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  ขอเสนอเพื่อยกระดับการแกปญหามลพิษฝุนควันภาคเหนือ โดย เครือขายสภาลมหายใจ                    

ภาคเหนือ พ.ศ.2565 : กาวสูกระบวนทัศนใหม การบริหารจัดการไฟอยางมีสวนรวมบนฐานชุมชน-

ทองถ่ินเปนแกน  เกิดข้ึนจากการขับเคล่ือนเครือขายสภาลมหายใจภาคเหนือ 8 จังหวัด                     

(แมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร พะเยา นาน) ในระหวางป 2563-2565                        

ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความพยายามผลักดันการแกปญหามลพิษฝุนควันรวมกัน และ                  

ไดพบวามาตรการแกปญหามลพิษฝุนควันภาคเหนือของรัฐที่กําลังดําเนินการนั้นยังไมตอบโจทย               

และยังไมไดแกลงไปที่รากปญหาของภาคเหนือแทจริง

  จึงไดรวบรวมความเห็นขอเสนอเพ่ือจะยกระดับมาตรการแกปญหาตามแนวคิดมุมมอง                          

ของประชาชนในฐานะผูไดรบัผลกระทบตวัจรงิเกดิเปนรายงานฉบบันีข้ึน้ เรยีกกนัในแวดวงผูรวบรวมวา 

วาระประชาชน ฉบบั blue prints สือ่ใหเหน็สฟีาของทองฟาและอากาศสดช่ืนบริสทุธิซ์ึง่เปนเจตจํานง              

ที่อยากจะไปใหถึง

   ชดุแนวคิด ขอปญหา และมาตรการท่ีรวบรวมข้ึนในรายงานฉบบันี ้เปนการรวบรวมคร้ังแรก

เพือ่เปนตนแบบสาํหรบัการรวมกนัศกึษาตอยอดชดุขอเสนอมาตรการทีล่งลกึถงึบรบิทพืน้ทีภ่าคเหนอื

ในระดบัแองยอย ชมุชนตําบล และ เขตปาตางๆ ทีล่ะเอยีดขึน้ตามแนวคดิการบริหารจดัการเชิงพืน้ที่ 

พรอมกนันัน้กผ็ลกัดนัใหเกดิการเรียนรูแลกเปลีย่น ระหวางภาคสวนตางๆ นาํไปสูการปรบัปรงุมาตรการ

แกปญหาท่ีมปีระสทิธภิาพขึน้ 

  อนึง่ รปูแบบการเขียนรายงานน้ีตัง้ใจใหเปนแบบก่ึงทางการดวยภาษาท่ีเขาใจงายและเปนมิตร

กบัประชาชนทกุระดบั อาจมีประโยคภาษาหรอืศพัททีไ่มเปนทางการหรือใชภาษาพดูแทรกอยู ขอได

โปรดเขาใจวาเปนความจงใจของผูจดัทาํ

  กิจกรรมน้ีเปนสวนหนึ่งของโครงการ ปฏิบัติการเมืองเชียงใหม และเครือขายสภาลมหายใจ

ภาคเหนอื สูฝุนควนัและมลพษิทางอากาศทีม่ผีลตอสุขภาพอยางยัง่ยนื โดยความสนบัสนนุจากกองทนุ

สนบัสนุนการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) ดวยหวังวา รายงานน้ีจะเปนอกีหนึง่ตัวชวยใหเราไดออกจาก

วิกฤตมลพิษเร้ือรังยาวนานและซับซอนใหไดโดยเร็ว 

              คณะผูจัดทําฯ เครือขายสภาลมหายใจภาคเหนือ
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 มลพิษฝุนละอองขนาดเล็กเกิดทั่วทุกภาคในประเทศ และเปนเร่ืองท่ีตองเรงแกพรอมกัน 

อยางไรก็ตามแตละเขตพื้นที่มีสาเหตุปญหาและบริบทแวดลอมแตกตางกัน  ดังนั้นชุดมาตรการตอง

แตกตางกัน ไมสามารถใชชุดมาตรเดียวเหมาคลุมเปนการทั่วไป 

 กรณีภาคเหนือ มีความซับซอนของปญหาตอเนื่องสะสมมายาวนาน วิกฤตมลพิษอากาศ   

ฝุนละอองขนาดเลก็ในภาคเหนอืมีมานานกวา 15 ปแลว แมปญหานีเ้กดิในทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ

แตภาคเหนือรุนแรงที่สุดในแงขนาดของผลกระทบ มีระดับคุณภาพอากาศยํ่าแยสูงเกินมาตรฐาน                

ดังนั้นตองมีชุดมาตรการในการแกปญหาใหสอดคลองกับลักษณะปญหาในแตละพ้ืนที่ สําหรับ                      

ภาคเหนือสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โลง ทั้งในปาของรัฐและในภาคเกษตรของประชาชน                   

รวมทัง้ฝุนควนัจากการเผาในประเทศเพือ่นบานขามแดนมา บวกกบัสภาพภมูปิระเทศเปนแองภเูขา

และปาผลัดใบรวมถึงลักษณะอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศ ลมในพื้นที่ภาคเหนือชวงดังกลาวพัดออน                 

มีความกดอากาศสูงในชวงตน สภาพลมภูเขาของแตละแอง และปรากฏการณสภาพอากาศปด                     

inversion – และชัน้ความสูงผสมกดต่ํา  การระบายอากาศยกตัวไมด ีภาคเหนือยงัมคีวามซบัซอนของ

ปญหาจากภูมิสังคมมีชนเผาและกลุ มผู อาศัยในปาและบนที่สูง ปญหาสิทธิทํากินในเขตปา               

ปญหาลักษณะพืชเกษตรท่ีทาํกนิในปา ฯลฯ ทีผ่านมาการช้ีสาเหตุปญหาของรัฐยงักลาวแบบคลุมเครือ 

มุงชีไ้ปทีป่ญหาเกดิจากการเผาภาคเกษตรและหาของปา ซึง่ไมสอดคลองกบัสถติทิีบ่งชีว้าแหลงกาํเนดิ

มลพิษใหญ มีไฟและจุดความรอนเกิดในปาของรัฐมากที่สุด

 ไฟและแหลงกําเนิดมลพิษแทบทุกแหลง เปนผลมาจากภูมิสังคม กิจกรรมของมนุษย                        

ที่ดานหนึ่งใหประโยชน อีกดานหนึ่งปลดปลอยมลพิษออกมา เชน โรงงานอุตสาหกรรม การจราจร 

การเกษตร การบริหารเช้ือเพลิงชิงเผา ฯลฯ  อีกสวนหนึ่งเปนไฟและแหลงกําเนิดไมพึงประสงค เชน 

ไฟปา ไฟลุกลามควบคุมไมได ดังนั้น ตองจําแนกสาเหตุตนตอของมลพิษเพ่ือบริหารจัดการตาม                

ความเหมาะสม บางอยางหามได บางอยางแคชะลอ บางอยางควบคุม บางอยางปรับเปลี่ยน ฯลฯ 

ซึ่งไมใชการเหมารวมวาไฟทุกกองลวนตองหาม เปนของไมดี ผิดกฎหมาย แลวก็ออกประกาศ                    

หามเผาเด็ดขาดเหมาคลุมทุกกิจกรรม 

 แนวทางและมาตรการแกปญหาของภาคเหนือเนนไปท่ีการหามเผาไมเคยไดผลตลอดมา               

มีแคจังหวัดเชียงรายซึ่งมีที่ราบมากและลักษณะการทํามาหากินแตกตางจากจังหวัดอื่น ที่สามารถ

ควบคุมจุดความรอนไดผล ในชวงสองปมานี้เริ่มมีแนวความคิดใหใชการบริหารจัดการเช้ือเพลิง 

อนุญาตใหเผาไดสําหรับกรณีจําเปนโดยพิจารณาสภาพลมฟาอากาศการยกตัวของอากาศควบคู                              
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แตก็ยังเปนเพียงโครงการริเริ่มท่ีไมไดถูกนําไปปฏิบัติจริง หรือประกาศเปนชุดมาตรการจริงจัง 

มาตรการหามเผาของรัฐยังเปนกระบวนทัศนหลัก ตามมาดวยดัชนีวัดความกาวหนาของงาน                       

หรอื KPI ทีมุ่งตอบสนองมาตรการหามเผา กค็อื มุงควบคมุจาํนวนจดุความรอน hotspot เปนตวัชีว้ดั

สําคัญท่ีสุด 

 รายงานนีม้ขีอเสนอใหปรับปรงุดชันวีดัความกาวหนาทีค่รอบคลมุและสะทอนความจรงิมากขึน้  

และเสนอใหใชแนวทางบริหารจัดการไฟเต็มรูป แทนแนวทางหามเผาเด็ดขาด 

 พรอมกันนั้นขอใหปรับปรุงและยกระดับมาตรการใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดสั่งการแบบ               

ซงิเกิล้คอมมานด ซึง่เหมาะสมกับชวงเวลาส้ันๆ ระหวางระยะเผชิญเหต ุเหมาะกับการบัญชาการหามเผา

และดับไฟเปนสาํคญั ทาํใหเกดิชองวางในการบรหิารจดัการแกปญหาในชวงฤดอูืน่ของป การจดัองคกร                   

แบบเผชิญภัยพิบัติมีความเหมาะสมแคในระหวางเผชิญเหตุระยะ 3-4 เดือน แตยังจําเปนตองมี

โครงสรางถาวรระดับจังหวัดและชุมชนเพื่อการแกปญหาตลอดทั้งป 

 การมุงดบัไฟท่ีตนเหต ุทาํใหละเลยมิตกิารดแูลสขุภาพ ในแงของการจัดการเพ่ือปองกนัเชงิรกุ                        

รัฐยังมีขอจํากัดท่ีไมสามารถขยายเครื่องวัดคุณภาพอากาศมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)                     

ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีจริง ไมมีนโยบายท่ีชัดเจนในการใชเคร่ืองวัดขนาดเล็ก หรือ โลวคอสตเซ็นเซอร             

ยังมีความเหลื่อมลํ้าในการใหบริการและดูแลดานสุขภาพของประชาชน 

 ทีก่ลาวมาขางตนเปนเหตปุจจยัใหรฐัควรตองปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน วธิกีารและมาตรการ

แกปญหามลพษิในภาคเหนอืจากแนวคดิหามเผาเดด็ขาด มาเปนการบรหิารจดัการไฟ ตามบรบิทปญหา

และพื้นท่ีนั้นๆ พรอมกันนั้น ใหสวนกลางปรับปรุงโครงสรางบริหารส่ังการใหเกิดการอํานวยการ

แกปญหาตางๆ  เชน อาํนาจหนาที ่งบประมาณ และการสนบัสนนุอืน่ และใหใชพลงับรูณาการจากทองที ่ 

ทองถ่ินรวมแกปญหา ที่ผานมามาตรการของรัฐละเลยการมีสวนขององคกรปกครองทองถ่ิน และ

แผนชุมชนของราษฎร  

 แผนมาตรการตามวาระแหงชาติที่ใชแกปญหามลพิษฝุนควันในปจจุบันใหรายละเอียด                

การแกปญหาภาคเหนือนอยเกินไป โดยเฉพาะแหลงกําเนิดในปาของรัฐ แตก็มีขอดีที่ครอบคลุม                 

การแกปญหาแหลงมลพษิอืน่ ขอเสนอตามรายงานนีใ้หเรงรดัมาตรการตามวาระแหงชาตเิดมิทีเ่ก่ียวของ 

และเสนอชุดแผนมาตรการเฉพาะภาคเหนือ ทั้งระดับอํานวยการและท้ังระดับปฏิบัติการในทองถ่ิน              

เสริมจากชุดมาตรการเดิม 

 ขอเสนอตามรายงานน้ีจะทบทวนและปรับปรุงเปนรายป โดยจากน้ีจะนําไปหารือรวมกับ

ประชาชนและผูมสีวนเก่ียวของในพืน้ทีร่บัผลกระทบตอเนือ่ง  ชดุขอเสนอทัง้หมดขอให รฐับาล หรือ

หนวยงานสามารถนาํไปพิจารณาปรับใชไดโดยไมมีเงื่อนไข 
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คํานํา

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
 

 บทที่ 1  วิพากษ์ปัญหา : 15 ปีของมลพิษฝุ่นควันภาคเหนือ 
    ภายใต้กระบวนทัศน์ไฟป่า + ห้ามเผา       

 บทที่ 2  กระบวนทัศน์ใหม่ :  
    ข้อเสนอเพ่ือเป็นทางออกของปัญหามลพิษ
    ฝุ่นควันภาคเหนือ 
 
 บทที่ 3  ข้อเสนอ : 
    แผนมาตรการแก้ปัญหาวิกฤตมลพิษฝุ่นละออง
    ภาคเหนือ

 ชุดมาตรการเร่งรัด และยกระดับแผนปฏิบัติการ
 ตามวาระแห่งชาติเดิม

1

2

5

40

56

62
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บทที่

1
วิพากษ์ปัญหา
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มลพิษอากาศฝุ่นละอองควันไฟขนาดเล็กเกิดขึ้นทั่วไปในทุกภาคและ                  
ยังเป็นเรื่องใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แต่ละเขตพ้ืนที่
มีสภาพสาเหตุปัจจัยแตกต่างกัน รายงานฉบับนี้จะมุ่งวิพากษ์กล่าวถึง
ปัญหามลพิษที่เกิดในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีความรุนแรงและ
ความซบัซอ้นของปัญหาสงูกวา่พ้ืนทีอ่ืน่ในภาพรวม ทัง้ยงัขาดการเอาใจใส่
ในเชิงนโยบายอย่างจริงจังสะท้อนจากชุดมาตรการท่ีกําหนดในแผน
มาตรการตามวาระแห่งชาติ

 1. เหลียวหลัง : ทศวรรษท่ีหายไป 
  มลพิษอากาศฝุนละอองควันขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเกิดมานานแลว และ                       

หนักขึ้นจนคนเร่ิมรูสึกไดรับผลกระทบจากฝุนควันไฟชัดเจน กอนป พ.ศ.2550 กลุมประชาชน                 

หลายกลุม รวมทั้งภาคีคนฮักเจียงใหมยื่นหนังสือตอผูวาราชการจังหวัดใหแกปญหานี้ จนกระทั่ง                 

มีการนําเร่ืองเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท เมื่อ 13 มีนาคม 2550 

จากนั้นไดมีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติ มีรองนายกรัฐมนตรี นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม                         

เปนประธานระดมหนวยงานตางๆ เพือ่รวมกันแกไข  ภาษาราชการในขณะน้ันเรียกวา “สถานการณ

หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ” และ “สถานการณมลพิษหมอกควัน” ปญหานี้หมดลงหลังจากฝนตก 

และเปนที่นาสังเกตวา ในปตอๆ มา แมจะมีการนําปญหาเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเปนประจํา              

แตกล็ดระดบัความสาํคัญจากวาระแหงชาตทิีม่รีองนายกรฐัมนตรเีปนประธาน มาเปนงานประจาํของ

หนวยปฏิบัติและเปล่ียนชื่อใหม เรียกปญหาน้ีวา “ปญหาหมอกควันและไฟปา” มีกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเจาภาพรับผิดชอบหลัก   

15 ปีของมลพิษฝุ่นควันภาคเหนือ 
ภายใตก้ระบวนทศันไ์ฟปา่ + หา้มเผา        



7

  ตลอด 15 ป นับจาก พ.ศ.2550 เปนตนมา พื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน                       

ก็ยังคงประสบกับวิกฤตมลพิษอากาศฝุนละอองขนาดเล็กเปนประจําทุกป มากบาง-นอยบาง                           

ขึ้นกับมีฝนมาก/นอย ตามภาวการณลานีญา/เอลนีโย ปจจัยทางอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศ และ                      

ขนาดของแหลงกําเนิดหลัก คือการเผาในที่โลงทั้งในและนอกประเทศ    

  จนกระทัง่ลาสุดฤดแูลงป 2565 เปนปทีม่ฝีนตกมากแทบจะทกุสปัดาหจากปรากฏการณลานญีา                    

จุดความรอน hotspots นอยลงจากปกอนหนาอยางชัดเจน แตกระน้ันก็ยังคงประสบกับปญหา               

คามลพิษอากาศ pm2.5 เกินมาตรฐานในทุกจังหวัด มีไฟไหมปาขนาดใหญลามตอเนื่องหลายวัน               

นาสงัเกตแมวาป 2565 เปนปทีอ่ากาศเอ้ืออาํนวยมีฝนตลอดฤดูแลงแตกย็งัมชีวงทีม่ลพษิอากาศเกิน                      

คามาตรฐานและมีไฟใหญไหมลกุลามไมสามารถดบัไดหลายพืน้ที ่ซึง่หากเปนปปกต ิหรอื ปทีแ่หงแลง 

ความรุนแรงจะย่ิงทวีคูณขึ้นไปอีก  

  สถิตทิีด่ขีึน้ไมไดเปนหมายความวาในปหนาหรอืปตอๆ ไปจะดีตอเนือ่งอยางสม่ําเสมอเพราะ

ฝนฟาอตุนุยิมวทิยา ซึง่มนษุยควบคุมไมไดเปนวงจรหมนุเวยีน มทีัง้ปทีเ่อือ้และซํา้เตมิ ทีส่าํคัญกวานัน้                 

การบริหารจัดการท่ีแหลงกําเนิดตนทาง ซึ่งเปนปจจัยที่ควรจะควบคุมไดกลับยังไมสามารถจะ                  

บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพจริง 

  

 ถาม-ทําไมปัญหาถึงได้ยืดเยื้อยาวนานมาขนาดน้ี ทั้งๆ ที่ผ่านมาถึง 15 ปีแล้ว !! ?   

 ตอบ-ความเอาจริงเอาจังทางนโยบายและไม่สมํ่าเสมอต่อเนื่องเป็นอุปสรรคใหญ่ !

ความไม่เอาจริงในทางนโยบาย ?   
  ยอนไปดชูดุมาตรการและผลลพัธทีร่ฐับาลแกปญหามลพษิอากาศในภาคเหนอื จะเหน็ไดชดัวา                        

หวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2551-2560  เปนทศวรรษท่ีสูญเปลา ไมมีความคืบหนาในการแกมิหนําซํ้า

สะสมปญหาใหหนักยิ่งกวาเดิม ความเอาจริงของรัฐจากเดิมที่เคยมีคณะกรรมการระดับชาติ                            

มรีองนายกรัฐมนตรีเปนประธานบูรณาการหนวยงาน และใหรายงานตอครม.เปนระยะสองสัปดาหครัง้ 

ขึงขังขนาดใหประกาศเขตภัยพิบัติ ในจังหวัดแมฮองสอน และเชียงใหมในสมัยรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ 

จุลานนท ลดระดับลงกลายมาเปนงานรูทีนของราชการประจํา ทั้งยังลดระดับปญหาใหเหลือแค                

ภัยพิบัติประจําฤดูเรียกช่ือโครงการวา “การแกปญหาหมอกควันและไฟปา” ตามวิสัยทัศนของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนหนวยงานหลักดูแลเรื่องนี้ 
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  สามารถเรียกวาเปนทศวรรษแหงความสูญเปลา ไมมีความคืบหนาใดๆ เหมือนกับซุกปญหา

ไวใตพรมปตอป  สังคมไมตื่นตัว พรอมๆ กับปญหาที่รุนแรงขึ้น เพราะในระหวาง 10 ปดังกลาว 

ประเทศไทยไมใชคา pm2.5   เปนตวัเลขรายงานใหสาธารณะรบัรู ทัง้ๆ ทีร่ฐัไดประกาศคามาตรฐาน 

pm2.5 ตั้งแตป 2554 และทั้งๆ ที่เครื่องวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษสามารถตรวจจับ 

pm2.5 ได  การสือ่สารกบัสงัคมดวยคา pm10  ทีร่ะดบั 120 มคก./ลบ.ม. ทาํใหสงัคมขาดความต่ืนตวั 

ขนาดฟามืดมัวขุนเหลืองมองถนนแทบไมเห็นแตคามาตรฐานอากาศของทางการยังบอกวายังไมถึง

ระดับอันตราย (ซึ่งเม่ือเทียบกับมาตรฐาน pm2.5 ที่ใชปจจุบันเขาเขตอันตรายไปแลว)  บางจังหวัด

ใชการฉีดนํ้าขึ้นฟาเปนวิธีแกปญหาหลัก 

  

  

  บางจังหวัดถงึขนาดมีภาพขาวรถฉีดนํา้เลีย้งรอบๆ เคร่ืองวดัคณุภาพอากาศ ไมมกีารรายงาน

จดุความรอนแหลงกาํเนดิสาํคญั  รอจนฝนมามลพิษฝุนควันหายไปเอง ฯลฯ เปนเชนนีม้าตลอดหลายป 

  งบประมาณของรัฐเนนไปที่การดับไฟตามชื่อแผนปฏิบัติการแกปญหาหมอกควันและ            
ไฟปาแตสังคมไมเคยรูวามีการดับไฟจริงมากนอยเพียงใด มีการพยายามปองกันทําแนวกันไฟ
และไลดับจริงมากนอยขนาดไหน  

ที่มา : เฟซบุก จังหวัดเชียงใหม CM108.com ที่มา :  มติชน ออนไลน
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  ในแงความเอาจรงิเชงินโยบายยิง่เลวรายลงไปอกี เพราะระหวางทศวรรษนัน้ยงัเปนหวงเตบิโต

ขยายพ้ืนท่ีเกษตรเชิงเด่ียวบนท่ีสูง คือขาวโพดเล้ียงสัตว มีการบุกเบิกปากลายเปนเขาหัวโลนใน                     

หลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะเขต อ.แมแจม จ.เชียงใหม เขตอําเภอตอนใตของจังหวัดนาน ก็เกิดในชวง

ทศวรรษนี้ 

  เปนทศวรรษแทนท่ีปญหาจะลดลง กลับกลายเปนเพิ่มมากข้ึนไปอีก ! 
  ดร.สมพร จนัทระ หวัหนาศนูยวจิยัวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั

เชียงใหม เปดขอมูลวิจัยเก่ียวกับการขยายพ้ืนที่เกษตรท่ีสอดคลองกันของปญหาการขยายตัว                       

ของขาวโพด วิเคราะหการใชประโยชนที่ดินในภาคเหนือ 9 จังหวัดภาคเหนือ (รวมตาก) ระหวาง

ปพ.ศ. 2549-2558 พบวา มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน โดยพื้นที่ปาลดลงกวา 1.4 หมื่น 

ตร.กม. พรอมๆ กับการเพ่ิมของพื้นที่เกษตรราวๆ 1.3 หม่ืน ตร.กม. สามารถตีความไดวาการหายไป

ของพื้นที่ปาในระหวาง 10 ปดังกลาวไดกลายมาเปนพื้นที่เกษตรนั่นเอง *  (*อางอิง – สมพร จันทระ 
บรรยาย : ภาพรวมมลพิษอากาศ ฝุนควัน pm2.5  ในภาคเหนือ ทีป่ระชุมสภาลมหายใจจังหวัดลาํพูน 
10 ส.ค.2564 https://youtu.be/xzWkg1BIk9U)  
  ในแงของมาตรการ ระหวางป พ.ศ. 2551-2559  แนวทางแกปญหามลพิษอากาศภาคเหนือ                             

มุงจัดกิจกรรมไปท่ีการดับไฟปา และฉีดนํ้าบรรเทาในเมืองตามชื่อของแผนโครงการ “การแกปญหา

หมอกควันไฟปา”  โดยแทบไมมีความเอาจริงเอาจังในมิติสุขภาพ ไมสงเสริมองคความรูความเขาใจ 

รัฐยังใชคามาตรฐาน pm10 เปนตัวชี้วัด และทั้งยังชี้ปญหาวาเกิดจากการลอบเผาหาของปา                        

เห็ด หนอไม ผักหวานฯลฯ กอใหเกิดไฟปา

  กลาวไดวากระบวนทัศนหลกัของการนิยามและแกปญหาในชวงทศวรรษ 2550 กค็อืการมุง

ปองกนั “ไฟปา” ทีเ่กดิจากการลักลอบเผา มาตรการแกปญหาคอืทาํแนวกนัไฟและไปดบัไฟปาทีเ่ปน

แหลงกําเนิดฝุนควัน (ภาษาทางการเรียกวาหมอกควัน) และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มจากไฟปา                 

มาเปนไฟเกษตรเมื่อราวป พ.ศ. 2557-2558  เกิดมีภาพถายภูเขาหัวโลนกวางใหญมากมายที่                      

จงัหวดันาน การเผาซงัและฟางขาวโพดเปนอกีตนตอทีเ่ริม่ถกูเขาไปจดัการ ในชวงทายทศวรรษ ราวๆ 

2558-2559 สงัคมไดเริม่ใหความสนใจปญหาพืชเกษตรเชิงเด่ียว  เขาหัวโลน และการเผาภาคเกษตร 

เพิ่มเติมขึ้นจากไฟปา กระแสสังคมบางสวนชี้วาเกิดจากการเผาภาคเกษตรเปนหลัก

  แตอยางไรก็ตาม ชื่อของปฏิบัติการของภาครัฐ ชื่อของคณะกรรมการแกปญหาของรัฐยังคง

ใชคําวา  ไฟปาและหมอกควันอยูเชนเดิม 
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  ป พ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงรายประสบความสําเร็จจากมาตรการหามเผาเด็ดขาด มาตรการ 

60 วนัหามเผาของอดตีผูวาฯ บญุสง เตชะมณสีถติย ซึง่เปนลกูหมอมหาดไทยในพ้ืนทีเ่ขาใจภมูสิงัคม

พฤติกรรมการใชไฟของประชาชนในจังหวัด หากพื้นที่ไหนมีจุดความรอน กํานันผูใหญบานขึ้นไป               

ถึงนายอําเภอตองถูกเชิญไปพบผูวาฯท่ีศาลากลาง ทําใหเชียงรายกลายเปนเขตปลอด hotspots                     

ที่นาต่ืนเตนสําหรับผูเกี่ยวของ และกลายเปนโมเดลประกาศหามเผาเด็ดขาดใหกับจังหวัดอื่นๆ                         

ในปตอๆ มา ชวงนั้นเปนยุครัฐบาลทหาร (คสช.) การกํากับควบคุมแกปญหาระดับภาคมีแมทัพ               

ภาคที่ 3 เปนประธาน จึงมนีโยบายใหใชแนวทางหามเผาเด็ดขาดกับจังหวัดอื่นๆ ดวย

  แนวคิดของการหามเผาเด็ดขาด zero burning ทีจ่งัหวดัภาคเหนือเร่ิมใชเปนมาตรการต้ังแต 

พ.ศ.2560 เปนตนมา จะกาํหนดชวงเวลาหามเผาในระยะท่ีเกดิวกิฤตมลพษิฝุนควนัครอบคลมุการเผาอ่ืนๆ                  

โดยเฉพาะภาคเกษตรเพ่ือลดแหลงกําเนิดในชวงอากาศแยมลพิษขึ้นสูง แตอยางไรก็ตามเมื่อมาใช          

กับจังหวัดอื่นกลับไมไดผลในทางปฏิบัติ จังหวัดอื่นๆ ยังคงมีจุดความรอนเกิดขึ้นมากมายเชนเดิม                        

ดูเหมือนวายิ่งมีประกาศหาม ไฟและฝุนควันมลพิษยิ่งมากขึ้นกวาเดิมดวยซํ้าไป
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  นั่นเพราะวา บริบทภูมิสังคม ปจจัยและพฤติกรรมการใชไฟของแตละจังหวัดไมเหมือนกัน 

ทุกจังหวัดภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่ปามากกวาที่ราบ ยกเวนแตเชียงรายจังหวัดเดียวมีที่ราบ                   

มากกวาปา ไมเพียงเทานั้นการเพาะปลูกหลักของเชียงรายคือทํานา ดังนั้นมาตรการหามเผา 60 วัน 

ตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนเมษายนจึงสอดคลองกับพฤติกรรมภูมิสังคมของเชียงราย 

เพราะการทํานาที่นั่นเก็บเกี่ยวตั้งแตธันวาคม และใชไฟเพ่ือทํานาปรังแลวเสร็จตั้งแตตนป                                 

ดังนั้นระยะกุมภาพันธ-เมษายน ไมจําเปนตองใชไฟ จนเม่ือพนสงกรานตเริ่มเก็บเกี่ยวนาปรัง จะมี

การเผาตอซังเตรยีมแปลงปลกูนาปในราวเดอืนพฤษภาคมอกีรอบซึง่กพ็นจากหวงวกิฤตปญหาไปแลว 

มาตรการ 60 วนั หามเผาเด็ดขาดจึงสามารถทําไดผล

  แตสําหรับจังหวัดอื่นๆ ที่เหลือมีพื้นที่ปามากกวาที่ราบ และราษฎรสวนใหญไมไดทํานาเชน

เชียงราย บางจังหวัดมีปญหาความทับซอนสิทธิทํากินในเขตปา เชนแมฮองสอน ประชากร 84%               

อยูในเขตปา ทํากินในพื้นที่สูง การบังคับหามเผาเด็ดขาดจึงไมประสบความสําเร็จที่นั่น  

  ดังนั้นมาตรการที่ประสบความสําเร็จตองสอดคลองกับแตละบริบทภูมิสังคม  
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ภาพแสดงสัดสวนพื้นที่ปาของจังหวัดภาคเหนือ ที่มา : ขอมูลจากสํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไมฯ 
กราฟคโดย WEVO สื่ออาสา

  ถึงแมจะไมมีผลสําเร็จ กลาวคือยังมีจุดความรอนมากมายเกิดขึ้นทั่วไปในชวงเวลาหามเผา

เด็ดขาด แตทวาในทางปฏิบัติ มาตรการท่ีชูปญหา “ไฟปา” และแนวทาง “หามเผาเด็ดขาด”                   

กลบัเปนทีช่ืน่ชอบของผูบรหิารนโยบาย ยดึแนวทางนีต้อเนือ่งกนัมาจนเปนแนวมาตรการหลกัของการ                     

แกปญหาภาคเหนือตลอดระยะหลายปที่ผานมา

  หลังพ.ศ. 2558 ไดมีการใชเทคโนโลยีดาวเทียมมาชวยแกปญหามลพิษฝุนไฟภาคเหนือ                   

จากการสงรายงานจุดความรอน หรือ hotspot ในแตละวันมาเปนการรวบรวมสถิตจิดุความรอนท่ีเกิด 

จนกลายเปนดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติการ ในแตละปจะมีผูบังคับบัญชาที่หมุนเวียน                      

เปลี่ยนหนาตามวาระตําแหนง (ที่สวนใหญไมคอยจะรูรายละเอียดปญหามากนัก) คอยจํ้าจี้จํ้าไช                

สองจุดความรอนรายวัน จังหวัดไหนปลอยใหมีจุดความรอนมากก็จะถูกกดดันใหไปจัดการลดลง                

ใหได การควบคุมจุดความรอนกลายเปนแผนมาตรการหลักของการแกปญหาภาคเหนือ 
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  ป พ.ศ. 2562 เปนตนมา ไดเกดิการเปลีย่นแปลงใหญ สบืเนือ่งจากรฐับาลประกาศใชมาตรฐาน 

AQI และใหประกาศคาฝุนละออง pm2.5 จากเครื่องวัดอากาศของรัฐเปดเผยใหสาธารณะรับรู                  

(กอนหนานั้นเครื่องวัดของรัฐเก็บไวเปนขอมูลภายในไมเปดตอสาธารณะ) แตอยางไรก็ตามการเปด

ขอมูล pm2.5 ภาครัฐยังชากวาเทคโนโลยีเอกชน เพราะในปนั้นมีแอพพลิเคช่ันเคร่ืองวัดคุณภาพ

อากาศตางประเทศ รายงานคา pm2.5 ในประเทศไทยและไดรบัความนยิมสงูมาก กระแสความต่ืนตวั                   

ตอ pm2.5 สูงขึ้นขนาดในปนั้นประชาชนชาวเชียงใหมตองจองคิวซื้อเครื่องฟอกอากาศ และ                    

หนากากกันฝุนแบบ N95 ซึ่งมีราคาแพงและขาดตลาด

  ในปนัน้รัฐบาลไดประกาศใหการแกปญหามลพษิฝุนละอองเปนวาระแหงชาต ิออกแผนปฏบิตัิ

การขับเคล่ือนวาระแหงชาติออกมาใช แผนดังกลาวครอบคลุมปญหาแหลงกําเนิดมลพิษฝุน pm2.5 

ทั่วประเทศ มีการระบุตนเหตุปญหากวางๆ ของทั้งประเทศวา ปญหาน้ีเกิดจาก การคมนาคมและ

ขนสง, การเผาในท่ีโลง, ภาคอุตสาหกรรม, การกอสรางและ หมอกควันขามแดน

  การระบุปญหาแบบกวางครอบคลุมทั้งประเทศแสดงใหเห็นภาพรวมก็จริง แตขอเท็จจริง                  

ก็คือบริบทของแตละภาคแตละพื้นที่ปญหาตางก็มีสาเหตุปจจัยแตกตางกัน สาเหตุปญหาฝุนละออง

ในกรุงเทพฯ ตางจากภาคเหนือ ภาคอีสาน อยางที่กลาวมาแลววา วาระแหงชาติอธิบายปญหา                   

ของภาคเหนือมาจากการเผาภาคเกษตรของประชาชนเปนหลัก เกิดไฟท้ังในปาและภาคเกษตร                  

นอกปา ดังนั้น แนวทางท่ีเปนมาตรการแกปญหาหลักในสวนของภาคเหนือจึงเนนปฏิบัติการท่ีให

อาํนาจผูวาราชการจงัหวดัมอีาํนาจพเิศษแบบซงิเกิล้คอมมานดเพือ่เผชญิเหตภุยัพบิตักิารทีเ่กดิจากเผา  

ซึง่นีเ่ปนความชัดเจนเดียวสําหรับมาตรการแกปญหาภาคเหนือ เพราะมาตรการสวนทีเ่หลือเปนการ

เขียนไวแบบกวางๆ และไมลงรายละเอียด 

  โดยหลักการผูวาฯ ซิงเกิ้ลคอมมานด ของแตละจังหวัดมีแบบแผนวิธีการไมเหมือนกัน                          

แตในทางปฏิบัติหลักการใหญคือการหามไฟเด็ดขาด zero burning  ซึ่งเปนแนวทางที่ฝายนโยบาย

กําหนด ผานดัชนีชี้วัด KPI ที่เนนการควบคุมจุดความรอนเปนสําคัญ

  ซึ่งก็เปนไปอยางที่ไดกลาวกอนหนา เพราะระหวางที่มีการใชแนวทาง zero burning                       

เกิดมีอุปสรรคปญหาขอจํากัดหลายประการ ที่สําคัญคือ มันใชไมไดผลกับจังหวัดอื่นๆ ที่มีบริบท                

ภมูสิงัคมแตกตางกัน ทัง้สัดสวนของปา ปญหาท่ีทาํกนิในปา ลกัษณะการประกอบอาชีพและลักษณะ

ของพืชผล/พชืไร ทีแ่ตกตางกัน การหามเผาเด็ดขาดท่ีครอบคลุมทัง้ภาครัฐและประชาชน ทาํใหหนวย

งานภาครัฐท่ีจาํเปนตองใชไฟเผาจัดการเช้ือเพลิงเองก็ตองลอบเผาโดยไมแจง สวนภาคประชาชนน้ัน

มีทั้งการลอบเผาหลบดาวเทียมหรือเผาที่อื่นใหลามไปถึงจุดที่ตองการเพื่อเลี่ยงการถูกดําเนินคดี                  
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ทีม่ปีญหามากคอื ประชาชนชนกลุมชาตพินัธุชนเผาบนดอยทีจ่าํเปนตองเผาไรบนทีส่งูตามแนวทางจารตี

ไรหมนุเวยีนทีก่าํหนดชวงเวลาเหมาะสมไว แปลงทาํกนิตามแบบดงักลาวจะอยูกลางปามีแนวกนัไฟลอม

เฉพาะแปลง หากเผาราชการจะจับไดทันเพราะมีหลักฐานชัดเจน แนวทางประกาศหามเผาเด็ดขาด                  

ที่ไมยืดหยุนกระทบกับวิถีทํากินของชนเผา และในทางปฏิบัติไมสามารถหามแหลงกําเนิด “ไฟ” 

ทั้งหมดในภาพรวมไดจริง รวมถึงไฟจากหุงตม ไฟฌาปนกิจ ไฟในปาของรัฐ  

  มาตรการหามเผาเดด็ขาดจงึกระทบกบัคนกลุมเดยีวคอืเกษตรกร เพราะแหลงกาํเนิดมลพิษอืน่  

เชน มลพษิจราจร และการกอสราง ฯลฯ ไมอยูในขายบังคบัหาม รวมไปถึงมลพษิจากทออตุสาหกรรม 

  ในป พ.ศ. 2563 เปนปทีเ่ร่ิมมีความพยายามหาทางแกปญหาใหมๆ  จงัหวดัเชยีงใหมโดยการ

ผลกัดนัของทัง้ภาคประชาชนและภาควชิาการ ไดเริม่ใชระบบการบรหิารจดัการไฟ fire management 

แทนการหามเผาเด็ดขาด กลาวคือ สามารถใหมีการเผาในท่ีโลงไดตามความจําเปนโดยพิจารณา               

การระบายอากาศสภาพการณทางอุตุนิยมวิทยาประกอบ แนวทางดังกลาวเปนเร่ืองใหมมาก                     

ประสบปญหาในรายละเอียดปฏิบัติการพอสมควรโดยเฉพาะปญหาจากการทับซอนขอพิพาทสิทธิ    

ทํากินในเขตปา เอาแคการอนุญาตเผาวัชพืชในไรสักแปลงกลายเปนขอถกเถียงตามกฎหมายวาผูใด

จะเปนคนขอและใครจะสามารถอนุญาต ฯลฯ 

  ระหวาง พ.ศ. 2564-2565 มีความพยายามยกระดับการแกปญหาใหมๆ หลายอยางตาม                 

ที่ระบุไวในวาระแหงชาติ เชน พัฒนาระบบพยากรณฝุนควันลวงหนา แอพพลิเคชั่นจองเผาเพื่อ            

การบริหารจัดการเชื้อเพลิงของรัฐ ทั้งสองประการมีความสัมพันธกันเพราะการบริหารเช้ือเพลิง                        

ทีม่ปีระสทิธภิาพตองสอดคลองกบัอตัราการระบายอากาศท่ีดใีนเขตพืน้ทีน่ัน้ ซึง่เม่ือมาถงึการปฏิบตัิ

จริงในฤดูฝุนควันป 2565  ระบบพยากรณยังเปนทางเดียวคือการนําเสนอของรัฐรายวันแบบกวางๆ 

ยังไมสามารถเปดใหแตละพ้ืนที่และสาธารณะเขาถึง สวนแอพพลิเคช่ันจองเผาบริหารเช้ือเพลิง                  

ไมมีการใชงานจริง

  การเปดใหบริหารการเผาในระหวางชวงหามเผาเด็ดขาด เปนแนวความคิดใหมที่เพิ่งเกิด                

ซึ่งยังตองพัฒนารายละเอียดแนวทางกันอีกมากในแตละบริบทพ้ืนที่ อยางไรก็ตาม แนวคิดการ                  

หามเผาเด็ดขาดก็ยงัเปนแนวทางแกปญหาหลักของจังหวัดภาคเหนือ ผูวาราชการจังหวัดบางจังหวัด

เห็นวาควรจะตองกําหนดชวงหามเผาเด็ดขาดพรอมกันทุกจังหวัด แทนที่ใหแตละจังหวัดประกาศ 

หวงเวลาหามของใครของมัน และยังคงใช  hotspots เปน KPI ดัชนีวัดความสําเร็จที่สําคัญที่สุด 
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 2.1 เปาไมชัด วิธีแกไมชัดตาม
  เอกสารแผนปฏิบัติการตามวาระแหงชาติการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง บรรยาย

สาเหตกุารเกดิปญหามลพิษฝุนละอองในประเทศไทยแบบครอบคลมุ ทัง้การเผา โรงงานอตุสาหกรรม 

การจราจร และ ฝุนควันขามแดน แตเมื่อกลาวถึงปญหาที่เกิดในภาคเหนือกลับมุงชี้เปาหลักไปที่               

การลักลอบเผาในปาของราษฎร และการทํากินในพื้นที่เกษตร เปนสําคัญ    

  

  นี่คือคําบรรยายท่ีวาระแหงชาติเขียนไว 
  ชวงหนาแลงตั้งแตเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปมักพบการเพ่ิมสูงขึ้นของฝุนละออง
  ในพ้ืนท่ีภาคเหนือของประเทศไทยเน่ืองจากความแหงแลง ประกอบกับเกษตรกรจะทํา 
  การเผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกสภาวะอากาศที่แหงและนิ่ง ภูมิประเทศ
  บางแหงเปนแองกระทะทํา ใหฝุนละอองไมแพรกระจายและแขวนลอยอยูในบรรยากาศ
  ไดนาน โดยสาเหตุหลักของปญหา หมอกควันในแตละพื้นที่มีดังนี้
  (1) พื้นที่ปาอนุรักษและพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเกิดจากการเผาเพ่ือบุกรุกพื้นที่ปา
   เพ่ือขยายพ้ืนที่ทํา กินการขยายตัวอยางรวดเร็ว ของการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว
   แตดวยความสูงและความลาดชัน เกษตรกรจึงตองใชวิธีการเผาเพ่ือกําจัดเศษวัสดุ
   การเกษตร การเผาเพ่ือหาของปาและลาสัตวรวมถึงการเผาพ้ืนที่รอบปาและลกุลาม
   เขาสูปาเกิดเปนไฟปา
    (2) พื้นที่เกษตร จากขอมูลการใชประโยชนที่ดินใน 9 จังหวัดภาคเหนือ และเนื้อที่  
   ประเทศไทย ป2556 พบพื้นที่ปลูกขาวและขาวโพดคิดเปนรอยละ 34 และ 26 
   ของพื้นท่ีการเกษตรในภาคเหนือตามลําดับ ซึ่งเกษตรกรจะเผาเพื่อเตรียมพื้นที่
   เพาะปลูกและกําจัดเศษวัสดุ เชนเดียวกับการเกษตรในพ้ืนที่ปา  

   (ที่มา : แผนปฏิบัติการตามวาระแหงชาติฯ หนา 9)

 2. วาระแห่งชาติ : มาตรการท่ีไม่สามารถทําได้จริง
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เอกสารวาระแหงชาติที่ระบุสาเหตุหลักปญหาภาคเหนือ
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  การระบุ “ตนตอสาเหตุหลัก” ของมลพิษในภาคเหนือโดยพุงเปาไปที่การทํากินภาคเกษตร

ทัง้ในและนอกพ้ืนทีป่าของราษฎร เปนกระสวนความคิดทีม่าของมาตรการประกาศหามเผาเด็ดขาด 

เพราะเขาใจวาหากราษฎรไมเผาในชวงที่หาม ก็จะสามารถแกปญหามลพิษฝุนควันได ในทางปฏิบัติ

บางจังหวัดเปดใหเรงเผากอนท่ีจะเขาสูขอบเขตประกาศหาม บางจังหวัดเจรจาใหชะลอการเผา                  

ภาคเกษตร คาํวา “ไฟปา” ทีร่ฐัใชเปนชือ่คณะกรรมการ/โครงการ/แผนงาน ถกูขยายความครอบคลุม

ไปถึงไฟท่ีไมไดรับอนุญาตจากราชการ 

  การระบสุาเหตปุญหาของวาระแหงชาตทิีไ่มตรง เปนตนเหตุใหชดุมาตรการแก พลอยไมตรง        
ไปดวย นั่นเพราะการช้ีเปาตนตอสาเหตุปญหาในภาคเหนือวามาจากการเผาภาคเกษตรท้ังใน
และนอกปายังเปนขอมูลท่ีขัดแยงกับสถิติของหนวยงานรัฐเอง ! 
  เอกสารสรุปสถานการณไฟปาและหมอกควัน ดวยภาพถายจากดาวเทียม ประจําป 2561 

ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องคการมหาชน) หรือ GISTDA                       

รายงานจดุความรอน hotspots ดวยระบบ viirs ระยะ 5 เดอืนแรกของป 2561 ใน 9 จงัหวดัภาคเหนือ 

พบวา มีจุดความรอนในปาอนุรักษและปาสงวนมากที่สุด 

  ในปดังกลาว (2561)  แมฮองสอนมีจุดความรอนรวม 8524 จุด เกิดในปาอนุรักษ 5089                

จดุปาสงวนฯ 3075 จดุ พืน้ทีเ่กษตร 96 จดุ /เชยีงใหม มจีดุความรอนรวม 6496 จดุ เกดิในปาอนรุกัษ 

3216 จุด ปาสงวนฯ 2714 จุด พื้นที่เกษตร 126 จุด / ลําปางมีจุดความรอนรวม 4832 จุด                         

เกิดในปาอนุรักษ 1553 จุด ปาสงวน 2370 จุด พื้นที่เกษตร 187 จุด

  ตัวอยางสถิติป 2561 จาก 3จังหวัดขางตนที่ GISTDA รายงาน ไฟเกิดในปาของรัฐมากกวา 

80% รอยไหมหรือ burnt scars เปนหลักฐานยืนยันวามีการไหมในปาจริงๆ ที่ไมใชพื้นที่เกษตร       

แตเอกสารวาระแหงชาตซิึง่เขยีนเม่ือป 2562 กย็งัชีเ้ปาปญหาการเผาตนตอมลพษิไปทีภ่าคเกษตร !!!!   

แตไฟอันเปนแหลงกําเนิดใหญที่สุดในภาคเหนือคือ ไฟในปาของรัฐกลับไมถูกกลาวถึงวาเปนปญหา               

และในชุดมาตรการสําหรับภาคเหนือก็ไมไดกลาวเจาะจงถึงเรื่องนี้



18

ชุดมาตรการสําหรับพื้นที่ภาคเหนือ ไมกลาวถึงสาเหตุหลักไฟในปาของรัฐ : ที่มา วาระแหงชาติ สําหรับพื้นที่ภาคเหนือ

ชุดมาตรการตามวาระแหงชาติฯ สําหรับพื้นที่ภาคเหนือ
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  เมื่อตนป 2565 ไดมีเอกสารสําคัญชิ้นหนึ่ง เขียนโดยคณะทํางานวิชาการเฉพาะกิจเพื่อจัด
ทาํขอเสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารจดัการไฟปาและการเผาในทีโ่ลงเพือ่สนบัสนนุการแกไขปญหา
ฝุน PM 2.5 คณะทํางานชุดน้ีจัดตั้งโดยสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) 
ประกอบจากภาควิชาการและภาคเอกชนรวมกับหนวยงานรัฐเชน GISTDA ไมไดอยูในโครงสราง

ภารกิจประจํา จึงถือวาเปนกึ่งคนนอกที่มีอิสระพอจะนําเสนอขอมูลแยงกับกับราชการประจําได                

โดยผลการศึกษาสาเหตุสําคัญประกอบดวย การเผาซ้ําซากในปาแปลงใหญ การเผาภาคเกษตร                      

ที่มองขามก็คือนาขาวในภาคตางๆ และการเผาในประเทศเพื่อนบาน

  ผลการศึกษาของคณะทํางานพิเศษชุดนี้ แตกตางจากขอมูลแผนมาตรการวาระแหงชาติฯ 

รายงานคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ระบุสาเหตุปญหาสําคัญของภาคเหนือคือการเผาซํ้าซากในเขตปาแปลงใหญ  

รายงานการศึกษาโดย

คณะทํางานวิชาการเฉพาะกิจเพื่อจัดทําขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการไฟปาและการเผาในที่โลง

เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาฝุน PM 2.5

สํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

สถานการณและขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายเก่ียวกับการเผา
ในที่โลงในประเทศไทยและ

ประเทศเพ่ือนบาน
ระหวางป พ.ศ. 2562 - 2564
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  คณะทํางานไดศึกษาพ้ืนที่การเผาแปลงใหญซํ้าซากในภาคเหนือระหวางป 2553-2562                   

ซึง่เปนปญหาใหญทัง้เชงิปริมาณและขนาดของผลกระทบ เสมอืนกบั “ปลาตวัใหญ”  ทีต่องจดัการเปน

ลาํดับตน เปนไฟแปลงใหญในเขตปาของรฐั 3 พืน้ที ่ประกอบดวย (1) กลุมพืน้ทีแ่มปง-อมกอย-แมตืน่                           

จํานวน 581,872 ไร (2) สาละวิน-แมสะเรียง จํานวน 558,486 ไร (3) ลุมนํ้าปาย-ลุมแมนํ้าปาย                

ฝงซาย-นํ้าตกแมสุรินทร จํานวน 311,883 ไร  (คณะทํางานระบุวาพื้นที่เขื่อนศรีนครินทรก็มีการเผา

แปลงใหญซํ้าซากเปนลําดับสี่  จํานวน 166,689 ไรแตเนื่องจากไมอยูในภาคเหนือจึงไมนํามารวม) 

  ดวยเทคโนโลยีดาวเทียม ที่สามารถตรวจจับจุดความรอนและดูรองรอยการเผา หรือ                      

burnt scars ยอนหลังไดสามารถชี้ไดวา ตนเหตุปญหามลพิษฝุนละอองภาคเหนือมาจากทั้งใน                  

และนอกประเทศ สาํหรับฝุนควันขามแดนน้ันเปนหน่ึงในปจจยัทีม่ผีลกระทบอยางชัดเจน แตสาํหรับ

ปจจัยการเผาที่โลงในพ้ืนท่ีภาคเหนือที่วาระแหงชาติระบุวาเปนการบุกเบิกที่ปาและแปลงเกษตร               

ในทีป่าเปนปจจัยหลกันัน้ ไมตรงกับขอเท็จจริงทีค่ณะทํางานศึกษาพบวา “ปลาใหญ” ของภาคเหนือ 

คือการเผาแปลงใหญในที่ปาของรัฐ เปนพื้นที่กวางใหญระหวาง 3-5 แสนไร ในแตละป 

  การระบุตนตอปญหาท่ีผิดพลาด คือ ไมระบุวา การเผาในเขตปาของรัฐ โดยเฉพาะการเผา

แปลงใหญเปนสาเหตุหลัก สงผลตอมาตรการในการแกพลอยไมชัดเจนไปดวย
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 2.2 วาระที่ปฏิบัติจริงไมได 
  วาระแหงชาต ิกาํหนดชดุมาตรการแกปญหาแบบกวาง ใหคาํอธบิายเหตปุญหาแบบไมเขาใจ

ภาคเหนือถองแท และไมลงรายละเอียด เมื่อมาใชจริงก็เกิดปญหาปฏิบัติไมได  

  ความรุนแรงของปญหามลพิษภาคเหนือที่บางพื้นที่บางขณะเวลาสูงเกิน 300 ไมโครกรัม/

ลบ.ม. มีความซับซอนของปญหาและตองใชการปองกันมากกวาลงมือแก แผนกําหนดวาใหใชระบบ

บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (single command) และแบงความรุนแรงของปญหาเปน 4 ระดับ 

ระดับสูงสุดคือระดับ 4 กรณีคาฝุนละออง pm2.5 เฉลี่ย 24 ชม. สูงเกิน 100 ไมโครกรัม/ลบ.ม. 

สถานการณมีแนวโนมสูงตอเนื่องใหมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอยางเรงดวน 

และใหนําเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาส่ังการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแกปญหา ในทางปฏิบัตินับจาก

พ.ศ.2562 เปนตนมา พืน้ทีภ่าคเหนือเผชิญระดับอนัตรายคา pm2.5 เกนิกวา 100 ไมโครกรัม/ลบ.ม. 

ทุกป บางพ้ืนที่สูงเกิน 500 ไมโครกรัมฯ ดวยซํ้าไปเชนในตัวเมืองเชียงใหมป 2563 ระหวางที่เกิดไฟ

ไหมดอยสุเทพ  แตไมเคยมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไวในแผน 
  

  ตัวอยางท่ีชี้ใหเห็นวา แผนมาตรการตามวาระแหงชาติที่เขียนขึ้น ไมไดวางอยูบนขอมูลและ

สภาพปญหาจริง ทําใหตลอด 3 ปมานี้ กิจกรรมการแกปญหาที่เขียนไวจํานวนมากถูกเลื่อนออกไป 

หรือไมสามารถทําได เชน บังคับใชมาตรฐานระบายมลพิษจากรถยนตใหม Euro 5 ภายในป 2564 

และยกเปน Euro6 ภายในป 2565 / ไมใหมีการเผาไรออย 100%ภายในป 2565 / จัดทําทําเนียบ

ปลดปลอยและเคล่ือนยายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register) ภายในป 2564 /  

การกําหนดคามาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศเฉลี่ยรายปใหเปนไปตามเปาหมายระยะที่ 3 ของ

องคการอนามัยโลก(WHO IT-3)ภายในป 2564/ ขยายการเครือขายการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

อากาศใหครอบคลุมทุกจังหวัดและและทองถิ่นตรวจวัดคุณภาพอากาศของตนเองภายในป 2564 / 

ฯลฯ เหลานี้ ลวนแตไมเปนไปตามที่เขียนไวทั้งสิ้น 

  ขณะท่ีชุดมาตรการท่ีกําหนดไวเพ่ือแกปญหาภาคเหนือแทบไมมีเปาหมายรายละเอียด                

เปนมาตรการเขียนแบบกวางๆ สะทอนถึงความไมเขาใจเนื้อปญหา 

  จากชุดมาตรการวาระแหงชาติในตารางประกอบ จะเห็นไดชัดเจนวาแนวทางแกปญหา                 

9 จังหวัดภาคเหนือ มีแค 3 กรอบใหญ คือ ยกระดับการเผชิญเหตุในฤดูไฟไหม ใหมีศูนยบัญชาการ

ฯลฯ ใหทําฝนหลวง และใหแกปญหาหมอกควันขามแดนดวยการแจงเตือนไปยังประเทศเพื่อนบาน

เทานัน้  กลาวคอื มุงเนนการเผชญิเหตใุนฤดไูฟเปนสาํคญั ซึง่ในทางปฏบิตักิารยกระดบัการบญัชาการ
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สั่งการเผชิญเหตุตามแนวทางท่ีวาก็ยังไมสามารถปองกันและจัดการไฟขนาดใหญ ไฟขนาดกลาง                

ไฟลอบเผา ไฟเผาโดยไมแจงไดจริง โดยดูไดจากสถิติรอยไหม bunrt scars ของแตละป และ                        

เปนที่ทราบกันวามีการเผาหลบดาวเทียมอีกเปนจํานวนมาก ที่ไมไดรวมนับในสถิติจุดความรอน 

 2.3 ประสิทธิภาพเชิงพื้นท่ี 
  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีตามความหมายของวาระแหงชาติ ก็คือ          

การเพิม่อาํนาจบญัชาการใหกบัผูวาราชการจังหวดัแบบซงิเกิล้คอมมานด สามารถสัง่การหนวยงานอ่ืนๆ 

ไดเพื่อใหมีเอกภาพในการแกปญหาระยะเผชิญเหตุ ใชขอบเขตการปกครองอําเภอ-ตําบลเพื่อ                   

การบริหารจัดการ การจัดการและรายงานการเกิดไฟจําแนกเปนเขตอําเภอ ซึง่มีปญหาในทางปฏิบตัิ

เพราะพ้ืนท่ีการเกิดไฟปาลกุลามมักจะเกิดในปาเขาสูงรอยตอ ทัง้รอยตอระหวางอาํเภอในเขตจังหวดั

เดียวกัน และระหวางเขตจังหวัด 

  ในทางปฏิบัติจะมอบความรับผิดชอบพื้นที่ใหกับหนวยงานเจาของพื้นที่ กรมปาไม                  

รบัผดิชอบปาสงวนแหงชาต ิกรมอุทยานฯ รบัผดิชอบปาอนรุกัษ กรมทางหลวง ดแูลพืน้ทีส่องขางทาง 

พืน้ทีป่าในความดแูลของหนวยงานอืน่ เชนอ.อ.ป.  สวนฝายปกครอง นอกจากอาสาสมคัรของอาํเภอ

ยังใชงานกํานันผูใหญบานและราษฎร เคยเกิดกรณีกํานันผูใหญบาน และ ราษฎรบาดเจ็บเสียชีวิต                   

ระหวางปฏิบตักิาร แตละหนวยมีงบประมาณรับผดิชอบคนในหนวยของตน ยกเวน กํานันผูใหญบาน

และราษฎร ที่งบประมาณไมเปนแบบแผนสม่ําเสมอขึ้นกับสถานการณและนโยบายแตละป 

  จุดออนของระบบน้ีคือ มุงเนนเขตรับผิดชอบตามเขตปกครอง และเขตอํานาจหนาท่ี                      

ตามกฎหมาย แมจะมีบูรณาการกําลังกันในระหวางเผชิญเหตุแตก็มักไมขามเขตปกครองระดับ               

อําเภอ-จังหวัด 

  จุดออนตอไปก็ของการเนนที่ขอบเขตปกครองหรือขอบเขตอํานาจก็คือ ทําใหการบริหาร

จัดการมุงที่การหามไฟทุกชนิดโดยไมแยกแยะ

  ในระหวางฤดแูลงตนเหตไุฟในทีโ่ลงเปนสาเหตสุาํคัญสุด ราชการมองไฟทกุกองไมวาเลก็หรอื

ใหญเสมอกัน คือ เทากับจุดความรอน 1 จุด นับเปน 1 หนวย ไฟเล็กหรือไฟใหญมีคาเทากัน และ 

ในทางปฏิบัติไมไดปกปองไฟที่เกิดในเขตพื้นที่อื่นที่ไมใชเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน โดยเฉพาะไฟ

คนละจังหวัด
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  มาตรการหลักของรัฐคือปองกันและดับไฟ/จุดความรอนแบบเหมาคลุมทุกชนิดไฟ                       

โดยไมเคยปรากฏวามีการจําแนกชนิดความจําเปน-ไมจําเปน และความหนักเบาของแตละจุด                  

ความรอน ซึง่มผีลกระทบและปลอยมลพิษตางกัน ไมเพยีงเทานัน้ดวยการไมนยิามวาไฟของรัฐกเ็ปน

หน่ึงในปญหาจึงไมเคยมีชดุแผนและมาตรการปองกนัและจัดการการเผาแปลงใหญในปาอยางจริงจงั 

ลาสุดฤดูฝุนควัน 2565 ที่แมจะมีฝนตก แตมีการเผาในเขตพื้นที่ปาเมืองปาย และปาสาละวิน              

จงัหวดัแมฮองสอนนานตอเนือ่งหลายวนั แนนอนวา นัน่ไมใชเขตเกษตรกรรมของประชาชนแตอยางใด

  ดวยเหตุที่ชุดมาตรการของรัฐยังเนนไปที่การควบคุมไฟเกษตรแปลงยอย ทั้งๆ ที่สถิติยอน

หลงัชีช้ดัเจนวาเปนเพยีงปญหาสวนนอยเปน “ปลาเล็กปลานอย” ไมใชปลาตัวใหญทีม่ผีลกระทบสูง 

การประกาศหามเผาเด็ดขาด zero burning คอืมาตรการแบบเหมาคลุมทีใ่ชบงัคบัประชาชนรายยอย 

รวมไปถึงแปลงเกษตรที่สูงซ่ึงเปนไรหมุนเวียน ซึ่งมีพิกัดแปลงเกษตรชัดเจน หางาย คุมงาย ไมได

ครอบคลุมถึงการเผาแปลงใหญที่มีผลกระทบสูงโดยเฉพาะการเผาเพื่อบริหารเชื้อเพลิงในปา                      

ของรัฐเอง 

  มาตรการของรัฐไมไดเรียงลําดับพ้ืนท่ีเส่ียงตามขนาดผลกระทบการไหมและการปลดปลอย

มลพิษ กลับกลายเปนวาพ้ืนที่เส่ียงในสายตาของรัฐ คือ พื้นที่ใกลเมือง มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก กระทบ

อารมณความรูสึกของสังคม เปนขาวใหญงาย 

  ในระยะสามส่ีปหลัง ระหวางท่ีปญหาน้ีเร่ิมถูกจับจองมากข้ึน มาตรการของรัฐพยายาม                    

ยกระดับปองกันพื้นท่ีเสี่ยงที่ละเอียดออนกระทบตอความรูสึกของประชาชน เชน ดอยสุเทพ                    

ดอยหลวงเชียงดาว เชียงใหม, ดอยพระบาท ลําปาง, ดอยจระเข เชียงราย,ดอยขะมอ ลําพูน ฯลฯ 

เพราะพืน้ท่ีกลุมนีอ้ยูใกลเมอืงเปนสถานทีส่าํคญั ไมไดใหลาํดบัความสาํคญักบัพืน้ทีป่ญหาไหมซํา้ซาก 

เกดิเปนประจาํท่ีอยูหางไกลออกไป เชน ไฟไหมปาสะละวนิแปลงใหญรวม 5 แสนไรเปนประจาํทกุป 

ไมมีการกลาวถึงในปฏิบัติการของภาครัฐเลย 

  ในความเปนจริงแตละพ้ืนที่ แตละแอง แตละปา แตละอําเภอ มีพื้นที่เสี่ยงท่ีมีบริบทและ        

รายละเอียดปญหาแตกตางกัน มีทั้งพื้นที่เสี่ยงขนาดใหญ ดังที่กลาวในขอ 2.1 และยังมีพื้นที่เสี่ยง

ขนาดกลาง คือ มีขอบเขตของไฟไหมเปนประจําระดับพันไร เชน ปาสงวนสันทรายเหนือเขื่อน                 

แมกวงอุดมธารา จงัหวัดเชียงใหม ครอบคลุมพืน้ทีเ่ช่ือมโยง 3 อาํเภอ สนัทราย แมแตง และดอยสะเก็ด 

เมื่อฤดูฝุน 2565 ที่ผานมา แมจะเปนปลานีญามีฝนตกแตก็เกิดการลอบเผาหลายคร้ัง แมจะมี                     

ชุดปฏิบัติการดับไฟของกรมปาไมเขาไปลาดตระเวนในพื้นที่ก็ยังเกิดมี พื้นที่ไหมซํ้าซากทุกปเชนนี้ 

ควรจะอยูในพื้นท่ีเสี่ยงที่ตองเฝาระวังพิเศษ ไมใช ปาหรือภูเขามีชื่อเสียงใกลเมืองที่สังคมสนใจ                 

เทานั้น
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  การเนนประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ตามเขตอํานาจและเขตปกครอง ทําใหละเลยพ้ืนที่ไฟใหญ

ระดับหมื่น-แสนไร ไหมขามจังหวัดเปนเขตใหญ เมื่อเกิดแลวมักจะดับไมไดปลอยใหธรรมชาติฝนตก

หรือมอดไปเอง หรือไฟขนาดกลาง คือไฟในเขตปารอยตอหลายๆ ตําบลหรือขามอําเภอ เขตพ้ืนที่

ไหมระดับพันไร ทางออกของปญหานี้คือ ใหมีการบริหารจัดการยกระดับประสิทธิภาพพื้นที่เสี่ยงไฟ

ซํ้าซาก เกิดบอยคร้ัง รวมทุกหนวยท่ีเก่ียวของมารวมบูรณาการและสรางระบบ KPI รวมกันตาม

ขอบเขตพ้ืนที่เส่ียง 

  จุดความรอนในพื้นที่เสี่ยงตอไฟขนาดใหญ ตองไดรับความสนใจมากกวาจุดความรอน                   
ในพื้นที่เกษตรท่ีมีการกันแนวเขต และ ไมเคยไหมลุกลาม คําวาการยกระดับประสิทธิภาพ                
การบริหารเชิงพื้นที่ ควรจะขยายความไปถึง พื้นที่เสี่ยงไฟซํ้าซาก พื้นที่ปญหาซํ้าซาก                              
ที่ตองบูรณาการอํานาจตางๆ ขามเขตปกครองราชการที่ใชกันเดิม 

 2.4 เปลี่ยนการผลิตเปนพืชยั่งยืน : ติดปญหากฎหมายรัฐเอง
  แผนมาตรการตามวาระแหงชาติเพื่อแกป ญหาฝุ นละอองในภาพรวมทั้งประเทศ                            

มีชุดมาตรการปองกันและลดการเกิดมลพิษที่ตนทาง (แหลงกําเนิด) แบงเปนกลุมแหลงกําเนิดจาก

ทอ ปากปลอง นํ้ามันรถยนต ควบคุมการระบายมลพิษ ฯลฯ ซึ่งเวลาไดพิสูจนแลววามีความคืบหนา

นอยมาก อีกสวนหน่ึงคือชุดมาตรการควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในท่ีโลง/ภาคเกษตร                            

ซึ่งก็พิสูจนแลวเชนเดียวกันวาไมมีความคืบหนา มิหนําซํ้ายังมีการเผาในภาคเกษตรอยางกวางขวาง

นับสิบลานไรทั้งภาคอีสานและภาคกลาง มีมาตรการอีกขอหน่ึงเขียนวา สงเสริมใหปรับเปล่ียน                      

การปลูกพชืหรอืไมยนืตนอืน่แทนพชืเชงิเดีย่ว/พชืทีม่กีารเผา แตในทางความเปนจรงิ พชืไร ขาว ออย 

ขาวโพด ยังเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญที่ลดพื้นที่ปลูกไมได (หรือลดพ้ืนที่ขาวก็แคเปลี่ยนมาเปนออย               

และขาวโพดท่ีตองเผาเชนกัน) 
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  ในสวนของภาคเหนือ แนวมาตรการเปล่ียนการผลิตดังกลาว เปนมาตรการท่ีดี และ                     

เปนทางออกสําคัญหนึง่ในการแกปญหาระยะยาว เพราะภาคเหนือมสีภาพภมูปิระเทศเปนภเูขาปาไม

และมีปญหาพิพาท เรือ่งสิทธิทาํกินราษฎรเปนพืน้ฐาน ทาํใหหลายพ้ืนทีไ่มสามารถปลูกพชืยนืตนใดๆ 

ไดในพื้นท่ีทับซอนดังกลาว ขาวโพดและการเผาเปนปญหาหนึ่งที่ตองแกไขดวยการเปลี่ยนใหเปน              

วนเกษตรและพืชยนืตน อยางไรก็ตาม เมือ่ลงมาถึงการปฏิบตัจิรงิกลบัตองติดขัดระเบยีบขอกฎหมาย 

พื้นที่พิพาทไมสามารถปลูกพืชยืนตนใดๆ ได แมกระทั่งพื้นที่ คทช. ก็มีเงื่อนไขการปลูกวนเกษตร

เทานัน้ หามพชืยนืตนทีเ่ปนเชงิเดีย่ว เชนยางพารา การแกปญหาทีท่าํกนิในเขตปาทัง้ปาอนรุกัษและ

ปาสงวนแหงชาติมีผลตอความคืบหนาในมาตรการนี้ 

  มาตรการแกปญหาภาคเหนือจะตองมีแผนท่ีชัดเจนวาดวยการเปล่ียนโครงสรางการผลิต                 

ที่ยังตองใชไฟเปนชุดแผนมาตรการท่ีสอดคลองกันทุกหนวยงาน ไมใชหนวยหน่ึงประกาศให                    

ปลูกพืชยืนตนแตไปติดขัดปญหากฎหมายของอีกหนวยหนึ่ง 

  ในระยะยาวคอืการโซนนิง่เกษตรพืน้ทีส่งูอยางมีเปาหมายเพือ่ความยัง่ยนื เชน ออกมาตรการ

หามพชืเชงิเดีย่วใชไฟไปสูการสนบัสนนุวนเกษตรราคาสงู โดยมีการสนบัสนนุท้ังระเบยีบขอกฎหมาย

สาธารณูปโภคและเทคนิคความรู 
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 3. ดัชนีชี้วัดและอ้างอิง 
  แผนมาตรการตามวาระแหงชาติกําหนดตัวชี้วัดความกาวหนา หรือ KPI ไว 3 ประการ คือ

   1) จํานวนวันที่ปริมาณฝุนละอองอยูในเกณฑมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

  2) จํานวนจุดความรอน (Hotspot) ภายในประเทศลดลง

  3) จํานวนผูปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ (ที่เกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศ) ลดลง

  ตัวชี้วัด KPI  ทั้งสามขอเปนเกณฑที่สามารถสะทอนการปฏิบัติงานได แตเมื่อเวลาผานไปมี

บทเรยีนและกรณตีวัอยางหลายประการช้ีวายงัไมครอบคลุมพอ มหินาํซ้ํายงัมชีองโหวในตวัของมนัเอง 

เพราะเม่ือมาถึงระดับปฏิบัติการโดยระบบราชการ KPI ที่วาก็มีชองใหลอด ถูกตีความดวยระเบียบ

กฎราชการ ที่สุดแลว KPI   ชี้วัดความกาวหนาที่แทจริงไมได 

  แนวโนมของผูปฏิบัติก็คือ ไมอยากใหคาคุณภาพอากาศของพื้นที่ตัวเองสูงเกินจนถูกจับตา 

และไมตองการใหมีตัวเลขจุดความรอน hotspot ในเขตตัว การหามอยางเด็ดขาดหรือหนุนให                  

แอบเผาหลบดาวเทียม เปนวิธีการแกแบบบิดเบือนไมตรงกับปญหา กลาวคือ ไมไดแกจริง เพราะ              

จุดความรอนตามสถิตินอยกวาการเผาจริง

 มีปญหาจากเกณฑอางอิง ดังตอไปนี้ 

 3.1 จุดความรอนลวง  
  จุดออนที่สุดของ KPI ภาครัฐก็คือ การยึดแตจํานวนตัวเลข hotspot โดยไมนําสถิติรอยไหม 

หรอื burnt scars และการสาํรวจจรงิภาคพืน้ดนิมาประกอบ  จรงิอยูในทางปฏบิตักิารรายงานรอยไหม

บนพืน้ดนิจะลาชากวารายงานจาํนวนจดุความรอน โดย GISTDA สามารถรายงานไดเรว็ทีส่ดุหลงัจาก

เกิดเหตุประมาณ 2 สัปดาหเพราะตองรอรอบการโคจรดาวเทียม เทคโนโลยีปจจุบันยังมีขอออน                

ที่จํานวนจุดความรอนทั้งระบบ modis และ viirs อาจจะผิดพลาดไดเพราะสภาพดินฟาอากาศ                  

อาจจะไมสามารถตรวจจับความรอนที่ถูกตนไมบัง หรือ มีขนาดไมใหญพอ รวมถึงรอบของการโคจร

ดาวเทียมท่ีผานประเทศไทยวันละสองรอบ คือ รอบบาย (ประมาณบายโมงถึงบายสาม) และ                     

รอบกลางคนื (ประมาณตหีนึง่ถงึตสีาม) ในสวนของรอยไหม burnt scars กย็งัมจีดุออนจากการอาน

คาสีตีความหมายรอยไหมไดไมครอบคลุม จําเปนตองอาศัยการสํารวจภาคพ้ืนดินประกอบหาก

ตองการความแมนยําสูง แตกระนั้นก็ตามก็ยังพอเปนตัวชี้วัดแนวโนมใหญไดในระดับสําคัญ                         

แตควรตองใชตัวชี้วัดทั้งสองมาประกอบดวยกัน 
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  เคยมีกรณีสถิติรอยไหมไมสัมพันธกับสถิติจุดความรอน เชน ป 2563  GISTDA  รายงาน

สถิติจุดความรอน hot spot และรอยไหมบนพื้นดิน burnt scars ระยะ 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.2563)  

ดังนี้ 

ตารางความไมสัมพันธ-สอดคลอง ระหวางจุดความรอน และ รอยไหม ที่มา ประมวลจาก GISTDA 2563  

  จากสถิติจะเห็นไดชัดเจนวาระดับรอยไหมกับจํานวนจุดความรอนของแตละจังหวัด                         

ไมสัมพันธกัน ในปดังกลาวลําปางมีจุดความรอนนอย คือแค 8,556 จุด แตพื้นที่ไหมกลับสูงมากถึง 

1,340,402 ไร  เทาๆ กับรอยไหมของเชียงใหม แตเชียงใหม กลับมีจุดความรอนมากกวาเกินเทาตัว                  

คือ 21,658 จุด  ลําพูน มีจุดความรอน 3,180 จุด แตรอยไหมมากถึง 561,461 ไร เทียบกับแพรที่

จุดความรอนมากกวา คือ 5,169 จุด แตรอยไหมนอยกวาลําพูนคือมีเพียง 4,23,133 จุด เทานั้น

  กรณทีีเ่กดิขึน้อาจจะมาจากหลายสาเหต ุอากาศปด มเีมฆมาก ดาวเทยีมจบัความรอนใตเงา                

รมไมไมได ทีส่าํคญัคือการเผาหลบดาวเทียม บางกรณีการเผาหลบดาวเทียมยงัเกิดจากเจาหนาทีร่ฐั                

ในพืน้ทีแ่นะใหดาํเนินการ เพราะเขาใจความจําเปนทีต่องใชไฟในแปลงเกษตร แตกไ็มตองการใหเกดิ

จุดความรอนเปนสถิติและจะถูกสั่งใหตรวจสอบดับไฟตออีก 

  KPI จดุความรอน hot spot เปนตวัชีว้ดัหลกัทีห่นวยราชการใชเปนบรรทดัฐาน ออกมาตรการ

หามเผาเด็ดขาดก็เพื่อจะควบคุมสถิติพรอมกันนั้นก็เปดชองใหมีการชิงเผาลวงหนาชวงประกาศ                

หามเผา โดยบางครั้งบอกกลาวชาวบานใหเผาหลบดาวเทียมเพื่อไมใหเกิดจุดความรอนเปนสถิติ 

  พื้นที่รอยไหม burnt scars และการสํารวจภาคพ้ืนที่ดินเปรียบเทียบจริง ไมถูกนํามาเปน      

ตัวชี้วัดในมาตรการตามวาระแหงชาติ 
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 3.2 AQI บังคับรวมศูนย
  ดชันคีณุภาพอากาศ AQI   ของไทยทีป่ระกาศใชเวลานี ้กาํหนดมาตรฐาน pm2.5 ทีค่าเฉลีย่ 

24 ชม. ไมเกิน 50 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และกําลังจะยกระดับเปนไมเกิน 37.5 ไมโครกรัมในป 2566 

คามาตรฐานของไทยตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษกําหนดวิธีการวัดดวยเทคนิคและอุปกรณ

เฉพาะตามมาตรฐาน EPA ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเรื่องนี้พอเขาใจไดวาหนวยงานดานสิ่งแวดลอมของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่ ตองยึดวิธีการตรวจวัดใหเปนตามมาตรฐาน          

คาฝุน ไมโครกรัม/ลบ.ม. เฉลี่ย 24 ชม.  เพื่อจะไดประกาศคามลพิษฝุนใหเปนไปตามมาตรฐานของ

ประเทศ ดังท่ีไดประกาศผานเว็บไซตและแอพพลิเคชั่น Air4Thai 

  แตอยางไรก็ตาม มาตรฐานไทยอยางเปนทางการยังไมครอบคลุมพื้นที่ เครื่องวัดคุณภาพ

อากาศของรัฐ (คพ.) มีจาํนวนนอย บางจังหวัดมีเครื่องเดียว บางจังหวัดยังไมมี ขอจํากัดสําคัญที่สุด

ของเครื่องวัดคุณภาพอากาศภาคพื้นดิน (ไมวาแบบไหน) ก็คือมันเปนตัวแทนอากาศในรัศมีจํากัด                

ไมไกลจากจุดที่ตั้งนัก  รัฐใชเคร่ืองเพียงตัวเดียว (หรือไมเกิน 3-4 ตัว ) เปนตัวแทนคุณภาพอากาศ

ของจังหวัดทั้งจังหวัด ดังนั้นตัวเลขทางการดังกลาวจึงไมใชตัวเลขสะทอนระดับคุณภาพอากาศ                 
ของจังหวัดนัน้ๆ จรงิ แตการปฏบิตักิารของรฐัเพือ่แกปญหามลพษิอากาศกลบัใชตวัเลขนัน้เปน KPI                  

ดัชนีวัดความสําเร็จจํานวนวันที่คาคุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐานตามท่ีแผนมาตรการวาระ    

แหงชาติกาํหนด

  จึงเปนเรื่องท่ียอนแยงอยางยิ่ง ทางหนึ่งประกาศจะดูแลสุขภาพของผูคนที่ประสบปญหา

มลพิษ ในดานสาธารณสุขที่เขียนไวในวาระแหงชาติฉบับเดียวกัน แตอีกทางหนึ่งกลับใหยึด                            

คามาตรฐานอากาศรวมศูนยที่อําเภอเมืองเพียงตัวเดียว ซึ่งไมมีทางที่จะสามารถสะทอนคาอากาศ

จริงของแตละพื้นที่ตําบล/อําเภอ

  รายยิ่งกวานั้น นโยบายของบางจังหวัดไมสนับสนุนใหมีการติดตั้งเครือขายเซ็นเซอร                      

ขนาดเล็ก หรือ low cost sensors เม่ือราวป 2562-2563 มีคําสั่งจากศาลากลางจังหวัดหนึ่ง                          

ในภาคเหนือตอนบน (ขอสงวนชื่อจังหวัด) หามหนวยงานของจังหวัดติดตั้งเครื่องวัด dustboy                   

ซึ่งเปนเซ็นเซอรขนาดเล็กของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เห็นไดชัดเจนวา                       

เจาหนาท่ีของรฐัในพืน้ทีว่กิฤตมลพษิภาคเหนอืจาํนวนหนึง่ ไมมคีวามไมเขาใจและไมสามารถจาํแนก

ความตางระหวาง เครื่องวัดอากาศอยางเปนทางการของรัฐ กับเครื่องวัดขนาดเล็ก จึงไมสนับสนุน        

ใหติดตั้ง 
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  เหตุการณลาสุดเกิดท่ีจังหวัดลําปาง เม่ือปลายป 2564 กพร. มีโครงการสนับสนุนการ                   

แกปญหามลพิษอากาศลําปาง มอบเครื่องวัดอากาศแบบเซ็นเซอรขนาดเล็กให 10 เคร่ือง                       

ตอมา กพร.ประสานของความสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตรม.ช. ขอเครื่อง dustboy                          

ไปชวยติดตั้งให เคร่ืองถูกสงมอบใหเม่ือปลายเดือน มกราคม 2565 แตทวา คณะกรรมการแกปญหา

ของจังหวัดลําปางไมสนับสนุนใหติดตั้ง การติดตั้งจึงลาชาออกไปถึงกลางมีนาคม รองผูวาราชการ

จังหวัดดูแลการแกปญหาไฟปาหมอกควันใหสัมภาษณวา ไมสนับสนุนเครื่องวัดขนาดเล็กเพราะ                  

ไมไดมาตรฐาน และเกรงประชาชนจะต่ืนตกใจ วิธีคิดแบบดังกลาวของเจาหนาที่แกปญหามลพิษ

อากาศจังหวัดลําปาง ไมไดแยกแยะวา เครื่องวัดอากาศแบบไหนท่ีใชสําหรับอางอิงทางการ                       

ตามมาตรฐานรัฐ และเคร่ืองแบบไหนมีไวเพื่อแกปญหาผลกระทบมลพิษอากาศท่ีเปนวิกฤตรุนแรง 

และเคร่ืองวัดตัวใหญของรัฐมีไมเพียงพอ ไมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด 

  ในกรณีที่วาระแหงชาติกําหนด KPI ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนมาตรการดวยจํานวนวันที่

คาอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน ซึง่ในทางปฏิบตัติองใชเคร่ืองวัดตัวใหญทีต่ัง้อยูในตลาดเขตอําเภอเมือง

มาอางอิง ทําใหปฏิบัติการแกปญหาตางๆ มีแนวโนมมุงปกปองพ้ืนที่อําเภอเมือง ทําใหละเลยไฟ              

และผลกระทบมลพิษอากาศในพ้ืนที่ตางอําเภอที่หางไกลออกไป 
  

 3.3 จุดความรอน 5 เดือน : ขอมูลชวยบริหารจัดการ ไมใช KPI แบบหนามืดตามัว
  GISTDA รวบรวมและเปดเผยขอมูลจุดความรอนดาวเทียม hotspots ทั้งระบบ modis   

และ viirs ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอเนื่องหลายป ทั้งแบบรายวัน และรวบรวมเปนสถิติภาพ

ใหญ จุดความรอนระยะ 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม) ของทุกป 

  ขอมูลเปนสิ่งท่ีดีและจําเปนสําหรับการแกปญหา แตเมื่อมาสูภาคปฏิบัติที่มีนโยบายใหใช             

จดุความรอนเปนดชันวีดัความกาวหนา กลายเปนวาจดุความรอน 5 เดอืนจงึเปนดชันวีดัความสาํเรจ็

ของการบริหารจัดการหนวยงานราชการไปโดยปริยาย การรายงานผลตางๆ ระบบของรัฐใชจุด                  

ความรอนรวม 5 เดือนของปที่ผานมาเปนตัวเปรียบเทียบ บอกใหหนวยงานทําเปาลดจุดความรอน

ใหไดตามสัดสวนเปอรเซ็นต เชนในป 2565 ใหทุกหนวยลดจุดความรอนรวม 5 เดือนลงใหได 20% 

  ไมมใีครตอบไดวาเหตผุลกลใดตองเปนสถติ ิ5 เดอืน ในทางปฏบิตัไิฟและจดุความรอนทีเ่กดิ

ขึ้นทั้งหมดในระยะ 5 เดือนแรกของปจึงกลายเปนไฟตองหาม/ตองถูกควบคุม แผนมาตรการและ                     

การตั้งงบประมาณของหนวยงานรัฐก็ใชระยะ 5 เดือนในการจัดงบฯ บางจังหวัดปกติมีประกาศ                 

หามเผาถึงแคสิ้นเดือนเมษายน ก็ขยายมาเปนประกาศหามถึงสิ้นพฤษภาคมดวย ทั้งๆ ที่เดือน

พฤษภาคมภาคเหนือไมมีปญหาวิกฤตมลพิษอากาศแลว 
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  ไฟท่ีเกดิในระยะ 5 เดอืน ไมใชไฟท่ีกอใหเกิดวกิฤตมลพิษคาอากาศเกินมาตรฐานท้ังหมดทุกเดือน                              

ในภาคเหนือเดือนพฤษภาคมมีฝนตกแลว และภาคเกษตรกรรมตองใชไฟเพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูก

รับฤดูฝน อากาศระบายดีขึ้นคาคุณภาพอากาศโดยเฉล่ียอยูในระดับเกณฑมาตรฐานท่ีรับได                           

แตเพื่อใหปฏิบัติการเปนไปตามเปา จึงยังมีการควบคุมการเผาเพื่อทําเปา KPI  ในทางกลับกันพอถึง               

เดือนมถินุายนกลับเปดใหใชไฟในแปลงเกษตรไดเสรโีดยไมถอืวาเปนไฟตองหาม รฐัอางเหตุผลของรัฐ                    

แคมันเปน KPI ใหคุณใหโทษกับราชการ 

  ดังนั้นจึงควรจําแนกจุดความรอนในระยะ 5 เดือนออกเปน จุดความรอนตองหาม และ                  

จุดความรอนเพ่ือการบริหารจัดการแยกออกมาใหชัดเจน จะทําใหเห็นผลลัพธของการแกปญหา                    

ที่ตรงจุดชัดเจนขึ้น 

 4. ไฟในป่าของรัฐ

  ปญหาท่ีเกดิตอเนือ่งเร้ือรงัไมสามารถแกไขไดในทามกลางวิกฤตมลพิษอากาศของภาคเหนือ

ก็คือ การเกิดไฟไหมในพ้ืนท่ีปาท้ังปาอนุรักษและปาสงวน สถิติจุดความรอนและรอยไหมยอนหลัง

บอกตรงกันวา พื้นท่ีปาของรัฐ เปนแหลงกําเนิดไฟและตนตอมลพิษฝุนควันใหญสุดราว 80%                             

ที่ผานมาๆ ไมเคยมีการกลาวถึงจริงจัง เพราะรัฐชี้เพียงวาสาเหตุจากการลักลอบเผาของชาวบาน                    

เพื่อลาสัตวหาของปา การทําการเกษตรแลวเผาลามเขาปา การบุกเบิกปาทําไรขาวโพด ฯลฯ                          

จนลาสุดเริ่มมีการศึกษาเก็บขอมูลและจําแนกการไหมเหลานี้ละเอียดมากขึ้น ทําใหทราบวาแทจริง

แลวไฟในปาซึ่งเปนสาเหตุใหญสุดของมลพิษอากาศภาคเหนือมาจากหลายสาเหตุ ไดแก ไฟขามเขต 

ทั้งขามพรมแดนจากเพื่อนบานเชนละแวกพรมแดนแมฮองสอนแถว อ.แมสะเรียง อ.ขุนยวม/                        

ไฟขามเขตจังหวัด อําเภอ เพราะมีหนวยงานดูแลคนละหนวย / ไฟขามเขตหนวยงาน เชนปาสงวน                              

มีเจาหนาที่คนละหนวยกับปาอุทยานฯ การแกปญหาในสวนนี้เพิ่งถูกหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็น                 

ใหผูเกี่ยวของทราบถึงปญหาไมเกิน 2 ปมานี้เอง ซึ่งลาสุดในฤดูไฟป 2565 ก็ยังคงเกิดปญหาการ

ประสานงานของหนวยงานและยังเกิดไฟขามเขตเชนเดิม เชนกรณีไฟไหมในเขตปาสงวนแหงชาติ               

ในพ้ืนที่ อ.แมพริก จ.ลําปาง ขามไปยังเขตอุทยานแหงชาติแมปง ในเขต อ.ลี้ จ.ลําพูน เมื่อเดือน

เมษายน 2565 



32

  ไฟแปลงใหญ คอืพืน้ท่ีไฟไหมตดิตอกันเปนวงกวางกินเวลาขามวันกเ็ปนอกีปญหาท่ีแกไมตก 

ป 2565 แมจะมีฝนตกจากภาวะลานีญาแตทันทีที่ฝนท้ิงชวงไปแคไมกี่วันก็เกิดไฟไหมลามในปา                 

เปนวงกวางระดบัหมืน่-แสนไร เชน ไฟปาตามแนวลาํนํา้ปาย จ.แมฮองสอน เปนไฟแปลงใหญกลุมแรก

ของปเกิดเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ ตองรอใหฝนตกเพื่อจะดับ ไฟปาในเขตปาสาละวิน ทางตอนใต

จ.แมฮองสอน ก็เปนไฟแปลงใหญอีกแปลงที่ไมสามารถดับได เกิดในราวปลายมีนาคมตอตน                      

เดือนเมษายน ตองรอใหเกิดฝนเชนเดียวกัน ปญหาไฟแปลงใหญซํา้ซากถูกรายงานไปยังนายกรัฐมนตรี

โดยคณะทํางานวิชาการเฉพาะกิจเพื่อจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการไฟปาและ                       

การเผาในท่ีโลงเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาฝุน PM 2.5 เสนอตอนายกรัฐมนตรี คณะทํางานชุดนี้

จดัต้ังโดยสํานกังานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) ตามท่ีไดกลาวในขอ 2.1  แตอยางไรก็ตาม 

ในทางปฏิบัติยังไมมีแนวทางแกไขปญหาที่ชัดเจน

  ไฟแปลงขนาดกลาง เปนกลุมไฟขามเขตตําบลอําเภอในเขตปาสงวนฯ และปาอนุรักษ                 

ทั่วทั้งภาคเหนือในแทบทุกจังหวัด เปนไฟท่ีไมใชเกิดไหมแคหยอมหรือจุดเดียว หากเปนการเผา       

พรอมกันหลายจุดจนลามดับไมอยู และมักจะเกิดขามคืน เชน กรณีการเกิดไฟในเขต ต.บานปง 

อ.หางดง เชียงใหมตอเนื่องในเดือนมีนาคม มีการสงเจาหนาที่ไปดับแลวรุงขึ้นลอบเผาอีก หรือ                   

เชนที่เกิดในเขตปาสงวนสันทราย จ.เชียงใหม ที่กินอาณาเขตหลายตําบล เปนรอยตอสามอําเภอ              

ไฟลักษณะนี้มักจะไมคอยมีเจาภาพในการดูแลโดยตรงเพราะเปนแปลงใหญ และเปนเขตปาสงวนฯ 

ทีถ่ายโอนภารกิจใหกบั อปท. แตละแหงไปแลว ปญหาของไฟแปลงขนาดกลางท่ีพบทัว่ไปในภาคเหนือคอื 

เปนพืน้ทีป่าของรฐัท่ีไมมคีนดแูลตอเนือ่งจรงิ และไมมเีจาภาพหลกัในการบริหารจดัการตลอดท้ังป 

  พื้นท่ีไฟในปาของรัฐท่ีไหมซํ้าซากในบริเวณเดิมเปนประจําทุกป สมควรจะยกข้ึนมา                
เปนเขตบริหารจัดการพิเศษ บูรณาการรวมหลายหนวยงาน เพราะเปนพื้นที่คาบเกี่ยวหลายเขต
ปกครอง และมีหนวยงานหลายหนวยรับผิดชอบตอเนื่องกัน หากมีชุมชนใกลเคียงควรดึงมา                
ทาํแผนชมุชนและเปนอกีหนวยทีจ่ะรวมบรูณาการจดัการพืน้ทีไ่ฟแปลงใหญ-แปลงกลางดงักลาว 
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 5. ไฟเกษตร

  ไฟเกษตรเปนตนตอมลพิษใหญที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในประเทศไทยไฟภาค

เกษตรเปนตนตอใหญของมลพิษอากาศในชวงฤดูแลง ชัดเจนคือในพ้ืนที่ภาคอีสาน และภาคเหนือ

ตอนลาง ภาคกลางปริมณฑล มีจุดความรอนรวมกันเฉพาะชวงนั้นเปนหลักสิบลานจุด พื้นที่ดังกลาว

ถูกมองขามมาตลอดเพราะสังคมไปโฟกัสสนใจปญหาวิกฤตภาคเหนือตอนบนมากกวา สําหรับ                

ภาคเหนือตอนบนไฟภาคเกษตรก็เปนแหลงตนตอสําคัญแตเนื่องจากเปนพื้นที่มีปามากกวา 65%      

ดังนั้นไฟในปาผลัดใบจึงเปนตนตอใหญที่สุด ดังสถิติยอนหลังที่ GISTDA ไดแสดงไววาเกิดจุด                   

ความรอนและพื้นที่รอยไหมในปาของรัฐราว 80%  ตอเนื่องทุกป 

  แตเนื่องจากชุดนโยบายของรัฐไมระบุสาเหตุหลักของปญหาวาเกิดจากปาของรัฐเปนหลัก 

ดังนั้นสาเหตุปญหาหลักจึงชี้ไปที่ไฟภาคเกษตรโดยอัตโนมัติดังปรากฏที่เขียนเอาไวในแผนวาระ              

แหงชาติ สงผลตอเนื่องถึงแผนมาตรการท่ีรองรับในการปองกันพุงเปาไปท่ีไฟภาคเกษตรเปนสําคัญ 

เนื้อแทของประกาศหามเผาเด็ดขาดที่แตละจังหวัดออกมาตรการมา ใชบังคับไดเฉพาะไฟเกษตร               

ของชาวบาน เพราะแปลงเกษตรอยูตดิกบัทีส่ามารถเปนหลกัฐานมดัตวัเจาของได มาตรการหามเผา

เด็ดขาดบางจังหวัดไมสอดคลองกับวิถีชีวิตผูคนจริง แปลงเกษตรบนท่ีสูงท่ีจําเปนตองเผาถูกบังคับ    

ใหเลือ่นการเผาออกมาถึงฤดูฝนเปนการยากลําบากแกผูคน องคความรูความเขาใจเร่ืองปริมาณและ

ปริมาตรฝุนละออง จากการเผาภาคเกษตรระดับยอย 3-5 ไร สงผลตอสภาพอากาศโดยรวมระดับใด 

เมื่อเทียบกับไฟไหมแหลงเชื้อเพลิงอื่น เชน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ที่รัฐเองตองบริหารเชื้อเพลิง      

ชิงเผาเปนแปลงขนาดใหญกวา และก็มีความจําเปนที่ตองทํา 

  จึงสมควรแยกไฟเกษตรออกมาบริหารจัดการ ขึ้นทะเบียนสํารวจบัญชีผูประสงคจะใชไฟ                     

แตเนิ่นและจัดทําแผนที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่และพืชพันธุชนิดนั้นๆ กรณีมีความจําเปนใหเขา

ระบบบริหารการเผา กรณีสามารถชะลอไดใหชะลอโดยความสมัครใจ และรัฐมีแผนการแกปญหา

ระยะยาว ดวยหาเทคโนโลยี เคร่ืองจักรทดแทน รวมไปถึงแผนเปล่ียนการผลิตไปสูพืชมีคา                             

ทางเศรษฐกิจอื่นที่ใชไฟนอย
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 6. ปัญหาฝุน่ควันข้ามแดน และพฤติกรรมไฟเพ่ือนบ้าน 

  ฝุนควันขามแดนเปนอีกตนตอปญหา เปนแหลงกําเนิดใหญที่ขนาบภาคเหนือตอนบนไว               

และมีผลกระทบขามมาจริง ปกอนๆ หนาแมเราจะรูวามีฝุนควันขามแดนกอใหเกิดคาอากาศพิษ                 

เกนิมาตรฐานในประเทศจรงิ แตกย็งัไมสามารถเอาหลกัฐานชดัเจนมายนืยนัวาขามมาไกลถงึขนาดไหน 

และกอใหเกิดผลกระทบระดับใด เนื่องจากในประเทศเองก็มีแหลงกําเนิดเชนกัน ปกอนหนา                  

จงัหวดัเชยีงรายโดยเฉพาะ อ.แมสาย เปนตวัอยางทีถ่กูยกเรือ่งผลกระทบจากฝุนควนัขามแดนบอยครัง้                    

เพราะสามารถควบคุมจุดความรอนในพื้นที่ไดดีแตอากาศยังเกินคามาตรฐานระดับเปนสีแดง-มวง 

บางป อ.แมสาย มีคาฝุน pm2.5 เกิน 300 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ทั้งที่ไมมีแหลงกําเนิดไฟในพ้ืนที่                        

ตัวเองเลย ในระยะตอมาเทคโนโลยีทําใหสามารถเขาใจเร่ืองทิศทางลมมากข้ึน พบวาการท่ี                       

จงัหวดัเชยีงรายมอีากาศเกนิคามาตรฐานเปนสแีดงในแตละชวงเวลาบางครัง้ไมไดมาจากฝุนขามแดน

จากประเทศเพ่ือนบานเสมอไป เพราะบางคร้ังทิศทางลมหอบมาจากดานตะวันตกเฉียงใต                          

ดานอําเภอปางมะผา ปาย จ.แมฮองสอน และ อ.เชียงดาว ไชยปราการ จ.เชียงใหม ซึ่งเปนอีก                    

แหลงกําเนิดใหญขามไปสรางผลกระทบดวย 

  ในป 2565 เปนปที่ฝนฟาธรรมชาติชวยเอื้อใหเกิดความรูความเขาใจผลกระทบของฝุนควัน

ขามแดนมากข้ึน เพราะเม่ือตนเดือนเมษายนเกิดฝนตกหนักทั่วภาคเหนือจุดความรอนในประเทศ

แทบไมมอีากาศดีมากในชวงวนัท่ี 1-4 เมษายน แตกเ็ริม่เกดิมคีาฝุน pm2.5 เพิม่มากขึน้อยางผดิสงัเกต                    

ทางจังหวัดฝงตะวันออก เริ่มจากนาน ตอมาท่ีจังหวัดแพร ตอเน่ืองต้ังแตวันที่ 5-9 เมษายน                              

ในชวงดังกลาวเกิดการเผาในภาคเหนือของ สปป.ลาวมากกวาชวงเดือนมีนาคม ในสัปดาหแรกของ              

เดอืนเมษายน ม ีhotspot ในสปป.ลาวรวมกนักวา 5 หมืน่จดุ คณุภาพอากาศทีจ่งัหวดันาน และแพร 

เกินมาตรฐานในระดับแดง เกิน 100 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ตอเนื่องหลายวัน ทั้งๆ ที่สองจังหวัดดังกลาว

แทบไมมีจุดความรอนในพ้ืนที่เลย ดังแสดงจากเครื่องวัด Air4Thai ดังนี้
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คาฝุน pm2.5 เฉลี่ย 24 ชม. ระหวางเกิดผลกระทบฝุนขามแดนจาก สปป.ลาว เม.ย.2565

จุดความรอนใน สปป.ลาว ตนเดือนเมษายน เทียบกับจุดความรอนในประเทศไทยชวงเดียวกัน 
ที่มา : htpps://firms.modaps.eosdis.nasa.gov 

  นาสังเกตวา ในชวงดังกลาวทิศทางลมไดพัดจากตะวันออกมาทางตะวันตก ในขณะที่คาฝุน

ที่ จ. แพร และ จ.นาน เฉลี่ยที่ระดับ 100 ไมโครกรัม/ลบ.ม. พบวา คาฝุนรายชั่วโมงที่ จ.ลําปาง                  

และ จ.เชียงใหม อยูที่ระดับ 70-80 ไมโครกรัม/ลบ.ม. มีความเบาบางลดหลั่นลงมาตามระยะทาง

จากแหลงกําเนิด ทั้งนี้ในหวงระหวาง 6-11 เมษายนท่ีมีคาฝุนสูงขึ้น แทบจะไมมีจุดความรอน                                  

ในประเทศไทยอันเนื่องจากมีฝนตกใหญตอเนื่อง เหตุการณดังกลาวอธิบายผลกระทบของฝุนควัน

ขามแดนเปนรูปธรรม ใหเกิดความเขาใจมากขึ้นไดระดับหนึ่ง
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  ภาพรวมของปญหาฝุนควันขามแดนแทบจะไมมีความคืบหนาที่ทางท่ีดีขึ้น มิหนําซํ้าขอมูล

ที่พบยังบงชี้วาไมใชแคภาคเหนือเทานั้นที่ประสบปญหาน้ี ภาคอีสานก็เผชิญกับฝุนควันขามแดน                 

จากเพ่ือนบานท่ีหนักหนาไมยิ่งหยอนกวากัน นอกเหนือจากทิศทางลมและสภาพอากาศทาง

อุตุนิยมวิทยาซึ่งสามารถรูไดโดยเทคโนโลยี จนถึงบัดนี้กลไกการแกปญหาของประเทศไทยมีความรู

ความเขาใจตอแหลงกําเนิดในประเทศเพื่อนบานทั้งเมียนมารและสปป.ลาว รวมถึงพฤติกรรมของ

การใชไฟนอยมาก  ไมใชแคชนิดของพืชผลแหลงกําเนิดเทานั้น พฤติกรรมการใชไฟของประชาชน   

ในเขตเมียนมารกบัในภาคเหนือของ สปป.ลาว กแ็ตกตางกนั โดยการใชไฟในภาคเหนือของ สปป.ลาว 

ในแขวงไชยะบุรี หลวงพระบาง หลวงนํ้าทา นั้นใชไฟเพื่อจัดการไรบนพื้นที่สูงตามขอจํากัด                          

ของภูมิประเทศ ดังนั้นไฟในลาวจึงเกิดเฉพาะชวงกลางวัน แทบไมมีไฟกลางคืนเลย ตางจากไฟ                      

ในประเทศเมียนมาร ทางรัฐฉานและรัฐกะยา ที่ใชไฟเผาลามในปารกชัฎเสียกอน จึงมีไฟกลางคืน

และลามเปนแปลงใหญ สัดสวนไฟกลางคืนกับไฟกลางวันเทาๆ กัน และแนวโนมการบุกเบิกขยาย

พื้นที่เกษตรในประเทศเพ่ือนบานยังสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามสถิติจุดความรอน 

  แนวทางแกปญหาฝุนขามแดนตามทีเ่ขยีนไวในแผนมาตรการวาระแหงชาต ิเปนชดุมาตรการ

เชิงรับที่เนนการ ประสานผานกลไกทวิภาคีและอาเซียน ใชการทูตเปนมาตรการหลัก ดังปรากฏ                   

ที่เขียนไวดังนี้

มาตรการระยะสั้น (พ.ศ. 2562 - 2564) ประกอบดวย
การขับเคล่ือนการดําเนินงานตามขอตกลงเรื่องมลพิษหมอกควันขามแดน : ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันขามแดน (ASEAN Transboundary Haze 
- Free Roadmap) และขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชียงราย 2017                     
เพื่อปองกันมลพิษจากหมอกควันขามแดน (ChiangRai 2017 Plan of Action for                      
Transboundary Haze Pollution Control in the Mekong Sub-Region) การประสาน
ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษ โดยใชกลไกในทุกระดับ 
ไดแก ระดบัอาเซยีน ระดบัคณะกรรมการชายแดนภายใตกระทรวงกลาโหม และระดบัจังหวดั
ชายแดนคูขนานระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน การปองกนัและแกไขปญหามลพิษ
ขามแดนจากการขนสง
มาตรการระยะยาว (พ.ศ. 2565 - 2567) ประกอบดวย
การขับเคล่ือนการดําเนินงานตามขอตกลงเรื่องมลพิษหมอกควันขามแดน : ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันขามแดน (ASEAN Transboundary Haze 
- Free Roadmap) ขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารเชยีงราย 2017 เพือ่ปองกนั
มลพิษจากหมอกควันขามแดน (ChiangRai 2017 Plan of Action for Transboundary 
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วาระแหงชาติดานฝุนละออง : มาตรการแกไขปญหามลพิษขามแดน 

Haze Pollution Control in the Mekong Sub-Region) การประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษ โดยใชกลไกในทุกระดับ ไดแก ระดับอาเซียน                
ระดับคณะกรรมการชายแดนภายใตกระทรวงกลาโหม และระดับจังหวัดชายแดนคูขนาน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน
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  ประสบการณของประเทศเพ่ือนบานอาเซียน อยางสิงคโปรและมาเลเซีย ที่ประสบปญหา

ฝุนควันขามแดนจากประเทศอินโดนีเซียต้ังแตประมาณป 2540 ที่ประเทศท้ังสองเอาจริงเอาจัง

สามารถผลกัดนัขอตกลงอาเซยีนรวมกนั แตทีส่ดุกย็งัไมประสบความสาํเรจ็ ตองใชมาตรการทางกฎหมาย

และการกดดันดวยวิธอ่ืีนคูขนานกัน เชนการฟองรองบริษทัเอกชนซ่ึงจดทะเบียนในสิงคโปรทีก่อมลพิษ

ขามแดน เปนตน ปญหาฝุนควันขามแดนเปนปญหาใหญที่ยังขาดขอมูลรายละเอียดของปญหา                 

แมกระทั่งคาคุณภาพอากาศในประเทศเพื่อนบานก็แทบจะไมมีขอมูลที่ชัดเจน เพราะไมมีเคร่ืองวัด

ภาคพ้ืนดิน ใชไดแตการประเมินคุณภาพอากาศดวยดาวเทียมท่ีมีขอจํากัด และท่ีสําคัญคือ                           

ขาดมาตรการเชิงรุกที่หวังเปาหมายใหเกิดการแกปญหาไดจริง 

 7. องค์กรปฏิบัติการแบบเฉพาะกิจ 

  การแกปญหามลพษิภาคเหนอืกลายเปนปฏบิตักิารประจาํปทีห่นวยงานเกีย่วของเตรยีมแผน 

งบประมาณ และบุคลากรไวลวงหนา  มีการจัดองคกรใน 3 ระดับคือ คณะกรรมการระดับชาติ                       

มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน (หรือรองฯที่ไดรับมอบหมาย) คณะกรรมการระดับภาค ที่มีแมทัพ                  

ภาคที่ 3 เปนประธาน และคณะกรรมการระดับจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ในทาง

ปฏบิตัคิณะกรรมการทุกระดับเนนไปท่ีการเผชิญเหตุ มุงเปาทีก่ารควบคุมจดุความรอนและการดับไฟ 

ลาดตระเวน ปองกัน ฯลฯ เปนสําคัญ โดยมีกฎหมายหลัก พรบ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ         

ใหอํานาจพิเศษผูวาซิงเกิ้ลคอมมานดเปนเครื่องมือ 

  จดุแขง็ของระบบปฏิบตักิารแบบเผชิญเหตภุยัพบิตัแิบบนีค้อื ผูปฏบิตัใิชอาํนาจพิเศษสัง่การ

หนวยงานตางๆ ได มีเปาหมายชัดเจนวาเปนปฏิบัติการลดจุดความรอน ไฟ ปองกัน ลาดตระเวน 

และบรรเทาความเดือดรอนที่เปนภัยพิบัติ สามารถขอใชอุปกรณและกําลังพลสนับสนุนจากหนวย

อืน่ เชน เคร่ืองบินของกองทัพ หรือกําลงัพลลาดตระเวน โดยใชงบประมาณพิเศษไดและสามารถส่ังการ 

อปท. ตางๆ ใหมาชวยงานได แตเนือ่งจาก อปท. สวนใหญไมมกีาํลงัพลดานการดับไฟ จงึมกัจะถูก         

มอบหมายใหเอารถฉีดนํ้าบรรเทา หรือสรางความชุมชื้นเปนหลัก 

  จุดออนของระบบปฏิบัติการ เปนแคปฏิบัติการระยะสั้น ไมมีงบประมาณเพียงพอ                              

แมกระทั่งงบฯสํารองกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินบางปก็ไมมีใหเบิกจายจริง ตองหางบประมาณ                    

จากแหลงตางๆ กรณีขอกําลังพลทหารมาชวย ปญหาเร่ืองงบประมาณเปล่ียนแปลงบอย                               

บางปกรมปาไมมีงบประมาณอุดหนุนหมูบานใกลเขตปา บางปไมมี / เชนเดียวกับกรมอุทยานฯ              
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ทีม่งีบประมาณอุดหนุนหมูบานในเขตปาอนรุกัษ บางปมบีางปไมม ี/ ในทางปฏิบตัขิองการสงชุดลาด

ตระเวนและดับไฟ หากไมใชชุดเสือไฟ และเหย่ียวไฟท่ีมีการจัดตั้งอยูกอนแลว ฝายปกครอง                             

(ผูวาฯ/นายอําเภอ) ใชงาน อ.ส. กํานัน ผูใหญบาน และลูกบานในลักษณะของการเกณฑไปทํางาน 

บางปมงีบประมาณอุดหนนุชวยเหลือคาอาหารไมมาก บางปไมมใีห และไมมสีทิธปิระโยชนสวสัดกิารอืน่ 

ทั้งๆ ที่เปนงานเส่ียงอันตราย จึงตองรองขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนตอเนื่องเปนประจํา                 

ผูวาราชการจงัหวดัและนายอาํเภอหลายคน พยายามหางบประมาณมาเพิม่ เชนจดักฬีาการกศุล หรอื 

ทอดผาปาระดมทุน แลวแตเทคนิควิธีการของแตละคน ในภาพรวมก็คือ งบประมาณไมเพียงพอ              

ตอการปฏิบตัหินาที ่บางจังหวัดมเีสยีงสะทอนความไมพอใจจากภาคเอกชนท่ีถกูรบกวนขอสนับสนนุ

รายป  

  ในป 2566 เปนปแรกที่จะมีการอุดหนุนงบประมาณใหกับ อปท.ที่ไดรับการถายโอนภารกิจ

ลาดตระเวนและจัดการไฟปาจากกรมปาไม ซึง่นีก่จ็ะเปนอกีปญหาในทางปฏิบตัเิพราะ อปท. ไมเคย

มีประสบการณและความเช่ียวชาญมากอน ประกอบกับอํานาจพิเศษตามพรบ.ปภ.ใหผูวาราชการ

จังหวัดระดมสรรพกําลังจาก อปท.ไปปฏิบัติหนาที่ลาดตระเวนและดับไฟ  ปญหาเรื่องงบประมาณ

ไมเพียงพออาจจะดีขึ้นเพราะจะมีงบฯจากอปท.มาสนับสนุนกิจกรรมในตําบล และมีความชัดเจน               

ในแงของหนวยรับผิดชอบพ้ืนทีซ่ึง่ท่ีผานมา พืน้ทีป่าสงวนแหงชาติมจีดุออนมาโดยตลอด เพราะกรม

ปาไมถายโอนภารกิจไปแลวจึงไมมีงบประมาณดานการปองกันและดับไฟปาโดยตรง

  แตอยางไรก็ตาม ทั้งหมดทั้งมวลของการจัดองคกรปฏิบัติการแกปญหามลพิษอากาศ                          

ในภาคเหนือก็คือ ยังเนนการจัดองคกร/โครงการ/งบประมาณ/ตัวชี้วัดแคระยะเกิดไฟไหมฤดูแลง                   

แค 3-4 เดือน พอเขาฤดูฝนก็จะหมดความสําคัญลง ปจจบุนัมีแผนและโครงการระหวางปของจังหวัด

ภายใตงบประมาณกลุมจังหวัด หรือที่ราชการเรียกวา “งบแอเรีย” ซึ่งมักจะทําโครงการงายๆ                     

เชน การอบรมจิตสํานึก การประชาสัมพันธ การทําฝาย ฯลฯ ที่ไมไดมีผลโดยตรงตอการแกปญหา      

ในภาพรวมเทาใดนัก 
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บทที่

2
กระบวนทัศน์ใหม่ 
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หลักสําคัญ 6 ประการ  
1. บรหิารจัดการสาเหตุตามบริบทภมูสัิงคม 
 (แทนการบริหารควบคุมจดุความรอ้นหา้มเผาเด็ดขาด)
  - Fire management แทน zero burning 

 - เศรษฐศาสตรปากทอง มาพรอมกับการปลอยมลพิษ -> บริหารมลพิษใหสมดุลกับ

  เศรษฐศาสตรปากทอง 

 - นิเวศปาผลัดใบ จําเปนตองใชไฟที่เหมาะสม 

 - แกวธิคีดิสาเหตุอืน่ใชหลกับริหารตามเหมาะสม แตสาเหตุไฟท่ีโลงกลับใชมาตรการเหมาคลุม

  หามเด็ดขาด 

2. หลกัความเป็นธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม   
 - หลักคนกอเปนผูรับผิดชอบ ควบคูกับ หลักผูไดประโยชนมากตองรับผิดชอบมาก   

 - ไมมีความเหล่ือมลํ้าเชิงนโยบาย   

 - มุงผลระยะยาว และความยั่งยืน

3. หลกัสุขภาพประชาชนเป็นตวัตัง้ 
 - ไมมีพื้นที่ตกสํารวจเพราะ KPI เครื่องวัดอากาศ

 - การปองกันเชิงรุก 

 - เคร่ืองวัดอากาศท่ัวถึงทุกชุมชน/ตําบล

 - ใหนํ้าหนักและความสําคัญกับพื้นที่เสี่ยงมาก ผลกระทบมาก  

4. เปดิการมส่ีวนรว่มแกป้ญัหาโดยชุมชนทอ้งถ่ินเปน็แกน
 - ธรรมาภิบาลในการบริหารขอมูล ตัวเลขงบประมาณ และ การเปดตารางกิจกรรมแกปญหา

 - วางแผนจดัการรวมทกุระดบั โดยโครงสรางบรหิารจดัการตอเนือ่งตลอดป แทนแนวคดิบรหิาร

  ภัยพิบัติ

 - KPI รวม

 - ปาชุมชน 

 - แผนชุมชน

ข้อเสนอเพ่ือเป็นทางออกของ
ปัญหามลพิษฝุ่นควันภาคเหนือ 
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5. การเขา้ถงึอากาศสะอาด เปน็สิทธิพ้ื์นฐานทีร่ฐัต้องคุม้ครอง
 - ฝุนควันขามแดน กระทบสิทธิ์ของประชาชนไทย 

 - หลกัความโปรงใส ใหเกยีรตปิระชาชนเปดเผยขอมูล โดยเฉพาะการบริหารจดัการทีก่อใหเกดิ

  มลพิษของรัฐตองรายงาน/ประกาศลวงหนา

 - รัฐรับผิดชอบผลกระทบจากผลกระทําของรัฐ เชน บริหารชิงเผาปาของรัฐไมแจงลวงหนา   

6. ประสิทธภิาพการบริหารจดัการเชิงพ้ืนทีป่ญัหา 
 - เพ่ิมเขตพื้นที่ปญหาการเกิดมลพิษขนาดใหญ กลาง เล็ก เปนตัวตั้ง แทนการใชเขตปกครอง 

  หรือเขตอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานที่ใชเดิม 

 -  ใชหลักบัญชาการแบบซิงเก้ิลคอมมานดในระหวางเผชิญเหตุ และ 

  คณะกรรมการรวมบูรณาการระดับพื้นที่ในตลอดปที่เหลือ

 - ปรับปรงุโครงสรางอาํนวยการสวนกลางเพือ่ปฏบิตังิานตลอดทัง้ป  ใหมคีณะกรรมการถาวร 

  โดยม ีสาํนกันายกรฐัมนตร/ีหรอืกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน (แทนโครงสรางระดบัภาค

  ที่มีกองทัพภาค 3 เฉพาะกิจชวงเผชิญเหตุ) 
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มลพิษอากาศเป็นผลผลิตของสังคม
  

  มลพิษอากาศและปญหาฝุนละอองของภาคเหนือ ไมไดตางจากมลพิษอากาศในอีสาน 

กรุงเทพฯ สิงคโปร หรือในยุโรป อเมริกา  ปจจัยที่กอใหเกิดมลพิษฝุนละออง มีทั้งจากธรรมชาติเอง 

และจากนํ้ามือมนุษยตามแตเหตุปจจัยการดํารงชีวิตและสภาพแวดลอมของแตละสังคมนั้นๆ  

  ทกุสังคมลวนแตปลดปลอยมลพษิฝุนละอองออกมา มากบาง-นอยบางและเปนผลเกีย่วของ

กับการดํารงชีวิต มลพิษยังเปนผลพวงจากการผลิตและการดําเนินชีวิตของสังคมทั้งแงบวกและ                  

แงลบ ในดานบวกก็มดีานลบเปนผลพวง  ในดานบวกของผลประโยชนจากการจราจรขนสงปลดปลอย

มลพษิดานลบออกมา ในดานบวกของการเพาะปลูกเกดิพชืผลไดปลดปลอยมลพิษจากการเผาเตรียมแปลง 

ในดานบวกของการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมก็ปลดปลอยมลพิษปากปลองออกมาเปนดานลบ  

  ดังนั้นการแกปญหาจึงตองหาวิธีการบริหารจัดการ ใหไดทั้งประโยชนและควบคุมมลพิษ                 

ใหเปนอันตรายนอยท่ีสุด 

  จะเห็นไดวาแนวทางแกปญหาของไทย ที่ไมเปนไปตามแผนวาระแหงชาติโดยสวนใหญ                   

เกิดจากการอะลุมอลวยตามหลักการท่ีวา จนบางเรือ่งใหนํา้หนักผลประโยชนมากกวาปญหาผลกระทบ 

เชน การชะลอและเลื่อนบังคับมาตรฐานไอเสียเปน ยูโร5 เพราะกระทบกับอุตสาหกรรมการผลิต

รถยนตและโรงกลั่นนํ้ามัน หรือการที่รัฐบาลใหเงินอุดหนุนเพื่อลดการเผาออยสงโรงหีบปละกวา               

3 พันลานบาท ทางหน่ึงเพ่ือลดปญหามลพิษจากการเผา แตอีกทางก็เปนการชวยรักษาตนทุน                      

ของอุตสาหกรรมสงออกนํ้าตาลทราย รัฐไมกลาหามรถยนตใชนํ้ามันดีเซลซึ่งเปนสาเหตุใหญของ                

ฝุน pm2.5 ในกรุงเทพฯ ระหวางท่ีเกิดอากาศปดคามลพิษสูง เพราะจะกระทบกับวิถีชีวิตผูคนและ               

ดานเศรษฐกิจ ฯลฯ 

  ในทางกลบักนั ขณะทีร่ฐัใชแนวทางอะลุมอลวยแบบ win-win กับแหลงกาํเนดิมลพษิอืน่               
ในพื้นที่ภาคอื่น แตกลับยังคงใชแนวทางเขมงวดหามเด็ดขาด zero burning สําหรับจังหวัด                   
ภาคเหนือตอนบนเปนมาตรการหลัก

 1. บริหารจัดการภูมิสังคม แทนการบริหารจุดความร้อน

คําอธิบายหลักการสําคัญทั้ง 6 ประการ
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  ในจาํนวนไฟท้ังหมด ยงัมไีฟทีเ่ปนผลจากการทําประโยชน เปนเศรษฐกิจปากทอง มาพรอมกบั

การปลอยมลพษิ ดงันัน้หลกัคดิสาํคัญของการแกปญหาคอื บรหิารมลพษิใหสมดลุกบัเศรษฐกจิปากทอง

สิบปมานี้ไดพิสูจนแลววามาตรการหามเด็ดขาด ไมเคยไดผลลัพธที่ดี

  ภาคเหนือเปนภูเขามีปาไมมาก ธรรมเนียมวิถีผูคนคุนเคยกับปา และแนนอนยอมคุนเคย              

กับไฟในปา ศัพทคําวาไฟปาท่ีรัฐนํามาใชในแผนมาตรการแกปญหามลพิษฝุนละออง เปนศัพทที่                 

ถูกขยายความหมายจากเดิม ไฟปาแตโบราณคือไฟที่เกิดในปา ลุกลาม และยากควบคุม เปนไฟ                   

ไมพึงประสงค หนวยงานราชการกรมปาไม ตองผจญกับไฟปามายาวนานแตกอนมีแผนมาตรการ

ประจําปเชน มโีครงการทําแนวกนัไฟ และมีหนวยดบัไฟโดยเฉพาะ  ไฟปาแตเดมิคอืไฟท่ีไมพงึประสงค

ที่ไหมลามเองหรือมีคนจุดขึ้นเพื่อเหตุใดเหตุหนึ่งแลวลุกลาม ชาวบานในเขตแนวปาเห็นวาไฟปา                

เปนอนัตราย แตละเผาชนมวีธิกีารจดัการปองกนัตามแบบของตน การจดัการไฟเปนภมูปิญญาดัง้เดิม

ของผูคนในปาภาคเหนือ ไฟมีทั้งดานที่เปนประโยชนและเปนอันตราย ในทามกลางสิ่งแวดลอมปา

ผลัดใบท่ีมี่ความเส่ียงจากไฟปา ผูคนยังใชไฟเพื่อแกปญหาไฟปาในทํานองหนามยอกหนามบง 

  แตไฟปาตามความหมายใหมภายใตการแกปญหามลพิษฝุนละออง ก็คือ ไฟที่รัฐหาม และ 

ไมเปนที่พึงประสงคของรัฐ ซึ่งรวมไปถึงไฟภาคเกษตรในพื้นที่พิพาทระหวางประชาชนกับปาของรัฐ 

ในทางกฎหมายเจาหนาท่ีรัฐไมสามารถยอมรับไดวาเปนไฟจากการทําเกษตรเพื่อปากทอง ตอใหทํา

แนวกันไฟมีการควบคุมอยางดีก็ยังอยูภายใตนิยาม ไฟปา เพียงสถานเดียว 

  ในปจจุบันไฟปา คือ ไฟทุกชนิดในเขตปาของรัฐ ที่ตองหาม เมื่อบวกรวมกับ ประกาศ                   

หามเผาเด็ดขาดของจังหวัด เทาตามแนวคิด zero burning กับวา รัฐหามไฟทุกชนิดทุกประเภท                

ทัง้ในและนอกปา เปนไฟไมพงึประสงค เพราะถือวาไฟเปนตนเหตุของมลพิษอากาศฝุนละออง pm2.5 

แนวทางหามเดด็ขาดมผีลกระทบตอวิถชีวีติผูคนเพราะมคีนตองใชไฟในเชงิกอประโยชน ในทาํนองเดยีว

กบัหากจะหามรถดีเซลว่ิงในกรุงเทพก็กระทบกับผูคนการหามเด็ดขาดแบบเหมาคลุมจงึไมเคยสําเร็จ 

  และแมวาไฟจากการเผาเปนแหลงตนตอใหญของมลพิษฝุนควันภาคเหนือ แตก็ยังมี                    

แหลงกําเนิดอ่ืนๆ ที่ลดหลั่นลงไป เปนปจจัยเสริมในชวงเวลาท่ีสภาพอากาศไมระบายตัว                                  

ทุกแหลงกําเนิดมีดานที่กอประโยชน การแกปญหาควรตองคํานึงถึงผลกระทบเปรียบเทียบเสมอ
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บริบทที่แตกต่างกันของแต่ละแอ่งภาคเหนือ    
  

  ภาคเหนือตอนบนไมไดมีแคแองตัวจังหวัด 9 จังหวัด แตยังมีแองที่ราบเล็กๆ ยอยๆ อีก เชน 

แองแจหม แองงาว แองลอง แตละแองมีลักษณะภูมิประเทศและสภาพลมฟาอากาศแตกตางกัน 

ทศิทางลมท่ีพดัของเมืองเชียงใหม กบั ตาํบลตอนเหนือของอ.เชียงดาว อ.ไชยปราการก็ไมเหมอืนกัน 

ในขณะที่ตัวเมืองแมฮองสอนคาอากาศยํ่าแยเปนสีแดง แตทางตอนลางเขต อ.ขุนยวม อ.แมสะเรียง

กลับดีกวากัน  คุณอากาศท่ี อ.เมืองเชียงราย กับ อ.เชียงของ ก็แตกตางกัน ฯลฯ ทั้งนี้เพราะเปน

คนละภูมิประเทศ 

  บริบทดินฟาอากาศและภูมิประเทศที่แตกตางกันของแตละพื้นที่ ยังกอใหเกิดวิถีชีวิต                     

การทํามาหากินท่ีแตกตางกัน อยางที่ทราบวาเชียงรายมีพื้นที่ราบมากกวาปา เกษตรกรทํานาขาว 

ยอมตางจากแมฮองสอนทีม่ปีามากถงึ 86%  ของพืน้ที ่ประชาชนราว 84% ไมมสีทิธิท์าํกนิมขีอพพิาท

เร่ืองท่ีดินในเขตปา ดังนั้นการเพาะปลูกของชาวแมฮองสอนจึงตองเปนเกษตรท่ีสูงและไมสามารถ

ปลูกพืชท่ียั่งยืนดวยเหตุเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน การบริหารจัดการเพื่อแกปญหาของเชียงรายกับ

แมฮองสอนควรตองแตกตางกันโดยคํานึงถึงบริบทเฉพาะถ่ิน ในภาคเหนือยังมีไรหมุนเวียนท่ีเปน              

การผลิตของกลุมชาติพันธุใน 4 จังหวัดซึ่งมีพื้นที่ปาดอยมากกวาที่ราบ คือ แมฮองสอน เชียงใหม 

ตาก และ ลําปาง พื้นท่ีดังกลาวตองใชไฟในการเตรียมแปลงแตชวงเวลามักจะตรงกับประกาศ                   

หามเผาเด็ดขาดพอดี นาสังเกตวา ในบางปการเผาเพื่อการเกษตรที่สงูของชนเผาไมไดรับการยกเวน 

โดยใหเลือ่นวนัเวลาการเผาเตรยีมแปลงออกไปซึง่กจ็ะไปเจอกบัฤดฝูนพอด ีเรือ่งนีเ้ปนหนึง่ในปญหา

ของความไมเขาใจกันระหวางราชการกับประชาชน

ป่าผลัดใบและการบริหารเชื้อเพลิง (ที่ไม่กล้าเปิดเผยอย่างเป็นทางการ) 
 

  พื้นที่ปาสวนใหญของภาคเหนือเปนปาผลัดใบ คือ ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง ธรรมชาติ

ของปาประเภทนี้มีชีวมวลที่เปนเชื้อเพลิงจํานวนมาก ภูมิปญญาของชาวบานจึงตองจัดการเชื้อเพลิง

ที่วาไมใหเปนชนวนลุกลามใหญ เรียกวาการชิงเผา การบริหารเชื้อเพลิงในปาผลัดใบ เปนประเด็น      

ถกเถียงในเชิงวิชาการถึงความจําเปนมากนอยขนาดไหน-แคไหน บางสํานักชี้วาธรรมชาติจัดการ                   

ตวัเองมกีารยอยสลายเองไดโดยมพีืน้ทีพ่กิดัตวัอยาง อกีฟากหนึง่ชีว้าธรรมชาตขิองปาเตง็รงัตองปลอย

มีไฟเขาไปบาง ซึ่งทําใหจนขณะน้ีหนวยงานของรัฐยังไมสามารถสรุปชี้ชัดใหเกิดเปนนโยบายและ              

แผนงานท่ีชัดเจนวาดวยการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ได แตในทางปฏิบัติแตละหนวยงานท่ีดูแลปา   
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ไดใชไฟในการบริหารเชื้อเพลิง แตก็เปนที่ทราบกันวายังไมไดเปนไปตามหลักวิชาการ prescribed 

burning ครบถวนนัก

  ที่ผานมาการเผาเพ่ือบริหารเช้ือเพลิงของหนวยงานรัฐ ไมเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ                       

แตสําหรับผูที่อยูในวงแกปญหาของแตละจังหวัดทราบกันดีวา มีชวงเวลาที่เจาหนาที่ปาไม-อุทยาน         

ทําการชิงเผาบริหารเช้ือเพลิงในปาที่ตนดูแล บางปมีโควตาพ้ืนที่เผา บางอางวาการไมเปดเผย                      

ตอสาธารณะเพราะเปนเรื่องละเอียดออนสังคมยังไมยอมรับการชิงเผา รวมไปถึงการเผาปา                  

ทุกรูปแบบ แตก็มีที่ตั้งคําถามวา การบริหารชิงเผาของรัฐเองเปนไปตามหลักวิชาการ prescribed 

burning มากนอยแคไหน ในบางปพืน้ทีป่าของรัฐทีร่ะบวุาอยูในแผนบริหารเช้ือเพลิงถกูเผาเปนวงกวาง            

และไหมลามขามคืน  การเผาขามคืนและลามเปนพืน้ทีก่วางไมใชแนวทางบริหารจัดการไฟท่ีถกูตอง

  ในแตละปจะมีพื้นท่ีปาผลัดใบท่ีตองไดรับการจัดการตามความเหมาะสมและจําเปนจริง 
ไมมากและไมนอยเกนิไป แตเน่ืองจากรัฐไมมนีโยบายท่ีชดัเจน การดําเนนิการของรัฐเปนแบบปกปด               
จึงไมมีมาตรฐานและการตรวจสอบยืนยันถึงความเหมาะสม บางจังหวัดตั้งโควตาพื้นที่ชิงเผา                         
แบบคราวๆ เปนตัวเลขลอย ขึ้นมาโดยไมมีการสํารวจจริง 
  การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในเขตปายังเก่ียวของกับวิถีของประชาชน เพราะภาคเหนือ                

ปาอยูติดชุมชน บางชุมชนอยูในปา เมื่อตนป 2565 ที่ผานมาเกิดไฟไหมเขตปาสงวนแหงชาติติดกับ              

ปมนํ้ามันยานชุมชนถนนออมเมือง ต.ปางหมู อ.เมือง แมฮองสอน ปาสักแปลงดังกลาวไมไดบริหาร

จัดการเช้ือเพลิงจึงมีเชื้อเพลิงสะสมมาก ชุมชนไมสามารถไปจัดการเองไดเพราะเปนปาของรัฐ                    

จากกรณีตัวอยางนี้สมควรใหมีชองทางสื่อสารและรวมกันพิจารณากรณีลักษณะที่วาในอนาคต 

  นิเวศปาผลัดใบ จําเปนตองใชไฟที่เหมาะสมจะหามเด็ดขาดไมได 

การบริหารเชื้อเพลิงร่วมกับระบบพยากรณ์มลพิษ
 

  จะบอกวารัฐบาลไมมีแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิงเลยก็ไมได เพราะเมื่อตนป 2565                 

กอนฤดูฝุนรัฐไดพัฒนาแอพพลิเคชั่น และแผนเฉพาะกิจเพื่อการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง                

ป 2565 กม็มีาตรการวาดวยใหจงัหวดัตางๆ บรหิารจัดการเช้ือเพลิงผานแอพพลิเคชัน่ “burn check” 

รวมถึงไดพฒันาระบบพยากรณฝุนละอองลวงหนาขึน้มาควบคูกนั แตนาเสียดายท่ีแทบไมมจีงัหวัดใด      

ใชงานแอพพลิเคชั่นดังกลาวไดทันฤดูการเผาตนป 2565 เชนเดียวกับระบบพยากรณที่กําลังพัฒนา 

จึงยังใหบริการขอมูลฝายเดียว ยังไมเปดใหประชาชนเขาถึง 
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  การบริหารจัดการเช้ือเพลงิเปนเร่ืองใหม เมือ่มาถงึการปฏิบตัจิรงิจงึยงัไมชดัเจน จงัหวดัเชยีงใหม 

เปนจงัหวดัแรกทีพ่ฒันาระบบบรหิารไฟ FireD ของ ม.ช. ภายใตการสนบัสนนุโดย อบจ. มาใชในป 2564 

ใหประชาชนและเจาหนาท่ีรัฐที่ตองการใชไฟเผาในระหวางประกาศหามเผาขออนุญาตจากน้ัน                 

ระบบจะพิจารณาจากสภาวะอากาศ การระบายอากาศวาเหมาะสมหรือไม ในชวงแรกมีปญหาเรื่อง

สิทธิในการอนุญาตเผาของประชาชนท่ีมีขอพิพาทที่ดินในเขตปา จึงตองปรับใหเจาหนาที่รัฐเปน              

ผูกรอกขอมูลขออนุญาตแทน ระบบการบริหารไฟสาํหรบัพ้ืนทีเ่กษตรทีม่ปีญหาโตแยงเรือ่งกรรมสทิธ์ิ

ทํากินในเขตปาของรัฐ เปนอุปสรรคกับการบริหารจัดการไฟ เชนเดียวกับการเผาบริหารเชื้อเพลิง            

ในปาของรัฐ ก็ตองเขาสูระบบการขออนุญาตดวยเชนกัน แตในทางปฏิบัติหลายจังหวัดเพียงแจง       

ขนาดพื้นท่ีซึ่งกรมปาไม หรือกรมอุทยานจะชิงเผาใหฝายปกครองทราบลวงหนา แตไมมีขอมูล               

รายละเอยีด พกิดั และวธิกีาร การเผาของรัฐในหลายพ้ืนทีจ่งึยงัไมเปนไปตามหลักบริหารเช้ือเพลงิจริง 

เชน ปลอยใหลามขามคืนและเผาแปลงใหญจนเกินความสามารถควบคุม 

  ที่สําคัญที่สุดคือ นิยามความหมายและกรอบขอบเขตรายละเอียดของคําวาการบริหาร                    

จัดการไฟ Fire Management ที่ยังคลุมเครือ เปนภาพกวางๆ หรือจํากัดวงแคกิจกรรมชิงเผา                      

เช้ือเพลิงในปา หรอืการใหเผาภาคเกษตรภายใตการควบคุมระหวางฤดูไฟ ยงัไมกาวไปถึงการบริหาร

จัดการเชื้อเพลิงระหวางป การประเมินชีวมวล-เชื้อเพลิงลวงหนา ฯลฯ  เพราะยังไมเคยมีนโยบาย

และมาตรการท่ีชัดเจน 
  

  มลพษิอากาศฝุนละอองในชวงวิกฤตสวนใหญเกดิจากกจิกรรมทีย่งัประโยชนของมนษุย                  

ในทางใดทางหนึง่ ดงันัน้การแกปญหาดวยวิธกีารหามเดด็ขาด เชน สัง่ปดโรงงานอตุสาหกรรม                    

หามรถยนตวิ่ง หามทําอาหาร หามทําเกษตร ฯลฯ ชนิดที่ไมสนผลกระทบ ยอมเปนไปไมได 

แตตองมีการจัดการท่ีเหมาะสม โดยคํานึงผลเสียหายและผลกระทบตางๆ โดยเฉพาะทาง               

ดานสุขภาพของประชาชนเปนสาํคัญ เราจึงไดเห็นแนวนโยบายการพยายามลดอยางเปนขัน้

ตอน การปรับปรุงการปลอยมลพิษอยางเปนขั้นตอน เชน เปลี่ยนมาตรฐานเคร่ืองยนต และ                      

นํ้ามันเชื้อเพลิงเปนตน 

  ไฟกลางแจง การเผาท่ีโลงทัง้ในปาและภาคเกษตรซ่ึงเปนปจจัยหลักในการเกิดวกิฤตของ   

ภาคเหนือก็เขาขายท่ีวา ในทามกลางไฟที่เผาและปลอยมลพิษมากมาย จําแนกไดทั้งไฟดี                      

ทีก่อประโยชนอกีดานหนึง่ และไฟไมจาํเปนแทบไมมปีระโยชนดานใดดานหนึง่เลย แตทีผ่าน
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  วกิฤตมลพษิฝุนควนัทีเ่กดิขึน้มาจากธรรมชาตแิตสวนใหญของปญหามาจากมนษุยกอขึน้       
การกอใหเกิดฝุนควันของแตละเหตุ มีนํ้าหนักของความจําเปนแตกตางกัน การเผาเพื่อเตรียมไร                
ปลูกขาวใหพอกินตลอดทั้งป ยอมแตกตางจากการเผาปาเพื่อลาสัตว หรือเผาขยะแลวลาม          
กลายเปนไฟปา ดงันัน้แทบทกุชวีติในสังคมลวนมสีวนกอใหเกดิมลพษิอากาศ ฝุนละออง pm2.5 กนั                 
แทบท้ังสิ้น ไมมากก็นอย ตั้งแตเริ่มทําครัวหุงหาอาหาร การขนสงในชีวิตประจําวัน การบริโภค-
อุปโภคเกี่ยวของกับมลพิษ ทั้งโดยตรงโดยออม
  หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle: PPP) เปนหลักสากล ซึ่งตอง           

มาปรับใชรวมกับหลักความเปนธรรมทางสิ่งแวดลอม (Environmental Justice) ผูที่ไดประโยชน

จากขบวนการทีป่ลอยมลพษิสมควรรวมรบัผดิชอบดวย ยิง่ไดประโยชนมากยิง่สมควรรบัผดิชอบมาก

ขึ้นตาม ดังนั้น เกษตรกรชาวไรปลูกขาวโพด ขายไดกําไรรอบละไมกี่พันบาท เปนผูตองรับผิดชอบ  

กับฝุนควันมลพิษท่ีกอขึ้นก็จริง แตบริษัทที่รับซื้อไปแปรรูปเพิ่มมูลคาและไดกําไรอยางมากมายจาก

การสงออกอาหารสัตวก็สมควรตองรับผิดชอบในสัดสวนมากกวา 

  ในทางสถิติวัดกันในเชิงปริมาณ สัดสวนการเกิดมลพิษฝุนควันในภาคเหนือ เกิดจากการเผา

ที่โลงในปา มากกวาการเผาภาคเกษตร เรื่องน้ีรัฐซึ่งมีหนาที่ดูแลปาสมควรตองรับผิดชอบตามหลัก 

 2. หลักความเป็นธรรมทางส่ิงแวดล้อม

มาแนวนโยบายและชุดมาตรการของรัฐมุงควบคุมไฟโดยหามเผาเด็ดขาด ซึ่งในทางปฏิบัติ

มันเปนไปไมได  จึงเกิดการลอบเผาหลบดาวเทียม การลอบเผาในปาเพื่อใหลามไปยังจุด                

ที่ตองการ การเผาปาของรัฐเพ่ือบริหารเชื้อเพลิงเองแตไมแจง ฯลฯ ปนไปกับการลอบเผาที่

ไมเปนประโยชน 

  แนวทางบริหารจัดการไฟ ยงัรวมไปถึงการรวมวางแผนจากชุมชน การรวมจัดการ

ประเมนิไฟ    ที่ผานมา จุดออนจุดแข็งและการแกปญหารวมกันในปถัดไป การรวมกันชี้เปา

พื้นที่ตองชวยกันปองกันรักษา และพื้นที่จําเปนตองบริหารเชื้อเพลิง ทั้งของภาครัฐและ             

ของประชาชน ทาํใหเกดิระบบสามารถจําแนกแยกแยะไฟทุกกองทีเ่กดิ จาํแนกขนาดของไฟ

กลุมตางๆ ทั้งที่กระทบนอยและ ไฟแปลงใหญที่มีผลกระทบสูง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการบริหาร

จัดการใชไฟใหที่เกิดผลกระทบนอยที่สุด ซึ่งตองพิจารณาควบคูไปกับระบบพยากรณ                              

การระบายอากาศ สภาพอากาศในชวงนั้นๆ ดวย
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PPP แตการเผาในปามีกรณีที่จําเปนตองใชไฟเผาเพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิง เปนสวนหนึ่ง                         

ของขบวนการดูแลรักษาและปองกันความเสียหายจากไฟใหญที่รุนแรงกวา ดังนั้นตนทุนสวนของ                      

การบริหารจัดการเช้ือเพลิงในปาของรัฐ สมควรเปนสวนทีส่งัคมท้ังหมดรวมกนัแบกรับ แตอยางไรก็ตาม 

การเผาในปาของรัฐยังมีกรณีบริหารจัดการไมเปนไปตามหลักวิชาการ ในทํานองไมขีดกานเดียว               

เผาลามทั้งปาขามคืน กรณีเชนนี้หนวยงานของรัฐสมควรตองเปนผูรับผิดชอบผลกระทบจากมลพิษ

ฝุนควนัทีเ่กดิ ซึง่กรณทีีก่ลาวมาหลกัการ PPP เพือ่ประเมนิความรบัผดิชอบยงัไมเคยมีการนาํมาใชจริง  

  หากมองพนจากภาคเหนือที่มีบริบทเฉพาะเปนปาผลัดใบและแองภูเขา ชัดเจนวาการเผา

ภาคเกษตรเปนแหลงกําเนิดมลพิษฝุนควันใหญสดุของท้ังระดับประเทศ และในภูมภิาคน้ี การเกษตร

แบบไหนท่ีสมควรจายมาก-นอย เปนเร่ืองท่ีสมควรมาหารือรวมกัน เพราะการเกษตรแบบรายยอย

เพือ่ทาํกินแทบไมมกีาํไร กบัการเกษตรคนกลางไดกาํไร และการเกษตรแปลงใหญ อตุสาหกรรมสงออก 

มีความแตกตางกันในแงของขอจํากัดทางสังคม และการไดรับประโยชนจากมลพิษที่ปลอยออก 

  และตองมีความยุติธรรมในแงของปฏิบัติการที่ไมเทาเทียม พุงเปาไปที่เฉพาะคนบางกลุม 

ละเลยไมปฏิบตักิบัอีกบางกลุม ดงัจะเหน็ชัดเจนจาก มาตรการหามเผาเด็ดขาดในภาคเหนอืท่ีกระทบ

กับชาวบานรายยอยทําไรบนพื้นที่สูง มากกวาผูไดประโยชนจากไฟรายใหญ ทั้งบริษัทสงออกเกษตร

อุตสาหกรรม หรือ คนในเมืองที่ปลอยมลพิษผานการจราจรท่ีไดรับการละเวนไมตองควบคุมผาน

มาตรการเขมงวด 

  ชนเผาพื้นเมืองควรตองไดรับการมีสวนรวมจากการจัดการทรัพยากร ใชดินนํ้าไฟที่ยั่งยืน                  

ซึ่งเปนไปตามหลักการขอท่ี 22 ของปฏิญญาแหงกรุงริโอฯ (Role of Indigenous and Local                  

Communities under Principle 22 of Rio Declaration) การใชนโยบายและมุมมองการพัฒนา

จากภายนอกไปจัดการ เชน หามเผาเด็ดขาด บีบใหเปลี่ยนมาเปนการเกษตรแผนใหมที่ตองใชเคมี    

ใชยา ไมเปนไปตามปฏิญญาดังกลาว

   ดังนั้นมาตรการของรัฐตองใหความเปนธรรมกับคนเล็กคนนอย และพิจารณาไปถึง                   

ผูกอมลพิษและไดประโยชนจากการกอมลพิษท่ีแทจริง ไฟในปาของรัฐตองไดรบัการจําแนก

แยกแยะ กรณีเอาความผิด รัฐตองถูกพิจารณาเอาผิดเทาเทียมกับประชาชน
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  มาตรการแกปญหาของรัฐ ยงัเปนแนวทางท่ียดึความสะดวกของราชการ ยงัไมไดยดึผลกระทบ

ความเดือดรอนเชิงสุขภาพของประชาชนเปนตัวตั้ง รัฐยึดระเบียบและมาตรฐานชี้วัดแบบที่ราชการ

สวนกลางกําหนด ละเลยการคุมครองดูแลสุขภาพใหกับประชาชนอยางทั่วถึง 

  กลาวถอื ตวัชีว้ดั KPI ทีร่าชการใช ม ี3 ประการหลักคอื จดุความรอนหรอื hotspot  ตองลดลง 

/ จํานวนวนัทีค่าฝุนละอองเกินมาตรฐานลดลง และ จาํนวนคนไขโรคทางเดินหายใจในระหวางน้ันลดลง 

  ปญหาของตัวชี้วัด KPI ที่รัฐใช ก็คือ การยึด KPI   เปนจุดความรอนทําให GISTDA ตองเลือก

ใชระบบและดาวเทียมเพียงระบบเดียว คือ viirs ของดาวเทียม Suomi-NPP เพื่อความสะดวกตอ

สถติกิารวดัผล ทัง้ทีม่ดีาวเทียม NOAA-20 อกีดวงหน่ึงทีใ่หบรกิารและบางขณะรายงานจุดความรอน

ที่ดาวเทียม Suomi-NPP ไมมี ดงันัน้ปฏบิตักิารปองกนัและดบัไฟในพืน้ทีด่าวเทยีมดวงอืน่ดวงอืน่

รายงานจึงเปนจุดออนท่ีถูกมองขาม หมายความวาไฟที่เกิดขึ้นและเปนปญหาใหกับบางพื้นที่ก็ถูก      

มองขาม ไมไดถกูรายงานวาเปนปญหาดวย 

  ปญหาตอมาคือ การใชเครื่องวัดตัวใหญของ คพ.เปนตัววัด KPI แทนคาฝุนละอองของ                       
ทั้งจังหวัด และคาดังกลาวตองเปนคาเฉลี่ย 24 ชม.เทานั้นตามมาตรฐานทางการ วิธีการแบบน้ี
เปนการละเลยการกลาวถงึคาอากาศจรงิของพืน้ทีต่างอําเภอ ทีบ่างแหงประสบมีคามลพษิสงูเกิน
มาตรฐานกวาคาอากาศในตวัเมอืง แตไมถกูบนัทกึ หรอืไมถกูรายงานเปนคาของทางการ ประชาชน

นอกเขตตลาดในตัวจังหวัดกลายเปนประชาชนชั้นสอง ที่รัฐไมมีขอมูลคาอากาศใหบริการ ที่ผานมา

เริ่มมีเครื่องวัดแบบเซนเซอรขนาดเล็กติดตั้งมากขึ้น แตบางจังหวัดไมสนับสนุน และไมยอมรับ                   

ตัวเลขรายงานของเคร่ืองวัดขนาดเล็ก ทั้งๆ ที่เครื่องวัดขนาดเล็กเปนอุปกรณที่ชวยเตือนภัย                       

ดานสุขภาพได 

  การยึด KPI จํานวนคนไขโรคทางเดินหายใจในชวงเวลา 3-4 เดือนของวิกฤตมลพิษก็เชนกัน 

ตัวเลขจํานวนคนไขอาจจะสะทอนความรุนแรงของสภาพอากาศ แตโรคภัยจากฝุนละอองขนาดเล็ก 

pm2.5 เปนความเจ็บปวยที่สะสมและสงผลระยะยาว สืบเนื่องจากพื้นที่เสี่ยงตามที่รัฐนิยามซึ่งเนน

เคร่ืองวัดอากาศในตัวเมือง ดังนั้นพื้นที่ตางอําเภอท่ีมีคาฝุนสูงวิกฤตรุนแรง จึงไมเคยมีการติดตาม

ตรวจสอบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่แทจริงนั้น

  สุขภาพของประชาชนเปนตัวตั้ง ยังหมายไปถึงการสรางพ้ืนที่ปลอดภัย หองปลอดฝุน             

ใหครอบคลุมรองรับกลุมเส่ียงตางๆ รวมไปถึงการปองกันเชิงรุก รัฐใหบริการยืมเคร่ืองฟอกอากาศ       

ขนาดเล็กซึ่งปจจบุันราคาถูกลง และมีใหเลือกมากพอ ไปใหผูปวยและกลุมเสี่ยงที่ไมสะดวกเดินทาง

 3. หลักสุขภาพของประชาชนเป็นตัวตั้ง
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  ระบบบญัชาการสถานการณฉกุเฉนิ/ภยัพบิตัติามกฎหมายพเิศษ รวมศนูยอาํนาจบัญชาการ

ทีเ่สนบญัชาการทางเดยีว แกปญหาระบบราชการแบบแทงนายใครนายมัน-อธบิดใีครอธบิดมีนัทีเ่ปน

อยูปกต ิอาํนาจทีว่าครอบคลมุถงึองคการบรหิารราชการสวนทองถิน่ เทศบาล ตาํบล สวนฝายทองที่ 

กาํนนั/ผูใหญบานและอาสาสมคัร ขึน้กบัฝายปกครองนายอาํเภอตัง้แตตน ระบบแบบนีเ้นนอาํนาจเดีย่ว

สั่งการ และท่ีผานมามักจะสั่งใหทองท่ี/ทองถ่ินไปชวยดับไฟ ลาดตระเวน ซึ่งทํากันเฉพาะฤดูแลง              

ทีเ่กดิฝุนควันไฟ พอหมดฤดูอาํนาจพเิศษบัญชาการหมดไป ทองที/่ทองถิน่ ไมตองมีบทบาทใดๆ ตอไป

  ระบบแบบทีว่าตดัตอนการมสีวนรวมของทองที/่ทองถิน่อยางสิน้เชงิ เพราะคนในพืน้ทีม่ฐีานะ

แคลกูมอืลาดตระเวนและดับไฟตามคําสัง่ แมกระทัง่ผลประโยชนทองถิน่คอืการจดัการเผาไรนาตวัเอง 

หรือการจัดการปาชุมชนในละแวกท่ีดูแลก็ทําไมได เพราะมีประกาศหามเผาเด็ดขาด ริบอํานาจ                 

ตัดสินใจใดๆ ของชุมชน/ทองที่/ทองถิ่นไปทั้งหมด 

  ในทางปฏบิตั ิวถิชีวีติของคนในทองถิน่ทีต่ดิปา ยอมตองใชไฟในการทาํเกษตร ทาํแนวกนัไฟ 

และบริหารเช้ือเพลิงในปาชุมชนใกลตัว บางชุมชนมีกฎบาน กันเขตปาท่ีตองชวยกันดูแลอนุรักษ               

หามไฟเขา และก็มีเขตปาท่ีตองใชไฟชวยเผา ดังนั้น บางครารับคําสั่งทางอําเภอมาลาดตระเวนและ

ดับไฟ แตบางคราก็ไปเผาจัดการไฟของตนเอง โดยเล่ียงการตรวจจับดาวเทียม กลายเปนวถิหีนาไหว

หลงัหลอก อยูกับวถิีความเปนจริงทําอยาง อยูกับเจานายระบบราชการเปนอีกอยาง 

  ชุมชนที่ติดปาสวนใหญในเขตภาคเหนือตอนบนมักจะมีปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ                 

ขอพพิาทพสิจูนสทิธิท์ีท่าํกนิในเขตปา จงึเกดิมนีโยบาย คทช. ในเขตปาสงวนแหงชาต ิและ การกนัที่      

ทํากินจากแนวอทุยานแหงชาติ ตาม พรบ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 พอหมดการเกณฑแรงงาน

ขอใหไปชวยลาดตระเวนดับไฟก็หมดธุระเก่ียวของใดๆ กับปาที่วา บางชุมชนไมลงรอยไมคบหากับ

เจาหนาท่ีดูแลปาของรัฐ ไมมีความรูสึกผูกพันเปนเจาของ 

 4. หนนุเสรมิการมีส่วนรว่มแกป้ญัหาโดยชุมชนทอ้งถิน่เปน็แกน

  รัฐตองแกนโยบาย ปรับดัชนีชี้วัดเพิ่มขึ้น แตแกจุดออนเรื่องการเขาถึงและรายงาน

คาอากาศท่ีไมครอบคลมุทัว่ถงึ เนนมาตรฐานรฐัสวนกลาง ไมไดเนนคารายงานเพือ่คุมครอง

สุขภาพคนในพ้ืนที่จริง

ไปยังหองปลอดภัยสวนกลางท่ีรัฐจัดใหรวมถึงการจัดหาเครื่องมืออื่นๆ เชนมุงกันฝุน หนากาก N95 

  ในภาพรวมปฏิบัติการของรัฐ ยึด KPI ของรัฐเปนตัวตั้ง ทําใหละเลยสิ่งพื้นฐานที่สุดคือ                 

กระทบตอสุขภาพประชาชน ในระหวางวิกฤตฝุน 
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  สวนกรณีที่กรมปาไมถายโอนภารกิจใหกับ อปท. ที่มีอาณาเขตติดปาที่ไมมีงบประมาณและ

การปฏิบตัจิรงิ ลาสดุ ปงบประมาณ 2566 นี ้อปท.ทีไ่ดรบัถายโอนภารกจิดบัไฟปาจะไดรบังบประมาณ

และรับรูถึงอํานาจหนาที่ในเขตปาสงวนในพื้นที่รับผิดชอบ นี่เปนรอยตอสําคัญของการเปลี่ยน

บทบาท/ความสัมพันธระหวาง ทองที่/ทองถิ่น กับวิธีการปฏิบัติของอํานาจสวนกลาง ซึ่งหากดําเนิน

ไปดวยดี เปดให อปท. มีบทบาทเปนแกนในการจัดการเรื่องราวตางๆ ระหวางป เชน ออกสํารวจ

พืน้ทีไ่ฟไหมจรงิ เทยีบกบั จดุความรอน hotspot และรอยไหมดาวเทยีม burnt scars, เปนแกนถอด

บทเรียนหาสาเหตุและจุดออนของการไหมจดุตางๆ, ทาํแผนปฏิบตักิารชมุชนรวมกับชาวบานหมูตางๆ 

ในการเขาไปจัดการปองกันไฟในปารวมถึงเขตที่จําเปนตองใชไฟเพื่อบริหารจัดการ, จัดหาอุปกรณ      

ทีจ่าํเปน และฝกอบรมทักษะตางๆ ในระหวางป โดยท่ี อาํเภอและจังหวดัยอมรับในแผนท่ีชมุชนเสนอ

ขึ้นอยางจรงิจัง ความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในระดับทองถิ่นก็จะเกิดขึ้นได   

  ทั้งนี้ ศูนยบัญชาการสวนกลางควรตองมีนโยบายและทิศทางแนชัด อํานวยดานกฎระเบียบ

ใหปฏิบัติการท่ีมีทองถิ่นเปนแกนบรรลุผล

  - ตองเปดขอมูล ตัวเลข งบประมาณ และแผนการแกปญหาอยางเปดเผยโปรงใส 

  - ตองเปดแผนบริหารเช้ือเพลิงภาครัฐ และปฏิบตักิารตางๆ ในปาของรัฐใหชมุชนทองถ่ินทราบ

  - มแีผนปฏิบตักิารรวมเชิงยทุธวิธใีนเขตปาท่ีมรีอยตอรวมกันหลายอําเภอ/ตาํบล เปน KPI 

   รวมทั้งภาครัฐดวยกันและชุมชน/ทองถิ่น 

  - ให อทป. มีบทบาทรวมเพื่อบริหารปาชุมชน จัดทําแผนและงบประมาณสนับสนุนเพื่อ

   ใหมีระบบปองกันและจัดการไฟในเขตปาชุมชน โดยอําเภอ/จังหวัด/ปาไม ยอมรับ 

   ปาชุมชนที่รัฐตั้งขึ้นตาม พรบ.ปาชุมชน พ.ศ.2562 ไมมีความคืบหนามากนัก ทั้งที่ควร

   จะเปนเขตพืน้ทีบ่รหิารรวมกนัของชมุชน เปนเจาภาพอยางแทจรงิในการดแูลรกัษาและ

   แกปญหาฝุนควันไฟได 

  หลักการนี้คือการเปดการมีสวนรวมในระดับรวมคิด รวมทํา รวมบริหารทรัพยากร                    

ที่เกิดผลประทบตอพื้นท่ี ควรใหเกิดมีกลไกสรางแผนชุมชน และกลไกใหชุมชนมีสวนรวม

ในการวางแผนและแกปญหาตัง้แตตนทาง ใหความสาํคญักบัการสือ่สารสงัคม เปดและโปรง 

แกปญหาความไมไววางใจระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ และแกปญหาความขัดแยง                      

ในเรื่องทรัพยากรปาไม ทรัพยากรที่ดินในภาคเหนือที่เปนปญหาพื้นฐานเรื้อรัง
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ไมมีความเหลื่อมลํ้าเชิงนโยบายและเชิงมาตรการ 
  นโยบายและมาตรการแกปญหามลพษิฝุนควนัตองวางบนหลกั ความยตุธิรรมเชงิกระบวนการ 

(Procedural Justice) ซึ่งหมายถึง การใหโอกาสพลเมืองไดเขาถึงขอมูลของมลพิษ ตนเหตุ                           

สถิติตางๆ  ความอันตราย การแกปญหาและการชวยเหลือบรรเทาอยางเทาเทียมกัน  ในการเขาถึง

ขอมูล ในการมีสวนรวม และในการเขาถึงกระบวนการชวยเหลือบรรเทา 

  แตในทางปฏิบัติจริงยังไมเปนไปตามนั้น ! 

  ดังที่ทราบวามลพิษฝุนควันสวนใหญกําเนิดจากการผลิตและกิจกรรมของมนุษย แตเมื่อ                 

จะออกมาตรการไปจดัการ บงัคับใหแกไข ปรบัปรงุ กจิกรรมบางชนดิไดรบัการยกเวนไมบงัคบัจรงิจงั 

หรือไดรับอนุโลมใหเลื่อนมาตรการบังคับออกไปจากแผน เชน การปรับปรุงกฎหมายทางดาน

อุตสาหกรรม การปรับปรุงนํ้ามันเช้ือเพลิง การปรับปรุงมาตรฐานเคร่ืองยนต การอนุโลมไรออย                  

เผาไฟใหเลือ่นจากแผนเดิม ฯลฯ แตสาํหรับบางกลุม โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยกลับไมไดรบัอนุโลม 

จงัหวดัภาคเหนอืตอนบนเครงครดักบัการเผาในไรนารายยอย (ยกเวนไมกีจ่งัหวดัทีม่มีาตรการบรหิาร

ไฟใหขออนุญาตเผา) กลุมที่ประสบปญหาที่สุด คือ ชนเผา/ชาวเขา ชนกลุมนอยที่ไมคอยมีปากเสียง

อยูแลว ประกาศหามเผาเด็ดขาดกระทบกับวิถีชีวิตของคนกลุมนี้ที่สุด เพราะวิถีชีวิตตองใชไฟทําไร  

ปละครั้ง ในชวงมีนาคม-เมษายน 

  มาตรการของรัฐโนมเอียงชวยเหลือผูประกอบการรายใหญ และกลุมกิจกรรมท่ีทํารายได                

เขารัฐสูง เชน อุตสาหกรรมออยนํ้าตาล รัฐใหงบประมาณอุดหนุนมากกวาปละ 3 พันลานบาท                      

เพือ่ลดการเผาในนามของการชวยแกปญหามลพษิอากาศ pm2.5  แตใชงบประมาณนอยมากสาํหรบั

แหลงกําเนิดอื่น เชน งบประมาณเพื่อยกระดับการปองกันไฟในปาของรัฐ ที่เปนตนเหตุปญหา                   

ใหญสุดของภาคเหนือ 

  อันดับตอไปคือ การเขาถึงขอมูลคุณภาพอากาศเพ่ือใหประชาชนไปปกปองคุมครองตัวเอง 

รฐัเขาใจวา เพียงแคการประกาศคาอากาศประจาํวนัของแตละจงัหวดัโดยอางองิจากเครือ่งวดัตวัใหญ 

(คพ.) ก็เพียงพอแลว ซึ่งแทจรงิเคร่ืองวัดคุณภาพอากาศที่วาเปนตัวแทนของคาอากาศไมกี่ ตร.กม. 

ประชาชนหางไกลในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน มีสิทธิ์ที่ตองไดรับขอมูลคุณภาพอากาศเพ่ือ                    

การปองกันตัวเอง ซึ่งเรื่องนี้อยูในความสามารถของรัฐที่จะจัดหาเคร่ืองวัดอากาศไปติดตั้งใหได                 

แตเพราะไมมีความจริงจังเชิงนโยบาย ไมสนับสนุนใหติดตั้งโดยอางวาเกรงประชาชนจะตกใจ 

 5. การเขา้ถงึอากาศสะอาดเป็นสิทธิพ้ื์นฐานทีร่ฐัพึงคุม้ครอง
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  ความไมเทาเทียมในการเขาถึงเครื่องวัดอากาศ ยังเกี่ยวพันไปถึงความเหลื่อมลํ้าในการ
ชวยเหลือดูแลบรรเทาทุกข เพราะในเมื่อรัฐใชคามาตรฐานอากาศกลางดวยเครื่องตัวใหญ                     
บงบอกระดับคาอากาศประจําวัน วาดีหรือเลวรายระดับใด รัฐก็ละเลยไมรูพื้นที่ตางๆ ที่หางไกล
ออกไป  ในจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบานมีคาอากาศระดับใด หากมีบางหมูบานที่คาฝุนละออง
เกนิมาตรฐานระดับเลวรายมาก จงัหวดักไ็มทราบ และปลอยใหเขาเหลานัน้เผชิญปญหาโดยไมมี
การชวยเหลือบรรเทา 
  นโยบายเรือ่งเครือ่งวดัอากาศเพือ่การปองกนัเชงิสขุภาพ กบัเครือ่งวดัอากาศทีเ่ทยีบมาตรฐาน

ตามกฎหมายกาํหนด ตองมคีวามชดัเจนเพือ่ใหผูปฏบิตัใินพืน้ทีเ่ขาใจ ในปจจบุนัรฐัยงัไมมคีวามชดัเจน

ในเรื่องน้ี ที่สําคัญที่สุดรัฐตองจัดใหมีระบบปองกันบรรเทาภัยจากมลพิษอยางทั่วถึง

  สถาปนาสทิธใินการเขาถงึอากาศสะอาด เขาถงึขอมลูอากาศ เปนหนาทีข่องรฐัตองปองกนั

ประชาชนจากมลพิษอากาศ มาตรการตางๆ ที่ออกมาตองคํานึงถึงหลักการนี้ เปนสําคัญ 

  รัฐมีศักยภาพ และพลังอํานาจตามกฎหมาย มีพลังงบประมาณ และบุคลากรสูงสุด                            

กลไกของรัฐเปนพลังสําคัญที่ขาดไมไดหากจะออกจากปญหาน้ี นอกจากกระบวนทัศนและทิศทาง                

ที่ถูกตองแลว ที่ผานมา มีระบบการบริหารจัดการแบบซิงเกิ้ลคอมมานด ใหอํานาจบัญชาการแก                    

ผูวาราชการจังหวัดในระหวางชวงเผชิญเหตุ ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะการจัดระเบียบบริหารราชการ

ในสวนภมูภิาคท่ีปกตผิูวาราชการจงัหวดัแทบไมมอีาํนาจไปสัง่การบัญชาการหนวยงานอ่ืน การเผชญิ

ภัยพิบัติตองมีอํานาจบัญชาการและบูรณาการ อยางไรก็ตาม ดวยโครงสรางอํานาจการแบงสวน

ราชการแบบแทง จงึตองแบงพ้ืนท่ีสาเหตุเกิดมลพิษไปตามขอบเขตอํานาจปกครอง เขตตําบล อาํเภอ 

และ เขตอํานาจตามกฎหมาย เชน เขตปาอนุรักษ ปาสงวนแหงชาติ เขตกรมทางหลวง เขตอ.อ.ป. 

เขตทหาร ฯลฯ ซึ่งระบบที่วาทําใหละเลยการใชพื้นที่เกิดปญหาเปนตัวตั้ง  โดยเฉพาะไฟแปลงใหญ 

ไฟขนาดกลางที่ไหมกินพ้ืนท่ีลามหลายตําบล หรือขามอําเภอ ไมมีเจาภาพตัวจริง ขณะที่หากเกิด                  

ในปาอนรุกัษถกูปลอยใหหนวยงานเจาของพืน้ทีร่บัผดิชอบโดยตรง เพราะความเคยชนิเรือ่งเขตอาํนาจ

 6. หลักประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่
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  จะตองมีหลักคิดใหม วาดวยการใชพื้นที่ปญหาเปนตัวตั้ง และลบความคิดเรื่องเขตปกครอง 

เขตอาํนาจตามกฎหมาย ออกแบบดชันชีีว้ดัรวมกนัแบบบรูณาการ ออกแบบความรบัผดิชอบรวมกนั

ระหวางเขตจังหวัด เพราะมีกรณีไฟแปลงใหญขามจังหวัดที่เปนปญหาเรื้อรังของภาคเหนือ 

  โครงสรางการบริหารแบบผูวาฯ ซงิเกิล้คอมมานดเหมาะกับชวงเผชิญเหตชุวงสัน้ๆ ไมกีเ่ดือน 

ใหมีหลักการใหมของการมองปญหาใหพนจากภัยพิบัติระยะ 3-4 เดือน มาเปน การบริหารจัดการ

มลพิษตามบริบทภูมิสังคม ที่ตองทํากันตลอดทั้งป โดยมีฝายอํานวยการระดับภาค ขึ้นกับหนวยงาน

กลางเชน สํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทย และโครงสรางปฏิบัติการระดับพ้ืนที่                        

ซึ่งมีกลไกใกลชิดประชาชน คือ อปท.ระดับตําบล และชุมชนเปนแกน

  แกปญหาโครงสรางปฏิบัติการและจุดออนของระบบราชการสวนภูมิภาค                         

บนหลักคิดใหมโดยเนนประสิทธิภาพของบริหารจัดการเชิงพื้นที่เปนสําคัญ 
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บทที่

3
ข้อเสนอ
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ชุดแผนมาตรการ 3 ระดับ  

ข้อเสนอ แผนมาตรการแก้ปัญหา
วิกฤตมลพิษฝุ่นละอองภาคเหนือ

  1. ระดับนโยบาย โดย คณะกรรมการนโยบายระดับชาติ กําหนดทิศทาง กรอบปฏิบัติ 

อํานวยการแกปญหาติดขัดเชิงนโยบาย โดยเฉพาะขอติดขัดเชิงระเบียบกฎหมายและโครงสราง 

   - ปรบัปรงุแผนมาตรการตามวาระแหงชาตใิหม รือ้ปรบัและยกเครือ่งมาตรการสาํหรบั

    แกปญหาภาคเหนือใหมีประสิทธิภาพตรงกับสภาพปญหา ภายใต กระบวนทัศน 

    วิสัยทัศนใหม 

   - อํานวยการเพื่อแกไขปญหาโครงสรางราชการรวมศูนยแบบแทงที่เปนอุปสรรค

    ในการแกปญหาระดับพื้นที่ เชน อํานาจหนาที่ของ อปท.และฝายปกครอง ชุมชน 

    หมูบาน ในการเขาไปดาํเนนิการในพืน้ทีป่าของรฐัในชวงระหวางป / การแกปญหา

    พื้นที่จัดการรวมที่คาบเกี่ยวระหวางหนวยงาน ฯลฯ เปนตน

   - ผลักดันระเบียบกฎหมายท่ีจําเปน และดูแลจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ

   - ติดตาม เรงรัดการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่เปนแผนงานปกติ เชน 

    แผนลดพื้นที่ใชไฟของกระทรวงเกษตรฯ แผนขนสงจราจรและยกระดับมาตรฐาน

    เคร่ืองยนต การจัดตั้งปาชุมชน การออกเอกสารสิทธิ์ทํากิน คทช. ฯลฯ เปนตน

   - ตัง้หนวยหรือคณะทาํงานขึน้ตรง เพือ่กาํกบัดแูลและเรงตดิตามปญหามลพษิอากาศ

    ฝุนละอองภาคเหนือ โดยใหมีการตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือ รองปลัด

    สํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน (แทนกองทัพภาคที่ 3 และโครงสรางเฉพาะกิจ

    ระดบัจังหวดัระหวางฤดมูลพษิแบบเดมิ) อาํนวยการ และตดิตามเรงรดั การแกปญหา

    เฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะกิจกรรมคาบเก่ียวทับซอนระหวางพื้นที่และ

    หนวยงาน และแกปญหาความไมสมํ่าเสมอดานงบประมาณ

   - ปรบัปรงุระเบยีบการงบประมาณในหมวดการบรหิารจดัการปารฐั สามารถโยกและ

    ขยับเปลี่ยนแปลงการใชจายตามสถานการณจริง ที่แหงแลงไมเทากันในแตละป 
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  2. ระดับจังหวัด  
   - ยกระดับปฏิบัติการแกปญหาภายใตกระบวนทัศนใหม เพื่อการบริหารจัดการ

    แหลงกําเนิดและกจิกรรมกอมลพษิฝุนละออง แทนการแกปญหาหมอกควันไฟปา 

    ประจาํฤดกูาลแบบที่เคยเปนมา 

   - ทาํงานตลอดท้ังป บนแผนยุทธศาสตรบรหิารจัดการแหลงกาํเนิดมลพิษตามบริบท

    ภูมิสังคม โดยยึดสุขภาพประชาชน และความเปนธรรมทางส่ิงแวดลอมเปนหลัก 

   - จัดลําดับขนาดความรุนแรงของปญหา 

   - จดัทําแผนทีแ่หลงกําเนดิ/แหลงความเส่ียง/ แบงเปนพืน้ทีก่อมลพษิใหญขามจังหวดั 

    พื้นที่กอมลพิษขนาดกลาง ไฟขนาดยอมเฉพาะขอบเขต  พื้นที่บริหารไฟเช้ือเพลิง

    ภาคเกษตร และแผนปฏิบัติการลวงหนากอนฤดูแลงที่เปนวิกฤตประจําป 

   - จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศมลพิษฝุนควัน มีเครื่องมือเขาถึงสภาพอุตุนิยมวิทยา  

    ทิศทางลม ทรัพยากรปาไม และพื้นที่เสี่ยง จําแนกชีวมวลตามลักษณะพื้นที่ 

    คาอากาศ คาจุดความรอน พยากรณมลพิษอากาศ และกิจกรรมบริหารไฟในพ้ืนที่ 

    พิกัดพื้นที่บริการหองปลอดภัย ฯลฯ ใหสังคมประชาชนท่ัวไปเขาถึง

   - ใชแนวทางแกปญหาระดับพื้นที่จังหวัด บนบริบทและเหตุจําเปนของพื้นที่ ภายใต

    แนวทางท่ียืดหยุน ไมจําเปนตองเหมือนกันกับจังหวัดอื่น 
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  3. ระดับท้องถิ่น/ชุมชน 

   - ใหทองถิน่/ชมุชน เปนแกนในการปฏิบตักิารจดัการแหลงกาํเนิดกจิกรรมท่ีกอมลพษิ

    ฝุนควนัไฟตลอดทัง้ปบรูณาการรวมกบัหนวยงานหลกัของรฐั ใหเกดิแผนปฏบิตักิาร

    แกไขรวมระดับพื้นที่ ทั้งกิจกรรมมลพิษจากปากปลองตางๆ ในเขตพ้ืนที่ กิจกรรม

    มลพิษจากตลาดและเมือง กิจกรรมมลพิษภาคเกษตร และกิจกรรมมลพิษการเผา

    ในที่โลงในเขตปา โดยใหดําเนินการตอเนื่องตลอดท้ังป 

   - ยกระดับประสิทธิภาพการรวมจัดการปาชุมชน 

   - ตั้งหนวยปฏิบัติการบริหารจัดการไฟและแหลงมลพิษฝุนควันระดับตําบล และ

    หนวยปองกันดานสุขภาพเชิงรุก 

   - ศูนยสื่อสารขอมูลมลพิษฝุนควันระดับตําบล  

               - จดัทําดชันชีีว้ดั KPI ตาํบล  ดานตางๆ ดงัตอไปนี ้จาํนวนผูปวยกลุมเสีย่งทีไ่ดรบัการ

    ดูแลปองกันระหวางคาฝุนในอากาศเกินมาตรฐาน, การเขาถึงพื้นที่ปลอดภัยและ

    อุปกรณปองกัน, เครื่องวัดคามาตรฐานอากาศในพ้ืนที่ตําบลเพื่อสะทอนคามลพิษ

    ระดับตําบล และพื้นที่หางไกลในตําบล, จํานวนพื้นที่บริหารการเผาอยางถูกหลัก

    วชิาบนขอตกลงรวมกนัของตาํบล,   จาํนวนพืน้ทีไ่หมหรอืไฟไมพงึประสงคคาํนวณ

    จากจดุความรอน,พืน้ทีเ่ผาไหมจากดาวเทียมและการสาํรวจภาคพ้ืนดนิประกอบกัน, 

    สัดสวนการเปล่ียนพื้นที่ผลิตไมใชไฟที่เพิ่มขึ้น

   - จัดทําแนวปฏิบัติการระดับหมูบาน และตําบล

   - มาตรการทางกฎหมาย เอาผิด กรณีมีการกระทําผิดจากแผนและขอตกลงรวม 

   - บูรณาการความรวมมือหนุนเสริมจากภาคเอกชน 
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 ขอ้เสนอแผนปฏิบตักิารขับเคลือ่นวาระแห่งชาติดา้นฝุน่ละออง 
 เพ่ือแกป้ญัหามลพิษภาคเหนอื ฉบบัประชาชน  

 ชดุมาตรการที ่1   ยกระดับแผนมาตรการตามวาระแห่งชาตเิดมิ 
 ชดุมาตรการที ่2  เพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารจดัการเชงิพ้ืนที่
       ตามกระบวนทศันใ์หม่ 
 ชดุมาตรการที ่3  เพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารจดัการมลพิษ 

ชดุมาตรการท่ี 1 ยกระดับแผนมาตรการตามวาระแห่งชาตเิดิม
  ใหทบทวนแผนมาตรการตามวาระแหงชาติฉบับที่ใชอยู เนื่องจากไดใชงานจริงมาต้ังแต                

พ.ศ.2562 ซึ่งพบวามีหลายแผนมาตรการไมเปนไปตามที่กําหนด ประกอบกับเหตุอุปสรรคตางๆ 

  - ยกเลิกมาตรการท่ีทาํไมไดจรงิ – ใหยกเลกิแผนเผชญิเหตทุีจ่ดัแบงลาํดบัความรนุแรงของ

สถานการณเปน 4 ระดบั คอื ระดบัแรก คาฝุนไมเกนิ 20 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ระดบัทีส่อง คาฝุน 51-75 

ไมโครกรัม/ลบ.ม. ระดับที่สาม คาฝุน 76-100 ไมโครกรัม/ลบ.ม. โดยเฉพาะมาตรการระดับที่สี่              

คาฝุนเกิน 100 ไมโครกรัม/ลบ.ม.ขึ้นไป ใหมีการประชุมคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติเปน                  

กรณีเรงดวนพิเศษ โดยจะตองนําเสนอนายกรัฐมนตรีเปนการเรงดวน เพื่อพิจารณาในการส่ังการ

อยางใดอยางหนึง่ทีเ่ปนแนวทางหรอืมาตรการในการลดมลพษิ เพราะในทางปฏบิตัจิรงิ คาฝุนละออง

ในภาคเหนือมีคาเฉลี่ยเกิน 100 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ในหลายพื้นที่และเกิดทุกป แตไมเคยมีมาตรการ

ตามที่เขียนไวจริง 

  - เรงรัดมาตรการที่ระบุในวาระแหงชาติเดิมที่ลาชาไมเปนไปตามแผน ประกอบดวย 

มาตรการลดการเผาในไรออยไมทันตามกําหนดป 2565,การลดการเผาภาคเกษตร, ขจัดอุปสรรค

ทางระเบียบกฎหมายท่ีทําใหมาตรการเปล่ียนพืชเชิงเด่ียวมาเปนพืชยืนตนไมใชไฟปฏิบัติจริงไมได 

เชน เรงรัด คทช.ใหเกิดความชัดเจนเรื่องสิทธิ์ทํากิน, เรงรัดเครือขายเครื่องวัดคุณภาพอากาศให

ครอบคลุมทั่วประเทศ, 

  - เรงรดัชดุมาตรการควบคุมและลดมลพิษจากอุตสาหกรรม ตามวาระแหงชาตทิีแ่ทบไมมี

ความคืบหนา กลาวคือ การกําหนดมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศในรูป Loading ในพ้ืนที่

ทีม่ปีญหาฝุนละอองโดยคํานงึถงึความสามารถหรือศกัยภาพในการรองรับมลพิษทางอากาศของพ้ืนที่ 

ติดตั้งระบบตรวจสอบการระบายมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติตอเนื่องที่ปลองของโรงงาน
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อุตสาหกรรม จําพวก 3 เตาเผาเช้ือเพลิงและหมอไอนํ้า หรือแหลงกําเนิดความรอนที่มีขนาดตาม                

ทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมกาํหนด และรายงานผลผานระบบ on-line ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม 

การจัดทํา เนียบการปลดปลอยและเคลื่อนยายมลพิษ, ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการระบาย

มลพษิทางอากาศจากโรงงานอตุสาหกรรมใหเทยีบเทามาตรฐานสากล,ปรบัปรงุการใชพลงังานอยาง

มีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในการผลิต

ไฟฟา ที่ลวนลาชาจากแผน

  - ปรบัปรงุดชันชีีว้ดัการทํางาน KPI  ทีเ่ดมิกาํหนดไวเพยีง 3 ดานคอื จดุความรอน จาํนวน

วันที่คาอากาศไดมาตรฐาน และ ปริมาณผูปวยทางเดินหายใจในชวงวิกฤตมลพิษ โดยใหเพิ่มพ้ืนที่

เผาไหม (burnt scars) ควบคูกบัการสํารวจภาคพ้ืนดนิ เทยีบเคียงจดุความรอน / สดัสวนพืน้ทีบ่ริหาร

จดัการไฟลุลวงตามเปาหมาย ทัง้พ้ืนทีบ่ริหารภาคเกษตร และพ้ืนทีบ่ริหารภาคปาของรัฐ / และจาํนวน

การเขาถึงผูประสบเหตุเดือดรอนไดรับผลกระทบในระหวางคามลพิษอากาศเกินมาตรฐาน 

  - เพิ่มรายละเอียดแนวทางแกปญหาวิกฤตมลพิษภาคเหนือ ใหเกิดเปนชุดมาตรการ                       

ที่มีประสิทธิภาพขึ้น ภายใตกระบวนทัศนใหม 

  - สงเสรมิการวจิยั/พฒันาองคความรูดานเทคโนโลยกีารตดิตามตรวจสอบ การตรวจวเิคราะห

และนวัตกรรมเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ เพ่ือนํา ไปประยุกตใชดานการจัดการคุณภาพอากาศ                      

รวมถึงเผยแพร ประชาสัมพันธและถายทอดองคความรูตามบริบทพื้นท่ีและทองถิ่น เพิ่มจาก                      

การพัฒนาองคความรูในภาพรวม 
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มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แนวดําเนินการ หมายเหตุระยะ
สั้น

ระยะ
ยาว

มาตรการเรงรัด
และยกระดับ
แผนปฏิบัติการ
ตามวาระ
แหงชาติเดิม

ใหพื้นที่ซึ่งไมมี
เครื่องวัดฝุนฯ ตาม
มาตรฐาน คพ. สามารถ
ใชเครื่องวัดขนาด
เล็กในการอางอิง
ผลกระทบดานสุขภาพ 
เพื่อใหรัฐยกระดับ
มาตรการวาระแหงชาติ 

ระบุเพียง แจงเตือน
ประเทศท่ีเปนตนเหตุ 
หมอกควันและสาํนกั
เลขาธิการ อาเซียน 
- ขบัเคลือ่นการดาํเนนิ
งานตามโรดแมป
อาเซียนปลอหมอกควัน
ขามแดน (ASEAN 
Transboundary Haze 
- Free Roadmap)
- ขับเคล่ือนการ
ดําเนินงาน 

1. ทบทวนแผนปฏิบัติการตามวาระ

แหงชาติดานฝุนละออง

 - เพิ่มการนิยามและอธิบายสาเหตุ

ปญหาภาคเหนือใหเปนปจจุบันและ

เปนไปตามขอมูลวิชาการ เพิ่มปจจัยที่

เปนปญหาจากการดําเนินงานของภาครัฐ

2. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการในภาวะ

ฉุกเฉิน กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดจริง 

โดยเฉพาะขอกําหนดวาหากคาฝุนละออง

เกิน 100 มคก./ลบ.ม.ใหเขาที่ประชุม

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและ

รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ

3. ยกระดับการปองกันและแกไขปญหา  

ฝุนควันขามแดน  

 - ตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทาง  

เชิงรุก โดยใชกฎหมายเอาผิดผูกอมลพิษ

ที่ประเทศสิงคโปรใชไดผลมาแลว

 - พิจารณาความเปนไปไดของการใช 

กลไกทางภาษีอากร ลดการนําเขาพืชผล

ที่กอผลกระทบทางส่ิงแวดลอม 

 

ชุดมาตรการเร่งรัด และยกระดับแผนปฏิบัติการตามวาระแห่งชาติเดิม

หมายเหต ุ:  ตารางสรุปชดุมาตรการท่ีเปนขอเสนอของรายงานน้ี สรางขึน้เพือ่ลอกบัแผนมาตรการ
ตามวาระแหงชาติ มีกําหนดระยะเวลาปฏิบัติ เปนระยะสั้น ระยะยาว และ หนวยรับผิดชอบ                    
ขอเสนอทั้งหมดจะระบุกําหนดระยะเวลา หรือ หนวยรับผิดชอบเฉพาะบางขอเทานั้น เวนวางไว
เพื่อไมเปนการระบุเจาะจง ใหสามารถปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมตามเง่ือนไข
ของระบบราชการ เชน ปงบประมาณ หรอื อาํนาจหนาทีข่องหนวยงานท่ีระบุในกฎหมาย อยางไรกต็าม 
จุดประสงคของขอเสนอก็คือขอใหรัฐเรงรับไปปฏิบัติโดยเร็วที่สุด
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มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แนวดําเนินการ หมายเหตุระยะ
สั้น

ระยะ
ยาว

ตามแผนปฏิบัติการ

เชียงราย 2017 

-ประสานความรวม

มือระหวางประเทศ

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหาหมอก

ควนัขามแดน โดยใช

กลไกในทุกระดับ

วาระแหงชาติ

กําหนดใหไมใหมี

การเผาในไรออย 

100%   ภายในป 

2565 ซึ่งไมเปนไป

ตามแผน

วาระแหงชาติเดิม

ระบุไวกวางๆ 

ปลูกพืชหรือไม

ยืนตนอื่นทดแทน

พืชเชิงเดี่ยว/ พืชท่ี

มีการเผา แตไมลง

รายละเอียด จึงไมมี

ความคืบหนาภาค

ปฏิบัติ 

วาระแหงชาติเดิม 

ระบุเพียงให เรงรัด

มาตรการยกระดับ

4. ปรับปรุงมาตรการแกปญหาการเผา

ในไรออย โดยใหตรวจสอบจากรอยไหม

ในไรออย ไมใชดูจากปริมาณออยไมเผาท่ี

เขาสูโรงหบี เพ่ือปองกนัการลอบเผาสะสาง

ชีวมวล หรือเผาเตรียมแปลงหลังขั้นตอน

การตัดออย 

5. มาตรการแกปญหาการเผาท่ีโลง

ภาคเกษตร

 5.1 สํารวจและจําแนกขอมูลการเผา

ที่โลงภาคเกษตร นาขาว ไรออย ขาวโพด 

และอืน่ๆ เพือ่การบรหิารจดัการตามบริบทพ้ืนที ่

 5.2 เรงรดัการสงเสรมิพชืยนืตนทดแทน

พืชเกษตรเชิงเดี่ยวหรือที่ตองใชไฟเผา 

 -  เรงรัดแกอุปสรรคปญหาดานกฎ

ระเบียบภาครัฐ เชน การเรงรัด คทช.

เพื่อใหสามารถปลูกพืชยืนตนได 

 -  ออกมาตรการจูงใจดานเศรษฐกิจ 

และการอุดหนุนระหวางการเปล่ียนผาน 

ที่ตองรอผลผลิต

6. เรงรัดมาตรการยกระดับการปองกัน

ไฟปาและจดัการไฟปาอยางมปีระสทิธภิาพ 
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มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แนวดําเนินการ หมายเหตุระยะ
สั้น

ระยะ
ยาว

 6.1 จําแนกพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟปาซํ้าซาก 

ออกเปนพ้ืนที่ขนาดใหญ-กลาง-เล็ก เพื่อ

กําหนดวิธีการแกไขปองกันรวมกันแบบ

บูรณาการ 

 6.2 กาํหนดแผนบรูณาการปองกนัและ

แกปญหาไฟปา โดยใหเปน KPI รวมของ

ทุกหนวย รวมท้ังชุมชน/ทองถิ่น 

7. เรงรัดมาตรการควบคุมและลดมลพิษ

จากภาคอุตสาหกรรม 

 7.1 กาํหนดมาตรฐานการระบาย มลพษิ

ทางอากาศในรูปแบบ Loading โดยคํานึง

ถึง ความสามารถหรือศักยภาพ ในการ

รองรับมลพิษทาง อากาศของพื้นที่

 7.2 ติดต้ังและตรวจสอบการระบาย

มลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติตอเนื่อง

ที่ปลองของโรงงานอุตสาหกรรม จําพวก 

3 เตาเผา เชื้อเพลิงและหมอไอนํ้าที่มีขนาด

ตามที่กําหนด และรายงานผล ผานระบบ 

on-line ไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม

 7.3 จัดทําทําเนียบการปลดปลอยและ

เคลื่อนยายมลพิษ (Pollutant Release 

and Transfer Register)

 7.4 ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน

การระบายมลพิษทางอากาศ จากโรงงาน

อุตสาหกรรม ใหเทียบเทามาตรฐานสากล

8.  พัฒนาเครือขายการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพอากาศ 

 8.1 เรงรัดและสนับสนุนใหองคกร

ปกครองทองถิ่นติดต้ังเครื่องวัดคุณภาพ

อากาศมาตรฐาน คพ. เปนเครือขาย

การปองกันไฟปา

และจัดการไฟปา

อยางมีประสิทธิภาพ

ใหเรงรดัทกุมาตรการ

เพื่อควบคุมและ

ลดมลพิษจาก

ภาคอุตสาหกรรม

ตามที่เขียนไวใน

วาระแหงชาติ 

และลาชาจากแผน 
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มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แนวดําเนินการ หมายเหตุระยะ
สั้น

ระยะ
ยาว

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ภายใน พ.ศ.

2567 

 8.2 ทําหลักสูตรอบรมทักษะ ยกระดับ

ใหองคกรปกครองทองถิ่นติดตามตรวจ

สอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ ใชงานระบบ

การพยากรณมลพิษ และขอมูลเก่ียวของ

ดานการปองกันมลพิษอากาศ เพื่อเผยแพร

และปองกันประชาชนในทองถิ่น

9. เรงรัดมาตรการตามวาระแหงชาติเดิม 

ใหสงเสริมการวิจัย/พัฒนาองคความรู 

ดานเทคโนโลยีการติดตามตรวจสอบ 

การตรวจวิเคราะห และนวัตกรรม 

เพื่อลดมลพิษทางอากาศเพื่อนําไป 

ประยุกตใชดานการจัดการคุณภาพ 

อากาศ รวมถึงเผยแพร ประชาสัมพันธ 

และถายทอดองคความรู และใหมี

มาตรการใหมเพิ่มเติม ดังนี้ 

 9.1 พัฒนาระบบแผนที่การระบาย

อากาศ ventilation map เปดใหสาธารณะ

เขาถงึ และปรบัใชกบัระบบบรหิารจดัการไฟ 

 9.2 สนบัสนนุการศกึษาวจิยั ภมูปิญญา

การจัดการไฟของชุมชน/ชนเผาตางๆ 

ในพื้นที่ปาภาคเหนือ 

 9.3 เรงรดัการประยุกตใชแอพพลเิคชัน่

จัดการไฟ ควบคูกับระบบพยากรณมลพิษ

อากาศ โดยเปดใหสาธารณะเขาถึงขอมูล

ของระบบ

10. พัฒนาระบบเฝาระวังผลกระทบตอ

สุขภาพจากมลพิษอากาศ ระดับตําบล 

เพ่ิมเติมจากแผนมาตรการวาระแหงชาตเิดมิ

 



66

มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แนวดําเนินการ หมายเหตุระยะ
สั้น

ระยะ
ยาว

 10.1 ระบบเตือน และ ระบบพยากรณ

คาดการณ ระดับพื้นที่ 

 10.2 มาตรการเชิงรุกใหยืมอุปกรณ

ปองกนัตัว เครือ่งฟอกอากาศแกผูดอยโอกาส 

คนปวย และเด็ก 

ตั้งหนวยหรือคณะทํางานข้ึนตรง เพื่กํากับ

ดูแลและเรงติดตามปญหามลพิษอากาศ

ฝุนละอองภาคเหนือ โดยใหมีการต้ังรอง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือ รองปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน

โซนน่ิงเกษตรพื้นที่สูงอยางมีเปาหมาย

เพื่อความย่ังยืน หามพืชเชิงเดี่ยวใชไฟ

ไปสูการสนับสนุนวนเกษตรราคาสูง 

โดยมีการสนับสนุนทั้งระเบียบขอกฎหมาย

สาธารณูปโภคและเทคนิคความรู

แทน กองทัพภาค 3 

เพือ่ประสานงานและ

อาํนวยการระดับภาค

ตลอดทั้งป 
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ชุดมาตรการท่ี 2 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ตามกระบวนทัศน์ใหม่
 ทบทวนมาตรการตามกระบวนทศันไ์ฟปา่ และ การหา้มเผาเดด็ขาด สู่การบรหิารจดัการ

ไฟและมลพิษอากาศตามบริบทภูมิสังคม 
 - ตัง้คณะกรรมการจดัการและปองกนับรรเทามลพษิอากาศฝุนควนัระดบัจังหวดั เพือ่อาํนวยการ

  ใหมกีารตดิตามการแกปญหาตลอดทัง้ปภายในเขตจงัหวดั รวบรวมขอมลูผลกระทบพืน้ทีเ่สีย่ง

   จํานวนของแหลงกําเนิดมลพิษเพ่ือการบริหารจัดการประจําป จัดทําขอมูลพื้นที่เกษตร

  จาํแนกความตองการเผาและวธิจีดัการชวีมวลประจาํปกอนฤดฝูุนควนั ประเมนิและพจิารณา

  พืน้ทีจ่าํเปนตองบรหิารเชือ้เพลงิในเขตปาประจาํป ตดิตามและสนบัสนนุหนวยงานทีม่ภีารกจิ

  ตามวาระแหงชาติในพื้นที่

 - จดัทําแผนปฏิบตักิารรวมเพ่ือบริหารจัดการเขตพ้ืนทีเ่สีย่งเกิดไฟไหมแบบบูรณาการ จดัทาํ 

  KPI รวม สําหรับบริหารพ้ืนที่เสี่ยงขามพื้นที่ปกครอง ขามหนวยงาน

 - ปรับปรุงระเบียบและเง่ือนไขการงบประมาณ กรณีบริหารจัดการเช้ือเพลิงในเขตปา 

  ใหยืดหยุนตามสภาพปญหาที่เปลี่ยนแปลงไปแตละป สามารถปรับโยกงบประมาณได 

 - เพิม่ประสิทธภิาพองคกรปกครองทองถิน่ระดับตําบล  เปนแกนกลางแกไขปญหาระดับพ้ืนท่ี 

  จดัทําแผนปฏบิตักิารระดบัชมุชน และบรูณาการจดัทาํแผนปฏบิตักิารปองกนัและแกปญหา

  บรูณาการรวมกบัชมุชน อาํเภอ และหนวยงานดานทรพัยากรปาไม รวมถงึหนวยงานเจาของ

  พื้นที่ปาในเขตพ้ืนที่ เชน อ.อ.ป. เปนตน 

 - เปลี่ยนการผลิตที่มีการปลอยมลพิษฝุนควัน และยกระดับกิจกรรมของสังคมสูการผลิต

  ที่ยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมระดับพื้นที่ จัดทําดัชนีชี้วัด KPI ระดับตําบล 

 - พัฒนาระบบบริหารจัดการไฟและการปลอยมลพิษฝุนควัน ใหครอบคลุมกิจกรรมอื่น

  นอกภาคเกษตร เชน การบริหารปาไม การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม การปลดปลอย

  มลพิษกอสราง และ การบริหารการจราจร ในเขตพื้นที่ ตามความเหมาะสมสอดคลอง

  กับสภาพอากาศ แนวโนมฝุนละออง และความหนาแนนของมลพิษ 

 - ใชแนวทางบริหารจัดการไฟ บนความรูความเขาใจภูมิสังคมของแตละจังหวัด รวมกับ

  ระบบพยากรณมลพิษฝุนควันลวงหนา 

 - บรูณาการทุกภาคสวน อยางเปดเผย โปรงใส มกีารประชาสัมพนัธเชงิรกุรายวนั เพือ่ใหสงัคม

  เขาใจสถานการณในชวงวิกฤต

 - สนับสนุนใหปาชุมชนจัดการตัวเอง ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารเชื้อเพลิงโดยชุมชน
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มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แนวดําเนินการ หมายเหตุระยะ
สั้น

ระยะ
ยาว

มาตรการ
บริหารจัดการ
ไฟ

ใหเกิดความยืดหยุน

ตามสภาพการณ

จริงของแตละพื้นที่

และสภาพดินฟา

อากาศของฤดูนั้น

ปรับปรุงระเบียบการงบประมาณในหมวด

การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในปาของรัฐ 

สามารถโยกและขยับเปลี่ยนแปลง

การใชจายตามสถานการณจริง  

อบรมใหความรูยกระดับปฏิบัติการจัดการ

เชื้อเพลิงในปา prescribed burning กับ

ผูปฏิบัติ ผูเกี่ยวของ และส่ือสารสาธารณะ 

กําหนดขอบเขตและพิกัดพื้นที่ปาจําเปน

ตองบริหารจัดการเช้ือเพลิงลวงหนา 

ควบคูกับการประเมินสภาพภูมิอากาศ 

ปรากฏการณทางอุตุนิยมวิทยา 

จดัใหมรีะบบการขอบริหารจดัการเช้ือเพลงิ 

โดยพิจารณาระบบออนไลน/แอพพลิเคชั่น  

ที่ประชาชนเขาถึงสะดวก และเปดขอมูล

การจัดการทั้งภาครัฐและภาคเกษตรให

สาธารณะทราบแบบเรียลไทม 

จดัทาํแผนปฏบิตักิารปองกนัและแกปญหา

บูรณาการระดับตําบล โดยการมีสวนรวม

จากระดับชมุชน และสนบัสนนุงบประมาณ

ใหแผนดังกลาวสามารถใชงานไดจริง 

พัฒนาศูนยขอมูลภูมิศาสตรฝุนควันไฟ

ระดับจังหวัด รวบรวมขอมูลแหลงกําเนิด

มลพิษฝุนควัน ภูมิสังคมเงื่อนไขและ

บริบทของกิจกรรมท่ีกําเนิดมลพิษ 

ขอมูลอุตุนิยมวิทยาสภาพอากาศพื้นที่ 

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ

เรงรดัเปลีย่นและยกระดับกจิกรรมกอมลพษิ 

ทั้งของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเกษตร 

กรมปาไม,

กรมอทุยานฯ

อปท.รวม

กับ อําเภอ 

และหนวย

งานในพื้นที่ 
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มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แนวดําเนินการ หมายเหตุระยะ
สั้น

ระยะ
ยาว

ภาคอุตสาหกรรม และการขนสง ฯลฯ  

ใหการปลอยมลพิษจากตนทางอยูในระดับ

มาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ตั้งคณะทํางานระดับจังหวัดเพื่อทํางานดาน

การบริหารจัดการเชื้อเพลิงและตนเหตุ

มลพิษทุกแหลงกําเนิดตลอดทั้งป

การบริหารสั่งการแบบซิงเกิ้ลคอมมานด 

ในชวงวิกฤตมลพิษ (ก.พ.-เม.ย.) 

บนแนวความคิดบริหารจัดการเช้ือเพลิง

โดยคํานึงถึงแผนชุมชน 

ระบบสนับสนุนปฏิบัติการเผชิญเหตุ

ชวงวิกฤตมลพิษ 

 - ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและ

ผจญเพลิงขนาดใหญ-กลาง 

 - ยุทโธปกรณสนับสนุน

จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันพื้นที่ไฟ

แปลงใหญ-ไฟซํ้าซาก บูรณาการขามพื้นที่

เกี่ยวของ และจัดทํา KPI รวม

เพิม่ประสทิธภิาพองคกรปกครองสวนทองถิน่

ใหเปนแกนบริหารจัดการปญหามลพิษ

ฝุนควันไฟระดับตําบล 

จัดทําดัชนีชี้วัดระดับตําบล (KPIตําบล) 

 - จุดความรอน 

 - จํานวนวันที่คาอากาศไดมาตรฐาน 

 - ปริมาณผูปวยทางเดินหายใจใน

ชวงวิกฤตมลพิษ 

มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่

จากเดิมสั่งการ

รวมศูนย single 

command บน

แนวคดิ zero burning 

พื้นที่ไฟไหมซํ้าซาก 

เกิดเปนประจํา และ

เกดิขามเขตรับผดิชอบ

ระหวางหนวยงาน 
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มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แนวดําเนินการ หมายเหตุระยะ
สั้น

ระยะ
ยาว

 - ควบคุมพ้ืนที่เผาไหม (burnt scars) 

ควบคูกับการสํารวจภาคพ้ืนดิน เทียบเคียง

จุดความรอน 

 - สัดสวนพ้ืนที่บริหารจัดการไฟลุลวง

ตามเปาหมาย ทั้งพื้นที่บริหารภาคเกษตร 

และพื้นที่บริหารภาคปาของรัฐ 

 - จํานวนการเขาถึงและชวยเหลือ

ผูประสบเหตุเดือดรอนไดรับผลกระทบ

ในระหวางคามลพิษอากาศเกินมาตรฐาน

ระบบเผชิญภัยระดับตําบล  ติดเครื่องวัด

คณุภาพอากาศมาตรฐาน ค.พ. ในระดบัตาํบล

ภายใน 1 ป และ ระดบัหมูบานภายใน 3 ป  

และพื้นที่ปลอดภัยสําหรับผูปวย/กลุมเส่ียง 

กรณีคาอากาศเกินมาตรฐาน 

ระบบใหยืมเครื่องฟอกอากาศ สําหรับ

กลุมเสี่ยง/ผูดอยโอกาส/ผูเขาไมถึงหอง

ปลอดภัย ระดับตําบลภายใน 1 ป - ระดับ

หมูบาน ภายใน 3 ป 

จัดต้ังศูนยสื่อสารสถานการณ และต้ังโฆษก

สถานการณระดับจังหวัด ในระหวางวิกฤต

มลพิษ (ก.พ.-เม.ย.) 

ตั้งกองทุนสนับสนุนการแกปญหาระดับ

จังหวัด โดยบูรณาการความรวมมือภาค

เอกชน ภาคประชาชน จดักิจกรรมระยะยาว 

แทนการหาทุนรายป 

และไมแนนอน 

และเปนชองทาง

ระดมพลังทางสังคม

ทุกฝายมารวม

 อดุหนนุให อปท.

จดัซ้ือและเปน 

หนวยบรกิารชมุชน 



71

มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แนวดําเนินการ หมายเหตุระยะ
สั้น

ระยะ
ยาว

เรงรัดใหเกิดการบริหารปาชุมชน โดยคณะ

กรรมการชุมชน และสนับสนุนใหเกิดแผน

ปฏิบัติการปองกันแกปญหามลพิษฝุนควัน

ในเขตปาชุมชน 

ยุทธการพื้นที่เสี่ยงไฟระดับอําเภอ 

เปลี่ยนมาใชพื้นที่ปาและเขตเส่ียงเกิดไฟ

เปนหลัก แทนการใชพื้นที่ปกครอง 

(ตําบล อําเภอ จังหวัด) หรือ เขตปาไม 

โดยใหมีการจัดทําแผนและดัชนีวัดผล

รวมกันระหวางหนวยงาน    

ตั้งวอรรูมจังหวัด รวบรวมเทคโนโลยีและ

ขอมูลเพื่อการจัดการ-สั่งการ 

ติดตามและรายงานการจัดการมลพิษจาก

ตนทางในระดับพื้นที่จังหวัด และรายงาน

ตอสาธารณะสม่ําเสมอ 

แกปญหาไฟขามเขต 

อํานาจหนาที่ของ

แตละหนวย และ 

ใหบริหารตามสภาพ

ปญหาจริง

บางจังหวัดยังไมมี 

วาระแหงชาติเดิม

ใหแตละกระทรวง

กรม หนวยงานสวน

กลางดําเนินการ

แกปญหา โดยไม

ขาดการยึดโยง

และแจงพื้นที่ทราบ
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ข้อสังเกต :   
ปัญหาและอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ระดับจังหวัด
 - ผูบริหารยายตามวาระหรือมีประสบการณจากพื้นที่อื่นที่มีบริบทภูมิสังคมแตกตางไป เชน

   ยายมาจากเขตทีร่าบมากกวาภเูขา มพีชืเกษตรท่ีมวีงจรแตกตางไปทาํใหออกแบบนโยบาย

  การบริหารจัดการไมสอดคลองกับบริบทพื้นที่ 

 - งบประมาณไมสมํา่เสมอในแตละป งบประจาํ (งบ function) ของแตละหนวยงานทีจ่าํเปน

  ตองบูรณาการไมสามารถระบุเจาะจงวาเปนกจิกรรมแกปญหาไฟปา งบประมาณพิเศษกรณี

  ประกาศเขตพิบัติภัยตามพรบ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยยังมีปญหาในทางปฏิบัติ 

  โดยเฉพาะคาํถามถงึอาํนาจหนาทีข่องนายอาํเภอและผูปฏบิตัใินพืน้ที ่งบสนบัสนนุหมูบาน

  ชุมชนของแตละหนวยไมเหมือนกัน กรมอุทยานฯ มีงบประมาณอุดหนุนชุมชนในเขต

  ปาอนุรักษ ขณะที่กรมปาไมเคยมีงบประมาณอุดหนุนเครือขายหมูบานติดปา แตงบที่วา

  ไมสม่ําเสมอตามแตนโยบายของแตละป การจดัสรรงบฯใหชมุชนใกลเคยีงแตกตางกนั ทาํให

  เกดิปญหาความเหล่ือมลํา้ในพืน้ที ่และเปนปญหาความไมเขาใจระหวางชมุชนและรฐัตามมา 

 - งบประมาณลาชา และไมลงไปถึงระดับชุมชนจริง ทั้งๆ ที่ในชวงเผชิญเหตุมีความจําเปน

  อยางย่ิงตองใหมีงบประมาณลงไปสนับสนุนชุมชน เพราะโครงสรางของระบบปฏิบัติ

  โดยปกต ิเจาหนาท่ีมไีมเพยีงพอ ตองเรยีกใชงานกาํนนัผูใหญบานและประชาชนอาสาเขาไป

  รวมปฏิบัติ อยางนอยที่สุดตองมีอาหาร เครื่องดื่มบํารุงกําลังสนับสนุน ปญหานี้เกิดประจํา

  ทุกป แตละจังหวัดอําเภอตองหาวิธีการหางบประมาณพิเศษกันเอง เปนภาระเพ่ิม

 - แนวนโยบายของผูบังคับบัญชาแตละระดับไมเหมือนกัน ขณะท่ีแตละกระทรวงกรมก็มี

  คําสั่งที่แตกตางกันในรายละเอียด ที่พบเห็นมากในระยะหลังคือ แนวทางหามไฟเด็ดขาด 

  ควบคุมจุดความรอน hotspot เปนสําคัญ กับแนวทางบริหารจัดการเช้ือเพลิง

 - ความชัดเจนในนโยบายบทบาทขององคกรทองถิ่น/ฝายปกครองในทองถิ่น กับ ภารกิจ

  จดัการปองกนัในเขตปาของรัฐ ซึง่ในทางปฏิบตัแิตละพืน้ทีม่กัจะมีปญหาขอขดัแยงระหวาง

  ชุมชนกับเจาหนาที่ปาไม/อุทยานฯ เปนพื้นฐานมากอน จะพบวา ชุมชนไมอยากเขาไปมี

  สวนรวมชวยสนับสนุนในระหวางเผชิญเหตุ เพราะเคยมีปญหาความขัดแยงกันมากอน 

  กรณีทีว่ารวมไปถึงเม่ือองคกรปกครองทองถ่ินไดรบัถายโอนภารกิจดบัไฟปาจะมีพืน้ทีป่ฏบิตัิ

  ทบัซอนกบัหนวยงานกรมปาไม ควรจะมีความชัดเจนในขอบขายบทบาทหนาทีข่องแตละฝาย

  ในระหวางปกอนฤดูไฟ 
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 - แผนชุมชนและขอตกลงของชุมชนเปนเรื่องพื้นฐานที่สําคัญ เคยมีกรณีผูบริหารระดับสูง

  ไมทราบขอตกลงที่วา สั่งการในอีกทางหน่ึง หนวยปฏิบัติภาครัฐลมขอตกลงรวมกับชุมชน  

  ทําใหเกิดความไมเชื่อใจกัน 

 - หนวยงานอ่ืนๆ ในจงัหวดัไมมสีวนรวมบรูณาการแกปญหาอยางแทจรงิ ไมมคีาํสัง่ ไมมภีารกจิ 

  ไมมีแผนงบประมาณ และความตั้งใจรวมแกปญหา และผูวาราชการจังหวัดก็สั่งการไมได 

 - นโยบายใหอาํนาจผูวาราชการจงัหวดัส่ังการแบบ single command ในระหวางเผชญิเหตุ 

  ทาํใหภาพรวมของการแกปญหามุงที ่KPI ตอบโจทยระยะเผชิญเหตุไมกีเ่ดอืน ความพยายาม

  เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานมุงเนนที่ตอบโจทย KPI คือ เนนลดจุดความรอน hotspot 

  จนทอนความสําคัญของปญหาและเปาหมายอื่นลงไป 

 - โครงสรางของภาระงานการบริหารราชการสวนภูมภิาค ไมเอ้ือใหเกิดมีกจิกรรมการเปล่ียน

  การผลิตแกปญหาระยะยาวอยางยัง่ยนื เชน การเปล่ียนอาชีพ การเปล่ียนชนิดพชืผลเกษตร 

  การสรางสาธารณูปโภคสนับสนุน การเปล่ียนเทคโนโลยี ฯลฯ สวนใหญเปนอํานาจของ

  ราชการสวนกลาง

ชุดมาตรการท่ี 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษฝุน่ควันไฟ
 การแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ตรงเปา และไดผล ตองยืนอยูบนฐานความรูความเขาใจ 

ขอมูล ความแมนยํา และ มีทิศทาง กระบวนทัศนที่ถูกตอง

 ปญหาพ้ืนฐานในหลายปกอนหนา คอื ความไมเอาจริงเอาจังของระดับนโยบาย และความไมมี

ขอมูลและองคความรูตอปญหานี้อยางเพียงพอ 

 สามารถจําแนกกิจกรรมในมิตินี้ออกเปน 4 ดาน คือ 

 1. ดานวิชาการและขอมูลความรู 

 2. ดานเทคนิค/เทคโนโลยีสนับสนุน

 3.  ดานมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบังคับ

 4.  ดานสุขภาวะ บรรเทา ปองกัน เยียวยา 
 

 • มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านวิชาการและข้อมูลความรู้ 
  ปญหาหนึ่งในระหวางทศวรรษ2550-2560 คือความไมเปดใหรู แมจะเร่ิมมีการพยายาม

ศกึษาวจิยัปญหาของภาควชิาการแตมสีวนนอยเทานัน้ทีเ่ปดและนาํมาใชประโยชนใหกบัสงัคมไดจริง 

ความไมรู สะทอนออกผานการช้ีตนเหตุปญหาไมตรงกัน มีผลตอมาตรการแกไมตรงตัวปญหา                        

มาถึงยุคนี้แมจะมีความกาวหนาในเชิงวิชาการและความรูมากขึ้น การศึกษาวิจัยแหลงกําเนิดลงลึก

ถึงระดับทุติยภูมิ และเริ่มมีการศึกษาปจจัยดานอุตุนิยมภูมิอากาศที่มีผลตอมลพิษ ระบบพยากรณ
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มลพิษ แตที่ในภาพรวมก็ยังคงตองพัฒนาตอไปอีก ประเด็นความรูที่จะชวยแกปญหามลพิษอากาศ

ภาคเหนือ ที่ยังตองศึกษาวิจัยเพ่ิม ประกอบดวย 

  - ภมูปิญญาการจดัการไฟของชาวบานและชนเผาทองถิน่ทีไ่มเหมอืนกนัระบบและแนวคดิ

การจัดการ 

  - พฤติกรรมของควันและไฟในแตละสภาพบริบทพื้นท่ี การเคลื่อนตัว และ การเกิดผล                  

กระทบตอพ้ืนทีอ่ืน่ กลาวคือ เรายังไมมคีวามรูชดัเจนท่ีสามารถอธิบายวาฝุนควันจากการเผา ณ จดุหน่ึง 

เคลื่อนท่ีอยางไร กี่ลักษณะ และสงผลกระทบตอพื้นที่อื่นไดเชนไร ลักษณะของไฟตางๆ ไฟที่ไหมใน

ปาแตละประเภท กับไฟที่ไหมในพื้นที่เกษตรแตกตางกัน ฝุนละอองและผลกระทบก็แตกตางกัน 

  - ศกึษาเปรียบเทยีบวงจรการเกิดมลพษิของแตละบรบิทพ้ืนที ่เชน มลพษิอากาศทีก่าํเนดิ

ในแองเชียงราย/พะเยา แตกตางจากที่กําเนิดในจังหวัดนาน แหลงกําเนิด กิจกรรมของมนุษย และ

การสงผลกระทบยอมแตกตางกัน ทําใหตองมีการศึกษาวิจัยองคความรูดานนี้เฉพาะถิ่นลึกลงไปใน

แตละบริบทภูมิสังคม ในภาคเหนือมีปญหารวมกันในภาพรวมคือปญหาฝุนควันมลพิษในแองภูเขา 

แตก็มีความแตกตางกันแตละบริบทพื้นที่ 

  - ยกระดับกระบวนการใหความรูเรื่องสาเหตุการเกิดวิกฤตปญหาตอสังคม ปญหาเรื่อง

ความไมรู ไมเขาใจสาเหตุการเกิดวิกฤตมลพิษอากาศก็เปนประเด็นสําคัญ แมจะเปนที่ทราบกันวา    

การเผาในที่โลงทั้งในปาและภาคเกษตรเปนตนตอสาเหตุหลัก แตก็ยังไมลงลึกในรายละเอียดวา                  

การเผาที่ไหน เผาอะไร เผาอยางไร เผาเพราะอะไร เปนไฟจําเปนหรือไฟลักลอบที่กออันตราย ฯลฯ  

ซึง่จะทาํใหเขาใจปญหาลกึซ้ึงยิง่ขึน้ และจะสงผลตอความรวมมอืรวมใจตอมาตรการแกปญหาตามมา 

 • มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเทคนิค/เทคโนโลยี 
 เทคโนโลยีสนับสนุนการแกปญหา นับจากพ.ศ.2560 เทคโนโลยีทันสมัยมีสวนสนับสนุน                   

ชวยใหสังคมเขาใจและตระหนักตอปญหามากข้ึน เชน แอพพลิเคช่ันดูคาคุณภาพอากาศ แสดงผล

เปนคา pm2.5 แบบเกือบเรียลไทม และแบบรายช่ัวโมง ตางจากการแสดงผลของเครื่องวัดอากาศ

ของภาครัฐ รวมถึงเครื่องฟอกอากาศที่ขนาดเล็กและมีราคาถูกลงเพื่อปองกันบรรเทาผลกระทบ                   

แตอยางไรก็ตาม ในภาพรวมระดับภาค ยังมีความตองการยกระดับมาตรการดานนี้อยางเรงดวน

  - วอรรูม และเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลสภาพอุตุนิยมวิทยา จุดความรอนและพื้นที่ประสบ

ปญหามลพิษทันสมัย รวมถึงระบบพยากรณมลพิษอากาศ และบุคลากรครบทุกจังหวัด 

  - เคร่ืองวัดคุณภาพอากาศมาตรฐาน ระดับตําบล และเครือขายเซ็นเซอรขนาดเล็กครบ         

ทุกหมูบาน
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  - จดัซือ้และฝกอบรมใชงาน โดรนพรอมระบบกลองตรวจจับความรอนทกุองคกรปกครอง

ทองถิ่นระดับตําบล และสรางเครือขายรายงานเหตุระดับจังหวัด 

  - ปรับปรุงขอกําหนดหามบินโดรนในพ้ืนท่ีหามบิน ออกแผนปฏิบัติการพื้นท่ีเสี่ยงท่ีติด

ระเบียบเปนพื้นที่หามบิน กรณีปฏิบัติภารกิจตรวจหาแหลงความรอนในระยะเผชิญเหตุใหสะดวก

รวดเร็วตอการทํางาน 

  - จัดทําหลักสูตรและจัดฝกอบรมการใชเครื่องมือสื่อสาร ภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยี

เขาถึงสภาพอุตุนิยมเพ่ือแกปญหาวิกฤตมลพิษฝุนควัน ใหกับบุคลากรระดับอําเภอ ตําบล และ                         

อาสาสมัครแกปญหา

  - พฒันาระบบแจงเหตุมลพิษ จากทุกแหลงสาเหตุใหทนัสมัย ใชงานได และมีระบบติดตาม

แกไข รายงานผลเพ่ือใหสาธารณะรวมใชงาน 

  - ระบบเตือนภัยสาธารณะ ทั้งผานออนไลน และ จุดแจงภัยออนไซตในที่สาธารณะ                         

ที่มองเห็นงาย 

 • มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ
  - เรงรัดการประกาศใชคามาตรฐานฝุนละออง pm2.5 ใหเปนสากล 

  - ปรบัปรงุดชันคีามาตรฐานมลพษิอากาศ AQI ใหคาสจีาํแนกระดบัความอนัตรายละเอยีดข้ึน 

เพราะปจจุบันใหคาสีแดงที่ระดับฝุน pm2.5 เฉลี่ย 90 ไมโครกรัม/ลบ.ม.ขึ้นไปเพียงสีเดียว

  - ใหเครือขายภาครัฐรายงานคาคุณภาพอากาศรายช่ัวโมง และรายนาที เพื่อปกปองและ

เตือนภัยสขุภาพประชาชน และปรับปรุงระบบรายงานคาอากาศของภาครัฐ รายงานชวงเวลามลพิษ

อากาศขึ้นสูงสุด-ตํ่าสุดในชวงวันตามลักษณะพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงของคามลพิษในแองภาคเหนือ 

ที่มักจะสูงในตอนกลางคืนและตอนเชา หากใชคาเฉลี่ย 24 ชม.ไมสอดคลองกับสภาพอากาศจริง

  - ปรับปรุงแนวทางแกปญหาดวยประกาศหามเผาเด็ดขาด มาเปนประกาศท่ีเปดใหมี                 

การบริหารจัดการเชื้อเพลิงควบคู 

 • มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านสุขภาวะ บรรเทา ป้องกัน เยียวยา
  - สรางระบบปกปองสุขภาพเชิงรุกระดับพื้นที่ โดยใชเซ็นเซอรขนาดเล็กอางอิงระดับ

อันตรายของมลพิษ กรณีพื้นที่นั้นๆ ไมมีเครื่องมาตรฐาน คพ.  

  - สํารวจและทําบัญชี กลุมเสี่ยง เด็กเล็ก และ ผูปวยติดเตียงในระดับชุมชน และจัดเครื่อง

ปองกันมลพิษอากาศใหยืมใช กรณีไมสามารถเคลื่อนยายในขณะที่เกิดมลพิษอยูในระดับอันตราย                

ตอสุขภาพของกลุมเสี่ยง 
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  - ขยายหองปลอดภัยจากศูนยเด็กเล็ก เพิ่มเปนโรงเรียนทุกโรง รวมถึงพื้นที่สาธารณะ                  

ที่มีคนหนาแนน เชน จุดใกลเคียงตลาดสด หรือสวนสาธารณะที่มีคนออกกําลังกาย 

  - มาตรการสนับสนนุทางภาษีอากรใหเอกชนท่ีมหีองปลอดภัย/มเีครือ่งฟอกอากาศและลด

การปลอยมลพิษลง เพือ่บรกิารลกูคาและสาธารณะ

  - กําหนดเขต หรือ พื้นที่มลพิษขนาดเล็กในวงจํากัด เชน ถนนบางสายท่ีรถติดมาก                     

สถานทีจ่ดุธปูเทยีนบชูา บรเิวณใกลโรงงานหรอืเครือ่งจกัรในเขตชมุชน ฯลฯ เพือ่การบรหิารจดัการเฉพาะ 

ติดต้ังเคร่ืองวัดคุณภาพในพ้ืนที่และระบบแจงเตือนอันตรายกรณีที่มีระดับคาอากาศเกินมาตรฐาน

เฉพาะจุดนั้นๆ และบริหารจัดการเพื่อแกไขในระยะตอไป     

มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

แนวดําเนินการ หมายเหตุระยะ
สั้น

ระยะ
ยาว

จัดต้ังคณะทํางานดานวิชาการประจํา

จังหวัด ศึกษาวิจัยขอมูลตามบริบทพื้นที่ 

และภูมิสังคมของจังหวัด ใหคําแนะนํา

ขอเสนอแนะ 

รวบรวมและศึกษาชุดภูมิปญญาการ

จัดการไฟของชนเผาและกลุมชนตางๆ 

ในเขตจังหวัด เขาใจสาเหตุปจจัยและ

วิธีการจัดการของแตละบริบทพื้นที่ 

ตัง้คณะทาํงานศกึษาวจิยัลกัษณะการเกิดไฟ 

พฤติกรรมของไฟ และ พฤติกรรมฝุนควัน 

ผลกระทบ ตอพื้นที่ภาคเหนือ 

เนื่องจากสาเหตุ

หลักแหลงกําเนิด

ฝุนควันภาคเหนือมา

จากการเผาท่ีโลง 

ทั้งในปาและ

ภาคเกษตร การเผา

แตละชนดิแตกตางกัน 

การเคล่ือนที่ของ

มลพิษภายใตตัวแปร

เฉพาะของพื้นที่

ภาคเหนือ เชน 

ทิศทางของลม

มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ดานวชิาการและ
ขอมูลความรู

จังหวัด
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มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แนวดําเนินการ หมายเหตุระยะ
สั้น

ระยะ
ยาว

ยกระดับกระบวนการใหความรูเรื่องสาเหตุ

การเกิดวิกฤตปญหาฝุนควันไฟในเขตภาค

เหนือที่ชัดเจน ตามความเปนจริง 

ศึกษาและเลือกเทคโนโลยีแกปญหาที่

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และบริบทจังหวัด

 

ตั้งวอรรูม และระบบสื่อสาร ขอมูล

สารสนเทศออนไลนเพื่อการตัดสินใจ

แกปญหาครบวงจรระดับจังหวัด 

ติดต้ังเครื่องวัดคุณภาพอากาศมาตรฐาน 

ระดับตําบล และเครือขายเซ็นเซอรขนาด

เล็กครบทุกหมูบาน

จัดต้ังทีมบินโดรนระดับตําบล 

 - จัดซื้อและฝกอบรมใชงาน โดรน

พรอมระบบกลองตรวจจับความรอน

ทุกองคกรปกครองทองถิ่นระดับตําบล

  - สรางเครอืขายรายงานเหตุระดบัจงัหวดั

ปรับปรุงขอกําหนดหามบินโดรนในพื้นที่

หามบิน ออกแผนปฏิบัติการพื้นที่เส่ียง

ที่ติดระเบียบเปนพ้ืนที่หามบิน กรณีปฏิบัติ

ภารกิจตรวจหาแหลงความรอนในระยะ

เผชิญเหตุใหสะดวกรวดเร็วตอการทํางาน

เดือนกุมภาพันธ

กับ มีนาคม 

อาจแตกตางกัน 

เลือกแอพพลิเคชั่น

ที่เหมาะสม

สอดคลอง

ของจังหวัด

เชน กฎหามบนิโดรน

ในพื้นที่ปาอนุรักษ

หากไมไดรับอนุญาต 

แตหนวย อปท.

ใกลปาจําเปนตอง

ลาดตระเวน 

มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ดานเทคนิค/
เทคโนโลยี

อปท. คพ. 

สถาบัน

อุดมศึกษา
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มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แนวดําเนินการ หมายเหตุระยะ
สั้น

ระยะ
ยาว

จัดทําหลักสูตรและจัดฝกอบรมการใช

เครื่องมือสื่อสาร ภูมิสารสนเทศ และ

เทคโนโลยีเขาถึงสภาพอุตุนิยมเพื่อแก

ปญหาวิกฤตมลพิษฝุนควัน ใหกับบุคลากร

ระดบัอาํเภอ ตาํบล และอาสาสมคัรแกปญหา

พัฒนาระบบแจงเหตุมลพิษ และเตือนภัย

สาธารณะ จากทุกแหลงสาเหตุใหทันสมัย 

ใชงานได และมีระบบติดตามแกไข รายงาน

ผลเพื่อใหสาธารณะรวมใชงาน ลงลึกระดับ

หมูบาน ชุมชนแบบเรียลไทม 

ออกมาตรการเฝาระวังพื้นที่เส่ียงซํ้าซอน  

กําหนดพิกัดชุมชนหมูบานที่มีคามลพิษฝุน

ละออกสูงกวามาตรฐานบอยครั้ง เพื่อเฝา

ระวัง และปองกันบรรเทาเยียวยา 

การดู hotspot 

และ ดาวเทียมดู

รอยไหม burnt 

scars การดู

ทิศทางลมและ

การพยากรณมลพิษ 

ฯลฯ เปนตน 

บางระบบใหขอมูล

เฉพาะเครื่องวัด

เครื่องเดียวในตัว

จังหวัด แทนคา

อากาศทั้งจังหวัด 

ซึ่งไมสอดคลอง

กับขอเท็จจริง 

และยังไมมีระบบ

แจงเหตุจากพ้ืนที่

ที่มีประสิทธิภาพ

ใชงานงาย 

กรณีไมมีเครื่องวัด

มาตรฐาน ค.พ.

ในละแวกใกลเคียง 

ใหตรวจสอบจาก

เซ็นเซอรวัดฝุน

ละออง โดยมุง

การปองกันสุขภาพ

เปนสําคัญ 

มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ดานสุขภาวะ 
บรรเทา ปองกนั 
เยียวยา
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มาตรการ หนวยงาน
รับผิดชอบ
หนวยงาน
รับผิดชอบ

แนวดําเนินการ หมายเหตุระยะ
สั้น

ระยะ
ยาว

ทําบัญชี กลุ มเสี่ยง เด็กเล็ก และ

ผูปวยติดเตียงในระดับชุมชน ประจําป 

มาตรการเชิงรุกปองกันสุขภาพสําหรักลุม

เสี่ยง โดย จัดเครื่องปองกันมลพิษอากาศ

ใหยืมใช กรณีไมสามารถเคลื่อนยายใน

ขณะที่เกิดมลพิษอยูในระดับอันตราย

ขยายหองปลอดภัยจากศูนยเด็กเล็ก 

เพิม่เปนโรงเรยีนทกุโรง รวมถงึพืน้ทีส่าธารณะ

ที่มีคนหนาแนน เชน จุดใกลเคียงตลาดสด 

หรือสวนสาธารณะ ที่มีคนออกกําลังกาย

ใหหนวยงานที่ตองบริการประชาชน

ทุกหนวย มีเครื่องฟอกอากาศใหบริการ

ในระหวางฤดูมลพิษฝุนควัน 

กําหนดเขตพ้ืนที่มลพิษ ขนาดวงจํากัด เชน 

ถนนบางสายที่รถติดมาก สถานท่ีจุดธูป

เทยีนบูชา บรเิวณใกลโรงงานหรือเครือ่งจักร

ในเขตชุมชน  ฯลฯ เพื่อการบริหารจัดการ

เฉพาะ ติดต้ังเครื่องวัดคุณภาพในพื้นที่

และระบบแจงเตือนอันตรายกรณีที่มีระดับ

คาอากาศเกินมาตรฐานเฉพาะพิกัดเส่ียง

จุดน้ันๆ และบริหารจัดการเพ่ือแกไขใน

ระยะตอไป

มลพิษฝุนควัน

แตละเขตพ้ืนที่ใกล

เคียงแตกตางกัน 

ขึ้นกับแหลงกําเนิด

และสภาพอุตุนิยม

ภูมิอากาศแวดลอม

มีมาตรการบรรเทา

และแกปญหาเฉพาะ

จุดเปนรายกรณี 

เชน งดเรียนในวัน 

ดังกลาวเปนตน 



เพราะเรามีลมหายไจเดียวกัน






