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คำนำ

ปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ
กว้างขวางต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
และจังห วัดอื่นๆ  ในพื้นที่ภาคเหนือ การลดการเผาในที่โล่งซ ึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของ
ปัญหาหมอกควันจึงเป็นประเด็นนโยบายสาธารณะที่ทุกภาคส่วนทั้งในภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมกำลังร่วมกันขับเคลื่อนอยู่ ณ ขณะนี้
 สถาบันศ กึ ษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นห น่วยงานทจี่ ดั ต งั้ 
ขึน้ ต ามแผนงานสร้างเสริมก ารเรียนรกู้ บั ส ถาบันอ ดุ มศึกษาไทยเพือ่ ก ารพฒ
ั นานโยบาย
สาธารณะที่ดี (นสธ.) ภายใต้ก ารสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) มีพันธกิจด้านการศึกษาวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะ
ที่ดีของสังคม ในการดำเนินงานด้านการลดการเผาในที่โล่ง สถาบันศึกษานโยบาย
สาธารณะและจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่ 
26 มีนาคม 2552 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันแ ละมลพิษทางอากาศในจังหวัด
เชียงใหม่ 
หนังสือชุดความรู้นโยบายสาธารณะ เรื่อง “หมอกควันและมลพิษทางอากาศ
ในจงั หวัดเชียงใหม่” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. มงคล รายะนาคร เล่มน  ี้ เป็นผ ลผลิต
หนึ่งของสถาบันที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงที่มาของปัญหา
หมอกควันแ ละมลพิษท างอากาศในจงั หวัดเชียงใหม่ กฎหมาย นโยบาย และมาตรการ
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ที่ ใช้ในปัจจุบัน ตัวอย่างของการจัดการที่ดีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประสบการณ์ของการจัดการปัญหานี้ ในต่างประเทศ และในตอนท้ายได้พยายาม
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปญ
ั หา ทัง้ ท เี่ ป็นม าตรการระยะสนั้  ระยะกลาง และระยะยาว 
ซึ่งจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือท ี่ประสบปัญหานกี้ ็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ แผนงาน นสธ. 
หวังว า่ ห นังสือเล่มน  ี้ จะเป็นป ระโยชน์แ ก่ห น่วยงานภาครฐั  องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ 
องค์กรต่างๆ  ในภาคประชาสังคม ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป 
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษ ทางอากาศในเชียงใหม่และพื้น ที่
ภาคเหนืออย่างยั่งยืนต ่อไป

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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1
สภาพปญ
ั หามลพิษ

และหมอกควันในเชียงใหม่

สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย ได้เป็นข่าวไปทั่วโลก
ในเดือนมนี าคม 2550 เมือ่ ม หี มอกควันป กคลุมในหลายพนื้ ที่ในระดับท ี่ไม่เคยปรากฏ
มากอ่ น และในวนั ท มี่ หี มอกควันป กคลุมพ นื้ ที่ในจงั หวัดเชียงใหม่ม ากทสี่ ดุ  กรมควบคุม
มลพิษได้รายงานปริมาณฝุ่นขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ
พีเอ็ม 10 (PM10)1 ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ถึง 383 ไมโครกรัม ต่อปริมาตร
อากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย
ทีก่ ำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยในช่วง 24 ชั่วโมงไว้ที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไปกว่า 
3 เท่าตัว นับเป็นสถิติสูงสุดของประเทศไทยเท่าที่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
อย่างเป็นทางการเป็นต้นมา
 เฉพาะในช่วงวันที่ 15-23 มีนาคม 2550 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ได้รับรายงานจำนวนประชาชนในภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 
แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงราย แพร่ และน่าน ที่ ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
จากภาวะหมอกควันในชว่ งนนั้ ถ งึ เกือบหกหมืน่ ค น แม้วา่ จ งั หวัดเชียงใหม่ม ไิ ด้ม จี ำนวน
ผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพในช่วงนั้นมากที่สุด เนื่องจากเป็นจังหวัดทมี่ ีนักวิชาการ 
1

  คำเต็มของ PM10 หรือ PM10 คือ particulate matter less than 10 microns (micrometers) in diameter
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สื่อมวลชน และส่วนราชการ ที่คอยให้ข้อมูลข่าวสารเตือนให้ประชาชนเตรียมตัว
ป้องกันต นเองเป็นร ะยะๆ แต่เมื่อพ ิจารณาผลกระทบทางด้านอื่นๆ โดยเฉพาะในด้าน
การท่องเที่ยวแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละปีมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด
ในภาคเหนือ ถือว่าได้รับผลกระทบมากที่สุด
 หมอกควันในภาคเหนือม ีที่มาจากหลายแหล่ง ที่สำคัญก็คือไฟป่า การเผาใน
ทีโ่ ล่ง และมลพิษ จ ากการใช้ย วดยานพาหนะ โครงการวจิ ยั ก ารวเิ คราะห์ส ภาพอากาศ
และเฝ้าระวังการเกิดมลภาวะอากาศ โดย เจียมใจ เครือสุวรรณ และคณะ พบว่า
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กมีแหล่งกำเนิดจากไฟป่าและการเผาพื้นที่การเกษตร
ประมาณ ร้อยละ 50-70 จากเครื่องยนต์ด ีเซลประมาณร้อยละ 10 โดยส่วนที่เหลือ
เป็นการพัดพาจากแหล่งกำเนิดภายนอกเชียงใหม่ อุตสาหกรรมครัวเรือน และฝุ่น
ละอองจากถนน หมอกควันในภาคเหนือม กั จ ะเกิดข นึ้ ในชว่ งฤดูห นาวกอ่ นเข้าส ฤู่ ดูร อ้ น 
ซึง่ เป็นช ว่ งทสี่ ภาพอากาศนงิ่  เนือ่ งจากความกดอากาศสงู  ทำให้ฝ นุ่ ล ะเอียดขนาดเล็ก
ไม่ถ กู พ ดั พ าขนึ้ ส บู่ รรยากาศระดับส งู ได้ แต่จ ะวนเวียนอยู่ในระดับท ปี่ ระชาชนอยูอ่ าศัย 
ทำให้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสุขภาพ 
มิได้เป็นเพียงการระคายเคืองต่อสายตาเท่านั้น แต่จะเป็นเรื่องโรคเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจที่มักจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งในปอด ซึ่งภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่มีสถิติผู้เป็น
โรคนี้จนถึงข ั้นเสียช ีวิตมากที่สุด 
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2
องค์ความรู้ ทม่ี าและผลกระทบทเ่ี กิดขน้ึ 

จากปญ
ั หาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ

หมอกควันจัดได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นผลผลิต
ของกระบวนการเผาไหม้หรือสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของสารมลพิษทาง
อากาศที่ฝังตัวอยู่กับอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เมื่อเข้าไปในปอดแล้ว ไม่สามารถ
ขับอ อกมาได้ สารมลพิษก ลุม่ ท มี่ จี ำนวนชนิดม ากทสี่ ดุ เป็นส ารประกอบอนิ ทรียท์ มี่ ชี อื่ ว า่ 
พอลิไซคลิกอ ะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) ที่มัก
เรียกชื่อว ่าพีเอเอช หรือพาห์ (PAH) ซึ่งม ีสารสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบชนิดที่เป็นสารก่อ
มะเร็ง2 และแทบทุกชนิดเป็นสารทคี่ งอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน ไม่สลายตัวได้ง่าย

สาเหตุของการเกิดหมอกควันในประเทศไทยมีหลายสาเหตุด้วยกันได้แก่
• ไฟป่า
การเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการที่คนจุดไฟเผาป่าเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ 
เผาไร่ หรือเกิดจ ากความประมาทเลินเล่อ หรือมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่า 
เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ของปี  2551 และ 2552 
มีสถิติไฟป่าสะสมซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการเพื่อดับไฟป่าปีละกว่า 1,400 ครั้ง 
2

  PAH ที่เป็นสารก่อมะเร็งที่รู้จักกันแพร่หลายมากที่สุดคือ benzo(a)pyrene เขียนย่อเป็น B(a)P
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สร้างความเสียหายปีละประมาณ 9,000 ไร่ ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวนับเป็นเพียง
ส่วนนอ้ ยมากของไฟปา่ ท งั้ หมดทเี่ กิดข นึ้ จ ริง โดยเจ้าห น้าที่ไม่ส ามารถเข้าไปจดั การได้ 
ซึ่งสร้างความเสียห ายแก่พื้นที่ป่าม ากมายกว่านี้อีกหลายเท่าตัว

•การเผาเศษพืชและเศษวัสดุการเกษตร
สาเหตุของหมอกควันในกรณีนี้เกิดจากการเผาเพื่อเตรียมทำการเกษตร ส่วน
หนึ่งเกิดจากความเชื่อที่ว่า การเผาเพียงเล็กน้อยไม่ก่อให้เกิดปัญหา และช่วยเพิ่ม
ผลผลิต ช่วยกำจัดวัชพืชและเชื้อโรคในดิน การเผาเพื่อทำเกษตรเป็นกิจกรรมที่
ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางไม่จำกัดเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ แต่เป็นไปทั่วภาคเหนือ
ตอนบน และประเทศเพื่อนบ้านของไทยเราด้วย หลักฐานสำคัญสามารถดูได้จาก
ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งมักจะพบตำแหน่งข องพื้นทีท่ ี่มีการเผา ทีเ่รียกกันว่าฮ็อทสปอต 
(hot spot) หรือจุดร ้อนเป็นจ ำนวนมาก ในช่วงทมี่ ีปัญหามลพิษทางอากาศอันเนื่อง
มาจากหมอกควัน

•การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน
 การเผาขยะจากชุมชนที่มิได้มีการใช้เตาเผาอุณหภูมิสูงทำให้เกิดหมอกควัน 
ซึ่งปริมาณของควันในรูปของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาขยะโดยเฉลี่ย
จะเท่ากับ 45 กรัมต่อครัวเรือนต่อวัน นอกจากนี้ ในขยะมูลฝอยที่มีพลาสติกปนอยู่ 
หากมีการเผาในทโี่ล่ง จะก่อให้เกิดสารอินทรียร์ ะเหยที่มีสารมลพิษอยู่ด้วย3
•การเผาในพื้นที่เอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่า
•การเผาวัชพืชริมถนน 
3

   แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง (ค.พ.03-06-066 มิถุนายน 2548) ได้ให้ตัวเลข
ปริมาณสารอนิ ทรียร์ ะเหยคดิ เป็นน ำ้ ห นัก 14 กรัม ต่อก ารเผาขยะมลู ฝอย 1 กิโลกรัม โดยสารมลพิษท พี่ บ ได้แก่ 
เบนซีนและไดออกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
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• มลพิษ จากอุตสาหกรรม
ทัง้ ท เี่ ป็นโรงงานตามพระราชบญ
ั ญัตโิ รงงาน พ.ศ . 2535 โรงเผาอฐิ  เตาเผาศพ
และอุตสาหกรรมครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2.1 ผ ลกระทบทางดา้ นสขุ ภาพ
ค ณะผวู้ จิ ยั ห ลายคณะได้ศ กึ ษาวจิ ยั ในเรือ่ งผลกระทบของมลพิษท างอากาศทมี่ ี
ต่อส ขุ ภาพของประชาชนในภาคเหนือข องประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพนื้ ทีจ่ งั หวัด
เชียงใหม่และจังหวัดลำพูน อาทิเช่น โครงการวิจัยโดย พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช และ
คณะ พบความสัมพันธ์ร ะหว่างระดับรายวันของฝุ่นในอากาศกับอาการของโรคหอบ
หืด โครงการวิจัยโดย อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ และคณะ พบความสามารถของสาร
มลพิษ จากฝุ่นขนาดเล็กในการทำลายดีเอนเอของเซลล์ถุงลมปอด และโครงการวิจัย
โดย ทิพว รรณ ประภามณฑล และคณะ พบสารมลพิษท างอากาศทตี่ กค้างอยู่ในระบบ
ร่างกายของคนในรูปของสารเมตาบอไลต์ นอกจากนี้ มงคล รายะนาคร และคณะ 
ยังได้ว เิ คราะห์พ บสารมลพิษท างอากาศในอนุภาคฝนุ่ ข นาดเล็กท งั้ ท เี่ ป็นส ารโลหะหนัก
และสารอินทรีย์ประเภทพีเอเอช หรือพาห์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งหลายชนิด
 ผลกระทบทางด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศโดยทั่วไป ได้แก่การรู้สึก
ระคายเคืองหรือแ สบตา ภาวะการหายใจไม่ส ะดวก โดยเฉพาะกบั ผ ทู้ เี่ ป็นโรคหอบหดื
มีความเสี่ยงที่จะมีอาการทรุดหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้ เนื่องจากขีดความสามารถใน
การทำงานของปอดลดลงอย่างรวดเร็ว และแม้ว่าอาจจะไม่เสียชีวิตด้วยโรคหอบหืด 
แต่ในระยะยาว มักจ ะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งป อด โดยเฉพาะในเขตอำเภอสารภีแ ละ
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในระยะประมาณ 10 ปีทผี่ ่านมา มีผู้ป่วยเป็นมะเร็ง
รายใหม่รายปีในอัตรา 40: 100,000 คน ซึ่งถ ือว่าสูงเป็น 2 เท่าของอัตราเฉลี่ยของ
ประเทศไทย ที่ตกปีละ 20: 100,000 คน
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2.2 ผ ลกระทบทางดา้ นเศรษฐกิจ
มลพิษทางอากาศ นอกจากจะมีผลกระทบทางด้านสุขภาพอย่างไม่มีข้อสงสัย
แล้ว ยังมีผลทำให้ผู้ที่เจ็บป่วยอันเนื่องจากภาวะหมอกควันหรือมลพิษทางอากาศ 
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ขาดรายได้จากการหยุดงาน จากผลการวิจัย
โดยพงศ์เทพ วิว รรธนะเดช และคณะ กรณีข องตน้ ทุนก ารรกั ษาความเจ็บป ว่ ยอนั เนือ่ ง
มาจากโรคหอบหืดของผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
ในช่วงปี 2549-2550 ประมาณ 15,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งสูงก ว่าค่ารักษาพยาบาล
เฉลี่ยของคนเชียงใหม่โดยทั่วไป (ประมาณ 5,000 บาทต่อคนต่อปี) ถึง 3 เท่า
 ผ ลกระทบของมลพิษท างอากาศ โดยเฉพาะปที มี่ หี มอกควันม ากกว่าป กติ มีส ว่ น
ทำให้ร ายได้เข้าสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวลดลงอย่างกะทันหันได้ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ได้เคยประมาณการว่าในปัจจุบัน มีคนทั่วโลกท่องเที่ยวต่างประเทศ
ไม่ต่ำกว่า 900 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้มาท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนไม่ต่ำกว่า 60 
ล้านคน โดยมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยปีละ 1.7 ล้านคน นำรายได้เข้าสู่
จังหวัดเชียงใหม่ประมาณปีละ 40,000 ล้านบาท4 ช่วงใดที่ประสบปัญหามลพิษ
ทางอากาศ หากจำนวนผู้มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ล ดลง ก็จะส่งผลถึงภาวะการ
ว่างงานของประชาชนจำนวนมากได้ ในรายงานการศึกษาของเรวดี จรุงรัตนาพงศ์ 
และอารีย า มนัสบ ญ
ุ เพิม่ พ ลู 5  ที่ได้อ าศัยข อ้ มูลจ ำนวนผมู้ าพกั แ รมของจงั หวัดเชียงใหม่
เฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของปี พ.ศ. 2546-2550 ประกอบกับการ
สัมภาษณ์เลขาธิการสมาคมธรุ กิจท อ่ งเทีย่ วเชียงใหม่ สรุปว า่ ว กิ ฤติการณ์ห มอกควันป  ี
พ.ศ . 2550 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างน้อย 57,000 ราย ทำให้สูญเสีย
4

คำบรรยายของ นายวรพงศ์ หมู่ชาวใต้ เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไทย ในการประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นต่อ ร่างแผนแม่บทรองรับก ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2562, วันที่ 14 
สิงหาคม 2552 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
เรวดี จรุงร ตั นาพงศ์ และอารีย า มนัสบ ญ
ุ เพิม่ พ ลู  (2552) รายงานฉบับส มบูรณ์: “ผลกระทบของหมอกควัน
ต่อการท่องเที่ยว: กรณีจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต”, ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบาย
สาธารณะที่ดี สถาบันศ ึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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ร ายได้ไปในช่วงนั้นอย่างน้อย 477 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนทภี่ าคธุรกิจโรงแรมได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด

2.3 ผลกระทบทางดา้ นอน่ื ๆ
ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะจากหมอกควัน ทำให้โครงการพำนัก
ระยะยาวของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบที่ยาวนาน โดยที่ ไม่อาจจัดทำการ
ประชาสัมพันธ์มาทดแทนได้ นอกจากนี้ ยังมีผลทำให้งบประมาณต่างๆ  ที่สมควร
มาจัดสรรเพื่อการพัฒนาจังหวัดในด้านอื่นๆ ต้องถูกปรับมาใช้เพื่อการป้องกันแก้ไข
ปัญหาอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศ ปัญหาหมอกควันจึงมีส่วนทำให้การกำหนด
งบประมาณสำหรับย ุทธศาสตร์ก ารอนุรักษ์ท รัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตร์ก าร
ประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการพัฒนา
จังหวัดในภาพรวม ถูกจำกัดกรอบการพัฒนาเพื่อสังคมเชียงใหม่ในอนาคตไปอย่าง
น่าเสียดาย
ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบของเมืองในหมอกควัน อาจจะ
เป็นภาพที่ปีหนึ่งมีไม่กี่ครั้ง แต่ก็เป็นภาพที่หลอกหลอนสำหรับผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน
เชียงใหม่นานพอ และเป็นภาพที่ยากที่จะลบออกไปจากความทรงจำของผู้มาเยือน
ที่ได้มาประสบกับภาวการณ์ดังกล่าวด้วยตนเองพอดี หรือแม้กระทั่งผู้ที่ได้เห็นภาพ
เชียงใหม่เมืองในหมอกควันทางโทรทัศน์หรือห นังสือพิมพ์ 
 ในขณะเดียวกัน สถานการณ์มลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากหมอกควัน 
ก็มีส่วนทำให้สังคมชาวเชียงใหม่ม ีความซับซ้อนเปราะบางมากขึ้น แม้ว่าจะทำให้เกิด
กลุ่มนักวิชาการที่ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ ที่พยายามส่งสัญญาณให้
ภาครฐั  ภาคเอกชน และชมุ ชน เร่งร ว่ มมอื ก นั เพือ่ ป อ้ งกันแ ละแก้ไขปญ
ั หา และมกี ลุม่ ท ี่
รณรงค์ไม่ให้ป ญ
ั หาหมอกควันเกิดข นึ้ โดยเน้นก ารยตุ กิ ารเผาในทโี่ ล่ง แต่ป ญ
ั หาหมอก
ควันก ท็ ำให้เกิดก ารแบ่งก ลุม่ ต ามวธิ กี ารคดิ ห รือป ฏิบตั ิ ได้แก่ก ลุม่ ท ตี่ อ่ ต า้ นการเผาใน
ที่โล่ง กลุ่มที่สนับสนุนการเผาแบบชิงเผาหรือเผาตามกำหนด กลุ่มที่ต้องการดำรง
วิถีชีวิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิม ที่ยังเผาวัสดุการเกษตรต่อไปอยู่ กลุ่มทสี่ นับสนุน
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การแปลงวัสดุการเกษตรให้เป็นปุ๋ย และกลุ่มที่แสวงหาทางเลือกอื่นๆ นอกจากนี้ 
ในเวทีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควัน ก็มักจะ
มีผู้นำท้องถิ่นพาดพิงถึงกลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมว่าเป็น
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยตรง แต่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับกลุ่มต ่างๆ
ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนอี้ ย่างเป็นก ิจลักษณะ
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3
ประเด็นนโยบายสาธารณะ

และแนวทางปอ้ งกันแก้ไข

ม ลพิษทางอากาศไม่ว่าเกิดจากหมอกควันหรือจากสาเหตุใดก็ตาม เป็นภาวะ
ที่ ไม่มีพรมแดน และการแก้ไขปัญหา ไม่สามารถจำกัดวงลงเฉพาะพื้นที่ ใดพื้นที่
หนึ่งอย่างโดดๆ  ได้ การป้องกันแก้ไขในกรณีของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดระดับ
ของปัญหามลพิษทางอากาศ นอกจากจะต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ภายใน
จังหวัดเชียงใหม่แ ล้ว ยังจ ะตอ้ งได้ร บั อ านิสงส์จ ากมาตรการปอ้ งกันแ ก้ไขปญ
ั หามลพิษ
ทางอากาศจากหมอกควันของพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน
อีกด้วย ทั้งนี้การเคลื่อนตัวของหมอกควันขนาดใหญ่ อย่างในกรณีไฟป่าในหน้าแ ล้ง
ของประเทศอินโดนีเซีย ปรากฏว่ามีผลกระทบไปไกลถึงประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย 
และภาคใต้ของประเทศไทยมาแล้ว ซึ่งการเคลื่อนตัวของหมอกควันในระยะที่เกิน 
100 กิโลเมตรในแนวราบ เป็นปรากฏการณ์ท ี่เป็นได้ไม่ยาก
 สำหรับปัญหามลพิษทางอากาศในภาคเหนือของประเทศไทย เท่าที่ผ่านมา
มีการระดมทรัพยากรมาลงที่จังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด ดังจะเห็นได้จากการที่
กรมควบคุมมลพิษได้มาติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหลักอยู่ภายจังหวัด
เชียงใหม่ 2 แห่ง คือสถานีตรวจวัดที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1 สถานี และที่ศูนย์
ราชการจังหวัดที่อำเภอแม่ริมอีก 1 สถานี นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตั้งเครื่องวัด
ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กท ี่พระตำหนักภ ูพิงค์ร าชนิเวศน์บนดอยสเุทพอีก 1 ชุด 
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 ในด้านวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนั้น จังหวัด
เชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  ที่ตั้งอยู่ภายใน
จังหวัด โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัด ได้ร่วมลงนามกับอธิการบดีม หาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แผน
งานสร้างเสริมก ารเรียนรกู้ บั ส ถาบันอ ดุ มศึกษาไทยเพือ่ ก ารพฒ
ั นานโยบายสาธารณะ
ที่ดี (นสธ.) โดยการสนับสนุนข องสำนักงานกองทุนสนับสนุนก ารสร้างเสริมสุขภ าพ 
(สสส.)
 ประเด็นนโยบายสาธารณะที่สำคัญซึ่งได้มีความพยายามร่วมกันจากหลายๆ
ฝ่ายในการลดปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ก็คือการสร้างจิตสำนึก
ความเป็นเจ้าของและร่วมกันแก้ไขปัญหา และการแสวงหากลไกเพื่อลดการเผา
ในทโี่ ล่ง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ม ลพิษท างอากาศทวี่ ดั ในรปู ข องปริมาณฝนุ่ ข นาดเล็ก อยู่ในระดับ
ที่ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยที่กำหนดไว้ที่ 120 ไมโครกรัม
ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรเป็นอ ย่างน้อย สำหรับค่าเฉลี่ยในการตรวจวัดรอบ 24 ชั่วโมง 
(ซ งึ่ ก ย็ งั เป็นค า่ ม าตรฐานทสี่ งู ก ว่าข องมลรัฐแ คลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศต่างๆ ในยุโรปซึ่งกำหนดไว้ที่ 50 ไมโครกรัมต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร)6

6

  องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนะตั้งป ี ค.ศ. ๒๐๐๕ ให้ประเทศสมาชิกกำหนดค่ามาตรฐานของ PM10 และ 
PM2.5 (อนุภาคฝุ่นที่ละเอียดกว่า PM10) ไว้ที่ ๕๐ และ ๒๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ สำหรับ
การตรวจวัดอากาศในรอบ ๒๔ ชั่วโมง [http:// www.euro.who.int/document/e87950.pdf]
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4
กฎหมาย

ทีใ่ ช้ในปจั จุบนั

ก ฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารป้ อ งกั น แ ก้ ไ ขปั ญ หาม ลพิ ษ ท างอ ากาศใ น
ประเทศไทยในปัจจุบัน สามารถแบ่งอ อกเป็นด้านต่างๆ ได้ ดังนี้
4.1 ก ฎหมายกำหนดมาตรฐานคณ
ุ ภาพอากาศได้แก่ พระราชบญ
ั ญัตสิ ง่ เสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งช าติ พ.ศ. 2535 ประกาศทเี่กี่ยวข้องกับมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ และประกาศทกี่ ำหนดมาตรฐานมลพิษจ ากแหล่งก ำเนิดม ลพิษป ระเภท
ต่างๆ ทอี่ อกตามพระราชบญ
ั ญัตนิ  ี้ สำหรับค า่ ม าตรฐานทเี่ กีย่ วข้องกบั ป ญ
ั หาหมอกควัน
และมลพิษในรปู ข องฝนุ่ ล ะอองขนาดเล็กในปจั จุบนั ป รากฏในประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 ข้อ 2(2) ที่กำหนดให้ “ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา 1 ปี จะต้อง
ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต ่อลูกบาศก์เมตร”7
4.2 กฎหมายท่ีกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจาก
ยานพาหนะ ได้แก่  พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง
7

  0.12 มิลลิกรัม = 120 ไมโครกรัม และ 0.05 มิลลิกรัม = 50 ไมโครกรัม
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ทางบก พ.ศ . 2522 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งช าติ พ.ศ. 2535
4 .3 กฎหมายทก่ี ำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทง้ิ อากาศเสียจากแหล่ง
กำเนิดม ลพิษป ระเภทโรงงานและสถานประกอบการ ได้แก่ พระราชบญ
ั ญัตโิ รงงาน 
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535  
4.4 กฎหมายท่คี วบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษท่ถี อื ว่าเป็น
กิจการท่เี ป็นอนั ตรายตอ่ สขุ ภาพ ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้
4.5 กฎหมายอืน่ ๆ ทเ่ี กีย่ วข้องได้แก่
1) พระราชบัญญัติป้องกันแ ละบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552 ที่ให้อำนาจ
หน้าทีแ่ ก่เจ้าพ นักงานของรฐั ในระดับต า่ งๆ ตัง้ แต่ผ วู้ า่ ร าชการจงั หวัด นายอำเภอ และ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตน รวมทั้งกำหนดโทษสำหรับผู้ไม่
ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
 2) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 กำหนดโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีและ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาทแก่ผู้กระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของ
ตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ข องผู้อื่น
 3) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล 
(อบต.) ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประชาชนในท้องถิ่นของตน 
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การจดั การ การบำรุงร กั ษา และการใช้ป ระโยชน์จ ากปา่ ไม้ ทีด่ นิ  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันแ ละบรรเทาสาธารณภัยด้วย
4) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ . 2546 มาตรา 67 บัญญัตใิห้ อบต. มีหน้าท ี่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และมาตรา 71 ให้ อบต. ออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบล กำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนได้ 
แต่กำหนดโทษปรับได้ไม่เกินหนึ่งพ ันบาท
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5
มาตรการและนโยบาย

ทใ่ี ช้ในปจั จุบนั 

น ับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มาจนถึงปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติในเรื่องต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันแ ละการเผาในทโี่ล่ง ที่สำคัญได้แก่ การให้
ความเห็นช อบแผนแม่บทแห่งช าติว า่ ด ว้ ยการควบคุมก ารเผาในทโี่ ล่ง แผนยทุ ธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาไฟป่า มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณี
สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ แผนปฏิบัตกิ ารแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่าปี 2551-2554 และล่าสุดในปี 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเรื่องการดำเนินการ
เพือ่ ป อ้ งกันแ ละแก้ไขปญ
ั หาการเผาในทโี่ ล่ง และมาตรการเร่งด ว่ นในการแก้ไขปญ
ั หา
มลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

5.1 แผนแม่บทแห่งช าติวา่ ด ว้ ยการควบคุมก ารเผาในทโ่ี ล่งและแผนปฏิบตั กิ าร
แก้ไขปญ
ั หาหมอกควันและไฟปา่ 
 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ
แผนแม่บทแห่งช าติว า่ ด ว้ ยการควบคุมก ารเผาในทโี่ ล่งข นึ้  โดยผา่ นความเห็นช อบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2546 ในทางปฏิบัติ แผนแม่บทนี้ถูกนำมา
ใช้กับกรณีหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทยมากกว่าภูมิภาคอื่นของประเทศ 
แผนแม่บทดังกล่าวนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมแผนงานและ
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มาตรการรองรับข ้อตกลงอาเซียน เรื่อง มลพิษ จากหมอกควันข้ามแดน8  แล้ว ยังมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ม กี ารนำ “นโยบายควบคุมก ารเผาในทโี่ ล่ง” ไปใช้เป็นย ทุ ธศาสตร์
ให้ท ุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เพื่อก ารป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง และเป็นกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
 แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2551-2554 ตามมติ
คณะรฐั มนตรีเมือ่ ว นั ท  ี่ 30 ตุลาคม 2550 (ดภู าคผนวก) เป็นแ ผนปฏิบตั กิ ารทพี่ ยายาม
บูรณาก ารการทำงานของหน่วยงานตา่ งๆ มากขนึ้  โดยมกี รมควบคุมม ลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสงิ่ แ วดล้อม เป็นห น่วยงานเจ้าภ าพหลัก แผนปฏิบตั กิ ารนเี้ น้น
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 3 ด้าน คือ (1) ควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม 
(2) ควบคุมไฟปา่  และ (3) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อ งค์ค วามร ู้ การมสี ว่ นรว่ ม 
และการเฝ้าระวัง รวมทั้งป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยมีเป้าหมายแรก
เพื่อให้คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 
ไม่น ้อยกว่าร้อยละ 90 ในช่วงหน้าแ ล้ง 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม) และเป้าหมายที่
สองเพื่อลดพื้นทีป่ ่าทถี่ ูกไฟไหม้ล งเหลือไม่เกิน 300,000 ไร่ต่อปี
ในบัญชีรายชื่อหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ตามโครงการภายใต้แผน
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการประชาป้องภัยดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 โดยส่วนควบคุมและปฏิบัตกิ ารไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นั้น 
ปรากฏว่ามีหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าถึง 255 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในจังหวัด
เชียงใหม่ 212 หมู่บ้าน จังหวัดลำพูน 40 หมู่บ้าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 หมู่บ้าน 
โดยจังหวัดเชียงใหม่มีอำเภอที่มีจำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ามากกว่า 10 
หมู่บ้านถึง 10 อำเภอ คือ อำเภอจอมทอง 37 หมู่บ้าน อำเภอหางดง 19 หมู่บ้าน 
อำเภอเชียงดาว 18 หมูบ่ า้ น อำเภอดอยสะเก็ด 16 หมูบ่ า้ น อำเภออมก๋อย 16 หมูบ่ า้ น 
8

  ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution [http://www.aseansec.org/pdf/agr_haze.
pdf]
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อำเภอสะเมิง 16 หมู่บ้าน อำเภอเมือง 12 หมู่บ้าน อำเภอแม่แจ่ม 12 หมู่บ้าน อำเภอ
แม่ออน 12 หมู่บ้าน และอำเภอแม่อาย 11 หมู่บ้าน

5.2 การดำเนินการของจงั หวัดเชียงใหม่
 ในการดำเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ถือเอาเรื่องการจัดการปัญหา
หมอกควันเป็นเรื่องหลักของยุทธศาสตร์การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหา
มลพิษต่างๆ  ของจังหวัด โดยได้บรรจุยุทธศาสตร์นี้เป็น 1 ใน 3 ยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี 
(พ.ศ . 2553-2556) และกำหนดงบประมาณสำหรับย ทุ ธศาสตร์น ี้ไว้เกือบ 75 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของงบประมาณด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแ วดล้อม (216 ล้านบาท) ตามยุทธศาสตร์น ี้ จังหวัดเชียงใหม่เน้นการแก้ไขปัญหา
ด้วยการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยกำหนดให้มีเครือข่ายองค์กรชุมชน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยได้มีประกาศ
จังหวัดเชียงใหม่ แต่งต งั้ ค ณะทำงานเครือข า่ ยองค์กรชมุ ชนจดั การทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 คณะทำงานดังกล่าว
ประกอบด้วยตัวแทนผู้นำชุมชนจาก 24 อำเภอ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
(อบต./เทศบาล/อบจ.) ผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ และผู้แทน
หน่วยงานองค์กร ทั้งจากภาครัฐแ ละองค์กรพัฒนาเอกชน 
 ปัญหาหมอกควันแ ละมลพิษท างอากาศเป็นป ระเด็นท มี่ กี ารแสดงความคดิ เห็น
กันอย่างกว้างขวางในเวทีต่างๆ  ของจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าประเด็น ปัญหา
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ แม้ว่าทุกฝ่ายจะตระหนักด ีว่าการเผาในที่โล่ง ซึ่งรวมไปถึงการเผา
วัสดุพืชต่างๆ มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและมลพิษ ทางอากาศ 
แต่การแสวงหาทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่การเผา แม้กระทั่งการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุพืช 
ล้วนเป็นกระบวนการทตี่ อ้ งใช้เวลา และไม่ส ามารถดำเนินก ารกบั เศษวสั ดุพ ชื บ างอย่าง
เช่น  ตอซังข้าวโพดได้ในทันที เนื่องจากมีปริมาณมาก เฉพาะในเขตอำเภอแม่แจ่ม 
ในช่วงปลายปี 2552 ถึงต้นปี 2553 ก็มีปริมาณมากกว่า 3 หมื่นตัน ซึ่งหากจะต้อง
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นำตอซังข้าวโพดไปทำปุ๋ยอินทรีย์ หรือแปรรูปไปเป็นวัสดุที่มีมูลค่า เช่น ถ่านแท่ง 
ก็ค งตอ้ งมมี าตรการสนับสนุนด า้ นเครือ่ งจักรกล และองค์ค วามร ู้ เข้าม ารองรบั ภ ายใน
ระยะเวลาที่รวดเร็ว และต้องดำเนินการก่อนที่จะถึงฤดูเผาตอซังพืชเพื่อเตรียมการ
สำหรับฤดูการเพาะปลูกถัดไป
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศ 
เรือ่ ง กำหนดเขตควบคุมไฟปา่ ในทอ้ งทจี่ งั หวัดเชียงใหม่ โดยอาศัยอ ำนาจตามมาตรา 
15, 21 และ 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
กำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอในท้องทจี่ ังหวัดเชียงใหม่เป็น “เขตควบคุม
ไฟปา่ ” โดยกำหนดมาตรการปอ้ งกันไฟปา่ ไว้อ ย่างเป็นข นั้ ต อน ราษฎรทมี่ คี วามจำเป็น
ต้องเผาวัชพืชในที่ดินทำกินของตน ต้องขออนุญาตจากกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในเขต
ปกครองท้องที่นั้นๆ ก่อนที่จะดำเนินการทุกครั้ง พร้อมกับต้องจัดทำแนวกันไฟ
มิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ โดยให้ประสานงานกับหน่วยควบคุมไฟป่าในท้องที่
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย9  
ประกาศฉบับน มี้ แี นวคิดค ล้ายคลึงก บั ม าตรการอนุญาตให้เผาภายใต้ก ารกำกับค วบคุม 
ซึ่งเป็นวิธกี ารที่ใช้อยู่ในหลายประเทศดังจะกล่าวต่อไป

5.3 ประสิทธิผลของมาตรการแก้ไขปญ
ั หาทผ่ี า่ นมา
 เท่าท ี่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินก ารหลายวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ มีความตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดจากการเผาในที่โล่ง การติดป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดเวรยามร่วมกับเจ้าหน้าที่
อุทยานเพื่อเฝ้าระวังไฟป่า และการประสานความร่วมมือกับ อปท. ในพื้นที่ เป็นต้น 
9

  ประกาศฉบับนี้ยังกำหนดโทษสำหรับการจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าแ ละเขตป่าสงวนแห่งช าติ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท และเป็นความผิดต ามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 220 ที่ว่า ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้จ ะเป็นของตนเอง จนน่าจะเป็น
อันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท
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อาจกล่าวได้ว่า การรณรงค์ได้กระทำอย่างเข้มแ ข็งแ ละต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงหน้าแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงมีนาคม นอกจากนี้ยังมีการให้ยืม
รถไถกลบตอซงั ในบางพนื้ ที ่ ซึง่ ด ำเนินก ารโดยกรมสง่ เสริมก ารเกษตร ในสว่ นของกรม
พัฒนาที่ดิน ก็มีการรณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังข้าวโพดเพื่อลดการเผา และให้
ความรเู้ กีย่ วกบั ก ารทำปยุ๋ ห มักโดยการใช้น ำ้ ห มักช วี ภาพ พด. 2 โดยมสี ถานีพ ฒ
ั นาทีด่ นิ 
เป็นหน่วยดำเนินการ และมีหมอดินอาสาเป็นหน่วยสนับสนุนในระดับพื้นที่
อ ย่างไรกต็ าม การดำเนินง านทผี่ า่ นมาสามารถลดการเผาได้ในขดี จ ำกัด แม้วา่ 
หลายชมุ ชนจะมคี วามเข้าใจและตระหนักถ งึ ป ญ
ั หา แต่ก ารเผาเป็นส ว่ นหนึง่ ข องระบบ
การผลิตแบบยังชีพ เป็นวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ เกษตรกรมีความ
เชื่อว่าการเผาช่วยขจัดวัชพืช โรค และแมลงศัตรูพ ืชในดินได้ ในบางอำเภอที่มีพื้นที่
กว้างใหญ่ เช่น อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งม ีตอซังข้าวโพดนับหมื่นต ัน เครื่องไถกลบหรือบด
ย่อยตอซงั ท มี่ อี ยูเ่ พียงไม่ก เี่ ครือ่ งไม่ส ามารถชว่ ยแก้ป ญ
ั หาการจดั การตอซงั ข า้ วโพดได้
นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อมูลที่ชี้ ให้เห็นว่า การไถกลบตอซังช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวโพด
แต่อย่างใด

5.4 การดำเนินการแก้ไขปญ
ั หาหมอกควันโดยองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 
อปท. หลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ตามแนวทางที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 ในด้านมาตรการกฎหมาย อปท. หลายแห่ง
ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อห ้ามและควบคุมการเผาในที่โล่ง ตัวอย่างของ อปท. 
ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการการเผาในที่โล่ง เช่น อบต. แม่ทา อำเภอแม่อ อน 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกข้อบัญญัตติ ำบลเรื่องการจัดการป่าชุมชนตำบลแม่ทา พ.ศ.
2550 โดยเน้นในเรื่องการจัดการป่าชุมชน ซึ่งมีผลเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการป้องกัน
ไฟป่าด้วย
 ส ำหรับม าตรการทางกฎหมายในการควบคุมค วันไฟและฝนุ่ ล ะอองจากการเผา
โดยตรง ได้มี อบต. ในจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งออกข้อบัญญัติเรื่องการควบคุม
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ควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา ตัวอย่างที่ดี ได้แก่ อบต. บ้านกลาง และ อบต.
บ้านแม อำเภอสันป่าตอง และ อบต. ดอนแก้ว อำเภอแม่ริมได้ออกข้อบัญญัตวิ ่า
ด้วยเรื่องนี้ ในปี 2550 และ อบต. สันผ ีเสื้อ อำเภอเมือง ซึ่งได้ออกข้อบัญญัติในเรื่อง
เดียวกันนี้ ในปี 2551 ข้อบ ัญญัตเิหล่าน กี้ ำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อบัญญัติไว้เป็น
โทษปรับเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ มาตรการปรับ
ตามกฎหมายเหล่านี้ยังมีการบังคับใช้น ้อยมาก
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6
ตัวอย่างของการจดั การทด่ี ี

โดยองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ 

นอกเหนือจ ากมาตรการทางกฎหมายซงึ่ ม ลี กั ษณะเป็นม าตรการปราม ทีด่ ำเนิน
การโดย อปท. ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น อปท. และชุมชนในหลายพื้นที่ของจังหวัด
เชียงใหม่ ได้แสวงหามาตรการทางเลือกอื่นเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทาง
อากาศ ตัวอย่างของพนื้ ทีท่ ปี่ ระสบความสำเร็จในเรือ่ งน ี้ อาจจำแนกตามลกั ษณะของ
พื้นที่ได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

6.1 องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ ในเขตชานเมือง
 อปท. หลายแห่งในเขตเมืองและชานเมืองมีการบริหารจัดการเพื่อลดการเผา
ในที่โล่งอย่างจริงจังซ ึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับ อปท. อื่นๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้เน้น
การใช้มาตรการทางกฎหมาย แต่จะเน้นการทำความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งการใช้มาตรการจูงใจต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น
6.1.1เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มี 2 ตำบล 16 หมู่บ้าน และประชากร 
5,084 ครัวเรือน การเผาในพื้นทีเ่กิดจากการเผาเพื่อเตรียมทำการเกษตร และการ
เผาขยะ ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาการเผาในทโี่ล่งของเทศบาลประกอบด้วยแนวทาง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้10
10

  เนื้อหาในส่วนนี้สรุปแ ละเรียบเรียงจาก รายงานวิจัยโดย พฤกษ์ ยิบม ันตะสิริ และคณะ เรื่ององค์ความรู้
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง, สถาบันศึกษานโยบาย
สาธารณะ ภายใต้แผนงาน นสธ. โดยการสนับสนุนของ สสส. ธันวาคม 2552
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1) การรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การจัดเวทีเพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของหมอกควันและมลพิษทางอากาศ และ
จัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
2) การใช้มาตรการจูงใจ เช่น จัดทำโครงการใบไม้แลกปุ๋ย โครงการหน้าบ ้าน
น่ามองโดยมีรางวัลให้ โครงการเพาะกล้าไม้แลกขวดสารเคมี โครงการถนนปลอด
ถังขยะ (เพื่อลดปริมาณขยะและภาระของเทศบาลในการจัดการขยะ) โดยงดเก็บค่า
ธรรมเนียมเก็บข นขยะสำหรับค รัวเรือนที่ไม่มถี งั ข ยะ และสนับสนุนถ งั แ ยกขยะและบอ่ 
คอนกรีตให้แ ต่ละครัวเรือนทสี่ นใจทำบอ่ ห มักป ยุ๋ อ นิ ทรีย์ จนทำให้ส ามารถลดปริมาณ
ขยะจากเดิม 15 ตัน/วัน เหลือ 6-7 ตัน/วัน เป็นต้น
 3) การส่งเสริมเทคโนโลยีและทางเลือกในการจัดการใบไม้และวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร เช่น เทศบาลทดลองทำปุ๋ยหมักและให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ธาตุอาหารในปุ๋ยหมักเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี ส่งเสริมให้ประชาชนผลิตปุ๋ยหมักเอง
และรับประทานพืชผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยหมัก ทดลองไถกลบตอซังและฉีดพ่นน้ำหมัก
ชีวภาพในแปลงหลังเก็บเกีย่ วโดยให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ การทำปยุ๋ อ นิ ทรียโ์ ดย
ร่วมมอื ก บั ม หาวิทยาลัยแ ม่โจ้ และการตรวจวดั ร ะดับส ารพษิ ในรา่ งกายของเกษตรกร
เพื่อสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมี เป็นต้น
4) การใช้กฎระเบียบ นอกจากจะมีการออกเทศบัญญัติเพื่อควบคุมการเผา
โดยมีบทลงโทษแล้ว เทศบาลยังส่งเสริมให้ชุมชนสร้างกติกาและกฎระเบียบของ
ตนเองเพื่อใช้บังคับในชุมชน เช่น การจัดทำโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนที่บ้านหางดง
จำนวน 72 ไร่ โดยมีการจัดเป็นพื้นที่ป่าอ นุรักษ์และพื้นทีท่ ำกินซึ่งประชาชนใช้ปลูก
ไม้ผล พร้อมๆ ไปกับการอนุรักษ์ป่าแ ละแหล่งน้ำ 
การดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีผลทำให้คุณภาพชีวิตของ
ชุมชนดีขึ้น ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จก็คือ นวัตกรรมและความคิดริเริ่มของ
ผู้บริหาร อปท. และผู้นำชุมชนทสี่ ามารถทำให้ป ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะด้านการลดการเผาในที่โล่ง
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6 .1.2 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร ประชากร
ประมาณ 30,000 คน เทศบาลตำบลสันทรายหลวงกำหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการ
สิ่ ง แ วดล้ อ มโ ดยเน้ น ก ารมี ส่ ว นร่ ว มข องป ระชาชน มี ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
5 ยุทธศาสตร์ และหนึ่งในนั้นคือยุทธศาสตร์ด ้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ได้ดำเนินมาตรการ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้11
 1) ออกเทศบัญญัตกิ ารควบคุมค วันไฟและฝุ่นล ะอองจากการเผา เพื่อป ้องกัน
แก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการและชุดปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเผาขยะ
ในพื้นที่ และดำเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 3) ประชาสัมพันธ์ต ามสอื่ แ ละจดั ท ำปา้ ย ณ จุดต า่ งๆ เพือ่ ร ณรงค์ให้ป ระชาชน
มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จัดพื้นที่ 4 ไร่สำหรับให้
ประชาชนทิ้งกิ่งไม้ใบไม้โดยเทศบาลนำใบไม้กิ่งไม้ที่ย่อยแล้วม าทำปุ๋ยหมัก ขอความ
ร่วมมือจากประชาชนในการคัดแ ยกขยะ กำจัดวัชพืช และแผ้วถางหญ้าในที่ดินของ
ตนเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ กำหนดเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนแจ้งเหตุก ารเผา
4) ดำเนินม าตรการให้เจ้าของทดี่ นิ ซ งึ่ ป ล่อยให้ท รี่ กร้างวา่ งเปล่าไม่ใช้ป ระโยชน์
จัดการดูแลที่ดินข องตนโดยห้ามมิให้ม ีการเผา
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการ
เผาในที่โล่ง เช่น จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการทำปุ๋ยหมัก และจัดรถเคลื่อนที่เพื่อ
ให้บริการย่อยใบไม้และกิ่งไม้ในหมู่บ้านตามที่ชุนช นแจ้งความต้องการ
6) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเพื่อล ดโลกร้อน จัดทำโครงการปลูกต้นไม้
ในโอกาสต่างๆ รวมทั้งแจกต้นไม้ให้ประชาชนนำไปปลูก เพิ่มความชุ่มชื้นและลด
หมอกควันในอากาศโดยการพ่นล ะอองน้ำ
11

  สรุปและเรียบเรียงจากคำบรรยายของ นายนที ดำรง นายกเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ในการประชุม
เรื่อง “วาระคนเชียงใหม่: การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหมกควัน” วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรม
อิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
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6.2 องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ ในพน้ื ทีป่ า่ 
 ตัวอย่างของ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในเขตพื้นที่ป่า ได้แก่ อบต. 
น้ำบ อ่ ห ลวง อำเภอสนั ป่าตอง อบต. บ่อส ลี อำเภอฮอด อบต. นาเกียน อำเภออมก๋อย 
และอบต. แม่ทา กิง่ อ ำเภอแม่อ อน ซึง่ จ ากการศกึ ษาโดยพฤกษ์ ยิบม นั ต ะสริ แิ ละคณะ
พบว่า อปท. เหล่านี้ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือโดยชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการป่า ชุมชนรวมกลุ่มกันและมีอาสาสมัครติดตามและสอดส่อง
การบกุ รุกแ ละการลกั ลอบเผาปา่  ปัจจัยส ำคัญท สี่ ง่ ผ ลตอ่ ค วามสำเร็จ ได้แก่ค วามเป็น
ผูน้ ำรว่ ม ประสบการณ์ท ี่ได้เผชิญก บั ค วามขาดแคลนนำ้  และภาวะนำ้ ท ว่ มฉบั พ ลันอ นั 
เกิดจ ากการตดั ไม้ท ำลายปา่  การได้ร บั ผ ลประโยชน์ร ว่ มกนั จ ากความมนั่ คงทางอาหาร
และรายได้ โดยการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรน้ำ การมีระบบ
การควบคุมโดยการใช้กฎกติกาที่พัฒนามาจากชุมชน นอกจากนี้โครงการพิเศษที่
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตช ุมชน เช่น การสนับสนุนการปลูกป่าเพื่อแลกข้าว หรือโครงการ
ปลูกต้นไม้แลกข้าวในชุมชนกะเหรี่ยงที่ขาดแคลน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย ก็ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนในความพยายามที่จะลดการแผ้วถางและเผาในระดับหนึ่ง  ในที่นี้
จะกล่าวถึง อปท. 2 แห่ง เพื่อพ อให้เห็นภาพเป็นต ัวอย่าง
 6.2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน ประกอบด้วย 7 
หมู่บ้าน ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสลับกับพื้นที่ป่าชุมชน อบต. แม่ทา เป็นตัวอย่างของ
ความสำเร็จที่เกิดจากการจัดทำกฎกติกาชุมชนที่ ใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่ากฎหมายของรัฐ รวมทั้งการจัดการโดยอาศัยจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชน การดำเนินก ารที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้12
 1) การใช้กฎกติกาของชุมชน มีการจัดทำกฎข้อบังคับของชุมชนเพื่อควบคุม
การจัดการพื้นที่ป่าชุมชน จัดตั้งค ณะกรรมการป่าชุมชนเพื่อร่วมกันบริหารจัดการป่า 
12

  สรุปแ ละเรียบเรียงจาก รายงานวิจัยโดย พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และคณะ เรื่อง องค์ความรู้และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง, อ้างแล้ว และจากคำบรรยายของ 
นายประดิษ ฐ์ อินต๊ะปวน ผู้ใหญ่บ้านบ้านค้อกลาง ต.แม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน ในการประชุมเรื่อง 
“วาระคนเชียงใหม่: การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหมกควัน” วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียล
แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
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มีการหมุนเวียนตรวจป่าช ุมชนทุกเดือน โดย อบต. แม่ทา เป็นผู้อำนวยความสะดวก
และช่วยประสานงาน ควบคุมการขยายพื้นที่ปลูกพืช โดยชุมชนมีส่วนร่วมทำแนว
เขตแผนที่ป่ากับพื้นที่ทำกิน จัดทำแนวกันไฟป่า พร้อมทั้งมีระบบเฝ้าระวังในหมู่บ้าน 
กฎกติกาที่จัดทำขึ้นมีลักษณะเอื้อต่อวิถีชีวิตและการบำรุงรักษาป่า เช่น อนุญาตให้
ตัดไม้เดือนละ 1 ครั้ง คนทตี่ ัดไม้ 1 ต้น ต้องปลูกทดแทน 10 ต้น ห้ามเผาตอซังข้าว
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน แต่อนุญาตให้ทยอยเผาได้ในเดือนพฤศจิกายน
และธันวาคมเท่านั้น เนื่องจากเป็นช ่วงเวลาที่ยังม ีลมพัดผ่าน กำหนดโทษปรับสำหรับ
ผู้ที่เผาป่า 5,000 บาท โดยส่งเงินค ่าป รับเข้าก องทุนส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจ ัดให้
แก่ผู้แจ้งเหตุ
 2) ส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการบำรุงรักษาป่า เช่น 
การจัดพิธีเลี้ยงผี และสาบานตนว่าจะไม่เผาป่า การนิมนต์พระสงฆ์ออกบิณฑบาต
ให้คนไม่ตัดต้นไม้ และชุมชนร่วมมือกันจัดทำฝายแม้ว เป็นต้น
 6.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง เป็น อบต. 
ขนาดกลาง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน 
สภาพพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าชุมชน ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพิงป่า
เป็นแ หล่งอาหารและรายได้ ในอดีตม ักประสบปัญหาจากการเผาป่าเพื่อล่าสัตว์และ
หาของป่า ผลกระทบจากภัยธรรมชาติท ำให้ป ระชาชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า
ร่วมกัน ความสำเร็จของ อบต. น้ำบ่อหลวงเกิดจากการรณรงค์และการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในชุมชน การอาศัยวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนที่เอื้อต่อการรักษาป่า 
และการสนับสนุนด้านเครื่องมือและงบประมาณ กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาพอสรุปได้
ดังนี้13
1) การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น ทำแนวกันไฟ และร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐในการทำแนวเขตป่า แบ่งป่าช ุมชนจำนวน 8,000 ไร่ให้ชุมชนแต่ละพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อให้ชุมชนเกิดความหวงแหนป่า จัดระบบเฝ้าระวังไฟป่าในช่วงเดือน
13

  สรุปแ ละเรียบเรียงจาก รายงานวจิ ยั โดย พฤกษ์ ยิบม นั ต ะสริ  ิ และคณะ เรือ่ ง องค์ค วามรแู้ ละแนวทางปฏิบตั ิ
ที่เหมาะสมที่สนับสนุนก ารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาในที่โล่ง, อ้างแล้ว
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กุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ใช้ว ิทยุชุมชนเป็นสื่อในการรณรงค์ ทำฝายชะลอน้ำ
โดยชมุ ชนมสี ว่ นรว่ มและไม่ร บั ค า่ แรง และให้ต งั้ ช อื่ ฝ ายตามนามสกุลข องผทู้ บี่ ริจาคเงิน
เป็นค า่ ใช้จ า่ ยในการสร้างฝาย กำหนดกฎกติกาชมุ ชนหา้ มลา่ ส ตั ว์ในฤดูกาลผสมพนั ธุ์ 
และขอความรว่ มมอื ช ว่ ยกนั ส อดสอ่ งไม่ให้ค นภายนอกชมุ ชนเข้าม าลา่ ส ตั ว์ในพนื้ ทีป่ า่ 
ของชุมชน จัดกิจกรรม อบต. สัญจร เพื่อร ับฟังค วามคิดเห็นและปัญหาโดยตรงจาก
ประชาชนในพื้นที่ และรณรงค์ให้ล ดการเผาโดยประสานงานกับ อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในชุมชน
2) จดั ก จิ กรรมอนุรกั ษ์ป า่ โดยอาศัยว ฒ
ั นธรรมประเพณีข องชมุ ชน เช่น ปลูกป า่ 
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในโอกาสสำคัญ เช่น วันออกพรรษา วันพ่อ และ วันแม่ จัดกิจกรรม
บวชป่าปีละ 1 ครั้ง โดยร่วมมือกับสมาชิกชุมชน วัด และโรงเรียน 
3) การสนับสนุนด้านเครื่องมือและงบประมาณ เช่น ซื้อเครื่องดับไฟป่า
และเครื่องดับเพลิงให้ทุกหมู่บ้าน จัดสรรงบประมาณปีละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท 
เพื่อบำรุงรักษาฝายชะลอน้ำ และประสานกับกรมทางหลวงชนบทให้สนับสนุน
เครื่องจักรในการซ่อมบำรุงฝาย โดย อบต. จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ำมันให้ 
เป็นต้น
ตัวอย่างของ อปท. ต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้น และอีกมากมายที่ไม่สามารถนำ
มากล่าวในทนี่ ี้ได้ท งั้ หมดชี้ให้เห็นว า่  การแก้ไขปญ
ั หาหมอกควันจ ะประสบความสำเร็จ
ได้ก็ต่อเมื่อประชาชนในพื้นที่ ให้ความร่วมมือและเห็นถึงความสำคัญ โดยมี อปท. 
เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญม ากที่สุดในพื้นที่ ทั้งนี้ อปท. จะต้องสามารถประสาน
ลงไปถงึ ในระดับห มูบ่ า้ น โดยอาศัยก ลไกของกำนัน ผูใ้ หญ่บ า้ น เครือข า่ ยองค์กรชมุ ชน 
และอาสาสมัครในพนื้ ที ่ นอกจากน ี้ การสนับสนุนด า้ นงบประมาณ การเสนอทางเลือก 
และการสร้างแรงจูงใจให้แ ก่ชุมชนก็เป็นเงื่อนไขสำคัญเช่นกัน
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7
ตัวอย่างการดำเนินการปอ้ งกันแก้ไขปญ
ั หา

หมอกควันและมลพิษทางอากาศในตา่ งประเทศ

การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันหรือควันไฟอันเนื่องมาจากไฟป่า 
และการเผาเพือ่ เตรียมพนื้ ทีท่ ำการเกษตรมตี วั อย่างให้เห็นในหลายประเทศ  ประเทศ
ฟินแลนด์เป็นประเทศแรกๆ ที่ออกกฎหมายตั้งแต่ป ี ค.ศ. 1734 บังคับให้เกษตรกร
ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนที่จะสามารถเผาวัสดุทางการเกษตรใดๆ ซึ่งต่อมาส่งผล
ให้การเผาในที่โล่ง ต้องเป็นไปภายใต้การกำกับ (Prescribed Burning) ประเทศ
เยอรมนีเคยห้ามการเผาในทโี่ล่งโดยเด็ดขาดมาตั้งแต่ป ี ค.ศ. 1975 แต่ต ่อมาก็ยอม
ให้มีการให้เผาภายใต้การกำกับได้ ภายหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการทดลอง
เผาภายใต้การกำกับครั้งแรกในพื้นที่ไร่องุ่นทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศในปี 
ค.ศ. 1998 นอกจากนี้ ยังมีประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป ที่ใช้ระบบอนุญาตให้เผา
ได้ภายใต้การกำกับ ได้แก่ ประเทศนอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และ 
สหราชอาณาจักร เป็นต้น
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการใช้ระบบการเผาภายใต้การกำกับ
ในมลรัฐต่างๆ มากกว่าสิบรัฐ อาทิเช่น รัฐอ ล าบามา แคลิฟอร์เนีย นอร์ธแคโรไลนา 
ฟลอริดา โคโลราโด จอร์เจีย เคนตักก ี นิวยอร์ก เทกซัส และเพนซิลเวเนีย ในระดับ
ประเทศ สหรัฐอเมริกามกี ฎหมายหลักว า่ ด ว้ ยอากาศสะอาด (Clean Air Act) ตัง้ แต่ป  ี
ค.ศ. 196314 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ ให้อ ำนาจองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental 
14

  The Federal Clean Air Act 1963
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Protection Agency หรือ EPA) ในการกำหนดมาตรฐานคณ
ุ ภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป โดยแต่ละมลรัฐสามารถออกกฎหมายระดับรัฐขึ้นมา เพื่อให้คุณภาพอากาศ
ไม่ด อ้ ยไปกว่าม าตรฐานระดับช าติ ซึง่ ในกรณีข องการเผาในทโี่ ล่ง หากไม่มกี ารกำกับ
ควบคุมท พี่ อเพียงในพนื้ ที่ใด ก็จ ะสง่ ผ ลให้ม าตรฐานคณ
ุ ภาพอากาศในพนื้ ทีน่ นั้ ไม่เป็น
ไปตามมาตรฐานระดับช าติ ด้วยเหตุน  ี้ หลายมลรัฐจ งึ ได้อ อกกฎหมายเพือ่ ค วบคุมก าร
เผาในที่โล่ง
 รัฐนอร์ธแคโรไลนาของสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายการเผาภายใต้การกำกับ
ใน ปี ค.ศ. 199915 ภายหลังจ ากที่ได้มกี ารทดลองให้มกี ารเผาในทโี่ล่งเพื่อลดปริมาณ
เชื้อเพลิงในอุทยานแห่งรัฐ เพื่อสงวนรักษาประชากรของพรรณไม้และสิ่งมีชีวิตที่
หายากในป่าและแหล่งธรรมชาติมาแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 ทั้งนี้ได้มีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่อุทยานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาวิธีการเผาทคี่ วบคุมได้ผลดีมาแล้ว กฎหมาย
ทีอ่ อกมาจงึ เป็นท ยี่ อมรับก นั  ถึงแ ม้วา่ ข นั้ ต อนการขออนุญาตจะเข้มง วดมาก เนือ่ งจาก
เจ้าของพนื้ ทีท่ จี่ ะทำการเผา จะตอ้ งยนื่ ข อใบอนุญาตกบั ห น่วยงานดา้ นทรัพยากรปา่ ไม้
ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ คำขอจะต้องผ่านการพิจารณา
ขั้นต้นโดยผู้ชำนาญการเผาที่ผ่านหลักสูตรที่รัฐรับรอง โดยในแบบขออนุญาตต้อง
อธิบายเหตุผลความจำเป็นพ ร้อมแผนทีข่ องพนื้ ทีแ่ ละรายละเอียดอนื่ ๆ อกี ม าก รวมทงั้
วิธีการเผา การควบคุมและรายชื่อผู้ชำนาญการเผาที่จะต้องกำกับการเผา
 ส่วนมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีกฎหมายการจัดการป่าแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ค.ศ. 
197316 ที่กำหนดให้มีการเผาภายใต้ก ารกำกับได้ เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงจ ากกิ่งไม้
ใบไม้ในพื้นที่ป่า โดยมีมาตรการที่ควบคุมอย่างเข้มง วด ซึ่งส่งผ ลให้พืชและสิ่งมีชีวิต
ประจำถิ่นไม่สูญพันธุ์ไปกับไฟป่า โดยมีบุคลากรที่ชำนาญการควบคุมไฟและควันไฟ
กำกับด แู ล เพือ่ ให้เกิดค วามปลอดภัยแ ละมผี ลกระทบตอ่ ค ณ
ุ ภาพอากาศกบั ค วามหลาก
หลายทางชีวภาพให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ในระดับเขต (county) ของรัฐยังอาศัยกฎหมาย
ว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย17 ในการกำหนดรายละเอียด
15
  North Carolina Burning Act 1999
16
  California Forest Practice Act 1973
17

  California Health & Safety Code
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เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการเผาภายใต้ก ารกำกับได้  สำหรับร ัฐอื่นๆ ก็มีกฎหมาย
ระดับรัฐที่ ให้อำนาจเขตหรือท้องที่ ในการกำหนดรายละเอียดคล้ายๆ กัน โดยแทบ
ทุกรัฐจะเน้นในเรื่องวิธีการที่เจ้าของพื้นทีข่ ้างเคียงยอมรับได้ ช่วงระยะวันเวลาที่เผา
ที่จะกระทบมาตรฐานคุณภาพอากาศน้อยที่สุด และการกำกับควบคุมการเผาโดย
ผู้ชำนาญการควบคุมควันไฟหรือผ ู้ที่ผ่านการฝึกอบรมที่ทางการรับรองแล้ว ทั้งนี้ได้มี
การจดั ต งั้ ศ นู ย์ฝ กึ อ บรมระดับช าติในเรือ่ งน ี้ (The National Interagency Prescribed 
Fire Training Center-PFTC) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่ป ี ค.ศ. 1998 อยู่ที่
เมืองทาลาฮาสซี รัฐฟ ลอริดา และมสี ถานีฝ ึกภ าคปฏิบัตอิ ยูท่ รี่ ัฐม ิสซิสซิปปี อลาบามา 
เทกซัส และจอร์เจียด ้วย18
ประเทศออสเตรเลียมีการเผาภายใต้การกำกับในรัฐต่างๆ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 
19
1920   โดยแต่ละรัฐมีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการอนุญาตและกำกับควบคุม
การเผาที่ไม่แตกต่างกันมาก การเผาภายใต้การกำกับเป็นมาตรการที่ ใช้ในการลด
ความเสี่ยงของอัคคีภัยตามพื้นที่ซึ่งเป็นป่าเขา (bushfire hazard risk reduction) 
ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของออสเตรเลีย โดยเฉพาะเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 
ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัด จากการที่ออสเตรเลียประสบปัญหาไฟป่ามาหลายครั้ง 
ทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งและหน่วยงานของรัฐ ร่วมมือกันในการศึกษาวิจัยและ
สร้างองค์ความรู้ที่แพร่หลายในเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่น ประมวลความรู้ที่ ใช้ในการเผา
ภายใต้การกำกับในรัฐวิคตอเรีย (Synopsis of the Knowledge Used in Prescribed 
Burning in Victoria)20  ทมี่ กี ารจดั ท ำขนึ้ ในป ี ค.ศ . 1999 ก็ม รี ฐั ต า่ งๆ ของออสเตรเลีย
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเผาภายใต้การกำกับในรัฐของตนด้วย อย่างไรก็ดี 
การเกิดไฟปา่ ค รัง้ ใหญ่ในรฐั ว คิ ตอเรียในเดือนกมุ ภาพันธ์ในป ี ค.ศ . 2009 ซึง่ น อกจาก
18
19

h ttp://fire.forestencyclopedia.net/p /p 139
Oliveras, I., Bell, T. (2008) An Analysis of the Australian Literature on Prescribed Burning. Journal 
of Forestry, v.106, p.3 1-37.
20
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dse.vic.gov.au/DSE/nrenfoe.nsf/childdocs/-A33AA7D81F96F3114A2567CB000DB43A-1 C0CF21706909C04CA256DAC00169D3B-1 8E9C0455F6C315A4A256DEA0014679E?open
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จะเผาผลาญป่าเป็นพื้นที่มหาศาลแล้ว ยังทำให้ม ีผู้เสียชีวิตจากควันไฟเกือบ 200 คน 
ทำให้รัฐวิคตอเรียของออสเตรเลียต้องกลับมาทบทวนมาตรการการเผาภายใต้การ
กำกับครั้งใหญ่21
 ก ารเผาภายใต้ก ารกำกับห รือก ารจดั ร ะเบียบการเผามที งั้ ข อ้ ดีแ ละขอ้ เสีย ข้อดี
ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปก็คือ เป็นมาตรการลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่าหรือ
อัคคีภัยที่เกิดจากการเผาโดยปราศจากการวางแผนและการควบคุม ประการถัดมา 
การเผาภายใต้ก ารกำกับช ว่ ยให้การเตรียมพนื้ ทีส่ ำหรับก ารเกษตร การศกึ ษาวจิ ยั  และ
นันทนาการ เป็นไปได้อ ย่างมปี ระสิทธิภาพ สามารถกำจัดศ ตั รูพ ชื ได้โดยไม่ต อ้ งใช้ส าร
เคมี สามารถช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพที่เหมาะสมได้22 และมีศักยภาพ
ในการลดการปลดปล่อยกา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์ภ ายใต้บ ริบทของพธิ สี ารเกียวโตได้ 2 3
ในขณะที่ข้อเสียหรือข้อโต้แย้งได้แก่ การก่อให้เกิดหมอกควันที่ทำลายทัศนวิสัย 
เพิ่มความเสี่ยงของการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ การเสี่ยงต่อการ
สูญเสียที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ข้างเคียงพื้น ที่เป้าหมายของการเผา 
การสญ
ู เสียห รือเปลีย่ นสภาพธาตุอ าหารผวิ ด นิ  และผลกระทบตอ่ ร ะบบนเิ วศซงึ่ ร วมถงึ 
สิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ประจำถิ่น24
 อย่างไรก็ดี หน่วยงานของรัฐและนักวิชาการด้านการจัดการป่าในประเทศ
ต่างๆ ที่ได้ใช้มาตรการเผาภายใต้การกำกับ ได้พยายามให้ข้อมูลแก่สาธารณชนว่า
ข้อเสียหรือข ้อโต้แย้งเหล่าน ี้ สามารถป้องกันหรือลดขนาดของมันได้ หากดำเนินการ
ถูกต อ้ งตามหลักว ชิ าการ ซึง่ ว ธิ กี ารเผาภายใต้ก ารกำกับท ดี่ ี25 เน้นในเรือ่ งการวางแผน 
21

http://www.watoday.com.au/opinion/society-and-culture/fire-prevention-a-burning-issue-
20100219-olqw.html
22
http://www.fl-dof.c om/w ildfire/rx_guide.html
23
ดูรายละเอียดได้จากรายงานเรื่อง Potential for CO2 Emissions Mitigation in Europe through 
Prescribed Burning in the Context of the Kyoto Protocol ในวารสาร Forest Ecology and Management,
251 (3): 164-1 73 November 15, 2007
24
http://dana.ucc.nau.edu/~dp68/e xtended_argumentative_paper.htm
25
ดูวิธีการเผาภายใต้การกำกับที่ดีได้ที่ http://www.noble.org/Ag/Wildlife/prescribedburn/Index.
htm
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การมีข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาทถี่ ูกต้องและพอเพียง การมีบุคลากรที่มีประสบการณ์
และความชำนาญในการเผาและควบคุมไฟซึ่งต้องอยู่ประจำในช่วงดำเนินการ และ
การประสานกบั ห น่วยงานทเี่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีพ้ นื้ ทีเ่ ป้าห มายจะตอ้ งไม่อ ยู่ใกล้เคียงกบั เขต
ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และโรงเรียน โดยข้อมูลสำคัญที่ต้องมีก่อนดำเนินการก็คือ 
วันที่จะเผาและวันถัดไปจะต้องแน่ใจว่ามีลมที่ไม่แรง (5-15 ไมล์ต่อชั่วโมง) และมี
ทิศทางเดียวที่แน่นอน ความชื้นสัมพัทธ์จ ะต้องไม่ต่ำก ว่าร้อยละ 25 การเผาต้องเริ่ม
จากทิศที่ตรงข้ามกับทิศท ี่ลมพัดมา วันที่เผาต้องเป็นว ันที่อุณหภูมิไม่สูง และจะต้อง
ไม่เผาเป็นพื้นที่กว้างเกินกว่ากำลังที่บุคลากรผู้ชำนาญจะสามารถควบคุมไฟได้
 ตัวอย่างการดำเนินการของประเทศในสหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยมลรัฐต่างๆ และประเทศออสเตรเลียข ้างต้น น่าจะเป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาและ
เป็นแนวคิดประกอบมาตรการลดการเผาในที่โล่งซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในประเทศไทย
ขณะนี้เท่านั้น เพราะสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พื้นที่ พรรณไม้ และวิถีชีวิตของ
คนในประเทศเหล่าน มี้ คี วามแตกตา่ งจากประเทศไทยโดยสนิ้ เชิง หากจะกำหนดให้การ
เผาภายใต้ก ารกำกับเป็นย ทุ ธศาสตร์ห นึง่ ในการแก้ไขปญ
ั หาหมอกควันแ ละมลพิษท าง
อากาศในเชียงใหม่และภาคเหนือของไทยในอนาคต ก็คงจะต้องเริ่มพิจารณาตั้งแต่
การกำหนดหน่วยงานผรู้ บั ผ ดิ ช อบและอนุญาตให้เผา และการอนุญาตจะมหี ลักเกณฑ์ 
ช่วงเวลา และเงือ่ นไขอย่างไร ซึง่ ท งั้ หมดนตี้ อ้ งอาศัยข อ้ มูลด า้ นปฐพีศ าสตร์ นิเวศวิทยา 
อุตนุ ยิ มวิทยาและสภาพของมลพิษท างอากาศอย่างพอเพียง รวมทงั้ จ ะตอ้ งมบี คุ ลากร
ที่มีคุณสมบัติในการกำกับควบคุมการเผาได้โดยไม่กระทบต่อมาตรฐานคุณภาพ
อากาศ ซึง่ ป ระเด็นต า่ งๆ เหล่าน เี้ ป็นเรือ่ งทยี่ งั ต อ้ งมกี ารศกึ ษาวจิ ยั ก นั อ กี ม าก นอกจากนี้
ยังจะต้องทำความเข้าใจกับสังคมบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความขดั แ ย้งท อี่ าจจะเกิดข นึ้ ร ะหว่างกลุม่ บ คุ คลทรี่ ณรงค์ให้ห า้ มการเผาโดยสนิ้ เชิง กับ
กลุ่มที่มองว่าการจัดร ะเบียบการเผาและการชิงเผาจะช่วยลดปัญหาไฟป่าและปัญหา
หมอกควันได้ อีกทั้งการลดการเผาจะต้องมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่กระทบ
กับวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนมากจนเกินไป
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8
แนวทางในอนาคตสำหรับจงั หวัดเชียงใหม่
และภาคเหนือของไทย

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ท คี่ ล้ายกับเป็นแอ่งกระทะ เนื่องจาก
มีภูเขาล้อมรอบอยู่ และสภาพความกดอากาศสูงในช่วงปลายฤดูหนาวก่อนเข้าสู่ฤดู
แล้งในแต่ละปี ผนวกเข้าก ับไฟป่า การเผาในที่โล่ง รวมทั้งก ารปล่อยอากาศเสียจาก
ยวดยานพาหนะและอตุ สาหกรรมตา่ งๆ ซงึ่ น บั ว นั ม แี ต่ท วีจ ำนวนขนึ้  เป็นส าเหตุส ำคัญ
ของปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ การแก้ไขปัญหาและ
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเป็นเรือ่ งทเี่ กีย่ วข้องกบั ว ถิ ชี วี ติ แ ละวธิ ปี ฏิบตั  ิ จึงเป็นเรือ่ งที่
ต้องใช้เวลาและตอ้ งอาศัยค วามรว่ มมอื จ ากทกุ ภ าคสว่ น นอกจากน ี้ สภาพภมู ปิ ระเทศ
ที่แตกต่างกันอันได้แก่ พื้นที่สูง ที่ดอน และพื้นที่ราบ ทำให้ต้องอาศัยมาตรการด้าน
เทคโนโลยี มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม และมาตรการจูงใจในการ
แก้ไขปัญหาทแี่ ตกต่างกัน โดยจำเป็นต ้องมแี นวทางป้องกันแ ก้ไขปัญหานี้ในลักษณะ
บูรณาการ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้มาตรการในอนาคตสำหรับ
การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในเชียงใหม่ น่าจ ะประกอบ
ด้วยมาตรการระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวดังนี้

8.1 มาตรการระยะสน้ั และระยะกลาง
 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน การรณรงค์และประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่วนราชการต่างๆ  ดำเนินการตามปรกติ
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โดยมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับอยูแ่ ล้ว เช่น การติดป้าย รณรงค์ผ่านสื่อ และการใช้
หอกระจายขา่ วในหมูบ่ า้ นหรือช มุ ชน รวมทงั้ ก ารประชาสัมพันธ์ผ า่ นอาสาสมัครหมูบ่ า้ น 
เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อปพร. และอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม (ทสม.)
 2) ให้ค วามรคู้ วามเข้าใจและปลูกจิตส ำนึกเกีย่ วกบั ป ญ
ั หาหมอกควัน โดยทำงาน
ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายต่างๆที่มีอยู่แล้วมากมาย เช่น ผู้นำชุมชน ผู้นำชนเผ่า อสม.
กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน องค์กรศาสนา พระสงฆ์
และโรงเรียน เครือข่ายเหล่านี้เป็นทุนสังคมที่จะช่วยขับเคลื่อนมาตรการลดการเผา 
อปท. ควรมีบทบาทเข้าม าสนับสนุนและดำเนินง านผ่านกลุ่มเครือข่ายเหล่านี้
3) การส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเป็น ทางเลือก ตัวอย่างเช่น 
การใช้เครื่องจักรไถกลบเพื่อทดแทนการเผา การปลูกถั่วนิ้วนางแดงเหลื่อมข้าวโพด
ซึ่งทดลองได้ผลดีในบางพื้นที่ของ อำเภอเชียงดาว การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการใช้น้ำเชื้อจุลินทรีย์ พด. 2 ของกรมพัฒนาที่ดิน 
เป็นต้น ในปัจจุบัน มีการเผยแพร่เทคโนโลยีเหล่าน แี้ ล้วในหลายพื้นที่ แต่ก ็ยังมีชุมชน
เป็นจำนวนมากในพื้นที่ดอนและพื้นที่สูงซึ่งยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ ทั้งนี้ 
ควรเร่งด ำเนินก ารโดยเฉพาะในพนื้ ทีเ่พาะปลูกข า้ วโพดซงึ่ ม ตี อซงั ข า้ วโพดเป็นจ ำนวน
มากก่อน
 4) การเพิม่ จ ำนวนเครือ่ งโม่ห รือย อ่ ยเศษวสั ดุพ ชื  เพือ่ น ำมาทำปยุ๋ ห มัก และลด
การเผา โดย อบจ. ควรเข้าม าช่วยสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ด้วย ในบางพื้นที่
ซึ่งมีตอซังข้าวโพดสะสมเป็นจำนวนมาก เช่น อำเภอแม่แจ่ม จำเป็นต้องอาศัยการ
สนับสนุนเพื่อจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าน ี้ก่อน
 5) สำรวจ สร้างฐานข้อมูล และแผนที่เสี่ยงภัยข องพื้นทีท่ ี่จะเกิดไฟป่า และ
การเผาในที่โล่ง เพื่อดำเนินมาตรการและใช้ง บประมาณในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ตรงจุด รวมทั้งช่วยบ่งชี้ช่องว่างของการดำเนินง านและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
6) การใช้ม าตรการทางกฎหมาย เช่น การบงั คับใช้ก ฎระเบียบทกี่ ำหนดให้การ
เผาตอ้ งขออนุญาต ตามประกาศจงั หวัด การควบคุมก ารปล่อยมลพิษจ ากอตุ สาหกรรม
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ครัวเรือนต่างๆ และการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุรำคาญที่เกิดจากการเผา
อย่างจริงจัง เช่น การเผาขยะในเขตเมืองและชานเมืองโดยอาศัยพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ . 2535
 7) 
 ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็วแทนการปลูกข้าวโพดและพืช
ไร่อ ื่นๆ ในพื้นที่ป่า ในระหว่างทยี่ ังไม่มีการแก้ไขกฎหมายป่าไม้เพื่อการนี้ ควรดำเนิน
การตามมาตรา 19 ของ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งช าติ พ.ศ. 250726 และ มาตรา 
19 ของ พระราชบัญญัตอิ ุทยานแห่งช าติ พ.ศ. 250427 ไปพลางก่อน ทั้งนีน้ โยบาย
ส่งเสริมป่าชุมชนในเขตป่าสงวนและการจัดการชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของรัฐ
ที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการโดยอาศัยบ ทบัญญัตเิหล่านี้
 8) จัดสรรงบประมาณในรูปงบอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. ในการจัดทำ
โครงการผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร และการทำปุ๋ยชีวภาพ 
หรือเกษตรอินทรีย์ ทั้งนีเ้พื่อให้ม ั่นใจว่า อปท. จะใช้ง บประมาณเพื่อกิจกรรมทชี่ ่วย
ลดการเผาอย่างแท้จริง
9) บูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีเอกภาพในการแก้ไข
ปัญหาการเผาในที่โล่ง เช่น บูรณาการการทำงานและการสื่อสารระหว่างกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน กับ อปท. บูรณาการทำงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติส ิ่งแวดล้อมภาคให้เป็น
ไปในแนวทางเดียวกันและมีความชัดเจนสำหรับ ทสม. ซึ่งปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 
ส่งเสริมให้มีการจัดท ำโครงการเพื่อลดการเผาในระดับหมู่บ้าน (อาจเสนอโดยกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ทสม.) เพื่อดำเนินการของบประมาณผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน 
26 

มาตรา 19 พ.ร.บ. ป่าส งวนแห่งช าติ พ.ศ. 2507 บัญญัตวิ ่า “เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือ
บำรุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทำ
การอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งช าติได้”
27
มาตรา 19 พ.ร.บ. อุทยานแห่งช าติ พ.ศ. 2504 บัญญัตวิ ่าข้อห ้ามเกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆ ในเขต
อุทยานแห่งชาติ “มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติการไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแล
รักษาอุทยานแห่งชาติ หรือการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือ
การพักอาศัย หรือเพื่ออ ำนวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี
กำหนด โดยอนุมัตขิ องรัฐมนตรี”
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มายัง อปท. หรือ ผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านมายังอำเภอ และจังหวัดตามลำดับ 
เป็นต้น
10) จัดการประกวด อปท. และชุมชนทมี่ ีผลการดำเนินการดีเด่นด้านการลด
การเผา และนำเรื่องนี้มาเป็นเกณฑ์หนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ
8 .2 มาตรการะยะยาว
 1) นอกจากการรณรงค์แ ละการประชาสัมพันธ์ท ี่หน่วยงานของรัฐดำเนินงาน
ตามปรกติอ ยูแ่ ล้ว ควรบรรจุเรือ่ งปญ
ั หาหมอกควัน มลพิษท างอากาศ และภาวะโลกรอ้ น
รวมทั้งการจัดการขยะอย่างถูกต้องเข้าในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน
 2) อปท. ต้องดำเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมการลดขยะและการคัดแยกขยะ
อย่างจริงจัง จัดให้มีการเก็บขนขยะอย่างทั่วถึง และจัดการขยะตามหลักสุขาภิบาล 
โดยรว่ มกบั  อปท. อืน่ ๆ ในลกั ษณะสหการ หรือป ระสานกบั  อบจ. ในการจดั ต งั้ ศ นู ย์ก ำจัด
ขยะรวม ทั้งนี้เพื่อลดการกำจัดขยะโดยการเผาอย่างไม่ถูกต้อง อปท. ต้องวางแผน
เพื่อจัดระบบขนส่งมวลชนทมี่ ีประสิทธิภาพ เพื่อล ดการใช้ยวดยานพาหนะส่วนบุคคล 
ลดปัญหาการจราจร และลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการจราจร
 3) อปท. จำกัดและเข้มงวดกับการออกใบอนุญาตการดำเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งติดตามตรวจสอบการปล่อยมลพิษทางอากาศจากกิจการ
ที่ได้รับอนุญาตแล้วอย่างเข้มง วด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเผาอิฐ และอุตสาหกรรม
ครัวเรือนต่างๆ
 4) แก้ไขกฎหมายป่าไม้และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ป่า โดยการร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า
เช่น การปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็วในพื้นที่ป่าแทนการปลูกข้าวโพดและพืชไร่อื่นๆ 
รวมทั้งผลักดันให้มีกฎหมายป่าช ุมชน
5) บรรษัทเอกชนที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชไร่ในลักษณะการทำเกษตร
แบบพันธะสัญญา (contract farming) ควรเข้ามามีบทบาทในการจัดการกับเศษ
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วัสดุการเกษตร เช่น จัดหาเครื่องจักรเพื่อโม่ตอซังข้าวโพด และส่งเสริมการทำปุ๋ย
หมักจากเศษวัสดุพืช เป็นต้น
 6) เพิ่มจำนวนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดไฟป่าหรือหมอกควัน โดยเฉพาะจังหวัดที่ยังไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
แ ละอำเภอทอี่ ยูไ่กลจากสถานีต รวจวดั ป จั จุบนั ม ากกว่า 50 กิโลเมตร ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิด
การตระหนักรู้ข้อมูลมลพิษทางอากาศที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น
7) ให้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในเขตภาคเหนือ จัดตั้งเครือข่ายความ
ร่วมมอื  รวมทงั้ ป ระสานกบั ป ระเทศเพือ่ นบา้ นอย่างจริงจัง ในการปอ้ งกันแ ก้ไขปญ
ั หา
หมอกควันและมลพิษทางอากาศ ร่วมกันอย่างเป็นร ูปธรรม โดยขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานระหว่างประเทศภายใต้กรอบข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษ จาก
หมอกควันข้ามแดน
8 ) สถาบันอ ดุ มศึกษาตา่ งๆ โดยเฉพาะทตี่ งั้ อ ยู่ในภาคเหนือ น่าท จี่ ะได้ม บี ทบาท
มากขนึ้ ในการการศกึ ษาวจิ ยั ร ว่ มกนั อ ย่างรอบดา้ นกบั ห น่วยงานและองค์กรทเี่ กีย่ วข้อง 
ในเรื่องมลพิษทางอากาศ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่เป็นทางออกที่ยั่งยืน สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
ทั้งท ี่มาจากการเผาในพื้นทีแ่ ละจากแหล่งอ ื่นๆ ในภูมิภาคนี้ รวมทั้งก ารแสวงหาความ
ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้
อย่างจริงจัง
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บรรณานุกรม

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม (มิถุนายน 2548)
“แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง”.
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550) “แผน
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2551-2554 ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่30 ตุลาคม2550”.
ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ มงคล รายะนาคร พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช อุษณีย์ วินิจเขต
คำนวณ และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง (2550) “ความรุนแรง
ของปัญหาฝุ่นละอองในบรรยากาศและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในเชียงใหม่แ ละลำพูน”, สร้างสรรค์ป ญ
ั ญา : ชุดน โยบายสาธารณะ 
ลำดับที่ 16 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
ขจรศกั ดิ ์ โสภาจารยี  ์ และ เพชร เพ็งช ยั  (2550) รายงานวจิ ยั ฉ บับส มบูรณ์: “โครงการ
การสำรวจปริมาณฝุ่นในอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน”, ภายใต้การ
สนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
เจียมใจ เครือส ุวรรณ ชาคริต โชติอมรศักดิ์ ภาคภูมิ รัตน์จ ิรานกุ ูล และ อรวรรณ 
วิรัลห์เวชยันต์ (2551) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: “โครงการการวิเคราะห์
สภาพอากาศและการเฝ้าร ะวังก ารเกิดม ลภาวะอากาศ”, ภายใต้ก ารสนับสนุน
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
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ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง มลวิภา ศิรโิหราชัย และ ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 
(2548) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: “โครงการศึกษาการมีพฤติกรรมการมี
ส่วนรว่ มในการแก้ป ญ
ั หามลภาวะทางอากาศของประชาชนในเมืองเชียงใหม่”,
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
ทิพวรรณ ประภามณฑล รัตนา ทรัพย์บำเรอ สมพร จันทระ และ ไพสิฐ พาณิชย์กุล 
(2550) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: “การจัดลำดับความสำคัญการวิจัยด้าน
คุณภาพอากาศในเขตภาคเหนือตอนบน”, ภายใต้การสนับสนุนของคณะ
กรรมการสภาวิจัยแห่งช าติ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์).
พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช มุทิตา ตระกูลท ิวากร เฉลิม ลิ่วศ รีสกุล สุวร ัตน์ ยิบมันตะ
สิริ และ นิมิต อินปั๋นแก้ว (2550) รายงานวิจัยฉบับส มบูรณ์: “โครงการการ
ศึกษาระดับร ายวนั ข องฝนุ่ ในอากาศและผลกระทบตอ่ ส ภุ าพในผปู้ ว่ ยทเี่ ป็นโรค
หอบหืดภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน”, ภายใต้การสนับสนุนของ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (2552) รายงานฉบับสมบูรณ์: 
“องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเผาในที่โล่ง”, ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับ
สถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษา
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
มงคล รายะนาคร สมพร จันทระ สุนันทา วังกานต์ อุไร เต็งเจริญกุล พิสัณห์ 
กิจสวัสด ็ไพบูลย์ พรชัย จันตา อิงอร ชัยศรี วัลยา แสงจันทร์ และ ดุจเดือน 
แสงบุญ (2550) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: “โครงการการวิเคราะห์เพื่อหา
มลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน”, ภายใต้
การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).
มูลนิธเิพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2552) “เปิดพรมแดนความรู้แก้ไขปัญหาหมอกควัน”,
ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) (โครงการความร่วมมือเพื่อจ ัดการไฟป่าแบบผสมผสาน).
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เรวดี จรุงร ตั นาพงศ์ และอารีย า มนัสบ ญ
ุ เพิม่ พ ลู  (2552) เอกสารการวจิ ยั : “ผลกระทบ
ของหมอกควันต่อการท่องเที่ยว: กรณีจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต”, สถาบัน
ศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ประสานข้อมูลปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ (2550)  “สรุปบทเรียน
การจดั การปญ
ั หาหมอกควันในภาคเหนือ”, ภายใต้ก ารสนับสนุนโดยสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภ าพ (สสส.)
อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ ธีระ  ชโีวนรินทร์ และ ณรงค์พ ันธ์ ฉุนรัมย์ (2550) รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์: “โครงการการทำลายดีเอนเอของเซลล์ถุงลมปอดจากการ
ออกซิไกส์ด้วยสารสกัดจากฝุ่นขนาดเล็กพีเอ็ม2.5และพีเอ็ม10ในอากาศ
เชียงใหม่แ ละลำพูน”, ภายใต้ก ารสนับสนุนข องสำนักงานกองทุนส นับสนุนก าร
วิจัย (สกว.).
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution [http://www.aseansec.
org/pdf/a gr_haze.pdf].
Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 
21 May 2008 on Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe [http:
//e urlex.e uropa.e u/LexUriServ/ LexUriServ.d o?u ri=O J:L:2 008:1 52:0 001
:0044:EN:PDF]
International Forest Fire News [http://www.fire.uni-freiburg.de/iffn/iffn.
htm].
P. Pengchai, S. Chantara, K. Sopajaree, S. Wangkarn, U. Tengcharoenkul and 
M. Rayanakorn (2009)  “Seasonal Variation, Risk Assessment and
SourceEstimationofPM10andPM10-boundPAHsintheAmbient
AirofChiangMaiandLamphun,Thailand”, Environmental Monitoring 
and Assessment, 154 (1- 4), p.197-218.
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ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2551-2554 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 มีกระทรวงที่ร่วมรับผิดชอบหลายกระทรวง 
ได้แก่ 
1 . กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสงิ่ แ วดล้อม รับผ ดิ ช อบการเร่งรัดก ารถา่ ย
โอนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับบทบาท
ภารกิจหน่วยพิทักษ์อุทยานและหน่วยพิทักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป ่า ให้มีอำนาจหน้าที่
ด้านการปอ้ งกันแ ละควบคุมไฟในพนื้ ทีอ่ นุรกั ษ์ และพฒ
ั นาระบบตดิ ตามและเตือนภยั 
สถานการณ์ห มอกควันและไฟป่า 
 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผ ิดชอบการส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้
เกษตรอินทรีย์ปลอดการเผา สนับสนุนการดำเนินมาตรการการควบคุมการเผา
ในพื้นที่เกษตรกรรมและปฏิบัติการฝนหลวง จัดให้มีแผนการจัดการและควบคุม
การเผาหลังการเก็บเกี่ยว และพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบล ให้ม ีความรคู้ วามสามารถในการเผยแพร่องค์ความรู้เกษตร
ปลอดการเผา 
3 . กระทรวงมหาดไทย รับผ ดิ ช อบการสนับสนุนก ารถา่ ยโอนภารกิจป อ้ งกันแ ละ
ควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณด้านการจัดการไฟป่า
ให้กบั องค์กรปกครองทอ้ งถน่ิ  ตามแผนการกระจายอำนาจให้กบั องค์กรปกครองทอ้ งถน่ิ 
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4 . กระทรวงคมนาคมรับผ ิดชอบการควบคุม ป้องกัน การเผาหญ้าว ัชพืชและ
ขยะริมทาง ควบคุมมลพิษ จากยานพาหนะ โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มง วด 
 5. กระทรวงศกึ ษาธิการรบั ผ ดิ ช อบการจดั ให้ม หี ลักสูตรการเรียนการสอนดา้ น
มลพิษหมอกควันและไฟป่าในชุมชนและทุกระดับการศึกษา และ
6. กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ พัฒนา
ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับอุบัติภัยหมอกควัน พัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชน การให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์แ ก่ประชาชน
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