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สมชัชาสขุภาพแห่งชาติครัง้ท่ี ๘ 
๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 

 
ทบทวนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ การจดัการปัญหาหมอกควนัท่ีมีผลกระทบต่อสขุภาพ 

 
สมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ทีแ่ปด 
ไดพ้จิารณารายงานเรือ่ง การจดัการปญัหาหมอกควนัทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพ ๑ 
ตระหนัก ว่าสภาพวกิฤตปญัหาทางสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะภาวะหมอกควนัเป็นปญัหาที่มผีลต่อ

สุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวยัอย่างกว้างขวาง รวมถึงส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
ภาวะหมอกควนัดงักล่าวมแีหล่งกาํเนิดจากหลายแหล่งทัง้ในพืน้ทีป่า่ พืน้ทีเ่กษตรกรรม การเผาในทีโ่ล่ง และ
ฝุ่นควนัจากภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้ปญัหาฝุ่นควนัที่ลอยขา้มพรมแดนจากประเทศเพื่อน
บา้น สะทอ้นใหเ้หน็ถงึสาเหตุของปญัหาทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น การแกไ้ขปญัหาจงึต้องการระบบการบรหิาร
จดัการทีต่อบสนองกบัปญัหาทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นดงักล่าว ระบบการบรหิารจดัการกบัปญัหาวกิฤตหิมอก
ควนัจาํเป็นตอ้งอาศยัการวางแผน การกําหนดยุทธศาสตร ์และยุทธวธิใีนการแกไ้ขปญัหาทีม่คีวามเหมาะสม
กบัสภาพทางภูมศิาสตร ์สภาพแวดลอ้ม เงื่อนไขความพรอ้มทางสงัคมทัง้ในระดบัภาค ระดบัจงัหวดั ระดบั
อําเภอและหมู่บา้น/ชุมชน ทัง้ยงัต้องอาศยัระบบชุดขององคค์วามรู ้ระบบฐานขอ้มูล ระบบสนับสนุน การมี
สว่นรว่มจากทุกภาคสว่น อกีทัง้ตอ้งอาศยักลไกเชงิสถาบนั กฎระเบยีบแนวปฎบิตัทิีเ่อือ้ต่อการปฎบิตังิาน จงึ
จะสามารถระดมสรรพกําลงัทัง้หลายในการแก้ไขปญัหาได้อย่างมทีศิทางที่ชดัเจนและบรรลุเป้าประสงค ์
ดงันัน้ในทีป่ระชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่๕ จงึมฉีันทมตใิหป้ระเดน็การจดัการปญัหาหมอก
ควนัทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพ เป็นนโยบายสาธารณะทีห่ลายภาคส่วนตอ้งรว่มมอืขบัเคลื่อนใหเ้กดิการแกไ้ข
ปญัหารว่มกนั   

กังวล ต่อสถานการณ์หมอกควัน ซึ่งพบว่าปริมาณฝุ่นขนาดเล็กมีปริมาณเกินค่ามาตรฐานมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อปญัหาสุขภาพ สงัคม เศรษฐกจิแล้ว ยงัพบปญัหา
หมอกควนัมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นความขดัแย้งทางสงัคม เช่น กลุ่มคนในเมือง คนชนบท เกษตรกร
ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานและชุมชน เป็นตน้ รวมทัง้อาจเป็นปญัหาทีม่ผีลกระทบขา้มประเทศ 

รบัทราบ ว่าการป้องกนัแก้ไขปญัหาหมอกควนัมคีวามเกี่ยวโยงกบัโครงสร้างทัง้ทางเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรมและกฎหมาย การแก้ไขที่มปีระสทิธภิาพจําเป็นต้องแก้ไขในทุกระดบั ตัง้แต่สํานึกบุคคล
ชุมชน บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและตอ้งมกีารปรบัปรุงกลไกการทํางานการ
ปรบัปรุงโครงสรา้งอาํนาจ สทิธ ิการมสีว่นรว่มของประชาชน ซึง่เป็นเรื่องทีไ่มส่ามารถดาํเนินการไดโ้ดยงา่ย
ในระยะเวลาอนัสัน้และต้องมกีารออกแบบระบบการบรหิารจดัการทีต่่อเน่ืองระยะยาว ทัง้น้ีตามมตสิมชัชา
สขุภาพแหง่ชาตทิีผ่า่นมา ไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการจดัการไฟปา่และหมอกควนัแหง่ชาต ิซึง่เป็นกลไกการ
แก้ไขปญัหาที่ผ่านมา ต่อมาได้มกีารปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งการทํางานจากคณะกรรมการจดัการไฟป่าและ
หมอกควนัแห่งชาติมาเป็นการจดัตัง้ศูนย์อํานวยการป้องกนัและแก้ไขปญัหาหมอกควนัแห่งชาติขึ้น โดย

                                                 
๑ เอกสารสมชัชาสขุภาพ ๘ / หลกั ๕ 

สมชัชาสขุภาพ ๘. มติ ๒ 
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มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรฐั และมุ่งเน้นภารกิจเรื่องการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุที่จะ
เกดิขึน้ในชว่งเวลาทีม่วีกิฤตหิมอกควนัเป็นหลกั   

ห่วงใย การขาดการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทุกระดบั ขาดการบูรณาการระหว่างภาครฐั ภาค
ประชาชน ภาคทอ้งถิน่ ภาคประชาสงัคมและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ขาดการเชื่อมโยงการแกไ้ขปญัหาทัง้ใน
ระดบันโยบายและระดบัพืน้ที ่ซึง่กลไกทีม่อียู่ไม่สามารถแกป้ญัหาไดท้ําใหก้ารแกไ้ขปญัหาหมอกควนัไม่ได้
รบัความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
 ชืน่ชม การทาํงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และภาคประชาชนทีร่ว่มผลกัดนัใหม้าตรการ
ป้องกนัปญัหาหมอกควนัเป็นนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ 

เหน็วา่  กลไกจากมตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตทิีผ่า่นมายงัไมค่รอบคลุมการทาํงานป้องกนัเฝ้าระวงัใน
ระดบัพืน้ทีใ่นช่วงวกิฤตหิมอกควนั และการดูแลฟ้ืนฟูภายหลงัการเกดิหมอกควนัและไฟป่ารวมถงึการขาด
การมสีว่นรว่มของประชาชน ตลอดจนการกระจายอาํนาจและการบูรณาการภาคหีน่วยงานระดบัพืน้ทีใ่นการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นกุญแจสาํคญัทีนํ่าไปสูค่วามสาํเรจ็ แมจ้ะมแีหล่งกําเนิดจาก
หลายแหล่งแต่ควรมุ่งเน้นแกไ้ขปญัหาจากแหล่งกําเนิดหลกัคอืการเผาในพืน้ทีต่่าง ๆ เช่น พืน้ทีป่่าและการ
เผาในพืน้ทีเ่กษตรกรรมเป็นประเดน็หลกัและคาํนึงถงึผลกระทบทีเ่กดิจากภาคอุตสาหกรรมและการคมนาคม
โดยจะต้องมีกลไกการทํางานที่ต่อเน่ือง สามารถบูรณาการแนวทางแก้ไขปญัหาในเชิงระบบได้อย่าง
สอดคลอ้งทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ดงันัน้จงึควรมกีารทบทวนมตสิมชัชาสุขภาพแหง่ชาต ิเรื่องการจดัการ
ปญัหาหมอกควนัทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นไขและบรบิทของสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปมาก
ขึน้  

จงึมมีตดิงัต่อไปน้ี 
๑. ขอใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะทาํงานรวม ๒ 

ชุดโดยการสนบัสนุนของคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิประกอบดว้ย   
๑.๑ คณะกรรมการประสานความร่วมมอืสนับสนุนการจดัการปญัหาหมอกควนัและไฟป่าอย่าง

ยัง่ยนื  โดยมผีูแ้ทนกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเป็นประธาน และมกีรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มเป็นฝา่ยเลขานุการ โดยมอีงคป์ระกอบของคณะกรรมการประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานหลกั 
ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์พชื กรมควบคุมมลพษิ สํานักงานกองทุนสิง่แวดล้อม กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) 
สถาบนัอุดมศกึษา มูลนิธเิพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื มูลนิธสิมัมาชพี และผูแ้ทนภาคธุรกจิเอกชน ผูแ้ทนชุมชน 
ทอ้งถิน่และทอ้งที ่เป็นคณะกรรมการ  โดยมภีารกจิดงัต่อไปน้ี 

๑.๑.๑ ประสานเชื่อมโยงเพือ่พฒันาระบบและบรูณาการแผนการจดัการหมอกควนัและไฟปา่
ในระดบัภาคและระดบัชาต ิจดัทําแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนการทํางานของคณะทํางานระดบัจงัหวดั
และพืน้ทีร่ปูธรรม ตลอดจนประสานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหาหมอกควนัและไฟป่า เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม รวมถงึเชื่อมโยงและรายงานผลการดําเนินงานต่อศูนยอ์ํานวยการป้องกนั
และแกไ้ขปญัหาหมอกควนัระดบัชาตแิละระดบัภาค 
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๑.๑.๒  สนับสนุนใหจ้ดัทําแผนปฏบิตักิารเชงิรุกทัง้ดา้นการป้องกนั การเผชญิเหตุ และการ
พฒันาอยา่งมสีว่นรว่มและยัง่ยนื ในทุกพืน้ทีเ่สีย่งในระดบัจงัหวดั รวมถงึสนบัสนุนใหเ้กดิศูนยก์ารเรยีนรูก้าร
บรหิารจดัการหมอกควนัและไฟป่าแบบบูรณาการเพื่อขยายผล เป็นกลไกการถ่ายทอดความรูสู้่ชุมชนและ
การสือ่สารสาธารณะ   

๑.๑.๓ สนับสนุนให้มกีารบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบขอ้มูลสารสนเทศทาง
ภูมศิาสตร์ ร่วมกนัพฒันาระบบ โดยให้สํานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) เป็นหน่วยงานหลกัในการดําเนินการ เพื่อใหทุ้กภาคสว่นสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและนําขอ้มลูไปใชใ้น
การบรหิารจดัการ ตดิตามเฝ้าระวงัและประเมนิผล 

 ๑.๑.๔ สนับสนุนใหเ้กดิการวจิยัเชงิปฏบิตัิการเพื่อปรบัเปลี่ยนระบบการผลติพชืเชงิเดี่ยว
ไปสู่ระบบการผลติทางเกษตรกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมต่อการลดปญัหาหมอกควนัและไฟ
ป่าในพืน้ทีเ่กษตรและพืน้ทีป่่า โดยคํานึงถงึความสามารถในทางเศรษฐกจิผลกระทบต่อวถิชีวีติ วฒันธรรม
ภูมปิญัญา และปญัหาปากท้องของประชาชน พรอ้มทัง้จดัทําขอ้เสนอทางนโยบาย ระเบยีบ กฎหมายให้
สอดคล้องกบัการแก้ไขปญัหาอย่างยัง่ยนืเพื่อเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีและให้สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) สาํนักงานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาต ิ(วช.) เป็นหน่วยงานหลกัในการสนับสนุนการทําวจิยัและสรา้งนวตักรรม เช่น นําวสัดุทีเ่หลอืจาก
การเกบ็เกีย่วมาสรา้งมลูคา่เพิม่ เป็นตน้ 

๑.๑.๕ จดัทําแผนงานโครงการความร่วมมอืจากหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาค
ประชาสงัคมในการระดมการสนับสนุน การแก้ปญัหา และความช่วยเหลอืทัง้งบประมาณ องค์ความรูแ้ละ
อุปกรณ์เพือ่สนบัสนุนใหก้ลไกตามขอ้ ๑.๑ สามารถดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาระยะเรง่ด่วน และการ
พฒันาระบบการจดัการเชงิระบบไดใ้นระยะยาว   

๑.๑.๖ สง่เสรมิใหค้วามรู ้สรา้งจติสาํนึก และทกัษะแก่เดก็ เยาวชน ประชาชนและเอกชนทุก
ภาคส่วน ในการใหค้วามร่วมมอืแก้ไขปญัหาหมอกควนัและไฟป่าในพืน้ที่อย่างเหมาะสม และประสานกบั
กระทรวงศกึษาธกิารในการดาํเนินการ ตลอดจนกรมประชาสมัพนัธใ์นการเผยแพรใ่หค้วามรู ้

๑.๑.๗ สนับสนุนใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งร่วมกบัสถาบนัวชิาการและภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
ศกึษายกรา่งปรบัปรุงและพฒันากฎระเบยีบ กฎหมายรวมถงึการจดัตัง้กองทุน เพื่อแกป้ญัหาหมอกควนัและ
ไฟปา่เพือ่เสนอต่อการพจิารณาของคณะรฐัมนตร ี

๑.๑.๘ ส่งเสรมิและสนับสนุนระบบการเฝ้าระวงัการติดตาม และการดูแลผลกระทบด้าน
สุขภาพทีเ่กดิจากหมอกควนัและไฟปา่ รวมทัง้เพิม่ความรูค้วามสามารถในการดแูลสุขภาพจากปญัหาหมอก
ควนั โดยเฉพาะพืน้ทีห่า่งไกล  

 
๑.๒ คณะทํางานขบัเคลื่อนพลงัชุมชนแก้ไขปญัหาหมอกควนัและไฟป่าระดบัจงัหวดัในทุก

จงัหวดัที่มปีญัหาโดยมผีู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน ผู้อํานวยการสํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมจงัหวดัเป็นเลขานุการ โดยมอีงค์ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งที่เสนอโดยคณะกรรมการ
ประสานความร่วมมอืสนับสนุนการจดัการปญัหาหมอกควนัและไฟป่าอย่างยัง่ยนื ผู้แทนสมชัชาสุขภาพ
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จงัหวดั องคก์รเอกชนดา้นการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม สถาบนัการศกึษาในพืน้ที ่ผูแ้ทนชุมชน ทอ้งถิน่ ทอ้งที ่
และเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งในจาํนวนทีเ่หมาะสมเพือ่รว่มกนัดาํเนินงานดงัน้ี  

๑.๒.๑ ประสาน บูรณาการและเชื่อมโยงแผนงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งระดบัจงัหวดั
เพือ่สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟปา่ และรายงานผลการดาํเนินงานต่อศูนยอ์าํนวยการป้องกนั
และแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟปา่ระดบัจงัหวดั 

๑.๒.๒ สนับสนุนให้องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่าย
สิ่งแวดล้อมชุมชน เครือข่ายลุ่มน้ําและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ายและอาสาสมคัรของ
หน่วยงาน และกลไกที่เกี่ยวข้องจดัทําแผนปฏิบตัิการเชงิรุกทัง้ด้านการป้องกนั การเผชิญเหตุ และการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื ในพืน้ทีเ่สีย่งใหเ้ป็นพืน้ทีร่ปูธรรมในระดบัจงัหวดั รวมทัง้สรา้งศูนยก์ารเรยีนรูก้ารบรหิาร
จดัการหมอกควนัและไฟป่าแบบบูรณาการเพื่อขยายผล และเป็นกลไกการถ่ายทอดความรูสู้่ชุมชนและการ
สือ่สารสาธารณะในทุกระดบั       

๑.๒.๓ สนับสนุน เอื้ออํานวยใหเ้กดิการจดัทําแผนปฏบิตัิการอย่างมสี่วนร่วมระดบัชุมชน 
ตําบล อาํเภอ และจงัหวดั ทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้กาํหนดใหเ้ป็นตวัชีว้ดัในระดบัจงัหวดั 

๑.๒.๔ สนับสนุนใหก้ําหนดมาตรการลดการเผาในพืน้ทีชุ่มชน การจดัการเชือ้เพลงิในพืน้ที่
ปา่ของรฐัและเอกชน และพืน้ทีเ่กษตร การจดัการวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรใหเ้กดิประโยชน์และเหมาะสม 
ใหเ้ป็นรปูธรรมตามหลกัวชิาการ 

๑.๒.๕ ส่งเสรมิองคค์วามรู ้ทกัษะ และสรา้งจติสาํนึกแก่ประชาชนและเอกชนทุกภาคสว่นใน
จงัหวดัในการใหค้วามรว่มมอืกนัแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟปา่ในพืน้ทีอ่ยา่งเหมาะสมในระดบัจงัหวดั 

๑.๒.๖ ประสานใหภ้าคเอกชนกําหนดมาตรการทีช่ดัเจน รวมทัง้การสรา้งนวตักรรมเพื่อใช้
วสัดุทีเ่หลอืจากการเกบ็เกีย่วใหเ้ป็นประโยชน์  

 
๒. ขอใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาดาํเนินการดงัน้ี 

๒.๑ ใหก้รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่แต่งตัง้และสนับสนุนคณะทํางานความร่วมมอืในการ
สนับสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และทอ้งที ่องคก์รชุมชนและเครอืข่ายต่าง ๆ ใหม้กีารจดัทํากฎหมาย 
ระเบียบ ข้อตกลงในระดบัชุมชน และข้อบญัญตัิของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดระบบการบรหิารจดัการและการ
ป้องกนัปญัหาหมอกควนัและไฟป่าในระดบัพืน้ที่  รวมถงึการจดัระบบการดูแลอาสาสมคัรและการจดัการ
ทรพัยากรทีด่นิป่าไมร้่วมกบัหน่วยงานรฐัอย่างบูรณาการ โดยมสีถาบนัการศกึษาในทอ้งถิน่ ผูแ้ทนองคก์ร 
ชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ และองค์กรสาธารณประโยชน์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)        
กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม หน่วยงานและเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งรว่มเป็นคณะทาํงาน 

๒.๒ ใหก้ระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม สํานักงบประมาณ 
สาํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิ รว่มกนัในการพฒันา ปรบัปรุง ระบบวธิกีารงบประมาณ ระบบการตรวจสอบการ
ใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณ ทีเ่อือ้ต่อการแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟปา่ สอดคลอ้งกบั
แผนงานและจงัหวะเวลาอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพของงบประมาณ ทัง้น้ีใหร้บีดําเนินการใหแ้ล้วเสรจ็
ก่อนขึน้ปีงบประมาณต่อไป   
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๒.๓ ใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบักระทรวงการ
ต่างประเทศประสานสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในระดบัภาครฐั ความร่วมมือของคณะทํางานภาค
ประชาชนกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทัง้องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู ้
ประสบการณ์และการจดัทาํแผนการป้องกนัการแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟปา่ในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

 
๓. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมชัชาสุขภาพ

แหง่ชาต ิครัง้ที ่๑๐ และ ครัง้ที ่๑๒ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


