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ปัญหาหมอกควันในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้น 

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย 

เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน  

รวมทั้งตาก โดยมักเกิดขึ้นในฤดูแล้ง ระหว่างเดือน

มกราคมถงึเมษายนของทกุป ีขอ้มลูร่องรอยการเผาไหม ้

จากดาวเทียม Landsat-8 พบว่าในปี 2563 มีพื้นที่

ถูกเผาไหม้ใน 9 จังหวัดนี้รวมกันกว่า 8.6 ล้านไร่  

เทียบกับปี 2562 มีพื้นที่เผาไหม้สะสมเพิ่มขึ้นถึง  

1.4 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 โดยตัวเลข

การเผาไหม้ในภาคเหนือเพิ่มขึ้นแทบทุกจังหวัด  

ซึง่แมฮ่อ่งสอนมพีืน้ทีเ่ผาไหมส้ะสมมากทีส่ดุ 1.8 ลา้นไร ่ 

คิดเป็นร้อยละ 22.4 ของพื้นที่รวมทั้งจังหวัด 

ที่จริงแล้วหมอกควันไม่ใช่ปัญหาใหม่ของผู้คนที่อาศัยอยู่แถบนี้  

แต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิถีชีวิตทางการเกษตรซึ่งพึ่งพาการ 

เผาเพื่อเตรียมพื้นที่ส�าหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน การเผา

พืน้ทีป่า่เตง็รงัและปา่เบญจพรรณทีม่เีศษใบไมร้ว่งสะสม กอปรกบั 

ลักษณะภูมิประเทศที่ เป็นแอ่งกระทะและมีภูเขาล้อมรอบ 

จึงท�าให้สถานการณ์หมอกควันรุนแรงในภาคเหนือยิ่งกว่าพื้นที่

อื่นของประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น หมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน

ทางตอนบนที่พัดเข้ามามากขึ้นจากการขยายพื้นที่เกษตรข้าม

พรมแดนท�าให้ปัญหามลพิษทางอากาศในภาคเหนือกลายเป็น

ประเด็นส�าคัญตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา และ

เมื่อวิกฤตฝุ่น PM2.5 และ PM10 ได้รับความสนใจจากรัฐบาล

และประชาชนอยา่งกวา้งขวาง พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายก

รัฐมนตรีจึงประกาศ “ยกระดับการแก้ไขปัญหาหมอกควันให้เป็น

วาระแห่งชาติ” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ปัญหาหมอกควัน 
และไฟป่าในภาคเหนือ:
แนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน
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โครงการวิจัยหลายเรื่อง1 ชี้ให้เห็นว่าปัญหาหมอกควันเป็น

ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการสะสมของควันและฝุ่น

ในอากาศ โดยสัดส่วนองค์ประกอบของสารแต่ละชนิดมีความ

แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งประเภทของ 

เช้ือเพลิงที่ใช้เผา ระดับความชื้นในอากาศ อุณหภูมิของไฟ 

ความกดอากาศ ความเร็วและทิศทางลม ทั้งหมดน้ีท�าให้เกิด 

ผลกระทบต่อประชาชนท้ังด้านสุขภาพ เช่น โรคระบบทางเดิน

หายใจกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด และด้านเศรษฐกิจ 

คือ การยกเลิกเที่ยวบิน และปริมาณนักท่องเที่ยวที่ลดลง

หมอกควันในภาคเหนือมักเกิดข้ึนในช่วงฤดูหนาวก่อนเข้าสู่ 

ฤดรู้อน  ซ่ึงเป็นช่วงทีส่ภาพอากาศนิง่  เนือ่งจากความกดอากาศสูง 

ท�าให้การระบายอากาศในแนวดิ่งน้อย ฝุ่นละเอียดขนาดเล็ก 

จึงแขวนลอย ไม่ถูกพัดพาขึ้นสู ่บรรยากาศระดับสูงขึ้นไป  

เกิดความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ สาเหตุมาจากการเผา

ในทีโ่ล่งเป็นหลกั แบ่งออกเป็น 3 สาเหต ุได้แก่ 1) การเกดิไฟป่า  

2) การเผาเศษวัชพืชและวัสดุทางการเกษตรจากกิจกรรม

การปลูกข้าวโพด และ 3) การเผาเศษวัชพืชและวัสดุทางการ

เกษตรจากกิจกรรมการปลูกไร่หมุนเวียน โดยเชื่อว่าเป็นการ

ก�าจัดวัชพืชและป้องกันเชื้อโรคในดินได้ เป็นวิธีที่เกษตรกร

นิยมมากเนื่องจากง่าย สะดวก และประหยัด มีปัจจัยเสริมคือ 

สภาพภูมิอากาศ หากเป็นปีท่ีแห้งแล้งยาวนาน ปัญหาก็จะยิ่ง

รุนแรงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้าม หากมีปริมาณน�้าฝนมาก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงปี 2554 ปีเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์น�้าท่วม

ใหญ่กรุงเทพฯ ปีนั้นถือเป็นปีเดียวที่ไม่พบค่า PM10 สูงกว่า 

เกณฑ์มาตรฐานแม้แต่วันเดียวหรือเป็นศูนย์ในเกือบทุกสถานี

ตรวจวัดทางภาคเหนือ สันนิษฐานว่าเพราะปรากฏการณ์ 

ลานีญาในห้วงปีนั้นเอง

อย่างไรก็ตาม หมอกควันข้ามแดนเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่

จะมองข้ามมิได้ โดยเฉพาะในเมียนมา พบจุดความร้อน

จ�านวนมากในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนเป็นประจ�าทุกปี 

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่รัฐฉานที่ติดกับภาคเหนือของไทย 

และมีจ�านวนมากกว่าสองเท่าของจ�านวนจุดความร้อนที่พบ

ในประเทศไทยแทบทุกปี ข้อมูลจุดความร้อนสะสมรายเดือน

ระหว่างวนัที ่1 มกราคม-31 พฤษภาคม 2563 ระบบ MODIS 

ในภาพรวมของเมียนมามีท้ังส้ิน 55,158 จุด โดยพบจุดความ

ร้อนสูงสุดในเดือนมีนาคมถึง 27,994 จุด ขณะท่ีไทยมีจุด

ความร้อน 26,308 จุด โดยพบจุดความร้อนสูงสุดในเดือน

กุมภาพันธ์ที่ 8,434 จุด ส่วนระบบ VIIRS ในเมียนมาพบ 

401,734 จุด พบมากที่สุดในเดือนมีนาคมจ�านวน 195,553 

จุด ในไทยพบ 205,288 จุด โดยพบมากที่สุดในเดือนมีนาคม

เช่นกันที่ 70,680 จุด กรณีของเมียนมาพบว่าจุดความร้อน

เพิ่มมากกว่าปี 2562 ส่วนในไทยลดลงเล็กน้อย2 ข้อสังเกตคือ 

กลุ่มทุนไทยได้ย้ายฐานธุรกิจเกษตรพันธสัญญาเข้าไปในรัฐ

ฉานขนานใหญ่ มีเนื้อที่ปลูกข้าวโพดประมาณ 8,440,800 ไร ่

ซึ่ งพบปริมาณจุดความร ้อนบนพ้ืนที่ปลูกข ้าวโพดราว 

ร้อยละ 303 สอดรับกับสถิติสินค้าน�าเข้าผ่านด่านชายแดน

ด้านที่ ติดกับเมียนมาทางภาคเหนือของไทยที่อันดับ 1  

ในช่วง 1-2 ปีมานี้ก็คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เม่ือพิสูจน์ด้วยค่า

ฝุ่น PM2.5 และ PM10 ที่พื้นท่ีชายแดนก็พบว่า ค่าฝุ่นทั้งสอง

ชนิดนี้สูงกว่าพื้นที่ในตัวเมืองซ่ึงอยู่ลึกเข้ามาอย่างเห็นได้ชัด  

นั่นหมายความว่า ต่อให้เราควบคุมการเผาในประเทศได้ 

แต่ปัญหาหมอกควนักย็งัคงด�ารงอยู ่หากยงัมกีารเผาขนาดใหญ่ 

ในประเทศเพื่อนบ้านต่อไป4

เรียนรู้ปัญหาหมอกควัน	
ไฟป่า	ผ่านงานวิจัย

ภาพ: https://tidhoo.co/tid-social/wild-fire-at-samueng

ไฟไหม้ป่าในพื้นที่ อ. สะเมิง
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สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

• ปริมาณน�้าฝนและความชื้น
• ความกดอากาศสูง
• ทิศทางลม

• อุณหภูมิผกผัน
• ทิศทางลม
• หมอกควันข้ามแดน
• สภาพภูมิประเทศ

• คณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ

• มติครม.
• ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง

• ประกาศจังหวัดต่างๆ
• ข้อบัญญัติชุมชน
• กฎระเบียบชุมชน

• วิธีการไม่มีประสิทธิภาพ
• ขาดการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่น
• เจ้าหน้าที่/งบประมาณไม่เพียงพอ
• ขาดความเข้าใจในมิติกายภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม และความแตกต่าง
ของพืน้ที่

• ขาดข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจ
• ขาดการบูรณาการเชื่อมประสาน

ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบและ
ระหว่างพื้นที่

• ภูมิประเทศแบบภูเขาสลับกับ
แอ่งที่ราบ

• การวางตัวของภูมิประเทศ
• ระดับความสูง
• ทิศด้านลาด

• รายได้ไม่เพียงพอ
• ขาดแคลนที่ดินท�ากิน/ไม่มีสิทธิในที่ดิน
• มีแรงงานอยู่จ�ากัด
• ข้อจ�ากัดในการเลือกชนิดพืช
• ไม่มีเงินทุน/ลดค่าใช้จ่าย
• ข้อจ�ากัดด้านตลาดของผลผลิตการเกษตร
• ประหยัดเวลาท�างาน
• ขาดความช่วยเหลือจากรัฐ
• การเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเป็นวิถีชีวิตและบริโภคนิยม

• การเผาป่า
• การขยายพื้นที่เพาะปลูก
• การจ�ากัดเศษพืชในไร่นา
• การเผาขยะ
• การควบคุมการใช้ไฟจากคนนอกพื้นท่ีไม่ได้
• การจ�ากัดหญ้าในสวนป่า
• การจ�ากัดหญ้าข้างทาง
• มลภาวะจากยานพาหนะ
• มลภาวะจากโรงงาน
• ความขัดแย้ง
• หมอกควันข้ามแดน

• การเก็บของป่า/ล่าสัตว์
• การส่งเสริมปลูกพืชไร่
• การท�าไร่หมุนเวียน

• พื้นที่เกษตรกรรม : เกษตรใน
ที่ราบ ที่เนิน และที่สูง

• พื้นที่ป่าไม้ : ป่าผลัดใบ ป่าไม่
ผลัดใบ สวนป่า ทุ่งหญ้า

• พื้นที่ชุมชน : การก่อสร้าง  
ยานพาหนะ โรงงานอตุสาหกรรม  
ที่รกร้าง พื้นท่ีริมถนน  
และที่ท้ิงขยะ

• พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484
• พ.ร.บ. อทุยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
• พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาต ิพ.ศ. 2507
• พ.ร.บ. ป่าสงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า

แห่งชาต ิพ.ศ. 2535
• พ.ร.บ. ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535
• พ.ร.บ. ป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยั พ.ศ. 2550
• พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ

ข้อจำากัดทางเศรษฐกิจและสังคม

สาเหตุของหมอกควัน

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย/มาตรการของรัฐ

สภาพภูมิอากาศ การประกอบอาชีพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การบังคับกฏหมาย

แนวทาง/ยุทธศาสตร์สภาพภูมิประเทศ

ประกาศ	ข้อบัญญัติ	กฎระเบียบ

ภาพท่ี	1	
แผนผังบริบทของการเกิดหมอกควัน
ในภาคเหนือตอนบน5

ประเทศไทยเร่ิมน�าค่าฝุน่ละอองขนาด PM10 มาใช้เพือ่ตรวจวดั 

คุณภาพอากาศตั้งแต่ปี 2538 โดยในปี 2547 ได้ก�าหนด 

ค่ามาตรฐานเฉลีย่ 24 ชัว่โมงอยูท่ีไ่ม่เกนิ 120 µg/m (ไมโครกรมั

ต่อลูกบาศก์เมตร หรือ มคก./ลบ.ม.) ซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์

มาโดยตลอดว่าเป็นมาตรการท่ีต�่าเกินไป ขณะที่ค่าฝุ่นละออง

ขนาด PM2.5 เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อปี 2553 แต่ก็จ�ากัดวง 

การใช้อยู่แต่เพียงพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ โดยวางเกณฑ์มาตรฐาน

เอาไว้ที่เฉลี่ยในระยะเวลา 24 ชั่วโมงต้องไม่เกิน 50 µg/m³  

ท้ังๆ ท่ี PM2.5 น�ามาใช้สะท้อนถึงปัญหาได้ชดัเจนกว่า กระทัง่

มีจุดเปลี่ยนส�าคัญในปี 2561 อันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่

กรุงเทพฯ ต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันที่รุนแรงเมื่อช่วง

ปลายปี 2560 ส่งผลให้ PM2.5 กลายเป็นค่ามาตรฐานท่ีต้อง

ด�าเนินการตรวจวัดในทุกสถานีทั่วประเทศ และถือเป็นหนึ่ง

ในองค์ประกอบของดัชนคีณุภาพอากาศ (Air Quality Index: 

มายาคติ
เกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน

ที่มา: ศุทธินี, 2562



61

ภาพ: https://mgronline.com/local/detail/9640000012194

AQI) ของกรมควบคุมมลพิษ ส�าหรับพื้นที่ภาคเหนือสามารถ

วัดค่า PM2.5 ได้ครบทุกสถานีท้ัง 15 แห่งใน 9 จังหวัด 

เมื่อปี 2562 เป็นต้นมา

อนึ่ง มีมายาคติ 2 เรื่องที่เกิดจากการตอกย�้าของสื่อซึ่งก่อให้

เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหมู่ประชาชนต่อเรื่องปัญหา

หมอกควัน นั่นคือ 1) เชียงใหม่ประสบปัญหานี้รุนแรงท่ีสุด6 

2) ปัญหานี้มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกปี7 จากสถิติย้อนหลัง 

24 ปีนับแต่เริ่มตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีเชียงใหม่

และล�าปางราวปี 2539 บ่งชี้ว่ามิได้เป็นเช่นนั้น ที่จริงแล้ว

เชียงใหม่ ตลอดจนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประสบกับปัญหา

หมอกควันมานานแล้ว เนื่องจากสถานีวัดมีน้อยท�าให้ข้อมูล

ไม่เพยีงพอ และปราศจากสือ่อนิเทอร์เนต็ ขณะท่ีในระยะหลัง  

พื้นที่ชายแดนท่ีติดต่อกับประเทศเมียนมาประสบปัญหา

หนักกว่าเชียงใหม่มาโดยตลอด เช่นท่ี อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  

อ.แม่สอด จ.ตาก และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

หากมองในภาพใหญ่ ถ้าเปรียบเป็นเส้นกราฟก็เป็นกราฟ

ที่ขึ้นๆ ลงๆ ไม่ได้มีแนวโน้มของปัญหาที่รุนแรงพุ่งขึ้นไป

เรื่อยๆ หรือค่อยๆ บรรเทาเบาบางลงแต่อย่างใด โดยบางปี

กราฟอาจเปลี่ยนแปลงในบางเดือนเป็นพิเศษจากมาตรการ

ของภาครัฐที่ออกมาเพื่อจัดการปัญหานี้ เช่น ชิงเผา ห้าม

เผาเด็ดขาด ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการเผาของชาวบ้านต้อง

ปรับเปลี่ยนตามไปด้วย โดยปัจจัยเฉพาะพื้นที่ก็มีส่วนส�าคัญ 

เพราะความรุนแรงของปัญหาในแต่ละจังหวัดในแต่ละช่วง

เวลาไม่ได้สอดคล้องกันเสียทีเดียว ขณะที่สถานการณ์ในปี 

2563 ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือโดยรวมถือว่ารุนแรง

กว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ อ.แม่สาย  

ซึ่งพบวันที่ค่า PM2.5 สูงสุดมากถึง 398 µg/m และรวมวัน

ที่ค่าสูงเกินมาตรฐานมากถึง 79 วัน โดยในเดือนมีนาคมพบ

ค่าเกินเกณฑ์ตลอดทุกวัน แต่สถานการณ์ของเชียงใหม่ดีขึ้น 

โดยพบวันที่ค่า PM2.5 สูงสุดอยู่ที่ 174 µg/m และรวมวัน

ที่ค่าสูงเกินมาตรฐาน 67 วัน

สถานการณ์ไฟป่า	ปี	2563
ส�าหรบัสาเหตุของการเกิดไฟปา่โดยทัว่ไปนัน้ เกดิจาก 2 สาเหตุ

ใหญ่ คือ 1) เกิดจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ก่ิงไม้ ใบไม้แห้ง

เสียดสีกัน การลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิต (spontaneous 

combustion) และ 2) เกิดจากการกระท�าของมนุษย์ เช่น 

การเผาไร่ การเก็บหาของป่า การล่าสัตว์ ซึ่งที่ผ่านมาทางภาค

เหนือพบว่า ไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการจงใจจุดไฟเพ่ือเก็บหา

ของป่าเป็นหลัก ข้อมูลปีงบประมาณ 2562 ของกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช พบว่าไฟป่าเกิดจากปัญหา 

ดงักล่าวถงึรอ้ยละ 688 นอกจากนัน้ ไฟปา่ยงัเกดิจากการลา่สตัว์ 

และเผาป่าเพื่อขยายที่ท�ากิน ตลอดจนความประมาทเลินเล่อ

จากการเผาไร่แล้วลุกลามไหม้ป่าจนควบคุมไม่ได้ อุปสรรค

จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันท�าให้ยากต่อการเข้าไป

ดับไฟของเจ้าหน้าท่ี เช่นที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีผู้ที่ต้องสังเวย

ชีวิตขณะออกปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าถึง 7 รายในช่วงเวลาแค่  

3 เดือน (ระหว่างกุมภาพันธ์-เมษายน 2563) ทั้งเจ้าหน้าที่ 

(อบต., ผู้ใหญ่บ้าน) และอาสาสมัคร (คนชาติพันธุ์, เยาวชน) 

โดยเหตุเกิดที่เชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนจังหวัดละ 3 ราย  

ส่วนอีกรายนั้นเป็นผู้เสียชีวิตที่เชียงราย9

เมื่อพิจารณาสถิติจุดความร้อนสะสม (hot spot) ในพ้ืนที่ 9 

จังหวัดภาคเหนือตอนบนช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 จาก

ดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS เปรียบเทียบกับระบบ 

VIIRS และดขูนาดพืน้ทีเ่ผาไหม ้(burnt scars) แลว้ แมเ้ชยีงใหม่

จะมี hot spot มากที่สุดในภาคเหนือ แต่ไม่สอดคล้องกับ

พื้นที่เผาไหม้จริง โดยแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนที่เผาไหม้

มากที่สุด และมีสัดส่วนพื้นที่เผาไหม้ต่อพื้นที่จังหวัดสูงที่สุด

ของภาคเหนือและทั้งประเทศ หากวิเคราะห์แยกตามการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน จะพบจุดความร้อนสูงสุดในพ้ืนท่ีป่าสงวน 

แห่งชาต ิรองลงมาเปน็พืน้ทีป่า่อนรุกัษ ์(สองพืน้ทีน่ีร้วมกนัมาก

ถงึรอ้ยละ 90) ตามดว้ยเขตพืน้ที ่สปก. พืน้ท่ีเกษตร พืน้ทีช่มุชน 

และพื้นที่ริมทางหลวง
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พลวัตของการแก้ไขปัญหา
ไฟป่า	หมอกควัน	และความตื่นตัว
ของสังคม

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลช้ีชัดว่ามาตรการห้ามเผาเด็ดขาดใช้ 

ไม่ได้ผล ยังคงพบจุดเผาไหม้ในช่วงวันประกาศห้ามมากถึง 

ร้อยละ 70 ของปริมาณจุดเผาไหม้ตลอดทั้งฤดูกาลรวมกัน  

แม้ในภาพรวมและรายจงัหวัดโดยส่วนใหญ่จะมแีนวโน้มลดลง  

แต่เมื่อเทียบกับสถิติปีก่อนๆ บางจังหวัดก็เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 

เชียงใหม่ท่ีเพิ่มขึ้นมาก ข้อมูลร ่องรอยการเผาไหม้จาก

ดาวเทียม Landsat-8 พบว่ามีพื้นที่ถูกเผาไหม้ใน 9 จังหวัดนี้

รวมกันกินบริเวณกว่า 8.6 ล้านไร่ ถ้าเปรียบเทียบกับปี 2562  

มีพื้นที่เผาไหม้สะสมเพิ่มขึ้นถึง 1.4 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.1  

โดยแม่ฮ่องสอนมีพ้ืนที่เผาไหม้สะสมมากที่สุด 1.8 ล้านไร่  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.4 ของพื้นท่ีรวมทั้งจังหวัด และ 

พบว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นแทบทุกจังหวัด ยกเว้นตากจังหวัดเดียว

เท่านัน้ทีล่ดลง ทว่าตากกย็งัสงูเป็นอันดบัที ่2 โดยมพีืน้ทีเ่ผาไหม้  

1.5 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.5 ของพื้นที่จังหวัด

เงือ่นไขส�าคญัอกีประการทีม่กัถกูละเลยคือ ปัญหาความเหลือ่มล�า้ 

ทางเศรษฐกจิและสงัคมของประชากรบนพืน้ท่ีสงู เน่ืองจากไม่มี

สิทธิในที่ท�ากินของตัวเอง ประกอบกับฐานะยากจน และด้วย 

ที่ราบมีจ�ากัด จึงมีการขยายพื้นที่เกษตรเข้าไปในเขตป่าไม้ 

ตามพื้นที่สูง โดยนิยมปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด 

ข้าวไร่ ตามแรงจูงใจทางการตลาดและการส่งเสริมของภาครัฐ 

ซึง่พชืเหล่าน้ีเป็นพชืทีม่อีายสุัน้ มกีารใช้ไฟในการจดัการทีท่�ากิน  

อันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ปัญหาหมอกควันนับเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อน ไม่มีสาเหตุ

เชงิเดีย่ว งานวจิยัเท่าทีม่ใีห้น�า้หนกัของสาเหตไุปยังไฟป่ากบัการ

เผาในพืน้ทีเ่กษตร (ซ่ึงรวมถงึพืน้ทีเ่กษตรในเขตป่าไว้ด้วย) ยังไม่

รวมถงึหมอกควนัข้ามแดนทีถ่าโถมเข้ามา ชดัเจนว่าหมอกควนั

ทางภาคเหนอืมแีหล่งท่ีมาแตกต่างจากกรุงเทพฯ ท่ีมีสาเหตจุาก

ยานพาหนะและมลพษิอตุสาหกรรมร่วมด้วย

การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเป็นแบบลองผิดลองถูก สัมพันธ์กับ

สาเหตุเชิงซ้อนหลายด้านที่แปรเปลี่ยนและแตกต่างกันไปตาม

บรบิทของแต่ละพืน้ที ่ช่วงแรกทีห่น่วยงานรฐัเริม่เอาจรงิในเรือ่งนี ้

เมือ่ปี 2547-2556 ได้ใช้มาตรการ “ชงิเผา” (zero-burning) 

แบบสัง่การจากบนลงล่างมาตลอด กระทัง่ในปี 2556 จงึเริม่ใช้

มาตรการไม่ให้มกีารเผา หรอื “ห้ามเผา” อนัเป็นทีม่าของการ

ก�าหนดเวลาห้ามเผาในทุกจังหวัดภาคเหนือตอนบนเรื่อยมา 

พร้อมน�าระบบศนูย์สัง่การแบบเบด็เสร็จ ซ่ึงยดึพืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ 

โดยให้จงัหวดั/อ�าเภอเป็นแกนหลกัในการบรหิารจดัการ ให้ผูว่้า

ราชการจงัหวดั/นายอ�าเภอมอี�านาจรับผดิชอบเตม็ในเขตพืน้ที่

ของตน จากเดมิแบ่งพืน้ทีเ่ฝ้าระวังตามหน้าทีข่องหน่วยงาน เช่น 

เขตอทุยานแห่งชาตใิห้เจ้าหน้าทีก่รมอุทยานฯ ดแูลเขตป่าสงวน

ให้เจ้าหน้าทีก่รมป่าไม้ดูแล ฯลฯ ซึง่ในบางปีส�าหรบับางจงัหวดัก็

ประสบความส�าเรจ็อย่างด ีเช่น “เชยีงรายโมเดล” ทีส่ามารถลด 

hot spot ลงมาเหลอืเพยีง 19 จดุได้เมือ่ปี 2560 แต่กไ็ม่ยัง่ยนื 

เพราะเมื่อมีการเผาไหม้น้อยก็ส่งผลให้เชื้อเพลิงสะสมในป่าม ี

เพิ่มขึ้น ในปีต่อๆ มาจึงพบไฟป่าท่ีเชียงรายรุนแรงขึ้นและ 

กินบริเวณความเสียหายมาก อีกทั้งการที่หน่วยงานของรัฐใช้

มาตรการประกาศวนัห้ามเผาเด็ดขาดและอาศยัปรมิาณจดุความ

ร้อนเป็นเป้าหมายช้ีวดั แม้ในทางสถติติวัเลขบางจงัหวดัสามารถ

ควบคมุจดุความร้อนได้ด ีแต่ข้อเทจ็จรงิระดบัพืน้ทีย่งัมกีารเผา 

และขนาดของมลพิษก็เกินมาตรฐานอยู่เช่นเดิม เนื่องจาก

ดาวเทียมมีข้อจ�ากัดในเรื่องห้วงเวลาของการจับภาพ ล�าพัง  

hot spot จงึไม่สามารถบ่งชีส้ภาพปัญหาทีแ่ท้จริงได้ 

ภาพ: https://www.iqair.com/th/air-quality-app

เม่ือประชาชนในเขตเมืองให้ความต่ืนตัวต่อค่า AQI อย่างมาก 

แต่ไม่เช่ือม่ันในมาตรฐานของภาครัฐ แอปพลิเคชัน AirVisual 

จึงเร่ิมเป็นท่ีนิยมแพร่หลายย่ิงกว่าแอปพลิเคชัน Air4Thai ของ

ทางการ10 ต้ังแต่ราวปี 2562 เป็นต้นมา จนน�าไปสู่ปรากฏการณ์
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ภาพ: https://today.line.me/th/v2/article/qQkBpx

ผลักดันกฎหมายสะอาด

แนวทางหน่ึงในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น 

PM2.5 คือการผลักดันให้เกิดกฎหมายอากาศสะอาดและ

องค์กรก�ากับดูแลเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

ศ.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

ป้องกนัและจดัการภยัพบิตั ิคณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เห็นว่าประเทศไทยควร

ต้องมีกฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) และจัดตั้ง

ส�านักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพราะตราบใดที่ยังไม่มี

กฎหมายและหน่วยงานขึ้นมาก�ากับดูแล ปัญหาฝุ่น PM 2.5 

ก็จะไม่ได้รับการแก้ไข สอดรับกับความเห็นของ ผศ.คนึงนิจ  

ศรีบัวเอ่ียม อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ที่กล่าวว่า หากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย

อากาศสะอาดที่แยกเฉพาะออกมารองรับ ส�านักพิทักษ์ 

สิง่แวดล้อมแห่งชาตกิจ็ะไม่เกดิขึน้ หรอืถ้าจดัตัง้ตวัองค์กรข้ึน

มาอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอ เพราะทั้งสองส่วนต้องผนวกกัน  

ซึ่งที่ผ่านมามีการร่างแนวคิดน้ีเสนอต่อผู้น�าหลายรัฐบาลแล้ว 

แต่ไม่ได้รับการเห็นชอบ11

อย่างไรก็ตาม ภาคีเครือข่ายต่างๆ ว่าจะเป็นองค์กรเอกชน 

นักวิชาการ พรรคการเมืองและเครือข่ายภาคประชาชน

จ�านวนมากต่างพยายามผลักดันให้เกิดกฎหมายอากาศ

สะอาด เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น เช่น สภา

หอการค้าแห่งประเทศไทยได้เห็นพ้องกันท่ีจะผลักดันร่าง 

พ.ร.บ.อากาศสะอาด เนื่องจากผลส�ารวจทางวิชาการระบุ

ว่าปัญหาฝุ่นพิษกระทบต่อเศรษฐกิจใน 10 จังหวัดภาคเหนือ 

ปีละไม่ต�่ากว่า 163,313 ล้านบาท และเสนอรัฐบาลให้จัดตั้ง 

หน่วยงานใหม่มาดูแลปัญหาทางอากาศโดยเฉพาะ และ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 หอการค้าไทยได้น�าตัวแทน 

ยืน่เสนอรายชือ่ 12,000 รายชือ่ เพ่ือเสนอร่างพระราชบญัญตัิ

การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. … เป็น ฉบับแรก

ของประเทศไทยต่อสภาผู้แทนราษฎร นอกจากการผลักดัน

กฎหมายแล้ว หอการค้ายังได้ร่วมกับเครือข่ายจัดตั้งคณะ

ท�างานด้านกฎหมายและด้านการรณรงค์แก้ไขปัญหา PM2.5 

เพ่ือท�างานคู่ขนานด้วย โดยมุ่งเป้าไปที่การลดการเผา และ

การรับซื้อใบอ้อย ฟางข้าว ซังข้าวโพด ฯลฯ12

ทางด้านเครือข่ายภาคประชาชนก็ได้ผลักดันร่างกฎหมาย

ของตนเองเช่นกัน โดย เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง เครือข่ายอากาศ

สะอาดประเทศไทย และผู้อ�านวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ก็ได้

ผลักดัน “ร่างพระราชบัญญัติก�ากับดูแลการจัดการอากาศ

สะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ” เพื่ออุดช่องว่างทาง

นโยบายและกฎหมาย และเพื่อบูรณาการการท�างานของทุก

หน่วยงานภาครัฐ โดยร่างกฎหมายฉบับนี้เน้น 3 เรื่องหลัก  

คือ หนึ่ง สิทธิในการที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือรับรู้ข้อมูล สอง 

สิทธิในการมีส่วนร่วม และสาม การก�ากับดูแลลงโทษ  

ซึ่งจะเน้นความเท่าเทียมของแหล่งก�าเนิดมลพิษทุกส่วน  

นอกจากนี้ยั งรวมถึงมาตรการจูงใจให้ผู้ปล่อยมลพิษ 

ทางอากาศช่วยแก้ปัญหามลพิษด้วย13

นอกจากร่างกฎหมายทั้งสองฉบับแล้ว ในช่วงปี 2563-

2564 ยังมีการเสนอร่างกฎหมายโดยฝ่ายการเมืองอีกสอง

ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ.....

เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย เมื่อ 9 

กรกฎาคม 2563 และ ร่าง พ.ร.บ.การรายงานการปล่อยและ

การเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ..... เสนอโดย 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลด้วย

ท่ีน่าสนใจตามมา ไม่ว่าจะเป็นการก่อต้ังสภาลมหายใจเชียงใหม่ 

การประกาศงดการเรียนการสอนของหลายสถาบันการศึกษา

ในทุกระดับช้ัน การแจกหน้ากาก N95 โดยหน่วยงานของรัฐ

และเอกชน การออกรณรงค์ของกลุ่มต่างๆ เรียกร้องให้ปรับปรุง

มาตรฐานคุณภาพอากาศให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์สากล ฯลฯ  

พลังทางสังคมเหล่าน้ีได้ผลักดันให้ภาครัฐปรับเปล่ียนท่าทีอย่างมี

นัยส�าคัญ โดยยอมรับบทบาทของภาคประชาสังคมเพ่ิมข้ึน
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ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชน ที่เสนอโดย 

ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการ

เพื่ออากาศสะอาด ที่เสนอโดยประชาชน มีเนื้อหาของร่าง

กฎหมายใกล้เคียงกัน โดยต่างก็รับรองสิทธิในการได้รับ

อากาศสะอาดของบคุคล สทิธทิางศาลในการฟอ้งรอ้งตอ่ผูก้อ่

ให้เกิดมลพิษทางอากาศ และก�าหนดให้ประชาชนสามารถมี

สว่นรว่มในการก�าหนดนโยบายเพือ่อากาศสะอาด นอกจากนี ้

ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับยังก�าหนดหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัด

ระบบบริหารเพื่อให้เกิดอากาศสะอาด ผ่านการจัดนโยบาย

ระดับชาติ การสั่งการหน่วยงานรัฐ การจัดสรรงบประมาณ 

ก�าหนดให้รัฐต้องพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง 

และเตือนภัยแก่ประชาชน นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ.อากาศ

สะอาดเพื่อประชาชน ที่เสนอโดย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย  

ยงัก�าหนดใหรั้ฐตอ้งด�าเนนิความสมัพนัธกั์บประชาคมอาเซียน 

เพื่อร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศด้วย 

ส่วนร่าง พ.ร.บ.การรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้าย 

สารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมที่เสนอโดย ส.ส.พรรคก้าวไกล  

มีหลักการที่เป็นสาระส�าคัญแตกต่างไปจากร่างกฎหมายที่

เกี่ยวกับอากาศสะอาดฉบับอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดท�า 

ฐานข้อมูลด้านมลพิษซึ่ ง เป็นต้นตอของปัญหามลพิษ 

ทางอากาศ เพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลมลพิษและแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่า 

ในเขตที่ตนเองอาศัยอยู่นั้น มีการปล่อยและการเคลื่อนย้าย 

สารมลพิษเท่าไหร่ เป็นสารมลพิษประเภทใดบ้าง และ 

สถานประกอบการใดที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษ 

ชุมชนต้นแบบ 
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น	 
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

เมื่อมองทั้งภาคหรือในระดับจังหวัดอาจเห็นว่าปัญหาหมอก

ควันและไฟป่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ยากต่อการแก้ไข แต่ถ้า

พิจารณาพื้นที่ระดับอ�าเภอหรือต�าบลลงไปจะพบว่า หลาย

ต�าบลสามารถลดไฟป่าได้อย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่าน

มา ไม่ว่าจะดูจากจุดความร้อนหรือพื้นที่เผาไหม้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกับ 19 ต�าบลน�าร่องใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการเสริมศักยภาพ

ชมุชน และพฒันากลไกการมสีว่นรว่มในการจดัการปา่ชมุชน

เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่า ภายใต้การสนับสนุน

ของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ที่ริเริ่มน�าเอานวัตกรรมทะเบียนประวัติการใช้ที่ดินรายแปลง

มาใช้โดยเทศบาลต�าบลบ้านหลวง ซึ่งก่อนหน้านั้นชาวบ้าน

เคยมีข้อขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องการจัดการเชื้อเพลิง

กับท�าแนวกันไฟมาโดยตลอด แต่เนื่องจากที่ดินท�ากิน/อยู่

อาศัยทับซ้อนกับเขตอุทยานฯ จึงไม่มีสิทธิกระท�าการใดๆ 

บนที่ดินดังกล่าว น�าไปสู่การผลักดันเทศบัญญัติว่าด้วย

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและนวัตกรรมการ

จัดการที่ดิน โดยส�ารวจเขตที่ดินของชาวบ้านผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GPS) กว่า 20,000 ไร่ รวมที่ดิน 

6,000 แปลง จากนั้นจัดท�าเป็นทะเบียนประวัติการใช้ที่ดิน

รายแปลง เพื่อแสดงขอบเขตที่ดินและป่าชุมชน เมื่อเกิดไฟ

ป่าขึ้นระบบจะชี้จุดก�าเนิดความร้อนว่าเกิดในที่ดินแปลงใด 

การมีระบบทะเบียนฯ ช่วยให้มีหลักฐานติดตามคนที่เป็น 

ต้นเหตุได้ ท�าให้ตั้งแต่ปี 2562 ไม่พบปัญหาการบุกรุกที่ป่า 

และปัญหาไฟป่าก็ลดลง14,15

อกีต�าบลหนึง่คอื ต.แมว่นิ อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่ซึง่พืน้ทีเ่ผาลด

ลงต่อเนื่องทุกปี จาก 36,918 ไร่ในปี 2558 เหลือ 6,204 ไร่

เมือ่ปี 2562 เพราะอาศยัแผนชมุชนในการจดัการปญัหาไฟปา่ 

ภาพ: https://www.thairath.co.th/news/politic/1841106
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ที่มีองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) เป็นเจ้าภาพ และประชาชน

มีส่วนร่วม โดยแสดงให้ภาครัฐเห็นว่าการสั่งห้ามเผาใช้ไม่ได้ผลจริง  

แผนของชุนชนจึงไม่ถึงข้ันห้ามเผาเด็ดขาด แต่พยายามระบุให้ชัดลงในพิกัด 

แผนทีว่า่แต่ละพืน้ทีม่วีธิกีารบรหิารจดัการอยา่งไร บางพ้ืนท่ีจ�าเปน็ต้อง

สงวนรักษาไว้ แต่บางพื้นที่จ�าเป็นต้องจัดการเชื้อเพลิงโดยการใช้ไฟ16

ทั้งนี้ ลักษณะร่วมของพื้นที่ที่จัดการไฟป่าได้ผลส�าเร็จคือ การมี 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทีเ่อาจรงิเอาจงั ประชาชนมสีว่นรว่มแขง็ขนั รวมถงึได้

รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทั้งในระบบราชการ องค์กรธุรกิจ และ

ภาคประชาสงัคมดว้ยด ีค�าถามคอื การท�าในระดบัเล็กๆ เชน่นีจ้ะขยายผล 

ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ได้อย่างไร?

บทส่งท้าย	

การแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟปา่ในภาคเหนอืที่

ผา่นมาเปน็แบบลองผดิลองถกู ชว่งแรกหนว่ยงานรฐั  

ได้ใช้มาตรการ “ชิงเผา” แบบสั่งการจากบนลงล่าง 

ต่อมาได้ก�าหนดมาตรการห้ามเผาในแต่ละจังหวัด 

แตก่ป็ระสบความลม้เหลว แตถ่า้ลองพจิารณาพืน้ที่

ขนาดเล็กระดับอ�าเภอหรือต�าบลลงไป หลายต�าบล

สามารถลดไฟป่าได้อย่างต่อเนื่องตลอดหลายปี 

ที่ผ่านมาจากการเสริมศักยภาพชุมชน และพัฒนา

กลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน งานศึกษา 

เกี่ยวกับการกระจายอ�านาจจัดการป่าไม้ได้บ่งชี้ว่า

องค์กรท้องถิ่นท�าเรื่องนี้ได้ดีกว่าส่วนกลาง เพราะ

ท้องถิ่นรู้ปัญหาของตัวเองดีกว่า โดยแต่ละท้องถิ่น

อาจก�าหนดมาตรการที่ไม่เหมือนกัน ตามบริบท

และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ส่วนในอนาคต 

กฎหมายอากาศสะอาดและองค์กรก�ากับดูแลจะ

ช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและ

เปน็ระบบ โดยสทิธใินการหายใจอากาศสะอาดของ

บุคคลจะได้รับการคุ้มครองและน�าไปสู่การพัฒนา

แนวทางและมาตรการตา่งๆ โดยการมสีว่นรว่มของ

ประชาชนมากขึ้น

แนวทางการแก้ไขปัญหาปี	2564

ส�าหรับแผนการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาค

เหนือ ปี 2564 ส่วนกลางยังคงยึดแนวทาง “4 มาตรการเชิงพ้ืนท่ี 5 

มาตรการบริหารจัดการ” ซ่ึงเป็นแนวทางเดิมท่ีเคยใช้มาต่อเน่ืองหลายปี17 

ประกอบด้วย 4 พื้นที่หลัก ได้แก่ 1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน 

แห่งชาติ 2) พื้นที่เกษตรกรรม 3) พื้นที่ชุมชนและเขตเมือง 4) พื้นที่

ริมทาง และ 5 มาตรการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) ระบบบัญชาการ

เหตุการณ์ 2) มาตรการสร้างความตระหนัก 3) มาตรการลดปริมาณ

เชือ้เพลงิ 4) มาตรการจติอาสาประชารฐั และ 5) การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

แต่ส�าหรับ จ.เชียงใหม่ ปี 2564 ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ

เชิงพ้ืนท่ี ถือเป็นคร้ังแรก (นับแต่ปี 2556) ท่ีจะยกเลิกการประกาศห้าม

เผาโดยเด็ดขาด แต่จะใช้วิธีขอความร่วมมือประชาชนและจัดแบ่งโซน

เหนือ-ใต้เพ่ือบริหารจัดการเช้ือเพลิงตามฐานข้อมูล โดยเร่ิมด�าเนินการ

โซนใต้ก่อน ระหว่างมกราคม-กุมภาพันธ์ จากน้ันจึงเป็นโซนเหนือระหว่าง

มีนาคม-เมษายน รวมระยะเวลาท้ังหมด 4 เดือน ซ่ึงน่าจะยืดหยุ่นและ

เหมาะสมกว่านโยบายท่ีถูกก�าหนดลงมาจากเบ้ืองบน รวมท้ังมีโครงการ

สนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผา มีแนวคิดพ้ืนฐานคือการให้รางวัลกับ 

คนท่ีท�าดี เป็นโครงการแบบบูรณาการเพ่ือลดปัญหาฝุ่นควัน พัฒนากลไก

การมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนป้องกันปัญหาฝุ่นควันจากการเผา 

อย่างย่ังยืนด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น ท�าแนวกันไฟพ้ืนท่ีป่าเกือบสมบูรณ์ 

อบรมท�าแผนชุมชนป้องกัน เส้นทางลาดตระเวน และหอดูไฟ รวมถึง 
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