
 ยาน พาหนะ	ได้แก่		พระ	ราช	บัญญัติ	รถยนต์			พ	.	ศ	.		2522			พระ	ราช	บัญญัติ	การ	ขนส่ง	

7				0.12	มิลลิกรัม	=	120	ไมโครกรัม	และ	0.05	มิลลิกรัม	=	50	ไมโครกรัม
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ทาง	บก			พ	.	ศ	.			2522			พระ	ราช	บัญญัติ	จราจร	ทาง	บก			พ	.	ศ	.			2522			และ	ประกาศ	ที่	ออก	

ตามพ	ระ	ราช	บัญญัติ	ส่ง	เสริม	และ	รักษา	คุณภาพ	สิ่ง	แวดล้อม	แห่ง	ชาติ			พ	.	ศ	.			2535	

4.3 กฎหมายท่ีกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากแหล่ง
กำเนิดมลพิษประเภทโรงงานและสถานประกอบการไดแ้ก	่		พระ	ราช	บญัญตั	ิโรงงาน			

พ	.	ศ	.		2535		 	และ	พระ	ราช	บัญญัติ	ส่ง	เสริม	และ	รักษา	คุณภาพ	สิ่ง	แวดล้อม	แห่ง	ชาติ				

พ	.	ศ	.		2535					

4.4 กฎหมายท่ีควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษท่ีถือว่าเป็น
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 	ได้แก่		 	พระ	ราช	บัญญัติ	การ	สาธารณสุข		 	พ	.	ศ	.		

	2535	 	และ	ข้อ	บัญญัติ	ท้อง	ถิ่น	ที่	องค์กร	ปกครอง	ส่วน	ท้อง	ถิ่น			(	อปท	.	)		 	ออก	ตาม	

พ	ระ	ราช	บัญญัติ	นี้	

4.5 กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง	ได้แก่	
	 		1)		พระ	ราช	บัญญัติ	ป้องกัน	และ	บรรเทา	สาธารณภัย			พ	.	ศ	.			2552			ที่	ให้	อำนาจ	

หนา้ที	่แก	่เจา้	พนกังาน	ของ	รฐั	ใน	ระดบั	ตา่งๆ			ตัง้แต	่ผู	้วา่	ราชการ	จงัหวดั			นาย	อำเภอ			และ	

ผู้	บริหาร	ท้อง	ถิ่น	ใน	การ	ป้องกัน	และ	บรรเทา	สาธารณภัย		 	เมื่อ	เกิด	หรือ	คาด	ว่า	จะ	เกิด	

สาธารณภัย	ขึ้น	ใน	เขต	พื้นที่	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ของ	ตน		 	รวม	ทั้ง	กำหนด	โทษ	สำหรับ	ผู้	ไม่	

ปฏิบัติ	ตาม	คำ	สั่ง	หรือ	ขัด	ขวาง	การ	ปฏิบัติ	หน้าที่	ของ	เจ้า	พนักงาน	

		 2)		 	ประมวล	กฎหมาย	อาญา		 	มาตรา			220		 	กำหนด	โทษจำ	คุก	ไม่	เกิน	เจ็ด	ปี	และ		

ปรับ	ไม่	เกิน	หนึ่ง	หมื่น	สี่	พัน	บาท	แก่	ผู้	กระทำ	ให้	เกิด	เพลิง	ไหม้	แก่	วัตถุ	ใดๆ	 แม้	เป็น	ของ	

ตนเอง			จน	น่า	จะ	เป็น	อันตราย	แก่	บุคคล	อื่น	หรือ	ทรัพย์	ของ	ผู้	อื่น	

		 3)		 	พระ	ราช	บัญญัติ	กำหนด	แผน	และ	ขั้น	ตอน	การก	ระ	จา	ยอำ	นาจ	ให้	แก่	องค์กร	

ปกครอง	ส่วน	ท้อง	ถิ่น		 	พ	.	ศ	.			2542		 	มาตรา			16		 	ให้	อำนาจ	องค์การ	บริหาร	ส่วน	ตำบล				

(	อบต	.	)		 	ใน	การ	จัด	ระบบ	การ	บริการ	สาธารณะ	เพื่อ	ประชาชน	ใน	ท้อง	ถิ่น	ของ	ตน				
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การ	จดัการ			การ	บำรงุ	รกัษา			และ	การ	ใช	้ประโยชน	์จาก	ปา่	ไม	้		ทีด่นิ			ทรพัยากรธรรมชาต	ิ

และ	สิ่ง	แวดล้อม			รวม	ถึง	การ	ป้องกัน	และ	บรรเทา	สาธารณภัย	ด้วย	

	 4)		 	พระ	ราช	บัญญัติ	สภา	ตำบล	และ	องค์การ	บริหาร	ส่วน	ตำบล		 	พ	.	ศ	.			2537			

แก้ไข	เพิ่ม	เติม			(	ฉบับ	ที่			5	)			พ	.	ศ	.		2546			มาตรา			67		บัญญัติ	ให้			อบต	.			มีหน้า	ที่	ป้องกัน	

และ	บรรเทา	สาธารณภัย		 	และ	มาตรา			71		 	ให้		 	อบต	.		 	ออก	ข้อ	บัญญัติ	องค์การ	บริหาร	

	ส่วน	ตำบล		 	กำหนด	ค่า	ธรรมเนียม	ที่	จะ	เรียก	เก็บ	และ	กำหนด	โทษ	ปรับ	ผู้	ฝ่าฝืน	ได้				

แต่	กำหนด	โทษ	ปรับ	ได้	ไม่	เกิน	หนึ่ง	พัน	บาท
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5
มาตรการและนโยบาย

ท่ีใช้ในปัจจุบัน

	 	นับ	ตั้งแต่	ปี		 	พ	.	ศ	.		2546		มา	จนถึง	ปัจจุบัน		 	คณะ	รัฐมนตรี	ได้	มี	มติ	ใน	เรื่อง	ต่างๆ				

ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	แก้ไข	ปัญหา	หมอก	ควัน	และ	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง			ที่	สำคัญ	ได้แก่				การ	ให้	

ความ	เหน็	ชอบ	แผน	แมบ่ท	แหง่	ชาต	ิวา่	ดว้ย	การ	ควบคมุ	การ	เผา	ใน	ที	่โลง่			แผน	ยทุธศาสตร	์

การ	แก้ไข	ปัญหา	ไฟ	ป่า		 	มาตรการ	แก้ไข	ปัญหา	ไฟ	ป่า		 	การ	แก้ไข	ปัญหา	เร่ง	ด่วน	กรณี	

สถานการณ์	หมอก	ควัน	ใน	พื้นที่	ภาค	เหนือ			แผน	ปฏิบัติ	การ	แก้ไข	ปัญหา	หมอก	ควัน	และ	

ไฟ	ป่า	ปี			2551	-	2554			และ	ล่าสุด	ใน	ปี			2552			คณะ	รัฐมนตรี	ได้	มี	มติ	เรื่อง	การ	ดำเนิน	การ	

เพือ่	ปอ้งกนั	และ	แกไ้ข	ปญัหา	การ	เผา	ใน	ที	่โลง่			และ	มาตรการ	เรง่	ดว่น	ใน	การ	แกไ้ข	ปญัหา	

มลพิษ	หมอก	ควัน	ใน	พื้นที่	ภาค	เหนือ	

	

5.1 แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในท่ีโล่งและแผนปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
		 	กรม	ควบคุม	มลพิษ		 	กระทรวง	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	สิ่ง	แวดล้อม		 	ได้	จัด	ทำ	

แผน	แมบ่ท	แหง่	ชาต	ิวา่	ดว้ย	การ	ควบคมุ	การ	เผา	ใน	ที	่โลง่	ขึน้			โดย	ผา่น	ความ	เหน็	ชอบ	จาก		

คณะ	รัฐมนตรี	เมื่อ	วัน	ที่		22		 	กรกฎาคม		2546		 	ใน	ทาง	ปฏิบัติ		 	แผน	แม่บท	นี้	ถูก	นำ	มา	

ใช้	กับ	กรณี	หมอก	ควัน	ใน	ภาค	เหนือ	ของ	ประเทศไทย	มากกว่า	ภูมิภาค	อื่น	ของ	ประเทศ				

แผน	แม่บท	ดัง	กล่าว	นอกจาก	จะ	มี	วัตถุประสงค์	เพื่อ	เป็นการ	เตรียม	แผน	งาน	และ	
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มาตรการ	รองรับ	ข้อ	ตกลง	อาเซียน			เรื่อง			มลพิษ	จาก	หมอก	ควัน	ข้าม	แดน	8				แล้ว			ยัง	มี	

วตัถปุระสงค์	เพือ่	ให	้ม	ีการนำ			“	นโยบาย	ควบคมุ	การ	เผา	ใน	ที	่โลง่	”			ไป	ใช	้เปน็	ยทุธศาสตร์	

ให้	ทุก	ภาค	ส่วน	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	ปฏิบัติ		 	เพื่อ	การ	ป้องกัน		 	ลด		 	และ	แก้ไข	ปัญหา	มลพิษ	

ทาง	อากาศ	ที่	เกิด	จาก	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง		 	และ	เป็นก	รอบ	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	หน่วย	งาน	ที่	

เกี่ยวข้อง	ให้	เป็น	ไป	ใน	ทิศทาง	เดียวกัน	และ	สอดคล้อง	เชื่อม	โยง	กัน			

		 แผน	ปฏิบัติ	การ	แก้ไข	ปัญหา	หมอก	ควัน	และ	ไฟ	ป่า		 	ปี			2551	-	2554		 	ตาม	มติ		

คณะ	รฐัมนตร	ีเมือ่	วนั	ที	่		30			ตลุาคม		2550			(	ด	ูภาค	ผนวก	)			เปน็	แผน	ปฏบิตั	ิการ	ที	่พยายาม	

บรูณ	า	การ	การ	ทำงาน	ของ	หนว่ย	งาน	ตา่งๆ		มาก	ขึน้			โดย	ม	ีกรม	ควบคมุ	มลพษิ			กระทรวง	

ทรพัยากรธรรมชาติ	และ	สิง่	แวดลอ้ม			เปน็	หนว่ย	งาน	เจา้	ภาพ	หลกั			แผน	ปฏบิตั	ิการ	นี	้เนน้	

ยุทธศาสตร์	ที่	สำคัญ			3			ด้าน			คือ			(	1	)			ควบคุม	การ	เผา	ใน	พื้นที่	ชุมชน	และ	เกษตรกรรม				

(	2	)			ควบคมุ	ไฟ	ปา่			และ			(	3	)			รณรงค	์		ประชาสมัพนัธ	์		เผย	แพร	่องค	์ความ	รู	้		การ	ม	ีสว่น	รว่ม			

และ	การ	เฝ้า	ระวัง			รวม	ทั้ง	ป้องกัน	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	สุขภาพ	ประชาชน			โดย	มี	เป้า	หมาย	แรก	

เพื่อ	ให้	คุณภาพ	อากาศ			(	ฝุ่น	ละออง	)			อยู่	ใน	เกณฑ์	ที่	ไม่	เป็น	อันตราย	ต่อ	สุขภาพ	อนามัย			

ไม่	น้อย	กว่า	ร้อย	ละ			90			ใน	ช่วง	หน้า	แล้ง			6			เดือน			(	ตุลาคม	-	มีนาคม	)			และ	เป้า	หมาย	ที่	

สอง	เพื่อ	ลด	พื้นที่	ป่า	ที่	ถูก	ไฟ	ไหม้	ลง	เหลือ	ไม่	เกิน			300,000			ไร่	ต่อ	ปี	

	 	ใน	บัญชี	ราย	ชื่อ	หมู่บ้าน	ที่	เสี่ยง	ต่อ	การ	เกิด	ไฟ	ป่า		 	ตาม	โครงการ	ภาย	ใต้	แผน	

ปฏิบัติ	การ	ไทย	เข้ม	แข็ง		2555			โครงการ	ประชา	ป้อง	ภัย	ดับ	ไฟ	ป่า			ประจำ	ปีงบประมาณ				

พ	.	ศ	.			2553			โดย	ส่วน	ควบคุม	และ	ปฏิบัติ	การ	ไฟ	ป่า			สำนัก	บริหาร	พื้นที่	อนุรักษ์	ที่		16			นั้น			

ปรากฏ	ว่า	มี	หมู่บ้าน	ที่	เสี่ยง	ต่อ	การ	เกิด	ไฟ	ป่า	ถึง			255	 	หมู่บ้าน		 	เป็น	หมู่บ้าน	ใน	จังหวัด	

เชียงใหม่			212		หมู่บ้าน			จังหวัด	ลำพูน			40			หมู่บ้าน			และ	จังหวัด	แม่ฮ่องสอน			3			หมู่บ้าน			

โดย	จังหวัด	เชียงใหม่	มี	อำเภอ	ที่	มี	จำนวน	หมู่บ้าน	ที่	เสี่ยง	ต่อ	การ	เกิด	ไฟ	ป่า	มากกว่า			10			

หมู่บ้าน	ถึง			10			อำเภอ			คือ			อำเภอ	จอมทอง			37		หมู่บ้าน			อำเภอ	หางดง			19			หมู่บ้าน			

อำเภอ	เชยีงดาว		18			หมูบ่า้น			อำเภอ	ดอยสะเกด็			16			หมูบ่า้น			อำเภอ	อมกอ๋ย			16			หมูบ่า้น			

8					ASEAN	Agreement	on	Transboundary	Haze	Pollution	[http://www.aseansec.org/pdf/agr_haze.
pdf]
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อำเภอ	สะเมิง		16			หมู่บ้าน			อำเภอ	เมือง			12			หมู่บ้าน			อำเภอ	แม่แจ่ม			12			หมู่บ้าน			อำเภอ	

แม่	ออน			12			หมู่บ้าน			และ	อำเภอ	แม่อาย		11		หมู่บ้าน	

 
5.2 การดำเนินการของจังหวัดเชียงใหม่
		 	ใน	การ	ดำเนิน	การ	ของ	จังหวัด	เชียงใหม่		 	ได้	ถือ	เอา	เรื่อง	การ	จัดการ	ปัญหา	

หมอก	ควัน	เป็น	เรื่อง	หลัก	ของ	ยุทธศาสตร์	การ	ป้องกัน		 	ควบคุม		 	และ	แก้ไข	ปัญหา	

มลพิษ	ต่างๆ		 ของ	จังหวัด		 	โดย	ได้	บรรจุ	ยุทธศาสตร์	นี้	เป็น		1		 	ใน			3		 	ยุทธศาสตร์		

ด้าน	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	สิ่ง	แวดล้อม		 	ไว้	ใน	แผน	พัฒนา	จังหวัด	เชียงใหม่			4	 	ปี				

(	พ	.	ศ	.			2553	-2556	)			และ	กำหนด	งบ	ประมาณ	สำหรบั	ยทุธศาสตร	์นี้	ไว	้เกอืบ			75			ลา้น	บาท		

	คิด	เป็น	สัดส่วน	มากกว่า			1		 	ใน			3		 	ของ	งบ	ประมาณ	ด้าน	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ		

สิ่ง	แวดล้อม			(	216			ล้าน	บาท	)			ตาม	ยุทธศาสตร์	นี้			จังหวัด	เชียงใหม่	เน้น	การ	แก้ไข	ปัญหา	

ด้วย	การ	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	กับ	ทุก	ภาค	ส่วน		 	โดย	กำหนด	ให้	มี	เครือ	ข่าย	องค์กร	ชุมชน	

จัดการ	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	สิ่ง	แวดล้อม	จังหวัด	เชียงใหม่	ขึ้น		 	โดย	ได้	มี	ประกาศ	

จงัหวดั	เชยีงใหม	่		แตง่	ตัง้	คณะ	ทำงาน	เครอื	ขา่ย	องคก์ร	ชมุชน	จดัการ	ทรพัยากรธรรมชาต	ิ		

และ	สิ่ง	แวดล้อม	จังหวัด	เชียงใหม่		 	เมื่อ	วัน	ที่			30		 	ตุลาคม		2552		 	คณะ	ทำงาน	ดัง	กล่าว	

ประกอบ	ด้วย	ตัวแทน	ผู้นำ	ชุมชน	จาก			24		 	อำเภอ		 	ผู้	แทน	องค์การ	บริหาร	ส่วน	ท้อง	ถิ่น				

(	อบต	.	/	เทศบาล	/	อบจ	.	)		 	ผู้	แทน	กำนัน	ผู้ใหญ่	บ้าน		 	ผู้	แทน	กลุ่ม	ชาติพันธุ์		 	และ	ผู้	แทน		

หน่วย	งาน	องค์กร			ทั้ง	จาก	ภาค	รัฐ	และ	องค์กร	พัฒนา	เอกชน			

		 ปญัหา	หมอก	ควนั	และ	มลพษิ	ทาง	อากาศ	เปน็	ประเดน็	ที	่ม	ีการ	แสดง	ความ	คดิ	เหน็	

	กัน	อย่าง	กว้าง	ขวาง	ใน	เวที	ต่างๆ		 ของ	จังหวัด	เชียงใหม่	มากกว่า	ประเด็น	ปัญหา	

	สิ่ง	แวด	ล้อ	มอื่นๆ		 	แม้ว่า	ทุก	ฝ่าย	จะ	ตระหนัก	ดี	ว่าการ	เผา	ใน	ที่	โล่ง		 	ซึ่ง	รวม	ไป	ถึง	การ	เผา	

	วัสดุ	พืช	ต่างๆ	 	มี	ส่วน	สำคัญ	ที่	ทำให้	เกิด	ปัญหา	หมอก	ควัน	และ	มลพิษ	ทาง	อากาศ				

แต่	การ	แสวงหา	ทาง	เลือก	อื่น	ที่	ไม่ใช่	การ	เผา		 	แม้	กระทั่ง	การ	ทำ	ปุ๋ย	อินทรีย์	จาก	วัสดุ	พืช			

ลว้น	เปน็ก	ระ	บวน	การ	ที	่ตอ้ง	ใช	้เวลา			และ	ไม	่สามารถ	ดำเนนิ	การ	กบั	เศษ	วสัด	ุพชื	บาง	อยา่ง	

เช่น		 ตอ	ซัง	ข้าวโพด	ได้	ใน	ทันที		 	เนื่องจาก	มี	ปริมาณ	มาก		 	เฉพาะ	ใน	เขต	อำเภอ	แม่แจ่ม				

ใน	ช่วง	ปลาย	ปี			2552			ถึง	ต้น	ปี		2553		ก็	มี	ปริมาณ	มากกว่า		3			หมื่น	ตัน			ซึ่ง	หาก	จะ	ต้อง	
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นำ	ตอ	ซัง	ข้าวโพด	ไป	ทำ	ปุ๋ย	อินทรีย์		 	หรือ	แปรรูป	ไป	เป็น	วัสดุ	ที่	มี	มูลค่า		 	เช่น	 	ถ่าน	แท่ง				

ก	็คง	ตอ้ง	ม	ีมาตรการ	สนบัสนนุ	ดา้น	เครือ่งจกัร	กล			และ	องค	์ความ	รู	้		เขา้	มาร	อง	รบั	ภายใน	

ระยะ	เวลา	ที่	รวดเร็ว		 	และ	ต้อง	ดำเนิน	การ	ก่อน	ที่	จะ	ถึง	ฤดู	เผา	ตอ	ซัง	พืช	เพื่อ	เตรียม	การ	

สำหรับ	ฤดู	การ	เพาะ	ปลูก	ถัด	ไป	

	 	ใน	วัน	ที่			5		 	ธันวาคม			2552	 	ผู้	ว่า	ราชการ	จังหวัด	เชียงใหม่		 	ได้	ออก	ประกาศ				

เรือ่ง			กำหนด	เขต	ควบคมุ	ไฟ	ปา่	ใน	ทอ้ง	ที	่จงัหวดั	เชยีงใหม่			โดย	อาศยั	อำนาจ	ตาม	มาตรา			

15	,			21		 	และ		22	 	แห่ง	พระ	ราช	บัญญัติ	ป้องกัน	และ	บรรเทา	สาธารณภัย		 	พ	.	ศ	.			2550			

กำหนด	ให้	พื้นที่	ทุก	หมู่บ้าน	/	ตำบล	/	อำเภอ	ใน	ท้อง	ที่	จังหวัด	เชียงใหม่	เป็น			“	เขต	ควบคุม	

ไฟ	ปา่	”			โดย	กำหนด	มาตรการ	ปอ้งกนั	ไฟ	ปา่	ไว	้อยา่ง	เปน็	ขัน้	ตอน			ราษฎร	ที	่ม	ีความ	จำเปน็	

ต้อง	เผา	วัชพืช	ใน	ที่ดิน	ทำ	กิน	ของ	ตน			ต้อง	ขอ	อนุญาต	จาก	กำนัน	และ	ผู้ใหญ่	บ้าน			ใน	เขต	

	ปกครอง	ท้อง	ที่	นั้นๆ	 	ก่อน	ที่	จะ	ดำเนิน	การ	ทุก	ครั้ง		 	พร้อม	กับ	ต้อง	จัด	ทำ	แนว	กัน	ไฟ		

มิ	ให้	ลุกลาม	ไป	ยัง	พื้น	ที่	อื่นๆ	 	ได้		 	โดย	ให้	ประสาน	งาน	กับ	หน่วย	ควบคุม	ไฟ	ป่า	ใน	ท้อง	ที่		

จังหวัด	เชียงใหม่		 	เพื่อ	จัด	เจ้า	หน้าที่	คอย	ควบคุม	ใน	การ	ดำเนิน	การ	ดัง	กล่าว	ด้วย	9				

ประกาศ	ฉบบั	นี	้ม	ีแนวคดิ	คลา้ยคลงึ	กบั	มาตรการ	อนญุาต	ให	้เผา	ภาย	ใต	้การ	กำกบั	ควบคมุ			

ซึ่ง	เป็น	วิธี	การ	ที่	ใช้	อยู่	ใน	หลาย	ประเทศ	ดัง	จะ	กล่าว	ต่อ	ไป	

 
5.3 ประสิทธิผลของมาตรการแก้ไขปัญหาท่ีผ่านมา
		 เท่า	ที่	ผ่าน	มา	หน่วย	งาน	ของ	รัฐ	ได้	ดำเนิน	การ	หลาย	วิธี			โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง			การ	

รณรงค์	และ	ประชาสัมพันธ์	ให้	ชุมชน	และ	หมู่บ้าน	ต่างๆ	 	มี	ความ	ตระหนัก	ถึง	ปัญหา	ที่	

เกิด	จาก	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง			การ	ติด	ป้าย	ประชาสัมพันธ์			การ	จัด	เวร	ยาม	ร่วม	กับ	เจ้า	หน้าที่	

อุทยาน	เพื่อ	เฝ้า	ระวัง	ไฟ	ป่า			และ	การ	ประสาน	ความ	ร่วม	มือ	กับ			อปท	.			ใน	พื้นที่			เป็นต้น			

9						ประกาศ	ฉบับ	นี้	ยัง	กำหนด	โทษ	สำหรับ	การ	จุด	ไฟ	เผา	ป่า			หรือ	ปล่อย	ให้	ไฟ	ลุกลาม	เข้าไป	ใน	เขต	อุทยาน	แห่ง	ชาติ			
เขต	รักษา	พันธุ์	สัตว์	ป่า	และ	เขต	ป่า	สงวน	แห่ง	ชาติ			ซึ่ง	เป็น	ความ	ผิด	ตาม	กฎหมาย	ว่า	ด้วย	การ	ป่า	ไม้			ต้อง	ระวาง	โทษ	
จำ	คุก	ตั้งแต่			2			ปี			ถึง		15			ปี			และ	ปรับ	ตั้งแต่		20,000			บาท			ถึง			150,000			บาท			และ	เป็น	ความ	ผิด	ตาม	ประมวล	
กฎหมาย	อาญา			มาตรา			220		ที่	ว่า			ผู้	ใด	กระทำ	ให้	เกิด	เพลิง	ไหม้	แก่	วัตถุ	ใดๆ			แม้	จะ	เป็น	ของ	ตนเอง			จน	น่า	จะ	เป็น	
อันตราย	แก่	บุคคล	อื่น	หรือ	ทรัพย์	ของ	ผู้	อื่น			ต้อง	ระวาง	โทษจำ	คุก	ไม่	เกิน			7			ปี			และ	ปรับ	ไม่	เกิน			14,000			บาท
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อาจ	กล่าว	ได้	ว่า			การ	รณรงค์	ได้	กระทำ	อย่าง	เข้ม	แข็ง	และ	ต่อ	เนื่อง			โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง		

ใน	ช่วง	หน้า	แล้ง	ตั้งแต่	เดือน	พฤศจิกายน	จนถึง	มีนาคม		 	นอกจาก	นี้	ยัง	มี	การ	ให้	ยืม		

รถ	ไถกลบ	ตอ	ซงั	ใน	บาง	พืน้ที	่		ซึง่	ดำเนนิ	การ	โดย	กรม	สง่	เสรมิ	การเกษตร			ใน	สว่น	ของ	กรม	

พัฒนาที่ดิน			ก็	มี	การ	รณรงค์	ให้	เกษตรกร	ไถกลบ	ตอ	ซัง	ข้าวโพด	เพื่อ	ลด	การ	เผา			และ	ให้	

ความ	รู	้เกีย่ว	กบั	การ	ทำ	ปุย๋	หมกั	โดย	การ	ใช	้นำ้	หมกั	ชวีภาพ			พด	.		2			โดย	ม	ีสถาน	ีพฒันาทีด่นิ	

เป็น	หน่วย	ดำเนิน	การ			และ	มี	หมอ	ดิน	อาสา	เป็น	หน่วย	สนับสนุน	ใน	ระดับ	พื้นที่	

	 	อยา่งไร	กต็าม			การ	ดำเนนิ	งาน	ที	่ผา่น	มา	สามารถ	ลด	การ	เผา	ได	้ใน	ขดี	จำกดั			แมว้า่	

หลาย	ชมุชน	จะ	ม	ีความ	เขา้ใจ	และ	ตระหนกั	ถงึ	ปญัหา			แต	่การ	เผา	เปน็	สว่น	หนึง่	ของ	ระบบ	

การ	ผลิต	แบบ	ยังชีพ		 	เป็น	วิธี	การ	ที่	สะดวก		 	รวดเร็ว		 	และ	ต้นทุน	ต่ำ		 	เกษตรกร	มี	ความ	

เชื่อ	ว่าการ	เผา	ช่วย	ขจัด	วัชพืช			โรค			และ	แมลง	ศัตรู	พืช	ใน	ดิน	ได้			ใน	บาง	อำเภอ	ที่	มี	พื้นที่	

กว้าง	ใหญ่			เช่น			อำเภอ	แม่แจ่ม			ซึ่ง	มี	ตอ	ซัง	ข้าวโพด	นับ	หมื่น	ตัน			เครื่อง	ไถกลบ	หรือ	บด	

ยอ่ย	ตอ	ซงั	ที	่ม	ีอยู	่เพยีง	ไม	่กี	่เครือ่ง	ไม	่สามารถ	ชว่ย	แก	้ปญัหา	การ	จดัการ	ตอ	ซงั	ขา้วโพด	ได	้	

	นอกจาก	นี้		 	ยัง	ไม่มี	ข้อมูล	ที่	ชี้	ให้	เห็น	ว่า		 	การ	ไถกลบ	ตอ	ซัง	ช่วย	เพิ่ม	ผลผลิต	ข้าวโพด		

แต่	อย่าง	ใด	

 
5.4 การดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
	 อปท	.		 	หลาย	แห่ง	ใน	จังหวัด	เชียงใหม่		 	ได้	ดำเนิน	การ	แก้ไข	ปัญหา	หมอก	ควัน	

	ตาม	แนวทาง	ที่	สอดคล้อง	กับ	แผน	ปฏิบัติ	การ	แก้ไข	ปัญหา	หมอก	ควัน	และ	ไฟ	ป่า	ตาม	มติ	

คณะ	รัฐมนตรี	เมื่อ	วัน	ที่			30			ตุลาคม		2550			ใน	ด้าน	มาตรการ	กฎหมาย			อปท	.			หลาย	แห่ง	

ได้	ออก	ข้อ	บัญญัติ	ท้อง	ถิ่น		 	เพื่อ	ห้าม	และ	ควบคุม	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง		 	ตัวอย่าง	ของ		 	อปท	.			

ซึ่ง	เป็น	แบบ	อย่าง	ที่	ดี	ใน	การ	จัดการ	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง			เช่น			อบต	.			แม่ทา			อำเภอ	แม่	ออน			

จังหวัด	เชียงใหม่			ได้	ออก	ข้อ	บัญญัติ	ตำบล	เรื่อง	การ	จัดการ	ป่า	ชุมชน	ตำบล	แม่ทา			พ	.	ศ	.		

2550		 	โดย	เน้น	ใน	เรื่อง	การ	จัดการ	ป่า	ชุมชน		 	ซึ่ง	มี	ผล	เกี่ยว	โยง	ไป	ถึง	เรื่อง	การ	ป้องกัน	

ไฟ	ป่า	ด้วย	

		 	สำหรบั	มาตรการ	ทาง	กฎหมาย	ใน	การ	ควบคมุ	ควนั	ไฟ	และ	ฝุน่	ละออง	จาก	การ	เผา	

โดยตรง		 	ได้	มี		 	อบต	.		 	ใน	จังหวัด	เชียงใหม่	หลายแห่ง	ออก	ข้อ	บัญญัติ	เรื่อง	การ	ควบคุม	
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ควัน	ไฟ	และ	ฝุ่น	ละออง	จาก	การ	เผา			ตัวอย่าง	ที่	ดี			ได้แก่			อบต	.			บ้าน	กลาง			และ			อบต	.		

	บ้าน	แม		 	อำเภอ	สันป่าตอง		 	และ		 	อบต	.		 	ดอน	แก้ว		 	อำเภอ	แม่ริม	ได้	ออก	ข้อ	บัญญัติ	ว่า	

ด้วย	เรื่อง	นี้	ใน	ปี		2550			และ			อบต	.			สัน	ผีเสื้อ			อำเภอ	เมือง			ซึ่ง	ได้	ออก	ข้อ	บัญญัติ	ใน	เรื่อง	

เดียวกัน	นี้	ใน	ปี			2551			ข้อ	บัญญัติ	เหล่า	นี้	กำหนด	โทษ	สำหรับ	ผู้	ที่	ฝ่าฝืน	ข้อ	บัญญัติ	ไว้	เป็น	

โทษ	ปรับ	เป็น	จำนวน	เงิน	ไม่	เกิน			1,000		บาท			อย่างไร	ก็	ดี			ใน	ทาง	ปฏิบัติ			มาตรการ	ปรับ	

ตาม	กฎหมาย	เหล่า	นี้	ยัง	มี	การ	บังคับ	ใช้	น้อย	มาก	
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	 นอก	เหนอื	จาก	มาตรการ	ทาง	กฎหมาย	ซึง่	ม	ีลกัษณะ	เปน็	มาตรการ	ปราม			ที	่ดำเนนิ	

การ	โดย		 	อปท	.		 	ดัง	กล่าว	มา	แล้ว	ข้าง	ต้น		 	อปท	.		 	และ	ชุมชน	ใน	หลาย	พื้นที่	ของ	จังหวัด	

เชียงใหม่		 	ได้	แสวงหา	มาตรการ	ทาง	เลือก	อื่น	เพื่อ	ลด	ปัญหา	หมอก	ควัน	และ	มลพิษ	ทาง	

อากาศ			ตวัอยา่ง	ของ	พืน้ที	่ที	่ประสบ	ความ	สำเรจ็	ใน	เรือ่ง	นี	้		อาจ	จำแนก	ตาม	ลกัษณะ	ของ	

พื้นที่	ได้	เป็น			2			กลุ่ม			ดังนี้	

 
6.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตชานเมือง
		 อปท	.			หลาย	แห่ง	ใน	เขต	เมือง	และ	ชานเมือง	มี	การ	บริหาร	จัดการ	เพื่อ	ลด	การ	เผา	

ใน	ที่	โล่ง	อย่าง	จริงจัง	ซึ่ง	ถือว่า	เป็น	แบบ	อย่าง	ที่	ดี	สำหรับ			อปท	.			อื่นๆ			ส่วน	ใหญ่	ไม่	ได้	เน้น	

การ	ใช้	มาตรการ	ทาง	กฎหมาย		 	แต่	จะ	เน้น	การ	ทำความ	เข้าใจ	และ	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ของ	

ชุมชน			รวม	ทั้ง	การ	ใช้	มาตรการ	จูงใจ	ต่างๆ			ยก	ตัวอย่าง			เช่น	

	 6.1.1เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา		มี			2			ตำบล			16		หมู่บ้าน			และ	ประชากร			

5,084			ครัว	เรือน			การ	เผา	ใน	พื้นที่	เกิด	จาก	การ	เผา	เพื่อ	เตรียม	ทำการ	เกษตร			และ	การ	

เผา	ขยะ			ที่	ผ่าน	มา	การ	แก้ไข	ปัญหา	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง	ของ	เทศบาล	ประกอบ	ด้วย	แนวทาง	

ต่างๆ		ดัง	ต่อ	ไป	นี้	10

6
ตัวอย่างของการจัดการท่ีดี

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

10					เนื้อหา	ใน	ส่วน	นี้	สรุป	และ	เรียบ	เรียง	จาก			รายงาน	วิจัย	โดย			พฤกษ์			ยิบ	มัน	ตะ	สิริ			และ	คณะ			เรื่อง	องค์	ความ	รู้	
และ	แนวทาง	ปฏิบัติ	ที่	เหมาะ	สม	ที่	สนับสนุน	การ	ปรับ	เปลี่ยน	พฤติกรรม	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง	,	 	สถาบัน	ศึกษา	นโยบาย	
สาธารณะ			ภาย	ใต้	แผน	งาน			นสธ	.			โดย	การ	สนับสนุน	ของ			สสส	.			ธันวาคม			2552
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	 1)	 	การ	รณรงค์	และ	สร้าง	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ของ	ชุมชน		 	เช่น		 	การ	จัด	เวที	เพื่อ	สร้าง	

ความ	เข้าใจ	เกี่ยว	กับ	ปัญหา	และ	ผลก	ระ	ทบ	ของ	หมอก	ควัน	และ	มลพิษ	ทาง	อากาศ		 	และ	

จัด	ตั้ง	อาสา	สมัคร	พิทักษ์	สิ่ง	แวดล้อม	

	 2)			การ	ใช้	มาตรการ	จูงใจ			เช่น			จัด	ทำ	โครงการ	ใบไม้	แลก	ปุ๋ย			โครงการ	หน้า	บ้าน	

น่า	มอง	โดย	มี	รางวัล	ให้		 	โครงการ	เพาะ	กล้า	ไม้	แลก	ขวด	สาร	เคมี		 	โครงการ	ถนน	ปลอด	

ถัง	ขยะ			(	เพื่อ	ลด	ปริมาณ	ขยะ	และ	ภาระ	ของ	เทศบาล	ใน	การ	จัดการ	ขยะ	)			โดย	งด	เก็บ	ค่า	

ธรรมเนยีม	เกบ็	ขน	ขยะ	สำหรบั	ครวั	เรอืน	ที่	ไมม่	ีถงั	ขยะ			และ	สนบัสนนุ	ถงั	แยก	ขยะ	และ	บอ่	

คอนกรตี	ให	้แตล่ะ	ครวั	เรอืน	ที	่สนใจ	ทำ	บอ่	หมกั	ปุย๋	อนิทรยี์			จน	ทำให	้สามารถ	ลด	ปรมิาณ	

ขยะ	จาก	เดิม			15		ตัน	/	วัน			เหลือ			6	-	7			ตัน	/	วัน			เป็นต้น	

		 3)	 	การ	ส่ง	เสริม	เทคโนโลยี	และ	ทาง	เลือก	ใน	การ	จัดการ	ใบไม้	และ	วัสดุ	เหลือ	ใช้	

ทางการ	เกษตร		 	เช่น		 	เทศบาล	ทดลอง	ทำ	ปุ๋ย	หมัก	และ	ให้	ข้อมูล	แก่	ประชาชน	เกี่ยว	กับ	

	ธาตุ	อาหาร	ใน	ปุ๋ย	หมัก	เมื่อ	เทียบ	กับ	ปุ๋ย	เคมี		 	ส่ง	เสริม	ให้	ประชาชน	ผลิต	ปุ๋ย	หมัก	เอง	

และ	รับ	ประทาน	พืช	ผัก	ที่	ปลูก	โดย	ใช้	ปุ๋ย	หมัก		 	ทดลอง	ไถกลบ	ตอ	ซัง	และ	ฉีด	พ่น	น้ำ	หมัก	

ชวีภาพ	ใน	แปลง	หลงั	เกบ็	เกีย่ว	โดย	ให	้เกษตรกร	นำ	ไป	ประยกุต	์ใช	้		การ	ทำ	ปุย๋	อนิทรยี	์โดย		

รว่ม	มอื	กบั	มหาวทิยาลยั	แม	่โจ	้		และ	การ	ตรวจ	วดั	ระดบั	สาร	พษิ	ใน	รา่งกาย	ของ	เกษตรกร	

เพื่อ	สร้าง	ความ	ตื่น	ตัว	เกี่ยว	กับ	ผลก	ระ	ทบ	ที่	เกิด	จาก	การ	ใช้	สาร	เคมี			เป็นต้น	

	 4)	 	การ	ใช้	กฎ	ระเบียบ		 	นอกจาก	จะ	มี	การ	ออก	เทศบัญญัติ	เพื่อ	ควบคุม	การ	เผา	

โดย	มี	บท	ลงโทษ	แล้ว		 	เทศบาล	ยัง	ส่ง	เสริม	ให้	ชุมชน	สร้าง	กติกา	และ	กฎ	ระเบียบ	ของ	

ตนเอง	เพื่อ	ใช้	บังคับ	ใน	ชุมชน		 	เช่น		 	การ	จัด	ทำ	โครงการ	อนุรักษ	์ป่า	ชุมชน	ที่	บ้าน	หางดง	

จำนวน			72		 	ไร่		 	โดย	มี	การ	จัด	เป็น	พื้นที่	ป่า	อนุรักษ์	และ	พื้นที่	ทำ	กิน	ซึ่ง	ประชาชน	ใช้	ปลูก	

ไม้	ผล			พร้อมๆ		ไป	กับ	การ	อนุรักษ์	ป่า	และ	แหล่ง	น้ำ			

	 	การ	ดำเนิน	งาน	ของ	เทศบาล	เมือง	เมือง	แกน	พัฒนา	มี	ผล	ทำให้	คุณภาพ	ชีวิต	ของ	

ชุมชน	ดี	ขึ้น		 	ปัจจัย	ที่	ทำให้	ประสบ	ความ	สำเร็จ	ก็	คือ		 	นวัตกรรม	และ	ความ	คิด	ริเริ่ม	ของ	

	ผู้	บริหาร		 	อปท	.		 	และ	ผู้นำ	ชุมชน	ที่	สามารถ	ทำให้	ประชาชน	เข้า	มา	มี	ส่วน	ร่วม	ขับ	เคลื่อน	

นโย	บาย	สาธารณะ	ด้าน	การ	ลด	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง	
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	 	6.1.2 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	 	มี	พื้นที่			36		 	ตาราง	กิโลเมตร		 	ประชากร	

ประมาณ			30,000		 	คน		 	เทศบาล	ตำบล	สันทราย	หลวง	กำหนด	วิสัย	ทัศน์	ใน	การ	จัดการ		

สิ่ง	แวดล้อม	โดย	เน้น	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ของ	ประชาชน		 	มี	ยุทธศาสตร์	การ	พัฒนา		

	5			ยุทธศาสตร์			และ	หนึ่ง	ใน	นั้น	คือ	ยุทธศาสตร์	ด้าน	การ	พัฒนา	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	

สิ่ง	แวดล้อม		 	ใน	ส่วน	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	แก้ไข	ปัญหา	หมอก	ควัน		 	ได้	ดำเนิน	มาตรการ	

ต่างๆ		ดัง	ต่อ	ไป	นี้	11

		 1)		ออก	เทศบัญญัติ	การ	ควบคุม	ควัน	ไฟ	และ	ฝุ่น	ละออง	จาก	การ	เผา			เพื่อ	ป้องกัน	

แก้ไข	ปัญหา	หมอก	ควัน			และ	ไฟ	ป่า			

	 	2)	 	แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	และ	ชุด	ปฏิบัติ	การ	เพื่อ	เฝ้า	ระวัง	ป้องกัน	การ	เผา	ขยะ	

ใน	พื้นที่			และ	ดำเนิน	การ	ตามพ	ระ	ราช	บัญญัติ	การ	สาธารณสุข			พ	.	ศ	.		2535	

		 3)			ประชาสมัพนัธ์	ตาม	สือ่	และ	จดั	ทำ	ปา้ย			ณ			จดุ	ตา่งๆ			เพือ่	รณรงค์	ให	้ประชาชน	

มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	ป้องกัน	แก้ไข	ปัญหา	หมอก	ควัน	และ	ไฟ	ป่า		 	จัด	พื้นที่			4		 	ไร่	สำหรับ	ให้	

ประชาชน	ทิ้ง	กิ่ง	ไม้	ใบไม้	โดย	เทศบาล	นำ	ใบไม้	กิ่ง	ไม้	ที่	ย่อย	แล้ว	มา	ทำ	ปุ๋ย	หมัก		 	ขอ	ความ	

ร่วม	มือ	จาก	ประชาชน	ใน	การ	คัด	แยก	ขยะ		 	กำจัด	วัชพืช		 	และ	แผ้ว	ถาง	หญ้า	ใน	ที่ดิน	ของ	

ตน	เพื่อ	ลด	ความ	เสี่ยง	ของ	การ	เกิด	ไฟ	ไหม้		 	กำหนด	เบอร์	โทรศัพท์	ที่	สามารถ	ติดต่อ	ได้			

24		ชั่วโมง			เพื่อ	ให้	ประชาชน	แจ้ง	เหตุ	การ	เผา	

	 4)		ดำเนนิ	มาตรการ	ให	้เจา้ของ	ทีด่นิ	ซึง่	ปลอ่ย	ให	้ที	่รกรา้ง	วา่ง	เปลา่	ไม่	ใช	้ประโยชน	์

จัดการ	ดูแล	ที่ดิน	ของ	ตน	โดย	ห้าม	มิ	ให้	มี	การ	เผา	

	 5)		 	ส่ง	เสริม	และ	สนับสนุน	ให้	ประชาชน	ทำ	ปุ๋ย	หมัก	และ	ปุ๋ย	อินทรีย์	เพื่อ	ลด	การ	

เผา	ใน	ที่	โล่ง		 	เช่น		 	จัด	โครงการ	ฝึก	อบรม	เรื่อง	การ	ทำ	ปุ๋ย	หมัก		 	และ	จัด	รถ	เคลื่อนที่	เพื่อ	

ให้	บริการ	ย่อย	ใบไม้	และ	กิ่ง	ไม้	ใน	หมู่บ้าน	ตาม	ที่	ชุน	ชน	แจ้ง	ความ	ต้องการ	

	 6)			เพิ่ม	พื้นที่	สี	เขียว	ใน	เขต	เทศบาล	เพื่อ	ลด	โลก	ร้อน			จัด	ทำ	โครงการ	ปลูก	ต้นไม้		

ใน	โอกาส	ต่างๆ		 	รวม	ทั้ง	แจก	ต้นไม้	ให้	ประชาชน	นำ	ไป	ปลูก		 	เพิ่ม	ความ	ชุ่ม	ชื้น	และ	ลด		

หมอก	ควัน	ใน	อากาศ	โดย	การ	พ่น	ละออง	น้ำ	

11					สรุป	และ	เรียบ	เรียง	จาก	คำ	บรรยาย	ของ			นาย	นที			ดำรง			นายก	เทศบาล	ตำบล	สันทราย	หลวง			ใน	การ	ประชุม	
เรื่อง		 	“	วาระ	คน	เชียงใหม่	:		 	การ	ขับ	เคลื่อน	เพื่อ	แก้ไข	ปัญหา	หมก	ควัน	”		 	วัน	ที่			11		 	กุมภาพันธ์			2553		 	ณ		 	โรงแรม	
อิมพีเรียล	แม่	ปิง			จังหวัด	เชียงใหม่
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6.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีป่า
		 ตัวอย่าง	ของ		 	อปท	.		 	ที่	มี	การ	บริหาร	จัดการ	ที่	ดี	ใน	เขต	พื้นที่	ป่า		 	ได้แก่		 	อบต	.				

นำ้	บอ่	หลวง			อำเภอ	สนัปา่ตอง			อบต	.			บอ่	สล	ี		อำเภอ	ฮอด			อบต	.			นา	เกยีน			อำเภอ	อมกอ๋ย			

และ	อบต	.			แมท่า			กิง่	อำเภอ	แม	่ออน			ซึง่	จาก	การ	ศกึษา	โดย	พฤกษ	์		ยบิ	มนั	ตะ	สริ	ิและ	คณะ		

พบ	ว่า		 	อปท	.		 	เหล่า	นี้		 	ประสบ	ความ	สำเร็จ	ใน	การ	พัฒนา	ความ	ร่วม	มือ	โดย	ชุมชน		

มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	จัดการ	ป่า			ชุมชน	รวม	กลุ่ม	กัน	และ	มี	อาสา	สมัคร	ติดตาม	และ	สอด	ส่อง	

การ	บกุรกุ	และ	การ	ลกัลอบ	เผา	ปา่			ปจัจยั	สำคญั	ที	่สง่	ผล	ตอ่	ความ	สำเรจ็			ไดแ้ก	่ความ	เปน็	

ผูน้ำ	รว่ม			ประสบการณ	์ที่	ได	้เผชญิ	กบั	ความ	ขาดแคลน	นำ้			และ	ภาวะ	นำ้	ทว่ม	ฉบั	พลนั	อนั	

เกดิ	จาก	การ	ตดั	ไม	้ทำลาย	ปา่			การ	ได	้รบั	ผล	ประโยชน	์รว่ม	กนั	จาก	ความ	มัน่คง	ทาง	อาหาร	

และ	ราย	ได้			โดย	การ	ฟื้นฟู	ความ	หลาก	หลาย	ทาง	ชีวภาพ	และ	ทรัพยากร	น้ำ			การ	มี	ระบบ	

การ	ควบคุม	โดย	การ	ใช้	กฎ	กติกา	ที่	พัฒนา	มา	จาก	ชุมชน		 	นอกจาก	นี้	โครงการ	พิเศษ	ที่	

เชื่อม	โยง	กับ	วิถี	ชีวิต	ชุมชน			เช่น			การ	สนับสนุน	การ	ปลูก	ป่า	เพื่อ	แลก	ข้าว			หรือ	โครงการ	

ปลูก	ต้นไม้	แลก	ข้าว	ใน	ชุมชน	กะเหรี่ยง	ที่	ขาดแคลน			ใน	พื้นที่	อำเภอ	อมก๋อย			ก็ได้	รับ	การ	

ยอมรับ	จาก	ชุมชน	ใน	ความ	พยายาม	ที่	จะ	ลด	การ	แผ้ว	ถาง	และ	เผา	ใน	ระดับ	หนึ่ง		 ใน	ที่	นี้		

จะ	กล่าว	ถึง			อปท	.			2			แห่ง			เพื่อ	พอ	ให้	เห็น	ภาพ	เป็น	ตัวอย่าง	

		 6.2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา	 	กิ่ง	อำเภอ	แม่	ออน		 	ประกอบ	ด้วย			7			

หมู่บ้าน			ลักษณะ	พื้นที่	เป็น	ภูเขา	สลับ	กับ	พื้นที่	ป่า	ชุมชน			อบต	.			แม่ทา			เป็น	ตัวอย่าง	ของ	

ความ	สำเร็จ	ที่	เกิด	จาก	การ	จัด	ทำ	กฎ	กติกา	ชุมชน	ที่	ใช้	บังคับ	ได้	อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	

มากกว่า	กฎหมาย	ของ	รัฐ		 	รวม	ทั้ง	การ	จัดการ	โดย	อาศัย	จารีต	ประเพณี	และ	วัฒนธรรม	

ของ	ชุมชน			การ	ดำเนิน	การ	ที่	ผ่าน	มา	สามารถ	สรุป	ได้	ดังนี้	12

		 1)		 	การ	ใช้	กฎ	กติกา	ของ	ชุมชน		 	มี	การ	จัด	ทำ	กฎ	ข้อ	บังคับ	ของ	ชุมชน	เพื่อ	ควบคุม	

การ	จัดการ	พื้นที่	ป่า	ชุมชน			จัด	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	ป่า	ชุมชน	เพื่อ	ร่วม	กัน	บริหาร	จัดการ	ป่า			

12		 		 	สรุป	และ	เรียบ	เรียง	จาก		 	รายงาน	วิจัย	โดย		 	พฤกษ์		 	ยิบ	มัน	ตะ	สิริ		 	และ	คณะ		 	เรื่อง		 	องค์	ความ	รู้	และ	แนวทาง	
ปฏิบัติ	ที่	เหมาะ	สม	ที่	สนับสนุน	การ	ปรับ	เปลี่ยน	พฤติกรรม	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง	,		 	อ้าง	แล้ว		 	และ	จาก	คำ	บรรยาย	ของ				
นาย	ประดิษฐ์		 	อิน	ต๊ะป	วน		 	ผู้ใหญ่	บ้าน	บ้าน	ค้อ	กลาง		 	ต	.		แม่ทา		 	กิ่ง	อำเภอ	แม่	ออน		 	ใน	การ	ประชุม	เรื่อง			
	“	วาระ	คน	เชียงใหม่	:			การ	ขับ	เคลื่อน	เพื่อ	แก้ไข	ปัญหา	หมก	ควัน	”			วัน	ที่			11			กุมภาพันธ์			2553			ณ			โรงแรม	อิมพีเรียล	
	แม่	ปิง			จังหวัด	เชียงใหม่
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มี	การ	หมุนเวียน	ตรวจ	ป่า	ชุมชน	ทุก	เดือน			โดย			อบต	.			แม่ทา			เป็น	ผู้	อำนวย	ความ	สะดวก	

และ	ช่วย	ประสาน	งาน		 	ควบคุม	การ	ขยาย	พื้นที่	ปลูก	พืช		 	โดย	ชุมชน	มี	ส่วน	ร่วม	ทำ	แนว	

เขต	แผนที่	ป่า	กับ	พื้นที่	ทำ	กิน			จัด	ทำ	แนว	กัน	ไฟ	ป่า			พร้อม	ทั้ง	มี	ระบบ	เฝ้า	ระวัง	ใน	หมู่บ้าน				

กฎ	กติกา	ที่	จัด	ทำ	ขึ้น	มี	ลักษณะ	เอื้อ	ต่อ	วิถี	ชีวิต	และ	การ	บำรุง	รักษา	ป่า		 	เช่น		 	อนุญาต	ให้	

ตัด	ไม้	เดือน	ละ			1			ครั้ง			คน	ที่	ตัด	ไม้			1			ต้น			ต้อง	ปลูก	ทดแทน			10			ต้น			ห้าม	เผา	ตอ	ซัง	ข้าว	

ใน	ช่วง	เดือน	กุมภาพันธ์	ถึง	เมษายน		 	แต่	อนุญาต	ให้	ทยอย	เผา	ได้	ใน	เดือน	พฤศจิกายน	

และ	ธันวาคม	เท่านั้น			เนื่องจาก	เป็น	ช่วง	เวลา	ที่	ยัง	มี	ลม	พัด	ผ่าน			กำหนด	โทษ	ปรับ	สำหรับ		

ผู้	ที่	เผา	ป่า			5,000			บาท			โดย	ส่ง	เงิน	ค่า	ปรับ	เข้า	กองทุน	ส่วน	หนึ่ง			และ	อีก	ส่วน	หนึ่ง	จัด	ให้	

แก่	ผู้	แจ้ง	เหตุ	

		 2)	 	ส่ง	เสริม	จารีต	ประเพณี	และ	วัฒนธรรม	ที่	เอื้อ	ต่อ	การ	บำรุง	รักษา	ป่า		 	เช่น				

การ	จัด	พิธี	เลี้ยง	ผี		 	และ	สาบาน	ตน	ว่า	จะ	ไม่	เผา	ป่า		 	การ	นิมนต์	พระ	สงฆ์	ออก	บิณฑบาต	

	ให้	คน	ไม่	ตัด	ต้นไม้			และ	ชุมชน	ร่วม	มือ	กัน	จัด	ทำ	ฝาย	แม้ว			เป็นต้น	

		 6.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง		 	อำเภอ	สันป่าตอง		 	เป็น		 	อบต	.			

ขนาด	กลาง			มี	พื้นที่	ทั้งหมด	ประมาณ			20			ตาราง	กิโลเมตร			ประกอบ	ด้วย			11		หมู่บ้าน			

สภาพ	พื้นที่	เป็น	ป่า	เบญจพรรณ	และ	ป่า	ชุมชน		 	ประชาชน	มี	วิถี	ชีวิต	ที่	ต้อง	พึ่ง	พิง	ป่า		

เป็น	แหล่ง	อาหาร	และ	ราย	ได้		 	ใน	อดีต	มัก	ประสบ	ปัญหา	จาก	การ	เผา	ป่า	เพื่อ	ล่า	สัตว์	และ	

หา	ของ	ป่า			ผลก	ระ	ทบ	จาก	ภัย	ธรรมชาติ	ทำให้	ประชาชน	เกิด	จิตสำนึก	ใน	การ	อนุรักษ์	ป่า	

ร่วม	กัน		 	ความ	สำเร็จ	ของ		 	อบต	.		 	น้ำ	บ่อ	หลวง	เกิด	จาก	การ	รณรงค์	และ	การ	มี	ส่วน	ร่วม	

ของ	สมาชิก	ใน	ชุมชน		 	การ	อาศัย	วัฒนธรรม	ประเพณี	ของ	ชุมชน	ที่	เอื้อ	ต่อ	การ	รักษา	ป่า			

และ	การ	สนับสนุน	ด้าน	เครื่อง	มือ	และ	งบ	ประมาณ			กิจกรรม	ต่างๆ		ที่	ผ่าน	มา	พอ	สรุป	ได้	

ดังนี้	13

	 	1)	 	การ	รณรงค์	ให้	ประชาชน	มี	ส่วน	ร่วม		 	เช่น		 	ทำ	แนว	กัน	ไฟ		 	และ	ร่วม	มือ	กับ		

หน่วย	งาน	รัฐ	ใน	การ	ทำ	แนว	เขต	ป่า			แบ่ง	ป่า	ชุมชน	จำนวน			8,000			ไร่	ให้	ชุมชน	แต่ละ	พื้นที่	

รับ	ผิด	ชอบ	เพื่อ	ให้	ชุมชน	เกิด	ความ	หวงแหน	ป่า		 	จัด	ระบบ	เฝ้า	ระวัง	ไฟ	ป่า	ใน	ช่วง	เดือน	

13				สรปุ	และ	เรยีบ	เรยีง	จาก			รายงาน	วจิยั	โดย			พฤกษ	์		ยบิ	มนั	ตะ	สริ	ิ		และ	คณะ			เรือ่ง			องค	์ความ	รู	้และ	แนวทาง	ปฏบิตั	ิ
ที่	เหมาะ	สม	ที่	สนับสนุน	การ	ปรับ	เปลี่ยน	พฤติกรรม	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง	,			อ้าง	แล้ว
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กุมภาพันธ์	ถึง	เมษายน	ของ	ทุก	ปี		 	ใช้	วิทยุ	ชุมชน	เป็น	สื่อ	ใน	การ	รณรงค์		 	ทำ	ฝาย	ชะลอ	น้ำ	

โดย	ชมุชน	ม	ีสว่น	รว่ม	และ	ไม	่รบั	คา่แรง			และ	ให	้ตัง้	ชือ่	ฝาย	ตาม	นามสกลุ	ของ	ผู	้ที	่บรจิาค	เงนิ	

เปน็	คา่	ใช้	จา่ย	ใน	การ	สรา้ง	ฝาย			กำหนด	กฎ	กตกิา	ชมุชน	หา้ม	ลา่	สตัว	์ใน	ฤดกูาล	ผสม	พนัธุ์			

และ	ขอ	ความ	รว่ม	มอื	ชว่ย	กนั	สอด	สอ่ง	ไม่	ให	้คน	ภายนอก	ชมุชน	เขา้	มา	ลา่	สตัว	์ใน	พืน้ที่	ปา่	

ของ	ชุมชน			จัด	กิจกรรม			อบต	.			สัญจร			เพื่อ	รับ	ฟัง	ความ	คิด	เห็น	และ	ปัญหา	โดยตรง	จาก	

ประชาชน	ใน	พื้นที่			และ	รณรงค์	ให้	ลด	การ	เผา	โดย	ประสาน	งาน	กับ			อาสา	สมัคร	ป้องกัน	

ภัย	ฝ่าย	พลเรือน			(	อป	พร	.	)			ใน	ชุมชน	

	 2)		จดั	กจิกรรม	อนรุกัษ	์ปา่	โดย	อาศยั	วฒันธรรม	ประเพณ	ีของ	ชมุชน			เชน่			ปลกู	ปา่	

เพื่อ	เพิ่ม	พื้นที่	ป่า	ใน	โอกาส	สำคัญ			เช่น			วัน	ออก	พรรษา			วัน	พ่อ			และ			วัน	แม่			จัด	กิจกรรม	

บวช	ป่า	ปี	ละ			1		ครั้ง			โดย	ร่วม	มือ	กับ	สมาชิก	ชุมชน			วัด			และ	โรงเรียน			

	 3)	 	การ	สนับสนุน	ด้าน	เครื่อง	มือ	และ	งบ	ประมาณ		 	เช่น		 	ซื้อ	เครื่อง	ดับ	ไฟ	ป่า	

และ	เครื่อง	ดับ	เพลิง	ให้	ทุก	หมู่บ้าน		 	จัดสรร	งบ	ประมาณ	ปี	ละ	ไม่	ต่ำ	กว่า			50,000		 	บาท			

เพื่อ	บำรุง	รักษา	ฝาย	ชะลอ	น้ำ		 	และ	ประสาน	กับ	กรม	ทางหลวง	ชนบท	ให้	สนับสนุน	

เครื่องจักร	ใน	การ	ซ่อม	บำรุง	ฝาย		 	โดย		 	อบต	.		 	จ่าย	ค่า	เบี้ย	เลี้ยง	และ	ค่าน้ำ	มัน	ให้			

เป็นต้น	

	 	ตัวอย่าง	ของ			อปท	.			ต่างๆ		ดัง	กล่าว	มา	ข้าง	ต้น			และ	อีก	มากมาย	ที่	ไม่	สามารถ	นำ	

มา	กลา่ว	ใน	ที	่นี้	ได	้ทัง้หมด	ชี้	ให	้เหน็	วา่			การ	แกไ้ข	ปญัหา	หมอก	ควนั	จะ	ประสบ	ความ	สำเรจ็	

ได้	ก็	ต่อ	เมื่อ	ประชาชน	ใน	พื้นที่	ให้	ความ	ร่วม	มือ	และ	เห็น	ถึง	ความ	สำคัญ		 	โดย	มี		 	อปท	.				

เป็น	หน่วย	งาน	ที่	มี	ความ	สำคัญ	มาก	ที่สุด	ใน	พื้นที่			ทั้งนี้			อปท	.			จะ	ต้อง	สามารถ	ประสาน		

ลง	ไป	ถงึ	ใน	ระดบั	หมูบ่า้น			โดย	อาศยั	กลไก	ของ	กำนนั			ผูใ้หญ	่บา้น			เครอื	ขา่ย	องคก์ร	ชมุชน			

และ	อาสา	สมคัร	ใน	พืน้ที	่		นอกจาก	นี	้		การ	สนบัสนนุ	ดา้น	งบ	ประมาณ			การ	เสนอ	ทาง	เลอืก			

และ	การ	สร้าง	แรง	จูงใจ	ให้	แก่	ชุมชน	ก็	เป็น	เงื่อนไข	สำคัญ	เช่น	กัน	
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	 การ	ดำเนิน	การ	เพื่อ	แก้ไข	ปัญหา	หมอก	ควัน	หรือ	ควัน	ไฟ	อัน	เนื่อง	มา	จาก	ไฟ	ป่า			

และ	การ	เผา	เพือ่	เตรยีม	พืน้ที	่ทำการ	เกษตร	ม	ีตวัอยา่ง	ให	้เหน็	ใน	หลาย	ประเทศ					ประเทศ	

ฟินแลนด์	เป็น	ประ	เทศ	แรกๆ		ที่	ออก	กฎหมาย	ตั้งแต่	ปี			ค	.	ศ	.			1734			บังคับ	ให้	เกษตรกร	

ต้อง	ได้	รับ	ใบ	อนุญาต	ก่อน	ที่	จะ	สามารถ	เผา	วัสดุ	ทางการ	เกษตร	ใดๆ		 	ซึ่ง	ต่อ	มา	ส่ง	ผล	

ให้การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง		 	ต้อง	เป็น	ไป	ภาย	ใต้	การ	กำกับ			(	Prescribed			Burning	)		 	ประเทศ	

เยอรมนี	เคย	ห้าม	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง	โดย	เด็ด	ขาด	มา	ตั้งแต่	ปี			ค	.	ศ	.			1975			แต่	ต่อ	มา	ก็	ยอม	

ให้	มี	การ	ให้	เผา	ภาย	ใต้	การ	กำกับ	ได้		 	ภาย	หลัง	จาก	ที่	ประสบ	ความ	สำเร็จ	ใน	การ	ทดลอง	

เผา	ภาย	ใต้	การ	กำกับ	ครั้ง	แรก	ใน	พื้นที่	ไร่	องุ่น	ทาง	ตะวัน	ตก	เฉียง	ใต้	ของ	ประเทศ	ใน	ปี				

ค	.	ศ	.			1998			นอกจาก	นี้			ยัง	มี	ประ	เท	ศอื่นๆ		ใน	สหภาพ	ยุโรป			ที่	ใช้	ระบบ	อนุญาต	ให้	เผา	

ได้	ภาย	ใต้	การ	กำกับ			ได้แก่			ประเทศ	นอร์เวย์			สวีเดน			เดนมาร์ก			เนเธอร์แลนด์			และ			

สห	ราช	อาณาจักร			เป็นต้น	

	 	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	เป็น	ประเทศ	ที่	มี	การ	ใช้	ระบบ	การ	เผา	ภาย	ใต้	การ	กำกับ	

ใน	มลรัฐ	ต่างๆ			มากกว่า	สิบ	รัฐ			อาทิ	เช่น			รัฐ	อ	ลา	บามา			แคลิฟอร์เนีย			นอร์ธ	แคโรไลนา			

ฟลอริดา			โคโลราโด			จอร์เจีย			เคน	ตัก	กี			นิวยอร์ก			เทกซัส			และ	เพน	ซิลเว	เนีย			ใน	ระดับ	

ประเทศ			สหรฐัอเมรกิา	ม	ีกฎหมาย	หลกั	วา่	ดว้ย	อากาศ	สะอาด			(	Clean			Air			Act	)			ตัง้แต	่ป	ี		

ค	.	ศ	.			196314			ซึ่ง	เป็น	กฎหมาย	ที่	ให้	อำนาจ	องค์กร	พิทักษ์	สิ่ง	แวดล้อม			(	Environmental			

7
ตัวอย่างการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา

หมอกควันและมลพิษทางอากาศในต่างประเทศ

14				The	Federal	Clean	Air	Act	1963
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Protection			Agency			หรอื			EPA	)			ใน	การ	กำหนด	มาตรฐาน	คณุภาพ	อากาศ	ใน	บรรยากาศ	

ทั่วไป		 	โดย	แต่ละ	มลรัฐ	สามารถ	ออก	กฎหมาย	ระดับ	รัฐ	ขึ้น	มา		 	เพื่อ	ให้	คุณภาพ	อากาศ		

ไม	่ดอ้ย	ไป	กวา่	มาตรฐาน	ระดบั	ชาต	ิ		ซึง่	ใน	กรณ	ีของ	การ	เผา	ใน	ที	่โลง่			หาก	ไมม่	ีการ	กำกบั	

ควบคมุ	ที	่พอ	เพยีง	ใน	พืน้ที่	ใด			ก	็จะ	สง่	ผล	ให	้มาตรฐาน	คณุภาพ	อากาศ	ใน	พืน้ที	่นัน้	ไม	่เปน็	

ไป	ตาม	มาตรฐาน	ระดบั	ชาต	ิ		ดว้ย	เหต	ุนี	้		หลาย	มลรฐั	จงึ	ได	้ออก	กฎหมาย	เพือ่	ควบคมุ	การ	

เผา	ใน	ที่	โล่ง	

		 รัฐ	นอร์ธ	แคโรไลนา	ของ	สหรัฐอเมริกา	ออก	กฎหมาย	การ	เผา	ภาย	ใต้	การ	กำกับ	

ใน			ปี			ค	.	ศ	.			199915				ภาย	หลงั	จาก	ที่	ได	้มี	การ	ทดลอง	ให	้มี	การ	เผา	ใน	ที่	โลง่	เพื่อ	ลด	ปริมาณ	

เชื้อ	เพลิง	ใน	อุทยาน	แห่ง	รัฐ		 	เพื่อ	สงวน	รักษา	ประชากร	ของ	พรรณ	ไม้	และ	สิ่ง	มี	ชีวิต	ที่		

หา	ยาก	ใน	ป่า	และ	แหล่ง	ธรรมชาติ	มา	แล้ว	ตั้งแต่	ปี		 	ค	.	ศ	.			1974		 	ทั้งนี้	ได้	มี	การ	ฝึก	อบรม	

เจ้า	หน้าที่	อุทยาน	ที่	เกี่ยวข้อง			และ	พัฒนา	วิธี	การ	เผา	ที่	ควบคุม	ได้	ผล	ดี	มา	แล้ว			กฎหมาย	

ที	่ออก	มา	จงึ	เปน็	ที	่ยอมรบั	กนั			ถงึ	แมว้า่	ขัน้	ตอน	การ	ขอ	อนญุาต	จะ	เขม้	งวด	มาก			เนือ่งจาก	

เจา้ของ	พืน้ที	่ที	่จะ	ทำการ	เผา			จะ	ตอ้ง	ยืน่	ขอ	ใบ	อนญุาต	กบั	หนว่ย	งาน	ดา้น	ทรพัยากร	ปา่	ไม	้

ของ	ฝ่าย	สิ่ง	แวดล้อม	และ	ทรัพยากรธรรมชาต	ิของ	รัฐ		 	คำขอ	จะ	ต้อง	ผ่าน	การ	พิจารณา		

ขั้น	ต้น	โดย	ผู้	ชำนาญ	การ	เผา	ที่	ผ่าน	หลักสูตร	ที่	รัฐ	รับรอง		 	โดย	ใน	แบบ	ขอ	อนุญาต	ต้อง	

อธบิาย	เหตผุล	ความ	จำเปน็	พรอ้ม	แผนที	่ของ	พืน้ที	่และ	ราย	ละ	เอยีด	อืน่ๆ		อกี	มาก			รวม	ทัง้	

	วิธี	การ	เผา			การ	ควบคุม	และ	ราย	ชื่อ	ผู้	ชำนาญ	การ	เผา	ที่	จะ	ต้อง	กำกับ	การ	เผา	

		 ส่วน	มลรัฐ	แคลิฟอร์เนีย		 	มี	กฎหมาย	การ	จัดการ	ป่า	แห่ง	รัฐ	แคลิฟอร์เนีย		 	ค	.	ศ	.			

197316		ที่	กำหนด	ให้	มี	การ	เผา	ภาย	ใต้	การ	กำกับ	ได้			เพื่อ	ลด	ปริมาณ	เชื้อ	เพลิง	จาก	กิ่ง	ไม้	

ใบไม้	ใน	พื้นที่	ป่า			โดย	มี	มาตรการ	ที่	ควบคุม	อย่าง	เข้ม	งวด			ซึ่ง	ส่ง	ผล	ให้	พืช	และ	สิ่ง	มี	ชีวิต	

ประจำ	ถิ่น	ไม่	สูญ	พันธุ์	ไป	กับ	ไฟ	ป่า		 	โดย	มี	บุคลากร	ที่	ชำนาญ	การ	ควบคุม	ไฟ	และ	ควัน	ไฟ	

กำกบั	ดแูล			เพือ่	ให	้เกดิ	ความ	ปลอดภยั	และ	ม	ีผลก	ระ	ทบ	ตอ่	คณุภาพ	อากาศ	กบั	ความ	หลาก	

หลาย	ทาง	ชีวภาพ	ให้	น้อย	ที่สุด			ทั้งนี้	ใน	ระดับ	เขต			(	county	)			ของ	รัฐ	ยัง	อาศัย	กฎหมาย	

ว่า	ด้วย	สุขภาพ	และ	ความ	ปลอดภัย	แห่ง	รัฐ	แคลิฟอร์เนีย17		 	ใน	การ	กำหนด	ราย	ละเอียด	

15				North	Carolina	Burning	Act	1999
16				California	Forest	Practice	Act	1973
17				California	Health	&	Safety	Code
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เกี่ยว	กับ	การ	ออก	ใบ	อนุญาต	การ	เผา	ภาย	ใต้	การ	กำกับ	ได้					สำหรับ	รัฐ	อื่นๆ		ก็	มี	กฎหมาย	

ระดับ	รัฐ	ที่	ให้	อำนาจ	เขต	หรือ	ท้อง	ที่			ใน	การ	กำหนด	ราย	ละ	เอียด	คล้ายๆ		กัน			โดย	แทบ	

ทุก	รัฐ	จะ	เน้น	ใน	เรื่อง	วิธี	การ	ที่	เจ้าของ	พื้นที่	ข้าง	เคียง	ยอมรับ	ได้			ช่วง	ระยะ	วัน	เวลา	ที่	เผา	

ที่	จะ	กระทบ	มาตรฐาน	คุณภาพ	อากาศ	น้อย	ที่สุด		 	และ	การ	กำกับ	ควบคุม	การ	เผา	โดย		

ผู้	ชำนาญ	การ	ควบคุม	ควัน	ไฟ	หรือ	ผู้	ที่	ผ่าน	การ	ฝึก	อบรม	ที่ทาง	การ	รับรอง	แล้ว			ทั้งนี้	ได้	มี	

การ	จดั	ตัง้	ศนูย	์ฝกึ	อบรม	ระดบั	ชาต	ิใน	เรือ่ง	นี	้		(	The			National			Interagency			Prescribed			

Fire			Training			Center-PFTC	)		 	ทั้ง	ภาค	ทฤษฎี	และ	ปฏิบัติ		 	ตั้งแต่	ปี		 	ค	.	ศ	.			1998	 	อยู่	ที่	

เมือง	ทา	ลา	ฮาส	ซี			รัฐ	ฟลอริดา			และ	มี	สถานี	ฝึก	ภาค	ปฏิบัติ	อยู่	ที่	รัฐ	มิสซิสซิปปี			อ	ลา	บามา			

เทกซัส			และ	จอร์เจีย	ด้วย	18

	 	ประเทศ	ออสเตรเลีย	มี	การ	เผา	ภาย	ใต้	การ	กำกับ	ใน	รัฐ	ต่างๆ	 	มา	ตั้งแต่	ปี		 	ค	.	ศ	.			

192019		 โดย	แต่ละ	รัฐ	มี	กฎหมาย	และ	ระเบียบ	ปฏิบัติ	ใน	การ	อนุญาต	และ	กำกับ	ควบคุม	

การ	เผา	ที่	ไม่	แตก	ต่าง	กัน	มาก		 	การ	เผา	ภาย	ใต้	การ	กำกับ	เป็น	มาตรการ	ที่	ใช้	ใน	การ	ลด	

ความ	เสี่ยง	ของ	อัคคี	ภัย	ตาม	พื้นที่	ซึ่ง	เป็น	ป่า	เขา			(	bushfire			hazard			risk			reduction	)				

ซึ่ง	มัก	เกิด	ขึ้น	ใน	ช่วง	ฤดู	ร้อน	ของ	ออสเตรเลีย		 	โดย	เฉพาะ	เดือน	มกราคม	-	กุมภาพันธ์				

ซึ่ง	เป็น	ช่วง	ที่	อากาศ	ร้อน	จัด		 	จาก	การ	ที่	ออสเตรเลีย	ประสบ	ปัญหา	ไฟ	ป่า	มา	หลาย	ครั้ง			

ทำให้	มหาวิทยาลัย	หลาย	แห่ง	และ	หน่วย	งาน	ของ	รัฐ		 	ร่วม	มือ	กัน	ใน	การ	ศึกษา	วิจัย	และ	

สร้าง	องค์	ความ	รู้	ที่	แพร่	หลาย	ใน	เรื่อง	นี้		 	ตัวอย่าง	เช่น		 	ประมวล	ความ	รู้	ที่	ใช้	ใน	การ	เผา	

ภาย	ใต้	การ	กำกับ	ใน	รัฐ	วิคตอเรีย			(	Synopsis			of			the			Knowledge			Used			in			Prescribed			

Burning			in			Victoria	)	20		ที	่ม	ีการ	จดั	ทำ	ขึน้	ใน	ป	ี		ค	.	ศ	.			1999			ก	็ม	ีรฐั	ตา่งๆ		ของ	ออสเตรเลยี	

ใช้	เป็น	แนวทาง	ใน	การ	จัดการ	เผา	ภาย	ใต้	การ	กำกับ	ใน	รัฐ	ของ	ตน	ด้วย		 	อย่างไร	ก็	ดี				

การ	เกดิ	ไฟ	ปา่	ครัง้	ใหญ่	ใน	รฐั	วคิตอเรยี	ใน	เดอืน	กมุภาพนัธ	์ใน	ป	ี		ค	.	ศ	.			2009			ซึง่	นอกจาก	

18	 	http	:	/	/	fire	.	forestencyclopedia	.	net	/	p	/	p139	
	19	 Oliveras	,			I	.	,			Bell	,			T	.			(	2008	)			An			Analysis			of			the			Australian			Literature			on			Prescribed			Burning	.			Journal			
of			Forestry	,			v	.	106	,			p	.	31	-	37	.	
	20		 	ดู	ราย	ละเอียด	ได้ที่			http	:	/	/	www	.	dse	.	vic	.	gov	.	au	/	DSE	/	nrenfoe	.	nsf	/	childdocs	/	-	A33AA7D81F96-
F3114A2567CB000DB43A	-	1C0CF21706909C04CA256DAC00169D3B	-	18E9C0455F6C315A4A256DE-
A0014679E	?	open
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จะ	เผา	ผลาญ	ป่า	เป็น	พื้นที่	มหาศาล	แล้ว			ยัง	ทำให้	มี	ผู้	เสีย	ชีวิต	จาก	ควัน	ไฟ	เกือบ			200			คน			

ทำให้	รัฐ	วิคตอเรีย	ของ	ออสเตรเลีย	ต้อง	กลับ	มาท	บท	วน	มาตรการ	การ	เผา	ภาย	ใต้	การ	

กำกับ	ครั้ง	ใหญ่	21

		 	การ	เผา	ภาย	ใต	้การ	กำกบั	หรอื	การ	จดั	ระเบยีบ	การ	เผา	ม	ีทัง้	ขอ้ด	ีและ	ขอ้	เสยี			ขอ้ด	ี

ที่	เป็น	ที่	ยอมรับ	กัน	โดย	ทั่วไป	ก็	คือ		 	เป็น	มาตรการ	ลด	ความ	เสี่ยง	จาก	การ	เกิด	ไฟ	ป่า	หรือ	

อัคคี	ภัย	ที่	เกิด	จาก	การ	เผา	โดย	ปราศจาก	การ	วางแผน	และ	การ	ควบคุม		 	ประการ	ถัด	มา			

การ	เผา	ภาย	ใต	้การ	กำกบั	ชว่ย	ใหก้าร	เตรยีม	พืน้ที	่สำหรบั	การเกษตร			การ	ศกึษา	วจิยั			และ	

นนัทนาการ			เปน็	ไป	ได	้อยา่ง	ม	ีประสทิธภิาพ			สามารถ	กำจดั	ศตัร	ูพชื	ได	้โดย	ไม	่ตอ้ง	ใช	้สาร	

เคมี			สามารถ	ช่วย	รักษา	ความ	หลาก	หลาย	ทาง	ชีวภาพ	ที่	เหมาะ	สม	ได้	22		และ	มี	ศักยภาพ	

ใน	การ	ลด	การ	ปลด	ปลอ่ย	กา๊ซ	คารบ์อนไดออกไซด	์ภาย	ใต	้บรบิท	ของ	พธิ	ีสาร	เกยี	ว	โตได	้			23	

ใน	ขณะ	ที่	ข้อ	เสีย	หรือ	ข้อ	โต้	แย้ง	ได้แก่		 	การ	ก่อ	ให้	เกิด	หมอก	ควัน	ที่	ทำลาย	ทัศนวิสัย			

	เพิ่ม	ความ	เสี่ยง	ของ	การ	เจ็บ	ป่วย	เกี่ยว	กับ	โรค	ระบบ	ทาง	เดิน	หายใจ		 	การ	เสี่ยง	ต่อ	การ		

สูญ	เสีย	ที่	อยู่	อาศัย	หรือ	ทรัพย์สิน	ของ	ผู้	ที่	อยู่	ข้าง	เคียง	พื้นที่	เป้า	หมาย	ของ	การ	เผา				

การ	สญู	เสยี	หรอื	เปลีย่น	สภาพ	ธาต	ุอาหาร	ผวิ	ดนิ			และ	ผลก	ระ	ทบ	ตอ่	ระบบ	นเิวศ	ซึง่	รวม	ถงึ		

สิ่ง	มี	ชีวิต	ทั้ง	พืช			สัตว์			และ	จุลินทรีย์			ประจำ	ถิ่น	24

		 อย่างไร	ก็	ดี		 	หน่วย	งาน	ของ	รัฐ	และ	นัก	วิชาการ	ด้าน	การ	จัดการ	ป่า	ใน	ประเทศ	

ต่างๆ	 	ที่	ได้	ใช้	มาตรการ	เผา	ภาย	ใต้	การ	กำกับ		 	ได้	พยายาม	ให้	ข้อมูล	แก่	สาธารณชน	ว่า	

ข้อ	เสีย	หรือ	ข้อ	โต้	แย้ง	เหล่า	นี้			สามารถ	ป้องกัน	หรือ	ลด	ขนาด	ของ	มัน	ได้			หาก	ดำเนิน	การ		

ถกู	ตอ้ง	ตาม	หลกั	วชิาการ			ซึง่	วธิ	ีการ	เผา	ภาย	ใต	้การ	กำกบั	ที	่ด	ี25	เนน้	ใน	เรือ่ง	การ	วางแผน				

21	 	http	:	/	/	www	.	watoday	.	com	.	au	/	opinion	/	society	-	and	-	culture	/	fire	-	prevention	-	a	-	burning	-	issue	-	
20100219	-	olqw	.	html	
	22	 	http	:	/	/	www	.	fl	-	dof	.	com	/	wildfire	/	rx_guide	.	html	
	23		 ดู	ราย	ละเอียด	ได้	จาก	รายงาน	เรื่อง			Potential			for			CO2			Emissions			Mitigation			in			Europe			through				
Prescribed			Burning			in			the			Context			of			the			Kyoto			Protocol			ใน	วารสาร			Forest			Ecology			and			Management	,	
	251			(	3	)	:			164	-	173			November			15	,			2007	
	24		 	http	:	/	/	dana	.	ucc	.	nau	.	edu	/	~	dp68	/	extended_argumentative_paper	.	htm	
	25		 	ดู	วิธี	การ	เผา	ภาย	ใต้	การ	กำกับ	ที่	ดี	ได้ที่			http	:	/	/	www	.	noble	.	org	/	Ag	/	Wildlife	/	prescribedburn	/	Index	.	
htm
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การ	มี	ข้อมูล	ด้าน	อุตุนิยมวิทยา	ที่	ถูก	ต้อง	และ	พอ	เพียง			การ	มี	บุคลากร	ที่	มี	ประสบการณ์	

และ	ความ	ชำนาญ	ใน	การ	เผา	และ	ควบคุม	ไฟ	ซึ่ง	ต้อง	อยู่	ประจำ	ใน	ช่วง	ดำเนิน	การ		 	และ	

การ	ประสาน	กบั	หนว่ย	งาน	ที	่เกีย่วขอ้ง			ทัง้นี	้พืน้ที	่เปา้	หมาย	จะ	ตอ้ง	ไม	่อยู่	ใกล	้เคยีง	กบั	เขต	

	ที่	อยู่	อาศัย			โรง	พยาบาล			และ	โรงเรียน			โดย	ข้อมูล	สำคัญ	ที่	ต้อง	มี	ก่อน	ดำเนิน	การ	ก็	คือ			

วัน	ที่	จะ	เผา	และ	วัน	ถัด	ไป	จะ	ต้อง	แน่ใจ	ว่า	มี	ลม	ที่	ไม่	แรง			(	5	-	15		 	ไมล์	ต่อ	ชั่วโมง	)		 	และ	มี	

ทิศทาง	เดียว	ที่	แน่นอน			ความชื้นสัมพัทธ์	จะ	ต้อง	ไม่	ต่ำ	กว่า	ร้อย	ละ			25			การ	เผา	ต้อง	เริ่ม	

จาก	ทิศ	ที่	ตรง	ข้าม	กับ	ทิศ	ที่	ลม	พัด	มา		 	วัน	ที่	เผา	ต้อง	เป็น	วัน	ที่	อุณหภูมิ	ไม่	สูง		 	และ	จะ	ต้อง	

	ไม่	เผา	เป็น	พื้นที่	กว้าง	เกิน	กว่า	กำลัง	ที่	บุคลากร	ผู้	ชำนาญ	จะ	สามารถ	ควบคุม	ไฟ	ได้	

		 ตัวอย่าง	การ	ดำเนิน	การ	ของ	ประเทศ	ใน	สหภาพ	ยุโรป		 	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา		

โดย	มลรัฐ	ต่างๆ			และ	ประเทศ	ออสเตรเลีย	ข้าง	ต้น			น่า	จะ	เป็น	ข้อมูล	เพื่อ	การ	ศึกษา	และ	

เป็น	แนวคิด	ประกอบ	มาตรการ	ลด	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง	ซึ่ง	กำลัง	ดำเนิน	อยู่	ใน	ประเทศไทย	

ขณะ	นี้	เท่านั้น			เพราะ	สภาพ	ภูมิประเทศ			ภูมิ	อากาศ			พื้นที่			พรรณ	ไม้			และ	วิถี	ชีวิต	ของ	

คนใน	ประเทศ	เหลา่	นี	้ม	ีความ	แตก	ตา่ง	จาก	ประเทศไทย	โดย	สิน้	เชงิ			หาก	จะ	กำหนด	ใหก้าร	

เผา	ภาย	ใต	้การ	กำกบั	เปน็	ยทุธศาสตร	์หนึง่	ใน	การ	แกไ้ข	ปญัหา	หมอก	ควนั	และ	มลพษิ	ทาง	

อากาศ	ใน	เชียงใหม่	และ	ภาค	เหนือ	ของ	ไทย	ใน	อนาคต		 	ก็	คงจะ	ต้อง	เริ่ม	พิจารณา	ตั้งแต่	

การ	กำหนด	หนว่ย	งาน	ผูร้บั	ผดิ	ชอบ	และ	อนญุาต	ให	้เผา			และ	การ	อนญุาต	จะ	ม	ีหลกั	เกณฑ	์		

ชว่ง	เวลา			และ	เงือ่นไข	อยา่งไร			ซึง่	ทัง้หมด	นี	้ตอ้ง	อาศยั	ขอ้มลู	ดา้น	ปฐพ	ีศาสตร	์		นเิวศวทิยา			

อตุนุยิมวทิยา	และ	สภาพ	ของ	มลพษิ	ทาง	อากาศ	อยา่ง	พอ	เพยีง			รวม	ทัง้	จะ	ตอ้ง	ม	ีบคุลากร	

	ที่	มี	คุณสมบัติ	ใน	การ	กำกับ	ควบคุม	การ	เผา	ได้	โดย	ไม่	กระทบ	ต่อ	มาตรฐาน	คุณภาพ	

อากาศ			ซึง่	ประเดน็	ตา่งๆ		เหลา่	นี	้เปน็	เรือ่ง	ที	่ยงั	ตอ้ง	ม	ีการ	ศกึษา	วจิยั	กนั	อกี	มาก			นอกจาก	นี	้	

ยัง	จะ	ต้อง	ทำความ	เข้าใจ	กับ	สังคม	บน	พื้น	ฐาน	ของ	ข้อมูล	ทาง	วิชาการ		 	เพื่อ	หลีก	เลี่ยง	

ความ	ขดั	แยง้	ที	่อาจ	จะ	เกดิ	ขึน้	ระหวา่ง	กลุม่	บคุคล	ที	่รณรงค	์ให	้หา้ม	การ	เผา	โดย	สิน้	เชงิ			กบั	

กลุ่ม	ที่	มอง	ว่าการ	จัด	ระเบียบ	การ	เผา	และ	การ	ชิง	เผา	จะ	ช่วย	ลด	ปัญหา	ไฟ	ป่า	และ	ปัญหา	

หมอก	ควัน	ได้		 	อีก	ทั้ง	การ	ลด	การ	เผา	จะ	ต้อง	มี	ลักษณะ	ค่อย	เป็น	ค่อย	ไป	โดย	ไม่	กระทบ	

กับ	วิถี	การ	ดำรง	ชีวิต	ของ	ชุมชน	มาก	จน	เกิน	ไป	
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	 ลักษณะ	ภูมิประเทศ	ของ	จังหวัด	เชียงใหม่	ที่	คล้าย	กับ	เป็น	แอ่ง	กระทะ			เนื่องจาก	

มี	ภูเขา	ล้อม	รอบ	อยู่		 	และ	สภาพ	ความ	กด	อากาศ	สูง	ใน	ช่วง	ปลาย	ฤดู	หนาว	ก่อน	เข้า	สู่	ฤดู	

แล้ง	ใน	แต่ละ	ปี			ผนวก	เข้า	กับ	ไฟ	ป่า			การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง			รวม	ทั้ง	การ	ปล่อย	อากาศ	เสีย	จาก	

ยวดยาน	พาหนะ	และ	อตุสาหกรรม	ตา่งๆ		ซึง่	นบั	วนั	ม	ีแต	่ทว	ีจำนวน	ขึน้			เปน็	สาเหตุ	สำคญั	

ของ	ปัญหา	หมอก	ควัน	และ	มลพิษ	ทาง	อากาศ	ใน	จังหวัด	เชียงใหม่			การ	แก้ไข	ปัญหา	และ	

การ	เปลีย่นแปลง	พฤตกิรรม	เปน็	เรือ่ง	ที	่เกีย่วขอ้ง	กบั	วถิ	ีชวีติ	และ	วธิ	ีปฏบิตั	ิ		จงึ	เปน็	เรือ่ง	ที	่

ตอ้ง	ใช	้เวลา	และ	ตอ้ง	อาศยั	ความ	รว่ม	มอื	จาก	ทกุ	ภาค	สว่น			นอกจาก	นี	้		สภาพ	ภมูปิระเทศ	

ที่	แตก	ต่าง	กัน	อัน	ได้แก่			พื้นที่	สูง			ที่	ดอน			และ	พื้นที่	ราบ			ทำให้	ต้อง	อาศัย	มาตรการ	ด้าน	

เทคโนโลยี		 	มาตรการ	ทาง	กฎหมาย		 	มาตรการ	ทาง	สังคม		 	และ	มาตรการ	จูงใจ	ใน	การ	

แก้ไข	ปัญหา	ที่	แตก	ต่าง	กัน			โดย	จำเป็น	ต้อง	มี	แนวทาง	ป้องกัน	แก้ไข	ปัญหา	นี้	ใน	ลักษณะ	

บูรณาการ		 	และ	ได้	รับ	ความ	ร่วม	มือ	จาก	ทุก	ภาค	ส่วน		 	ทั้งนี้	มาตรการ	ใน	อนาคต	สำหรับ	

การ	ป้องกัน	แก้ไข	ปัญหา	หมอก	ควัน	และ	มลพิษ	ทาง	อากาศ	ใน	เชียงใหม่			น่า	จะ	ประกอบ	

ด้วย	มาตรการ	ระยะ	สั้น			ระยะ	กลาง	และ	ระยะ	ยาว	ดังนี้	

	

8.1 มาตรการระยะส้ันและระยะกลาง
		 1)	 	การ	สร้าง	ความ	รู้	ความ	เข้าใจ	กับ	ชุมชน		 	การ	รณรงค์	และ	ประชาสัมพันธ์	

อย่าง	ต่อ	เนื่อง	ต่อ	ไป		 	ซึ่ง	เป็น	กิจกรรม	ที่	ส่วน	ราชการ	ต่างๆ		 ดำเนิน	การ	ตาม	ปรกติ		

8
แนวทางในอนาคตสำหรับจังหวัดเชียงใหม่

และภาคเหนือของไทย
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โดย	มี	โครงสร้าง	พื้น	ฐาน	รองรับ	อยู่	แล้ว			เช่น			การ	ติด	ป้าย			รณรงค์	ผ่าน	สื่อ			และ	การ	ใช้		

หอก	ระ	จาย	ขา่ว	ใน	หมูบ่า้น	หรอื	ชมุชน			รวม	ทัง้	การ	ประชาสมัพนัธ	์ผา่น	อาสา	สมคัร	หมูบ่า้น			

เชน่			อาสา	สมคัร	สาธารณสขุ			(	อสม	.	)			อป	พร	.			และ	อาสา	สมคัร	ทรพัยากรธรรมชาต	ิและ	

สิ่ง	แวดล้อม			(	ทสม	.	)	

		 2)			ให	้ความ	รู	้ความ	เขา้ใจ	และ	ปลกูจติ	สำนกึ	เกีย่ว	กบั	ปญัหา	หมอก	ควนั			โดย	ทำงาน	

ร่วม	กับ	กลุ่ม	เครือ	ข่าย	ต่างๆ	ที่	มี	อยู่	แล้ว	มากมาย		 	เช่น		 	ผู้นำ	ชุมชน		 	ผู้นำ	ชน	เผ่า		 	อสม	.		

กลุ่ม	อนุรักษ์	ลุ่ม	น้ำ		 	กลุ่ม	สตรี		 	กลุ่ม	ผู้	สูง	อายุ		 	กลุ่ม	เยาวชน		 	องค์กร	ศาสนา		 	พระ	สงฆ์	

	และ	โรงเรียน		 	เครือ	ข่าย	เหล่า	นี้	เป็น	ทุน	สังคม	ที่	จะ	ช่วย	ขับ	เคลื่อน	มาตรการ	ลด	การ	เผา			

อปท	.			ควร	มี	บทบาท	เข้า	มาส	นับ	สนุน	และ	ดำเนิน	งาน	ผ่าน	กลุ่ม	เครือ	ข่าย	เหล่า	นี้	

	 	3)		 	การ	ส่ง	เสริม	เทคโนโลยี	การเกษตร	เพื่อ	เป็น	ทาง	เลือก		 	ตัวอย่าง	เช่น				

การ	ใช้	เครื่องจักร	ไถกลบ	เพื่อ	ทดแทน	การ	เผา		 	การ	ปลูก	ถั่ว	นิ้ว	นาง	แดง	เหลื่อม	ข้าวโพด	

	ซึ่ง	ทดลอง	ได้	ผล	ดี	ใน	บาง	พื้นที่	ของ		 	อำเภอ	เชียงดาว		 	การ	ทำ	ปุ๋ย	หมัก	แบบ	ไม่	พลิก	กอง	

ของ	มหาวิทยาลัย	แม่	โจ้		 		และ	การ	ใช้	น้ำ	เชื้อ	จุลินทรีย์		 	พด	.			2		 	ของ	กรม	พัฒนาที่ดิน			

เป็นต้น			ใน	ปัจจุบัน			มี	การ	เผย	แพร่	เทคโนโลยี	เหล่า	นี้	แล้ว	ใน	หลาย	พื้นที่			แต่	ก็	ยัง	มี	ชุมชน	

เป็น	จำนวน	มาก	ใน	พื้นที่	ดอน	และ	พื้นที่	สูง	ซึ่ง	ยัง	ไม่	สามารถ	เข้า	ถึง	เทคโนโลย	ีนี้	ได้		 	ทั้งนี้				

ควร	เรง่	ดำเนนิ	การ	โดย	เฉพาะ	ใน	พืน้ที	่เพาะ	ปลกู	ขา้วโพด	ซึง่	ม	ีตอ	ซงั	ขา้วโพด	เปน็	จำนวน	

มาก	ก่อน	

		 4)		การ	เพิม่	จำนวน	เครือ่ง	โม	่หรอื	ยอ่ย	เศษ	วสัด	ุพชื			เพือ่	นำ	มา	ทำ	ปุย๋	หมกั			และ	ลด	

การ	เผา		 	โดย		 	อบจ	.		 	ควร	เข้า	มา	ช่วย	สนับสนุน	งบ	ประมาณ	ใน	ส่วน	นี้	ด้วย		 	ใน	บาง	พื้นที่	

ซึ่ง	มี	ตอ	ซัง	ข้าวโพด	สะสม	เป็น	จำนวน	มาก		 	เช่น		 	อำเภอ	แม่แจ่ม		 	จำเป็น	ต้อง	อาศัย	การ	

สนับสนุน	เพื่อ	จัดการ	กับ	ปัญหา	เฉพาะ	หน้า	นี้	ก่อน	

		 5)		 	สำรวจ		 	สร้าง	ฐาน	ข้อมูล		 	และ	แผนที่	เสี่ยง	ภัย	ของ	พื้นที่	ที่	จะ	เกิด	ไฟ	ป่า		 	และ	

การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง			เพื่อ	ดำเนิน	มาตรการ	และ	ใช้	งบ	ประมาณ	ใน	การ	แก้ไข	ปัญหา	ได้	อย่าง	

ตรง	จุด			รวม	ทั้ง	ช่วย	บ่ง	ชี้	ช่อง	ว่าง	ของ	การ	ดำเนิน	งาน	และ	หน่วย	งาน	ผู้รับ	ผิด	ชอบ	

	 6)		การ	ใช	้มาตรการ	ทาง	กฎหมาย			เชน่			การ	บงัคบั	ใช	้กฎ	ระเบยีบ	ที	่กำหนด	ใหก้าร	

เผา	ตอ้ง	ขอ	อนญุาต			ตาม	ประกาศ	จงัหวดั			การ	ควบคมุ	การ	ปลอ่ย	มลพษิ	จาก	อตุสาหกรรม	
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ครัว	เรือน	ต่างๆ		 	และ	การ	จัดการ	ข้อ	ร้อง	เรียน	เกี่ยว	กับ	เหตุ	รำคาญ	ที่	เกิด	จาก	การ	เผา	

อย่าง	จริงจัง		 	เช่น		 	การ	เผา	ขยะ	ใน	เขต	เมือง	และ	ชานเมือง	โดย	อาศัย	พระ	ราช	บัญญัติ	

การ	สาธารณสุข			พ	.	ศ	.			2535

		 7)	 	ส่ง	เสริม	ให้	เกษตรกร	ปลูก	ไม้	เศรษฐกิจ	โต	เร็ว	แทน	การ	ปลูก	ข้าวโพด	และ	พืช	

ไร่	อื่นๆ		ใน	พื้นที่	ป่า			ใน	ระหว่าง	ที่	ยัง	ไม่มี	การ	แก้ไข	กฎหมาย	ป่า	ไม้	เพื่อ	การ	นี้			ควร	ดำเนิน	

การ	ตาม	มาตรา			19			ของ			พระ	ราช	บัญญัติ	ป่า	สงวน	แห่ง	ชาติ			พ	.	ศ	.		250726				และ			มาตรา			

19			ของ			พระ	ราช	บัญญัติ	อุทยาน	แห่ง	ชาติ			พ	.	ศ	.		2504	27			ไป	พลาง	ก่อน			ทั้งนี้	นโยบาย		

ส่ง	เสริม	ป่า	ชุมชน	ใน	เขต	ป่า	สงวน	และ	การ	จัดการ	ชุมชน	ใน	พื้นที่	ป่า	อนุรักษ์	ของ	รัฐ		

ที่	ผ่าน	มา	ก็ได้	ดำเนิน	การ	โดย	อาศัย	บทบัญญัติ	เหล่า	นี้	

		 8)		 	จัดสรร	งบ	ประมาณ	ใน	รูป	งบ	อุดหนุน	เฉพาะ	กิจ	ให้	แก่		 	อปท	.		 	ใน	การ	จัด	ทำ	

โครงการ	ผลิต	พลังงาน	ทดแทน	จาก	วัสดุ	เหลือ	ใช้	ทาง	เกษตร		 	และ	การ	ทำ	ปุ๋ย	ชีวภาพ				

หรือ	เกษตร	อินทรีย์		 	ทั้งนี้	เพื่อ	ให้	มั่นใจ	ว่า		 	อปท	.		 	จะ	ใช้	งบ	ประมาณ	เพื่อ	กิจกรรม	ที่	ช่วย	

ลด	การ	เผา	อย่าง	แท้จริง	

	 9)		 	บูรณ	า	การ	การ	ทำงาน	ของ	หน่วย	งาน	ต่างๆ	 เพื่อ	ให้	มี	เอกภาพ	ใน	การ	แก้ไข	

ปัญหา	การ	เผา	ใน	ที่	โล่ง		 	เช่น		 	บูรณ	า	การ	การ	ทำงาน	และ	การ	สื่อสาร	ระหว่าง	กำนัน		

ผู้ใหญ่	บ้าน		 	กับ		 	อปท	.		 	บูรณ	า	การ	ทำงาน	ของ	สำนักงาน	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ		

สิ่ง	แวดล้อม	จังหวัด			(	ทสจ	.	)			กับ	สำนักงาน	ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่ง	แวดล้อม	ภาค	ให้	เป็น	

ไป	ใน	แนวทาง	เดียวกัน	และ	มี	ความ	ชัดเจน	สำหรับ		 	ทสม	.		 	ซึ่ง	ปฏิบัติ	งาน	ใน	ระดับ	พื้นที่			

ส่ง	เสริม	ให้	มี	การ	จัด	ทำ	โครงการ	เพื่อ	ลด	การ	เผา	ใน	ระดับ	หมู่บ้าน			(	อาจ	เสนอ	โดย	กำนัน	

ผู้ใหญ่	บ้าน		 	หรือ		 	ทสม	.	)		 	เพื่อ	ดำเนิน	การ	ขอ	งบ	ประมาณ	ผ่าน	คณะ	กรรมการ	หมู่บ้าน			

26	 	มาตรา			19			พ	.	ร	.	บ	.			ป่า	สงวน	แห่ง	ชาติ			พ	.	ศ	.			2507			บัญญัติ	ว่า			“	เพื่อ	ประโยชน์	ใน	การ	ควบคุม			ดูแล			รักษา	หรือ	
บำรุง	ป่า	สงวน	แห่ง	ชาติ			อธิบดี	มี	อำนาจ	สั่ง	เป็น	หนังสือ	ให้	พนักงาน	เจ้า	หน้าที่	หรือ	เจ้า	หน้าที่	ของ	กรม	ป่า	ไม้			กระทำ	
การ	อย่าง	หนึ่ง	อย่าง	ใด	ใน	เขต	ป่า	สงวน	แห่ง	ชาติ	ได้	”	
	27		 	มาตรา			19		 	พ	.	ร	.	บ	.		 	อุทยาน	แห่ง	ชาติ		 	พ	.	ศ	.		2504	 	บัญญัติ	ว่า	ข้อ	ห้าม	เกี่ยว	กับ	การ	ทำ	กิจกรรม	ต่างๆ	 	ใน	เขต	
อุทยาน	แห่ง	ชาติ		 	“	มิ	ให้	ใช้	บังคับ	แก่	พนักงาน	เจ้า	หน้าที่		 	ซึ่ง	ปฏิบัติ	การ	ไป	เพื่อ	ประโยชน์	ใน	การ	คุ้มครอง	และ	ดูแล	
รักษา	อุทยาน	แห่ง	ชาติ			หรือ	การ	ศึกษา			หรือ	วิจัย	ทาง	วิชาการ			หรือ	เพื่อ	อำนวย	ความ	สะดวก	ใน	การ	ทัศนาจร			หรือ	
การ	พัก	อาศัย			หรือ	เพื่อ	อำนวย	ความ	ปลอดภัย			หรือ	ให้	ความ	รู้	แก่	ประชาชน			ทั้งนี้	ต้อง	เป็น	ไป	ตาม	ระเบียบ	ที่	อธิบดี	
กำหนด			โดย	อนุมัติ	ของ	รัฐมนตรี	”
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มายัง		 	อปท	.		 	หรือ		 	ผ่าน	คณะ	กรรมการ	หมู่บ้าน	มายัง	อำเภอ		 	และ	จังหวัด	ตาม	ลำดับ			

เป็นต้น	

	 	10)			จัดการ	ประกวด			อปท	.			และ	ชุมชน	ที่	มี	ผล	การ	ดำเนิน	การ	ดี	เด่น	ด้าน	การ	ลด	

การ	เผา			และ	นำ	เรื่อง	นี้	มา	เป็น	เกณฑ์	หนึ่ง	ใน	การ	จัดสรร	งบ	ประมาณ	

8.2 มาตรการะยะยาว
		 1)			นอกจาก	การ	รณรงค์	และ	การ	ประชาสัมพันธ์	ที่	หน่วย	งาน	ของ	รัฐ	ดำเนิน	งาน	

ตาม	ปรกต	ิอยู	่แลว้			ควร	บรรจ	ุเรือ่ง	ปญัหา	หมอก	ควนั			มลพษิ	ทาง	อากาศ			และ	ภาวะ	โลก	รอ้น		

	รวม	ทั้ง	การ	จัดการ	ขยะ	อย่าง	ถูก	ต้อง	เข้า	ใน	หลักสูตร	การ	ศึกษา	ของ	โรงเรียน	

		 2)		 	อปท	.		 	ต้อง	ดำเนิน	มาตรการ	เพื่อ	ส่ง	เสริม	การ	ลด	ขยะ	และ	การ	คัด	แยก	ขยะ		

อย่าง	จริงจัง		 	จัด	ให้	มี	การ	เก็บ	ขน	ขยะ	อย่าง	ทั่ว	ถึง		 	และ	จัดการ	ขยะ	ตาม	หลัก	สุขาภิบาล				

โดย	รว่ม	กบั			อปท	.			อืน่ๆ		ใน	ลกัษณะ	สหการ			หรอื	ประสาน	กบั			อบจ	.			ใน	การ	จดั	ตัง้	ศนูย	์กำจดั	

ขยะ	รวม		 	ทั้งนี้	เพื่อ	ลด	การ	กำจัด	ขยะ	โดย	การ	เผา	อย่าง	ไม่	ถูก	ต้อง		 	อปท	.		ต้อง	วางแผน	

	เพื่อ	จัด	ระบบ	ขนส่ง	มวลชน	ที่	มี	ประสิทธิภาพ			เพื่อ	ลด	การ	ใช้	ยวดยาน	พาหนะ	ส่วน	บุคคล			

ลด	ปัญหา	การ	จราจร			และ	ลด	มลพิษ	ทาง	อากาศ	ที่	เกิด	จาก	การ	จราจร	

		 3)	 	อปท	.		 	จำกัด	และ	เข้ม	งวด	กับ	การ	ออก	ใบ	อนุญาต	การ	ดำเนิน	กิจการ	ที่	เป็น	

อันตราย	ต่อ	สุขภาพ			รวม	ทั้ง	ติดตาม	ตรวจ	สอบ	การ	ปล่อย	มลพิษ	ทาง	อากาศ	จาก	กิจการ	

ที่	ได้	รับ	อนุญาต	แล้ว	อย่าง	เข้ม	งวด		 	โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง		 	โรง	เผา	อิฐ		 	และ	อุตสาหกรรม	

ครัว	เรือน	ต่างๆ	

		 4)		 	แก้ไข	กฎหมาย	ป่า	ไม้	และ	กฎ	ระเบียบ	ที่	เกี่ยวข้อง		 	เพื่อ	เปิด	โอกาส	ให้	ชุมชน	

	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	จัดการ	พื้นที่	ป่า		 	โดย	การ	ร่วม	อนุรักษ์	และ	ใช้	ประโยชน์	จาก	พื้นที่	ป่า		

	เช่น		 	การ	ปลูก	ไม้	เศรษฐกิจ	โต	เร็ว	ใน	พื้นที่	ป่า	แทน	การ	ปลูก	ข้าวโพด	และ	พืช	ไร่	อื่นๆ				

รวม	ทั้ง	ผลัก	ดัน	ให้	มี	กฎหมาย	ป่า	ชุมชน	

	 5)	 	บรรษัท	เอกชน	ที่	ส่ง	เสริม	ให้	เกษตรกร	ปลูก	พืช	ไร่	ใน	ลักษณะ	การ	ทำ	เกษตร	

แบบ	พันธะ	สัญญา			(	contract			farming	)		 	ควร	เข้า	มา	มี	บทบาท	ใน	การ	จัดการ	กับ	เศษ	
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วัสดุ	การเกษตร		 	เช่น		 	จัดหา	เครื่องจักร	เพื่อ	โม่	ตอ	ซัง	ข้าวโพด		 	และ	ส่ง	เสริม	การ	ทำ	ปุ๋ย	

หมัก	จาก	เศษ	วัสดุ	พืช			เป็นต้น	

		 6)	 	เพิ่ม	จำนวน	สถานี	ตรวจ	วัด	คุณภาพ	อากาศ	ให้	ครอบคลุม	พื้นที่	เสี่ยง	ต่อ	การ	

เกิด	ไฟ	ป่า	หรือ	หมอก	ควัน		 	โดย	เฉพาะ	จังหวัด	ที่	ยัง	ไม่มี	สถานี	ตรวจ	วัด	คุณภาพ	อากาศ			

	และ	อำเภอ	ที	่อยู่	ไกล	จาก	สถาน	ีตรวจ	วดั	ปจัจบุนั	มากกวา่			50			กโิลเมตร			ทัง้นี้			เพือ่	ให้	เกดิ	

การ	ตระหนัก	รู้	ข้อมูล	มลพิษ	ทาง	อากาศ	ที่	ใกล้	เคียง	ความ	เป็น	จริง	มาก	ขึ้น	

	 	7)		 	ให้	จังหวัด	เชียงใหม่	และ	จังหวัด	ใน	เขต	ภาค	เหนือ		 	จัด	ตั้ง	เครือ	ข่าย	ความ		

รว่ม	มอื			รวม	ทัง้	ประสาน	กบั	ประเทศ	เพือ่น	บา้น	อยา่ง	จรงิจงั			ใน	การ	ปอ้งกนั	แกไ้ข	ปญัหา	

หมอก	ควัน	และ	มลพิษ	ทาง	อากาศ			ร่วม	กัน	อย่าง	เป็น	รูป	ธรรม			โดย	ขอรับ	การ	สนับสนุน	

จาก	หน่วย	งาน	ระหว่าง	ประเทศ	ภาย	ใต้	กรอบ	ข้อ	ตกลง	อาเซียน	ว่า	ด้วย		มลพิษจาก	

หมอก	ควัน	ข้าม	แดน	

	 	8)		สถาบนั	อดุมศกึษา	ตา่งๆ			โดย	เฉพาะ	ที	่ตัง้	อยู่	ใน	ภาค	เหนอื			นา่	ที	่จะ	ได	้ม	ีบทบาท	

มาก	ขึน้	ใน	การ	การ	ศกึษา	วจิยั	รว่ม	กนั	อยา่ง	รอบ	ดา้น	กบั	หนว่ย	งาน	และ	องคก์ร	ที	่เกีย่วขอ้ง			

ใน	เรื่อง	มลพิษ	ทาง	อากาศ		 	เพื่อ	สร้าง	องค์	ความ	รู้	และ	นวัตกรรม	ทาง	ด้าน	เทคโนโลยี	

ต่างๆ	 ที่	เป็น	ทางออก	ที่	ยั่งยืน		 	สำหรับ	การ	ป้องกัน	และ	แก้ไข	ปัญหา	มลพิษ	ทาง	อากาศ			

ทั้ง	ที่มา	จาก	การ	เผา	ใน	พื้นที่	และ	จาก	แห	ล่ง	อื่นๆ		ใน	ภูมิภาค	นี้			รวม	ทั้ง	การ	แสวงหา	ความ		

ร่วม	มือ	กับ	ประเทศ	ใน	ภูมิภาค	อาเซียน	และ	นานา	ประเทศ	เพื่อ	แก้ไข	ปัญหา	ใน	เรื่อง	นี้	

อย่าง	จริงจัง	
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ดวง	จันทร์			อาภา	วัช	รุ	ตม์			เจริญเมือง			มล	วิภา			ศิริ	โหรา	ชัย			และ			ณัฐ	วุฒิ			พิมพ์	สวรรค์				

	 (	2548	)		 	รายงาน	วิจัย	ฉบับ	สมบูรณ์	:		 	“โครงการศึกษาการมีพฤติกรรมการมี
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	มงคล		 	รา	ยะ	นาคร		 	สม	พร		 	จัน	ทระ		 	สุ	นันทา		 	วัง	กานต์		 	อุไร		 	เต็ง	เจริญ	กุล		 	พิ	สัณห์				
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	 แสง	บุญ			(	2550	)		 	รายงาน	วิจัย	ฉบับ	สมบูรณ์	:		 	“โครงการการวิเคราะห์เพื่อหา

 มลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน”,			ภาย	ใต้		
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	เรวด	ี		จรงุ	รตันา	พงศ	์		และ	อาร	ียา			มนสั	บญุ	เพิม่	พลู			(	2552)			เอกสาร	การ	วจิยั	:			“ผลกระทบ

 ของหมอกควันต่อการท่องเที่ยว: กรณีจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต”,		 	สถาบัน		
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ศูนย์	ประสาน	ข้อมูล	ปัญหา	หมอก	ควัน	ใน	พื้นที่	ภาค	เหนือ			(2550	)		 “สรุปบทเรียน
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	 แผน	ปฏิบัติ	การ	แก้ไข	ปัญหา	หมอก	ควัน	และ	ไฟ	ป่า		 	ปี			2551	-	2554		 	ตาม	มติ		

คณะ	รัฐมนตรี	เมื่อ	วัน	ที่			30			ตุลาคม			2550			มี	กระทรวง	ที่	ร่วม	รับ	ผิด	ชอบ	หลาย	กระทรวง			

ได้แก่			

	 	1	.			กระทรวง	ทรพัยากรธรรมชาต	ิและ	สิง่	แวดลอ้ม				รบั	ผดิ	ชอบ	การ	เรง่รดั	การ	ถา่ย	

โอน	ภารกิจ	ป้องกัน	และ	ควบคุม	ไฟ	ป่า	ให้	แก่	องค์กร	ปกครอง	ส่วน	ท้อง	ถิ่น		 	ปรับ	บทบาท	

ภารกิจ	หน่วย	พิทักษ์	อุทยาน	และ	หน่วย	พิทักษ์	เขต	รักษา	พันธุ์	สัตว์	ป่า		 	ให้	มี	อำนาจ	หน้าที่	

ดา้น	การ	ปอ้งกนั	และ	ควบคมุ	ไฟ	ใน	พืน้ที	่อนรุกัษ	์		และ	พฒันา	ระบบ	ตดิตาม	และ	เตอืน	ภยั	

สถานการณ์	หมอก	ควัน	และ	ไฟ	ป่า			

		 2	.		 	กระทรวง	เกษตร	และ	สหกรณ์		 	รับ	ผิด	ชอบ	การ	ส่ง	เสริม	เผย	แพร่	องค์	ความ	รู้		

เกษตร	อินทรีย์	ปลอด	การ	เผา		 	สนับสนุน	การ	ดำเนิน	มาตรการ	การ	ควบคุม	การ	เผา		

ใน	พื้นที่	เกษตรกรรม	และ	ปฏิบัติ	การ	ฝน	หลวง		 	จัด	ให้	มี	แผนการ	จัดการ	และ	ควบคุม	

การ	เผา	หลัง	การ	เก็บ	เกี่ยว		 	และ	พัฒนา	ศักยภาพ	ศูนย์	บริการ	และ	ถ่ายทอด	เทคโนโลยี	

การเกษตร	ประจำ	ตำบล			ให้	มี	ความ	รู้	ความ	สามารถ	ใน	การ	เผย	แพร่	องค์	ความ	รู้	เกษตร	

ปลอด	การ	เผา			

	 	3	.			กระทรวง	มหาดไทย			รบั	ผดิ	ชอบ	การ	สนบัสนนุ	การ	ถา่ย	โอน	ภารกจิ	ปอ้งกนั	และ	

ควบคุม	ไฟ	ป่า	ให้	แก่	องค์กร	ปกครอง	ท้อง	ถิ่น			จัดสรร	งบ	ประมาณ	ด้าน	การ	จัดการ	ไฟ	ป่า	

	ให้	กับ	องค์กร	ปกครอง	ท้อง	ถ่ิน			ตาม	แผนการ	กระจาย	อำนาจ	ให้	กับ	องค์กร	ปกครอง	ท้อง	ถ่ิน	

ภาคผนวก



50 หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่

	 	4	.			กระทรวง	คมนาคม	รับ	ผิด	ชอบ	การ	ควบคุม			ป้องกัน			การ	เผา	หญ้า	วัชพืช	และ	

ขยะ	ริม	ทาง			ควบคุม	มลพิษ	จาก	ยาน	พาหนะ			โดย	การ	บังคับ	ใช้	กฎหมาย	อย่าง	เข้ม	งวด			

		 5	.			กระทรวง	ศกึษาธกิาร	รบั	ผดิ	ชอบ	การ	จดั	ให	้ม	ีหลกัสตูร	การ	เรยีน	การ	สอน	ดา้น	

มลพิษ	หมอก	ควัน	และ	ไฟ	ป่า	ใน	ชุมชน	และ	ทุก	ระดับ	การ	ศึกษา			และ	

	 	6	.			กระทรวง	สาธารณสุข			รับ	ผิด	ชอบ	การ	พัฒนา	ระบบ	เฝ้า	ระวัง	สุขภาพ			พัฒนา	

ระบบ	บริการ	ทางการ	แพทย์	เพื่อ	รองรับ	อุบัติภัย	หมอก	ควัน		 	พัฒนา	ความ	เข้ม	แข็ง	ของ	

ชุมชน			การ	ให้	สุขศึกษา	และ	ประชาสัมพันธ์	แก่	ประชาชน	
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สำนักงานกรุงเทพฯ
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

637/1 อาคารพรอมพันธุ ชั้น 4 ยูนิต 4/2
ถ.ลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท 0 2938 8826  โทรสาร 0 2938 8864

สำนักงานเชียงใหม
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

(อาคารหอประชุมรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา)
239 ถ.หวยแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200

โทรศัพท 0 5394 2552  โทรสาร 0 5394 2698
www.tuhpp.org

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
979 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2298 0500  โทรสาร 0 2298 0501 และ 0 2298 0499

www.thaihealth.or.th

Haze   and   Air   Pollution   in   Chiang   Mai 


