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การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพครั้งที่หา
ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ๑
ตระหนัก วาภาวะหมอกควันเปนปญหารุนแรงที่มีผลตอสุขภาพกับประชาชนเปนบริเวณกวาง มีแหลง
กำเนิดจากหลายแหลงทั้งการเผาในพื้นที่ปา พื้นที่เกษตรกรรม ภาคเมือง การขนสง และอุตสาหกรรม การบริหาร
จัดการแกไขปญหามีความสลับซับซอน จำเปนตองอาศัยแผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาที่ เ หมาะสมระดับภาค
ระดับจังหวัด ระดับอำเภอและหมูบาน จึงจะสามารถดำเนินการแกไขปญหาไดอยางมีทิศทางที่ชัดเจนและบรรลุ
เปาประสงค
กังวล ตอปริมาณฝุนควันขนาดเล็กที่มีปริมาณเกินคามาตรฐานที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งนอกจากจะ
สงผลกระทบตอปญหาสุขภาพและการทองเที่ยวแลว ยังพบปญหาหมอกควันมีแนวโนมที่กลายเปนความขัดแยง
ทางสังคมระหวางกลุมคนในเมืองกับคนชนบทหรือเกษตรกรมากขึ้น
รับทราบ วาการปองกันแกไขปญหาหมอกควันมีความเกี่ยวโยงกับโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
กฎหมาย การแกไขที่มีประสิทธิภาพจำเปนตองแกไขในทุกระดับ ตั้งแตสำนึกบุคคล ชุมชน บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ และตองมีการปรับปรุงกลไกการทำงาน การปรับปรุงโครงสรางอำนาจ สิทธิ
การมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งเปนเรื่องที่ไมสามารถดำเนินการไดโดยงายในระยะเวลาอันสั้น
หวงใย วาการขาดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและทุกระดับทำใหการแกไขปญหาหมอกควันไมไดรับ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ชื่นชม การทำงานของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และภาคประชาชนที่รวมผลักดันใหมาตรการปองกัน
ปญหาหมอกควันเปนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
เห็นวา การมีสว นรวมของประชาชนและการกระจายอำนาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจะเปนกุญแจ
สำคัญที่นำไปสูความสำเร็จ แมจะมีแหลงกำเนิดจากหลายแหลง แตควรมุงเนนแกไขปญหาจากแหลงกำเนิดหลัก
คือ การเผาในพื้นปาและพื้นที่เกษตรเปนกลยุทธหลัก
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไป
ดำเนินการดังนี้
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๑.๑ สำนักงานกองทุนสิ่งแวดลอม สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และภาคเอกชน เปนภาคีรว มดำเนินงาน สนับสนุนภาคประชาชน
และองคกรชุม ชนในการแก ไขป ญ หาไฟปาหมอกควัน โดยจัดตั้งคณะทำงานความรวมมือภาคประชาชนในการ
แกไขปญหาไฟปาหมอกควัน เพื่อทำหนาที่
๑.๑.๑ สนับสนุนใหองคกรชุม ชนและองคกรปกครองส วนท องถิ่น โดยจัดทำแผนการบริหาร
จัดการ การสรางสำนึก สรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง สรางศูนยการเรียนรูเพื่อขยายผล
๑.๑.๒ สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจัดทำขอบั ญญั ติ ท อ งถิ่ นด า นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาดวยการจัดการปญหาไฟปาและหมอกควัน
๑.๑.๓ สนับสนุน ใหมีงานวิ จัยเชิงปฏิบั ติการ ให ความรู ความเข า ใจกั บ ประชาชนเรื่องลุมน้ำ
สภาพปา และประเภทปา รวมทัง้ นำขอมูลและผลการวิจยั ไปสูก ารปฏิบตั ิ รวมถึงใหมกี ารพัฒนาระบบการบูรณาการ
ขอมูลดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่จำเปนตอการแกไขปญหารวมกัน
๑.๑.๔ สนับสนุนงบประมาณใหองคกรชุมชนในการดำเนินการแกไขปญหาอยางเหมาะสมมากขึ้น
ทั้งนี้ใหคณะทำงานความรวมมือภาคประชาชนในการแกไขปญหาไฟปาหมอกควันดำเนินงานรวมกับหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ องคกรพัฒนาเอกชน สภาเกษตรกรแหงชาติ สภาองคกรชุมชน และสถาบันทางการศึกษา
๑.๑.๕ สนับสนุนการลดการเผาในพืน้ ทีเ่ กษตร โดยสนับสนุนใหทำปุย หมักชีวภาพจากเศษวัสดุพืช
โดยกรมพัฒนาที่ดิน
๑.๑.๖ สงเสริมใหความรูและทักษะแกประชาชนและเยาวชนในโรงเรียนในการรวมมือกันแกไข
ปญหาไฟปาหมอกควันในพื้นที่อยางเหมาะสม
๑.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลัก
๑.๒.๑ ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจของคณะกรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันแหงชาติ
ในประเด็นตอไปนี้
(๑) ใหนายกรัฐมนตรีหรือ รองนายกรัฐ มนตรี ที่ ไ ด รั บ มอบหมายเป นประธาน โดยมี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานเลขานุการ
(๒) เพิ่มคณะกรรมการที่ เ ป น ตั ว แทนของประชาชนและภาคเอกชน เข า รวมเปน
คณะกรรมการในสัดสวนที่เหมาะสมและใหมีตัวแทนครบทุกภาคของประเทศ
(๓) ใหมีอำนาจในการพิจารณาและใหความเห็นตอแผนงาน แผนงบประมาณที่องคกร
ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดทำขึ้น เพื่อประกอบการนำเสนอใหคณะ
รัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
(๔) แตงตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตรชุมชนจัดการไฟปาและหมอกควันระดับ
หมูบาน อำเภอ จังหวัด และระดับภาค
ใหคณะกรรมการตามขอ ๑.๒.๑ ดำเนินการจัดการปญหาไฟปาและหมอกควันในลักษณะ
เปนการถาวรและประจำจนกวาปญหาจะคลี่คลาย
(๕) แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลและตรวจสอบปญหาไฟปาและหมอกควัน รวมทั้ง
ผลกระทบตอระบบนิเวศ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทุกระดับตั้งแตระดับ
หมูบาน ตำบล อำเภอ จังหวัด และภูมิภาค
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๑.๒.๒ รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิ การ และกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย สนับสนุนให
คณะทำงานตาม ๑.๒.๑ (๔) เปนองคกรหลักประสานจัดทำแผนการแกไขปญหาหมอกควันไฟปาในทุกระดับโดยมี
คณะทำงานตาม ๑.๑ ใหการชวยเหลื อและสนั บ สนุน และให ผู วา ราชการจั งหวั ด ทำหนาที่รวบรวมแผนและ
งบประมาณเพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันแหงชาติ
๑.๒.๓ การทำข อ ตกลงร ว มกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นในการแก ไขป ญ หาไฟป า และหมอกควั น
รวมกัน
๑.๓ คณะกรรมการปฏิรปู กฎหมายเปนกลไกหลักรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
และคณะทำงานตาม ๑.๑ ศึกษา ยกราง และปรับปรุงแกไขระเบียบกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการแกไขปญหา
ไฟปาหมอกควัน และพัฒนาใหมกี ฎหมายทีเ่ กีย่ วของ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายอยางจริงจัง รวมทัง้ สาระการมีสว นรวม
ของภาคประชาชนในการแกไขปญหาหมอกควันไฟปา การจัดการทรัพยากรปาไม การแกไขปญหาการใชประโยชน
จากที่ดินและการเกษตร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชคาชดเชยตอระบบนิเวศ เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบภายใน ๒ ป
๒. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
ครั้งที่ ๗
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