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คำำ�นำำ�
การเผู้าในพืั�นท่�เกษติรกรรม เป็นหนึ�งในแหล่้งกำเน่ดมล้พั่ษทาง

อากาศ์ โดยเฉพัาะฝุ่น่ล้ะออง PM
2.5

 แล้ะการศ์กึษาข้อ้มล้้ยงัพับัวา่ปญัหา

การเผู้าเก่ดข้ึ�นจากพัืชเศ์รษฐีก่จหลั้ก 3 ชน่ด ได้แก่ ข้้าว อ้อย แล้ะ

ข้้าวโพัด พับัได้ทั�งในพัื�นท่�ชนบัทแล้ะเข้ติเมือง 

ท่�ผู้่านมาภาครัฐีแล้ะภาคส่วนติ่าง ๆ ท่�เก่�ยวข้้อง ได้ติระหนักแล้ะ

เห็นความสำคัญข้องการแก้ปัญหามล้พั่ษด้านฝุ่่นล้ะอองแล้ะถ้กหย่บัยก

ให้เป็นวาระแห่งชาติ่ข้องประเทศ์ พัร้อมกำหนดแนวทางแล้ะมาติรการ

ภายใต้ิแผู้นปฏ่ิบัต่ัิการข้บััเคล้ื�อนวาระแหง่ชาติเ่มื�อป ี2562 มก่ารดำเนน่

การบั้รณาการภาคส่วนติ่าง ๆ ทั�งการควบัคุม กำกับั ด้แล้ แล้ะล้ดการ

ระบัายมล้พ่ัษทางอากาศ์จากแหล้ง่กำเนด่ แติย่งัไมเ่ทา่ทันกบััสถานการณ์

ปัญหามล้พั่ษด้านอากาศ์ท่�ยังคงม่แนวโน้มในระดับัท่�ส้งแล้ะเก่นค่า

มาติรฐีานมาอย่างติ่อเนื�อง

การศึ์กษาภายใต้โ้ครงการพัฒันาแนวทางการจัดัการเผาในพั้�นท่�

เพัาะปลููกเพั้�อแก้ไขปัญหา PM2.5 ในประเทศ์ไทย โดยความร่วมมอืข้อง

สถาบันัส่�งแวดลู้อมไทยรว่มกบัั Pure-Earth แล้ะหนว่ยงานท่�เก่�ยวข้อง 

ดำเน่นการศ์ึกษาเช่งปฏิ่บััติ่การ ด้วยกระบัวนการศ์ึกษาแบับัม่ส่วนร่วม 

การระดมความค่ดเห็นกลุ้่มเกษติรกรเพัาะปล้้กข้้าว ข้้าวโพัด แล้ะอ้อย

ในพัื�นท่�เป้าหมาย เพืั�อให้ได้แนวทางการจัดการแล้ะล้ดการเผู้าในพัื�นท่�

เพัาะปล้ก้แล้ะข้อ้เสนอเชง่นโยบัายเพัื�อรว่มแกไ้ข้ปญัหา PM2.5 อนัจะเปน็

ประโยชนแ์ล้ะสนบััสนนุให้เกด่การขั้บัเคล้ื�อนการดำเนน่งานท่�เก่�ยวข้อ้ง

ในอนาคติ

สถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

กุมภาพัันธิ์ 2564
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สถานการณ์์ ที่ิศที่าง และนโยบายที่่�เก่�ยวข้้อง

การจััดการเผาในพ้ื้�นที่่�เพื้าะปลููก

การเผู้าในพัื�นท่�เกษติรกรรม เป็นหนึ�งในแหล้่งกำเน่ด

มล้พั่ษทางอากาศ์โดยเฉพัาะฝุ่่นล้ะออง PM
2.5 

ซึ่ึ�งพับัได้ทั�งใน

พัื�นท่�ชนบัทแล้ะเข้ติเมือง เนื�องด้วยประเทศ์ไทยเป็นประเทศ์

เกษติรกรรม มพ่ัื�นท่�การเพัาะปล้ก้พืัชเศ์รษฐีกจ่หลั้กกระจายทั�ว

ทุกภาคข้องประเทศ์ แติ่การเกษติรในปัจจุบัันมุ่งหวังเรื�องข้อง

ผู้ล้ผู้ล้่ติเป็นหล้ัก การเผู้าจึงเป็นว่ธิ่การท่�ง่าย สะดวกรวดเร็ว 

แล้ะประหยัดท่�เกษติรกรน่ยมใช้กันมาก ไม่ว่าการเผู้าอ้อยเพัื�อ

จดัการเกบ็ัผู้ล้ผู้ล้ต่ิสง่โรงงาน การเติรย่มแปล้งดน่เพัาะปล้ก้ข้้าว 

ติล้อดจนการเผู้าเพืั�อแผู้้วถางพัื�นท่�ปล้้กข้้าวโพัดแล้ะการเผู้า 

เศ์ษวสัดจุากการเพัาะปล้ก้ข้า้วโพัดในพัื�นท่�ท่�มค่วามล้าดชนัสง้ 

เป็นติ้น
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ปัญหาการเผู้าในภาคการเกษติร มักเก่ด

ข้ึ�นจากพืัชเศ์รษฐีก่จหล้ัก 3 ชน่ด ได้แก่  

ข้า้วนาปรงั ออ้ยโรงงาน แล้ะข้า้วโพัดเล้่�ยงสตัิว์ 

โดยพับัการเผู้า ร้อยล้ะ 47 ข้องการปล้้กอ้อย

โรงงาน ร้อยล้ะ 57 ข้องการปล้้กข้้าวนาปรัง 

ร้อยล้ะ 29 ข้องการปล้้กข้้าวนาปี แล้ะร้อยล้ะ 

35 ข้องการปล้ก้ข้า้วโพัดเล้่�ยงสตัิว ์ (Attavanich 

and Pengthamkeerati, 2018) การเผู้า 

เศ์ษวัสดุเหลื้อใช้จากการเกษติร เกษติรกร 

ส่วนใหญ่ยังมองว่าเป็นการล้ดต้ินทุน ไม่ว่าจะ

เป็นค่าใช้จ่าย ค่าจ้างแรงงาน การเผู้าทำให้

สะดวก ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า รวดเร็ว ล้ดระยะ

เวล้ารอบัการผู้ล้่ติพืัชให้เร็วข้ึ�น ทำให้การ 

เก็บัเก่�ยว รวบัรวม แล้ะข้นส่งผู้ล้ผู้ล้่ติได้มาก  

ไถพัรวนง่าย รวมถึงช่วยควบัคุมศ์ัติร้พัืช แมล้ง 

โรคพัืช แล้ะวัชพัืช เป็นติ้น แม้ว่าปัจจุบัันจะม่

การนำเครื�องจักรกล้ทางการเกษติรข้นาด 

ติา่ง ๆ  มาใชใ้นแปล้งเพัาะปล้้ก ทดแทนการเผู้า 

ไดแ้ก ่การเติรย่มดน่ด้วยรถไถ การเกบ็ัเก่�ยวด้วย

เครื�องติัด สับั ค่บั ข้น ในแปล้งเกษติรกรรม  

แติ่ก็ยังม่ค่าใช้จ่ายส้ง ยากในการเป็นเจ้าข้อง

แล้ะการบัำรุงด้แล้ด้วยตินเอง

ท่�ผู้่านมาภาครัฐีแล้ะภาคส่วนติ่าง ๆ ท่�

เก่�ยวข้อ้ง ได้ติระหนักแล้ะเห็นความสำคัญข้อง

การแก้ปัญหามล้พ่ัษด้านฝุ่่นล้ะอองแล้ะ 

หย่บัยกให้เป็นวาระแห่งชาต่ิ พัร้อมกำหนด

แนวทางแล้ะมาติรการภายใติ้แผู้นปฏ่ิบััติ่การ

ข้ับัเคล้ื�อนวาระแห่งชาติ่เมื�อปล้ายปี 2562  

โดยบ้ัรณาการ ทั�งการควบัคมุ กำกบัั ดแ้ล้ แล้ะ

ล้ดการระบัายมล้พั่ษทางอากาศ์จากแหล้่ง

กำเน่ด เพัื�อรกัษาคุณภาพัอากาศ์ให้อย้ใ่นเกณฑ์

มาติรฐีานแล้ะล้ดผู้ล้กระทบัต่ิอสุข้ภาพัข้อง

ประชาชน รวมทั�งผู้ล้กระทบัอื�น ๆ ท่�เก่�ยวข้้อง 

ส่วนท่ศ์ทางแล้ะนโยบัายข้องประเทศ์  

นับัได้ว่าม่ความสอดคล้้องกับัเป้าหมายการ

พััฒนาท่�ยั�งยืน ท่�มุ่งสร้างหลั้กประกันให้ม่ร้ป

แบับัการบัรโ่ภคแล้ะการผู้ล้ต่ิท่�ยั�งยนื รวมถงึล้ด

การปล้่อยข้องเส่ยหรือมล้พั่ษออกส้่อากาศ์ น�ำ 

แล้ะด่น เพัื�อล้ดผู้ล้กระทบัทางล้บัติ่อสุข้ภาพั

แล้ะส่�งแวดล้้อมให้มากท่�สุด แล้ะยังม่กฎหมาย

ท่�เก่�ยวข้้องกับัการจัดการเผู้าหล้ายฉบัับั 
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รััฐธรัรัมนููญแห่่งรัาชอาณาจัักรัไทย พุุทธศัักรัาช 2560 นโยบัาย

แห่งรัฐีพึังจัดให้ม่มาติรการหรือกล้ไกท่�ช่วยให้เกษติรกรประกอบั

ก่จกรรมได้อย่างม่ประส่ทธิ่ภาพั ผู้ล้ผู้ล้่ติม่ปร่มาณแล้ะคุณภาพัส้ง 

ปล้อดภัย ติ้นทุนติ�ำ แล้ะแข้่งข้ันได้

ยุทธศัาสตรั์ชาติ (พุ.ศั. 2561-2580) แผนูพุัฒนูาเศัรัษฐกิจัและ
สังคมแห่่งชาติ ฉบัับัท่� 12 (พุ.ศั. 2560-2564) แผู้นจัดการคุณภาพั

ส่�งแวดล้อ้ม พั.ศ์. 2560-2564 มุง่เน้นการบัรโ่ภคแล้ะผู้ล้ต่ิสเ่ข้ย่ว สร้าง

ระบับัแล้ะกล้ไกเฝ่้าระวัง ติ่ดติาม ติรวจสอบั แล้ะควบัคุมมล้พั่ษภาค

การผู้ล้่ติ ล้ดการปล้่อยมล้พั่ษแล้ะผู้ล้กระทบัส่�งแวดล้้อม เพัื�อ 

ข้ับัเคล้ื�อนเศ์รษฐีก่จควบัค้่กับัการใช้ทรัพัยากรอย่างม่ประส่ทธิ่ภาพั 

การเติ่บัโติท่�เป็นม่ติรกับัส่�งแวดล้้อมเพัื�อการพััฒนาท่�ยั�งยืน สร้าง

คุณภาพัช่ว่ติท่�ด่ ล้ดมล้พั่ษ ล้ดผู้ล้กระทบัติ่อสุข้ภาพัแล้ะระบับัน่เวศ์ 

แก้ปัญหาว่กฤต่ิหมอกควัน คุณภาพัอากาศ์ให้อย้่ในเกณฑ์มาติรฐีาน 

แล้ะให้ความสำคัญต่ิอการสร้างมล้้ค่าจากฐีานทรัพัยากรชว่ภาพั แล้ะ

เกษติรช่วภาพั เพัื�อล้ดวัสดุเหล้ือท่�งทางการเกษติร

แผนูปฏิิบััติการัขัับัเคล่�อนูวารัะแห่่งชาติ “การัแก้ ไขัปัญห่ามลพิุษ
ด้้านูฝุุ่�นูละออง” (พุ.ศั. 2563) และแผนูเฉพุาะกิจัเพุ่�อการัแก้ ไขั
ปัญห่ามลพิุษด้้านูฝุุ่�นูละออง เพัื�อให้หน่วยงานท่�เก่�ยวข้้องดำเนน่การ

ในการแก้ไข้ปัญหาฝุ่น่ล้ะออง โดยเฉพัาะในช่วงเก่ดสถานการณ์ 

แผนูแมบ่ัทรัองรัับัการัเปล่�ยนูแปลงสภาพุภมูอิากาศั พุ.ศั. 2558-
2593 การล้ดก๊าซึ่เรือนกระจก กำหนดสัดส่วนการเผู้าพัื�นท่�เกษติร 

แล้ะการจัดการเศ์ษวัสดุเหล้ือใช้จากภาคการเกษติร

สาระสำาคััญของนโยบายและแผนที่่�เกี่่�ยวข้อง
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จากสถานการณ์ ฝุ่่ น ล้ะออง เก่ น

มาติรฐีานในชว่งต้ินปใีนแติล่้ะป ีหน่วยงานท่�

เก่�ยวข้้องได้ร่วมกันกำหนดแนวทางแล้ะ

มาติรการแก้ไข้ปัญหาฝุ่่นล้ะอองข้นาดเล้็ก 

PM
2.5

 ในกรงุเทพัมหานคร ปรม่ณฑล้ แล้ะใน

พัื�นท่�จังหวัดติ่าง ๆ  ซึ่ึ�งคณะรัฐีมนติร่ ม่มติ่รับั

ทราบัโดยให ้“การแกไ้ขปัญหามลูภาวะด้าน

ฝุ่่�นลูะออง” เป็นวาระแห่งชาต่ิ กระทรวง

ทรัพัยากรธิรรมชาติ่ แล้ะส่� งแวดล้้อม  

ร่วมกับัหน่วยงานท่� เก่�ยวข้้องจัดทำแผู้น

ปฏิ่ บัั ติ่ ก า รข้ั บั เ คล้ื� อ น ว า ร ะแห่ ง ช าติ่  

“การแก้ไขปัญหามลูพั่ษด้านฝุ่่�นลูะออง” 

ติ่อมาคณะกรรมการส่�งแวดล้้อมแห่งชาติ่ ได้

เห็นชอบัแผู้นปฏิ่บััติ่การข้ับัเคล้ื�อนวาระแห่ง

ชาต่ิ “การแก้ไข้ปญัหามล้พัษ่ด้านฝุ่น่ล้ะออง” 

เพัื�อใช้เป็นแนวทางปฏ่ิบััติ่ในการดำเน่นการ

แก้ไข้ปัญหาฝุ่่นล้ะอองในภาพัรวมข้อง

ประเทศ์แล้ะในพัื�นท่�วก่ฤติ โดยการบ้ัรณาการ

การดำเน่นงานร่วมกันในทุกภาคส่วน แล้ะม่

ขั้�นติอนการปฏิ่ บััติ่งานท่� ชัดเจนในช่วง

สถานการณ์ว่กฤติปัญหาฝุ่่นล้ะออง

นูอกจัากนู่� ยังม่มาตรัการัด้้านูการัเงินูการัคลัง ซึ่ึ�งรัฐีบัาล้ได้ติั�งงบัประมาณรายจ่ายสนับัสนุน

ด้านส่�งแวดล้้อม จำนวน 3,929-10,945 ล้้านบัาท ค่ดเป็นร้อยล้ะ 0.4 ข้องงบัประมาณปี 2562 

ม่งบัประมาณแผู้นบั้รณาการรวมข้องกรมควบัคุมมล้พั่ษ แติ่ยังพับัว่าม่จำนวนน้อยเมื�อเท่ยบักับั

ภาระด้านส่�งแวดล้้อมท่�ติ้องม่การบัร่หารจัดการ
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มาตรการที่่� 1
การเพิ่่�มประส่ิทธิ่ภาพิ่และความเข้้มงวดในการบร่หารจััดการ 
เช่ิงพิ่้�นท่� สามารถสั�งการได้ทนัทใ่นช่วงเกด่สถานการณ์ โดยเฉพัาะในพัื�นท่�

ว่กฤติ ได้แก่ กรุงเทพัมหานครปร่มณฑล้ แล้ะภาคเหนือ 17 จังหวัด

มาตรการที่่� 2
การป้องกันและลดการเก่ดมลพิ่่ษท่�ต้้นทาง ได้แก่ ยานพิ่าหนะ 
อุต้สิาหกรรม การเผาในท่�โล่ง เช่น การพั่จารณาให้ส่ทธิ่ประโยชน์ด้าน

ภาษ่สำหรับัรถยนติ์แล้น�ำมันเชื�อเพัล้่งท่�เท่ยบัเท่ามาติรฐีานย้โร 5 ก่อนวัน

ท่�กฎหมายกำหนด

มาตรการที่่� 3
การเพิ่่�มประส่ิทธ่ิภาพิ่การบร่หารจััดการมลพิ่ษ่ และพัิ่ฒนาเคร้อข่้าย
การต้่ดต้ามต้รวจัสิอบคุณภาพิ่อากาศ เพัื�อเป็นการเฝ่้าระวังในพัื�นท่� 

พัร้อมให้ม่พััฒนาแบับัจำล้องการพัยากรณ์คุณภาอากาศ์

มาตรกี่ารในช่่วงสถานกี่ารณ์์วิกี่ฤตปััญหาฝุ่่�นละออง
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 แจ้ง้แผนการเผาที่่�ชัดัเจน ติอ้งมแ่ผู้นรองรบััแล้ะช่�แจงใหเ้กษติรกรทราบั (กทม.,จงัหวดั) 

เพัื�อให้การจัดระเบั่ยบัการเผู้าท่�ไม่ส่งผู้ล้กระทบัติ่อส่�งแวดล้้อมอย่างม่ประส่ทธิ่ภาพั

 ห้้ามเผาในพื้้�นที่่�เขตชัุมชันเด็ดขาด แล้ะม่บัทล้งโทษกับัผู้้้ก่อมล้พั่ษ (กทม.,จังหวัด)

 ส่่งเส่ริมให้้ม่ตลาดเช่่าซื้้�อเคร้�องจักรกลการเกษตร (กระทรวงเกษติรแล้ะสหกรณ์, 

กระทรวงการคลั้ง) เพั่�มส่วนต่ิางราคารับัซึ่ื�ออ้อยไฟไหม้แล้ะอ้อยสด (กระทรวง

อุติสาหกรรม)

 ให้้เงินช่่วยเห้ล้อเกษตรกรแบบม่เง้�อนไข (กระทรวงเกษติรแล้ะสหกรณ์) 

 ส่ง่เส่ริมและให้ค้วามรู้้ก้บัเกษตรกร เพัื�อจดัการแปล้งสำหรบััใชเ้ครื�องจกัรแล้ะสง่เสรม่

ให้ม่การรวมแปล้ง (กระทรวงเกษติรแล้ะสหกรณ์)

 ส่่งเส่ริมให้้ม่การผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เศ์ษวัสดุการเกษติร (กระทรวงพัล้ังงาน)

แผู้นปฏิ่บััติ่การข้ับัเคล้ื�อนวาระแห่งชาติ่ “การแก้ไข้ปัญหามล้พั่ษด้านฝุ่่นล้ะออง”  

ม่การข้ับัเคล้ื�อนการดำเน่นงาน ผู้่านคณะอนุกรรมการสื�อสารการแก้ไข้ปัญหามล้พั่ษทางอากาศ์ 

แล้ะคณะอนุกรรมการด้านว่ชาการแก้ไข้ปัญหามล้ภาวะอากาศ์ ภายใติ้คณะกรรมการ 

ส่�งแวดล้้อมแห่งชาติ่ 

 ศููนย์ข้อมูลูการแก้ไข้ปัญหามล้พั่ษทางอากาศ์ (War Room) 

 แติ่งติั�งโฆษกฝุ่่�นลูะออง PM
2.5

 เพัื�อสื�อสารติ่อสาธิารณะ 

 ประชุ่มหาร้อบั้รณาการการดำเน่นงานร่วมกับัหน่วยงานท่�เก่�ยวข้้องอย่างติ่อเนื�อง

 ส้�อสารประชุาสมัพันัธ์แ์กก่ลุ้ม่เปา้หมายเปน็ระยะ อาท ่“ไทยร้ส้้ฝุ้่น่” “คนไทยรบััผู้ด่

ชอบัส่วนติัวเพัื�อส่วนรวม” “ช่ว่ติว่ถ่ใหม่ ช่ว่ติด่เร่�มท่�เรา” 

พัร้อมน่� คณะอนุกรรมการด้านว่ชาการแก้ไข้ปัญหามล้ภาวะอากาศ์ ได้ม่ข้้อเสนอให้ม่

มาติรการเพั่�มเติม่ในชว่งป ี2563-2567 โดยกำหนดมาติรการระยะติา่ง ๆ  ในภาคการเกษติรแล้ะ

การเผู้าในท่�โล้่งสำหรับัหน่วยงานท่�เก่�ยวข้้องได้ดำเน่นการ ได้แก่
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นอกจากนั�นแล้้ว ยังม่แนวทางการแก้ไข้ปัญหาฝุ่่นล้ะออง 

PM
2.5

 ในช่วงว่กฤติ ปี 2563-2564 ซึ่ึ�งประกอบัด้วย (1) การ

แก้ไข้ปัญหามล้พั่ษทางอากาศ์จากการจราจร (2) การแก้ไข้

ปัญหามล้พั่ษทางอากาศ์จากอุติสาหกรรมแล้ะการแก้ไข้ปัญหา

จากการเผู้าในท่�โล่้ง แล้ะ (3) ข้้อเสนอด้านกฎหมายในการรบััมือ

ว่กฤติฝุ่่นล้ะออง โดยในการดำเน่นการในช่วงว่กฤติฝุ่่นล้ะออง 

PM
2.5

 จะแบ่ังติามระดับัความรุนแรงข้องสถานการณ์ฝุ่น่ล้ะออง 

PM
2.5

 ในแติ่ล้ะพัื�นท่� โดยระดับัท่� 1-3 ให้ดำเน่นการติามแผู้น

ปฏิบ่ัต่ัิการข้บััคล้ื�อนวาระแห่งชาติ ่“การแกไ้ข้ปญัหามล้พัษ่ดา้น

ฝุ่น่ล้ะออง” อยา่งเข้ม้งวดแล้ะติอ่เนื�อง สว่นระดบััท่� 4 (คา่ PM
2.5

 

ม่ค่ามากกว่า 100 ไมโครกรัม/ล้้กบัาศ์ก์เมติร) ให้เสนอติ่อคณะ

กรรมการส่�งแวดล้อ้มแห่งชาต่ิพัจ่ารณาแล้ะเสนอคณะรัฐีมนติร่

ติ่อไป

ปัจจุบัันร่างแผู้นปฏิ่บััติ่การข้ับัเคล้ื�อนวาระแห่งชาติ่ การ

แก้ไข้ปัญหามล้พั่ษด้านฝุ่่นล้ะออง (พั.ศ์. 2563) แล้ะแผู้น 

เฉพัาะก่จเพัื�อการแก้ไข้ปัญหามล้พั่ษด้านฝุ่่นล้ะอองติามมต่ิ 

คณะรัฐีมนติร่เมื�อวันท่� 23 พัฤศ์จ่กายน 2563 ยังอย้่ระหว่าง 

การพั่จารณาแล้ะให้ความเห็นข้องสำนักงานสภาพััฒนา 

การเศ์รษฐีก่จแล้ะสังคมแห่งชาต่ิประกอบัการพั่จารณาข้อง 

คณะรัฐีมนติร่ติ่อไป

นอกจากน่� ยงัมแ่ผู้นเฉพัาะกจ่เพัื�อการแก้ไข้ปญัหามล้พัษ่

ดา้นฝุ่น่ล้ะออง 12 ข้อ้ ได้ใหห้นว่ยงานท่�เก่�ยวข้อ้งดำเนน่การใน

การแก้ไข้ปัญหาฝุ่่นล้ะออง โดยเฉพัาะในช่วงเก่ดสถานการณ์ 

เช่น การสื�อสารประชาสัมพัันธิ์ สร้างการรับัร้้ให้ครอบัคลุ้ม 

กลุ้่มเป้าหมาย การบัร่หารจัดการเชื�อเพัล้่งในพัื�นท่�ป่า โดยการ

เก็บัข้นแล้ะใช้ประโยชน์เศ์ษวัสดุในป่า สร้างเครือข่้าย  

อาสาสมัครแล้ะจ่ติอาสา เป็นกล้ไกหล้ักเข้้าถึงพัื�นท่�ทั�งสื�อสาร 

ติ่ดติาม เฝ่้าระวังแล้ะดับัไฟ ดังน่�
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1. การัส่�อสารัปรัะชาสัมพุันูธ์สรั้างการัรัับัรัู้ ให้ครอบัคลุ้มทุกกลุ้่ม 

เป้าหมาย โดยได้แติ่งติั�งคณะอนุกรรมการสื�อสารการแก้ไข้ปัญหา

มล้พั่ษทางอากาศ์ แล้ะจัดทำแผู้นประชาสัมพัันธิ์

2. แต่งตั�งคณะอนูกุรัรัมการัป้องกนัูและแก้ ไขัปัญห่าไฟป�าห่มอกควนัู
และฝุุ่�นูละออง ภายใติ ้คณะกรรมการป้องกันแล้ะบัรรเทาสาธิารณภัย

แหง่ชาติ ่เพัื�อเปน็กล้ไกหล้กัในการกำกบััดแ้ล้แล้ะรบััมือสถานการณ์

3. การับัรัิห่ารัจััด้การัเช่�อเพุลิงในูพุ่�นูท่�ป�า โดยการเก็บัข้นแล้ะ 

ใช้ประโยชน์เศ์ษวัสดุในป่า แล้ะการบัร่หารจัดการเชื�อเพัล้่ง 

ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ

4. สรั้างเครัือขั่าย อาสาสมัครั และจัิตอาสา เป็นกล้ไกหลั้กเข้้าถึง 

พัื�นท่�ทั�งสื�อสาร ติ่ดติาม เฝ่้าระวัง แล้ะดับัไฟ

5. เร่ังขัับัเคล่�อนูโครังการัปลูกป�าและปอ้งกนัูไฟป�า ภายใต้ิศ์น้ย์อำนวย

การจ่ติอาสาพัระราชทาน โดยกำหนดเป้าหมาย 12 จังหวัดภายใน

ปี 2563 แล้ะครบั 76 จังหวัด ภายในปี 2570

6. เร่ังรััด้การัเพิุ�มปรัะสิทธิภาพุการัถ่่ายโอนูภารักิจัการัควบัคุม 
ไฟป�าให้่แก่องค์กรัปกครัองส่วนูท้องถ่ิ�นู ให้เกด่ผู้ล้เป็นรป้ธิรรม

7. การัพุยากรัณ์ฝุุ่�นูละอองล่วงห่นู้า 3 วันู เพัื�อแจ้งเติอืนประชาชน

14



8. ปรัะยุกต์ ใช้ภาพุถ่า่ยด้าวเท่ยมในูการัรัายงานูปรัมิาณฝุุ่�นูละออง
เชิงพุ่�นูท่� โดยเร่�มใช้ติั�งแติ่ 1 ธิันวาคม 2563

9. พุัฒนูารัะบับัคาด้การัณ์และรัะบับัสนูับัสนูุนูการัตัด้สินูใจั รวมถึง

การพััฒนาแล้ะใช้งานแอปพัล้่เคชั�นบััญชาการการดับัไฟป่า โดย 

เร่�มใช้ติั�งแติ่ 1 ธิันวาคม 2563

10. บัรัิห่ารัจััด้การัเช่�อเพุลิงโด้ยใช้แอปพุลิเคชันู ล้งทะเบั่ยนจัดการ 

เชื�อเพัล้่ง

11. ให่้ปรัะชาชนูม่ส่วนูร่ัวมในูการัดู้แลป�าไม้ แล้ะล้ดการเผู้าป่าผู้่าน 

การจัดท่�ด่นทำก่นข้องชุมชน

12. เจัรัจัาสรั้างความรั่วมม่อกับัปรัะเทศัเพุ่�อนูบั้านู ทั�งระดับัอาเซึ่่ยน

ระดับัทว่ภาค่ แล้ะระดับัพัื�นท่�ชายแดน 
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สถานการณ์์

การจััดการเผาในพ้ื้�นที่่�เพื้าะปลููก
การศึ์กษาสถานการณ์การจัดการเผู้าในพัื�นท่�เพัาะปล้้ก  

ด้วยกระบัวนการศ์ึกษาแบับัม่ส่วนร่วม ภายใต้โครังการัพุัฒนูา
แนูวทางการัจััด้การัเผาในูพุ่�นูท่�เพุาะปลูกเพุ่�อแก้ ไขัปัญห่า 
PM2.5 ในูปรัะเทศัไทย ได้ศ์ึกษาข้้อม้ล้สถานการณ์การจัดการเผู้า

ในพัื�นท่� เพัาะปล้้กข้องประเทศ์แล้ะระดับัพัื�นท่�ร่วมกับักลุ้่ม

เกษติรกรเป้าหมายใน 3 จังหวัด ได้แก่ เกษติรกรผู้้้ปล้้กข้้าว  

จังหวัดพัระนครศ์ร่อยุธิยา เกษติรกรผู้้้ปล้้กข้้าวโพัด จังหวัดล้พับัุร่ 

แล้ะเกษติรกรผู้้้ปล้้กอ้อย จังหวัดอุทัยธิาน่ เพัื�อสะท้อนข้้อม้ล้แล้ะ

สถานการณก์ารเผู้า การจัดการเผู้าในพัื�นท่�เพัาะปล้ก้ข้องเกษติรกร 

รวมถึงความค่ดเห็นแล้ะข้้อเสนอติ่อการจัดการเผู้าในพัื�นท่�จาก 

ผู้้้แทนเกษติรกรแล้ะผู้้้แทนหน่วยงานท่�ม่ส่วนเก่�ยวข้้องในพัื�นท่�
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ภาคัเกี่ษตรกี่ับสถานกี่ารณ์์กี่ารเผา
ในพื้้�นที่่�เพื้าะปัลูกี่

ประเทศ์ไทยม่พัื�นท่�เกษติรประมาณร้อย

ล้ะ 40-50 ข้องพัื�นท่�ทั�งประเทศ์ ม่เกษติรกร

เกือบั 6 ล้้านครัวเรือนม่กำล้ังแรงงานข้อง

ประเทศ์ประมาณ ร้ อยล้ะ 35 อย้่ ใน 

ภาคการเกษติรกว่า 12 ล้้านคน จากรายงาน

ข้องสำนักงานเศ์รษฐีก่จการเกษติร (2563) 

แ ส ด ง ข้้ อ ม้ ล้ ก า ร ผู้ ล้่ ติ พืั ช เ ศ์ ร ษ ฐี ก่ จ 

ข้องประเทศ์ไทยในช่วงปี 2562-2563 ได้แก่  

ข้้าว ข้้าวโพัด แล้ะอ้อย พับัว่าม่ข้้อม้ล้พัื�นท่�การ 

เก็บัเก่� ยวข้องข้้าวนาปีกว่ า  54 ล้้ านไร่  

ข้า้วนาปรัง 6.33 ล้า้นไร ่ข้า้วโพัดเล้่�ยงสัติว์ 5.85 

ล้้านไร่ แล้ะอ้อยโรงงาน 11.46 ล้้านไร่ แล้ะ

ข้้อม้ล้จากสถานการณ์ปัญหาการเผู้าใน 

ภาคการเกษติรข้องพัื�นท่�การปล้้กพัืชท่�กล้่าวไว้

ข้้างติ้น จะเห็นได้ว่าม่การเผู้าอ้อยโรงงาน  

ร้อยล้ะ 47 การเผู้าข้้าวนาปรัง ร้อยล้ะ 57  

การเผู้าข้้าวนาปี ร้อยล้ะ 29 แล้ะการเผู้า

ข้้าวโพัดเล่้�ยงสัติว์ ร้อยล้ะ 35 (Attavanich 

and Pengthamkeerati, 2018)

ทั�งน่� พัื�นท่�หลั้งการเก็บัเก่�ยวผู้ล้ผู้ล้่ติพืัช

แติ่ล้ะชน่ด กรมพััฒนาพัล้ังงานทดแทนแล้ะ

อนุรักษ์พัล้ังงาน (2556) พับัว่าม่สัดส่วนเศ์ษ

วัสดุทางการเกษติรติ่อปร่มาณผู้ล้ผู้ล่้ติในพัืช

เศ์รษฐีก่จหล้ักทั�ง 3 ชน่ดท่�แติกติ่างกัน กล้่าว

คือ ม่เศ์ษฟางข้้าว จำนวน 0.49 ติันต่ิอตัิน

ผู้ล้ผู้ล้่ติ เศ์ษยอดใบัแล้ะล้ำติ้นข้้าวโพัด จำนวน 

1.84 ตินัติอ่ตินัผู้ล้ผู้ล้ต่ิ เศ์ษซึ่งัข้า้วโพัด จำนวน 

0.24 ติันติ่อติันผู้ล้ผู้ล้่ติ แล้ะเศ์ษใบัแล้ะยอด

อ้อย จำนวน 0.17 ติันติ่อติันผู้ล้ผู้ล้่ติ

นอกจากนั�น การคำนวณการปล้ดปล้่อย

มล้พั่ษทางอากาศ์ PM
2.5 

จากการดัดแปล้ง

ข้้อม้ล้สัดส่วนเศ์ษวัสดุทางการเกษติรข้้างต้ิน

ข้องกรมพัฒันาท่�ดน่ (2558) แล้ะ Zhang etal. 

(2018) เมื�อม่การเก่ดการเผู้าไหม้พัืชเศ์รษฐีก่จ

ในพัื�นท่�เปิดโล้่งพัื�นท่� จำนวน 1 ไร่ ได้แสดง

ข้้อม้ล้ให้เห็นว่าการเผู้าเศ์ษฟางข้้าว จะเก่ด 

PM
2.5

 เท่ากบัั 4.18 กโ่ล้กรัม การเผู้าเศ์ษยอดใบั

แล้ะล้ำติน้ข้า้วโพัด หรือซึ่งัข้า้วโพัดจะเกด่ PM
2.5

 

เท่ากับั 3.09 ก่โล้กรัม แล้ะการเผู้าเศ์ษใบั 

แล้ะยอดอ้อยจะเก่ด PM
2.5

 เท่ากับั 17.60 

ก่โล้กรัม 
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การคำนวณข้้อม้ล้พัื�นท่�เก็บัเก่�ยวผู้ล้ผู้ล่้ติข้องพัืชเศ์รษฐีก่จ สะท้อนให้เหน็สดัส่วนเศ์ษวสัดุ

ทางการเกษติรต่ิอปรม่าณผู้ล้ผู้ล้ต่ิในพืัชเศ์รษฐีกจ่หลั้ก แล้ะการปล้ดปล่้อยมล้พ่ัษทางอากาศ์ PM
2.5

 

เมื�อเกด่การเผู้าไหม้พัืชเศ์รษฐีก่จในพัื�นท่�เปิดโล่้งในพืั�นท่� 1 ไร่ คาดว่าจะม่การปล้ดปล่้อยมล้พั่ษ

ทางอากาศ์ PM
2.5

 ในอ้อยโรงงานมากท่�สุดคือ 9.49 หมื�นติันติ่อปี รองล้งมาคือ ข้้าวนาปี 6.59 

หมื�นตินัติอ่ป ีข้า้วนาปรงั 1.51 หมื�นตินัติอ่ป ีแล้ะข้า้วโพัดเล้่�ยงสตัิว์ 0.63 หมื�นตินัติอ่ป ีติามล้ำดบัั 

(แสดงติามติารางด้านล้่าง)

ตารางแสดงกี่ารคัำานวณ์กี่ารปัลดปัล่อย PM
2.5

 ที่่�เกี่ิดกี่ารเผาไหม้พื้้ช่เศรษฐกี่ิจในพื้้�นที่่�โล่ง

ท่�มา:  1.  สำนักงานเศ์รษฐีก่จการเกษติร (2563)

 2.  Attavanich and Pengthamkeerati (2018)

 3.  กรมพััฒนาท่�ด่น (2558)    

 4.  Zhang et al. (2018)

 5.  จากการคำนวณภายใติ้การศ์ึกษาข้องโครงการฯ 

พ้ช่ 
เศรู้ษฐกิิจ้

อ้อย 11.46

ข้าวนาปีี 54.39 

ข้าวนาปีรัง 6.33

5.85
ข้าวโพื้ด 
เล่�ยงส่ัตว์

พ้�นที่่� 
เกิ็บเกิ่�ยว
(ล้านไรู้่)1

กิารู้เผา 
(%)2/

คิดเป็็นพ้�นที่่�
(ล้านไรู้่)

ช่่วมวลแห้้ง
(กิกิ./ไรู้่)3

PM2.5

(กิกิ./ไรู้่)4
กิารู้คำนวณ5

ช่่วมวลแห้้ง
(ล้านตัน/ป็ี)

PM2.5
(ห้ม้�นตัน/ป็ี)

47% / 5.39 4,272 17.60 23.03 9.49

29% / 15.77 329 4.18 5.19 6.59

57% / 3.61 329 4.18 1.19 1.51

35% / 2.05 330 3.09 0.68 0.63
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สถานกี่ารณ์์กี่ารเพื้าะปัลูกี่ในพื้้�นที่่�เปั้าหมาย

จากการศึ์กษาข้้อม้ล้สถานการณ์การจัดการเผู้าในระดับัพัื�นท่�เป้าหมายพับัว่าด้านคุณภาพั

อากาศ์ส่วนใหญ่จัดอย้่ในเกณฑ์ปานกล้างแล้ะด่ ประชาชนยังไม่ได้รับัผู้ล้กระทบัจากปัญหาฝุ่่น

ล้ะอองข้นาดเล้็ก การเผู้าในพัื�นท่�เพัาะปล้้กส่วนใหญ่พับัทั�งในฤด้การเติร่ยมด่นแล้ะการเก็บัเก่�ยว

ผู้ล้ผู้ล้่ติ ซึึ่�งสัมพัันธ์ิกับัจำนวนจุดความร้อนข้องภาพัรวมประเทศ์แล้ะพัื�นท่�เก็บัเก่�ยวผู้ล้ผู้ล้่ติ 

ข้องพัืชเศ์รษฐีก่จ

• กรณี่การเพาะปลููกข้้าว จัังหวัดพระนครศร่อยุุธยุา

ในปี 2562 จังหวัพัระนครศ์ร่ 

อยธุิยา มพ่ัื�นท่�เพัาะปล้ก้ข้้าวนาปี จำนวน 

782,419 ไร่ แล้ะม่ผู้ล้ผู้ล่้ติข้้าวนาปี 

จำนวน 508,339 ติัน แล้ะพัื�นท่�เพัาะ

ปล้้กข้้าวนาปรัง จำนวน 717,402 ไร่ 

แล้ะในปี 2563 ม่พัื�นท่�เพัาะปล้้กข้้าว

นาปรงัล้ดล้งเหลื้อ จำนวน 434,130 ไร่ 

เนื�องจากภัยแล้้งแล้ะข้าดน�ำในการ

เพัาะปล้้ก ส่งผู้ล้ให้ผู้ล้ผู้ล้่ติล้ดล้ง 

เกื อบัครึ� ง เมื� อ เ ท่ยบักับัปี  2562 

(สำนกังานเศ์รษฐีกจ่การเกษติร, 2563) 

จากข้้อมล้้คาดการณ์เชง่พัื�นท่�การเกบ็ัเก่�ยว

ข้า้งติน้ เหน็ไดว้า่พัื�นท่�ออ้ยโรงงานจะมก่ารปล้ด

ปล้่อยมล้พั่ษทางอากาศ์ชน่ด PM
2.5

 มากท่�สุด 

แติป่จัจบุันัการเผู้าใบัอ้อยกอ่นการเก็บัเก่�ยวล้ด

ล้งอย่างชัดเจน เนื�องจากนโยบัายข้องภาครัฐี

แล้ะความร่วมมือข้องเกษติรกรในการติัดอ้อย

สดส่งโรงงาน รองล้งมาคือ ข้้าวนาปี ซึ่ึ�งม่พัื�นท่�

การเผู้ามาก โดยม่ความสัมพัันธิ์กับัสัดส่วน 

ข้องพัื�นท่�เพัาะปล้้ก ดังนั�น หากม่การควบัคุม

การเผู้าในพัื�นท่�ข้้าวนาปีได้จะสามารถล้ด 

แหล้่งกำเน่ด PM
2.5

 ข้องประเทศ์ล้งได้  

อ่กแนวทางหนึ�ง แม้ว่าการเผู้าเศ์ษฟางข้้าวใน

พัื�นท่�นาปรังม่แนวโน้มมากข้ึ�นจากรอบัการเผู้า

เพัราะม่การเพัาะปล้้กมากข้ึ�น จำนวนจดุความ

ร้อนเพั่�มมากข้ึ�น แติ่ยังอย้่ในวงจำกัดเฉพัาะใน

พัื�นท่�เข้ติชล้ประทาน ซึึ่�งอย้่ในเข้ติพัื�นท่�ภาค

กล้างเป็นส่วนใหญ่ ส่วนข้้าวโพัดเล้่�ยงสัติว์ม่ 

ผู้ล้กระทบัจากการปล้ดปล้อ่ยมล้พัษ่ทฺางอากาศ์

ชน่ด PM
2.5 

น้อยสุด
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เกษติรกรจังหวัดพัระนครศ์ร่อยุธิยาส่วนใหญ่ม่การเพัาะปล้้กทำนาปีล้ะ 2 รอบั กล้่าวคือ 

รอบัแรกเพัื�อล้ดปญัหาความเสย่หายจากปญัหาน�ำทว่ม โดยจะเร่�มทำการเพัาะปล้ก้ไปจนเกบ็ัเก่�ยว

ผู้ล้ผู้ล้่ติช่วงเดือนพัฤศ์จ่กายน-เมษายน รอบัท่� 2 เร่�มทำการเพัาะปล้้กไปจนเก็บัเก่�ยวผู้ล้ผู้ล้่ติจาก

ระบับัชล้ประทานโดยใช้พัันธิุ์ข้้าวเบัา เก็บัเก่�ยวได้เร็ว ในช่วงเดือนพัฤษภาคม-กันยายน ว่ธิ่การ

ปล้้กข้้าวส่วนใหญ่จะใช้ว่ธิ่หว่านน�ำติมแล้ะส่วนน้อยใช้ว่ธิ่ปักดำ

การจัดการเผู้าติอซึ่ังข้้าวใน

แปล้งนาข้า้ว จะพับัมากในช่วงเดือน

เมษายน เพัื�อเร่งการไถเติร่ยมด่นใน

การทำนารอบัท่� 2 ให้สามารถเก็บั

เก่�ยวข้า้วในเดอืนกนัยายนเพืั�อใหท้นั

ฤดน้�ำหล้าก (กรมส่งเสร่มการเกษติร, 

2559)

• กรณี่การเพาะปลููกข้้าวโพด จัังหวัดลูพบุุร่

ปี 2562 จังหวัดล้พับัุร่ม่พัื�นท่�เพัาะปล้้กข้้าวโพัดเล้่�ยงสัติว์ จำนวน 292,215 ไร่ ม่ผู้ล้ผู้ล้่ติ 

ทั�งส่�น 205,037 ติัน ซึ่ึ�งพับัว่าม่จำนวนพัื�นท่�ล้ดล้งจากปี 2561 (สำนักงานเศ์รษฐีก่จการเกษติร, 

2563) เกษติรกรจังหวัดล้พับัุร่ ม่การปล้้กข้้าวโพัดเล้่�ยงสัติว์ติล้อดทั�งปี โดยแบั่งออกเป็น 2 รุ่น 

ได้แก่ รุ่นท่� 1 เป็นการปล้้กข้้าวโพัดหล้ังนา 

เพัาะปล้้กในช่วงเดือนม่นาคม-ติุล้าคม แล้ะ

เก็บัเก่�ยวผู้ล้ผู้ล้่ติช่วงม่ถุนายน-กุมภาพัันธิ์ 

แล้ะรุน่ท่� 2 ในพัื�นท่�ท่�มแ่หล่้งน�ำชล้ประทาน

หรอืแหล้ง่น�ำติามธิรรมชาติเ่พั่�มความชุม่ชื�น 

ปล้้กในช่วงเดือนพัฤศ์จ่กายน-กุมภาพัันธิ์ 

แล้ะเก็บัเก่�ยวในช่วงกุมภาพัันธ์ิ-พัฤษภาคม 

เกษติรกรสว่นใหญน่ย่มปล้ก้รุน่ท่� 1 มากกว่า

รุ่นท่� 2 เพัราะได้ผู้ล้ผู้ล้่ติเฉล้่�ยติ่อไร่มากข้ึ�น 

ปี 2561 รัฐีบัาล้ม่การส่งเสร่มการผู้ล้่ติ โดยเฉพัาะข้้าวโพัดเล้่�ยงสัติว์หล้ังนาทดแทนนาปรัง 

ท่�ม่ปัญหาผู้ล้ผู้ล้่ติล้้นติล้าดแล้ะยังใช้น�ำน้อยกว่าข้้าวนาปรัง ประมาณ 2-3 เท่า แล้ะม่อายุสั�นกว่า 

100-120 วัน (กรมว่ชาการเกษติร, 2562)
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การจัดการเผู้าติอซัึ่งข้้าวโพัด จะพับัมากใน

ชว่งหล้งัเกบ็ัเก่�ยว โดยจะเผู้าติน้ ซึ่งั แล้ะใบัข้า้วโพัด

ในแปล้งเพัื�อความสะดวกในการไถเติรย่มดน่สำหรบัั

ในฤด้การผู้ล้่ติต่ิอไป โดยรวบัรวมต้ิน ซึ่ัง แล้ะใบั

ข้้าวโพัดไว้เป็นกองเพัื�อเติร่ยมเผู้า 

ปัจจุบัันการเผู้าติอซัึ่งข้้าวโพัดในพัื�นท่�ล้ดล้ง

เมื�อเปรย่บัเทย่บักับัพัชือื�น โดยปรับัเปล่้�ยนการปล้ก้

เป็นพัืชชน่ดใหม่แทน

• กรณี่พ้�นที่่�เพาะปลููกอ้อยุ  
จัังหวัดอุที่ัยุธาน่

ป ี2563 จงัหวดัอทุยัธิาน่ มพื่ั�นท่�ปล้ก้ออ้ย 

จำนวน 356,573 ไร่ ผู้ล้ผู้ล้่ติท่�เก็บัเก่�ยวได้ 

จำนวน 3,719,056 ติัน ซึ่ึ�งผู้ล้ผู้ล้่ติเพั่�มข้ึ�นจาก 

ปี 2562 จำนวน 10,344 ติัน แม้ว่าพัื�นท่�เพัาะ

ปล้้กล้ดล้ง 2,350 ไร่ (สำนักงานเศ์รษฐีก่จ

การเกษติร, 2563) 

การเผู้าใบัอ้อยม่ร้ปแบับัการเผู้า คือ เผู้า

ก่อนการเติร่ยมด่น เผู้าก่อนการเก็บัเก่�ยว แล้ะ

เผู้าหล้ังการเก็บัเก่�ยวอ้อย เนื�องจากการ

ข้าดแคล้นแรงงาน ติ้องเร่งเก็บัเก่�ยวอ้อยส่ง

โรงงานให้ทนักอ่นโรงงานปดิหบ่ั การติดัออ้ยสด

จะมใ่บัแล้ะเศ์ษวสัดอุอ้ยติกคา้งในแปล้งจำนวน

มาก ซึึ่�งจะเป็นเชื�อเพัล้่งไหม้อ้อยติอ เป็น

อุปสรรคติ่อการใส่ปุ�ยแล้ะให้น�ำอ้อยติอ ช่วง

การเติรย่มดน่ใบัอ้อยจำนวนมากจึงเป็นอปุสรรค

ติ่อการไถเติร่ยมด่น จึงเผู้าเพัื�อความสะดวก

รวดเร็วในการไถ (กรมว่ชาการเกษติร, ม.ป.ป.)

ข้้อม้ล้ข้องโรงงานท่�รับัซืึ่�ออ้อยในจังหวัด

อุทัยธิาน่ ในฤด้กาล้ผู้ล้่ติอ้อยปี 2563/2564 ม่

ประมาณ 430,000 ติัน แบั่งเป็นอ้อยสด ร้อย

ล้ะ 70 แล้ะออ้ยไฟไหม ้รอ้ยล้ะ 30 โดยปรม่าณ

ออ้ยไฟไหม้ล้ดล้งจากปีท่�ผู้า่นมาร้อยล้ะ 66 อัน

เป็นผู้ล้มาจากเกษติรกรผู้้ป้ล้ก้ออ้ยใหค้วามรว่ม

มอืติดัออ้ยสดติามนโยบัายข้องรัฐีบัาล้ นอกจาก

นั�น ยงัรวบัรวมข้ายใบัอ้อยให้กบััโรงงานน�ำติาล้

นำไปเป็นพัล้ังงานเชื�อเพัล้่ง ผู้ล้่ติเป็นพัล้ังงาน
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ไฟฟา้ใชห้มนุเวย่นภายในโรงงาน ซึึ่�งพัื�นท่� 1 ไร ่จะได้ใบัอ้อยอัดมว้นประมาณ 1.2 ตินั 

ราคา 1,000 บัาทติ่อติัน (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยแล้ะน�ำติาล้ทราย, 2564)

ทั�งน่� จำนวนจุดความร้อนข้องพัื�นท่�ศ์ึกษาทั�ง 3 จังหวัด เปร่ยบัเท่ยบัข้้อม้ล้ปี 

2563 กับัปี 2562 ม่แนวโน้มเพั่�มข้ึ�นติ่อเนื�อง โดยจังหวัดพัระนครศ์ร่อยุธิยา พับั

จำนวนจุดความร้อนสะสม 813 จุด ล้ดล้งจาก 823 จุดข้องปี 2562 โดยสัมพัันธิ์กับั

พัื�นท่�เพัาะปล้ก้ท่�ล้ดล้งจากภัยแล้ง้ จงัหวดัล้พับัรุ ่พับัจำนวนจดุความรอ้นสะสม 2,146 

จุด เพั่�มข้ึ�นจากจำนวน 1,168 จุดข้องปี 2562 แล้ะจังหวัดอุทัยธิาน่ พับัจำนวนจุด

ความร้อนสะสม 6,627 จุด เพั่�มข้ึ�นจากจำนวน 296 จุด ข้องปี 2562 อย่างสัมพัันธิ์

กันทั�งข้องภาพัรวมจังหวัดแล้ะประเทศ์ (สำนักงานพััฒนาเทคโนโล้ย่อวกาศ์แล้ะภ้ม่

สารสนเทศ์ องค์การมหาชน, 2563) เนื�องจากม่ปร่มาณเชื�อเพัล้่งเศ์ษฟางข้้าว ติอซึ่ัง

ข้้าว ใบั แล้ะยอดอ้อยมากข้ึ�นจากพัื�นท่�การเพัาะปล้้กท่�เพั่�มมากข้ึ�น
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สร่ปัข้อคัิดเห็นต่อกี่ารจัดกี่ารเผา 
ในพื้้�นที่่�เพื้าะปัลูกี่

จากการสัมภาษณ์เกษติรแล้ะผู้้้แทน

หน่วยงานในระดับัพัื�นท่� รวมถึงประชุมกลุ้่ม

ยอ่ยผู้้ม้ส่ว่นเก่�ยวข้อ้ง สะทอ้นข้อ้ค่ดเหน็ติอ่การ

จัดการเผู้าในพัื�นท่�เพัาะปล้้ก ดังน่�

ผูู้น้ำาเกษตรกร ยงัมองวา่เกษติรกรมก่าร

ปรับัตัิวแล้ะปรับัร้ปแบับัการจัดการเผู้าแล้้วใน

ระดบััปฏิบ่ัตัิ ่โดยเร่�มเหล้ื�อมเวล้าเผู้า ล้ดการเผู้า

ล้งติามการรณรงค์ข้องภาครัฐีแล้้ว แต่ิด้วยม่

ปญัหาการจดัการเผู้าในพัื�นท่�เพัาะปล้ก้ มป่จัจยั

เนื�องมาจาก ความติ้องการล้ดติ้นทุนการผู้ล้่ติ 

แล้ะข้าดแคล้นแรงงาน ข้าดแคล้นเครื�องจักรท่�

ใช้ล้ดการเผู้าติ่าง ๆ  แล้ะยากติ่อการเข้้าถึงแล้ะ

เป็นเจ้าข้อง รวมถึงยังติ้องรับัภาระค่าใช้จ่าย

การบัำรุงรักษาเครื�องจักรเหล้่านั�น กลุ้่ม

เกษติรกรรวมติัวกันแล้้ว แต่่ิก็ยังไม่ม่ความ

พัร้อมรับัความเส่�ยงติ่อดอกเบั่�ยเง่นก้้เพัื�อมา 

บัร่หารจัดการภายในกลุ้่มหากติ้องก้้ยืมซืึ่�อ

ปัจจัยการผู้ล้่ติเบัื�องติ้น 

ดงันั�น จงึเหน็วา่หนว่ยงานท่�เก่�ยวข้้องควร

ให้การสนับัสนุนเง่นทุน เครื�องจักร เทคโนโล้ย่

ติา่ง ๆ  การเพั่�มศ์กัยภาพั ปจัจยัการผู้ล้ต่ิท่�สำคญั

แล้ะจำเป็น อาท่ แหล่้งน�ำแล้ะการบัร่หาร

จดัการน�ำ การสร้างความร้้ความเข้า้ใจด้วยการ

อบัรม การศ์ึกษาด้งาน การจัดการติล้าด การ

สื�อสารเพัื�อการปรับัเปล้่�ยนทัศ์นคติ่ พัฤติ่กรรม

ในการล้ดการเผู้าอย่างติ่อเนื�อง เป็นติ้น
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ผูู้้แที่นหน่วยุงานท่ี่�เก่�ยุวข้้องในระดับุ
พ้�นที่่� ติา่งเหน็วา่หนว่ยงาน ในระดบััพัื�นท่�ได้ให้

ความสำคญัแล้ะเนน้ย�ำติอ่การแกไ้ข้ปัญหาการ

เผู้าในพืั�นท่�การเพัาะปล้ก้ รณรงคแ์ล้ะสรา้งการ

รับัร้้ถึงความสำคัญแล้ะจำเป็นในการห้ามเผู้า 

สว่นการบัังคบััใชก้ฎหมายท่�เก่�ยวข้อ้งยงัยากใน

การปฏิบ่ััติ่ จับั ปรับั แล้ะล้งโทษไดไ้ม่มาก แล้ะ

มองวา่การเพัาะปล้้กพัชืเศ์รษฐีกจ่ในพัื�นท่�สง้จะ

ม่โอกาศ์การเผู้าได้มากกว่าพัื�นท่�ราบั เพัราะ

การนำเครื�องจักรไปใช้ยังม่ข้้อจำกัดกับัสภาพั

พัื�นท่�  รวมถึงราคาเครื�องจักรกล้ท่�ส้งเก่น

ศ์ักยภาพัข้องเกษติรกรรายย่อยจะเป็นเจ้าข้อง 

กลุ่้มเกษติรกรส้งวัยยังข้าดแรงจง้ใจในการปรับั

เปล้่�ยนพัฤติ่กรรมล้ดการเผู้าท่�เหมาะสมเพัราะ

ความเคยช่น แล้ะเกษติรกรรายย่อยยังม่การ

ล้กัล้อบัเผู้า จงึควบัคมุการจดัการเผู้าไดไ้มม่าก

ดังนั�น การเปล่้�ยนพัฤติ่กรรมการเผู้าใน

พัื�นท่�ข้องเกษติรกรจึงไม่ใช่ เรื�องง่ายท่�จะ

เปล้่�ยนแปล้งกันได้เร็ว หรือเร่งรัดกันได้ในเวล้า

อันสั�น เนื�องจากเกษติรกรส่วนใหญ่เป็น

เกษติรกรรายย่อย ติ้องใช้แรงงานเป็นหล้ัก ทั�ง

ยั ง ม่ปัญหารายได้น้อย หากต้ิองการนำ

เทคโนโล้ย่เครื�องจักรกล้ทางการเกษติรข้นาด

ใหญม่าใชท้ดแทน การเผู้าจะถือเปน็ติน้ทนุการ

ผู้ล่้ติท่�ติ้องรับัผู้่ดชอบัอาจม่การจัดสรรสัดส่วน

หรือชดเชยเป็นส่วนติ่างให้ จึงติ้องส่งเสร่ม 

แบับัค่อยเป็นค่อยไป อาจมก่ารล้งโทษควบัค้กั่น 

ซึ่ึ�งหากสามารถจดัการเผู้าในพัื�นท่�เพัาะปล้ก้พัชื

เศ์รษฐีก่จเหล้่าน่�ได้ ก็จะสามารถล้ดปัญหา 

PM
2.5

 ล้งได้มาก

25



26



กรณ์่แนวปฏิิบัติที่่�ด่
การจััดการแลูะลูดการเผา

ในพ้ื้�นที่่�เพื้าะปลููก

 เศ์ษวสัดเุหล้อืใชท้างการเกษติรจากพืัชเศ์รษฐีกจ่หล้กั 

อาท ่ข้า้ว ออ้ย ข้า้วโพัด แทบัทกุสว่นล้ว้นมป่ระโยชนต์ิอ่ระบับั

นเ่วศ์เกษติร หากมก่ารจัดการแล้ะใชป้ระโยชน์อย่างเหมาะสม 

ปัจจุบัันม่เกษติรกร ผู้้้สนใจ หน่วยงานติ่าง ๆ ได้นำเอาเทคน่ค

แล้ะการจัดการไปร่เร่�มดำเน่นการจนเก่ดเป็นแนวปฏ่ิบััต่ิท่�ด่ 

เพัื�อช่วยล้ดการเผู้าในพัื�นท่�เพัาะปล้้ก 
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เศ์ษข้องฟางแล้ะติอซึ่ังข้้าว เกษติรกร

สามารถไถกล้บัเปน็อน่ทรย่วตัิถ ุฟ้�นฟส้ภาพัด่น 

อัดฟางข้้าวเป็นก้อนเพัื�อใช้เล้่�ยงสัติว์แล้ะ

จำหน่ายเพัื�อสร้างรายได้เพ่ั�ม เพัาะเห็ดฟาง 

แบับักองเติ่�ยแล้ะทำเปน็โรงเรอืนจากติอซึ่งัแล้ะ

ฟางข้้าว ทำฟางข้้าวปรุงแติ่งเสร่มธิาติุอาหาร

เล้่�ยงสัติว์เค่�ยวเอื�อง ยอ่ยแล้ะนำไปอัดผู้ล้ต่ิเป็น

เฟอร์น่เจอร์ติ่าง ๆ ได้

ในส่วนข้องใบัอ้อย กส็ามารถอัดเป็นก้อน 

ส่งข้ายให้โรงงานน�ำติาล้ เป็นเชื�อเพัล้่งช่วมวล้

ไปเป็นพัล้ังงานไฟฟ้า สร้างรายได้เพั่�ม หรือสับั

แล้ะคลุ้กใบัอ้อยล้งในแปล้งให้ยอ่ยสล้ายเป็นปุ�ย 

ติามธิรรมชาติ่ หรือติัดใบัอ้อยปกคลุ้มหน้าด่น

สว่นข้องติน้ ซึ่งั แล้ะใบัข้า้วโพัดเล้่�ยงสตัิว์ 

สามารถผู้ล้่ติเป็นปุ�ยอ่นทร่ย์ โดยการไถกล้บั 

เร่งการย่อยสล้าย ทำปุ�ยหมักจากซึ่ังข้้าวโพัด 

ช่วยล้ดต้ินทุนการใส่ปุ�ยสำหรับัการปล้้กพืัช 

ในฤดก้าล้ติอ่ไป หรอือดักอ้น ปรงุแติง่เสรม่ธิาติุ

อาหารไปใช้เล้่�ยงสัติว์ เป็นติ้น 
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ขั้าว: 
ฟางและตอซััง

 ไถกลูบัเป็นป่�ยพั้ชุสด ฟ้�นฟ้สภาพัด่น 

 อดัฟางข้าวเป็นก้อน ปรงุแต่ิงเสรม่ธิาติอุาหาร ใช้เล้่�ยงสัติว์เค่�ยวเอื�อง

 อัดเป็นก้อนจัำหน่าย สร้างรายได้เพั่�ม 

 เพัาะเห็ดฟางแบับักองเต้่�ย ทำเป็นโรงเรือนจากติอซึ่ังแล้ะฟางข้้าว

 ย่อยแลูะอัดแผ่น ผู้ล้่ติเป็นเฟอร์น่เจอร์แบับัติ่าง ๆ 

อ้อย:
ใบัอ้อยและลำา

 ม้วนแลูะอัดใบัอ้อยเป็นก้อน ส่งข้ายให้โรงงานน�ำติาล้ 

       เป็นพัล้ังงานช่วมวล้

 สับัแลูะคลู่กใบัอ้อยลูงในแปลูง ให้ย่อยเป็นปุ�ยติามธิรรมชาติ่

 ต้ัดใบัอ้อยปกคลู่มหน้าด่น เพั่�มความชุ่มชื�นหน้าด่น

ขั้าวโพุด้:
ต้นู ซััง และใบั

 อัดก้อนจัากใบัข้าวโพัด ปรุงแติ่งเสร่มธิาติุอาหารใช้เล้่�ยงสัติว์ 

 ผลู่ต้เป็นป่�ยอ่นทร่ย์ โดยการไถกล้บัเร่งการย่อยสล้าย 

 ผสมเป็นป่�ยหมักจัากซัังข้าวโพัด ช่วยล้ดต้ินทุนการใส่ปุ�ยปล้้กพืัช 

ในรอบัติ่อไป

 อัดเป็นก้อน เพัื�อใช้เป็นพัล้ังงานช่วมวล้

กี่ารจัดกี่ารและใช่้ปัระโยช่น์จากี่เศษวัสด่ที่างกี่ารเกี่ษตร
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สำหรับัติัวอย่างกรณ่แนวปฏิ่บััติ่ในการจัดการแล้ะล้ดการเผู้าในพัื�นท่�เพัาะปล้้ก จากการ

ศ์ึกษาแล้ะรวบัรวมข้้อม้ล้ พับัว่าม่การร่เร่�มแล้ะม่การดำเน่นการบั้รณาการความร่วมมือร่วมกัน 

ทั�งข้องภาครัฐี เอกชน สถาบัันการศ์ึกษา เกษติรกร แล้ะประชาชน เพัื�อส่งเสร่มแล้ะสนับัสนุน 

ให้ม่การควบัคุม กำกับั ด้แล้ แล้ะล้ดการเผู้าจากแหล้่งกำเน่ดในทางปฏิ่บััติ่ให้เก่ดเป็นร้ปธิรรม 

ร่วมรักษาคุณภาพัอากาศ์ให้อย้่ในเกณฑ์มาติรฐีาน แล้ะล้ดผู้ล้กระทบัติ่อสุข้ภาพัข้องประชาชน 

ซึ่ึ�งติ้องม่การข้ยายผู้ล้ในวงกว้างมากข้ึ�นในอนาคติ อาท่

1) ธนูาคารัปุ�ยอินูทรัีย์ แห่ล่งสรั้างรัายได้้เสรัิมเกษตรักรั
บ้้านยางตอย อำาเภอศรีีสััชนาลััย จัังหวััดสัุโขทััย

เกษติรกรบั้านยางติอย รวมกลุ้่มกันจัดติั�งเป็น

ธินาคารปุ�ยอ่นทร่ย ์โดยนำวสัดุเหล้อืใช้ทางการ

เกษติรมาผู้ล้ต่ิปุ�ยอน่ทรย์่ล้ดต้ินทนุการเพัาะปล้ก้ 

เพั่�มรายได้ เปน็ติน้แบับัแล้ะแหล้ง่เรย่นร้ศ้์กึษา

ด้งานในการผู้ล้่ติปุ�ยอ่นทร่ย์วัติถุ 

ปัจจบุันัธินาคารฯ มส่มาชก่กว่า 50 ราย พับัว่า

เกษติรกรในพืั�นท่�ม่ความติื�นตัิวกับัการนำเอา

เศ์ษฟางข้้าวเหลื้อใช้ในการทำเกษติรในไร่ 

มากข้ึ�น นำมาฝ่ากท่�ธินาคารแล้ะเบั่กถอนเป็น

ปุ�ยแล้ะน�ำหมักช่วภาพัไปใช้ในแปล้งเกษติร

ข้องตินเอง ชว่ยล้ดการใชส้ารเคมแ่ล้ะล้ดต้ินทนุ

ได้มาก ยกระดับัเป็นต้ินแบับัแล้ะข้ยาย 

เครือข่้ายการผู้ล่้ติปุ�ยฯ ให้แก่ชุมชนใกล้้เค่ยง 

ช่วยล้ดการเผู้าฟางข้้าวท่�งได้ เป็นอย่างด่  

(สยามรัฐีออนไล้น์, 2562)
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2) ศัูนูย์เรัียนูรัู้การัเพุิ�มปรัะสิทธิภาพุการัผลิตสินูค้าเกษตรั (ศัพุก.)  
สั่งเสัรีิมการีหยุดเผาวััสัดุการีเกษตรี จัังหวััดนครีนายก

เกษติรกรในพืั�นท่�จงัหวดันครนายก มก่ารเพัาะปล้ก้ข้า้วน�ำล้กึหรอืข้้าวขึ้�นน�ำ มกัใชว้ธ่ิก่ารเผู้า

เติร่ยมพัื�นท่�เพัื�อเพัาะปล้้กรอบัถัดไป ส่งผู้ล้กระทบัติ่อด่นเสื�อมโทรม ส้ญเส่ยธิาติุอาหาร ด่น

ม่ความร้อน ระบับัน่เวศ์เปล้่�ยน ไม่เอื�อติ่อการทำเกษติร

ศ์้นย์ฯ จึงนำเทคโนโล้ย่มาใช้เพัื�อล้ดการเผู้าในพัื�นท่� 4 อำเภอข้องจังหวัด ทำเป็นแปล้งสาธิ่ติ

เร่ยนร้้ในการบัร่หารจัดการพัื�นท่� การจัดการแปล้ง รวมถึงข้ยายผู้ล้การจัดการวัสดุเหล้ือใช้

ทางการเกษติรใหเ้กด่ประโยชนแ์ล้ะสรา้งมล้้คา่เพั่�มเป็นเครอืข้า่ยเกษติรกรติน้แบับัปล้อดการ

เผู้าจากผู้้้นำเกษติรกรเจา้ข้องแปล้งสาธิต่ิ อดัฟางกอ้นเปน็อาหารสตัิวก์บ่ั ผู้ล้ต่ิปุ�ยอน่ทรย่โ์ดย

การหมัก เกษติรกรท่�เข้้าร่วมม่ความพัึงพัอใจแล้ะสมัครใจในการล้ดแล้ะเล้ก่การเผู้าเศ์ษวสัดุ

เหลื้อใช้การเกษติรได้อย่างเป็นรป้ธิรรม ด้วยเกด่ประโยชน์ต่ิอเกษติรกรทั�งทางติรงแล้ะทางออ้ม 

เพั่�มธิาติุอาหาร ระบับัน่เวศ์เอื�อติ่อการทำเกษติรมากข้ึ�น (เทคโนโล้ย่ชาวบั้าน, 2563)
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3)  แม่แจั่มโมเด้ลพุลัส เพุ่�อลด้พุ่�นูท่�เผา เพุิ�มพุ่�นูท่�ป�า  
ตำาบ้ลับ้้านทัับ้ อำาเภอแม่แจั่ม จัังหวััดเชียงใหม่

ว่ ก ฤ ติ ห ม อ ก ค วั น ไ ฟ ป่ า ใ น 

ภาคเหนือ เป็นปัญหาเรื�อรังท่� 

เก่ดข้ึ�นทุกปี ม่สาเหติุมาจากการ

เผู้าในพัื�นท่�เกษติรกรรมแล้ะพัื�นท่�

ป่า ส่งผู้ล้กระทบัต่ิอสภาพัอากาศ์

แล้ะสุข้ภาพัข้องประชาชน 

โดยรวม

ปี 2559 ม่การล้งนามบัันทึกข้้อ

ติกล้งวา่ดว้ยความร่วมมือในการ

แก้ปัญหาป่าไม้กับัชุมชนแล้ะ

หมอกควนัไฟปา่อยา่งยั�งยนื “แมแ่จม่โมเดล้พัล้สั” เพัื�อแกป้ญัหาหมอกควนัแล้ะการบักุรกุพัื�นท่�

ป่าติ้นน�ำ นำร่องใน 15 หม้่บั้านข้องอำเภอแม่แจ่ม ข้ับัเคล้ื�อนส้่การปฏิ่บััติ่เช่งพัื�นท่�ข้นาดใหญ่ 

รว่มกันข้องทุกฝ่า่ย ทั�งการใชป้ระโยชน์พัื�นท่�ปา่ ท่�ดน่ทำกน่ ล้ดปัญหาหมอกควัน แก้ปญัหาหน่�

ส่น พััฒนาอาช่พั แล้ะเสร่มศั์กยภาพัชุมชน ด้วยแนวทางสร้างป่า สร้างรายได้ ป่าสามอย่าง

ประโยชน์ส่�อย่าง ส่งผู้ล้ติ่อการล้ดพัื�นท่�เกษติรเช่งเด่�ยวข้้าวโพัด ไม่ติ้องใช้พัื�นท่�เพัาะปล้้กมาก 

แล้ะล้ดการเผู้าป่าจนเก่ดไฟป่าหมอกควัน ช่วยยกระดับัรายได้ข้องชาวบั้านไปพัร้อมกับั 

การล้ดการเผู้าเพัื�อเติร่ยมการจัดการแปล้งข้องเกษติรกร (สถาบัันพััฒนาองค์กรชุมชน, 2562)
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4)  เปล่�ยนูเศัษเปล่อกขั้าวโพุด้ เป็นูเห่็ด้ฟางปลอด้สารัพุิษ  
บ้้านสัันรีุ่งเรีือง ตำาบ้ลันำ�ามวับ้ อำาเภอเวัียงสัา จัังหวััดน่าน

บัา้นสนัรุง่เรอืงสว่นใหญท่ำการเกษติรกรรมพัชืเชง่เด่�ยว ข้้าวโพัดเล้่�ยงสตัิว ์จงึเกด่เศ์ษจากเปล้อืก

แล้ะซึ่ังข้้าวโพัดจำนวนมาก ติ้องการเผู้าท่�งเพัื�อกำจัด เก่ดหมอกควัน เป็นมล้พั่ษส่�งแวดล้้อมแล้ะ

เส่�ยงติ่อการเก่ดไฟป่าหรือไฟไหม้ลุ้กล้ามมาส้่ชุมชนข้้างเค่ยง 

เกษติรกรจงึใหค้วามสนใจนำเปล้อืกข้า้วโพัดท่�ท่�งจำนวนมาก มาใชป้ระโยชนแ์ทนการเผู้าท่�ง โดย

การนำติอซึ่ังข้้าวโพัดมาเพัาะเห็ดฟางในติะกร้า ได้ผู้ล้ผู้ล้่ติเหด็ด ่ ชมุชนให้ความสนใจอย่างมาก

เพัราะทำได้ง่าย ได้เหด็ฟางปล้อดสารพัษ่ ได้ผู้ล้ผู้ล้่ติเร็ว ข้ยายผู้ล้ส้่ครัวเรือนข้้างเค่ยง ยกระดับั

กจ่กรรมกลุ้ม่ เพ่ั�มพัฒันาศั์กยภาพัแกนนำ จดัพัื�นท่�เรย่นร้้ใชป้ระโยชน์จากเปลื้อกข้้าวโพัดมาเพัาะ

เห็ดฟางแบับัติะกร้าแล้ะโรงเรือน (สำนักสร้างสรรค์โอกาสแล้ะนวัติกรรม, 2558)
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5) สรั้างมูลค่าจัากไรั่นูา ช่วยลด้ปัญห่าการัเผาและรัักษาสิ�งแวด้ล้อม จัังห่วัด้นู่านู

กรมสง่เสรม่การเกษติรไดด้ำเน่นการสง่เสรม่แล้ะสรา้งมล้้คา่จากไรน่าส้ส่่�งแวดล้อ้มอยา่งยั�งยนื 

ดว้ยการจดัการเศ์ษวสัดกุารเกษติรใหเ้กด่ประโยชนใ์นพัื�นท่�แล้ะชมุชน ล้ดการเผู้า ล้ดปญัหา

หมอกควัน สร้างสมดุล้ ระบับัน่เวศ์ร่วมกับัศ์้นย์จัดการด่นปุ�ยชุมชน (ศ์ดปช.) 

โดยเปล้่�ยนวัสดุเหล้ือใช้ทางการเกษติรให้เก่ดม้ล้ค่าด้วยทำฐีาน 1) เร่ยนร้้ปุ�ยแล้ะทำปุ�ย 2) 

จัดการเศ์ษวัสดุการเกษติร เช่น ปุ�ยหมัก โดยไถกล้บัติอซึ่ังเป็นปุ�ย ผู้ล้่ติปุ�ยหมักเติ่มอากาศ์ 

ปุ�ยพัืชสด ปุ�ยหมักแบับัไม่กล้ับักอง ทำน�ำหมักช่วภาพั ผู้ล้่ติเป็นอาหารสัติว์ ได้แก่ ฟางข้้าว

อัดก้อน ใช้เป็นวัสดุอื�น ๆ  ได้แก่ วัสดุเพัาะเห็ด ปล้้กพัืช แปรร้ป หัติถกรรม แล้ะอุติสาหกรรม 

ได้แก่ วัสดุโครงสร้างโติ๊ะ เก้าอ่� กระดาษใยสับัปะรด ไม้กวาดทางมะพัร้าว กระดาษฟางข้้าว 

แล้ะใช้เป็นพัล้ังงานทางเลื้อก ได้แก่ เติาเผู้าถ่านไบัโอชาร์ไร้ควัน แล้ะ 3) เชื�อมโยงติล้าด 

รับัซึ่ื�อวัสดุการเกษติร ได้แก่ ศ์้นย์ข้้าวชุมชนรับัซึ่ื�อ ปุ�ยหมัก ร้านข้ายต้ินไม้ผู้้้รับัซืึ่�อด่นปล้้ก 

เกษติรกรผู้้้ปล้้กผู้ักรับัซึ่ื�อปุ�ยคอก (ไทยโพัสติ์ออนไล้น์, 2562)
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6)  อัด้ม้วนูใบัอ้อย เเทนูการัเผา ห่ยุด้เผาในูพุ่�นูท่�เกษตรั  
ตำาบ้ลัแม่กุ อำาเภอแม่สัอด จัังหวััดตาก

ชมุชนปล้อดการเผู้าติำบัล้แม่ก ุมุง่ดำเนน่กจ่กรรมสร้างการรับัร้้ จต่ิสำนึกให้เกด่การหยุดเผู้า

ในพัื�นท่�เกษติรอย่างเป็นร้ปธิรรมแล้ะยั�งยืน ร่วมกับัเกษติรกรผู้้้ปล้้กอ้อย

การจัดการเศ์ษใบัอ้อย โดยนำรถอัดม้วนเศ์ษใบัอ้อยให้เป็นฟ่อนหรือก้อน ประมาณ 1-1.5 

ติันติ่อไร่ ราคาติันล้ะ 800-1,000 บัาท ส่วนใบัอ้อยท่�เหล้ือใช้จากเครื�องติัดอ้อย จะไถกล้บั

เป็นปุ�ยในด่นสำหรับัฤด้กาล้ผู้ล้่ติติ่อไป (กรมส่งเสร่มการเกษติร, 2563) ซึ่ึ�งเมื�อเปร่ยบัเท่ยบั

การไม่เผู้ากับัการใช้เครื�องจักรช่วยอัดม้วนเศ์ษใบัอ้อยจำหน่าย พับัว่าเกษติรกรได้ติ้นทุน 

ค่าปุ�ย ไม่ส้ญเส่ยความอุดมสมบั้รณ์ในด่น ไม่จำเป็นติ้องใส่ปุ�ยมากเพัื�อปรับัปรุงด่น  

นอกจากนั�น ยังเก่ดการบัร่หารจัดการเครื�องจักรกล้อัดใบัอ้อยร่วมกัน ล้ดติ้นทุนแล้ะ 

ค่าใช้จ่ายให้แก่เกษติรกรได้มาก
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การผู้ล้่ติเม็ดเชื�อเพัล้่งช่วมวล้

จากเศ์ษยอดแล้ะใบัอ้อยโดย

การม่ส่วนร่วมข้องชุมชน โดย

ใช้เครื�องอัดเม็ดช่วมวล้แบับั

เคล้ื�อนท่�เข้้าไปจัดการในไร่

อ้อย ซึึ่�งแก้ปัญหาการเผู้าไร่

อ้อย ล้ดติ้นทุนการข้นส่ง 

ช่วมวล้ ด้วยการอัดเม็ด แล้ะ

รวบัรวมเม็ดเชื�อเพัล้่งช่วมวล้

เพืั�อปอ้นโรงงานอตุิสาหกรรมไดอ้ยา่งติอ่เนื�องระยะยาว ไมม่ปั่ญหาดา้นการจดัเกบ็ัเมด็เชื�อ

เพัล้่งช่วมวล้ สามารถสร้างแหล้่งพัล้ังงานทางเล้ือกให้แก่อุติสาหกรรม แล้้วยังสร้างม้ล้ค่า

เพั่�มใหแ้กเ่ศ์ษเหล้อืท่�งจากการเกษติรได ้โดยโรงงานรบััซึ่ื�อใบัออ้ยราคา 600-800 บัาทติอ่

ติัน เมื�อผู้ล้่ติเป็นเม็ดเชื�อเพัล้่งช่วมวล้จะม่ราคา 3,000-3,500 บัาทติ่อติัน

ปัจจุบัันม่การข้ยายผู้ล้การรวมกลุ้่มข้องเกษติรกร อำเภอ

ดอนเจด่ย์ จังหวัดสุพัรรณบัุร่ แล้ะอำเภอบั่อพัล้อย จังหวัด

กาญจนบัรุ่ เพืั�อรวบัรวมชว่มวล้จากเศ์ษยอดแล้ะใบัอ้อยเพัื�อผู้ล้ต่ิ

เม็ดเชื�อเพัล้่งช่วมวล้ ซึ่ึ�งสามารถสร้างรายได้ให้เกษติรกรแล้ะล้ด

มล้พั่ษต่ิอส่�งแวดล้้อมได้มาก (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสร่ม

ว่ทยาศ์าสติร์ ว่จัยแล้ะนวัติกรรม, 2559)

7) เม็ด้เช่�อเพุลิงจัากเศัษยอด้และใบัอ้อย 
คณะวัิศวักรีรีมศาสัตรี์ มหาวัิทัยาลััยเทัคโนโลัยีพรีะจัอมเกลั้าพรีะนครีเหนือ
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8) การับัริัห่ารัจัดั้การัวิสาห่กจิัเกษตรัแปลงให่ญ่ (Mega Farm Enterprise) 
ตำาบ้ลัแจังงาม อำาเภอหนองหญ้้าไซ จัังหวััดสัุพรีรีณบุ้รีี

กลุ้ม่แปล้งใหญอ่อ้ยโรงงานบัา้นแจงงาม เกษติรกรไดร้วมกลุ้ม่กนัข้ึ�นเมื�อป ี2562 มส่มาชก่

จำนวน 43 ราย พัื�นท่�ปล้ก้อ้อยรวมประมาณ 1,432 ไร ่เพัาะปล้้กอ้อยโรงงานเพัื�อส่งโรงงาน

น�ำติาล้ จดัติั�งข้ึ�นเพัื�อแกป้ญัหาติน้ทนุการผู้ล้ต่ิท่�สง้ เพ่ั�มผู้ล้ผู้ล้ต่ิ พัฒันาศ์กัยภาพัข้องสมาชก่

ในเรื�องข้องการผู้ล้่ติอ้อยโรงงาน 

นอกจากน่� ยังร่วมกันบัร่หารจัดการทรัพัยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่าแล้ะยั�งยืน โดยเฉพัาะ

เรื�องดน่แล้ะแหล่้งน�ำ แล้ะการติล้าดในรป้แบับัข้องการรวมกลุ้ม่แบับัแปล้งใหญ่ ล้ดไฟไหม้

อ้อยในช่วงกำหนดติามมาติรการช่วงก่อนเปิดห่บัอ้อย กำหนดนโยบัายล้ดอ้อยไฟไหม้ให้

สอดคล้้องกับันโยบัายภาครัฐี รณรงค์แล้ะให้ความร้้ล้ดออ้ยไฟไหม้ ประสานงานจัดเติรย่ม

อุปกรณ์ดบััเพัล้ง่ สาธ่ิติการใช้เครื�องสางใบัในชมุชน กำหนดมาติรการช่วงการเปิดหบ่ั เช่น 

ติดัออ้ยติามแปล้งท่�กำหนด ทำแนวกนัไฟ ชดุเคลื้�อนท่�เรว็เพัื�อปอ้งกนัไฟการล้กุล้าม ติด่ติาม

การชดเชยในแปล้งเกษติรท่�ได้ติกล้งดำเน่นการป้องกันไฟลุ้กล้ามจากจุดท่�ไฟไหม้ 

(กรมชล้ประทาน, 2562)
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แนวค่ดการจดัการมล้พัษ่ ไดถ้ก้รเ่ร่�มข้ึ�นเพัื�อมุง่เนน้การบัำบัดั

หรอืควบัคมุมล้พัษ่กอ่นปล้อ่ยส้ส่่�งแวดล้อ้ม ท่�ผู้า่นมามภ่าคเอกชน

แล้ะรัฐีรว่มดำเน่นการควบัคุมแล้ะต่ิดติามติรวจสอบัมล้พัษ่ท่�ปล้อ่ย

ออกมา พัร้อมการปรับัใช้หล้ักการ “ผู้ปล่อยมลพิุษเป็นู 
ผู้จัา่ย” (Polluter Pay Principle) ผู้สมผู้สานกับัเทคโนโล้ยก่าร

ผู้ล้่ติท่�ไม่ก่อให้เก่ดข้องเส่ยหรือเก่ดข้องเส่ยน้อยท่�สุด รวมถึง  

เนู้นูการัป้องกันูไม่ ให่้เกิด้มลพุิษ (Pollution Prevention) 
มากกว่าการับัำาบััด้มลพิุษ ช่วงปี 2535 ได้ยึดแนวค่ดเรื�อง  

การัพุฒันูาท่�ยั�งย่นู (Sustainable Development) มาประยกุติ์

ใช้ดำเน่นก่จการแล้ะพััฒนากล้ไกแล้ะว่ธิ่การเพัื�อป้องกันการเก่ด

มลูพั่ษข้�นต้ลูอดวงจัรชุ่ว่ต้ของผลู่ต้ภัณฑ์์เพั่�มเติ่ม

แนวคิิดและหลักการ
การปรับใช้้ในการจััดการ

แลูะลูดการเผาในพ้ื้�นที่่�เพื้าะปลููก
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นอกจากน่�ม่การนำกรอบัแนวค่ด การั
ป้องกันูไว้ก่อนู (Precautionary Principle) 
มาเป็นหลั้กการจัดการเชง่รกุท่�เนน้การป้องกัน

ผู้ล้กระทบัล้ว่งหนา้ สรา้งระบับัภม้คุ่ม้กนัใหก้บัั

ทรพััยากรธิรรมชาต่ิแล้ะส่�งแวดล้อ้ม โดยเฉพัาะ

พัื�นท่�เส่�ยง เพัื�อป้องกันความเส่ยหายหรือผู้ล้ 

กระทบัท่�จะเก่ดข้ึ�น แล้ะคำนึงถึงก่จกรรมท่�จะ

ก่อให้เก่ดความเส่�ยงแล้ะเป็นอันติรายต่ิอ

สุข้ภาพัอนามัยหรือส่�งแวดล้้อมเพัื�อนำไปส้่ 

เป้าหมายการพััฒนาข้องประเทศ์

จากแนวค่ดการจัดการมล้พั่ษข้้างติ้น จะ

เห็นได้ว่าการจัดการมล้พั่ษท่�ด่ท่�สุดคือ การั
จััด้การัท่�ตนู้เห่ตหุ่รัอืแห่ลง่ท่�กอ่ให่เ้กดิ้มลพุษิ 

ส่วนการจัดการมล้พั่ษด้วยว่ธิ่การกำจัดแล้ะ

บัำบััด ยังเป็นการจัดการท่�ปล้ายเหตุิ ติ้องใช้ 

งบัประมาณจำนวนมาก แล้ะไมม่ป่ระส่ทธิภ่าพั

มากพัอ

นอกจากน่� ประเทศ์ไทยยังมแ่นวนโยบัาย

ใหม่ท่�มุ่งเน้นการใช้ทรัพัยากรช่วภาพัให้เก่ด

ประโยชน์ส้งสุดแล้ะยั�งยืน สร้างข้่ดความ

สามารถในการแข้่งข้ัน ด้วยโมเดล้พััฒนา

เศ์รษฐีกจ่รป้แบับัใหม ่BCG Model สรา้งสมดลุ้

ระหว่างการเต่ิบัโติทางเศ์รษฐีกจ่กับัความยั�งยืน

ข้องทรัพัยากรธิรรมชาติ่  เ พืั� อติ่ อยอด 

ความหล้ากหล้ายทางช่วภาพัแล้ะผู้ล้ผู้ล้่ติ

ทางการเกษติร ด้วยแนวทาง เศัรัษฐกิจั
ช่วภาพุ (Bio-economy) ใช้ความร้้แล้ะ

นวตัิกรรมเพั่�มผู้ล้ผู้ล้ต่ิทางการเกษติรแล้ะสร้าง

ม้ล้ค่าเพ่ั�มจากวัติถุด่บัช่วภาพั เศัรัษฐกิจั
ห่มุนูเวียนู  (Circular Economy) ออกแบับั

ผู้ล้ต่ิภัณฑแ์ล้ะกระบัวนการผู้ล้ต่ิ โดยหมนุเวย่น

ใช้ทรัพัยากรอย่างคุ้มค่าแล้ะเก่ดข้องเส่ยน้อย

ท่�สดุ แล้ะ เศัรัษฐกจิัท่�เปน็ูมติรักับัสิ�งแวด้ลอ้ม 
(Green Economy) ในภาคการผู้ล้่ติ การ

บัรก่าร แล้ะการบัรโ่ภค ท่�ไมส่ง่ผู้ล้กระทบัต่ิอส่�ง

แวดล้้อมแล้ะสังคม

การจัดการแล้ะล้ดการเผู้าในพัื�นท่�เพัาะ

ปล้้กในเอกสารเล้่มน่� จึงนำหล้ักการ แนวค่ด 

แล้ะแนวนโยบัายข้้างติ้น มาปรับัใช้ให้เก่ดการ

รักษาความมั�นคงแล้ะสมดุล้ข้องส่�งแวดล้้อม 

เร่�มจากการใช้ประโยชน์จากโมเดล้การพััฒนา

เศ์รษฐีกจ่รป้แบับัใหม ่การผู้ล้ต่ิแล้ะบัรก่าร การ

บัรโ่ภคท่�เปน็มต่ิรกบััส่�งแวดล้อ้มใหไ้ดม้ากท่�สดุ

ในข้ั�นระบับัการเพัาะปล้้ก แล้ะเมื�อเหลื้อเศ์ษ

วัสดุทางการเกษติรก็จะถ้กนำไปจัดการท่�

เหมาะสม อันจะเป็นการช่วยล้ดเศ์ษวัสดุให้

เหล้ือน้อยท่�สุดแล้ะม่การเผู้าท่�ม่ความจำเป็น

ติ้องเผู้าในท่�สุด (ดังแผู้นภาพั)
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การจัดการมล้พั่ษท่�ผู้่านมา ยังคงเน้นอย้่กับัการกำจัดแล้ะบัำบััดมล้พั่ษท่�เก่ดข้ึ�น แม้ม่ความ

พัยายามจากหล้ายภาคส่วนท่�จะก้าวไปส้่การป้องกันมล้พั่ษท่�ติ้นทางมากขึ้�น ทั�งในส่วนข้องภาค

การผู้ล้่ติ ภาคชุมชน แล้ะภาคการข้นส่ง เป็นติ้น 

อย่างไรก็ด่ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นมาติรการเช่งสมัครใจ ซึ่ึ�งส่งผู้ล้ให้การจัดการมล้พั่ษข้ยับัไปส้่

แนวทางการป้องกันอย่างช้า ๆ เท่านั�น ในข้ณะท่�สถานการณ์ปัญหามล้พั่ษด้านอากาศ์ข้อง

ประเทศ์ไทยในปัจจุบััน ยังคงเป็นปัญหามาติ่อเนื�อง 

 การจััดการ

บริโภคิ

ผลิตและบริการ

โมเดลพัื้ฒนาเศรษกิจั 
รูปแบบใหม่

ลูด
การเผา

การกำาจััด
นำากลูับ
มาใช้้ใหม่บำาบัด

การบริโภค
ที่่�เป็นมิตรกับสิ่ิ�งแวดลู้อม

ก�รผลิิตแลิะก�รให้้บัริก�ร
ที่่�เป็็นำมิิตรกับัสิ�งแวดลิ้อมิ

Bio-economy เศรษฐกิจชี่วภ�พ 
Circular Economy เศรษฐกิจห้มิุนำเว่ยนำ 

Green Economy เศรษฐกิจที่่�เป็็นำมิิตรกับัสิ�งแวดลิ้อมิ
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ทั�งน่� มาติรการเชง่บังัคบัับัางประการเพัื�อ

การป้องกันท่�ติ้นเหตุิจึงเป็นส่�งจำเป็นอย่างย่�ง 

นอกจากนั�น ยังจะต้ิองใช้เครื�องมือเทคโนโล้ย ่

เครื�องจักรกล้การเกษติร ติล้อดจนการจัดปรับั

โครงสร้างแล้ะกล้ไกการทำงานผู้สมผู้สานท่�

หล้ากหล้ายมาดำเน่นการร่วมกัน โดยเฉพัาะ

อย่างย่�งการม่ส่วนร่วมข้องเกษติรกร ซึ่ึ�งเป็น

พัลั้งข้องภาคสังคมส่วนใหญ่แล้ะยังคงเป็น

ปัจจัยสำคัญท่�จะทำให้การป้องกันการเก่ดการ

เผู้าให้เป็นจร่งได้ 

ดังนั�น การผู้ล้ักดันแนวทางการจัดการ

แล้ะล้ดการเผู้า กย็งัติอ้งมก่ล้ไกหรอืเครื�องมอืท่�

จะทำให้เก่ดการบั้รณาการทำงานแล้ะม่ส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จร่งเพัื�อช่วยกัน

ผู้ล้ักดันการจัดการแล้ะล้ดการเผู้า จากการ

จัดการท่�ปล้ายทางไปส้่การป้องกันท่�ติ้นทาง

รว่มกัน ซึึ่�ง จะมป่ระโยชน์อยา่งมากในระยะยาว

สำหรับัภาคการผู้ล้่ติ ช่วยล้ดการใช้ทรัพัยากร

แล้ะล้ดการก่อมล้พั่ษได้อย่างยั�งยืน

สำหรบััการปรบััใช้หลั้กการจดัการมล้พ่ัษ ซึึ่�งเร่�มจากการป้องกัน การควบัคุม การใช้ประโยชน์ 

แล้ะการล้ดการเผู้า ก็ถือเป็นแนวทางหนึ�งท่�ช่วยให้เก่ดการจัดการเพัื�อล้ดการเผู้าในพัื�นท่�เกษติร

แล้ะล้ดปัญหาฝุ่่น PM
2.5 

อย่างรอบัด้าน

หลูักการที่่�นำามาปรับใช้้ในการจััดการแลูะลูดการเผาในพ้ื้�นที่่�เพื้าะปลููก
 

การป้องกัน
เกษตรปลูอดการเผา 
การผลูิตที่่�เป็นมิตรกับสิ่ิ�งแวดลู้อม
สิ่่งเสิ่ริมเที่คโนโลูย่ต่าง	ๆ

การคิวบคิุม
จััดระเบ่ยบการเผา	วางแผนแลูะแจั้งการเผา	 
การจััดการแปลูง	กำาหนดเขตห้ามเผาแลูะบังคับใช้้
กฎหมาย	กำาจััดพ้ื้�นที่่�เสิ่่�ยงแลูะพ้ื้�นที่่�ใกลู้เค่ยง

การใชิ้ประโยชิน์
ใช้้ประโยช้น์จัากเศษวัสิ่ดุ	
พัื้ฒนานวัตกรรม	เพิื้�มมูลูค่า	เศรษฐกิจัหมุนเว่ยน	
จััดการระบบตลูาดรองรับ

การลดการเผา 
กลูไก	กติกา	ข้อบัญญัติที่้องถิ่ิ�น	
หน่วยเคลู้�อนที่่�เร็ว		
ระบบการสิ่ั�งการ

กา
รเ
พื้ �
มป
ระ
สิ่ิที่
ธิิภ
าพื้

กา
รป
้อง
กัน
แลู
ะ 

ลูด
กา
รเ
ผา
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กี่ารป้ัองกัี่นไม่ ให้เกิี่ดกี่ารเผา โดยการรณรงค์แล้ะส่งเสร่มให้ทำการเกษติรแบับั 

ปล้อดการเผู้า สง่เสรม่การผู้ล้ต่ิท่�เปน็มต่ิรกับัส่�งแวดล้อ้ม พัรอ้ม ๆ  กบััการสนบััสนนุเทคโนโล้ย่

ติ่าง ๆ ในเข้ติพัื�นท่�เพัาะปล้้ก รองรับัการจัดเติร่ยมแปล้ง แล้ะการเก็บัเก่�ยวท่�เส่�ยงติ่อการเผู้า

กี่ารคัวบคั่มกี่ารเผา จำเป็นอย่างย่�งติ้องม่การจัดระเบั่ยบัการเผู้า พัร้อมวางแผู้นแล้ะ 

แจง้การเผู้า การจดัการระบับัแปล้งใหเ้ครื�องจกัรกล้เข้า้พัื�นท่�ไดส้ะดวก กำหนดเข้ติหา้มเผู้าแล้ะ

บัังคับัใช้กฎหมายอย่างจร่งจัง รวมถึงควบัคุมแล้ะกำจัดพัื�นท่�เส่�ยงแล้ะพัื�นท่�ใกล้้เค่ยง 

กี่ารใช่้ปัระโยช่น์จากี่เศษวัสด่กี่ารเกี่ษตรให้เกี่ิดปัระสิที่ธิิภาพื้สูงส่ด ส่งเสร่มการใช้

ประโยชน์ครอบัคลุ้มทุกวัสดุการเกษติรทุกประเภท พััฒนานวัติกรรมเพัื�อเพั่�มม้ล้ค่า  

ด้วยเศ์รษฐีก่จหมุนเว่ยน พัร้อมจัดการระบับัติล้าดรองรับัการรับัซึ่ื�อ

กี่ารลดกี่ารเผา จำเป็นติ้องอาศ์ัยกล้ไกแล้ะกติ่กาในระดับัพัื�นท่�ในการจัดการด้วย 

อาจติ้องอาศั์ยข้้อบััญญัต่ิท้องถ่�น ม่หน่วยเคล้ื�อนท่�เร็วเพัื�อเฝ่้าระวังแล้ะต่ิดติาม ประเม่น

สถานการณ์พืั�นท่�เส่�ยง พัรอ้มมศ่์น้ย์บัรห่ารการจัดการเผู้าระดับัจงัหวดัเพัื�อรว่มบัรห่ารแล้ะสั�ง

การท่�เท่าทัน เป็นติ้น  
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แนวที่างการจััดการ 
และข้้อเสนอเชิิงนโยบาย

การจััดการเผาในพ้ื้�นที่่�เพื้าะปลููก
ร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5 ในประเที่ศไที่ย

 แนวทางการจัดการแล้ะล้ดการเผู้าในพัื�นท่�เพัาะปล้้ก  

ได้คำนึงถึงหลั้กการแล้ะแนวค่ดการจัดการมล้พั่ษท่�แหล่้งกำเน่ด 

มุง่ให้เกด่การนำมาใชป้ระโยชน์การจัดการแล้ะการพัฒันาท่�ยั�งยืน 

รวมถึงการพั่จารณาประกอบัการจัดทำข้้อเสนอเช่งนโยบัาย 

ติ่อการจัดการเผู้าในพัื�นท่�เพัาะปล้้ก เพัื�อร่วมกันผู้ล้ักดันให้เก่ด 

ผู้ล้ทางการปฏิ่บััติ่ในระยะติ่อไป ดังน่�
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กี่ารลดและกี่ารปั้องกี่ันกี่ารเผาในพื้้�นที่่�เพื้าะปัลูกี่

ม่ง่ที่ำาเกี่ษตรปัลอดกี่ารเผาและลดกี่ารเผาเศษวสัดท่ี่างกี่ารเกี่ษตร
ท่ี่กี่ช่นิด โดยการปรับัเปล่้�ยนว่ธิ่การจัดการเศ์ษวัสดุทางการเกษติรเพัื�อ

ล้ดการเผู้า มุ่งการใช้ประโยชน์จากเศ์ษวัสดุทางการเกษติรให้เก่ด

ประโยชน์ส้งสุด เช่น การไถกล้บัติอซึ่ังฟางข้้าว ใบัอ้อย หรือเศ์ษซึ่ากพัืช 

เพั่�มความอดุมสมบัร้ณใ์หด่้น ผู้ล้ต่ิปุ�ยอน่ทรย่ห์รอืปุ�ยหมกัทดแทนปุ�ยเคม่ 

นำเศ์ษหญ้ามาคลุ้มบัร่เวณโคนติ้นพัืช เพั่�มความชุ่มชื�น นำเศ์ษวัสดุ

การเกษติรมาใช้เล้่�ยงสัติว์ ผู้ล้่ติเชื�อเพัล้่งอัดแท่งหรืออัดเม็ด เป็นติ้น

กี่ารพื้ัฒนาเที่คัโนโลย่ปัระเภที่ต่าง ๆ เพ้ื้�อเปั็นที่างเลือกี่ในกี่าร
จดักี่ารท่ี่�เหมาะสมกี่บักี่ารเพื้าะปัลูกี่พื้ช้่ ในการจดัการแปล้งเติรย่มดน่ 

เกบ็ัเก่�ยว แล้ะข้นสง่ ทดแทนการข้าดแคล้นแรงงานแล้ะล้ดการเผู้า อาท่ 

การเติร่ยมด่นด้วยรถไถ การเก็บัเก่�ยวด้วยเครื�องติัด สับั ค่บั ข้น เป็นติ้น
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ปัระสิที่ธิิภาพื้กี่ารจัดกี่ารและลดกี่ารเผาในพื้้�นที่่�เพื้าะปัลูกี่

เพื้่�มแรงจูงใจให้กัี่บเกี่ษตรกี่รท่ี่� ไม่เผา ผู้่านการให้เง่นอุดหนุนหรือ 

งบัประมาณแบับัม่เงื�อนไข้ เนื�องจากการไม่เผู้าม่ต้ินทุนในการจัดการ

แปล้งมากกว่าการเผู้า 

สร้างฐานข้อมูล การประเม่นแปล้งท่�ม่ความเส่�ยง ความเปราะบัางติ่อ

การเปน็แหล้ง่กำเนด่การเผู้า เพัื�อจดัแผู้นปอ้งกนัแล้ะเฝ่า้ระวงัการเกด่ไฟ

ไหม้

ส่งเสริมให้เกี่ษตรกี่รนำาเศษวัสด่ที่างกี่ารเกี่ษตรมาที่ำาป่ั�ยหมักี่ ใน

ทกุพัื�นท่� พัร้อมพัจ่ารณาให้เงน่ช่วยเหล้อืเกษติรกรต่ิอไร่ เพัื�อชดเชยกับั

ติ้นทุนท่�ติ้องจ่ายเพั่�มกรณ่ไม่เผู้า 

สรา้งตลาดเศษวสัดเ่หลอืใช่ท้ี่างกี่ารเกี่ษตร เพัื�อทำให้เศ์ษวัสดเุหลื้อ

ใช้ทางการเกษติรให้ม่ม้ล้ค่าแล้ะคุณค่าทางด้านเศ์รษฐีศ์าสติร์มล้พั่ษเก่ด

ข้ึ�น

สง่เสรมิตลาดเช่า่ซื้ื�อเคัร่�องจกัี่รกี่ลกี่ารเกี่ษตรสมยัใหม ่ให้แพัร่หล้าย

แล้ะเกด่การแข่้งข้นั พัร้อมให้ความร้ก้บััเกษติรกรในการเติร่ยมแปล้งให้

พัร้อมแล้ะเหมาะสมสำหรับัเครื�องจักรกล้ท่�จะนำมาใช้ดำเน่นการ

กี่ำาหนดกี่ลไกี่และเคัร่อข่ายกี่ารแกี่้ ไขปััญหากี่ารเผาในพื้้�นท่ี่� 
เพื้าะปัลูกี่ร่วมกัี่บเคัร่อข่ายในท้ี่องถิ�น ในการเฝ้่าระวัง ติ่ดติามแหล่้ง

กำเน่ด ประเมน่สถานการณส์ำคญัแล้ะความเข้ม้ข้น้ข้องมล้พัษ่ มข่้อ้ติกล้ง 

หรอืมาติรการจง้ใจในรป้แบับัท่�เหมาะสมกับัการเพัาะปล้ก้แล้ะเก็บัเก่�ยว
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กี่ารคัวบคั่มกี่ารจัดกี่ารเผาในพื้้�นที่่�เพื้าะปัลูกี่

กี่ำาหนดกี่ารหา้มเผาในพื้้�นท่ี่�ใกี่ลช้่ม่ช่น และบงัคับัใช่ม้าตรกี่ารอยา่ง
เคัร่งคัรัด พัร้อมวางระบับัการแจ้งเหติุการเผู้าหรือไฟไหม้ ให้ม่การดับั

ไฟอย่างทันท่วงท่ สร้างข้้อติกล้งล้ดการเผู้าด้วยความสมัครใจระหว่าง

เกษติรกร ภาคเอกชนผู้้้รับัซึ่ื�อผู้ล้ผู้ล่้ติทางการเกษติร แล้ะหน่วยงานท่�

เก่�ยวข้้อง

หากี่ม่คัวามจำาเป็ันต้องเผา จะต้องวางแผนกี่ารเพื้าะปัลูกี่และ
จัดกี่ารกี่ารเผา โดยคำนึงถึงข้่ดความสามารถในการรองรับัมล้พั่ษทาง

อากาศ์ สภาพัอุติุน่ยมว่ทยา พัร้อมม่แผู้นรองรับัแล้ะแจ้งให้ชุมชนรับั

ทราบั ม่การควบัคุมแล้ะการจัดการการเผู้าให้เก่ดความปล้อดภัย ไม่ให้

ลุ้กล้ามเส่ยหาย

กี่ารจัดระเบ่ยบกี่ารเผาเศษวัสด่เหลอืใช่ท้ี่างกี่ารเกี่ษตร เพัื�อล้ดความ

หนาแน่นข้องการเผู้า บัร่หารจัดการเชื�อเพัล้่งก่อนถึงฤด้กาล้ หรือช่งเผู้า

เพัื�อล้ดปร่มาณเชื�อเพัล้่งในพัื�นท่�การเผู้าไหม้ซึ่�ำซึ่าก โดยการล้งทะเบั่ยน

แจ้ง แล้ะวางแผู้นการทยอยเผู้าไม่ให้พัร้อมกัน หรือเผู้าในช่วงท่�อากาศ์

ไม่ปิด แล้ะกำหนดม่บัทล้งโทษสำหรับัผู้้้ล้ะเม่ดติามหล้ักการผู้้้ก่อมล้พั่ษ

กี่ารใช้่กี่ฎหมายบังคัับอย่างเข้มข้น โดยใช้ระบับัสารสนเทศ์ทาง

ภ้ม่ศ์าสติร์แล้ะเชื�อมโยงกับัการล้งทะเบ่ัยนเกษติรกรรวมผู้ล้ประโยชน์  

ใช้ภาพัถ่ายดาวเท่ยมในการติรวจสอบัการเผู้าหากม่การเผู้าเก่ดข้ึ�นใน

พัื�นท่� เกษติรกรรายนั�นอาจไม่ได้ส่ทธิ่อื�น ๆ จากรัฐี เช่น การชดเชยราคา 

การชดเชยภัยแล้้งหรือน�ำท่วม เป็นติ้น
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ข้อเสนอเช่ิงนโยบายต่อกี่ารจัดกี่ารเผาในพื้้�นที่่� เพื้้�อร่วมแกี่้ ไข
ปััญหา PM

2.5
 ในปัระเที่ศไที่ย

ข้้อเสนอเช่งนโยบัายต่ิอการจัดการเผู้าในพัื�นท่�เกษติรเพัื�อร่วมแก้ไข้ปัญหา PM
2.5

 ใน

ประเทศ์ไทย ได้พัจ่ารณาแนวทางในการแก้ปญัหามล้พัษ่ทางอากาศ์ โดยใช้การผู้สมผู้สานแนวคด่

ทางสงัคมต่ิอการปรบััเปล้่�ยนพัฤติก่รรมการจดัการเผู้า การนำข้องเส่ยมาใช้ประโยชน์ แล้ะหล้ัก

เศ์รษฐีศ์าสติร์ท่�ส่งผู้ล้ติ่อติ้นทุนแล้ะปัจจัยการผู้ล้่ติประกอบัในการจัดทำข้้อเสนอ ดังน่�

กี่ำาหนดคั่าเปั้าหมายพื้้�นท่ี่�เพื้าะปัลูกี่ที่่�ต้องกี่ารบรรล่กี่ารลดกี่าร
เผาและจัดที่ำาแผนปัฏิิบัติกี่ารลดกี่ารเผาพื้้ช่เศรษฐกี่ิจที่่�ม่คัวาม
เส่�ยงต่อกี่ารเกี่ิดกี่ารเผา โดยพั่จารณาจำนวนจุดความร้อนท่�สัมพัันธิ์

กับัค่าดัชน่คุณภาพัอากาศ์ในทุกพัื�นท่�ทั�ง ข้้าวนาปรัง ข้้าวโพัดเล้่�ยงสัติว์ 

แล้ะพัืชท่�ม่ความเส่�ยงติ่อการเผู้าอื�น ๆ พื้ร้อมบูรณ์ากี่ารกี่ารที่ำางาน
และกี่ำาหนดบที่บาที่หน้าที่่�ท่ี่�ช่ัดเจนของ 4 หน่วยงานหลักี่ภายใต้ 
กี่ระที่รวงฯ กับัการกำหนดเป้าหมายข้้างติ้น

ม่่ ง เน้นสร้างคัวามตระหนักี่และคัวามรู้คั วามเข้ า ใจของ 
ปััญหากี่ารเผาในภาคัเกี่ษตรและผลกี่ระที่บด้านส่ขภาพื้ ใหเ้กด่การ

สื�อสารเผู้ยแพัรอ่ยา่งกวา้งข้วาง สื�อสารความร้้อย่างง่าย การประชาสัมพันัธ์ิ 

แล้ะการรณรงค์อย่างจร่งจังแล้ะต่ิอเนื�องให้เกด่การปรับัเปล่้�ยนพัฤต่ิกรรม

ท่� เป็ นม่ ติรกับัส่� ง แวดล้้อม  โดยความร่ วมมือข้องกระทรวง

ทรัพัยากรธิรรมชาติ่แล้ะส่�งแวดล้้อม แล้ะกรมประชาสัมพัันธิ์

13
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กี่ารจัดที่ำาฐานข้อมูล Big Data เช่งเกษติร เพัื�อเชื�อมโยงการทำงาน

แล้ะระบับังานสารสนเทศ์ภ้ม่ศ์าสติร์ (GIS) เช่น การใช้ประโยชน์ท่�ด่น 

แหล้่งน�ำ สภาพัภ้ม่อากาศ์ ภัยธิรรมชาต่ิ แล้ะติำแหน่งท่�ติั�งสถานท่� 

ติ่าง ๆ ท่�ม่ความเก่�ยวข้้อง โดยติ่อยอดจาก Agri-Map เพัื�อใช้ประโยชน์

แก้ไข้ปัญหาแล้ะร่วมกันบัร่หารจัดการการเพัาะปล้้กแล้ะการจัดการ 

ล้ดการเผู้า

เพื้่�มหลักี่เกี่ณ์ฑ์ก์ี่ารห้ามเผาในแปัลงเพื้าะปัลูกี่ ข้้าว ออ้ย แล้ะข้้าวโพัด 

รวมถึงพัืชท่�ม่ความเส่�ยงติ่อการเผู้าอื�น ๆ ให้เป็นหนึ�งในหล้ักการปฏิ่บััติ่

ทางการเกษติรท่�ด่ ประกอบัการรับัรองให้มาติรฐีานการปฏิ่บััติ่ส่งเสร่ม

ให้เกษติรกรผู้ล้่ติส่นค้าเกษติรปล้อดภัยติามระบับัการจัดการคุณภาพั 

หล้ักปฏิ่บััติ่ทางการเกษติรท่�ด่ (Good Agricultural Practices: GAP)

เพื้่�มกี่ารปัระกี่ันรายได้สำาหรับเกี่ษตรกี่รที่่� ไม่เผาเศษวัสด่เกี่ษตร 
ในพื้้�นท่ี่�เพื้าะปัลูกี่ โดยเฉพัาะการทำข้้าวนาปี ไร่ข้้าวโพัดเล้่�ยงสัติว์  

แล้ะพัืชอื�น ๆ โดยพั่จารณาการสนับัสนุนการประกันรายได้ในสัดส่วน 

ท่�แติกต่ิางระหว่างเกษติรกรท่�ไม่เผู้าแล้ะต้ิองจ่ายเพ่ั�มจากเกษติรกรท่�ม่

การเผู้า เพัื�อเป็นแรงจ้งใจล้ดติ้นทุนให้เกษติรกรในการล้ดการเผู้า

ศึกี่ษาวิจัยนวัตกี่รรมใช้่ปัระโยช่น์จากี่เศษวัสด่ที่างกี่ารเกี่ษตร 
เพื้่�มมูลคัา่ที่างเศรษฐกิี่จจากี่วสัดท่ี่างกี่ารเกี่ษตรที่ก่ี่ปัระเภที่ตลอด
ห่วงโซ่ื้อุปัที่าน ให้เก่ดการใช้ประโยชน์สุงสุดแล้ะม่ประส่ทธ่ิภาพัในทุก

ประเภทพัืช การทำเป็นพัล้ังงานช่วมวล้หรือผู้ล้่ติภัณฑ์อื�น ๆ พัร้อมส่ง

เสร่มติล้าดรองรับัผู้ล้่ติภัณฑ์
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ม่่งกี่ารใช้่ปัระโยช่น์และเพ่ื้�มโอกี่าสเชิ่งพื้าณ์ิช่ย์จากี่เศษวัสด่ที่าง 
กี่ารเกี่ษตรท่ี่กี่ปัระเภที่ ให้เกิี่ดกี่ารหม่นเวียนตลอดห่วงโซื้่อุปัที่าน 

ท่�สอดคล้้องกับัการผู้ล้ต่ิทางการเกษติรท่�เปน็มต่ิรกบััส่�งแวดล้อ้มติล้อดจน

การสนับัสนุน Start-up ท่�ใช้วัสดุเหล้ือใช้ทางการเกษติร

กี่ำาหนดมาตรกี่ารสร้างแรงจูงใจและกี่ารเงินสำาหรับเกี่ษตรกี่ร 
สนบััสนุนช่วยเหลื้อปัจจัยการผู้ล้ต่ิท่�จดัการแล้ะล้ดการเผู้าแบับัม่เงื�อนไข้ 

สนับัสนุนการล้งทุนเครื�องจักรกล้การเกษติร การไถ ติัด สับั ย่อย แล้ะ

กระติุ้นให้เก่ดติล้าดการแข้่งข้ันแล้ะราคารับัซึ่ื�อท่�เหมาะสมจ้งใจในการ

ล้ดการเผู้า

ส่งเสริมคัวามร่วมมือในกี่ารบริหารจัดกี่ารปััจจัยกี่ารผลิตที่าง 
กี่ารเกี่ษตรท่ี่�เอื�อต่อกี่ารจัดกี่ารและลดกี่ารเผาในกี่ารเพื้าะปัลูกี่พื้ช้่ 

อาท่ แหล้่งน�ำ การจัดการน�ำ อุปกรณ์แล้ะเครื�องมือทางการเกษติรท่�

หล้ากหล้าย ในร้ปแบับัการแบั่งปันหมุนเว่ยนในระดับัพัื�นท่�ท่�สอดคล้้อง

กับัความติ้องการแล้ะบัร่หารจัดการติามบัร่บัทข้องพัื�นท่�

พื้ัฒนาคัวามร่วมมือแบบ 3P (Public-Private-People 
Partnership) และผลกัี่ดนัแนวที่างเศรษฐกี่จิหมน่เวยีน “Circular 
Economy” มาปรับัใช้เพัื�อเพั่�มคุณค่าข้องเศ์ษวัสดุเหล้ือใช้การเกษติร 

ให้เก่ดการหมุนเว่ยน นำกล้ับัมาใช้ประโยชน์ ล้ดการเก่ดข้องเส่ย แล้ะ

ช่วยส่�งแวดล้้อมให้ด่ข้ึ�น
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บรูณ์ากี่ารที่ำางานระหว่างภาคักี่ารเกี่ษตร  อุตสาหกี่รรม พื้ลังงาน 
และที่อ้งถิ�น พัรอ้มผู้ล้กัดนัให้มห่นว่ยงานเจา้ภาพัหล้กัทำหนา้ท่�ควบัคมุ 

กำกับั ด้แล้พืัชเศ์รษฐีก่จหล้ักท่�ส่งผู้ล้กระทบัต่ิอการเก่ดการเผู้าแล้ะ 

ความเส่�ยงติ่อการเก่ดมล้พั่ษทางอากาศ์ ติล้อดจนระบับัการผู้ล้่ติ 

ทั�งระบับั เพัื�อผู้ล้กัดนัให้เกด่ผู้ล้ทางการปฏ่ิบััติท่่�ชดัเจนแล้ะเป็นร้ปธิรรม

เร่งรัดกี่ารจัดที่่�ดินให้ช่่มช่น (คัที่ช่.) และสาธิารณ์ูปัโภคัท่ี่�จำาเปั็น
ที่างกี่ารเกี่ษตร เช่น ถนน แหล้่งน�ำ เป็นติ้น เพัื�อสนับัสนุนการปล้้กพัืช

ผู้สมผู้สานแทนการปล้้กพัืชเช่งเด่�ยวท่�อาศ์ัยน�ำฝ่นแล้ะน�ำธิรรมชาติ่ 

ติล้อดจนเก่ดการเผู้าเพัื�อเติร่ยมพัื�นท่�ในรอบัติ่อไป

สง่เสริมกี่ลไกี่ตลาดเพื้้�อเพ่ื้�มมาตรฐานกี่ารผลิตกี่ารเกี่ษตรปัลอด
กี่ารเผา ให้เป็นการเกษติรท่�เป็นม่ติรกับัส่�งแวดล้้อม ให้ม่ม้ล้ค่าส้ง 

ปล้อดภัยจากปัญหาปนเป้�อน

52



เอกชิน

เกษตรกร

รัฐ

แก้ปัญหา
PM2.5

การจััดการ การจััดการ 
และลดการเผาพ้ื้�นที่่�เพื้าะปลูกและลดการเผาพ้ื้�นที่่�เพื้าะปลูก
การจััดการ 
และลดการเผาพ้ื้�นที่่�เพื้าะปลูก

อปที่.
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