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ข้อเสนอ –   รัฐบาลต้องประกาศมาตรฐานคุณภาพอากาศใหม่เป็นไปตามเป้าหมายระยะ 3 ของ WHO
คือ ค่าเฉล่ียราย24ช่ัวโมงปรับจาก50มคก./ลบ.ม. เป็น37มคก./ลบ.ม. และค่าเฉลี่ยรายปีปรับจาก25มคก./ลบ.ม. 
เป็น15 มคก./ลบ.ม.  ขอให้รัฐบาลจัดการต่อยอดขยายโครงการโรงเรียนสู้ฝุ่นซ่ึงจะมีการติดต้ังองค์ความรู้ 
ในการป้องกันตัวเองของนักเรียนและชุมชนติดต้ังเคร่ืองวัดคุณภาพอากาศขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุม
ทุกตําบลใน 8 จังหวัดภาคเหนือท่ีมีวิกฤตคุณภาพอากาศเป็นประจําทุกปีเพ่ือให้เกิดการต่ืนตัวในหมู่ประชาชน 
และเป็นการเตรียมการป้องกันด้านสุขภาพของตัวเองด้วยก่อนขยายไปท้ังภาคเหนือควบคู่กับการเคลื่อนไหว 
ของสภาลมหายใจภาคเหนือต่อไป 

 
2. ความล้มเหลวในการจัดการไฟในเขตป่าของรัฐ  
 
ข้อปัญหา - พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน มีนิเวศพิเศษต่างจากพ้ืนที่อ่ืน เป็นพ้ืนท่ีเมืองในหุบเขามีภูเขาสูง 

และมีป่าไม้ประมาณ  65% ของพ้ืนท่ี สถิติหลายปีย้อนหลัง ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพ้ืนท่ีเกิดจุดเกิดไฟ
ไหม้สูงสุดมากกว่าพ้ืนที่เกษตรกรรมและอ่ืนๆ ปีน้ีสถิติท่ีได้รายงานต่อ ครม. มีจุดความร้อนของพ้ืนที่ภาคเหนือ 
ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 43% รองลงมาคือป่าสงวนแห่งชาติ 37% ของจุดความร้อนทั้งหมด ท้ังๆ ท่ีรู้ว่าพ้ืนที่ป่าของรัฐ
เป็นแหล่งกําเนิดไฟและมลพิษฝุ่นควันหลักของภาคเหนือตอนบน แต่รัฐยังไม่มีมาตรการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ 
ปีท่ีผ่านมารัฐออกมาตรการชิงเก็บใบไม้จากป่าได้ประมาณ 2 พันตัน จากชีวมวลในป่าภาคเหนือไม่น้อยกว่า 20 ล้าน
ตัน และกล่าวอ้างว่าเป็นมาตรการที่ได้ผล ขณะท่ีในระหว่างปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ หน่วยงาน 
ท่ีดูแลพ้ืนท่ีป่ายังไม่มีมาตรการเชิงป้องกันตามหลัก Precautionary Principle อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การบริหาร
จัดการเช้ือเพลิงในระหว่างปี การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและดับไฟเพ่ิมจากที่เคยเป็นมา รวมถึง 
การไม่เปิดเผยสาเหตุข้อปัญหาของการเกิดไฟจํานวนมากในป่าต่อสาธารณะ ท้ังน้ีรัฐบาลกลางยังไม่มีนโยบาย 
ท่ีชัดเจนต่อมาตรการบริหารจัดการไฟ (prescribed burning ) หรือท่ีชาวบ้านเรียกชิงเผา ในพ้ืนท่ีป่าของรัฐ 
ท้ังท่ีมาตรการดังกล่าวสามารถนํามาปรับใช้เพ่ือลดเช้ือเพลิงได้  

 
ข้อเสนอ – ให้รัฐบาลเร่งศึกษาสาเหตุต้นตอการเกิดไฟในพ้ืนที่ป่าภาคเหนืออย่างจริงจัง และวางมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขใหต้รงกับลักษณะปัญหา ปีที่ผ่านมามีการระดมสรรพกําลังป้องกันดอยสุเทพ-ปุย ไม่ให้เกิดไฟไหม้ 
และประสบผลสําเร็จในระดับสําคัญ เป็นตัวอย่างท่ีชัดเจนว่าหากรัฐมีเจตจํานงในการปกป้องพ้ืนท่ีป่าไม่ให้เกิดไฟ 
สามารถทําได้ นอกจากน้ันขอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการบริหารจัดการเช้ือเพลิงในป่าโดยการบริหารจัดการไฟ 
ตามหลักวิชาการ (prescribed burning) ที่ไม่ใช่การเผาแปลงใหญ่แบบไม่มีหลักการ ดังตัวอย่างท่ีเกิดจาก 
ในปีก่อนๆการเผาไร่อ้อยท่ีภาคเหนือตอนล่าง หรือภาคอีสานที่ทําให้ค่าอากาศเลวร้ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ของประชาชนและอาจจะพิจารณาดําเนินการได้ตลอดท้ังปี ไม่ใช่การเผาในฤดูแล้งเพียงประการเดียว ท่ีสําคัญที่สุด
คือ เปิดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐอ่ืนและภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วน 
ในการร่วมแก้ปัญหาตลอดทั้งปี โดยไม่ติดข้อปัญหาทางกฎหมายป่าไม้  

 
 
3. การบริหารจัดการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร ยังไม่มีเป้าหมายสู่ความย่ังยืน  

 
ข้อปัญหา – ไฟในภาคเกษตร เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษฝุ่นควัน pm2.5 ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ไฟภาคเกษตรเป็นอีกแหล่งมลพิษท่ีก่อปัญหาเรื้อรังให้กับจังหวัดภาคเหนือ ปัญหาท่ีพบก็คือ 
ไฟภาคเกษตรเกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตและเศรษฐกิจของประชาชน อีกทั้งยังเป็นสภาพจําเป็นภายใต้นิเวศ



 

 

แวดล้อม เช่น ภูมิปัญหาไร่หมุนเวียนบนพ้ืนท่ีสูง จึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการไฟกลุ่มน้ี 
บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง ความเป็นธรรม และความเหมาะสม ไฟบางอย่างสามารถจัดการเลื่อน/ชะลอ 
หรือเปลี่ยนวิธี ไฟบางอย่างจําเป็นต้องมีแต่ให้ถูกจังหวะเวลา ฯลฯ ทุกปีที่ผ่านมา ควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ภาคเกษตร เช่น ไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย เผาตอซังในนาข้าว รวมถึงการทําไร่ในท่ีสูง ปมปัญหาท่ีแท้จริงก็คือ 
รัฐบาลยังไม่เคยมีมาตรการระยะยาวอย่างย่ังยืนเพ่ือเปลี่ยนการผลิตท่ีไม่ย่ังยืนบนพ้ืนท่ีสูงให้เป็นการเกษตรท่ีย่ังยืน 
เพราะติดปัญหาระเบียบข้อกฎหมายและเจตจํานงของราชการเอง  

 
 
ข้อเสนอ - ให้รัฐบาลเร่งรัดทุกมาตรการเปลี่ยนการเผาภาคเกษตรให้เป็นวิธีการอ่ืนท่ีย่ังยืน โดยขอให้เกิด

มาตรการเชิงรุกกําหนดเป้าหมายโซนน่ิงเกิดพ้ืนท่ีนิเวศเกษตรย่ังยืน รับรองสิทธิเกษตรกรให้ปลูกพืชผลยืนต้น 
ปลอดการใช้ไฟ โดยกําหนดเป้าหมายเชิงปริมาณให้ชัดเจน และให้เกิดการดําเนินการร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นได้
ภายในปีงบประมาณ 2564    กรณีการเผาในพ้ืนราบ ส่วนใหญ่เป็นการเผาที่สามารถจัดการได้ กรณียังไม่สามารถ 
ใช้วิธีอ่ืนทดแทน เช่น ไร่อ้อยในสัดส่วนที่ยังจําเป็นต้องเผา ให้มีมาตรการบริหารจัดการไม่ให้เผาแปลงใหญ่ 
ไม่ให้เผาข้ามคืน โดยให้เสร็จสิ้นภายในเวลากําหนด 
 

4. กระจายอํานาจร่วมจัดการไฟให้ชุมชนและท้องถ่ิน 
 

 ข้อปัญหา – หนึ่งในมาตรการหลักตามวาระแห่งชาติคือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี 
โดยมอบอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด Single Command ใช้อํานาจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2560  ซ่ึงมีท้ังจุดแข็งและจุดอ่อน ท่ีผ่านมาแต่ละจังหวัดภาคเหนือดําเนินการในรายละเอียดแตกต่างกันไปตาม
นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตน บ้างเน้นที่บริหารจัดการเช้ือเพลิงและเพ่ิมประสิทธิภาพดับไฟ บ้างเน้นที่ 
ชิงบริหารเช้ือเพลิงและการห้ามเผาเด็ดขาดตามห้วงเวลากําหนด แต่ในภาพรวมก็คือ อํานาจนี้จะมีได้ก็ต่อเม่ือเกิด 
มีปัญหาพิบัติภัย จึงมีอํานาจระยะสั้นเฉพาะช่วงฤดูวิกฤต ขณะท่ีระหว่างปีอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดข้ามไปก้าวก่าย
หน่วยงานอ่ืนได้ยาก โดยเฉพาะเขตพ้ืนท่ีป่าไม้ ซ่ึงมีกฎหมายของตนเอง นอกจากน้ันเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการเชิงพ้ืนที่ตามวาระแห่งชาติไม่ให้บทบาทของท้องที่ชุมชนหมู่บ้านและองค์กรปกครองท้องถิ่นมากนัก  ถึงแม้ว่า
จะมีการถ่ายโอนภารกิจของกรมป่าไม้ให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดป่าสงวนแห่งชาติแล้วแต่ในทางปฏิบัติ
องค์กรท้องถิ่นยังไม่สามารถดําเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาได้  
 
 ข้อเสนอ – ดังนั้นเพ่ือให้เกิดกระบวนการเพ่ิมบทบาทของชุมชนท้องที่และท้องถิ่น ในการร่วมออกแบบ
วางแผน กําหนดมาตรการระดับพ้ืนท่ีสามารถดําเนินการได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีงบประมาณสนับสนุนด้วย 
นอกจากจะมีกลไกแก้ปัญหาที่ทํางานกับชุมชนทั้งปีแล้ว ยังเกิดมีประสิทธิภาพระหว่างการบูรณาการระหว่างชุมชน
และท้องถิ่นกับผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงเผชิญเหตุในช่วงฤดูไฟ และมีการเสนอให้แต่ละจังหวัดมีการดําเนินการ
พ้ืนที่ต้นแบบชุมชนนําร่องที่เป็นต้นแบบแต่ละจังหวัด ครอบคลุมทั่วภาคเหนือ เพ่ือความย่ังยืนและขยายผล 
ในอนาคตต่อไป  
 
 
 
 
 



 

 

 5.  เร่งรัดนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทุกจังหวัดอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
 
 ข้อปัญหา –ระยะ 2-3 ปีมาน้ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหลายประการท่ีรัฐและหน่วยงาน 
ทางวิชาการนํามาช่วยบริหารจัดการแก้ปัญหามลพิษฝุ่นควันไฟ ท้ังเทคโนโลยีดาวเทียม โดรนและอากาศยาน 
โมเดลพยากรณ์อากาศ แอพพลิเคช่ันช่วยจัดการด้านต่างๆ กลุ่มสื่อสารสั่งการ รวมถึงข้อเสนอใช้นวัตกรรมลดฝุ่น 
เช่น หอฟอกอากาศ ฯลฯ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือช่วยบริหารจัดการ 
และให้ประชาชนเกิดความรับรู้ข้อมูลข่าวสารพิบัติภัย ยังไม่ครอบคลุม และยังจํากัดอยู่เฉพาะจังหวัดใหญ่ 
เ ช่น การสร้างแอพพลิเค ช่ันแสดงค่าอากาศเฉพาะเชียงใหม่ หรือ เ ชียงราย เ ม่ือต้นปี 2564 ท่ีผ่านมา 
กรมอุตุนิยมวิทยาได้เริ่มรายงานสภาพอากาศท่ีมีผลต่อวิกฤตฝุ่นควัน เช่น รายงานการยกตัวของอากาศ mixing 
height /แรงลม/และระดับการระบายอากาศ Ventilation Rate แต่ก็ยังรายงานเฉพาะเมืองใหญ่ ในภาคเหนือ
รายงานเพียงจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียว เช่นเดียวกับการนําเทคโนโลยีโมเดลพยากรณ์อากาศ มาใช้เพ่ือบริหาร
จัดการไฟ มีระบบวอร์รูม มีจอแสดงสภาพอากาศ ทิศทางลมอย่างเป็นปัจจุบัน แต่เทคโนโลยีท่ีกล่าวถึง 
ไม่มีใช้ครอบคลุมอย่างท่ัวถึงทุกจังหวัด  
 
 ข้อเสนอ-สภาลมหายใจภาคเหนือเสนอให้หน่วยงานรัฐใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
กว้างขวางและครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างเท่าเทียม และให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการรับรู้ข้อมูลสภาพการณ์
ระหว่างท่ีเกิดปัญหามลพิษอากาศอย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง และสะดวกโดยต้ังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมลพิษฝุ่นควันไฟ 
และระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับจังหวัด และให้มีการต้ังวอร์รูมบัญชาการสถานการณ์ระดับจังหวัด 
ท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย ทราบข้อมูลดาวเทียม สภาวะอากาศและการสื่อสารสั่งการที่ทันสมัย รวมถึงเกิดการนํา
นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีมาจากผลการวิจัย การริเริ่มแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรมมาใช้ให้แพร่หลาย 
โดยสร้างกลไกความร่วมมือกับภาควิชาการและมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ภาคเหนือรวมถึงชุมชนประชาสังคมตามความ
ต้องการของแต่ละพ้ืนท่ี  
 
  
 6. เร่งกระบวนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนเชิงรุก  
  

ข้อปัญหา - เนื่องจากปัญหาท่ีเกิดจากพ้ืนที่เกษตรอุตสาหกรรม (Trans-boundary Externality) 
เป็นปัญหาใหญ่และสร้างฝุ่นควันให้กับภาคเหนือ การเกิดผลกระทบจากภายนอกข้ามพรมแดนส่งผลต่อ 
ระดับคุณภาพอากาศของจังหวัดท่ีมีชายแดนต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างชัดเจน และยังไม่มีการวิจัยทางวิชาการ
ว่ามลพิษดังกล่าวกระทบต่อจังหวัดอ่ืนๆ ในวงกว้างในลักษณะใดบ้าง ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามบอกว่า 
มีการประสานงานกับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับต่างๆ ซ่ึงแทบไม่ได้ผลคืบหน้าใดๆ ในทางปฏิบัติ บทเรียนการเกิด
มลพิษข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียข้ามมายังประเทศสิงคโปร์ต้ังแต่ราวปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา ใช้กลไกทางการ
ทูตหลายระดับยังไม่ประสบผลสําเร็จจนกระทั่งต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย ฟ้องร้องเอาผิดผู้ก่อมลพิษควบคู่ไป
ด้วย  

 
ข้อเสนอ – ส่งเสริมการประสานงานระหว่างประชาชนกับประชาชนควบคู่การเจรจาระหว่างหน่วยงานรัฐ 

ส่งเสริมโครงการการเปลี่ยนอาชีพและรับซ้ือผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีพรมแดนตลอดถึงสินค้า 
ข้ามแดน และพิจารณาเตรียมศึกษาและนํามาตรการกีดกันทางการค้าและการลงทุนที่กระทบต่อสุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรการเชิงรุกเพ่ิมเติม 



 

 

7.ส่งเสริมสิทธิทางกฎหมายส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน 
 
 ข้อปัญหา –การได้รับอากาศที่สะอาดเป็นสิทธิพ้ืนฐานท่ีประชาชนพึงจะได้รับจากการปกป้องของภาครัฐ 
ท่ีจะสามารถบริหารจัดการได้ หลักการข้อนี้เป็นหลักพ้ืนฐานที่รัฐควรส่งเสริมให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวาง 
และเกิดสภาพปฏิบัติจริงในทุกระดับ  
 
 ข้อเสนอ – ให้มีการประกาศหลักปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ เพ่ือรับรองสิทธิในอากาศสะอาดของประชาชน 
เกิดขึ้นและใช้ปฏิบัติจริง 
 
 8. สุขภาพของประชาชนต้องมาก่อน 
 
 ข้อปัญหา – ส่วนใหญ่ของมาตรการรัฐบาลเน้นไปที่การดับไฟ ให้นํ้าหนักกับการป้องกันตนเอง และรักษา
สุขภาพของประชาชนน้อยอย่างเห็นได้ชัด ทุกๆ ปีมีงบประมาณรณรงค์ที่ไม่ได้ลงลึกและเน้นยํ้าจริงจัง หรือแค่ 
มีหน้ากากแจกจํานวนหน่ึงเท่าน้ันซ่ึงไม่ใช่หน้ากากท่ีกันฝุ่นPM2.5ได้ระหว่างท่ีคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน 
คําเตือนของรัฐยังไม่มีผลต่อสํานึกและการปฏิบัติตัวของประชาชน  
 
 ข้อเสนอ – ให้รณรงค์ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนเป้าหมายตลอดทั้งปี ใช้ข้อมูลด้านสุขภาพต่อคนในชุมชน
โดยเฉพาะผลกระทบด้านการพัฒนาการของเด็กเล็กให้มีมาตรการเชิงรุกต้ังแต่ต้นปีก่อนฤดูฝุ่นควันไฟ ให้มีการต้ัง
ห้องปลอดภัยติดต้ังเครื่องฟอกอากาศ และแจกจ่ายหน้ากากกันฝุ่น PM2.5 ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ศูนย์เด็กเล็ก
และมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงเหล่านี้ปลอดภัยจากฝุ่นควัน 
เกินมาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภาคเหนือท่ีมีค่ามลพิษเกินมาตรฐาน  รวมถึงแนวทางหยุดเรียนหรือหยุดงาน
กลางแจ้ง กรณีค่าฝุ่นควันเกินมาตรฐาน ให้เป็นข้อปฏิบัติอย่างครอบคลุม 
 
 
 

สภาลมหายใจภาคเหนือ 
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