
เสวนา 

ฝุ่นควันข้ามแดน 
ปัญหาและความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนชายแดน 

“การประชุมวิชาการไทใหญ่ศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2” 

ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2563  

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

โดย ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  

และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



   ข�อมูลนี้จัดทําโดย

ฝ�ายวิชาการ สภาลมหายใจเชียงใหม�
ที่ปรึกษา
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ

สถานที่ติดต�อ : 
ฝ่ายวิชาการ สภาลมหายใจเชียงใหม่ 

อาคารที่ท�าการศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร : 094-139-3256

ออกแบบ : นางสาวธีราพร บุญธง



512 ปัญหาฝุ่นควัน
และการขยายตัวของ
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

4งานวิจัยเกี่ยวกับการเกิด 10
PM2.5 ตามธรรมชาติ

7 3 ข้าวโพด
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
และมลพิษข้ามพรมแดน

ในรัฐฉาน

52ฝุ่นควันข้ามแดน
กับผลกระทบด้านสุขภาพ

1 1 ฝุ่นควันข้ามแดน
และเงื่อนไขทางภูมิอากาศ

สารบัญ

ภาพ : วิศรุต แสนค�า ช่างภาพสารคดี



 ภาควิชาภูมิศาสตร ์  คณะสังคมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม ่  ร ่วมกับ Greenpeace 

ประ เทศไทย ได ้ท� าการศึกษา เ ร่ือง  “ข ้ าว โพด

ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ก า ร ใ ช ้ ที่ ดิ น แ ล ะ ม ล พิ ษ ท า ง

อ า ก า ศ ข ้ า ม พ ร ม แ ด น ”  จั ด ท� า ร า ย ง า น ก า ร

วิ เครา ะห ์การ เป ล่ียนแปลงพื้ นที่ ปลู กข ้ าว โพด 

จุดความร ้อน  และร ่องรอยพื้ นที่ เผา ไหม ้ จาก

ภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2562  

ในอนุภู มิภาคลุ ่มน�้ า โขง(ภาคเหนือตอนบนของ

ไทยตอนบนของ  สปป .ลาว  แล ะ รั ฐฉานของ 

เมียนมา)

	 การวิ เคราะห ์การจ� าแนกพื้ น ท่ีป ลูก
ข ้ า ว โพดและการวิ เ ค ร าะห ์ ร ่ อ ง รอยพื้ น ท่ี 
เผาไหม ้ 	 ใช ้ข ้อมูลดาวเทียม	 Terra/Aqua	
ระบบ	MODIS	ซึ่งมีความละเอียดเชิงพื้นที่	250	
เมตร	 ดังนั้นพื้นที่ที่ได้จากการศึกษา	 จะมีขนาด
เนื้อที่ใหญ่กว่า	 250	 ตารางเมตร	 ในส่วนของ
การวิ เคราะห ์การจ�าแนกพื้นที่ปลูกข ้าวโพด	 
ใช้วิธีการ	 Remote	 Sensing	 ในการวิเคราะห์
หาข้อมูล	 การวิเคราะห์จุดความร้อน	 ใช้ดัชนี	
Burn	 Scar	 Index	 ซึ่งเป ็นดัชนี ท่ีใช ้กันเป ็น 
วงกว้างในระดับสากล	และใช้ดาวเทียม	Suomi	
NPP	 ระบบ	VIIRS	ที่มีความแตกต่างจากระบบ	
MODIS	 ในด้านความละเอียดเชิงพื้นที่	 ซึ่งอยู ่ที	่

375	 เมตร	หมายความว่าพื้นที่จุดความร้อนที่มี
ขนาดเล็กกว่า	 375	 ตารางเมตร	 จะไม่สามารถ
ตรวจพบได้จากดาวเทียมชนิดนี้	 ข้อค้นพบจาก
การศึกษาสามารถแยกออกมาได้	 3	 ประเด็น
คือ	 1.แผนที่รายเดือนของพื้นที่ปลูกข้าวโพด  
จุดความร้อน และร่องรอยพื้นที่เผาไหม้ ในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2562 ในอนุภูมิภาค 
ลุ่มน�้าโขง (ภาคเหนือตอนบนของไทย ตอนบน
ของ สปป.ลาว และรัฐฉานของเมียนมา)	พบว่า 
ในช่วงเดือนเมษายน	เป็นช่วงเวลาท่ีท้ัง	3	ประเทศ
มีการปลูกข้าวโพดพร้อมกัน	โดยเรียงล�าดับจาก
พื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด	ได้แก่	รัฐฉานของเมียนมา	 
พบมากในช ่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม	
เนื้ อที่ประมาณ	 8,440,800	 ไร ่ 	 สปป.ลาว	 
พบมาก ในช ่ ว ง เ ดื อนมี น าคมและ เมษายน
เนื้ อ ท่ีประมาณ	 7 ,266 ,400 	 ไร ่ และ พ้ืน ท่ี	 
8	 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยพบมากใน
เดือนเมษายน	 เนื้อที่ประมาณ	 3,889,100	 ไร่	 
	 ในส่วนของข้อมูลร่องรอยพ้ืนท่ีเผาไหม้
พบว่าในช่วงระหว่างปี	 พ.ศ.	 2558	 –	 2559	 
ร่องรอยพื้นที่เผาไหม้จะพบมากในเดือนเมษายน	
และในช ่วงระหว ่างป ี	 พ.ศ.	 2560	 –	 2562	 
ร่องรอยพื้นที่เผาไหม้จะพบมากในเดือนมีนาคม	
พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยพบร่องรอยพื้นที่

ฝุ่นควันข้ามแดน 
และเงื่อนไขทาง 

 ภูมิอากาศ 
โดย ผศ.ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตร

อาจารย์ประจ�าภาควิชาภูมิศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เผาไหม้มากที่สุดในเดือนมีนาคมและเมษายน
ประมาณเดือนละ	2,947,500		ไร่	ตอนบนของ	
สปป.ลาวพบมากในเดือนเมษายน	 ประมาณ	
2,340,500	 ไร ่ 	 และรัฐฉานของเมียนมาพบ
มากในเดือนมีนาคม	 ประมาณ	 6,508,500	 ไร่	 
ความแตกต่างระหว ่างการวิ เคราะห์หาพื้นที่
จุดความร้อนและพื้นที่ร่องรอยการเผาไหม้	 คือ	 
หากมี ก า รวิ เ ค ร าะห ์พื้ นที่ ป ลู กข ้ า ว โพด ใน 
เดื อนมกราคม	 แต ่การ เผา เกิด ข้ึนในเดือน
ธันวาคม	 ดาวเทียมท่ีตรวจจับพื้น ท่ีจุดความ
ร้อนอาจไม่สามารถตรวจจับพ้ืนท่ีดังกล่าวได	้ 
แต่ดาวเทียมที่ตรวจจับร่องรอยการเผาไหม้จะ
ยังสามารถตรวจจับได้ถ้าหากว่าในพื้นที่เผาไหม้
ดังกล่าวยังไม่มีพืชขึ้นปกคลุม	 ดังนั้นจะพบว่า	 
การแสดงผลของดาวเทียมที่ใช้ส�าหรับตรวจจับ
ความร้อนจะสามารถส่งข้อมูลในสถานการณ์
ปัจจุบันได้แม่นย�ากว่า

"Hotspot ทั้งหมดที่พบในพื้นที่ปลูก

ข้าวโพดในพื้นที่อนุภูมิภาค

ลุ่มน�้าโขงคือทั้ง 3 ประเทศจะเห็นว่า

จุดความร้อนที่พบในที่ปลูกข้าวโพด

จะมีสัดส่วนประมาณ 30% ส่วนอีก 

70% จะเป็นจุดความร้อนที่พบใน

พื้นที่อื่นนั่นก็คือ พื้นที่ป่าและพื้นที่

เกษตรที่ไม่ใช่ข้าวโพดนั่นเอง"
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ไร่ข้าวโพดในพื้นที่หมู่บ้านหนองเด รัฐฉานของเมียนมา ภาพ : วิศรุต แสนค�า ช่างภาพสารคดี 



 2. แผนที่รายปีของพื้นท่ีปลูกข้าวโพด 
จุดความร ้อนและร ่องรอยพื้นที่ เผาไหม ้ใน 
ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2562 ในอนุภูมิภาค
ลุ่มน�้าโขง (ภาคเหนือตอนบนของไทย ตอนบน
ของ สปป.ลาว และรัฐฉานของเมียนมา)	 พบว่า
พื้นที่ปลูกข้าวโพดของประเทศไทย	 เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2558	 –	 2561	 และลดลง
ในปี	 พ.ศ.	 2562	 อย่างชัดเจน	 สปป.ลาว	 พื้นที่
ปลูกข้าวโพดอยู ่ในเกณฑ์คงที่ในทุก	 ๆ	 ปี	 และ 
รัฐฉานของเมียนมา	 พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดลดลง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2558	 –	 2561	 และ
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในปี	 พ.ศ.	 2562	 ในส่วนของ 
จุดความร้อนของประเทศไทย	 สปป.ลาว	 และ 
เมียนมา	 ลดลงตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2558	 –	 2561	
และเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนพร้อมกันทั้ง	 3	 ประเทศ
ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2562	 คิดเป็นอัตรา	 2	 -3	 เท่า
จากค ่า เดิมที่ เคยวัดได ้ 	 ดั งนั้นจะเห็นได ้ว ่ า	 
ในปี	 พ.ศ.	 2562	 จุดความร้อนของทั้ง	 3	ประเทศ 
สู งขึ้ นพร ้ อม กันค ่ อนข ้ า งมากและสุ ดท ้ าย 
ร่องรอยพ้ืนที่เผาไหม้	 ประเทศไทยมีจ�านวนมาก
ในช่วงปี	พ.ศ.	2558	–	2559		โดยเฉพาะในช่วงปี	 
พ.ศ.	 2559	 จะพบมากท่ีสุด	 หลังจากนั้นจึงลดลง
อย่างต่อเนื่องจนถึงปี	 พ.ศ.	 2562	 สปป.ลาวพบ
เพ่ิมขึ้นทุกปี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2558	 –	 2562	 และ
พบมากท่ีสุดในปี	 พ.ศ.	 2562	 และรัฐฉานของ
เมียนมาพบในปริมาณที่ใกล้เคียงกันในช่วงปี	 
พ.ศ.	2558	–	2559	ลดลงในปี	พ.ศ.	2560	และมี
การเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในปี	พ.ศ.	2561	–	2562	

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562
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ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง  

ช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2562  

ภาพ : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)



 3 .ความสัมพันธ ์ระหว ่างพื้นที่ปลูก
ข้าวโพด จุดความร้อน และร่องรอยพ้ืนที่เผาไหม้  
ในอนุภูมภิาคลุ่มน�า้โขง (ตอนบนของประเทศไทย 
รัฐฉานของเมียนมาและตอนบนของสปป.ลาว)  
พบว่าพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยพบ
จุดความร้อนที่อยู่ในพื้นท่ีปลูกข้าวโพดประมาณ	
4,000	จุด/เดือน	ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน
สลับกันไปในช่วง	 5	 ปีที่ได้ศึกษามา	 คือช่วงปี	 
พ.ศ.	2558	–	2562	สปป.ลาว	ประมาณ	10,000	
จุด/เดือน	 ในช่วงเดือนเมษายน	 และรัฐฉานของ 
เมียนมา	 ประมาณ	 7,000	 จุด/เดือน	 ในช่วง
เมษายน	ปริมาณจุดความร้อนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นที่ทั้ง		3	ประเทศ	เป็นพื้นท่ีปลูกข้าวโพด	30%	
อีก	70%	 คือพ้ืนท่ีป่าและพื้นที่เกษตรกรรมอื่น	ๆ
ในปี	 พ.ศ.	 2562	 เป็นปีที่พบพื้นที่จุดความร้อน
มากที่สุดจากทั้ง	3	ประเทศรวมกัน	ข้อค้นพบท่ีได้
ในเชิงของรูปแบบเชิงพื้นท่ีคือ	พื้นท่ีท้ัง	3	ประเทศ
มีอาณาเขตติดต่อกันวิเคราะห์รวมไปถึงปัญหา 
ฝุน่ควนั	PM2.5	โดยการน�าแผนทีว่เิคราะห์จดุความ
ร้อนในช่วงเดือนมีนาคม	พ.ศ.	 2563	 มาประเมิน
ร่วมกับการกระจายของค่าฝุ่นควัน	PM2.5	ในช่วง
เวลาเดือนมีนาคมเช่นเดียวกัน	 พบว่าในช่วงเวลา 
ดังกล่าวปริมาณจุดความร้อนมีการกระจุกตัวอยู่ใน
บริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะ
ในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน	 ตอนเหนือ
ของสปป.ลาว	 และรัฐฉานของเมียนมา	 รวมไป
ถึงในส่วนของแผนท่ีการกระจายฝุ่นควัน	 PM2.5	 
ที่มีการวิเคราะห์ในเชิงภูมิศาสตร์โดยใช้เงื่อนไข
ของกระแสลมพบว่า	 มีกระแสลมที่พัดพาเอา 
ฝุ่นควัน	 PM2.5	 จากการเผาในพื้นท่ีด้านตะวัน
ตกเฉียงใต้	 ไปยังพื้นท่ีทางด้านทิศตะวันออกเฉียง
เหนือ	ซึ่งก็คือพื้นที่ของสปป.ลาว	ที่ได้รับผลกระทบ
เร่ืองฝุ่นควัน	PM2.5	อย่างหนักในช่วงเดือนมีนาคม	 
พ.ศ.	2563	ที่ผ่านมา

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562
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ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง  

ช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2562  

ภาพ : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)



      ตลอดช่วงระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา 

เกิดปัญหาทางด้านคุณภาพอากาศทีเ่ลวร้ายโดยเฉพาะ

ในช่วงฤดูแล้ง ปริมาณฝุ่นพิษ PM2.5 ที่เพิ่มมากข้ึน 

 ส่งผลต่อสุขภาพในเบื้องต้น อาทิเช่น อาการแสบตา 

เจบ็คอ น�า้มกูสีด�า อาการไอ และอาการอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

กับระบบทางเดินหายใจ

	 อาการเหล ่านี้ส ่วนใหญ่มักถูกมองว ่า
เป ็นเพียงอาการที่ เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น	 ๆ 
และยังสามารถด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่าง
ปกติแต่จากผลการวิจัยรวมไปถึงแพทย์ได้แสดง
ความกังวลถึงผลระยะยาวจากการด�าเนินชีวิตอยู่
กับปัญหาฝุ่นควัน	 PM2.5	 การเผาไหม้ท�าให้เกิด 
ฝุ่นพิษที่มีขนาดเล็กมาก	เล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์	
เมื่อหายใจเอาฝุ ่นพิษเข้าไปในปอดมันสามารถ
แทรกซึมจากถุงลมปอดเข้าสู่กระแสโลหิตได้เช่น
เดียวกัน	
	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าฝุ่นพิษเหล่านี้ไม่เพียง
แต ่สร ้างผลกระทบทางสุขภาพเฉพาะระบบ
ทางเดินหายใจและปอดแต่ยังส่งผลกระทบต่อ
ระบบอื่น	 ๆ	 ภายในร่างกายอีกด้วย	 อาทิ	 โรคที่
เกี่ยวกับหลอดเลือด	 ทั้งหลอดเลือดตีบ	 ตัน	 แตก	 
โดยโรคเหล ่านี้ ไม ่สามารถเกิด ข้ึนได ้ภายใน
ระยะเวลาอันสั้น	 แต ่ เกิดจากการสะสมของ
ปัจจัยเสี่ยงต ่าง	 ๆ	 เป ็นระยะเวลานานหลาย
ปีและสามารถส่งผลกระทบท่ีรุนแรงยิ่งขึ้นต่อ
ร่างกาย	งานวิจยัได้ชีใ้ห้เหน็ว่าทุก	ๆ	10	ไมโครกรัม

ฝุ่นควันข้ามแดนกับ 
ผลกระทบด้านสุขภาพ 

โดย นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย ์
 อาจารย์ประจ�าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หมอทางด้านโรคหัวใจ)

ต่อลูกบาศก์เมตรของความเข ้มข ้นในฝุ ่นพิษ	 
PM2.5	 สามารถเพ่ิมความเส่ียงต่อการเสียชีวิต
อันเกิดจากโรคหัวใจได้ถึง	 10%	 โดยเฉพาะกับ
คนที่ด�าเนินชีวิตอยู ่ในพื้นที่ที่ค ่าฝุ ่นพิษสูงอัตรา
การเสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย	 สาเหตุการ
เสียชีวิตอาจไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นสาเหตุมาจาก 
ฝุ ่นพิษ	 PM2.5	 แต่ปัญหาฝุ ่นพิษได้เข้ามาเป็น
ปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่ท�าให้เกิดโรคและเสียชีวิต 
ในเวลาต่อมา	 ยกตัวอย่างเช่น	 โรคหัวใจ	 ได้แก	่ 
โรคหัวใจล้มเหลว	หัวใจเต้นผิดจังหวะ	หรืออาการ
เจ็บหน้าอกรุนแรง	เป็นต้น
	 การสูบบุหรี่เป็นการสร้างฝุ่นพิษที่ท�าให้
เกดิปัญหาสขุภาพทัง้ผูส้บูและคนทีอ่ยูใ่กล้ชดิ	ทกุ	ๆ 	
22	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของฝุ่นพิษ	PM2.5	
เทียบเท่ากับการสูบบุหร่ี	 1	 มวน	 จากสถานการณ์
ฝุ่นพิษในช่วงปี	 พ.ศ.	 2562	 ที่ผ่านมา	 ค่าฝุ่นพิษ	 
PM2.5	 สามารถวัดได้ถึง	 500	 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร	 เทียบเท่ากับการสูบบุหร่ีก้นกรอง	
1	 ซองต่อวัน	 ส่ิงท่ีส�าคัญคือไม่มีใครสามารถเลือก
หายใจได้เหมือนกับการสูบบุหรี่	 คนทุกเพศทุก
วัยต่างหายใจเอาฝุ่นพิษจากการเผาไหม้ในแต่ละ
ปีเข ้าไปเหมือนกัน	 ตั้งแต่เด็กแรกเกิด	 วัยรุ ่น	 
วยัท�างาน	ไปจนถงึผูส้งูอาย	ุกลุม่ทีอ่นัตรายทีส่ดุได้แก่	 
กลุ่มเด็ก	 เนื่องจากร่างกายยังเจริญเติบโตได้ไม่เต็ม
ที่โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและปอด	 ซึ่งส่ง
ผลโดยตรงต่อการท�างานของสมองและการเรียนรู้	
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กลุ ่มที่อันตรายท่ีสุด 
ได ้แก ่  กลุ ่มเด็ก เนื่องจาก
ร ่างกายยังเจริญเติบโต

ได ้ ไม ่ เต็มที่ โดยเฉพาะระบบ
ทางเดินหายใจและปอด

ซ่ึงส ่งผลโดยตรงต่อการ
ท�างานของสมองและการ
เรียนรู ้  จากผลการศึกษา
วิจัยพบว่า เด็กท่ีเติบโตขึ้น
มาในสภาพแวดล้อมที่ เ ต็ม
ไปด้วยมลพิษทางอากาศ
จะประสบปัญหาในด้าน

พัฒนาการทางด้านสมอง 
การเรียนรู ้  สมาธิสั้น

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า	 เด็กท่ีเติบโตข้ึนมาใน	 
สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจะ
ประสบปัญหาในด้านพัฒนาการทางด้านสมอง	 
การเรียนรู้	 สมาธิสั้น	 เป็นต้น	 การแก้ปัญหามลพิษ
ทางอากาศจึงควรเร่งด�าเนินการให้เป็นวาระเร่ง
ด่วนเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมและส่งผลต่อสุขภาพ
ในระยะยาว
	 ในประ เทศ ไทยกรมควบคุ มมลพิษ 
ได ้ ให ้ข ้อมูลว ่ามาตรฐานอากาศบริสุทธิ์ต ้อง 
ไม่เกิน	50	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อวัน	แต่ใน
ขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ระบุว่า	
มาตรฐานอากาศบริสุทธิ์ต้องไม่เกิน	25	ไมโครกรัม
ต ่อลูกบาศก ์ เมตรต ่อวันท�าให ้ เกิดค�าถามว ่า	 
“คนไทยมีสุขภาพร ่างกายท่ีแข็งแรงมากกว ่า 
หรือเปล่า?”	 แต่ถ้าหากมองตามมาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลกจะพบว่าคุณภาพอากาศใน
ประเทศไทยนั้นอันตรายกว่าท่ีคิดถ้าหากเทียบกับ
เกณฑ์วัดค่าเดียวกันกับเกณฑ์วัดค่าอื่น	ๆ	ทั่วโลก
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เด็กนักเรียนที่ต้องเดินไปโรงเรียนท่ามกลางฝุ่นควันมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน ภาพ : Antara Foto / Wahdi Setiawan จาก Reuters

ข้อมูลเปรียบมาตรฐานเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศระหว่าง WHO  

และ กรมควบคุมมลพิษ ภาพ : www.goldenland.co.th



ข้าวโพด 
การเปลี่ยนแปลง 
การใช้ที่ดินและ 

 มลพิษข้ามพรมแดน 
 โดย คุณรัตนศิริ กิตติก ้องนภางค์

ผู ้ประสานงานรณรงค์ด ้านอาหารและ 

เกษตรกรรมเชิงนิเวศจากกรีนพีซ ประเทศไทย

 กรีนพีซประเทศไทยร่วมกับศูนย์ภูมิภาค

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(ภาคเหนือ) 

คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร ่วม 

จัดท�าชุดความรู ้เ ร่ือง “ข้าวโพดการเปลี่ยนแปลง

การใช ้ที่ดินและมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน” 

ร ายงานการวิ เ ค ร า ะห ์ ก าร เป ล่ี ยนแปลงพื้ น ท่ี 

ปลูกข้าวโพด จุดการเผาไหม้ และร่องรอยพื้นที่เผาไหม้  

จากภาพดาวเทียมระหว ่างป ีพ.ศ.2558–2562  

ใ น อ นุ ภู มิ ภ า ค ลุ ่ ม น�้ า โ ข ง ( ภ า ค เ ห นื อ ต อ น บ น 

ของประเทศไทยตอนบนของสปป.ลาวและรัฐฉาน 

ของเมียนมา)

	 จากข้อมลูเบือ้งต้น	สามารถน�ามาวเิคราะห์
และท�าให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างหมอกควัน
พิษข้ามพรมแดนท่ีเกิดขึ้น	 กับการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ป่าที่หายไป	ว่ามีความเกี่ยวข้องและเชื่อม
โยงกับพื้นที่ปลูกข้าวโพดในระดับเชิงอุตสาหกรรม
อย่างไรบ้าง
	 การขยายตัวของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์	
รวมไปถึงการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ไปจนถึงเรื่อง
ฝุ ่นควันพิษที่เกิดขึ้นท�าให้เกิดค�าถามว่าปริมาณ
การผลิตเนื้อสัตว์และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีตัวเลข
มากเท่าใด	 จากข้อมูลในปี	 พ.ศ.	 2557	 ข้อมูลการ
ผลิตเนื้อสัตว์จากบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งระบุว่า	

7 ลูกไก่ที่ถูกเลี้ยงในโรงเรือนภายใต้ระบบอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ภาพ : www.worldanimalprotection.or.th



ใน	1	วัน	มีการเชือดไก่	800,000	–	900,000	ตัว	
หรือคิดเป็นประมาณ	 5,000,000	 ตัวต่อสัปดาห	์
โดยข้อมูลในปีปัจจุบันอาจมีตัวเลขที่สูงกว่านี	้ 
เน้ือไก่ทีเ่ราบรโิภคในชวีติประจ�าวนัมากกว่า		ร้อยละ	
90	 มาจากผลพวงของการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม	
กล่าวได้ว ่า	 ตั้งแต่การใช้พื้นที่ เกษตรเพื่อผลิต
อาหารสัตว์ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว	์
สิ่งเหล่าน้ีมีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตใน 
เชิงอุตสาหกรรมท้ังสิ้น	 โดยท่ีภาครัฐนอกจากจะ
เป็นหน่วยงานที่ควบคุมปริมาณการรับซื้อข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์แล้ว	 ยังท�าให้อุตสาหกรรมอาหารและ
ปศุสัตว์มีอ�านาจในการควบคุมเศรษฐกิจอีกด้วย	
	 จากข้อมูลในเบ้ืองต้นได้ระบุไว้ว่า	 จ�านวน
จุดการเผาไหม้หรือจุดความร้อน	 (hotspot)	 และ
ปรมิาณข้าวโพดทีบ่รษิทัรบัซือ้จากเกษตรกร	มคีวาม
เช่ือมโยงกนั	กล่าวคอื	เม่ือบรษิทัมกีารรบัซือ้ข้าวโพด
มากขึน้	จ�านวนจดุการเผาไหม้กม็ากข้ึนเช่นเดยีวกนั	
ตลอดระยะเวลา	 5	 ปีท่ีผ่านมา	 ปริมาณพื้นที่การ
ปลูกข้าวโพด	 เพ่ิมข้ึนและลดลงตามนโยบายและ
การรับซื้อของบริษัท	ในปี	พ.ศ.	2559	นโยบายการ
รับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรและการประกันราคา
เปลีย่นแปลงไป	เกษตรกรจ�าเป็นทีจ่ะต้องมหีลกัฐาน
ในเชิงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกต้อง	 ส่งผลให้เกษตรกร
ประสบปัญหาในการผลติ	เกดิผลผลติตกค้าง	สาเหตุ
ดงักล่าวท�าให้จ�านวนจดุการเผาไหม้ในประเทศไทย
ลดลง	สิง่ทีเ่กิดขึน้คอื	มาตรการการรบัซือ้ข้าวโพดที่
เคร่งครัดท�าให้ปัญหาจุดการเผาไหม้ลดลง	 แต่อาจ
เป็นสาเหตทุีผ่ลกัดันให้บรษิทัหนัไปลงทนุในประเทศ
เพือ่นบ้านมากยิง่ขึน้เพือ่ชดเชยผลผลติทีข่าดหายไป
ในประเทศไทย	มหีลายรายงานชีใ้ห้เหน็อย่างชดัเจน
ว่าบริษัทที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ	 เป็นบริษัท
ท่ีมาจากประเทศไทยเป็นหลัก
	 จ�านวนตัวเลขผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาฝุ่นควัน	 PM2.5	 โดยกระทรวงสาธารณสุข
รายงานว่า	 ประชาชนจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ของประเทศไทย	 มีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาฝุ่นควัน	 PM2.5	 ประมาณ	 600,000	 คน	 
ส่ิงทีก่รีนพีซก�าลังรณรงค์	ได้แก่	การลดการผลติใน
อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะ
วิกฤติภาวะโลกร้อน	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทัว่โลก	1	ใน	3	เป็นก๊าซทีม่าจากอตุสาหกรรมปศสุตัว์	
ยิ่งไปกว่านั้น	อุตสาหกรรมปศุสัตว์ยังเป็นสาเหตุที่
ท�าให้เกิดโรคอุบัติใหม่	 ที่มีความเชื่อมโยงกับการ
ท�าลายป่าซึง่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์ป่า	ท�าให้มนษุย์
และสัตว์ป่ามีการสัมผัสและใกล้ชิดกันมากขึ้น	 
ความสมดุลในธรรมชาติถกูท�าลาย	โรคระบาดอาจ
เกิดขึ้นได้เรื่อย	ๆ

8ภาพ : วิศรุต แสนค�า ช่างภาพสารคดี



ข้อเสนอจากกรีนพีซ ประเทศไทย
 1. ให้ภาครัฐในกลุ่มอาเซียนจัดท�าแผนท่ี

และขอบเขตของพื้นที่ สัมปทานของผู ้ประกอบ

การตลอดห่วงโซ ่อุปทานในเกษตรพันธสัญญา 

ครอบคลุมท้ังพื้นที่ต�าแหน ่ง ขอบเขต เจ ้าของ 

ผืนดินการลงทุนต่าง ๆ  เพื่อจะสามารถทราบได้ว่าใคร

เป็นต้นเหตุของมลพิษที่เกิดขึ้น 

 2. ปรับเปล่ียนนโยบายของภาคธุรกิจว่าด้วย

เร่ืองกฎหมายที่สามารถเอาผิดบริษัทอุตสาหกรรมท่ี

ก่อมลพิษ

 3.ออกกฎหมายฉลากที่เปิดเผยข้อมูลว่ามี

ความเช่ือมโยงต่อการท�าลายป่าและเป็นสาเหตุของ

การเกิดมลพิษทางอากาศ

9 มลพิษทางอากาศที่ถูกปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ภาพ : Hans Braxmeier



 สถานการณ์ฝุ่นควันก�าลังเกิดข้ึนท่ัวโลกและ 

มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทุกเมืองใหญ่ของหลาย

ประเทศก�าลังเผชิญปัญหานี้ เช ่นเดียวกัน มีการ 

คาดการณ์ว่าภายปี พ.ศ. 2573 ปัญหาฝุ่นควันอาจ

กลายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของมนุษย์ 

	 งานวิจัยเพื่อหา	 PM2.5	 จากแหล ่ง
ก�าเนิดตามธรรมชาติ	 ได้แก่	 สารประกอบอินทรีย์ 
ระเหยง่าย	 โดยแบ่งการเก็บข้อมูลในระดับภูมิภาค	
ได้แก่	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และ 
ภาคใต้	 ภายใต้ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย 
ทัง้ในและต่างประเทศ	ในส่วนของพืน้ท่ีภาคเหนอืจะ
ท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา	 ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนือท�างานร่วมกบัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	
ภาคใต้ก�าลังเริ่มหารือและติดต่อกับมหาวิทยาลัย
หลายแห่ง	 และในด้านเทคนิคการตรวจวัดและ
วิเคราะห์ข้อมูล	 จ�าเป็นที่จะต้องอาศัยนักวิจัย
จากต่างประเทศร่วมด้วย	 โดยการเก็บข้อมูลและ
ส่งไปวิเคราะห์ท่ีห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย	 วิทยาเขตเออร์ไวน์	 รัฐแคลิฟอร์เนีย	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	(University	of	California,	
Irvine)	 วิธีการในการเก็บข้อมูลจะเริ่มเก็บในช่วง
ต้นฤดูฝน	 ประมาณเดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 2563	 
ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศสะอาด	 และเก็บข้อมูลอีก
ครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนและมีนาคม	 PM2.5	 
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	กล่าวได้ว่า	เป็นละอองลอย
ขนาดเล็ก	 หากไม่มีละอองลอยขนาดเล็กเหล่านี ้

งานวิจัยเก่ียวกับ 
การเกิด PM2.5  

ตามธรรมชาต ิ 
โดย ดร.วนิสา สุรพิพิธ  
นักวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห ่งชาติ (สดร.)

จะท�าให้ไม่เกิดฝน	 เน่ืองจากละอองลอยชนิดนี้ถือ
เป็นส่วนประกอบแกนกลางของหยดน�้าที่อยู่ในเมฆ
	 ปัจจยัทีท่�าให้เกดิ	PM2.5	ในธรรมชาตเิหล่า
นีค้อื	สารประกอบอนิทรีย์ระเหยง่ายทีอ่ยูใ่นรูปของ
ก๊าซ	รวมกบัก๊าซไนโตรเจน	ในช่วงกลางวนัมแีสงแดด	 
จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี	 ท�าให้เกิดสารประกอบที่
เรียกว่า	 โอโซน	 (Ozone)	 ในโอโซนจะมีชุดที่ท�าให้
เกิดปฏิกิริยาทางเคมี	 ซึ่งท�าให้เกิดละอองลอย 
ขึ้นมา	 มีการเปลี่ยนก๊าซเป็นของเหลวและของแข็ง	
โดยขึน้อยูก่บัความสะอาดของอากาศ	ในภาวะปกติ	
PM2.5	มอียูแ่ล้วตามธรรมชาติ	แม้กระท่ังในสัดส่วน
ที่เล็กกว่าอย่าง	 PM1	 ก็อยู ่ในแกนกลางของฝน	 
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โดย	 PM2.5	 ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มีพิษ	 
แต่ในปัจจุบันเกิดความเป็นกังวลว่า	 แทนที่เรา
จะหายใจเอาละอองจากธรรมชาติท่ีไม่มีพิษเข้าสู่
ร่างกาย	กลับกลายเป็นว่าเราหายใจเอาละอองลอย
ที่มีฝุ่นเจือปนและเป็นพิษเข้าสู่ร่างกายแทน	ปัญหา
จากการเผาในที่โล่ง	 ท�าให้เกิดฝุ่นเขม่าท่ีมาจาก 
การเผาไม ่ว ่าจะมาจากการเผาเศษวัสดุทาง 
การเกษตรหรือการเกิดไฟป่า	 ค�าถามที่ส�าคัญคือ	
หากเราทราบปริมาณ	 PM2.5	 ที่เกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติแล้ว	 เมื่อเกษตรกรมีความจ�าเป็นท่ีจะ 
ต้องเผา	 สามารถเผาได้มากน้อยเพียงใด	 เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ	 หากเราไม่รู้ว่า
เดิมในธรรมชาติมีบริมาณ	 PM2.5	 เท่าใด	 เราจะ
ไม่สามารถประเมินได้ว่าควรเผาได้ในปริมาณมาก
น้อยเพียงใด	
	 ใ น ภ า ค เ ห นื อ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย	 
มักเกิดป ัญหามลพิษฝุ ่นควันในช ่วงหน ้าแล ้ง 
ช ่ ว ง ป ร ะม าณ เ ดื อ นมี น า คมและ เ มษ ายน	
สภาพอากาศที่ แห ้ งแล ้ ง 	 มี แสงแดด	 และ
ลมสงบ	 ท�าให ้ค ่าความเข ้มข ้นของ	 PM2.5	
เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น 	 โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ 
ที่เป็นแอ่ง	 เช่น	 ตัวเมืองเชียงใหม่	 อ�าเภอเชียงดาว	
อ�าเภอฝาง	 การเก็บข้อมูลฝุ ่นควันจะต้องเก็บ
ในพื้นที่ท่ีมีเสาสูงและมีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา	 

โดยการเก็บข้อมูลต้องเก็บอากาศเหนือยอดไม ้
ติดอปุกรณ์ทีม่หีลอดดูดซ่ึงสามารถดูดสารประกอบ
อินทรีย์ระเหยง่ายจ�าพวกคาร์บอนดูดอากาศเข้า
มาในช่วงเวลาต่าง	ๆ	เพื่อดูปริมาณในแต่ละช่วงวัน 
น�าไปวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา 
ในด้านปริมาณแสงอาทิตย์	ทิศทางลม	ความเร็วลม	
และข้อมูลด้านอื่น	ๆ	ถ้าหากต้องการบริหารจัดการ
เร่ือง	PM2.5	เราจ�าเป็นทีจ่ะต้องรูว่้า	PM2.5	มอียูเ่ดมิ
ในปริมาณเท่าใด	ข้อมลูเหล่านีจ้ะถกูน�าไปวเิคราะห์
เพ่ือประเมินปริมาณในการเผาไหม้เพิ่มเติม	 ไม่ว่า
จะมาจากการเผาไหม้ทางการเกษตร	 การเผาไหม้
ของเครื่องยนต์	 หรือการเผาไหม้ท่ีเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม	 ส่ิงที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ		 
ในปัจจุบันโลกก�าลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อน
ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น	 ท�าให้ต้นไม้เกิดสภาวะ
ตงึเครยีด	ต้นไม้มกีารปล่อยก๊าซเพือ่ใช้ในการสือ่สาร
กันเพ่ิมมากขึ้น	 อันได้แก่	 สารประกอบอินทรีย์
ระเหยง่ายขนาดเล็กอย่าง	 PM2.5	 ที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตามธรรมชาติ	 และเมื่อมนุษย์มีการปล่อย
มลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้น	PM2.5	ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติจึงเข้าไปปนเป้ือนกบัมลพิษทีเ่กดิจากการ
ด�าเนนิชวีติของมนษุย์	ท�าให้ละอองลอยบริสุทธิต์าม
ธรรมชาติเกิดการปนเปื้อนตามมา
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ปัญหาฝุ ่นควัน 
และการขยายตัว 

ของการปลูกข้าวโพด
 เ ล้ียงสัตว ์ ในรัฐฉาน 
 โดย คุณฐิติพันธ ์ พัฒนมงคล

 นิตยสารสารคดี

 คุณปรัชญ์ รุจิวนารมย์
ส�านักข ่าวส่ิงแวดล้อม GreenNews

 จากการลงพืน้ท่ีการปลกูข้าวโพดเลีย้งสัตว์ใน

รัฐฉาน ประเทศเมียนมา เพื่อถ่ายภาพและเขียนสารคดี

พบว่าพืน้ทีป่ลูกข้าวโพดในรัฐฉานของเมยีนมาสามารถ

พบได้ทัง้ในพืน้ท่ีทีร่าบสูงและพืน้ท่ีราบ โดยมีเน้ือทีก่ว้าง

หลายพันไร่ 

	 เกษตรกรในรัฐฉานมีการปลูกข้าวโพด
เป็นพืชหลัก	 โดยพื้นท่ีท่ีปลูกข้าวโพดบางส่วนรุก
เข้าไปในพื้นที่ป่า	 เกษตรกรกล่าวว่าพื้นท่ีถูกซ้ือ
มาอย่างถูกต้อง	 แต่จากข้อมูลท่ีดินของรัฐฉาน
ระบุว่าพื้นท่ีกว่า	 40%	 ของรัฐฉานเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มี 
เอกสารสิทธิ์	 เกษตรกรบางกลุ่มจึงซื้อขายที่ดินกัน
ปากเปล่า	 ตัวแทนภาคประชาสังคมในรัฐฉานได้
ให้ข้อมูลว่า	 พื้นที่ในรัฐฉานมีขนาดพื้นท่ีกว้างขวาง
มาก	ซึง่ในแต่ละจดุเคยปลกูพชืท้องถิน่ทีส่�าคญั	เช่น	 
เมล็ดงา	 ถั่วแดง	 ถั่วด�า	 ฟักทอง	 แต่ในปัจจุบัน
พื้นที่ส ่วนใหญ่ได ้เปลี่ยนไปปลูกข ้าวโพดแล้ว	 
การเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่เกษตรท้องถิ่นให้กลาย
เป็นพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวอย่างไร่ข้าวโพดท�าให้เกิด
ปัญหาฝุ่นควันจากการเผาไร่และเผาป่าเพื่อเตรียม
แปลงปลูก	 เกษตรกรใช้วิธีการเผาในพื้นที่ลาดชัน
และพืน้ทีร่าบแทนวธิกีารไถกลบ	สิง่เหล่านีไ้ด้เข้าไป
ท�าลายความหลากหลายทางชีวภาพจากที่เคยมี

เมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นหลากหลายชนิด	 ในปัจจุบัน
เหลือเพียงชนิดเดียวนั่นก็คือข้าวโพด
	 เกษตรพันธสญัญาในรัฐฉานของเมยีนมามี
ความแตกต่างจากประเทศไทยคือ	 ในประเทศไทย
บริษัทให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเอง	 เมื่อได้ผลผลิต
ออกมาจึงไปรับซ้ือ	 โดยที่บริษัทได้รับประกันว่าจะ
รับซื้อผลผลิตทั้งหมด	 แต่ในรัฐฉานของเมียนมา	
บริษัทขอใช้สิทธิในที่ดิน	 และท�าการปลูกเองโดย
การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต้นทนุทัง้หมด	ไม่ว่าจะเป็น
ค่าเมล็ดพันธุ์	 ค่ายาก�าจัดวัชพืช	ค่าปุ๋ย	และค่าแรง
ของคนงานทั้งหมด	 โดยแบ่งปันผลผลิตและรายได้
ให้กับเกษตรกรเจ้าของท่ีดินถึง	 90%	 โดยบริษัท
ต้องการพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดให้ได้	1	หมืน่เอเคอร์	หรือ
ประมาณ	25,000	ไร่	ซ่ึงผลผลิตทีเ่จ้าของทีดิ่นได้รับ
สามารถขายให้บริษัทได้เช่นกัน
	 สาเหตุหนึ่งท่ีเกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพด
เนื่องจากพื้นที่รัฐฉานมีปัญหาระบบชลประทานไม่
ท่ัวถึง	 ขาดการศึกษาวิจัยและโครงการการพัฒนา
พ้ืนท่ีแหล่งน�า้	รวมทัง้รัฐบาลไม่มนีโยบายในการช่วย
เหลือชาวบ้านในพ้ืนที่	 เกษตรกรในพ้ืนที่จึงจ�าเป็น
ท่ีจะต้องด้ินรนหาหนทางในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมด้วยตนเอง	
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 เกษตรกรรายเล็กที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่
ที่ไม่เกิน	 25,000	 ไร่	 บางส่วนมีปัญหาด้านการ
เงินและอยู ่ในระบบเกษตรพันธสัญญา	 ต้องซื้อ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเองทุกปี	 เนื่องจากเมล็ดพันธุ์
ที่น�ามาปลูกได้ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมท�าให้
ไม ่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ ์ไว ้ปลูกในรอบถัดไป
ได้นอกจากน้ียังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย
และสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	 เนื่องจากการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวซ�้า	 ๆ	 เป็นระยะเวลานานท�าให้ดินเสื่อม
สภาพและขาดแร่ธาตุ	 จึงต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ในการบ�ารุงรักษาดินและปราบแมลงศัตรูพืช	 
เพือ่ให้สามารถปลกูข้าวโพดให้ได้มากตามท่ีต้องการ	
	 จากรายงานปี	 พ.ศ.	 2561	 พบว่า	 ต้นทุน
ในการผลิตข ้าวโพดเนื้อท่ี	 1	 เอเคอร ์	 สูงขึ้น	
639,000	จ๊าด	หรือคิดเป็นประมาณ	14,494	บาท	 
แต่เมื่อได้สัมภาษณ์เกษตรกรปลูกข้าวโพดในพื้นที่ 
รัฐฉานพบว่าราคารับซื้อในปี	 พ.ศ.	 2562	 ต�่ามาก	 
เหลือเพียง	400,000	จ๊าดต่อพื้นที่	1	เอเคอร์	หรือ
คิดเป็นประมาณ	 9,691	 บาท	 เมื่อหักลบต้นทุน
และก�าไรแล้วจึงท�าให้เห็นว่า	 ยิ่งปลูกยิ่งเป็นหนี	้ 
เพราะนอกจากเกษตรกรต ้องลงทุน ไปกับ 
ค่าเมล็ดพันธุ์	 ค่าปุ๋ย	 และค่ายาฆ่าแมลง	 เจ้าของไร่ 
ยังต้องเสียค่าแรงงาน	 ค่าน�้ามันขนส่ง	 ค่าเช่า
เคร่ืองจักรส�าหรับเก็บเกี่ยวและเตรียมแปลง 
เพาะปลูกในรอบถัดไป	 ดังนั้นเจ้าของไร่ข้าวโพดจึง 
ลดต้นทุนในส่วนนี้โดยใช้วิธีการเผาไร่	 เพ่ือท�าลาย
เศษตอซังข้าวโพด
 การเผาไร่ข ้าวโพดในรัฐฉานท�าให้เกิด
ปัญหาฝุ่นควัน	ซึง่ปัญหานีส่้งผลกระทบด้านสขุภาพ

ต่อตัวเกษตรกรโดยตรง	บางรายยงัมอีาการเจ็บป่วย
จากการสูดดมเอาควันพิษเหล่านี้เข้าไป	 แต่ปัญหา
ฝุ่นควันข้ามแดนยังไม่เป็นท่ีตระหนักรู้ในพ้ืนท่ีเท่า 
ใดนัก	 นอกจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพด
จะท�าให้เกิดปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนแล้ว	 ระบบ
เกษตรพันธสัญญาในพ้ืนทีรั่ฐฉานยงัท�าให้เกษตรกร
ประสบปัญหาสูญเสียท่ีดินท�ากินอีกด้วย	 เนื่องจาก
เกษตรกรเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 และถูกยึดที่ดิน 
ท�ากิน	 บางรายน�าที่ ดินไปจ�านองเพ่ือแลกกับ 
เมล็ดพันธุ ์	 ปุ ๋ย	 และยาฆ่าแมลง	 เพื่อน�ามาปลูก
ข้าวโพดหวงัผลก�าไร	แต่สดุท้ายกลบัพบว่าตนเองได้ 
สูญเสียที่ดินทีละน้อยให้กับคนกลาง	 (โบรกเกอร์)	
ระหว่างเกษตรกรและบริษัทที่ เข ้าไปลงทุนใน
พื้นที่	 จะมีโบรกเกอร์ท้องถิ่นเข้าไปเป็นตัวกลาง
ท�าหน้าท่ีกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	 ปุ๋ย	 และยา
ฆ่าแมลงให้กับเกษตรกร	 รวมท้ังเป็นผู้ออกสินเชื่อ	 
โดยโบรกเกอร์จะรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร 
ในราคาต�่าแล้วขายต่อให้กับบริษัทที่เป็นผู้เข้ามา
ลงทุนในราคาที่สูงขึ้น	 เป็นวงจรเกษตรพันธสัญญา
ที่ท�าให้เกษตรกรสูญเสียรายได้และที่ดิน	 เกษตรกร
หลายรายเปิดเผยว่าก่อนหน้าท่ีจะปลูกข้าวโพด	 
ได้ท�าเกษตรแบบไร่หมุนเวียนสามารถหากินจาก 
หัวไร่ปลายนาได้	 แต่หลังจากหันมาท�าไร่ข้าวโพด 
มีการใช้สารเคมีในอัตราท่ีสูงมาก	 ท�าให้ไม่สามารถ
เก็บผักหรือหาปลาในพื้นท่ีไร่ข้าวโพดมาบริโภคได้	
น�้าในล�าธารเน่าเสีย	มีกลิ่นสารเคมี	ไม่สามารถปลูก
พชืผกัได้อกีแล้ว	ต้องไปซือ้อาหารทีต่ลาดแทน	ท�าให้
ชาวบ้านขาดความมั่นคงทางด้านอาหารซ่ึงถือเป็น
ปัญหาส�าคัญที่ชาวรัฐฉานก�าลังเผชิญ
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