
ควบคุมการเผา 
ลดปััญหาหมอกควัน 

POLICY 
BRIEF
สิิงหาคม 2565



ส่่งผลกระทบด้้าน
สุ่ขภาพกายและสุ่ขภาพจิิต 
เช่่น โรคระบบทางเดิินหายใจ 
กลุ่่่มโรคหัวใจแลุ่ะหลุ่อดิเลืุ่อดิ 

ภาวะความเครียดิ 

หมอกควันและฝุุ่� น 2.5 
มหนัตภัยัสุุขภัาพระยะยาว

ปััญหาหมอกควันัเป็ันปััญหามลพิิษทางอากาศท่�เกิดจากการ 

สะสมของควัันและฝุ่่� นในอากาศ ส�งผลกระทบต่�อ 

ปัระชาชนทั �ง ด้านส่ขภาพิกายและส่ขภาพิจิต่ เช�น  

โรคระบบทางเดินหายใจ กล่�มโรคหัวัใจและหลอดเลือด 

ภาวัะควัามเคร่ยด และด้านเศรษฐกิจ เช�น ค�าใช้จ�าย 

ด้านส่ขภาพิสูงข้ �น แต� ปััญหาหมอกควันซึ่่� งเกิดข่ �น 

ในหลายพ้ �นที่่�ของไที่ย และรุนแรงที่่� สุุดในภัาคเหน้อ 

ม่สุาเหตุสุำา คัญอันหน่� ง ค้อการเผาในที่่� โล� งแ จ้้ง  

ท่�ยังไม�ได้รับการแก้ไขอย�างจริงจัง แม้จะม่มาต่รการ 

ของรัฐออกมา แต่�ยังไม�ม่ปัระสิทธิิภาพิเพ่ิยงพิอ ปััญหาน่ � 

จ้งเป็ันปััญหาท่�ควัรได้รับการแก้ไขปััญหาอย�างจริงจัง 

และม่ปัระสทิธิิภาพิมากข้ �น

ปััญหาหมอกควันที่างภัาคเหน้อ มักเกดิจ้าก 

การเผาในที่่� โล� งแจ้้ง ที่ั �งพ้ �นที่่�ปั� าและพ้ �นที่่�

การเกษตร โดยม่การเผาไร� ข้าวัโพิดอย�าง

กว้ัางขวัาง จากการขยายพืิ �นท่� เ ชิงเกษต่ร 

อย�างมากต่ั �งแต่�ป่ั 2549 เป็ันต้่นมา ทั �งใน

ไทยและปัระเทศเพืิ�อนบ้าน สุำาหรับพ้ �นที่่�

กรุงเที่พมหานครและปัริมณฑล ม่แนวัโน้ม

ของปัริมาณฝุ่่� นและหมอกควันัเพิ�มข่ �นต�อเน้�อง 

โดยม่สุาเหตุจ้ากการเผาพ้ �นที่่� เกษตร 

โดยเฉพาะอ้อยและข้าวโพดในพ้ �นที่่� 

ภัาคกลางและปัระเที่ศเพ้�อนบ้านร� วมด้วย 

เช่�นกัน

การเผาในที่่�โล�งแจ้้ง
กบั ปััญหาหมอกควัน

ปััญหาหมอกควััน 
รุนแรงท่�สุ่ด้ใน
ภาคเหนือ 
มีสาเหตุ่สำ าคัญอันหน่�ง

คือการเผาในที� โลุ่่งแจ้ง



แผนแก้ไขปััญหาฝุุ่� นละออง: 
การแก้ปััญหาที่่�ปัลายเหตุ

ในป่ั 2564 ภาครัฐได้จดัทำาแผนเฉพิาะกิจเพืิ�อแก้ไขปััญหามลพิิษด้านฝุ่่� นละออง 

12 ข้อ และในป่ั 2565 ได้ม่การจดัทำาแผนเฉพิาะกิจภายใต้่แนวัคดิ “1 สุ้�อสุาร 

5 ป้ัองกัน 3 เผช่ญิเหตุ” เช�น การพิฒันาระบบคาดการณ์ฝุ่่� นละอองล�วังหน้า 

กำาหนดเขต่ควับคม่ไฟปั� า กำาหนดช�วังเวัลาห้ามเผาเด็ดขาด และการกำาหนด 

ต่วััช่ �วัดัร�วัม ASEAN Joint KPI ลดจด่ควัามร้อนในภมิูภาคอาเซ่ียน เป็ันต้่น  

แต่�มาต่รการดังกล�าวัเป็ันการม่�งแก้ปััญหาท่�ปัลายเหต่่ ทำาให้ต่ามไม�ทัน 

กบัปััญหาเรื�องการเผาในท่�โล�งแจ้งท่�ขยายครอบคลม่ไปัอย�างกว้ัางขวัาง

ท่�ผ�านมา ปัระเที่ศไที่ยม่แนวที่างแก้ไขปััญหาในเช่ิงรับมากกว�าเช่ิงรุก 

เน้นการแก้ไขปััญหาที่่�ปัลายเหตุ มาตรการต�างๆ มักเป็ันการควบคุม

การปัลดปัล�อยมลพษิในช่�วงที่่�ม่ปััญหามากกว�าการจ้ดัการที่่�แหล�งกำาเนิด  

การแก้ไขปััญหาท่�ยั�งยืน คือควัามร�วัมมือจากท่กฝุ่� ายในการปัรับเปัล่�ยน

พิฤต่ิกรรมของมนษ่ย์ซี้�งเป็ันผู้ก�อให้เกิดปััญหามลพิิษต่ั �งแต่�ต้่นทาง ซี้�งในท่�น่ � 

ก็คือพิฤต่กิรรมการเผาในท่�โล�งแจ้งนั�นเอง 

แนวที่างการแก้ไขปััญหา

หมอกควันจ้ากการเผา

 ควรผลักดนัให้เกดิกฎหมายอากาศสุะอาด (Clean Air Act)  

และองค์กรกำากับดูแลเพืิ�อให้เกิดการแก้ปััญหาอย�างเป็ัน 

รูปัธิรรม เพืิ�อรับรองสทิธิิท่�จะหายใจอากาศสะอาดของบค่คล  

โดยรัฐม่พิันธิกรณ่ท่�จะต้่องค่้ มครองสิทธิิน่ �เช�นเด่ยวักับ 

สทิธิิมนษ่ยชน สำาหรับ “กลุ�มเปัราะบาง” เช�น เดก็ หญิงม่ครรภ์  

ผู้สงูอาย ่ผู้ปั� วัยเรื �อรัง ผู้ปั� วัยทางเดนิหายใจ ผู้ทำางานกลางแจ้ง  

ควัรได้รับสิทธิิในการต่รวัจส่ขภาพิ โดยรัฐต้่องรับฟังข้อมูล 

และข้อร้องเร่ยนจากปัระชาชน และกำาหนดสทิธิิในการเข้าถึง้

ควัามยต่่ิธิรรมทางสิ�งแวัดล้อมของปัระชาชน

ประเทศไทย
มีแนวทาง 
แก้ไขปัญหา

ในเชิิงรับ
มากกว่า
เชิิงรุก 

ผลักดั้นให้เกิด้
กฎหมายอากาศส่ะอาด้ 

(Clean Air Act)

1



 การแก้ไขปััญหาหมอกควัันและไฟปั� าในภาคเหนือ 

ท่�ผ�านมาเป็ันแบบสั�งการจากบนลงล�าง ควรเน้นการ 

แก้ปััญหาในระดับพ้ �นที่่�โดยการเสุริมศักยภัาพชุ่มช่น  

และพัฒนากลไกการม่สุ� วนร� วมในการจั้ดการ

ปั� าชุ่มช่น โดยแต่�ละท้องถิึ�นอาจกำาหนดมาต่รการท่� 

ไม� เหมือนกัน ต่ามบริบทและควัามเหมาะสมของ 

แต่�ละพืิ �นท่� โดยส�งเสริมให้ม่การออกเทศบญัญัต่ิวั�าด้วัย

การบริหารจัดการทรัพิยากรธิรรมชาติ่และการจัดการ

ท่�ดนิ สำารวัจเขต่ท่�ดนิของชาวับ้าน เพืิ�อแสดงขอบเขต่ท่�ดนิ 

และปั� าชม่ชน อ่กทั �งพิฒันากลไกการม่ส�วันร�วัมของชม่ชน 

เพืิ�อปั้องกันปััญหาฝุ่่� นควัันจากการเผาอย�างยั�ง ยืน  

จดัทำาแนวักนัไฟพืิ �นท่�ปั� า อบรมทำาแผนชม่ชน ทำาเส้นทาง

ลาดต่ระเวัน และหอดไูฟ เป็ันต้่น 

 เนื�องจากนโยบายส�งเสริมการขยายพืิ �นท่�ปัลูกข้าวัโพิด

ทั �งในไทยและต่�างปัระเทศ เป็ันสาเหต่ห่ลกัอนัหน้�งท่�ก�อให้

เกิดการเผาในท่�โล�งแจ้งและก�อให้เกิดปััญหามลพิิษทาง

อากาศ ดงันั �นควรม่การออกมาตรการเสุริมเพ้�อลดการ

เผาเพ้�อเกบ็ผลผลิตหร้อวัสุดุที่างการเกษตร โดยร�วม

ม้อกับภัาคเอกช่นที่่�อยู�ในห�วงโซึ่�การผลติเพ้�อกำาหนด

มาตรการเพ้�อลดการเผา พิฒันาเครื�องจกัรในการเก็บเก่�ยวั 

ผลผลติ่ทดแทนการเผา และร�วัมมอืกบัผู้ผลติ่ไฟฟา้ช่วัมวัล

เพืิ�อรับซืี �อวัสัดท่างการเกษต่รในพืิ �นท่�ต่�างๆ เป็ันต้่น

 ปััญหาหมอกควันข้ามพรมแดน ควรเป็ันปัระเดน็หน่�ง

ที่่�ปัระเที่ศไที่ยและปัระเที่ศเพ้�อนบ้านต้องหาร้อ 

เพ้� อ ร� วม กันแ ก้ ไข ปััญหาในกรอบภัูมิภัาค / 

อนุภัูมิภัาคต�างๆ เช�น GMS, ACMECS และอาเซ่ียน 

โดยร�วัมมือทั �งภาครัฐ เอกชน และภาคปัระชาสังคม  

โดยไทยอาจให้ควัามช�วัยเหลือปัระเทศเพืิ�อนบ้าน 

ในเรื�องเงินท่นและเทคโนโลย่ และถึ�ายทอดบทเร่ยน 

ในการแก้ไขปััญหาระหวั�างกนั

 ปัระช่าช่นในทีุ่กช่� วงวัยควรได้รับการปัลูกฝัุ่ง 

ให้ม่บที่บาที่ในการปัรับเปัล่�ยนพฤติกรรมเพ้�อลด

การก�อมลพิษและสุร้างกระที่บด้านสุิ� งแวดล้อม  

เมื�อร�วัมมือกนัก็ย�อมท่�จะขบัเคลื�อนไปัสู�การเปัล่�ยนแปัลง

ท่�ด่ข้ �นในระยะยาวัได้ โดยสถึานท่�ศก้ษาและชม่ชนต่�างๆ  

รวัมทั �งสื�อต่�างๆ ของรัฐควัรสอดแทรกเรื� องปััญหา

มลพิิษทางอากาศ และแนวัทางการปัรับปัร่งแก้ไข  

เ พืิ� อปัลูก จิต่สำาน้กใ ห้กับ เยาวัชนและปัระชาชน 

ในทก่ระดบั 

อ้างอิง

1  อรรคณฐั วันัทนะสมบตั่,ิ “เปิัดปัมทน่ข้ามชาต่กิบัควันัพิิษข้ามพิรมแดน,” 

TCIJ (26 ก่มภาพิันธ์ิ 2560), จาก https://www.tcijthai.com/

news/2017/26/scoop/6792 

2   กระทรวังทรัพิยากรธิรรมชาต่ิและสิ�งแวัดล้อม (2565) มาต่รการ 

แก้ปััญหาด้านสิ�งแวัดล้อม (ฝุ่่� นละออง PM 2.5)

ผู้้� สนใจสามารถอ่่านเน้�อ่หาเพิ่่�มเติ่มได้� ในสถานการณ์์เด่้นเร้� อ่ง  

ปััญหาหมอ่กควัันและไฟป่ัาในภาคเหน้อ่:สาเหตุิและแนวัทางการจัด้การ

อ่ย่่างยั่�งย้่น ราย่งานสุขภาพิ่คนไทย่ 2564 และสถานการณ์์เด่้นเร้�อ่ง  

P.M. 2.5 มหันติภัย่สุขภาพิ่ขอ่งไทย่ ราย่งานสุขภาพิ่คนไทย่ 2563

แนวที่างการแก้ไขปััญหา

หมอกควันจ้ากการเผา
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ผ้้เขียน
ผศ.ดร. สกักรินทร์ นิยมศลิป์ั | กาญจนา เท่ยนลาย

รายงานส่ขภาพคนไทย

ดำาเนินการโดยสถึาบันวิัจัย
ปั ร ะ ช า ก ร แ ล ะ สั ง ค ม 
มหาวัิทยาลยัมหิดล โดยการ
สนับสน่นของ  สำานักงาน
กองท่นสนบัสน่นการสร้างเสริมสข่ภาพิ (สสส.) ต่ั �งแต่�ป่ั 2546 อย�างต่�อเนื�อง 
เป็ันปัระจำาทก่ป่ั ม่บทบาทในการนำาเสนอข้อมลูสถึานการณ์ และปัระเดน็สำาคญั
ด้านส่ขภาพิ โดยข้อมูลและองค์ควัามรู้ทำาหน้าท่�ในการช่ �ปัระเด็นปััญหาทาง
สข่ภาพิท่�สำาคญัของปัระเทศ ให้ข้อเสนอแนะและแนวัทางในการแก้ไขปััญหา 
เพืิ�อเป็ันแนวัทางในการกำาหนดทิศทางนโยบายในอนาคต่

https://www.thaihealthreport.com

https://www.facebook.com/Thaihealthreport


