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1. บทคัดย่ อ
ปั ญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็ นปั ญหาสําคัญเนื่องจากส่ งผล
กระทบต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชน ได้แก่ ผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผูท้ ี่มี
ภูมิตา้ นทานตํ่า เช่น ผูส้ ู งอายุ เด็กเล็ก และผูป้ ่ วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งทําให้เกิดความ
เสี ยหายต่ออาคารบ้านเรื อน เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน บดบังทัศนวิสัย และเป็ น
อุปสรรคในการคมนาคมและขนส่ ง การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศป่ าไม้ รวมทั้ง
ผลกระทบต่อการท่องเที่ ยวที่ เป็ นระบบเศรษฐกิ จที่ สําคัญของพื้นที่ ซึ่ งความรุ นแรงของปั ญหา
โดยทัว่ ไปปรากฏชัดเจนในช่วงหน้าแล้ง(ธันวาคม- เมษายน)ของทุกปี ที่มีสภาวะอากาศที่แห้งและ
นิ่ง ทําให้ฝนละอองที
ุ่
่เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยูใ่ นบรรยากาศได้นาน นอกจากนี้ ยงั พบว่าปริ มาณ
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเ เนื่ องจากความแห้งแล้งที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่ า ประกอบ
กับในช่วงเวลาดังกล่าว เกษตรกรจะทําการเผาเศษวัสดุเพื่อเตรี ยมพื้นที่สาํ หรับทําการเกษตรในช่วง
ฤดูฝน สําหรับปี ที่มีฝนตกน้อยหรื อเกิ ดภาวะแห้งแล้งจะทําให้การชะล้างหมอกควันหรื อฝุ่ นที่
แขวนลอยในอากาศเป็ นไปได้นอ้ ย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ภาคเหนื อตอนบนประสบปั ญหา
หมอกควันที่ รุนแรงมาก พบว่าระดับหมอกควันและฝุ่ นละอองขนาดเล็กได้ข้ ึนสู งอย่างมาก
ต่อเนื่องกันเป็ นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ ปั ญหานี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริ การ
รวมถึงการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อสุ ขภาพของประชาชนใน
พื้นที่โดยตรง
จากการติดตามตรวจสอบปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) โดย
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2550 - 2553 พบว่าหลายสถานี ใน 8 จังหวัด
ภาคเหนื อตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา ลําปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลําพูน น่ านและ
แพร่ พบว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ทีมีการเผาในที่โล่งจํานวนมากทั้งการเผาใน
พื้นที่ป่า การเผาเศษเหลือจากการเกษตรในพื้นที่เกษคร และการเผาขยะมูลฝอยและเศษใบไม้ กิ่งไม้ใน
พื้นที่ชุมชน รวมทั้งผลกระทบจากการเผาในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ปริ มาณ
ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มี ค่ าเฉลี่ ย 24 ชั่วโมง สู ง เกิ น เกณฑ์ม าตรฐาน 120
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในหลายพิ้นที่และติดต่อกันเป็ นเวลานานหลายวัน โดยพบค่าเฉลี่ย 24

ชัว่ โมง ของ PM10 ตรวจวัดได้ที่จงั หวัดเชียงใหม่ในปี 2550 มีค่าสู งสุ ด 383 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร จังหวัดเชียงราย ปี 2552 มีค่า 280 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี
2553 มีค่าสู งสุ ด 518.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานกว่า 4 เท่า
ปั ญหามลพิษหมอกควันและไฟป่ า ในพื้นที่ภาคเหนื อของประเทศไทย จากการเผา
ในที่โล่งในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่า เป็ นปั ญหาที่มีความสําคัญระดับชาติ จึงจําเป็ นต้องบูรณาการทุก
ภาคส่ วน โดยเฉพาะหน่ วยงานภาครั ฐที่เกี่ ยวข้องต้องให้ความร่ วมมื อและสนับสนุ น เพื่อให้การ
ป้ องกันและควบคุมไฟป่ า เพื่อให้การเผาในที่ โล่งและการแก้ไขปั ญหามลพิษหมอกควันเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ 8 จังหวัดในภาคเหนื อตอนบน ซึ่ ง
ประสบกับวิกฤติสถานการณ์หมอกควันในช่วงปี 2550-2553 จึงต้องมีมาตรการในการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืนและให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่ วม
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา จะต้องประกอบด้วยการเฝ้ าระวังและติดตามตรวจสอบ
ปริ ม าณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ในพื้น ที่ และรายงานข้อ มูลให้ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งรั บ ทราบเพื่ อ
เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ สถานการณ์ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง สํา หรั บ กรณี ม ลพิ ษ หมอกควัน ข้า มแดนจะต้อ ง
ประสานเพื่อดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาทั้งในระดับพหุ ภาคีและทวิภาคีตามข้อกําหนดในข้อตกลง
อาเซียน เรื่ องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่อนุภูมิภาคแม่โขง ควบคู่ไปกับจัดฝึ กอบรมและ
รณรงค์ป ระชาสั มพัน ธ์ ให้นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา และอาสาสมัค รพิทกั ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมหมู่บา้ น มีจิตสํานึ กในการช่วยควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดฝึ กอบรม
ทหาร ตํารวจ และอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ในการต่ อสู ้และดับไฟป่ า และการจัดตั้ง
งบประมาณประจําปี ให้จงั หวัดและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสนับสนุนการ
ดํา เนิ น มาตรการควบคุ ม และป้ องกัน การเผาในที่ โ ล่ ง และมลพิ ษ หมอกควัน โดยเฉพาะการ
ดําเนิ นงานตามแผนการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่ าขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้ง
การประสานดําเนินการระหว่างกลุ่มจังหวัด และจังหวัด กําหนดแผนงานและจัดตั้งงบประมาณเพื่อ
ดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาการเผาในที่ โล่ งและมลพิษหมอกควันแบบบูรณาการ พร้ อมทั้งกําหนด
ตัวชี้ วดั ความสําเร็ จของการดําเนิ นงานอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถือการ
ควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรเป็ นหนึ่งในภารกิจหลัก และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนิ นการ
ส่ งเสริ มสนับสนุ นการเกษตรปลอดการเผา ศูนย์เครื่ องจักรกลการเกษตรปลอดการเผา และการ
จัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรโดยการบดย่อยเศษกิ่งไม้ใบไม้และหมักทําปุ๋ ยหรื อผลิต
พลังงานชีวมวล เป็ นต้น
คําสํ าคัญ: หมอกควัน ไฟป่ า การเผาในที่โล่ง ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
*เอกสารสําหรับการสัมมนา ” วิกฤตโลกร้ อน มลพิษหมอกควัน มหันตภัยใกล้ตัว” ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม วุฒิสภา 11 กุมภาพันธ์ 2554 จังหวัดเชียงใหม่
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2. บทนํา
หมอกควัน หมายถึง การสะสมของควันหรื อฝุ่ นในอากาศ ส่ วนใหญ่เกิดจากเผาเศษวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร และไฟป่ า หมอกควันจัดเป็ นมลพิษทางอากาศอย่างหนึ่ งในบรรดาสารต่างๆ ที่
ปะปนอยู่ในอากาศ หมอกควันจัดเป็ นฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) ซึ่ งมี
ผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชน ความเป็ นอันตราของฝุ่ นละอองต่อสุ ขภาพขึ้นอยูก่ บั ขนาดของ
ฝุ่ นละออง ความเข้มข้น และระยะเวลาที่สมั ผัส รวมทั้งสภาพร่ างกายของผูร้ ับแต่ละคนด้วย
ในพื้นที่ภาคเหนื อโดยเฉพาะในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงใหม่และลําพูนที่มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ น
แอ่งกระทะ เมื่อเกิ ดการสะสมของมลพิษ ประจวบกับความกดอากาศสู งหรื อมวลอากาศเย็น
ค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม อุณหภูมิและความชื้นทําให้เกิดหมอกในตอนเช้า เมื่อ
หยดนํ้าในอากาศรวมตัวกับฝุ่ นละอองและสารมลพิษในอากาศ จึงเกิดหมอควัน หรื อ smog (smoke
+ fog) ขึ้น ทําให้เกิดสภาพฟ้ าหลัวเหมือนมีหมอกควันปกคลุมไปทั้งเมือง การบุรุกเผาทําลายป่ าไม้
เพื่อประโยชน์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล และการเผาที่มีมากเกินไปจนควบคุมไม่ได้ ประกอบกับ
การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรี ยมพื้นที่ในการทําการเกษตรในฤดูกาลต่อไป นอกจากนี้ ยงั มี
การเผาเพื่อกําจัดขยะบริ เวณชานเมืองและในตัวเมืองก็มีส่วนสําคัญที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาหมอกควัน
ดังกล่าว จึงต้องให้มีการรณรงค์และทําความรู ้ ความเข้าใจอย่างต่อเนื่ อง ผลกระทบที่เกิ ดขึ้น
โดยเฉพาะผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพที่ มี ปริ ม าณผูเ้ ป็ นโรคเกี่ ย วกับ ทางเดิ น หายใจเป็ นเพิ่ ม ขึ้ น และ
สอดคล้องกับปริ มาณมลพิษทางฝุ่ นละอองที่เกิ ดจากการเผาในพื้นที่โล่งที่มีความเข้มข้นสู งและ
ระยะเวลาสะสมในอากาศที่ยาวนาน สถานการณ์จะเลวร้ายขึ้นไปอีกถ้าหากไม่มีมาตรการและการ
ดําเนิ นการที่ดีเพียงพอในการลดปั ญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น และอาจจะเป็ นตัวทําลายการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจของภาคเหนือตลอดจนผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
3. สถานการณ์ ปัญหาหมอกควันและไฟป่ าในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน
ผลการติดตามเฝ้ าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศของกรมควบตุมมลพิษ โดยเฉพาะหมอก
ควัน (Haze) ซึ่ งวัดโดยค่าฝุ่ นขนาดเล็ก (PM10) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในปี 2550 - 2551 โดยใช้
สถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติในจังหวัดเชียงใหม่ 2 สถานี ลําปาง 4 สถานี และได้
ติดตั้งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่เพิ่มเติมอีก 3 แห่ ง ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และ
พระตําหนักภูพิงคราชนิ เวศ เชียงใหม่ ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นขนาดเล็ก (PM10) พบว่าปริ มาณฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ ก กว่ า 10 ไมครอน (PM10) มี ค่ าเฉลี่ ย 24 ชั่ว โมง สู ง เกิ น เกณฑ์ ม าตรฐาน 120
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในหลายพิ้นที่และเป็ นเวลาหลายวัน โดยพบค่าเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ของ
PM10 ตรวจวัดได้ที่จงั หวัดเชียงใหม่ในปี 2550 มีค่าสู งสุ ด 383 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัด
เชี ยงราย ปี 2552 มีค่า 280 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2553 มี
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ค่าสูงสุ ด 518.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานกว่า 4 เท่า (วิจารย์ สิ มาฉายา, 2552)
สรุ ปได้ดงั นี้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นขนาดเล็ก (PM10) ในพื้นที่ภาคเหนื อตอนบน ปี 2550 2553
จังหวัด

ปี

จํานวนวันที่ PM10 เกิน
มาตรฐาน

ค่า PM10 สูงสุ ด
(μg/m3)

วันที่ ค่า PM10
สูงสุ ด

50
35
382.7
14 มี.ค.50
เชียงใหม่
51
8
206.3
24 มี.ค.51
52
21
238.3
14 มี.ค.52
50
37
258.6
5 มี.ค.50
ลําปาง
51
25
196.9
6 มี.ค.51
52
36
272.5
28 ก.พ.52
50
16
201.4
16 มี.ค.50
เชียงราย
51
4
174.3
23 มี.ค.51
52
27
288.0
13 มี.ค.52
339.6
20 มี.ค.50
50
28
แม่ฮ่องสอน
51
4
134.0
25 มี.ค.51
52
33
254.3
12 มี.ค.52
หมายเหตุ : ในปี 2552 จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้สถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ
อัตโนมัติ สําหรับจังหวัดแพร่ พะเยา น่านและลําพูน เริ่ มตรวจวัดต่อเนื่องในปี 2552
นอกจากนี้ ได้มีการติดตามตรวจสอบจํานวนจุดความร้อน (Hotspot) โดยใช้ภาพถ่าย
ดาวเที ยม ตรวจพบจุ ดความร้ อนจํา นวนมากในพื้ น ที่ ภ าคกลาง ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง และภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ รวมทั้ง ในประเทศเพื่อ นบ้าน ได้แ ก่ ประเทศลาว กัม พูชา สหภาพพม่ า
ภาคเหนื อของประเทศเวียดนาม ประกอบกับกระแสลมที่พดั มาจากทิศตะวันออกและสภาพความกด
อากาศสู งกําลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่ งผลให้ฝุ่นละอองเกิดการสะสมจนอยู่ใน
ระดับเกิ นมาตรฐานในบางพื้นที่ นอกจากนี้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซี ยน (ASEAN Specialized
Meteorological Centre : ASMC) ได้รายงานสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนช่วงต้นปี 2551 ว่าจะ
ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ลานินญา (La Nina) และส่ งผลให้ในอนุภูมิภาคแม่โขงมีความชื้นและ
ปริ มาณฝนเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย สถานการณ์ไฟและหมอกควันในอนุภูมิภาคแม่โขงจะไม่
รุ นแรงเหมือนกับที่เกิดขึ้นในปี 2550 และในปี 2552 สถานการณ์เข้าสู่ ภาวะปกติและแห้งแล้งใน
บางพื้ น ที่ ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณจุ ด ความร้ อ นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และในปี 2553-2554ได้รั บอิ ทธิ พลจาก
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ปรากฏการณ์ลานิ นญา (La Nina) ที่ทาํ ให้ปริ มาณฝนเพิ่ม อย่างไรก็ตามในหลายพื้นที่ได้ขยายพื้นที่
ในการเพาะปลูกก็อาจส่ งผลต่อการเผาและปัญหามลพิษจากหมอกควันได้
สถิติการเกิดไฟป่ าในประเทศไทยปี 2550-2551 กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้
รายงาน จํานวนครั้งที่ดบั ไฟป่ าในปี 2551 รวมทั้งสิ้ น 5,569 ครั้ง พื้นที่เสี ยหายรวม 70,811 ไร่ เมื่อ
เทียบกับปี 2550 พบว่าการเกิดไฟป่ าลดลงมาก โดยภาคเหนือยังคงเป็ นพื้นที่ที่เกิดไฟป่ าและมีพ้ืนที่
เสี ยหายมากที่สุด สรุ ปสถิติเป็ นรายภาค ดังตารางที่ 2 ได้ดงั นี้
ตารางที่ 2 สถิติการเกิดไฟป่ าปี 2550 - 2551
ปี 2550
พื้นที่

ดับไฟป่ า
พื้นที่ถูก
(ครั้ง)
ไฟไหม้ (ไร่ )
ภาคเหนือ
4,845
54,777
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1,949
39,204
ภาคกลาง
824
18,974
ภาคใต้
139
4,441
รวมทัว่ ประเทศ
7,757
117,396
ที่มา: กรมอุทยานแห่ งชาตื สัตว์ป่าและพันธ์พืช (2552)
4.

ปี 2551
ดับไฟป่ า
(ครั้ง)
3,628
1,313
568
60
5,569

พื้นที่ถูก
ไฟไหม้ (ไร่ )
28,999
25,533
14,356
1,923
70,811

ผลกระทบหมอกควันไฟป่ า
ผลกระทบของหมอกควันและไฟป่ าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ สรุ ปได้ดงั นี้
4.1 ผลกระทบต่ อสุ ขภาพอนามัย
ปั ญหาหมอกควันทําให้คนที่อยูใ่ นที่โล่งนาน ๆ มีอาการแสบตา ตาแดง นํ้าตาไหล คอแห้ง
ระคายคอ หายใจติดขัด เหนื่ อยง่าย และแน่ นหน้าอก ผลศึกษาข้อมูลผูป้ ่ วยนอกในกลุ่มเสี่ ยง เป็ น
โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และหอบหื ดที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ในปี 2550 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ระดับค่าฝุ่ นขนาดเล็ก ที่มีปริ มาณ
เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป จะส่ งผลให้จาํ นวนผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ ยงที่ป่วยเป็ นโรคหอบ
หื ดและถุงลมโป่ งพองสู งขึ้นถึง 3.5 เท่า ขณะที่ประชาชนทัว่ ไปจะมีอตั ราเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวิต
เพิ่มขึ้นถึงร้ อยละ 0.25 เมื่อค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้นในทุกๆ 10 ไมโครกรั ม และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดาํ เนิ นการวิจยั การหาความสัมพันธ์ของฝุ่ นละออง กับอัตราการป่ วยและ
เสี ยชีวิตของประชาชนในเชียงใหม่และลําพูน พบค่าเฉลี่ยรายวันของฝุ่ นละอองขนาด 2.5 ไมครอน
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ในเชียงใหม่สูงกว่ามาตรฐานของสหรัฐอเมริ กา 3-6 เท่า ผูป้ ่ วยโรคระบบทางเดินหายใจในเชียงใหม่
เพิ่มขึ้นทุกปี ฝุ่ นขนาดเล็กจะทําให้หลอดเลือดหัวใจตีบตัน ซึ่ งอาจสัมพันธ์กบั การเสี ยชี วิตเพิ่มขึ้น
เช่ น ที่ โรงพยาบาลสารภี เนื่ องจากเป็ นพื้น ที่ ที่พบปริ มาณฝุ่ นละอองสู งในเชี ย งใหม่ (คณะวิจ ัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี ผศ.ดร.มงคล รายะนาคร เป็ นหัวหน้าโครงการ)
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม รายงานว่า ฝุ่ นควันหรื อฝุ่ นขนาดที่เล็ก
กว่า 10 ไมครอนที่เกิดจากการเผาไหม้จะส่ งผลกระทบ ทําให้มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ และ
อาการทางตา นอกจากนี้ ยังทําให้เกิดโรคหัวใจมากขึ้นด้วย โดยฝุ่ นจะเข้าไปยังปอดในถุงลม เมื่อสิ่ ง
แปลกปลอมเข้าไป ทําให้เม็ดเลือดขาวเข้าไปกําจัดสิ่ งแปลกปลอมนี้ และเกิดการอักเสบในหลอด
เลือดได้ ก่อให้เกิดอันตรายต่อปอด เช่น การอักเสบของถุงลมปอด และบางรายอักเสบมากจนทําให้
เกิดการ หายใจลําบากจนถึงขั้นภาวะวิกฤตได้ หรื ออาจทําให้หลอดเลือดหัวใจอักเสบได้ ซึ่งฝุ่ นควัน
ที่เกิดจากการเผาไหม้ในบริ เวณภาคเหนือ ก็ทาํ ให้เกิดอาการได้เช่นเดียวกันกับฝุ่ นควันจากท่อไอเสี ย
รถยนต์ใน กทม. และยังพบว่า หากเพิ่มปริ มาณฝุ่ นทุก 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะทําให้เพิ่ม
อัตราการตายทุกสาเหตุร้อยละ 4.5 เพิ่มอัตราการตายจากโรคระบบทางเดินหายใจร้อยละ 9.8 เพิ่ม
อัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 3.9 เพิม่ อัตราการตายในผูส้ ูงอายุที่มากกว่า 65ปี
ถึงร้อยละ 5.4 ด้วย โดยเฉพาะผูท้ ี่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมาก่อนเช่น ภูมิแพ้ หอบหื ด
ถุงลมโป่ งพอง และโรคหัวใจ (นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์, 2552)
4.2 ผลกระทบต่ อการจราจรและการท่ องเทีย่ ว
ปั ญหาหมอควันและไฟป่ าที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อทั้งธุรกิจท่องเที่ยวและธุ รกิจบริ การ
ที่เกี่ยวเนื่องกัน เนื่องจากในช่วงที่เกิดปั ญหาหมอกควันดังกล่าวสายการบินได้มีการงดเที่ยวบินบาง
เที่ยวบิน โดยเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของผูโ้ ดยสาร นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลกระทบต่อการสัญจรบน
เส้นทางหลวงระหว่างจังหวัดด้วย รวมทั้งข่าวสารเกี่ ยวกับปริ มาณหมอกควันและฝุ่ นละอองที่ มี
ผลกระทบต่อคุณภาพของอากาศอาจส่ งผลให้นกั ท่องเที่ยวงดหรื อเลื่อนแผนการท่องเที่ยวออกไป
บริ ษทั ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย จํากัด ได้คาดว่าถ้าปั ญหาหมอกควันที่ปกคลุมในเขตภาคเหนือยังเป็ นไป
อย่างต่อเนื่ องจนถึงช่ วงสงกรานต์และกระจายไปจังหวัดต่างๆในภาคเหนื อ ในแต่ละปี นี้ จะสร้าง
ความเสี ยหายต่อธุ รกิ จการท่องเที่ยว โดยได้ประเมินจากจํานวนนักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายของ
นัก ท่ องเที่ ย วในช่ ว งดังกล่ าว เฉพาะในจัง หวัดที่ เ ป็ นแหล่งท่ องเที่ ยวที่ สําคัญคื อ เชี ยงใหม่
แม่ฮ่องสอน และเชียงราย โดยคาดว่าปั ญหาหมอกควันและฝุ่ นละอองขนาดเล็กจะทําให้จาํ นวน
นักท่องเที่ยวในปี 2550 ในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ ลดลงประมาณร้อยละ 25.0 เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ว่า
จํานวนนักท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2550 จะเท่ากับ 1.05 ล้านคน ซึ่ ง
ส่ งผลให้ท้ งั สามจังหวัดนี้ สูญเม็ดเงินที่จะสะพัดจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไปสู่ ธุรกิจบริ การ
ต่างๆประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาท หรื อลดลงประมาณร้อยละ 25.0 ทั้งนี้ เนื่ องจากในช่วงเดือน
มีนาคม-เมษายนของทุกปี เป็ นช่วงที่มีวนั หยุดยาว รวมทั้งยังเป็ นช่วงปิ ดเทอมภาคฤดูร้อน และเป็ น
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ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่สาํ คัญของภาคเหนื อโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ (บริ ษทั ศูนย์วิจยั กสิ กร
ไทย จํากัด, 2550)
5 แนวทางแก้ ไขปัญหา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ ได้รับมอบหมายให้
ประสานงานร่ วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ า
ปี 2551- 2554 ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 โดยในปี 2551
ได้จดั ให้มีศูนย์ปฏิบตั ิการแก้ไขปัญหาหมอกควันทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ การปฏิบตั ิการ
ฝนหลวง การเตรี ยมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่ า การเข้มงวดไม่ให้มีการเผาริ มทาง การขอ
ความร่ วมมือจากประชาชนให้งดการเผาขยะมูลฝอยและเศษวัสดุ จากการเกษตร การฉี ดนํ้าเพิ่ม
ความชุ่ มชื้ น ในเขตเมื อง การรณรงค์ป ระชาสัมพัน ธ์ ลดการเผาเพื่ อ ลดภาวะโลกร้ อน และการ
ประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปั ญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาค
แม่น้ าํ โขง ส่ งผลให้สถานการณ์หมอกควันในปี 2551 บรรเทาเบาบางลงเมื่อเทียบกับปี 2550 อย่างไร
ก็ตามในปี 2552 ปั ญหาหมอกควันก็ยงั เป็ นปั ญหาสําคัญในพื้นที่บางจังหวัดเนื่ องจากสภาพอากาศ
ปริ มาณการเผาในพื้นที่และปริ มาณเชื้อเพลิงในป่ าสะสมที่เพิ่มขึ้น การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาควรให้
เป็ นระบบและครบวงจรโดยมีการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน แนวทางในการดําเนิ นการป้ องกัน แก้ไข
และควบคุมปัญหามลพิษจากหมอกควันและไฟป่ า สรุ ปได้ดงั นี้
5.1 มาตรการเร่ งด่ วน
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดําเนิ นการร่ วมกันอย่างบูรณาการ โดย กระทรวงมหาดไทยให้
พิจารณาประกาศพื้นที่ภยั พิบตั ิในจังหวัดที่ประสบปั ญหาวิกฤติสถานการณ์หมอกควันในระดับที่
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ เพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ
สถานการณ์หมอกควัน ในส่ วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสํานักฝนหลวงและการบิน
เกษตรให้พิจารณาจัดตั้งหน่ วยปฏิบตั ิการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนื อ เพื่อทําฝนหลวงและสร้าง
ความชุ่มชื้ นในพื้นที่เมื่อสภาวะอากาศเอื้ออํานวย ส่ วนกระทรวงคมนาคมให้กาํ ชับหน่ วยงาน
รับผิดชอบเส้นทางทางหลวงทุกสาย ให้ทาํ การกําจัดวัชพืชบริ เวณริ มทางหลวงอย่างสมํ่าเสมอตลอด
ช่วงหน้าแล้ง โดยห้ามใช้วิธีจุดไฟเผาวัชพืชโดยเด็ดขาด รวมทั้งหามาตรการป้ องกันการเกิดไฟและ
การดับไฟที่เกิดขึ้นบริ เวณริ มทางหลวง เพื่อลดหมอกควัน ป้ องกันอุบตั ิเหตุ และป้ องกันการลุกลาม
ของไฟไปยังพื้นที่ป่าด้วย ในส่ วนของกระทรวงการต่างประเทศให้แจ้งประสานไปยังประเทศใน
อนุภูมิภาคแม่โขง คือ พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา เพื่อดําเนินการแก้ไขปั ญหาการเผาในที่โล่ง
ของแต่ละประเทศ สําหรับกระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุ นกําลังคนในการเฝ้ าระวังและตรวจ
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ติดตามจุดเกิดไฟป่ า และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ดําเนิ นการระดมสรรพ
กําลังในการดับไฟไปยังพื้นที่ภาคเหนื อ มีเครื อข่ายดําเนิ นการติดตามและควบคุมไฟป่ าตลอดเวลา
(วิจารย์ สิ มาฉายา, 2552)
5.2 มาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จะมีการจัดทําบันทึกความตกลงร่ วมกับ
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยบรรจุมาตรการเพื่อแก้ไขปั ญหาการเผา
ในที่โล่งและมลพิษหมอกควันให้เป็ นภารกิจสําคัญของกระทรวง และในกรณี มลพิษหมอกควัน
ข้ามแดน ให้กรมควบคุมมลพิษประสานเพื่อดําเนินการแก้ไขปั ญหาทั้งในระดับพหุ ภาคีและทวิภาคี
ตามข้อกําหนดในข้อตกลงอาเซียนเรื่ องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน นอกจากนี้ ให้กรมส่ งเสริ ม
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม ยังได้จดั ฝึ กอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แก่นกั เรี ยน นักศึกษา และ
อาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมหมู่บา้ น (ทสม.) ให้มีจิตสํานึ กในการช่วย
ควบคุมการเผาในที่โล่ง ส่ วนกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ดาํ เนิ นการฝึ กอบรมให้
ทหาร ตํารวจ และอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนในการต่อสู ้และดับไฟป่ า นอกจากนี้ ในการ
แก้ปัญหาระยะยาวที่ดาํ เนิ นการโดยกระทรวงมหาดไทย คือ พิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจําปี ให้
จังหวัดและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 เป็ นต้นไป เพื่อสนับสนุน
การดําเนิ นมาตรการควบคุมและป้ องกันการเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควัน โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามแผนการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่ าขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จํานวน
2,747 แห่ง ส่ วนองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดให้พิจารณาติดตั้งสถานี ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติม
ให้ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนื อตอนบน ทั้งเขตชุมชน นอกเขตชุมชน และพื้นที่รอยต่อของ
แต่ละจังหวัด โดยกรมควบคุมมลพิษจะให้การสนับสนุ นข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง และสําหรับ
กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ให้กาํ หนดแผนงานและจัดตั้งงบประมาณ เพื่อดําเนิ นการแก้ไขปั ญหา
การเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควันแบบบูรณาการ พร้อมทั้งกําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็ จของการ
ดําเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยส่ งเสริ มการดําเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาในระดับพื้นที่
และให้มีคณะกรรมการถาวร ซึ่ งประกอบด้วยผูว้ ่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน มี ห น้าที่ ประสานงานและร่ วมกันแก้ไ ขปั ญหา โดยหน่ วยงานในส่ วนกลางเป็ นหน่ ว ย
สนับสนุ นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการควรจะปรับเปลี่ยนกันไปในแต่ละจังหวัด
เพื่อให้สามารถร่ วมดําเนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยกรมป่ าไม้และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้นาํ แนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั องค์ปัจจุบนั
"ป่ าเปี ยก" ไปใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่ า ดังนี้
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1. ทําระบบป้ องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนวคลองส่ งนํ้าและแนวพืชชนิ ดต่างๆ ปลูกตามแนว
คลองนั้น
2. สร้ างระบบการควบคุมไฟป่ าด้วยแนวป้ องกันไฟ ป่ าเปี ยก โดยอาศัยนํ้าชลประทานและ
นํ้าฝน
3. การปลูกต้นไม้โตเร็ วคลุมแนวร่ องนํ้า เพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ ทวีข้ ึนและแผ่ขยายออกไป
ทั้งสองข้างของร่ องนํ้า ซึ่ งจะทําให้ตน้ ไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้ องกันไฟป่ า เพราะไฟป่ า
จะเกิดขึ้นง่ายหากป่ าขาดความชุ่มชื้น
4. การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น หรื อที่เรี ยกว่า "Check Dam" ขึ้น เพื่อปิ ดกั้นร่ องนํ้าหรื อ
ลําธารขนาดเล็กเป็ นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักนํ้าและตะกอนดินไว้บางส่ วน โดยนํ้าที่เก็บไว้จะ
ซึมเข้าไปสะสมในดิน ทําให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็ น "ป่ าเปี ยก"
5. การสู บนํ้าเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ แล้วปล่อยนํ้าลงมาที ละน้อยให้ค่อยๆ
ไหลซึ มลงดิ น เพื่อช่ วยเสริ มการปลูกป่ าบนพื้นที่สูงในรู ป "ภูเขาป่ า" ให้กลายเป็ น "ป่ า
เปี ยก" ซึ่งสามารถป้ องกันไฟป่ าได้อีกด้วย
6. ปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กาํ หนดให้เป็ นช่องว่างของป่ า ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟไหม้ป่า
ก็จะปะทะต้นกล้วยซึ่งอุม้ นํ้าไว้ได้มากกว่าพืชอื่น ทําให้ลดการสูญเสี ยนํ้าลงไปได้มาก
ในส่ วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรการระยะยาวที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
การควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรให้ถือเป็ นหนึ่ งในภารกิจหลัก และมอบหมายให้กรมวิชาการ
เกษตร กรมส่ งเสริ มการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ส่ งเสริ มสนับสนุ นการเกษตรปลอดการ
เผา ส่ งเสริ มให้เครื อข่ายเกษตรกรปลอดการเผาจัดตั้งศูนย์เครื่ องจักรกลการเกษตรปลอดการ
เผา โดยให้การสนับสนุนเครื่ องจักรกลการเกษตรเพื่อให้มีการนําไปใช้ในทางปฏิบตั ิอย่างจริ งจังใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง และส่ งเสริ มการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร โดยการบดย่อยเศษ
กิ่งไม้ใบไม้และหมักทําปุ๋ ย หรื อนําไปผลิตพลังงานไฟฟ้ า เป็ นต้น นอกจากนี้ ในส่ วนของสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดย สํานักงบประมาณ ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการแก้ไขปั ญหาหมอกควันและไฟป่ า ปี 2551 – 2554
เพื่อให้สามารถดําเนินงานควบคุมการเผาในที่โล่งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการประสานเพื่อ
ดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาทั้งในระดับพหุ ภาคีและทวิภาคีตามข้อกําหนดในข้อตกลงอาเซี ยนเรื่ อง
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน
6 บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ปั ญหาหมอกควันและไฟป่ า รวมทั้งปัญหาฝุ่ นละอองและมลพิษทางอากาศจากฝุ่ นละออง
เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งแก้ไข โดยอาศัยความร่ วมมือของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งคนในเมืองและคนบน
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ดอย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสถาบันทางวิชาการ สถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในที่
ผ่านมาจะส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็ นสาเหตุหนึ่ งของสภาวะโลกร้อน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาที่เกิดขึ้น จึงได้
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ ประชุมหารื อกับผูว้ ่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ที่
เกี่ ยวข้อง เพื่อกําหนดมาตรการในการแก้ปัญหาอย่างเร่ งด่ วน โดยในส่ วนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มอบหมายให้กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ
กรมป่ าไม้ เฝ้ าระวังและควบคุมไฟป่ า รวมทั้งร่ วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ร่วมเป็ นพนักงานดับไฟป่ า
และเพิ่มมาตรการเข้มงวดกับบุคคลที่เข้าไปทํากิจกรรมต่างๆ ในเขตพื้นที่ป่าและบริ เวณติดต่อกัน
โดยให้เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิ จกรรมที่ตอ้ งจุดไฟ และการนําเชื้อเพลิงเข้าพื้นที่
คื อ
สํา หรั บมาตรการเร่ งด่ ว นที่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้องต้องดํา เนิ นการควบคู่กัน ไปในช่ ว งนี้
กระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาประกาศพื้นที่ภยั พิบตั ิในจังหวัดที่ประสบปั ญหาวิกฤติสถานการณ์
หมอกควันในระดับที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ เพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือผูท้ ี่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติสถานการณ์หมอกควัน ในส่ วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสํานักฝน
หลวงและการบินเกษตรให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยปฏิบตั ิการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนื อ เพื่อทําฝน
หลวงและสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่เมื่อสภาวะอากาศเอื้ออํานวย ส่ วนกระทรวงคมนาคมให้กาํ ชับ
หน่ วยงานรับผิดชอบเส้นทางทางหลวงทุกสาย ให้ทาํ การกําจัดวัชพืชบริ เวณริ มทางหลวงอย่าง
สมํ่าเสมอตลอดช่วงหน้าแล้ง โดยห้ามใช้วิธีจุดไฟเผาวัชพืชโดยเด็ดขาด รวมทั้งหามาตรการป้ องกัน
การเกิดไฟและการดับไฟที่เกิดขึ้นบริ เวณริ มทางหลวง เพื่อลดหมอกควัน ป้ องกันอุบตั ิเหตุ และ
ป้ องกันการลุกลามของไฟไปยังพื้นที่ป่าด้วย ในส่ วนของกระทรวงการต่างประเทศให้แจ้งประสาน
ไปยังประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขง คือ พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา เพื่อดําเนินการแก้ไขปั ญหา
การเผาในที่โล่งในแต่ละประเทศ สําหรับกระทรวงกลาโหมให้สนับสนุนกําลังในการเฝ้ าระวังและ
ตรวจติดตามจุดเกิดไฟ นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานควรส่ งเสริ มการใช้เศษวัสดุที่ตอ้ งการเผานํามา
เป็ นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ า ควบคู่ไปกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกาํ จัดวัชพืชหรื อ
ไถกลบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการนํามาผลิตปุ๋ ยอินทรี ยบ์ าํ รุ งดินในพื้นที่ นอกจากนี้ การ
สร้ างความรู ้ ความเข้าใจกับเกษตรกรและผูเ้ กี่ ยวข้องทุกภาคส่ วน จําเป็ นจะต้องดําเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่ องและให้เ ป็ นรู ปธรรม โดยมุ่ งเน้นการสร้ างเครื อข่ายเกษตรกรที่ ด าํ เนิ นการที่ ดี เพื่อเป็ น
แบบอย่างและขยายเครื อข่ายให้กว้างขวางขึ้น การพิจารณาในการจัดระเบียบการเผาในระยะแรกที่มี
ระบบอนุ ญาต การติตดตามตรวจสอบและประเมินผลเพื่อลดปั ญหามลพิษและหมอกควันในบาง
ช่วงเวลาที่มีการเผาในที่โล่งเป็ นจํานวนมาก ในขณะเดียวกันก็จะต้องดําเนิ นการในการบังคับใช้
กฏหมายอย่างเข้มงวดและเป็ นธรรม
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