
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

“ชิงเก็บ ลดเผา” 

แก�ไขป�ญหาการเผาในที่โล�ง
และหมอกควัน

ทางเลือกใหม

ไม�เผาป�า

ไม�จ�ดไฟ 



“ชิงเก็บ ลดเผา” 
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บทนำ

        สถานการณปญหาหมอกควันของประเทศ 
เกิดข�้นเปนประจำทุกป ในชวงฤดูแลงเร�่มตั้งแตประมาณ
เดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งตนกำเนิดที่สำคัญ คือ การเผา
พ�้นที่เกษตรและไฟปา รวมทั้งหมอกควันขามแดนจากประเทศเพ�่อนบาน ไดสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอม เปนอยางมาก การแกไขปญหาหมอกควันจึงเปน
ประเด็นท่ีรัฐบาลใหความสำคัญ หาแนวทางการแกไขมาอยางตอเน่ืองและหลากหลายว�ธี 
ทั้งมาตรการเชิงควบคุมการเผาและมาตรการเชิงปองกัน     
        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม ไดส่ังใหหนวยงานในสังกัดบูรณาการ
การดำเนินงาน เพ�่อใหเกิดการบร�หารจัดการเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพลดโอกาส
เกิดไฟปาและการเผา ในพ�้นที ่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 3 จังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ในป พ.ศ. 2564 ในโครงการ "ชิงเก็บ" เก็บขนเชื้อเพลิงออกจาก พ�้นที่ปา
เพ�่อนำไปใชประโยชนและสรางมูลคา การบร�หารจัดการไฟปา และการบูรณาการ
ความรวมมือในการดำเนินงานเพ�่อใหเกิดการบร�หารจัดการหมอกควันไฟปาอยางมี
ประสิทธิภาพ "ลดเผา" ลดโอกาสเกิดไฟปาและการเผา อันจะนำไปสูการบรรเทา
ความรุนแรงของสถานการณฝุนละอองในพ�้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
        กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม จึงไดรวบรวมขอมูลและจัดทำหนังสือ ชิงเก็บ ลดเผา 
ทางเลือกใหมแกไขปญหาการเผาในท่ีโลงและหมอกควัน ดวยรูปแบบการส่ือสารอยางงาย 
เพ�่อสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการปองกันและเตร�ยมการเฝาระวัง
ปญหาการเผาในที่โลงและหมอกควัน ใหกับประชาชน
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       ป 2564 ภายใตนโยบาย                      โดยเนนการลดปร�มาณเช้ือเพลิง 
(Fuel Reduction) ซ่ึงเปนเทคนิคการลดความรุนแรงของไฟปา ดวยว�ธีการ 
“ชิงเก็บ” ทั้งในพ�้นที่ปาของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ�ช 
กรมปาไม องคการอุตสาหกรรมปาไม รวมทั้งปาชุมชนในพ�้นที่ สิ�งสำคัญ
ของการ “ชิงเก็บ” ก็เพ�่อใหมีการนำเชื้อเพลิงที่เก็บได ไปสรางมูลคาเพ�่ม
และสรางประโยชนใหกับประชาชนในพ�้นที ่ เชน ผลิตเปนถานอัดกอน 
ผลิตเปนเช้ือเพลิงอัดแทง นำไปทำปุยหมัก หร�อนำไปทำเปนบรรจ�ภัณฑตาง ๆ 
เปนตน การสรางความเขาใจใหประชาชนไดตระหนักวา สิ �งที ่กำลังเผา 
สามารถนำไปแปรรูปได และเทคนิคว�ธีการ “ชิงเก็บ” น้ี จะชวย ลดการเผา  
ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงของปญหาฝุนละอองจากหมอกควันไฟปาในพ�น้ท่ีภาคเหนือ
อีกดวย

ทส.
2
+4

ถานอัดกอน

เชื้อเพลิงอัดแทง

ปุยหมัก

ชิงเก็บ

“ชิงเก็บ ลดเผา” 

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ชิงเก็บ ลดเผา ทางเลือกใหม� แก�ไขป�ญหาการเผาในที่โล�ง และหมอกควัน



กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม

5
ชิงเก็บ ลดเผา ทางเลือกใหม� แก�ไขป�ญหาการเผาในที่โล�ง และหมอกควัน

7. การเพิ่มมูลคา

ของเชื้อเพลิง 

ดวยการเพาะเห็ด

สร�างประโยชน�ให�กับ
ประชาชนในพ�้นที่

5. ผลิตเปนถานอัดกอน

เชื้อเพลิงอัดแทง 

และการขนสงใบไมอัดแทง

ออกจากพื้นที่ปาโดยใชโดรน 

6. การทำแนวกันไฟ 
(Firebreak)

PM
 2.5

2. สงเสริมชุมชนนำเชื้อเพลิง

ไปแปรรูปสรางรายได 

4. ลดปริมาณฝุน PM
 2.5  

3. ชวยลดการเกิดไฟปา



ไม�เผาป�า

ไม�จ�ดไฟ 

โครงการบร�หารจัดการเชื้อเพลิง

“ชิงเก็บ ลดเผา” 
        โครงการสงเสร�มการมีสวนรวมของเคร�อขายอาสาสมัครพ�ทักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) ในการจัดการปญหาไฟปาและหมอกควัน 
ชวงหนาแลงป 2564 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 3 จังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือในชวงเดือนธันวาคม จนถึง เดือนเมษายนของทุกป ซึ่งเขาสูฤดูแลง 
ในหลายพ�้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มักประสบปญหาหมอกควัน ที่มีสาเหตุหลักมาจากการเผาพ�้นที่เกษตรและไฟปา 
                 รวมทั้งหมอกควันที่ขามแดนมาจากประเทศเพ�่อนบาน  
                      สงผลกระทบตอสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
                            และทำลายสิ�งแวดลอม

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ชิงเก็บ ลดเผา ทางเลือกใหม� แก�ไขป�ญหาการเผาในที่โล�ง และหมอกควัน



1) จังหวัดเชียงใหม 
2) จังหวัดเชียงราย 
3) จังหวัดลำปาง 
4) จังหวัดลำพ�น 
5) จังหวัดแพร  
6) จังหวัดพะเยา 
7) จังหวัดนาน 
8) จังหวัดแมฮองสอน 
9) จังหวัดตาก 
10) จังหวัดพ�ษณุโลก 
11) จังหวัดนครสวรรค 
12) จังหวัดอุตรดิตถ  
13) จังหวัดสุโขทัย 
14) จังหวัดเพชรบูรณ 
15) จังหวัดกำแพงเพชร 
16) จังหวัดอุทัยธานี
17) จังหวัดพ�จิตร

1) จังหวัดอำนาจเจร�ญ 
2) จังหวัดอุบลราชธานี 
3) จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมจังหวัด
ภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด�วย 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ประกอบด�วย 

เชียงใหม 

เชียงราย 

ลำปาง 
ลำพูน

แพร  

พะเยา 

นาน 

แมฮองสอน 

พิษณุโลก 

นครสวรรค 

อุตรดิตถ  

สุโขทัย 

เพชรบูรณ กำแพงเพชร 

อุทัยธานี

พิจิตร

อำนาจเจริญ 

อุบลราชธานี 

มุกดาหาร

ประสานความรวมมือกับ 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เพื่อพัฒนาโครงการสงเสริม

การมีสวนรวมของเครือขาย ทสม. 

ในการจัดการปญหาไฟปาและหมอกควัน

ตาก

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ชิงเก็บ ลดเผา ทางเลือกใหม� แก�ไขป�ญหาการเผาในที่โล�ง และหมอกควัน



          ภายใตการประสานความรวมมือของสังกัด ทส. ไดแก กรมควบคุมมลพ�ษ 
กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพ�ช และสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม 
โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอมจังหวัด เปนหนวยงาน
ว�ชาการของ ทส. ในระดับพ�้นที่ และเคร�อขาย ทสม. เปนหนวยงานขับเคลื่อน
โครงการ ซ่ึงถือวา เคร�อขาย ทสม. เปนเคร�อขายท่ีมีประสบการณ และความพรอม
ในการดำเนินงาน มีองคความรู ภูมิปญญาทองถิ�น และว�ถีชีว�ตที่เขาใจบร�บท
ของชุมชน จะชวยใหเขาใจถึงสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาไดเปนอยางดี

ไม�เผาป�า
ไม�จ�ดไฟ 

ชิงเก็บ

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ชิงเก็บ ลดเผา ทางเลือกใหม� แก�ไขป�ญหาการเผาในที่โล�ง และหมอกควัน

การดำเนินการปองกัน
และลดการเผาในพ�้นที่

ที่เกิดจ�ดความรอน (Hotspot)



กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ชิงเก็บ ลดเผา ทางเลือกใหม� แก�ไขป�ญหาการเผาในที่โล�ง และหมอกควัน

การเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ

และนำเทคโนโลยี

ดานสารสนเทศ เขามาชวย

ในการปฏิบัติงานในพื้นที่

บูรณาการหนวยงานในสังกัด ทส.
รวมทั้งเคร�อขาย ทสม. 
         การดำเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการบร�หารจัดการ
เชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ

จัดระเบียบการเผา

และระบบการแจงเตือน 

ลดเชื้อเพลิงในการเกิดไฟปา ในรูปแบบของการ 

“ชิงเก็บ กอนเผา” เนนการเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ปา 

เพื่อนำไปใชประโยชน สรางมูลคาใหกับชุมชน 

1.

3. 4.

5.

2.
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ชิงเก็บ ลดเผา ทางเลือกใหม� แก�ไขป�ญหาการเผาในที่โล�ง และหมอกควัน

1.

2.

3. 4.

การติดตามประเมินโครงการอยางตอเนื่อง 
เพ�่อใหบรรลุผลสำเร็จที่ตั้งไว ดังนี้ 

5. 6.

จัดทำ แผน กฎกติกา

ในการบริหารจัดการไฟปา 

ไมนอยกวา 130 ฉบับ

ปลูกตนไมเพิ่ม

ไมนอยกวา 70,000 ตน

การติดตาม

ประเมินผล
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ชิงเก็บ ลดเผา ทางเลือกใหม� แก�ไขป�ญหาการเผาในที่โล�ง และหมอกควัน
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ชิงเก็บ ลดเผา ทางเลือกใหม� แก�ไขป�ญหาการเผาในที่โล�ง และหมอกควัน

1.

เปาหมายของ 
โครงการบร�หารจัดการเชื้อเพลิง

ชิงเก็บ ลดเผา

จัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ปา 230 ปา 

ในอุทยานแหงชาติ ปาสงวนแหงชาติ

ปาชุมชน และสวนปา

จัดเก็บเชื้อเพลิง 1,300 ตัน

ใหความรูบริหาร

    จัดการเชื้อเพลิง

จัดตั้งกองทุนตานภัยไฟปา

และกองทุนปุยหมัก

ผลิตปุยหมัก

    100 ตัน/ป

งบประมาณ

42 ลานบาท

โครงการ

ชิงเก็บ ลดเผา

3. 4. 5.

6. 7.

2.

ปุยหมัก

จากใบไม

กองทุน

ตานไฟปา

หยุด
เผา



ทางเลือกใหม่
ปองกันแก ไข

การเผาในที่โลง
และหมอกควัน

STOP

8 ทางเลือก

20 ว�ธี

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ชิงเก็บ ลดเผา ทางเลือกใหม� แก�ไขป�ญหาการเผาในที่โล�ง และหมอกควัน



ทางเลือกที่ 1
การจัดการพ�้นที่เพาะปลูก

การไถกลบตอซัง/ขุดหลุมฝง 

        การปลูกขาวโพดในพ�้นที่สูงและลาดชันแบบขั้นบันได 
โดยไมไถพรวน ไมเผา และสลับดวยการปลูกพ�ชตระกูลถั่ว 
เพ�่อเพ�่มรายได และเพ�่มธาตุอาหารใหแกดิน

        การไถกลบเศษวัสดุเหลือทิ�งจากการเกษตรที่มีปร�มาณมากในพ�้นที่เพาะปลูก หร�อพ�้นที่โลง 
เชน ฟางขาว ตอซังขาวโพด ในพ�้นที่ราบ ซึ่งเคร�่องจักรกลทางการเกษตรสามารถเขาไปในพ�้นที่ได

ชวยในการปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน  
ลดการนำเขาเมล็ดพันธุขาวโพดจากนอกพ�้นที่
เพ�่มผลผลิตและรายไดตอหนวยในพ�้นที่

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เหมาะกับพื้นที่เพาะปลูกทางเกษตร

ซึ่งใชเครื่องเกี่ยวนวดมาเก็บเกี่ยวผลผลิต

ทำใหเหลือเศษวัสดุทางการเกษตร

โปรยทิ้งทั่วทั้งแปลงยากตอการ

รวบรวมไป ใชประโยชนอยางอื่น

 เหมาะกับพื้นที่สูง

และมีสภาพพื้นที่ลาดชัน

ลดปญหาการเผาฟางขาวในพ�้นที่เกษตร
เปนการเพ�่มอินทร�ยวัตถุใหกับดิน
งายตอการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ�งจากการเกษตร
ที่มีปร�มาณมาก หร�อทิ�งสะสมไวนาน ๆ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ว�ธีที่ 1

ว�ธีที่ 2

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ไมสัก

ไมยาง

 เหมาะกับพื้นที่ปา

ซึ่งปจจุบันเปนแปลงขาวโพด

ของเกษตรกรโดยไมมีการรุกล้ำพื้นที่ปา

เพิ่มจากปจจุบัน

        เปนการนำไมเศรษฐกิจ เชน ไมสัก ไมยาง ไมอบเชย 
มาปลูกเสร�ม หร�อ ปลูกทดแทนการปลูกขาวโพดรวมทั้ง
การปลูกขาวไร ถ่ัว ในแปลงขาวโพดในปจจ�บันท่ีเปนสาเหตุ
สำคัญประการหนึ่งที่ทำใหเกิดปญหาหมอกควัน

การเชาปา / การใหสิทธิทำกิน

ลดปญหาการเผาในพ�้นที่การเกษตร พ�้นที่โลง
เกษตรกรมีอาชีพและรายไดที่มั่นคงมากข�้นทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว
เปนการปองกันการขายที่ดินใหกับนายทุน และลดปญหา
การบุกรุกพ�้นที่ปาเพ�่มข�้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ทางเลือกที่ 2
การให�ชุมชนใช�ประโยชน�ในพ�้นที่ป�า

ว�ธีที่ 3

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ลดภาระการปลูกปาของภาครัฐมาเปน
การสงเสร�มภาคประชาชนเปนผูปลูกปา
ลดปญหาการเผาปาจากประชาชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

        องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ที่ตั้งและดำเนินกิจการอยูในทุกพ�้นที่ 
เพ�่ออนุรักษและพัฒนาสวนปาพรอมทั้งทำไมและจำหนายไมสักจากสวนปา 
ซึ่งมีสวนสรางอาชีพและชวยสงเสร�มรายไดใหกับชุมชนนอกจากนั้น
เศษไมจากสวนปายังเปนวัตถุดิบ ในการทำปุยอินทร�ยและเชื้อเพลิง
ของโรงไฟฟาชีวมวล

การปลูกสรางสวนปา

ลดปญหาการเกิดไฟปา
ลดรายจายขององคการอุตสาหกรรมปาไม
เพ�่มอาชีพและรายไดใหกับชุมชนบร�เวณที่มีกิจการองคการอุตสาหกรรมปาไม
เกิดเคร�อขายความรวมมือระหวางชุมชนและองคการอุตสาหกรรมปาไม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เหมาะกับชุมชนที่มีพื้นที่ปาเศรษฐกิจ 
ไมมีปญหาทับซอนกับกรมปาไมและ

ชุมชนเปนที่ตั้งของกิจการ
องคการอุตสาหกรรมปาไม

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ชิงเก็บ ลดเผา ทางเลือกใหม� แก�ไขป�ญหาการเผาในที่โล�ง และหมอกควัน

ทางเลือกที่ 2
การให�ชุมชนใช�ประโยชน�ในพ�้นที่ป�า

ว�ธีที่ 5

        ธนาคารตนไม คือ องคกรภาคประชาชนที่ตั้งข�้นเพ�่อดำเนินการสงเสร�มใหประชาชน
ปลูกตนไมในที่ดินของตัวเอง แลวข�้นทะเบียนตนไมประเภทที่ใชเนื้อไมกับธนาคารตนไมแตละสาขา 
ตลอดจนการประเมินรับรองไวในรูปแบบบัญชีธนาคาร ธนาคารตนไมมีแนวคิดจะใหภาคประชาชน 
โดยเฉพาะเกษตรกรปลูกตนไมเศรษฐกิจในที่ดินทำกินของตนเอง แลวสรางมูลคาของตนไมเปน
สินทรัพย เปนเง�นทอง เพ�่อใชสินทรัพยดังกลาวเปนทุน หร�อชำระหนี้ธนาคาร ตลอดจนใชมูลคาไม
เปนหลักทรัพย หร�อหลักประกันตาง ๆ ที่จะตองทำระหวางรัฐกับประชาชน 
และมีแนวคิดเพ�่มพ�้นที่สีเข�ยว มุงแกปญหาโลกรอนสรางจิตสำนึกอนุรักษตนไม 
รักแผนดินทำกิน และสรางความพอเพ�ยงตามแนวทางปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง

ธนาคารตนไมว�ธีที่ 4

หลักเกณฑการเปนสมาชิกธนาคารตนไม

ยอมรับกระบวนการขั้นตอน

ตามกฎหมายในการถือครองที่ดิน 

การครอบครองตนไมและการจัดการ

ตามแนวทางธนาคารตนไม

ใหเปนสมาชิกธนาคารตนไมสาขาในอำเภอนั้น ๆ 

ตามที่แปลงปลูกตั้งอยู แตหากไมมีภายในอำเภอ

ก็สามารถเปนสมาชิกสาขาอื่น ๆ ได

ปลูกตนไมอยางนอย 80 ตน ตอแปลง 

กรณีที่ดินนอยตองปลูก

         อยางนอย 9 ตน จึงสามารถขึ้นทะเบียน

เปนสมาชิกผูปลูกได

เปนคนไทยมีหนี้สิน

หรือไมมีก็ ได

ตนไมที่สมาชิกปลูก 

นับรวมทั้งที่ปลูกมากอน

และทำการปลูกใหม

เหมาะกับการปลูก

ในพื้นที่ทำกินของตนเอง 

และที่ดินสาธารณะประโยชน



ปาชุมชน / โฉนดชุมชน
        ปาชุมชน หมายถึง ที่ดิน หร�อ ที่ดินปาไมที่ชุมชน 
ไดดำเนินการหร�อไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหดำเนินการ 
รวมกับพนักงานเจาหนาที ่ จัดการกิจการงานดานปาไม 
อยางตอเน่ืองภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ขอปฏิบัติ
และแผนงานที่เกี่ยวของ

โฉนดชุมชน หมายถึง หนังสืออนุญาตใหชุมชนรวมกัน
บร�หารจัดการ การครอบครอง และประโยชนในที่ดินของรัฐ
เพ�่อสรางความมั่นคงในการอยูอาศัย และใชประโยชนในที่ดิน
ของชุมชน ซึ่งชุมชนมีหนาที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอม ตลอดจนปฏิบัติตามเง�่อนไขที่กำหนดไวโดย
กฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร� วาดวยการจัดใหมี
โฉนดชุมชน พ.ศ. 2553

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ลดปญหาการลักลอบเผาปาเพราะคนในชุมชนมีสิทธิ
ในการใชประโยชนจากปา และเปนผูดูแลรักษาปารวมกับ
เจาหนาที่ปาไมและเจาหนาที่ดับไฟปา
ลดปญหาการบุกรุกพ�้นที่ปาเนื่องจากไดกำหนด
อาณาเขตที่แนนอน

ทางเลือกที่ 2
การให�ชุมชนใช�ประโยชน�ในพ�้นที่ป�า

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ว�ธีที่ 6



กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม

17
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เปนแหลงกักเก็บน้ำจืดธรรมชาติในการอุปโภคและบร�โภค
เปนแหลงรักษาสภาพแวดลอม ปองกันดินทลาย 
เพ�่มประสิทธิภาพของดิน
เปนแหลงพ�ชสมุนไพรหลายชนิด
เปนแหลงวัตถุดิบในการผลิต
หัตถกรรมพ�้นบาน

เปนแหลงอาหารธรรมชาติสำหรับบร�โภคของชาวบานในชุมชน
เปนที่อยูอาศัยของสัตวปา และแมลงตาง ๆ
เปนแหลงรายไดเสร�มของชาวบานในชุมชน ตลอดจนสามารถ 
จัดการปาในรูปแบบแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

เปนแหลงเชื้อเพลิงในชุมชน
เปนแหลงไมใชสอยในชุมชน
เปนแหลงรายไดของชุมชน

เพ�่อเปนการพักผอนหยอนใจ
เพ�่อการศึกษาเร�ยนรูของเยาวชน
เพ�่อสรางพลังชุมชนในการรวมมือ
เพ�่อการจัดการปาชุมชน

ประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ประโยชนเนื้อไม

คุณคาและประโยชน ที่ชุมชน

จะไดรับจากการจัดการปาชุมชน



ทางเลือกที่ 3
การผลิตปุ�ยอินทร�ย�

        เราสามารถทำปุยหมักใชเองท่ีบาน เพ�อ่แยกขยะอินทร�ยออกจากขยะท่ัวไปต้ังแตภายในครัวเร�อน 
หร�อบางทองถิ�นมีโรงทำปุยหมัก ที่สามารถคัดแยกแลวใหทองถิ�นรวบรวมไปทำปุยหมัก ซึ่งสามารถ
ลดปร�มาณขยะท่ีตองจัดเก็บ และนำไปกำจัดไดเกือบคร�ง่หน่ึงหมายถึงการลดคาใชจายในการจัดการ
ขยะมูลฝอยลงไดดวยการทำปุยหมัก

การผลิตปุยอินทรียระดับครัวเรือนหรือ
ชุมชนขนาดเล็ก 

พื้นที่ซึ่งมีวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรคอนขางมาก 

อาทิ ฟางขาว ตอชังขาวโพด เปนตน 

รวมทั้งพื้นที่ซึ่งมีสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

ตั้งอยูสามารถนำวัตถุดิบเหลานี้มาทำปุยหมัก

ระดับอุตสาหกรรมได

ลดปญหาการเผาในพ�้นที่เกษตร และไฟไหมสวนปา
เพ�่มรายไดใหกับคนในทองถิ�นจากการขายเศษวัสดุ
เหลือทิ�งจากการเกษตรและกิ�งไม ใบไม
ลดรายจายในครัวเร�อนและการใชปุยเคมี

ปุยหมัก

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ว�ธีที่ 7



ทางเลือกที่ 3
การผลิตปุ�ยอินทร�ย� ว�ธีที่ 8

        เปนการผลิตปุยหมักในปร�มาณมาก โดยมีบร�ษัทเอกชน
เปนผูลงทุนจัดตั้งโรงงานและรับซื้อเศษไม กิ�งไม หร�อเศษวัชพ�ช 
จากหนวยงานราชการ (หนวยงานราชการในที่นี ้หมายถึง
องคการอุตสาหกรรมปาไม และหนวยงานราชการเปนผูรับซื้อ 
ปุยที่ผลิตไดไปใชในการปลูกและบำรุงตนไม

การผลิตปุยอินทรียระดับอุตสาหกรรม

เหมาะกับพื้นที่

ที่มีเศษไมและเศษวัสดุ

ทางการเกษตรมาก

ลดปญหาการเผาในพ�้นที่เกษตร และที่โลง
สะดวกในการขนยายเศษวัสดุเนื่องจากเศษวัสดุที่บดยอยแลว
จะมีขนาดเล็กลงสามารถขนยายไดสะดวกยิ�งข�้น
ลดตนทุนในการซื้อปุย             เกษตรกรมีรายไดเพ�่มข�้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปุยหมักปุยหมัก

ว�ธีที่ 9
        ใชสำหรับบดและยอยกิ�งไม เศษวัสดุเหลือทิ�งจากการเกษตร
เพ�่อนำไปโรยคลุมดินหร�อทำปุยหมักและปุยอินทร�ย

การใชเครื่องบดยอยกิ่งไม

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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การผลิตปุยหมักจากไสเดือนดิน คือ การเลี้ยงไสเดือนดินเพ�่อยอยสลาย
เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม และทำใหไดผลผลิต 3 ชนิด ไดแก

ไสเดือนดิน มีจำนวนเพ�่มข�้น สามารถนำ

ไสเดือนดินออกขาย หร�อ ใชประโยชน

เปนอาหารสัตวประเภทโปรตีน

เชน เลี้ยงไก ปลา กบ เปนตน

ปุยมูลไสเดือนดิน เปนเศษซากอินทร�ยวัตถุตาง ๆ 
รวมทั้งดินและจ�ลินทร�ยที่ไสเดือนกินเขาไปแลวขับถาย
เปนมูลออกมา มีลักษณะคลายดินสีดำเปนเม็ดรวน 

ไมมีกลิ�น มีธาตุอาหารพ�ชอยูในรูปที่สามารถนำไปใชได
ในปร�มาณสูง ทั้งนี้ข�้นอยูกับชนิดของอาหารที่ใหไสเดือน

และมีจ�ลินทร�ยจำนวนมาก

น้ำหมักไสเดือนดิน คือของเหลวหร�อน้ำสีน้ำตาลดำ
 ไมมีกลิ�นเหม็น ที่ไดจากกระบวนการผลิตปุยมูลไสเดือน

เปนน้ำที่ขับถายผานลำตัวไสเดือนดิน รวมกับของเหลวหร�อน้ำ
จากการยอยสลายเศษอาหาร น้ำหมักที่ไดมีธาตุอาหารพ�ช

เจือจางแตจะมีจ�ลินทร�ยหลายชนิดและมีปร�มาณมาก
รวมทั้งฮอรโมนพ�ชที่จำเปนหลายชนิดใชบำรุงตนพ�ช

โดยเฉพาะพ�ชดอก ในอัตราสวน 1 ตอ 20 ฉีดพนทางใบ

ว�ธีที่ 10

ทางเลือกที่ 3
การผลิตปุ�ยอินทร�ย�

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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น้ำหมัก

ไสเดือนดิน

น้ำหมัก

ไสเดือนดิน
น้ำหมัก

ไสเดือนดิน



ทางเลือกที่ 4 การจัดการขยะ

การจัดการขยะในครัวเรือน

        การจัดตลาดนัดซื้อ-ขายขยะร�ไซเคิล โดยประสานรานรับซื้อของเกามาตั้งจ�ดรับซื้อขยะร�ไซเคิล
ภายในชุมชนโดยตรง เพ�่อใหเกิดการคัดแยกขยะภายในชุมชนนอกจากจะอำนวยความสะดวก
ใหแกคนในชุมชน ราคาที่รับซื้อก็จะดีกวาซาเลงทำใหเกิดแรงจ�งใจในการคัดแยกขยะร�ไซเคิลมาขาย

ลดปญหาการเผาขยะในครัวเร�อน
มีรายไดจากการขายขยะ
ลดปญหาการจัดการขยะ
สรางว�นัยในการใชทรัพยากร
และการจัดระบบของเหลือทิ�ง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

        คือ ระบบการบร�หารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเร�อนและชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแตจ�ดกำเนิดของขยะ จนถึง
การนำไปกำจัด โดยมีเปาหมายสำคัญในการนำขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหไดมากที่สุด และลดปร�มาณขยะ
ที่จะตองนำไปกำจัดใหเหลือนอยที่สุด โดยระบบการบร�หารจัดการจะมุงเนนที่การสรางการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน ทั้งจากชุมชน หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ขยะมูลฝอยในครัวเร�อนเปนขยะที่ทุกคนซึ่งเปนสมาชิก
ในครัวเร�อนสรางข�น้ จากการดำเนินชีว�ตประจำวันหร�อจากการประกอบอาชีพ ดังน้ัน ทุกครัวเร�อนจึงตองมีสวนรวม
ในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยดวยว�ธีการตาง ๆ โดยใชเทคนิคการลดปร�มาณขยะ การคัดแยกขยะ การสรางแรงจ�งใจ 
และการไดรับประโยชนรวมกันผานรูปแบบกิจกรรม 
ดังนี้ การดำเนินกิจกรรม ตองดูความเหมาะสมกับพ�้นที่โดยจะ
เหมาะสมกับลักษณะชุมชนที่เปนชุมชนเมืองและชุมชนเมืองกึ่งชนบท
โดยอาศัยความรวมมือจากประชาชนที่เปนผูกอใหเกิดขยะ
และมีองคกรปกครองสวนทองถิ�น ผูนำชุมชน
เปนผูผลักดัน และรวมดำเนินกิจกรรม

ขวด
กระดาษสองหนา

เหมาะสมกับชุมชนเมือง

พื้นที่ที่มีขอจำกัด

ในการจัดการขยะ

ว�ธีที่ 11

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ขยะรีไซเคิล



กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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        คือ กิจกรรมการซื้อขายขยะภายในชุมชน และดำเนินการโดยชุมชน รายไดที่ได
จากการขายขยะร�ไซเคิลจะถูกบันทึกลงบนสมุดคูฝากของสมาชิก ซ่ึงมีระบบการฝาก
และการถอนไดเหมือนกับธนาคารพาณิชย มีวัตถุประสงคเพ�่อปลูกจิตสำนึก ในการ
คัดแยกขยะใหคนในชุมชน ชวยลดปร�มาณขยะที่ตองนำไปกำจัด ทำใหเขาใจว�ธีการ
จัดการขยะอยางถูกตองและย่ังยืน และชวยสรางรายไดเสร�มใหกับครอบครัว รวมท้ัง
ผลกำไรที่ไดจากการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะร�ไซเคิล สามารถนำมาตั้งเปน
กองทุนสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน

ว�ธีที่ 11

ทางเลือกที่ 4
การจัดการขยะ

กระดาษลัง กระดาษขาว กระดาษหนังสือพิมพ



ลดปญหาการเผาขยะในครัวเร�อน
มีรายไดจากการขายขยะ
ลดปญหาการจัดการขยะ
สรางว�นัยในการใชทรัพยากร
และการจัดระบบของเหลือทิ�ง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

แปลงผัก
ปลอดสารพิษ

ทางเลือกที่ 5
การใช�บ�าน วัด โรงเร�ยน (บวร) เป�นศูนย�กลาง

บาน วัด โรงเรียน (บวร)
        เปนเคร�อขายสำคัญในการแกไขปญหาว�กฤตหมอกควันที่สามารถขยายเคร�อขาย
ความรวมมือจากทุกฝายใหเขามามีบทบาทในการปองกัน และแกไขปญหารวมกันได 
เชน วัดและโรงเร�ยนทำหนาท่ีใหความรูแกสมาชิกภายในแตละครอบครัวเก่ียวกับข้ันตอน
การทำปุยหมัก ทำแลวนำมาใชภายในบาน วัด และโรงเร�ยน เปนตน

เหมาะสำหรับ

ทุกครัวเรือน ทุกวัด และ 

โรงเรียนทุกแหงในแตละพื้นที่

ว�ธีที่ 12

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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        การทำถานอัดแทงจากซังขาวโพด คือการแปรรูปวัสดุเหลือทิ�ง
จากการเกษตรเปนเช้ือเพลิงอัดแทง สามารถทดแทนถานไมไดเปนอยางดี 
โดยมีตลาดจำหนายท่ีสำคัญ ไดแก กลุมรานอาหาร รานป�งยาง 
ขนมจีนหมอดิน ตลอดจนภายในครัวเร�อน 
ท่ียังมีการใชถานหร�อฟ�นในการหุงตมอาหาร

การทำถานอัดแทงจากซังขาวโพด

เหมาะกับพื้นที่ซึ่งมีการปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตว

เปนจำนวนมาก

อาทิ อ.แมแจม อ.อมกอย

จ.เชียงใหม

ทางเลือกที่ 6
พลังงานทางเลือก

ว�ธีที่ 13

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ลดปญหาการเผาซังขาวโพดและเปลือก
ซ่ึงเปนสาเหตุสำคัญของปญหาหมอกควัน
เกษตรกรและชุมชนมีอาชีพและรายไดเพ�ม่ข�น้
เปนการนำเศษวัสดุเหลือทิ�งจากแปลงเกษตร
ไปใชใหเกิดประโยชน

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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        เชื้อเพลิงเข�ยว หร�อเชื้อเพลิงอัดแทง 
เปนเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดหนึ่ง ทำจากข�้เลื่อย 
ซังขาวโพด ฯลฯ วัตถุดิบเหลานี้ จะถูกนำไปบดยอย
จนละเอียดแลวนำไปเขาเคร�่องอัด
   เปนแทง สามารถนำไปใชเปน
       เชื้อเพลิงทดแทนฟ�นไม

เชื้อเพลิงเขียว

วิธีการผลิตเชื้อเพลิงเขียว

นำมาใสลงกระบอก ซึ่งอาจทำจากทอเหล็ก ทอพีวีซี

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2-3 เซนติเมตร

ยาว 15-20 เซนติเมตร 

แลวตำหรือกระทุง ดวยแทงเหล็ก

ตำจนเกิดยางเหนียว ทำใหพืชจับกันเปนแทง 

เหมาะกับพื้นที่ซึ่งมีวัสดุเหลือทิ้ง

จากการแปรรูปผลผลิต เชน ขี้เลื่อย 

ซังขาวโพด รวมทั้งใบไมแหง 

1. 2. 3.

ทางเลือกที่ 6
พลังงานทางเลือก

ว�ธีที่ 14

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ลดปญหาการเผาวัสดุเหลือทิ�ง
สามารถจำหนายเปนเชื้อเพลิงใหกับโรงงาน 
ที่อาศัยความรอนจากฟ�นไม

ผลที่คาดวาจะไดรับ



       โรงไฟฟาชุมชน ความมั่นคงดานพลังงานไฟฟา ทางเลือกใหมของประเทศ 
ประชากรสวนใหญของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงทำใหมีปร�มาณของวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรจำนวนมาก เราสามารถนำมาเปนวัตถุดิบชีวมวล ผลิตกระแสไฟฟาได โดยสราง
โรงไฟฟาขนาดเล็ก หร�อโรงไฟฟาชุมชน ทำใหเกิดประโยชนในระดับตาง ๆ ดังนี้

การเผา (Combustion and Gasification) 

สามารถนำมาผลิตความรอนโดยตรงหรือ

ไดองคประกอบกาซเชื้อเพลิงที่มีคาพลังงานความรอนสูง

ซึ่งมีความเหมาะสมนำมาใชผลิตกระแสไฟฟา 

การหมัก (Fermentation) 
จะไดกาซมีเทน แตมีปริมาณนอย

และใชเวลาคอนขางนาน

1. 2.

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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โรงไฟฟาชีวมวล
        พลังงานไฟฟานับเปนสิ�งที่สำคัญในการตอบสนองความตองการขั้นพ�้นฐานของประชาชนและยังเปนปจจัย
ที่สำคัญในภาคธุรกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล ซึ่งเปนแหลงพลังงาน
จากธรรมชาติ เชน เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เศษกิ�งไม หร�อกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 
อาทิ แกลบ ชานออย กากปาลม ซังขาวโพด โดยแบงกระบวนการผลิตเปน 2 ว�ธีการ ดังนี้

เหมาะกับพื้นที่ซึ่งขาดแคลนพลังงานไฟฟา

ประกอบกับมีวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร

เปนจำนวนมาก ไดแก แกลบ

ซังขาวโพด กิ่งไม และใบไม

 

ว�ธีที่ 15

ทางเลือกที่ 6
พลังงานทางเลือก

ลดปญหาหมอกควันจากการเผาไหม
สรางงานและรายไดใหกับคนในชุมชน
เกษตรกรมีรายไดจากการรวบรวมเศษวัสดุ
มาขายใหโรงไฟฟา
ปร�มาณการใชบร�การกระแสไฟฟากระจายทั่วถึง
ชุมชนมากข�้น เชน โรงไฟฟาชีวมวล อ.เว�ยงแกน 
จ.เชียงราย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ระดับชุมชน
ชาวบานในชุมชนมีรายไดจากการขายเศษวัสดุ
ทางการเกษตรใหกับโรงไฟฟา
สรางรายไดจากการปลูกไมเชื้อเพลิง อาทิ กระถินยักษ 
เพ�่อขายใหกับโรงไฟฟา เปนการสงเสร�มพ�ชเศรษฐกิจ
ทางเลือกใหม

ระดับประเทศ
ลดการนำเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศไดนับแสนลานบาท
ทดแทนการสรางโรงไฟฟาขนาดใหญ ซึ่งตองลงทุนนับหมื่นลานบาท
การกอตั้งโรงงานไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดเล็กประมาณ 100 kw 
สามารถใชเชื้อเพลิงชีวมวล ไดหลากหลายชนิด อาทิ แกลบ ซังขาวโพด 
และเศษไม กำลังการผลิตดังกลาวสามารถผลิตกระแสไฟฟารองรับชุมชน
ประมาณ 200 ครัวเร�อน

ระดับทองถิ่น
ลดปร�มาณขยะที่เปนวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ชวยลดมลภาวะทางอากาศจากการเผาทำลาย
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร
ใชประโยชนจากพ�้นที่รกรางวางเปลาโดยการปลูกไมเชื้อเพลิง
สนับสนุนใหเกิดการเร�ยนรู ปลูกฝงจิตสำนึก
ดานการอนุรักษสิ�งแวดลอมและพลังงานใหกับทองถิ�น 
โดยอาจจัดใหมีศูนยเร�ยนรู ฝกอบรม เปนตนแบบดาน
การใชพลังงานทดแทน



ว�ธีที่ 16

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ทางเลือกที่ 6
พลังงานทางเลือก

        ชีวมวล (Biomass) คือ สารอินทร�ย
ที่เปนแหลงกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ และ
สามารถนำกลับมาใชเปนพลังงานได เชน พ�ชตางๆ 
เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร หร�อกากจาก
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร 
เชน แกลบ ชานออย เศษไม ซังขาวโพด เปนตน

พลังงานชีวมวล

ชานออย แกลบ 

มีประมาณ 5-6 ลานตนตอป ประมาณ

รอยล: 34 ถูกใชในการผลิต และกิจกรรมตางๆ

ซึ่งสวนที่เหลืออีกรอยละ 76

ถานำมาสรางกระแสไฟฟา จะสามารถ

สรางไฟฟาไดประมาณ 270 MW

เศษใบ-ยอดออย ฟางขาว

ปจจุบันยังไมมีการใชประโยชน โดยมีประมาณ 

4.6 ลานตนตอปซึ่งถานำมาสรางกระแสไฟฟา 

จะสามารถสรางไฟฟาไดประมาณ 481 MW

ถือเปนชีวมวลที่มีศักยภาพสูงที่จะนำมาใช

เปนเชื้อเพลิง ซึ่งมีประมาณ 7.4 ลานตนตอป

ซึ่งถานำมาสรางกระแสไฟฟา 

จะสามารถสรางไฟฟาไดประมาณ 550 MW

เหมาะกับพื้นที่

ที่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

และมูลสัตวเปนจำนวนมาก

เกษตรกรจะมีรายไดเพ�่มข�้นเนื่องจากสามารถขายได
ทั้งผลผลิตการเกษตร และเศษวัสดุการเกษตรที่เคยทิ�ง  
นำกลับมาขายได
เปนเชื้อเพลิงทางเลือกใหมที่ใชทดแทนเชื้อเพลิงประเภท
ฟอสซิล ในการผลิตพลังงานที่เปนมิตร
กับสิ�งแวดลอม
ลดรายจายจากการซื้อพลังงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ



ทางเลือกที่ 7
การป�องกันการเผาในพ�้นที่รกร�างและเขตทาง

ว�ธีที่ 17

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ลดปญหาการลักลอบเผาในพ�้นที่รกรางวางเปลา
มีระบบการเฝาระวังการเกิดเพลิงไหมในพ�้นที่
รกรางวางเปลา

      พ�้นที่รกรางวางเปลา เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเกิดปญหา
หมอกควัน เนื่องจากพ�้นที่เหลานั้นมักมีปญหาการลักลอบเผา
อยูบอยครั้ง ทางจังหวัดจึงควรมีการบร�หารจัดการพ�้นที่เหลานี้ 
เชน จังหวัดทำในรูปแบบการเชาที่จากเอกชน เพ�่อใชเปนที่ทำกิน
ของชาวบานบร�เวณใกลเคียง เปนตน

การบริหารจัดการพื้นที่รกราง

ลดอุบัติเหตุทางรถยนตจากควันไฟที่เกิดข�้น
ปองกันการลุกลามของไฟไปยังเขตพ�้นที่ปา
และบร�เวณใกลเคียง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

        เมื่อเขาสูฤดูแลง กระทรวงคมนาคม จะมีการกำชับหนวยงานรับผิดชอบ
เสนทางหลวงทุกสายใหทำการกำจัดวัชพ�ชบร�เวณร�มทางหลวง
อยางสม่ำเสมอตลอดชวงเวลาหนาแลง โดยหามมิใหกำจัดวัชพ�ช
โดยว�ธีจ�ดไฟเผาโดยเด็ดขาดและมีมาตรการปองกันการเกิดไฟ
บร�เวณร�มทางหลวง รวมถึงมาตรการในการดับไฟที่เกิดข�้น

การปองกันการเผาในเขตทาง

 พื้นที่ที่เปนที่รกรางวางเปลาในชุมชน

ทั้งที่มีเจาของหรือที่สาธารณะ

พื้นที่บริเวณริมทางหลวง

ว�ธีที่ 18

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ทางเลือกที่ 8
กองทุนเพ�่อสิ�งแวดล�อม

ว�ธีที่ 19

        จัดตั้งกองทุนเพ�่อปองกันไฟปา ใหกับชุมชนที่อยูในพ�้นที่เสี่ยง 
และเง�นในกองทุนนี้ สามารถนำไปสนับสนุน
กิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนภายในชุมชน 
              เชน การดำเนินกิจกรรมดับไฟปา

การจัดตั้งกองทุนเพื่อปองกันไฟปา

ลดปญหาการเกิดไฟปาเนื่องจากมีชุมชนคอยเฝาระวัง
การเกิดไฟปาอยางใกลชิด
สงเสร�มการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอมโดยชุมชน
กระตุนจิตสำนึกการเฝาระวังไฟปาและสิ�งแวดลอม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เหมาะกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

ตอการเกิดไฟปา

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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ว�ธีที่ 20

ใบอนุญาต

ปลอยกาซเรือนกระจก

เงิน

คารบอนเครดิต (Carbon Credit)

คารบอนเครดิต

(Carbon Credit)

กาซเรือนกระจก

ใบอนุญาตปลอย

กาซเรือนกระจกที่เหลือ

สามารถนำไปขายได

ทางเลือกที่ 8
กองทุนเพ�่อสิ�งแวดล�อม

ลดปญหาการเผาในพ�้นที่ปา
เพ�่มพ�้นที่ปาสมบูรณใหกับประเทศ
มีรายไดจากการขายคารบอนเครดิต

ผลที่คาดวาจะไดรับ
สามารถนำไปประยุกต

เพื่อลดการเผาในพื้นที่ปา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

          ปจจ�บันโลกกำลังประสบปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย
เปนสวนสำคัญท่ีทำใหกาซเร�อนกระจกในบรรยากาศเพ�ม่ข�น้ และนำไปสูปรากฏการณท่ีเร�ยกวา ภาวะเร�อนกระจก (Greenhouse Effect) 
หร�อ ภาวะโลกรอน (Global Warming)  ภาวะดังกลาวไดทำใหอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงข�้นอยางตอเนื่อง จึงมีผลกระทบตอ
การดำรงชีพของสิ�งมีชีว�ตทุกชนิดรวมท้ังมนุษย ความรุนแรงของผลกระทบดังกลาว ทำใหประเทศตาง ๆ ไดพยายามรวมกันแกไขปญหา 
โดยในป พ.ศ. 2535 ประเทศตาง ๆ ไดจัดทำขอตกลงที่เร�ยกวา อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ�่อลดและรักษาระดับ
กาซเร�อนกระจกใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตราย
ตอสภาวะอากาศของโลก แบงกลุมประเทศภาคี
ออกเป น 2 กลุ มใหญ ได แก   Annex 1 ค ือ 
กลุมประเทศที่พัฒนาแลว จำนวน 41 ประเทศ 
และ Non-Annex 1 คือกลุมประเทศที่อยูในชวง
เปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจ จำนวน 150 ประเทศ 
รวมถึงประเทศไทยดวย อยางไรก็ตามอนุสัญญาน้ี
ไมมีผลบังคับใชทางกฎหมาย อยูท่ีความสมัครใจ
ของภาคีสมาชิก ตอมาในป พ.ศ. 2540 จึงได
มีการทำขอตกลงเพ�่มเติม ไดแก พ�ธีสารเกียวโต
(Kyoto Protocol) ซึ่งมีผลบังคับใชทางกฎหมาย
ในกลุมประเทศ Annex 1

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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        ว�กฤตปญหาหมอกควัน ไฟปา กลายเปนปญหารุนแรงข�้น สงผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนในพ�น้ท่ีเปนบร�เวณกวาง ดวยปร�มาณฝุนควันท่ีมีปร�มาณมากเกิน แหลงกำเนิด
ของว�กฤตปญหาหมอกควันมาจากหลายแหลง ประการแรก คือ ไฟปา การเผาในพ�้นที่ปา
สาเหตุสวนใหญเกิดจากการจ�ดของมนุษยทั้งที่ตั้งใจและพลั้งเผลอจากการเก็บหาของปา
ลาสัตว ขณะที่กำลังเจาหนาที่รัฐมีจำนวนจำกัด ไมสามารถควบคุมดูแลไดอยางทั่วถึง
ตลอดจนความรูและว�ธีการบร�หารจัดการในปจจ�บันนั้น ยังมีขอจำกัดอยูมาก โดยเฉพาะ
นโยบายการหามเผาในที่โลงแจง (Zero Burning) ดังนั้น การบร�หารจัดการที่นำไปสู
การแกไขปญหาเพ�่อลดไฟปา ลดหมอกควันอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น สิ�งสำคัญ
คือ การมีสวนรวมของทุกฝาย รวมมือกันในการปฏิบัติการเพ�่อแกไขปญหา สนับสนุน
ชุมชนทองถิ�นที่อยูใกลชิดปา สรางแรงจ�งใจในการเขามามีสวนรวมในการจัดการไฟปา
มีระบบติดตามผล การรายงานผลที่เกิดข�้นอยางชัดเจน การสงเสร�มสนับสนุน โดยเนน
การมีสวนรวมของภาคประชาชน จะชวยแกไขปญหาหมอกควัน ไฟปา ที่เกิดข�้นได
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

บทสงทาย

ไม�เผาป�า
ชวยกันหยุดเผา

ลดหมอกควัน

หยุด
เผา

เอกสารอางอิง

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม. (2561) คูมือทางเลือกใหมปองกันและแกไขการเผาในที่โลงและหมอกควัน

กองบร�หารกองทุนสิ�งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสตร มหาว�ทยาลัยเชียงใหม. (2552) รายงานฉบับสมบูธณ.
โครงการสรางความเขมแข็งแกชุมชนในการแกไขปญหาว�กฤตหมอกควัน

สัมมนามอบนโยบายการบร�หารจัดการไฟปาและเปดตัวโครงการบร�หารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” 
และโครงการสงเสร�มการมีสวนรวมของ เคร�อขาย ทสม. ในการจัดการปญหาไฟปาและหมอกควัน 
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม



นายจักรชัย  ชุมจิตต

นางสาวระเบียบ ภูผา 

ผูอำนวยการกองสงเสร�มและเผยแพร 

ผูอำนวยการกลุมสื่อสิ�งแวดลอมและกิจการพ�เศษ

บรรณาธิการบริหาร

บรรณาธิการที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

จัดทำโดย

นายสุรชัย อจลบุญ
นายวรพล จันทรงาม
นางภาว�นี ณ สายบุร� 

อธิบดีกรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
รองอธิบดีกรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
รองอธิบดีกรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม

นายสุทิน  คุมนุน
นางสาวศิร�วรรณ  ศิร�เนตร 
นายอาชว�น  แกวเพ็ชร 
นางสาวจ�ฑามาศ แพงเว�ยง
นางสาวดอกออ เทียมไธสง
นายธีรัตม แกวพ�ชัย

นายสัญญา  จงจิตร
นายเอกวัฒน  พัดว�
นายอานนท  นพปยะ
นางสาววราศร� อังสโวทัย
นางสาววาสนา จิณะไชย 
นางสาวณัฐกฤตา กิจจารณชัย

นายวรกร  แตนำชัย
นายสุทธิศักดิ์ ณรงคศักดิ์
นายฐิติพงศ  แสงรักษ
นางสาวธันวา สิงหครุ
นางสาวสุนาร� ชังอินทร
นายวนัสสันติ์  เต็มพรอม

คณะผูจัดทำ

หนังสือ ชิงเก็บ ลดเผา ทางเลือกใหม�
แก�ไขป�ญหาการเผาในที่โล�ง และหมอกควัน

© สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

หามการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือดัดแปลง

เพื่อจัดจำหนายโดยมิไดรับอนุญาต

แตสามารถทำซ้ำเพื่อเปนวิทยาทาน

โดยการขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์

พิมพครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2564

จำนวนพิมพ 2,500 เลม

กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

www.deqp.go.th
ที่อยู กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 49 ซอย 30

ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-298-5608 โทรสาร 02-298-5860

กิจกรรมรณรงคและการเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากปา

ภายใตโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

“ชิงเก็บ ลดเผา”


