
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ ๕.๔ การจัดการปัญหาหมอก
ควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องจูปีเตอร์ ๔ - ๖ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

ในปัจจุบัน ปัญหาหมอกควันเกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอท้ังในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคใต้ แม้ทั้งสองพ้ืนที่มี
แหล่งกําเนิดที่แตกต่างกัน เช่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือปัญหาหลักมักเกิดจากการเผาป่าและพ้ืนที่เกษตร ขณะท่ีใน
พ้ืนที่ภาคใต้ ต้นตอปัญหามักเกิดหมอกควันจากแหล่งธรรมชาติในประเทศเพ่ือนบ้าน จึงอาจมีวิธีป้องกันแก้ไขที่
แตกต่างกันไป แต่จะนําเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมให้ได้มากที่สุด ช่วงระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี พ้ืนที่ ๘ จังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศมักเกิดปัญหาหมอกควันโดยมี
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กมีจํานวนมากเกินค่ามาตรฐานที่กําหนด (ค่ามาตรฐาน PM ๑๐ = ๑๒๐ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร) และดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) อยู่ในเกณฑ์มีผลเสียต่อสุขภาพซึ่ง
ติดตามมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๕ มีทั้งจํานวนวันและปริมาณฝุ่นสูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเน่ือง ซึ่งทาง
สมัชชาฯ ได้กําหนดทิศทางออกเป็น ๖ ด้าน โดยในหัวข้อที่ ๕ เก่ียวข้องกับกรมพัฒนาที่ดินคือสนับสนุนให้
เกษตรกรนําเอาเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ทําปุ๋ยหมักโดยระบุว่าเป็นกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน สรุปทิศทางทั้ง 
๖ ด้านของสมัชชาฯ เป็นแผนแก้ไขปลายเหตุ ไม่ใช่แผนที่จะเป็นการที่ทําให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้นแต่อย่าง
ใด จึงขอเสนอแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดหมอกและควันที่ทําอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนดังน้ี 

๑. แก้ปัญหาต้นเหตุโดยวิเคราะห์ต้นเหตุให้ถูกต้องโดยเศษวัสดุทางการเกษตรท่ีเผาไหม้ ได้แก่ นาข้าว 
อ้อย และข้าวโพดต้องทําให้ litter ต่าง ๆ มีค่ามีราคา จะได้ไม่เผา โดยส่งเสริมให้นําไปทําอุตสาหกรรม
เพ่ือลด Substrate และทําเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

๒. แยกปัญหาต้นเหตุของไฟให้ถูกต้อง แบ่งเป็น ๔ สาเหตุ คือ ไฟจากป่า ไฟจากพ้ืนที่เกษตร ไฟจากตัว
เมืองและพ้ืนที่อุตสาหกรรม และท้ายสุดไฟและหมอกควันข้ามแดน ซึ่งไม่เห็นว่าทั้ง ๔ แหล่งต้นไฟ มี
แนวทางป้องกันอย่างไร มีแต่แนวทางการช่วยอบรมให้ความรู้ สําหรับหมอกควันข้ามแดนจาก
ต่างประเทศป้องกันแก้ไขได้ยาก 

๓. ควรมีการต้ังโจทย์ที่เรียกว่า ดึงฟืนฟางออกจากไฟ คือทําให้ Organic litter ลดลงให้หมด คือการ
ลดทอน Biomass จากฟางข้าว จากตอซังข้าวโพด และลดการเผาอ้อยก่อนและหลังการเก็บเก่ียว โดย
ใช้มาตรการทางด้านนโยบายของรัฐที่สนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็นด้านของ
เอกชนและราชการ อาทิ เกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย และชุมชนมี
การนํา Organic litter ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ืองและมีมูลค่าเพ่ิม 

๔. ให้สมัชชาทบทวนพ้ืนที่ดําเนินการเป็นพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือกระชับพ้ืนที่ให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น ควบคู่
ไปกับงานที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยเสนอสมัชชาให้
พิจารณาป้องกันแก้ไขสุขภาพแห่งชาติของประชาชนเป็นพ้ืนที่นําร่องเดียวกันกับ ๖ เมืองเกษตรสีเขียว
ต้นแบบ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ หนองคาย ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี และพัทลุง 

๕. ขอให้ กผง. ทบทวนงบประมาณ อบรมทําแปลงสาธิตทดสอบขนาดใหญ่ ทั้งกิจกรรมการลดเผาใน
พ้ืนที่โล่ง การทําปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ การปลูกไม้ยืนต้นในหัวไร่ปลายนา ในโครงการภาวะโลกร้อน
ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยส่งเสริมและแนะนําจากการวิเคราะห์พ้ืนที่เป้าหมาย (พ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ต้นไฟ



เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการทํางานที่ดีย่ิงขึ้น) เพราะหากไม่ใช้หลักวิชาการนํา จะทําให้เวลานําไป
ปฏิบัติจะเกิดปัญหาตามมาอย่างมากในเร่ืองของการลดหมอกควันไฟข้ามแดน ซึ่งเป็นผลทําให้เกิดผล
กระทบในวงกว้างในแต่ละจังหวัด 

 
เขียนโดย นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธ์ุ 
รักษาการ ผชช.ด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า 

ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อน 

 

โปรแกรม ThaiCO2 

เป็นโปรแกรมสําหรับจัดทําฐานข้อมูลการเกิดก๊าซ CO2 โดยการเผาเศษพืชและไฟไหม้ในพ้ืนที่ป่า 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรายงานสถานการณ์การเกิด Hotspot และการเกิดก๊าซ CO2 จากไฟไหม้ป่า และการเผาเศษพืช
จากภาคเกษตรกรรม และกักเก็บคาร์บอนลงดิน 

2. เพ่ือติดตามการฝังกลบตอซังของเกษตรกรในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 

3. เพ่ือทราบรูปแบบการจัดทําระบบอนุรักษ์ดิน และน้ําในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 

4. เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลและการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 



โปรแกรม ThaiCO2 จะแสดงรายละเอียด 

1. พิกัดของจุดที่เกิด Hotspot 

2. ตําบล อําเภอ และจังหวัดที่เกิด Hotspot 

3. การใช้ประโยชน์ของที่ดินส่วนใหญ่ในบริเวณน้ัน 

4. มวลชีวภาพ (Biomass) และมวลแห้ง (Dry matter) 

5. เปอร์เซ็นต์คาร์บอนในพืช 

6. ปริมาณคาร์บอนที่ปลดปล่อย 

7. เขตอนุรักษ์และประเภทของเขตอนุรักษ์ 

ประโยชน์ 

1. ทําให้ทราบพิกัดบริเวณพ้ืนที่ที่เกิด Hotspot ในทุก ๆ บริเวณซึ่งเป็นแหล่งปลดปล่อย CO2 ออกสู่
บรรยากาศ ทําให้การเฝ้าระวังการเกิด Hotspot ทําได้ง่ายขึ้น 

2. ทําให้ทราบว่า การเผา dry matter ในพ้ืนที่ 1 ไร่ จะสามารถปลดปล่อยเป็น CO2 ได้ปริมาณเท่าใด 

3. หากงดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรจะสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ปริมาณเท่าใด 

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อน สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

โทรศัพท์ 02-579-5546 

e-mail  ayuthasart@gmail.com 

Facebook เมืองเกษตรสีเขียว https://www.facebook.com/chatnapa.kumsaen.7 

Fan page เมืองเกษตรสีเขียว https://www.facebook.com/greencity6gac?fref=ts 

 



ภาพการเกิด Hotspot 

 

 



 

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเกิด Hotspot ในพื้นที่เกษตรกรรม 

 



 

 



รายละเอียดจุดไหม้ไฟที่ติดตามจากดาวเทียม ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ 

 
แผนท่ี 1 จุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ปี 2553 (Hotspot in Thailand 2010) เป็นตัวแทนแสดง  

Carbon losses 



 
แผนท่ี 2 จุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ปี 2554 (Hotspot in Thailand 2011) เป็นตัวแทนแสดง  

Carbon losses 



 
แผนท่ี 3 จุดที่เกิดไฟของประเทศไทย ปี 2555 (Hotspot in Thailand 2012) เป็นตัวแทนแสดง  

Carbon losses 


