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ระเบียบวาระที่ ๒.๗

การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
สถานการณปญหา
๑. ในปจจุบัน ปญหาหมอกควันเกิดขึ้นอยางสม่ำเสมอทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต แมทั้งสองพื้นที่มี
แหลงกำเนิดปญหาที่แตกตางกัน เชน ในพื้นที่ภาคเหนือปญหาหลักมักเกิดจากการเผาปา และพื้นที่เกษตร ขณะที่
ในพื้นที่ภาคใต ตนตอปญหามักเกิดหมอกควันจากแหลงธรรมชาติในประเทศเพื่อนบาน จึงอาจมีวิธีปองกันแกไขที่
แตกตางกันไป และแมเอกสารนี้จะทบทวนและนำเสนอรูปธรรมในภาคเหนือตอนบนเปนหลัก แตจะนำเสนอ
มาตรการปองกันแกไขปญหาที่ครอบคลุมใหไดมากที่สุด
๒. ในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเมษายนของทุกป พื้น ๘ จังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศมัก
เกิดปญหาหมอกควันโดยมีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กมีจำนวนมากเกินคามาตรฐานที่กำหนด (คามาตรฐาน PM
๑๐ ๑๒๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) และดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) อยูในเกณฑที่มีผล
กระทบตอสุขภาพ จากขอมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบนของกรมควบคุมมลพิษ
พบวาระหวางป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ แตละจังหวัดมีจำนวนวันที่และคาปริมาณฝุนควันที่สูงเกินระดับมาตรฐานยาง
ตอเนื่อง และมีคา PM๑๐ สูงสุดดังนี้
๓. ตารางแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศปริมาณฝุน ละอองขนาดเล็ก ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด
(มกราคม-เมษายน ป ๒๕๕๐- ๒๕๕๕) :
จำนวนวันที่เกินมาตรฐาน (วัน)
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๔. ฝุน-ควัน ที่มีจำนวนมากจนมองเห็นวามีสภาพคลายกับหมอก จนเรียกวา ภาวะหมอกควัน นั้นมีแหลง
กำเนิดจากหลายแหลงกำเนิดสำคัญ ๔ แหลงดังนี้
(๑) ไฟปา เกิดไฟไหมปาที่เกิดขึ้นสวนใหญจะเกิดในเขตปาเต็งรังและเบญจพรรณที่แหงแลง โดย
เฉพาะอยางยิ่งหากปใดตองเผชิญกับภาวะเอลนีโญ ซึ่งทำใหเกิดภาวะความแหงแลงมากขึ้น ไฟปาที่ไหมในเขต
ปาเต็งรัง และเบญจพรรณ จะมีปริมาณพื้นที่การเกิดไฟที่มากและมีการไหมลามเขาปาดงดิบเปนพื้นที่กวางมากขึ้น
สาเหตุสวนใหญเกิดจากการจุดของมนุษยทั้งที่ตั้งใจและพลั้งเผลอ จากการเก็บหาของปา ลาสัตว เกษตรกรใชวิธี
การชิงเผาปาเพื่อปองกันไฟปาไหมลามเขาสวนของเกษตรกร ขณะที่กำลังเจาหนาที่รัฐมีจำนวนจำกัดไมสามารถ
ควบคุมดูแลไดอยางทั่วถึง ตลอดจนความรูและวิธีการบริหารจัดการในปจจุบันนั้นยังมีขอจำกัดอยูมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจากนโยบายการหามเผาในที่โลงแจง (Zero Burning) ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รับนโยบายจากที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานหมอกควัน มากำหนดแผนงานและมาตรการ
โดยพยายามใหหนวยงานตาง ๆ จัดทำแผนงาน มาตรการ และระเบียบขอบังคับ รวมทั้งประชาสัมพันธในเรื่องการ
หามเผาในภาคการเกษตร และการเผาขยะมูลฝอยจากชุมชนเพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปฏิบัติเพื่อการ
ปองกัน ลดและแกไขปญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาในที่โลงใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
แตในทางปฏิบัติยังขาดการมีสว นรวมของประชาชนอยางแทจริง ทำใหมาตรการการปองกัน และดับไฟปาไมสามารถ
ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีแนวโนมจะขยายความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต
(๒) การใชไฟในพืชที่เกษตร ภายใตเงื่อนไขความจำเปนในการปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของเกษตรกร
เกิดการขยายตัว ของการบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป า มาเป น พื้ น ที่ ก ารเกษตรเพาะปลู ก มี พื ช เศรษฐกิจไดเกิดขึ้นจำนวนมาก
เกิดการขยายพื้นที่เพื่อเพาะปลูก หอมแดง กระเทียม ออย ขาวโพด ถั่วเหลือง กะหล่ำปลี มะเขือเทศ และขาว มี
จำนวนมากขึ้น เกิดการใชไฟเพื่อเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และลักลอบเผาพื้นที่ปามาเปนพื้นที่เกษตรมากขึ้น
เนื่องจากยังไมการแกไขปญหาการซอนทับของที่ดินของรัฐและที่ดินทางการเกษตรของประชาชนทำใหมีการบุกรุก
พื้นที่เพิ่มอยางขาดการควบคุม เมื่อผนวกกับการใชไฟเพื่อการเผาไรของเกษตรกรดั้งเดิมที่ทำขาวไรหมุนเวียนของ
ประชาชนบนพื้นที่สูงที่ยังมีอยูจำนวนมาก ทำใหการเผาในพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้นจำนวนมาก
(๓) ฝุนละอองจากพื้นที่เมืองและอุตสาหกรรม เชน จากการจราจร การกอสราง การเผาขยะมูลฝอย
ชุมชน เผาที่รกรางวางเปลา พื้นที่รอการพัฒนา การเผาไหมโดยไมมีการบำบัดคุณภาพอากาศในอุตสาหกรรมครัว
เรือนที่ใชเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต การเผาไหมเพื่อผลิตไฟฟาชีวมวล แหลงกำเนิดดังกลาวเปนตนเหตุของฝุน
๑ ใน ๔ ของปริมาณทั้งหมดในปจจุบัน ขณะที่แนวโนมการเจริญเติบโตของเมืองและอุตสาหกรรมมีแนวโนมการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ยอมมีผลตอการกลายเปนแหลงกำเนิดฝุนควันที่มากขึ้น และสงผลตอการไหลเวียนของ
อากาศในพื้นที่เมืองที่แยลงมีการสะสมของฝุนละอองมากขึ้นจากกิจกรรมตางๆ
(๔) หมอกควันขามแดนจากประเทศเพื่อนบาน แนวโนมของปญหาหมอกควันในภูมิภาคเอเชีย โดย
เฉพาะในประเทศที่มีเขตแดนติดกับประเทศไทย จะเห็นไดจากคา PM๑๐ ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน และอำเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงราย ที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบานมีคาสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่สถานีตรวจ
วัดอื่น ๆ ซึ่งมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของภูมิภาคอาเซียน
ประกอบกับสภาวการณเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลก ทำใหการเกิดไฟปา ไฟในภาคการเกษตรของประเทศ
พมา ลาว และทางใตของประเทศจีน ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
๕. ทั้ง ๔ แหลงกำเนิดมีแนวโนมที่จะเพิ่มปริมาณฝุน ควัน ที่มากขึ้น ยอมสงผลกระทบในดานตาง ๆ โดย
เฉพาะผลกระทบตอสุขภาพซึ่งเปนผลกระทบระยะยาวที่สังคมยังไมใหความสำคัญมากนัก ผลกระทบจะมีมากขึ้น
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๕๐๓

หากขาดยุทธศาสตรและแผนการดำเนินงานที่ความเหมาะสมในการแกไขปญหา แมจะมีแหลงกำเนิดจากหลาย
แหลงแตควรมุงเนนแกไขปญหาจากแหลงกำเนิดหลักคือ การเผาในพื้นปาและพื้นที่เกษตรเปนกลยุทธหลัก
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
๖. ผลกระทบทางสุขภาพอนามัย สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๐ (เชียงใหม) กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ไดติดตามเฝาระวังผลกระทบทางสุขภาพอนามัยจากสถานการณไฟปาและหมอกควัน โดย
รวบรวมขอมูลจำนวนผูปวยจากโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด ในป ๒๕๕๓ พบวา อัตราผูปวย
กลุมโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจและหลอดเลือ ดเพิ่มขึ้น พรอมกับสถานการณหมอกควันในชวงการเพิ่มขึ้น
สูงสุดสัปดาหที่ ๕-๗ อัตราการปวยเพิ่มขึ้นจาก ๔๓๕ เปน ๕๘๐ คนตอแสนประชากร หรือคิดเปนจำนวนผูปวย
เพิ่มขึ้นกวา ๘,๐๐๐ คน (คิดจากประชากร ๘ จังหวัดภาคเหนือเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ประมาณ ๕.๗ ลานคน)
และจากงานวิจัยของนักวิชาการดานสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหลายสถาบันชี้ใหเห็นวาปญหาหมอกควันมี
ความสัมพันธกับอัตราการเกิดโรคทางเดินหายใจ โรคมะเร็งปอด และโรคหัวใจและหลอดเลือดของประชาชนใน
ภาคเหนือที่มีคาสูงกวาภาคอื่น ๆ ของประเทศ และประชาชนในพื้นที่ชนบทมีความเสี่ยงสูงกวาประชาชนทั่วไป
จากพฤติกรรมการเผาไหมในกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน
๗. ผลกระทบตอสังคม กรณีสาเหตุของปญหาไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตางเห็นไม
ตรงกัน และโยนความรับผิดชอบกันไปมา เชน ประชาชนในเขตเมือง มองวาสาเหตุเกิดจากคนบนพื้นที่สูงที่อาศัย
ทำกินในพื้นที่ปาเปนผูบุกรุกและเผาปา เพื่อขยายที่ทำกินหรือกำจัดเศษวัสดุเหลือใชจากการเกษตรหรือการเตรียม
ดินเพื่อปลูกพืชไร โดยเฉพาะพืชเกษตรเชิงเดีย่ ว สวนคนบนพืน้ ทีส่ งู มองวาเกิดจากการเผาวัสดุเหลือใชจากครัวเรือน
ขยะมูลฝอย การเผาขางทาง การจราจรในเขตเมือง โรงงานอุตสาหกรรม และนายทุนที่เขามาตัดไมทำลายปา
สวนภาครัฐ อาจมองวาประชาชนทำการเผาเพื่อบุกรุกพื้นที่ทำกิน สวนภาคประชาชน มองวาสาเหตุเกิดจากการที่
หนวยงานรัฐทีร่ บั ผิดชอบทำการชิงเผา เพือ่ ลดปริมาณเชื้อเพลิงและของบประมาณจำนวนมากเพือ่ มาบริหารจัดการ
ในพื้นที่ ความเขาใจที่แตกตางเหลานี้สงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ซึ่งอาจจะยังไมเห็นความรุนแรง แตก็เปน
สาเหตุที่ทำใหไมสามารถสรางความรวมมือ สรางความรับผิดชอบตอการแกไขปญหารวมกันได
๘. ผลกระทบตอระบบนิเวศ นิเวศมีความหลากหลายทัง้ ทีเ่ ปนระบบนิเวศทีไ่ มตอ งการไฟ นิเวศทีต่ อ งการไฟ
แตระบบการจัดการทีข่ าดความเขาใจระบบนิเวศใชนโยบายและมาตรการเดียวกันในทุกพืน้ ที่ เกิดความไมเหมาะสม
กับระบบนิเวศทำให พื้นที่นิเวศปาที่ไมตองการไฟแตกลับถูกบุกรุกทำลายเกิดไฟปามากขึ้น และมีปจจัยเสี่ยงเกิดไฟ
ปาถูกสะสมมากขึ้น ขณะที่พื้นที่ปาที่ตองการไฟเปนองคประกอบ ในกรณีพื้นที่ปาเต็งรัง-เบญจพรรณถูกจัดการโดย
มาตรการการหามเผา ทำใหไฟที่เคยเปนตัวชวยปองกันพื้นที่ปาดิบ เปนพื้นที่สรางระบบการคืนแรธาตุใหกับดิน
ทำใหไมบางชนิดเจริญเติบโตไดดี ชวยกำจัดเชื้อโรค สงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางปาและระบบนิเวศ ซึ่งจะ
ทำใหเกิดการสะสมของเชื้อเพลิงและเกิดไฟปาที่รุนแรงในอนาคต อีกทั้งยังบิดเบือนวงจรของธรรมชาติและหวงโซ
อาหารเปลี่ยนไป ปาเต็งรังเบญจพรรณที่เคยทำหนาที่เปนแหลงอาหารสำคัญของสัตวปาตองลดนอยหายไปซึ่งจะ
สงผลตอความอุดมสมบูรณและความสมดุลของธรรมชาติในอนาคต
นโยบาย มาตรการและโครงสรางกลไกการแกไขปญหา
๙. กลไกระดับชาติ ในป ๒๕๕๐ รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการศูนยอำนวยการแกไขปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือขึ้น หลังจากเกิดวิกฤติหมอกควันอยางรุนแรงขึ้นเปนปแรก โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทน
๕๐๔ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการฟนฟูระบบนิเวศวิทยาเพื่อการปองกันและ
แกไขปญหาหมอกควันโดยการมีสวนรวมของประชาชนทองที่จังหวัดเชียงใหม และคณะอนุกรรมการประสานการ
จัดทำแผนปฏิบัติการแกปญหาหมอกควันและไฟปาเพื่อจัดทำแผนแกไขปญหาในพื้นที่ ๘ จังหวัด ที่ประกอบดวย
องคกรภาคเอกชนและภาคประชาสังคมหลายภาคสวน ปจจุบันคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการทั้ง ๒ คณะ
ไดหมดภารกิจไปตามวาระของรัฐบาล
๑๐. ตอมามีการจัดตั้ง คณะกรรมการจั ดการไฟป า และหมอกควันแห งชาติ ขึ้ นตามคำสั่ งสำนักนายก
รัฐมนตรีที่ ๑๒๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ลงนามโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อ
ใหการจัดการปญหาไฟปา และหมอกควัน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอเหตุการณ มีการทำงานแบบบูรณา
การระหวางหนวยงานทุกภาคสวน อีกทั้งเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรับมือปญหาไฟปาและหมอกควันใน
ปตอไป โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานกรรมการ และมีปลัด
กระทรวง ๑๑ กระทรวง และอธิบดีกรมตางๆที่เกี่ยวของเปนกรรมการ จึงมีเพียงหนวยงานภาครัฐเทานั้น ไมมีภาค
สวนอื่นๆ เปนคณะกรรมการและที่ผานมามีการประชุมนอยครั้ง หรือมีเฉพาะชวงที่เกิดสถานการณหมอกควัน รวม
ทั้งการผลักดันงบประมาณสนับสนุนแผนงานแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันทั้งระยะสั้นและระยะยาวยังไม
สอดคลองกับการแกไขปญหา ทำใหการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควัน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
เปนไปในลักษณะแกไขปญหาเฉพาะหนาทำกิจกรรมเฉพาะชวงทีเ่ กิดสถานการณ ซึง่ ยังไมเพียงพอตอการแกไขปญหา
ในระยะยาว
๑๑. เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเรื่อง การจัดการปญหาไฟปาและหมอก
ควันตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ใหกระทรวงสาธารณสุขแจงเตือนและทำความเขาใจ
กับประชาชนเกี่ ย วกั บ ป ญ หาและผลกระทบต อ สุ ข ภาพจากสถานการณหมอกควัน พรอมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ
การแพทยและบุคลากรตามความจำเปน
๑๒. คณะกรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันแหงชาติ ไดมีคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๓ แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด เพื่อกำหนด
นโยบาย มาตรการและแผนการปฏิบัติงานในในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันแบบบูรณาการ ตลอดจน
รณรงคประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมทั้งจัดใหมีศูนยประสานงานระดับ
กลุมจังหวัด กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย การประสานงานและการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารรวมกัน
ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาคและจังหวัด รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และติดตามผล
การดำเนินงานตามแผนการปฏิบตั งิ าน เพือ่ แกไขปองกันปญหาไฟปาและหมอกควัน แตยังขาดการทำงานที่ตอเนื่อง
ใหความสนใจเฉพาะชวงเวลาทีเ่ กิดสถานการณหมอกควัน ในขณะทีก่ ระบวนการวางแผนไมสอดคลองกับระยะเวลา
มีการทำแผนระยะยาว (๕ ป) แตขาดการผลักดันไปสูการปฏิบัติ ไมมีการสนับสนุนงบประมาณตามแผน ในขณะที่
การประเมินผลไมสอดคลองกับแผนและสภาพแวดลอม
๑๓. ทั้งนี้ หนวยงานในระดับนโยบาย แมจะสนับสนุนใหความรวมมือและสนใจในปญหาไฟปาและหมอก
ควัน ทำการรณรงค เผยแพรและประชาสัมพันธ กำหนดแนวทางปฏิบัติหรือขอเสนอแนะตาง ๆ สวนใหญเปนการ
แกไขปญหาเฉพาะหนา แตกย็ งั ไมสามารถกำหนดใหหนวยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรงปฏิบตั ติ ามขอเสนอหรือ
แนวทางปฏิบัตินั้น ๆ ได
๑๔. กลไกระดับจังหวัด ในภาคราชการในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด จะมีการจัดตัง้ ศูนยอำนวยการเฉพาะกิจปองกัน
และแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา เปนประจำทุกป โดยเปนศูนยกลางในการติดตอ รับแจงขาวอัคคีภยั และไฟปา
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๕๐๕

ในชวงฤดูแลงของอำเภอ/กิ่งอำเภอและสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางใกลชิด กำชับเจาหนาที่และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพิ่มมาตรการในการปองกันอัคคีภัยและไฟปา ควบคุมการเผาในที่โลงทุกชนิดทั้งในพื้นที่ชุมชน พื้นที่
การเกษตร พื้นที่ปาอนุรักษและปาสงวนแหงชาติ ในชวงอากาศแหงเพื่อลดสาเหตุการเกิดหมอกควันและมลพิษ
ทางอากาศ จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารสถานการณหมอกควันและไฟปาอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาเปนหลักเชนกัน ทั้งนี้หนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดกระทรวงตาง ๆ ที่ทำงานในจังหวัด จะทำ
หนาที่ แปลงนโยบายและแผนสูการปฏิบัติ แตเนื่องจากปญหาหมอกควันมีความเกี่ยวของทับซอนกันหลายมิติ แต
หนวยงานภาครัฐแตละหนวยงานตางปฏิบัติงานภายใตนโยบายของแตละกระทรวง และไมสามารถบูรณาการได
ในขณะที่กลไกการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการก็ไมสามารถปฏิบัติไดจริงเนื่องจากขอจำกัดดานโครงสรางการ
บริหารงานของแตละหนวยงาน การดำเนินงานจึงเปนลักษณะตางหนวยงานตางทำขาดการกำหนดเปาหมายรวม
กันบนพื้นที่ฐานของขอมูลที่รอบดาน สวนใหญใหความสนใจกับการแกไขปญหาระยะสั้น หรือการปฏิบัติงาน
เฉพาะหนา ไมใหความสำคัญและปฏิบัติงานไมตอเนื่อง ยังมีขอจำกัดดานภาระงานประจำ อัตรากำลัง งบประมาณ
และขาดการวางแผนหรือวิธีปฏิบัติงานโดยใชขอมูลจากการศึกษาวิจัย
๑๕. ในภาคประชาชน มีการริเริ่ม จัดตั้งกลไกการทำงานแกไขปญหาไฟปา หมอกควัน และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในระดับจังหวัด ระดับตำบลและระดับลุม น้ำ เชนในจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน
นาน พะเยา เชียงราย ลำพูน ลำปาง เปนตน โดยทำหนาที่สนับสนุน และประสานงานรวมกับภาคีในสวนตางๆใน
การวางแผนการแกไขปญหา แตยังมีขอจำกัดในเรื่อง สิทธิและอำนาจ การเขาถึงงบประมาณ การยกระดับความรู
การเชื่อมประสานและผลักดันขอเสนอ โดยเฉพาะสถานภาพของภาคประชาชนในปจจุบัน ยังไมเกิดการยอมรับ
จากภาครัฐใหเปนองคกรหลักในการรวมแกไขปญหา อีกทั้ง องคกรชาวบานและเครือขาย ไมมีสิทธิโดยชอบตาม
กฎหมายในการจัดการไฟปา การจัดการปา ไมไดเปนเจาภาพหลัก มีสถานะเปนเพียงผูใหความรวมมือกับรัฐ ไม
ไดมีสถานะเปนเจาภาพหลัก ทีม่ สี ทิ ธิและอำนาจโดยชอบดวยกฎหมาย ขาดความรูท เี่ หมาะสม เทาทันตอสถานการณ
๑๖. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมไดรับการถายโอนบุคลากรและไมมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับ
ดำเนินงานหรือกิจกรรมในดานนีจ้ ากกรมปาไม ทำใหยงั ไมใหความสำคัญกับการปองกันและควบคุมการเผาเทาที่ควร
เนื่องจากมีบุคลากรไมเพียงพอและยังมีความตองการการพัฒนาศักยภาพและถายทอดองคความรูที่เกี่ยวของใหกับ
บุคลากรในทองถิน่ สนับสนุนขอมูล ผลกระทบทีเ่ กิดตอสุขภาพอนามัย รวมทัง้ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน
ใหทันตอหวงระยะเวลาการเกิดไฟปาและหมอกควัน
๑๗. องคกรสนับสนุน ไดแก สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
สภาเกษตรกรแหงชาติ องคกรพัฒนาเอกชน มีประสบการณทำงานใกลชิดกับชุมชนและสถานการณปญหา มีความ
ยึดหยุนในการกำหนดแนวทางการทำงานและกำหนดวิธีบริหารงบประมาณที่เหมาะสมกับสภาพปญหาไดมากกวา
ระบบราชการ แตก็ยังไมไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทำแผนสนับสนุนแผนการจัดการไฟปา หมอกควัน
ของประชาชนอยางเปนระบบรวมกับรัฐ
๑๘. สถาบันการศึกษาใหความสนใจศึกษาเชิงวิชาการความรูเ ฉพาะสาขา ยังขาดการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
และยังไมมีทางเลือกที่เหมาะสมเปนไปไดในทางปฏิบัติ
ขอจำกัดการดำเนินงาน และการแกไขปญหา
๑๙. การดำเนินการหนวยงานราชการกลายเปนหนวยงานหลักที่ดำเนินการเพียงฝายเดียว ขาดการมีสวน
รวมของประชาชนอยางจริงจังในทุกระดับ ดังนั้นจึงควรมีมุงเนนปรับปรุงใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนอยาง
๕๐๖ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

จริงจังในทุกระดับ ทั้งในระดับคณะกรรมการหมอกควันแหงชาติ คณะกรรมการหมอกควันระดับภาค จังหวัด
อำเภอ และ ตำบล
๒๐. ปญหาการจัดสรรงบประมาณลาชาไมสอดคลองกับฤดูกาลของการเกิดปญหา และไมเพียงพอ ไมถึง
กลุม ประชาชนผูท ำหนาทีใ่ นการดำเนินการจัดการแกไขปญหาระดับหมูบ า น ตำบล และยังขาดมาตรการทางนโยบาย
และระเบียบที่ชัดเจนในการกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นทีวิกฤติสามารถจัดทำของบประมาณเพื่อ
จัดการปญหาหมอกควันเปนการเฉพาะ ไดโดยตรง เชน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับ
จังหวัด ใชเกณฑการสนับสนุนทองถิ่นเดียวกันทั้งประเทศ และดานมลพิษหมอกควันมักไมไดรับการสนับสนุน
เนื่องจากไมไดกำหนดหลักเกณฑเฉพาะพื้นที่
๒๑. การไมมกี ฎหมายทีเ่ อือ้ ประโยชนใหกบั ชุมชนไดมสี ทิ ธิและหนาไดทำหนาทีด่ แู ลรักษาปาอยางเปนระบบ
เมื่อไมมีสถานะทางกฎหมายรับรองอยางชัดเจน ทำใหประชาชนขาดสิทธิในการกำหนดจัดทำแผนการจัดการปา
จัดการไฟปารวมกับรัฐอยางเหมาะสม ประชาชนมีเพียงหนาที่พลเมืองดีแตขาดสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย ทำใหไม
สามารถจัดตั้งกลุมมีระเบียบกติกาชุมชนที่ชอบดวยกฎหมายมีผลตอสภาพบังคับใช ตลอดจนยังเปนการจำกัดสิทธิ
ในการเขาถึงงบประมาณของรัฐ เพื่อทำแผนการจัดการไฟปาไดดวยองคกรชุมชน
๒๒. ไมมนี โยบายที่เอื้อใหเกิดการดำเนินการแกไขปญหาตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่โดยเฉพาะ
อยางการแกไขปญหาเรื่องการ ซอนทับระหวางที่ทำกินของประชาชน ที่ซอนทับการประกาศเปนที่ปาของรัฐ
จำนวนมากที่ยังไมมีการสำรวจ ตรวจสอบดำเนินการพิสูจนสิทธิ รองรับสิทธิ จำกัดสิทธิ ใหเหมาะสม (มีมติ ครม.
ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๒) ซึ่งเปนเหตุพื้นฐานทำใหรัฐไมสามารถดำเนินการควบคุมปองกันการบุกรุกปาเพิ่มเติมได
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดการบุกรุกเพื่อขยายพื้นที่การปลูกพืชเขาไปในพื้นที่ปาจำนวนมาก และเปนสาเหตุสำคัญ
ของการเกิดไฟจำนวนมาก
๒๓. ขอจำกัดในสิทธิที่ดิน เนื่องจากการครอบครองใชประโยชนยังไมมีเอกสารสิทธิถูกตองตามนโยบาย
และกฎหมาย ทำใหเกษตรกรไมสามารถเขาถึง โอกาสในการปรับเปลีย่ นระบบการปลูกพืชจากพืชเชิงเดี่ยวไปสูระบบ
การปลูกสรางสวนปาแบบผสมผสานได ขาดโอกาสในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารปลูกสรางสวนปา หรือ
นโยบายสงเสริมอาชีพอื่น ๆ ซึ่งเปนรูปแบบการเกษตรสำคัญที่สามารถลดการเผาไปไดจำนวนมาก
๒๔. แมมีพื้นที่ตนแบบชุมชน หรือนวัตกรรมองคความรูที่มีอยูแลวก็คอนขางมาก แตยังกระจัดกระจาย
ยังไมสามารถายโอนไปสูผูทตี่ อ งการใชความรูไ ดในวงกวาง ขาดการขยายผลสูพ นื้ ทีข่ า งเคียง การสนับสนุนไมตอเนื่อง
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๕ / รางมติ ๗
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