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1. บทน า  
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่  70 เมื่อวันที่  25 กันยายน 2558  

ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติ รวม 193 ประเทศ ได้ร่วมลง
นามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (2030 Agenda for Sustainable Development)  
ซึ่งจะใช้เป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยก าหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศด าเนินการร่วมกัน 17 
เป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ขจัดความยากจน (2) ขจัดความหิวโหย (3) สุขภาพและความเป็นอยู่ดี  
(4) การศึกษาที่มีคุณภาพ (5) ความเท่าเทียมทางเพศ (6) น้ าสะอาดและการสุขาภิบาล (7) พลังงาน
สะอาดที่เข้าถึงได ้(8) งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (9) โครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม และ
อุตสาหกรรม (10) ลดความเหลื่อมล้ า (11) เมืองและชุมชนยั่งยืน (12) การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
(13) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (14) ทรัพยากรทางทะเล (15) ระบบนิเวศบนบก 
(16) สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง และ (17) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน1  

 

 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs) 

(ที่มา ส านักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
                                                             

1 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “เกี่ยวกับ SDGs,” http://www.bangkok.go.th/pipd/page 
/sub/18441 (accessed September 15, 2021). ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมี 169 เป้าหมายย่อย (SDG Targets) 
ที่มีความเป็นสากลเช่ือมโยงและเกื้อหนุนกัน และก าหนดให้มี 247 ตัวช้ีวัด เพื่อใช้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อข้างต้นยึดโยงกันใน 5 มิติ หรือ 5P คือ People, Planet, 
Prosperity, Peace และ Partnership โดยมี Planet หรือสิ่งแวดล้อมเป็นแกนกลางของการขับเคลื่อน 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องให้ความส าคัญกับเป้าหมายที่ 13 ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นผลสืบเนื่อง 
จากกิจกรรมของมนุษย์ที่เพ่ิมปริมาณและความหนาแน่นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ได้แก่ 
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การคมนาคม การเกษตรกรรม การปศุสัตว์ การอุตสาหกรรม การตัดไม้ท าลาย
ป่า และการใช้ที่ดิน2 ทั้งนี้ ปัญหามลพิษจากหมอกควันที่เกิดจากไฟไหม้ที่ดินและป่าไม้ ทั้งที่เกิดจาก
สาเหตุทางธรรมชาติ อาทิ ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า ภูเขาไฟระเบิด  ปฏิกิริยาเคมีในดินพ้ืนที่ป่าพรุ รวมถึง 
การลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิต (Spontaneous Combustion) และที่เกิดจากสาเหตุของมนุษย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเผาป่าเพ่ือเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกและเลี้ยงปศุสัตว์3 เป็นหนึ่งในประเด็น
ท้าทายของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหลายข้อ ดังตัวอย่างปรากฏตามตาราง 

 

เป้าหมายหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน เป้าหมายย่อย 

เป้าหมายที่ 3 
 สุขภาพและความเป็นอยู่ด ี

เป้าหมายย่อยที่ 3.9 ก าหนดใหม้ีการลดจ านวนการตายและการเจบ็ป่วยจากสารเคมีอันตราย
และจากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ น้ าและดิน 

เป้าหมายท่ี 7 
พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได ้

เป้าหมายย่อยที่ 7.3 ก าหนดให้มกีารปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานเพื่อลดการปล่อยมลพิษเข้าสู่อากาศ 

เป้าหมายท่ี 11 
เมืองและชุมชนยั่งยืน 

เป้าหมายย่อยท่ี 11.6 ก าหนดใหม้ีการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเน้น
คุณภาพอากาศในเมือง 

เป้าหมายท่ี 12 
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

เป้าหมายย่อยท่ี 12.4 ก าหนดให้มีการลดการปล่อยสารเคมีสู่อากาศ น้ า และ
ดิน เพื่อลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายที่ 13 
การรบัมือกับการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ 

เป้าหมายย่อยท่ี 13.2 ก าหนดใหม้ีการบูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศเข้ากับนโยบายยทุธศาสตร์และการวางแผนระดับชาติ รวมถึง
ข้อตกลงปารสีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

ตารางแสดงเป้าหมายหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายย่อย 
ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 

 

                                                             
2 ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา, “บทความวิชาการ การด าเนินการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศของ

ประเทศสมาชิกอาเซยีน (Climate Change Action of ASEAN Member Countries),” https://www.parliament.go.th 
/ewtadmin/ewt/ac/download/article/article_20200924155302.pdf (สืบค้นเมื่อวันที ่10 กันยายน 2564) 

3 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, “รู้จักภัยจากไฟป่า,” http://ndwc.disaster.go.th/cmsdetail.ndwc-9.283/26662/,” 
(สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2564). 
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สองทศวรรษที่ผ่านมาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบปัญหามลพิษจากหมอกควัน 
ข้ามแดนท่ีเกิดจากการเผาไหม้ที่มีแหล่งก าเนิดทางกายภาพตั้งอยู่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในอาณาเขต
ของรัฐหนึ่งและแพร่กระจายไปสู่อาณาเขตของรัฐอื่นอย่างต่อเนื่อง  จากสถิติการเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2525-2544 พบว่ามีไฟป่าครั้งใหญ่เกิดมากขึ้นถึง 5 ครั้ง ครั้งที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้ น 
ในปี พ.ศ. 2558 เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและบอร์เนียว และล่าสุดเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ที่จังหวัดจัมบี
ของอินโดนีเซียท าให้เกิดปรากฏการณ์ที่ท าให้ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงและหมอกควันลอยปกคลุม  
หลายพ้ืนที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียระบุว่าในปี  
พ.ศ.2562 นี้ มีผืนป่าถูกเผาไปเป็นบริเวณกว้างกว่า 857,756 เฮกตาร์ ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างเท่ากับ 12 เท่า
ของพ้ืนที่ประเทศสิงคโปร์ ไฟป่าในปีนี้ถือเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยิ่งกว่าครั้งเมื่อปี   
พ.ศ. 2558 ซึ่งส่งผลกระทบกับผู้คนกว่า 919,516 คน4 

ปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นวงกว้าง
ครอบคลุมหลายมิติทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงทางด้านนิเวศวิทยา กล่าวคือ  
ในด้านการเมืองส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐผู้ก่อให้เกิดมลพิษกับรัฐผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดน ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ปัญหามลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดนที่เกิดจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในอินโดนีเซียท าให้เกิดหมอกควันลอยปกคลุมหลายพ้ืนที่ 
ในมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นเวลาหลายสัปดาห์  ท าให้รัฐบาลสิงคโปร์และมาเลเซียออกมาแสดงท่าที 
ไม่พอใจต่อการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันของรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่รัฐบาล
สิงคโปร์พยายามเรียกผู้อ านวยการบริษัทแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับ 
การท าให้เกิดหมอกควันเดินทางมาให้ปากค ากับรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นเหตุให้รัฐบาลอินโดนีเซียออกมา 
ตอบโต้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการละเมิดอ านาจอธิปไตยของอินโดนีเซีย และขัดต่อหลักการส าคัญ
ของอาเซียนที่รัฐสมาชิกต้องร่วมมือกันด้วยความเคารพต่ออ านาจอธิปไตยซึ่งกันและกัน5  

ส าหรับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนได้สร้างความเสียหาย 
แก่ภาคการท่องเที่ยว การคมนาคม และการขนส่ง เนื่องจากส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น เที่ยวบิน
ทั้งภายในและระหว่างประเทศต้องถูกยกเลิกท าให้สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ปัญหา
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนยังเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งทางน้ าและการจราจรทางทะเลเป็นผลให้ 
การคมนาคมและการขนส่งต้องหยุดชะงักลงส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อปัญหาการจ้างงาน ส าหรับปัญหา

                                                             
4 Greenpeace, “ASEAN Haze 2019: The Battle of Liability,” https://www.greenpeace.org/southeastasia 

/press/3221/asean-haze-2019-the-battle-of-liability/ (accessed September 1, 2021). 
5 มติชนออนไลน์, “อินโดนีเซียจวกสิงคโปร์ไม่เคารพอ านาจอธิปไตย เรียกเอกชนสอบหมอกควันไฟป่า,” 

https://www.matichon.co.th/foreign/news_172649 (สบืคน้เมือ่วันท่ี 30 สงิหาคม 2564). 
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มลพิษจากควันข้ามแดนที่ส่งผลกระทบทางด้านสังคมจะเห็นได้จากหลายโรงเรียนต้องประกาศหยุด 
การเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อการสาธารณสุขโดยเฉพาะปัญหาต่อสุขภาพทั้งในระยะ
สั้น อาทิ อาการระคายเคืองตา หายใจล าบาก โรคผิวหนัง หอบหืด ภูมิแพ้ และอาจส่งผลในระยะยาว 
อาทิ การท างานของหัวใจ ปอด และหลอดเลือดผิดปกติและถึงขั้นที่อาจท าให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 
ส าหรับผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา ไฟป่าส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญพันธุ์
ของสัตว์ป่าบางชนิด และมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนยังท าให้เกิดฝนกรดและก๊าซเรือนกระจกสร้าง
ความเสียหายต่อการผลิตพืชผล ตลอดจนท าลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศป่าไม้ให้เสียหาย
อย่างรุนแรง  

 

 
 

ภาพถ่ายดาวเทียมขององค์การ NASA ในปี พ.ศ. 2558 
แสดงให้เห็นหมอกควันที่เกิดจากเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซีย 

(ทีม่า Heinrich BÖll Stiftung, Southeast Asia) 
 

ปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นใน 2 พ้ืนที่  
คือ พ้ืนที่อนุภูมิภาคแม่น้ าโขง ได้แก่ เมียนมา ไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะประสบปัญหาในช่วง
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี โดยพบการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในพ้ืนที่
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย บริเวณชายแดนไทยกับเมียนมา รวมทั้ง
ชายแดนไทยกับกัมพูชาอีกด้วย เนื่องจากเป็นช่วงหน้าแล้งที่ท าให้ เกิดไฟป่าได้ง่ายและลุกลาม 
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเกษตรกรของแต่ละประเทศท าการเผาเศษวัสดุการเกษตรเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ส าหรับ
ท าการเกษตรในช่วงฤดูฝน ประกอบกับสภาวะอากาศที่แห้งและไม่มีลมพัดผ่านท าให้ฝุ่นละออง  
ที่เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน  
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ส าหรับพ้ืนที่ตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ 
มาเลเซีย และภาคใต้ของไทย พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี 
เนื่องจากไฟป่าที่เกิดขึ้นจากภาวะความแห้งแล้งประกอบกับการลักลอบถางและเผาท าลายป่าเพื่อขยาย
พ้ืนที่เพาะปลูกไร่ปาล์มน้ ามัน การถลุงแร่ และการตัดไม้เพื่อการส่งออกบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย 
รวมถึงการเผาพ้ืนที่พรุในภาคใต้ของไทย ท าให้เกิดหมอกควันปกคลุมหนาแน่น ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดควันที่เกิดขึ้นไปยังช่องแคบมะละกา สิงคโปร์ มาเลเซีย และภาคใต้ของไทย กรณีของไทยจังหวัด 
ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ จังหวัดสงขลาและนราธิวาสซึ่งจากรายงานสถานการณ์และคุณภาพ
อากาศของไทยที่จัดท าโดยกรมควบคุมมลพิษระบุว่าค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง6 ในจังหวัดนราธิวาสเคยสูงถึง 135 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเมื่อเดือน
มิถุนายน 2556 อันเป็นผลจากไฟไหม้พ้ืนที่ป่าพรุในไทย7 และเคยสูงถึง 133 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตรเมื่อเดือนตุลาคม 25588 อันเป็นผลจากไฟไหม้ป่าครั้งรุนแรงในอินโดนีเซีย  

แม้ว่าปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนจะเกิดขึ้นจากปัญหาในพ้ืนที่ภายในของประเทศ
สมาชิกอาเซียนบางประเทศ แต่ได้ส่งผลกระทบเปน็วงกวา้งไปยังประเทศใกล้เคียง จึงเป็นปัญหาระหว่าง
ประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีทุกประเทศจะต้องให้ความส าคัญและประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง ตลอดจนควรแลกเปลี่ยนและให้ความช่วยเหลือ ก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว บทความนี้จึงมุ่งศึกษาพันธกรณีระหว่างประเทศของกลุ่มอาเซียนและการด าเนินงาน 
ของรัฐสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน รวมถึงจัดท าข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายเพ่ือผลักดันให้การแก้ไขมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนของอาเซียนบรรลุผลอย่างเป็น
รูปธรรมตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นฝุ่นท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน เกิดจากการ 

เผาไหม้ เช้ือเพลิง การเผาในที่ โล่ง ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพเนื่องจากสามารถเข้าไปสะสมในระบบทางเดินหายใจ  
โดยค่ามาตรฐาน PM10 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตจะต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัม  
ต่อลูกบาศก์เมตร  

7 ข้อมูลสารสนเทศ, “การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556,” กรมป่าไม้ http://forestinfo. forest.go.th/ 
Content.aspx?id=10072 (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564). 

8 รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย, “สรุปข้อมูลคุณภาพอากาศ พ.ศ. 2557-2562,”  
กรมควบคุมมลพิษ, http://air4thai.pcd.go.th/webV2/download.php?grpIndex=2 (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564).  
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2. ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน  
(ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: AATHP) 
 

มลพิษจากหมอกควันขา้มแดนเคยเกิดเป็นกรณีพิพาทระหวา่งประเทศมาแล้ว ยกตัวอย่างกรณี
พิพาทระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ในปี พ.ศ. 2481 ประเด็นพิพาทเกิดขึ้นจากการที่แคนาดา
อนุญาตให้ด าเนินกิจการเหมืองแร่ทองแดงในรัฐบริติช โคลัมเบีย (British Columbia) ตั้ งอยู่ 
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคนาดา ซึ่งเหมืองแร่ทองแดงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการแพร่กระจาย 
ของก ามะถันและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ข้ามแดนมายังรัฐวอชิงตัน (Washington) ตั้งอยู่ทางตะวันตก
เฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่การท าปศุสัตว์ พ้ืนที่การเกษตร และที่อยู่
อาศัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตัน จนน าไปสู่การเรียกร้องค่าเสียหายของสหรัฐอเมริกา 
ต่อกิจกรรมดังกล่าวของแคนาดา นับจากนั้นปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้น าไปสู่ความตกลงระหว่าง
ประเทศในรูปแบบของอนุสัญญาในการจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศข้ามแดนเป็นฉบับแรกคือ  
พิธีสารอนุสัญญาว่าด้วยมลพิษข้ามแดนระยะไกล ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522)  (The 1979 Convention on 
Long-Range Transboundary Air Pollution) ทว่าอนุสัญญานี้มีรัฐสมาชิกคือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
รัสเซีย และประเทศในยุโรปเป็นส าคัญ จึงท าให้ไม่สามารถใช้บังคับกับประเทศอื่น ๆ นอกภาคีได้  

 

ภาพพ้ืนที่ป่าพรุที่มีอยู่ในหลายพ้ืนที่ของภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ที่มา ASEAN Cooperation Environment) 

 

วิกฤตมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลกระทบ
ต่อทั้งมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สาธารณสุขและสังคมเป็นอย่างยิ่ง โดยประเทศ
สมาชิกอาเซียนต่างยอมรับว่ามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนเป็นปัญหาระหว่างประเทศท่ีต้องแก้ปัญหา
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โดยอาศัยความพยายามร่วมกันในระดับชาติและความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
ที่เข้มข้น9 ดังนั้น อาเซียนจึงได้เริ่มเจรจากันเพ่ือจัดท าข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมและมีการลงนาม 
ร่วมกันในข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน เมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมีประเทศ
ภาคีสมาชิกที่ให้สัตยาบันทันที คือ บรูไน มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย และ
ฟิลิปปินส ์ซึ่งท าให้ข้อตกลง AATHP มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 และต่อมาในปี 2557 
อินโดนีเซียเป็นประเทศสุดท้ายที่ได้ลงนามในข้อตกลงซึ่งท าให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายครบทั้ง 10 
ประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 หลังจากรัฐบาลอินโดนีเซียให้สัตยาบัน และเดินหน้ากระบวนการ 
ทางกฎหมายระดับประเทศต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่าโดยเฉพาะในพ้ืนที่ 
ป่าพรุ10  

 

2.1) หลักการส าคัญของข้อตกลง AATHP  
 

ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนเป็นตราสารทางกฎหมายที่วางรากฐาน 
ในการแก้ปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน โดยข้อบทที่ 3 ของข้อตกลง AATHP ได้วางหลักการ
ส าคัญไว้ ดังนี้ 

 หลักการไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐอื่น (No Harm Rule Principle11) ปรากฏอยู่ใน 
ข้อบทที่ 3(1) ที่วางหลักไว้ว่าทุกรัฐมีอ านาจอธปิไตยในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของตนเท่าท่ี
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐอื่น ตลอดจนต้องมั่นใจว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นภายใต้นโยบาย
การพัฒนา ความรับผิดชอบ และการควบคุมในรัฐนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอันตราย 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนรฐัอื่น ๆ อันเป็นหลักการท่ีสอดคล้องกบักฎบตัรสหประชาชาติ
ท่ีแสดงให้เห็นว่าอ านาจอธิปไตยของรัฐยังคงต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศ 

 หลักความเป็นหนึ่งเดียวและความเป็นหุ้นส่วน (Spirit of Solidarity and Partnership 
Principle) ปรากฏอยู่ในข้อบทที่ 3(2) ที่ก าหนดให้รัฐสมาชิกต้องมีความรู้สึกของความเป็นอันหนึ่งเดียว
และความเป็นหุ้นส่วนตามสถานการณ์ความจ าเป็นและความสามารถของแต่ละรัฐในการเสริมสร้าง  

                                                             
9 Helena Varkkey, “Regional Cooperation, Patronage, and the ASEAN Agreement on Transboundary  

Haze Pollution,” International Environmental Agreements 14 (2013), https://doi.org/10.1007/s10784-013-
9217-2 (accessed September 5, 2021). 

10 กรีนพซี, “อาเซียนร่วมใจ แต่ท าไมจัดการมลพิษทางอากาศจากหมอกควันข้ามแดนไมไ่ดส้ักที?,” 
https://www.greenpeace.org /thailand/story/9597/asean-haze-problem/ (สืบค้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2564). 

11 UN Environment, “No harm rule,” https://globalpact.informea.org/glossary/no-harm-rule 
(accessed August 28, 2021) กฎการไม่ท าอันตรายเป็นหลักการที่ยอมรับกว้างขวางในกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศที่ก าหนดไว้ว่า รัฐมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ ป้องกัน ลด และควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและแก่รัฐอื่น  
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ความร่วมมือ และการประสานงานเพื่อป้องกัน เฝ้าระวังมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนที่เกิดจากไฟป่า 
โดยก าหนดหน้าที่ในการร่วมมือกันระหว่างประเทศด้วยการปรึกษาหารือ หรือการเจรจา ในกรณีที่ 
การปฏิบัติของรัฐหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรัฐอื่นบริเวณโดยรอบ รัฐนั้นจะต้องแจ้งให้รัฐอื่น ๆ ที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบทราบเพื่อเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือกันและเจรจาหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 หลักการใช้ความระมัดระวังล่วงหน้า (Precautionary Principle) ปรากฏอยู่ในข้อบท 
ที่ 3(3) ที่ก าหนดให้แต่ละรัฐสมาชิกต้องมีมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง คาดการณ์ ติดตาม ประเมินสภาพ
มลพิษจากหมอกควันที่เกิดจากไฟไหม้หรือไฟป่า ในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าการประกอบกิจกรรมใด  
จะก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องมีมาตรการระมัดระวังไว้ก่อน เพ่ือป้องกันมิให้
ความเสียหายเกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  แม้ว่าจะยังไม่มีข้อพิสูจน์ 
ทางวิทยาศาสตร์ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นอย่างชัดเจนก็ตาม เพราะความเสียหายอาจรุนแรงเกินกว่า 
ที่จะเยียวยาให้กลับคืนดังเดิมได้  

 หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Principle) ปรากฏอยู่ในข้อบท
ที่ 3(4) ที่ก าหนดให้รัฐสมาชิกควรบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดินอย่างยั่งยืน 
และเป็นมิตรต่อระบบนิเวศวิทยา กล่าวคือรัฐสมาชิกสามารถแสวงหาผลประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้ตราบเท่าที่ ไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของคนรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นหลักการที่สอดรับกับหลักความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ (International Environment Justice) ที่ว่าด้วยความยุติธรรมใน 2 มิติ คือ ความยุติธรรม
ของคนที่อยู่ร่วมสมัยกัน (Intra-generational Justice) ที่ทุกคนจะต้องได้รับสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี
เสมอกัน นั่นคือ คนในปัจจุบันจะต้องร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่ดีให้ทุกคนในสังคม
มีสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม และในอีกมิติหนึ่งคือ ความยุติธรรมทาง
สิ่งแวดล้อมระหว่างคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปในอนาคต หรือที่เรียกว่าความเป็นธรรมในระหว่างรุ่น 
(Inter-generational Justice) ซึ่งความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในกรณีหลังนี้ เกิดขึ้นจากคนในรุ่น
ปัจจุบันเป็นผู้ก าหนดและผู้ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ12 

 หลักการมีส่วนรว่มของประชาชน (Public Participation Principle) ปรากฏอยู่ในข้อบทที่ 
3(5) ที่ก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องทุกภาคส่วน รวมถึงชุมชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาภาคเอกชน (NGOs) 
เกษตรกร และวิสาหกิจเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมด้วยตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถร่วมกันวางแผน
และปฏิบัติที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของตนได้อย่างแท้จริง   

 

                                                             
12 ศักดิ์ณรงค์ มงคล, “ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม,” วารสารพัฒนาสังคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 17 

ฉบับท่ี 2/2558: 89.  
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2.2) มาตรการตามข้อตกลง AATHP  
 

บทนิยามของค าว่ามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนที่ปรากฏอยู่ในข้อตกลง AATHP หมายถึง 
มลพิษจากหมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้ที่มีแหล่งก าเนิดทางกายภาพตั้งอยู่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
ในอาณาเขตของรัฐสมาชิกหนึ่ง และแพร่กระจายไปสู่อาณาเขตของรัฐสมาชิกอื่น จึงเป็นปัญหาที่  
รัฐสมาชิกทั้งที่เป็นรัฐผู้ก่อให้เกิดและรัฐที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนมีหน้าที่
ร่วมกันในการด าเนินการตามข้อตกลง โดยข้อตกลง AATHP ข้อบทที่  5 ก าหนดให้มีการจัดตั้ ง 
ศูนย์ประสานงานควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามแดนแห่งอาเซียน (ASEAN Coordinating Centre for 
Transboundary Haze Pollution Control: ACC) หรือที่เรียกว่า ศูนย์อาเซียน (ASEAN Centre) โดยมี
คณะกรรมการจากผู้แทนหน่วยงานระดับชาติของรัฐสมาชิกเป็นองค์ประกอบ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประสานงาน และด าเนินความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกในการจัดการกับไฟป่า 
และมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน นอกจากนี้ ตามข้อตกลง AATHP ยังได้ก าหนดให้แต่ละรัฐสมาชิก 
ต้องจัดตั้ งหน่วยงานภายในประเทศ ให้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  (Competent Authorities)  
และศูนย์ประสานงาน (Focal Point) ในการประสานงานกับศูนย์อาเซียนอีกด้วย    

ข้อตกลง AATHP ยังได้ก าหนดข้อผูกพันหรือมาตรการให้รัฐสมาชิกต้องด าเนินการและ 
ให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาและด าเนินมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันมลพิษ 
จากหมอกควันข้ามแดนร่วมกัน การควบคุมแหล่งที่มาของมลพิษจากหมอกควัน การพัฒนาระบบ 
เตือนภัยล่วงหน้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีและให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน รวมถึงต้อง 
จัดให้มีการด าเนินการทางกฎหมาย ทางการบริหาร และ/หรือมาตรการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ของข้อตกลงนี้ สรุปมาตรการส าคัญได้ดังนี้  

 มาตรการเฝ้าระวัง (Monitoring) ปรากฏอยู่ในข้อบทที่ 7 ก าหนดให้รัฐสมาชิกต้องจัดให้มี
มาตรการที่เหมาะสมในการเฝ้าระวงัพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้และไฟป่า และมลพิษจากหมอกควันที่เกิด
จากไฟไหม้และไฟป่า อาทิ  ในพ้ืนที่ป่าสงวนหรือป่าอนุรักษ์ต้องจัดให้มีหน่วยเฝ้าระวังไฟป่า  
การท าแนวกันไฟ การสร้างป่าชื้น การท าบัญชีผู้เข้าป่า ในพ้ืนที่เกษตรกรรม ต้องรณรงค์การควบคุม  
การเผา รณรงค์การไถกลบ การใช้สารย่อยสลายแทนการเผา ในพ้ืนที่ชุมชนต้องก าหนดกติกาชุมชน 
ในการเฝ้าระวังการเผา และก าหนดพ้ืนที่ปลอดมลพิษ (Zoning) ใน พ้ืนที่ริมทางต้องจัดให้มี 
ชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่า และเฝ้าระวังการลักลอบเผา นอกจากนี้ ในข้อบทดังกล่าวยังก าหนด ให้ 
รัฐสมาชิกต้องจัดให้มีหน่วยงานท าหน้าที่  ศูนย์เฝ้าระวังแห่งชาติ (National Monitoring Centers: 
NMC) ยกตัวอย่าง รัฐบาลอินโดนีเซียจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 
(Transboundary Haze Pollution Control and Monitoring System: THPCM) ท าหน้าที่เฝ้าระวัง
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และตอบสนองต่อการเกิดไฟป่าเพ่ือลดความรุนแรงและความถี่ของการเกิดไฟป่า หรือกรณีของไทย 
ได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท าหน้าที่เป็นศูนย์เฝ้าระวังแห่งชาติ   

 มาตรการติดตามประเมินผล (Assessment) ปรากฏอยู่ ในข้อบทที่  8 ก าหนดให้ 
ศูนย์เฝ้าระวังแห่งชาติของรัฐสมาชิกประเมินพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ สภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเกิดไฟป่า รวมถึงมลพิษจากหมอกควัน โดยก าหนดให้รัฐสมาชิกท าการวิเคราะห์ปัจจัย 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมและความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า อาทิ ปัจจัยด้านชีวกายภาพทั้งสภาพภูมิประเทศ  
สภาพภูมิอากาศ สภาพและชนิดของป่าไม้ การเกิดจุดเกิดความร้อนสูงเกินปกติ (Hotspot) และปัจจัย
จากมนุษย์ ได้แก่ การท าพ้ืนที่เกษตรกรรม การท าไร่เลื่อนลอย การปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชน 
นอกจากนี้ ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยทางเทคนิค และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
กับสาเหตุและผลกระทบของหมอกควันข้ามแดนเพ่ือเป็นข้อมูลไปยังศูนย์อาเซียนท าการรวบรวม 
และวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรและสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการป้องกัน (Prevention) ปรากฏอยู่ในข้อบทที่ 9 ก าหนดให้รัฐสมาชิกต้องจัดให้มี
มาตรการป้องกัน ควบคุมกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการเผาป่าหรือไฟป่าที่อาจก่อให้ เกิดมลพิษ 
จากหมอกควันข้ามแดน มาตรการดังกล่าวก าหนดให้รัฐสมาชิกต้องไม่ก่อภัยหรือก่อภัยให้เกิดน้อยที่สุด 
ตามหลักการระมัดระวังล่วงหน้า รวมถึงสอดส่องดูแล วิเคราะห์และประเมินผลที่อาจจะเกิดขึ้น  
โดยจัดให้มีการเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้และไฟป่า ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้จะต้องด าเนินการ
ควบคุมและดับเพลิงโดยทันที นอกจากนี้ รัฐสมาชิกต้องพัฒนาและบังคับใช้กฎ ระเบียบ และมาตรการ
เพ่ือส่งเสริมนโยบายการห้ามเผา (Zero Burning) รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
นอกจากจะใช้เครื่องมือด้านกฎหมายแล้ว จ าเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมการศึกษาและ
ให้ความรู้แก่ประชาชน การรณรงค์สร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการจัดการ และส่งเสริมการใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การเกิดไฟป่าและไม่ก่อให้เกิดมลพิษหมอกควัน 

 มาตรการการรับมือภาวะฉุกเฉิน (National Emergency Response) ปรากฏอยู่ในข้อบทที่ 11 
ก าหนดให้รัฐสมาชิกต้องจัดให้มีมาตรการทางการบริหาร ทางกฎหมาย และทางการเงินที่เหมาะสม  
เอื้อต่อการระดมวัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและแหล่งเงินที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการรับมือผลกระทบที่เกิดจาก
มลพิษหมอกควันที่เกิดจากไฟป่า เป็นมาตรการให้รัฐสมาชิกระดมก าลัง ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุ และอุปกรณ์
ช่วยเหลือ รวมถึงทางการเงินที่จ าเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในกรณีเกิดไฟป่า โดยมาตรการ
การรับมือภาวะฉุกเฉินนี้ต้องสอดคล้องกับหลักอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดน กล่าวคือ จ าเป็นต้องได้รับ
การอนุญาตจากรัฐเจ้าของดินแดนก่อนถึงมีสิทธิเข้าไปช่วยเหลือได้ ยกตัวอย่าง สิงคโปร์ให้ความช่วยเหลือ
สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559 โดยน าเครื่องบิน C-130 จ านวน 2 ล า  
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เพ่ือน าทีมนักดับเพลิงจากกองก าลังป้องกันภัยทางอากาศของสิงคโปร์ (Singapore Civil Defence Force: 
SCDF) รวมถึงให้ความช่วยเหลือภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงของเพลิงไหม้ พิกัดจุดที่เกิด 
เพลิงไหม้ รวมถึงพิกัดจุดเกิดความร้อนสูงเกินปกติเพ่ือช่วยในการประเมินและวางแผนการดับเพลิง
ให้กับอินโดนีเซีย13 หรือกรณีไทยและเมียนมามีการบูรณาการความร่วมมือและแผนซ้อมแผนดับไฟป่า
บริเวณแนวชาย รวมถึงมีการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับไฟป่าให้กับเมียนมา14 

 มาตรการความร่วมมือทางเทคนิค (Technical Co-operation) ปรากฏอยู่ในข้อบทที่ 16 
ก าหนดให้รัฐสมาชิกต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี เทคนิค และความรู้ในการปฏิบัติ 
ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ และรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ อาทิ เทคนิควิธีการเผาภายใต้
การควบคุมโดยเฉพาะการท าการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยและเกษตรกรรมรายย่อย ส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดเพ่ือการใช้ประโยชน์จากชีวมวล และพัฒนาวิธีการก าจัดของเสียทางการเกษตรอย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ ยังก าหนดให้รัฐสมาชิกต้องพัฒนารูปแบบการรายงานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 

2.3  แผนงานว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเพ่ือควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามแดนด้วยวิธี
ปฏิบัติ (Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control 
with Means of Implementation) 

 

แผนงานว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเพ่ือควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามแดนด้วยวิธีปฏิบัติ 
ได้รับการพัฒนาโดยคณะท างาน (Task Force) ที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญ 
จากประเทศสมาชิกอาเซียนที่รับผิดชอบด้านการจัดการอัคคีภัยและปัญหามลพิษจากหมอกควัน 
ข้ามแดนจากประเทศต่าง ๆ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรที่ได้รับเชิญ โดยในเดือนสิงหาคม 2559 
ที่ประชุมรัฐมนตรีประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 12  
(COP-12 AATHP) ได้เห็นชอบแผนงานว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเพ่ือควบคุมมลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดนด้วยวิธีปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานที่จะดึงความร่วมมือการปฏิบัติงานร่วมกัน 
ของประเทศสมาชิกในการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

แผนงานว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเพ่ือควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามแดนด้วยวิธีปฏิบัติได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ (Visions) ว่า “อาเซียนปลอดหมอกควันภายในปี พ.ศ. 2563” (Transboundary Haze-Free 
ASEAN by 2020) และเพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว แผนงานฯ ได้ก าหนดเป้าหมายรวม 

                                                             
13 Chew Hui Min, “Singapore offers help to Indonesia to fight fires and haze as dry season starts,”  

the Straits Times, https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-offers-help-to-indonesia-to-fight-fires-and-haze-as-
dry-season-starts (accessed September 6, 2021). 

14 ผู้จัดการออนไลน์, “บูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย ข้ึนดอยดับไฟป่า ท่ีลกุไหม้มาจากประเทศเพื่อนบ้าน จากเมียนมา
เข้าไทย,” https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/965263/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564). 
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(Overall Goal) ว่า “มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคต้องก าจัดโดยการด าเนินการร่วมกัน 
อย่างแข็งขันเพ่ือป้องกันและควบคุมทั้งจากไฟป่าและไฟจากพ้ืนดิน พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัด 
(Indicators) ส าคัญ 3 ประการคือ 1) จ านวนวันที่อากาศมีคุณภาพดีหรือเป็นไปตามมาตรฐานค่า AQI 
ต้องมีจ านวนเพ่ิมขึ้น กล่าวคือ วันที่อากาศคุณภาพดีต้องมีค่าตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (particle 
matter) ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่ไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 2) ลดจ านวนจุดเกิดความร้อนสูงเกินปกติลงให้ต่ ากว่าการเตือนระดับ 2 ตามเกณฑ์ 
ของมาตรฐานวิธีปฏิบัติของอาเซียน (ASEAN SOP) และ 3) ลดพื้นที่ที่ได้รับมลพิษจากหมอกควัน  

 

 
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนแสดงแผนภาพแสดงจุดเกิดความร้อนสูงเกนิปกติและการกระจายมลพิษหมอกควัน 
(ที่มา Saigoneer) 

 

ทั้งนี้ แผนงานว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเพื่อควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามแดนด้วยวิธีปฏิบัติ 
ยังได้บรรจุ 8 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่  1 การขับเคลื่อนข้อตกลงการป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 
(Implementation of the ASEAN Agreement on Tranboundary Haze Pollution: AATHP)  
โดยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ได้ก าหนดตัวชี้วัดให้มีการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียนส าหรับการควบคุม
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution 
Control: ACC THPC) ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มรูปแบบภายในปี พ.ศ. 2561 มีหน้าที่ในการสร้าง
ระบบติดตามและแจ้งเตือนระหว่างรัฐสมาชิก ก าหนดให้มีการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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(Standard Operating Procedure: SOP) ระหว่างรัฐสมาชิกในการประเมินและตอบสนองต่อ 
เหตุฉุกเฉินร่วมกัน นอกจากนี้ ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนหมอกควันอาเซียน (ASEAN Haze Fund) 
โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐสมาชิกและความช่วยเหลือจากภายนอก  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารและป้องกันไฟจากพ้ืนที่ป่าพรุอย่างยั่งยืน  (Sustainable 
Management of Peatlands for Peatland Fires Prevention) ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์นี้คือ การลด
จ านวนจุดเกิดความร้อนสูงเกินปกติในพ้ืนที่ป่าพรุ การลดไฟไหม้ในพ้ืนที่ป่าพรุ การลดพ้ืนที่การเผาท่ี
ได้รับอนุญาต การเพิ่มพ้ืนที่ป่าพรุที่ได้รบัการคุ้มครอง ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นการด าเนินการเพ่ือเสริม
ยุทธศาสตร์การบริหารป่าพรุอย่างยั่งยืนปี พ.ศ. 2549-2563 (ASEAN Peatland Management Strategy: 
APMS 2006-2020) และโครงการบริหารระบบนิเวศพ้ืนที่ป่าพรอุยา่งยั่งยืนปี พ.ศ. 2557-2563 (ASEAN 
Programme for Sustainable Management of Peatland Ecosystems: APSMPE  2014-2020) ให้ รัฐ
สมาชิกด าเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 การมีกลไกป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่ เกษตรกรรมและป่าไม้อย่างยั่งยืน 
(Sustainable Management of Agriculture Land and Forest to Prevent Large Scale and/or Land Fires)  
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์นี้คือ การลดจ านวนจุดเกิดความร้อนสูงเกินปกติ การลดพ้ืนที่เผาไหม้ การลด
กิจกรรมเผาในที่โล่งในพ้ืนที่เกษตรกรรมและป่าไม้ การมีกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการสร้างพ้ืนที่
ปลอดมลพิษหรือปราศจากการเผาไหม้ โดยการให้สิทธิประโยชน์เพ่ือจูงใจไม่ให้เผา นอกจากนี้ มีกรอบ
ในการปฏิบัติ ประกอบด้วย ประเมินต้นเหตุและจัดท ามาตรการป้องกันตามล าดับความส าคัญ จัดท า
แผนอนุรักษ์และคุม้ครองปา่อย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนไมใ่ห้มีการเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรม รวมถึง
ส่งเสริมแนวทางที่เหมาะสมในการทิ้งหรือใช้ขยะเกษตร เช่น การพัฒนาตลาดส าหรับการใช้ชีวมวล เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์และการน าไปปฏิบัติ รวมถึง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการบังคับใช้ของรัฐภาคี 
ให้สอดคล้องกับ ข้อบทที่ 16 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลง AATHP ข้อบทที่ 16(f) (Strengthening Policies, 
Laws, Regulations and their Implementation, including to facilitate exchange of 
experience and relevant information among enforcement authorities of the Parties in 
accordance with the AATHP Article 16 (f)) ที่ก าหนดให้มีการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และหน่วยงานผู้รับผิดชอบของแต่ละรัฐสมาชิก ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์นี้
คือ รัฐสมาชิกต้องพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบให้เหมาะสม รวมถึงมีมาตรการบังคับอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ก าหนดให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างรัฐสมาชิกเพ่ือแลกเปลี่ยน 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาและบังคับใช้กฎเกณฑ์และข้อบังคับตามกฎหมาย  



ห น้ า  | 14 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยี และ 
การเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ (Enhancing Cooperation, Exchange of 
Information and Technology, and Strengthening of Capacity of Institutions at All Levels) 
ด้วยการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการและการป้องกันไฟป่าและไฟจากพ้ืนดิน 
บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางเทคนิค  ทั้งในระดับหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในประเทศ รวมถึงระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน โดยก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการในการจัดโครงการ
ความร่วมมือระดบัชาตแิละระดับภูมิภาคในการปอ้งกนัและเตรียมการ พร้อมทั้งส่งเสริมกลไกการท างาน
ของศูนย์เฝ้าระวังแห่งชาติ (National Monitoring Center: NMC) ส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
ท่ีเป็นรากเหง้าของปัญหาเพื่อก าหนดมาตรฐานและวิธีการในการเผชิญเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการฝึกอบรม
ให้แก่อาสาสมัครในพ้ืนที่ให้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไฟป่าและไฟจากพื้นดิน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับการตระหนักรู้ของสาธารณชน และการมีส่วนร่วมข้าม 
ภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน  (Enhancing Public 
Awareness and Cross-Sectoral and Stakeholders Participation) ตัวชี้ วัดของยุทธศาสตร์นี้ คื อ  
การจัดโครงการส่งเสริมการตระหนักรู้ของสาธารณชน การจัดเสวนาหรือการอบรมให้ความรู้  
การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชน 
ที่อยู่ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน       

 ยุทธศาสตร์ที่  7 การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอจากผู้มีส่วนได้เสียจาก
หลากหลายกลุ่มในการป้องกนัปญัหามลพิษจากหมอกควนัขา้มแดน (Securing Adequate Resources 
from Multi-Stakeholders for Preventing Transboundary Haze) ยุทธศาสตร์นี้ ให้ ความส าคัญกับ 
การบริหารจัดการทรัพยากรด้านการเงิน อุปกรณ์หรือเครื่องมือ รวมถึงบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะในการป้องกันและระงับภัยที่ก่อให้เกิดมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ทั้งนี้ เพ่ือให้มีเงินสนับสนุน 
ทรัพยากรมนุษย์ และเทคนิคที่ เพียงพอในการขับเคลื่อนแผนงานว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน 
เพื่อควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามแดนด้วยวิธีปฏิบัติเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและการปกป้องสิ่งแวดล้อม
โลก  (Reducing Health and Environmental Risks and Protection of Global Environment)
ยุทธศาสตร์ข้อนี้ ให้ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 
(ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025) โดยได้ก าหนดตัวชี้ วัด ให้ ทุ กภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องลดการการกระท าใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ รวมถึงการหลีกเลี่ยง 
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การท าลายสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดให้มีกลไกและมีฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังผลกระทบมลพิษจาก 
หมอกควันข้ามแดนที่เชื่อมโยงกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน   

 

2.4 แนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลง AATHP  
 

ภายใต้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนและการประชุมหารือในหลายโอกาส
รัฐสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบแนวทางปฏิบัติ จ าเพาะที่ เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหามลพิษ 
จากหมอกควันข้ามแดน อาทิ  

 แนวทางปฏิบัติการไม่ใช้ไฟเผาของอาเซียน พ.ศ. 2546 (Guidelines for the Implementation 
of the ASEAN Policy on Zero Burning 2003) เพ่ือใช้ เป็นกรอบการด าเนินงานภายในประเทศ 
ของรัฐสมาชิกในการควบคุมการเผา อาทิ ก าหนดห้ามเตรียมพ้ืนที่โดยวิธีการเผา เว้นแต่จะมีการระบุ 
เป็นสถานการณ์เฉพาะ หรือในกรณีที่มีการใช้วิธีการเผาเพ่ือเตรียมที่ดินส าหรับการปลูกทดแทน  
ต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงการอนุญาตล่วงหน้าในการควบคุมการเผา รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และ
ทางเลือกให้กับเกษตรกรโดยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรน าเศษวัสดุเหลือใช้ 
จากภาคการเกษตรน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการน าไปเผา 

 การริเริ่มเพ่ือการจัดการพื้นที่ป่าพรุของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Peatland Management 
Initiative: APMI) การริเริ่มฯ นี้มีเป้าหมายหลักในการลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าและปัญหามลพิษ 
จากหมอกควันข้ามแดนอันเกิดจากการเผาพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ป่าพรุ ภายใต้การริเริ่มฯ ดังกล่าว 
มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารเพ่ือการจัดการพ้ืนที่ป่าพรุของรัฐสมาชิกอาเซียนอย่างยั่งยืน  
พ.ศ. 2549-2563 (Strategy and Action Plan for Sustainable Management of Peatlands in ASEAN 
Member States 2006-2020) ท่ีมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ (1) ส่งเสริมความรู้เรื่องพ้ืนที่ป่าพรุ  
(2) รับมือกับปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม (3) สนับสนุน
การจัดการพ้ืนที่ป่าพรุอย่างยั่งยืน และ (4) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าพรุ15 
 
 
 
 

 

                                                             
15 เพ็ญพร เจนการกิจ, “ระบบนเิวศพื้นที่พรุ: เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการประเมินมูลค่าเพื่อการอนุรักษ์,” คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/kukr/search_detail/result/411071 
(สืบค้นเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2564). 
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3. การด าเนินการของประเทศสมาชิกตามข้อตกลง AATHP   
 

ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนก าหนดให้รัฐสมาชิกต้องด าเนินการ
พัฒนาและบังคับใช้กฎ ระเบียบ และมาตรการในการควบคุม รวมถึงโครงการและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมนโยบายการห้ามเผา ซึ่งเป็นการก าหนดพันธกรณีให้กับรัฐสมาชิกทั้งฝ่ายบริหารและ 
ฝ่ายนิติบัญญัติด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลง AATHP ในส่วนนี้ 
จะได้กล่าวถึงการด าเนินการภายในของรัฐสมาชิก ทั้งฝ่ายบริหารว่ามีแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  
หรือนโยบายใด ๆ ในการขับเคลื่อนและป้องปรามมิให้ก่อให้เกิดมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน  
รวมถึงฝ่ายนิติบัญญัติของแต่ละประเทศที่อาจพิจารณาออกกฎหมายเฉพาะเพ่ือใช้บังคับและรับมือ
โดยตรงเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน หรืออาจจะใช้กฎหมายที่มีอยู่เดิมบังคับใช้ 
ขึ้นอยู่กับความพร้อมและปัจจัยภายในของแต่ละประเทศ 

 บรูไน ฝ่ายบริหารมีค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 
โดยตรง อาทิ แผนปฏิบัติการหมอกควันแห่งชาติของบรูไนดารุสซาลาม การด าเนินการตามนโยบาย 
การห้ามเผา การติดตั้งสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศ 24 ชั่วโมง จ านวน 2 แห่ง คือ ในเมืองหลวง 
และในเขตเบไลต์ การตั้งคณะกรรมการระดับชาติแก้ปัญหาหมอกควัน การตั้งศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ 
หมอกควันการออกค าแนะน าด้านสุขภาพในช่วงหมอกควัน โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับฝ่ายนิติบัญญัติยังมิได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหามลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดนโดยตรง หากแต่มีบทบัญญัติกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง อาทิ  กฎหมายคุ้มครองและบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติความผิดลหุโทษ พ.ศ. 2515 มาตรา 6 ก าหนดว่า  
การเผาหรือจุดไฟเผาวัตถุใด ๆ ที่สร้างความร าคาญ ความไม่สะดวก หรือภยันตรายต่อสาธารณะ 
เป็นความผิด ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2495 ได้บัญญัติฐานความผิดที่เกี่ยวกับการก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศไว้โดยตรง อาทิ มาตรา 277A ก าหนดให้มีความผิดเกี่ยวกับการเผาในที่โล่งซึ่งมีโทษปรับ 
ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ มาตรา 278 ก าหนดให้การท าให้เกิดอากาศเป็นพิษและเป็นภัยต่อ
สุขภาพของบุคคลถือเป็นความผิด มาตรา 285 และ มาตรา 289 ก าหนดให้การกระท าประมาทเลินเล่อ
เกี่ยวกับไฟหรือวัตถุที่ติดไฟได้และสารระเบิดถือเป็นความผิด นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติใกล้เคียง 
มาตรา 268 ก าหนดว่า เหตุร าคาญทั่วไปอันเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ ภยันตราย หรือความร าคาญ 
ต่อสาธารณะถือเป็นความผิด 

 กัมพูชา ฝ่ายบริหารได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยมและแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาสีเขียว พ.ศ. 2556-2573 ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการเกิดมลพิษ 
โดยก าหนดกลยุทธ์การเจริญ เติบโตสีเขียว (The Green Growth Strategies) ท่ี ให้ความส าคัญ 
กับการอนุรักษ์ป่าไม้และการจัดการที่ดินในรูปแบบที่จะช่วยลดปัญหาความยากจน การใช้เครื่องมือ 
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และการด าเนินวิถีชีวิตที่ประหยัดพลังงาน รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ รัฐบาลมีโครงการวา่ด้วยป่าไม้แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2553-2562) และแผนงานการเจริญเติบโต
สีเขียว (Green Growth Roadmap Programme) โดยเน้นการลดพ้ืนที่ที่สามารถน ามาจัดท าคาร์บอน
เครดิตส าหรับการค้าคาร์บอน (carbon trading) และด าเนินโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึง การรณรงค์
การปลูกต้นไม้เพื่อสร้างเชื้อเพลิงชีวภาพ (bio-fuels) นอกจากนี้ รัฐบาลมีหนังสือเวียนเรื่องมาตรฐาน 
ที่จ าเป็นในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีสาระส าคัญในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ 
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการก าหนดมาตรการป้องกันที่เข้มงวดในการควบคุมการปราบปราม 
การก าจัดอาชญากรรมใด ๆ ที่กระท าต่อทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการบุกรุกที่ดินที่อยู่ในเขตสงวน 
และเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ 

ส าหรับฝ่ายนิติบัญญัติยังมิได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหามลพิษจากหมอกควัน  
ข้ามแดนโดยตรง หากแต่มีบทบัญญัติกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง อาทิ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษา
และส่งเสริมคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน โดยการป้องกัน ลด และควบคุม
มลภาวะ เพ่ือส่งเสริมและท าให้ประชาชนสามารถร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเพ่ือปราบปรามการกระท าใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อนุกฤษฎีกาว่าด้วย 
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ที่ ก ำหนดให้ 
ทุกโครงกำรหรือกำรด ำเนินงำนของรัฐและเอกชนทั้ งหมดต้องปฏิบัติตำมเพ่ือลดผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม อนุกฤษฎีกาว่าด้วยการตรวจสอบมลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียง 
มีวัตถุประสงค์ในการก าหนดการตรวจสอบมลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียงเพ่ือป้องกัน 
และลดสารต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและมลภาวะทางเสียงในชั้นบรรยากาศเพ่ือรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของประชาชน  นอกจากนี้ขอบเขตของอนุกฤษฎีกาฉบับนี้ 
ยังครอบคลุมถึงมาตรการใด ๆ ก็ตามที่ด าเนินการเพ่ือก าจัดแหล่งก าเนิดมลภาวะทั้งทางอากาศ 
และทางเสียงต่าง ๆ ทั้งหมดทั้งที่เป็นแหล่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเป็นแหล่งที่อยู่กับที่ 

 อินโดนีเซีย ฝ่ายบริหารได้ออกขอ้ก าหนดและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนโดยตรง อาทิ  ข้อก าหนดว่าด้วยการควบคุมการก าเนิดมลพิษ 
และการท าลายสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับที่ดินและไฟป่า พ.ศ. 2544 รวมถึงข้อก าหนดว่าด้วย  
การวางแผนป่าไม้ พ.ศ. 2547 ข้อก าหนดว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2542 
นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดแผนปฏิบัติการป้องกันไฟไหม้และไฟป่า พ.ศ. 2558  
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ส าหรับฝ่ายนิติบัญญัติยังมิได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหามลพิษจากหมอกควันข้าม
แดนโดยตรง หากแต่มีบทบัญญัติกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง อาทิ กฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศ 
พ.ศ. 2542 กฎหมายสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 กฎหมายการจัดการและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 
และกฎหมายป่าไม้ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 สปป.ลาว ฝ่ายบริหารได้ก าหนดยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติ สู่ปี พ.ศ. 2573  
ซึ่งภาคการเกษตรและภาคป่าไม้เป็น 1 ใน 7 ภาคส่วนที่เป็นเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ฉบับนี้  
ในภาคป่าไม้ ก าหนดให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการคุ้มครองป่าไม้ และรัฐต้องสร้างอาชีพ 
ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรที่ยังท าไร่เลื่อนลอย นอกจากนี้ ยังมีแผนยุทธศาสตร์การควบคุมมลพิษแห่งชาติ
และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561–2568 สู่วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2573 ก าหนดกลยุทธ์ในการควบคุมมลพิษ 
ที่ส าคัญคือผู้ก่อมลพิษต้องเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม รวมถึง รัฐต้องจัดให้มีกลไกในการบริหารจัดการปัญหามลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2559 – 2563) ได้บรรจุ
ประเด็นการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการจัดการมลพิษ โดยจัดให้มีการรวบรวม
ข้อมูลด้านมลพิษทางอากาศและการท าเกษตรแบบแผ้วถางและเผาซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ทางอากาศที่ส าคัญ รวมทั้ง จัดตั้งระบบเฝ้าระวังและประเมินผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ 
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารได้ประกาศแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 โดยในแผนงานด้านป่าไม้ได้น าเสนอโครงการการพัฒนารูปแบบการใช้ที่ดินแบบถาวร  
เพื่อทดแทนระบบเกษตรแบบแผ้วถางและเผา 

ส าหรับฝ่ายนิติบัญญัติยังมิได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหามลพิษจากหมอกควันข้าม
แดนโดยตรง หากแต่มีบทบัญญัติกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง อาทิ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ พ.ศ. 2562 
(ฉบับปรับปรุง) ก าหนดให้พลเมือง สปป.ลาว และองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในทุกภาคส่วนต้องดูแลรักษา 
อนุรักษ์ และพัฒนาป่าไม้ มิให้ถูกท าลาย เกิดความเสื่อมโทรมจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง  
ยังได้ก าหนดมาตรการการป้องกันและควบคุมไฟป่า เช่น การออกมาตรการที่จ าเป็นในการติดตาม  
การเฝ้าระวัง และการสกัดกั้นไฟป่า การก าหนดเขตพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในแต่ละพ้ืนที่ การสร้าง
ความตระหนักรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบจากไฟป่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของชุมชนในการเฝ้าระวัง สกัดกั้น ดับไฟป่าที่เกิดใกล้กับหมู่บ้าน รวมถึงการจ ากัดการท าเกษตร 
แบบไร่เลื่อนลอยที่ใช้วิธีการแผ้วถางและเผา นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. 2555 ซึ่งประเด็นปัญหามลพิษทางอากาศถือเป็นมลพิษอีกประเภทหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในกฎหมาย
ฉบับนี้ รัฐต้องด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกินค่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้ง มิให้ส่งผล
กระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับกับทั้งพลเมือง สปป.ลาว บุคคลต่างด้าว 
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บุคคลไร้สัญชาติ ชาวต่างชาติที่พักอาศยัหรอืประกอบอาชีพใน สปป.ลาว รวมทั้ง นิติบุคคลตามกฎหมาย  
และองค์กรที่จัดตั้งขึ้น  

 มาเลเซีย ฝ่ายบริหารได้ออกข้อก าหนดในการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 
อาทิ ข้อก าหนดว่าด้วยคุณภาพสิ่งแวดล้อม (การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) พ.ศ. 2530 ท่ีก าหนด
กิจกรรมที่ต้องมีการจัดท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) 
เช่น การสร้างเขื่อน การตัดไม้ การอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีข้อก าหนดว่าด้วยคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (การมีอากาศสะอาด) พ.ศ. 2557 ก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามมาตรฐาน
เกี่ยวกับการปล่อยสารมลพิษสู่อากาศ ข้อก าหนดว่าด้วยคุณภาพสิ่งแวดล้อม (การจัดการสารลดอุณหภูมิ)  
พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดให้สารที่ลดระดับโอโซนในอากาศถูกจัดให้อยู่ในประเภทสิ่งที่เป็นอันตรายร้ายแรง
ต่อสิ่งแวดล้อม ข้อก าหนดว่าดว้ยคุณภาพส่ิงแวดล้อม (มลพิษด้านอุตสาหกรรม) พ.ศ. 2552 ท่ีก าหนดให้
การด าเนินงานในสถานที่หรือการก่อสร้างอาคารซึ่งก่อให้ เกิดการขับออกหรือปล่อยของเสีย 
จากอุตสาหกรรมต้องจัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออธิบดีกรมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กอ่นด าเนินการ ข้อก าหนดว่าด้วยคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ของเสียตามบัญชี) พ.ศ. 2548 ท่ีก าหนดจ าแนก
ประเภทของเสียตามบัญชี โดยรัฐบาลไม่สนับสนุนการเผาของเสียประเภทของเสียตามบัญชี 
โดยใช้เตาเผาในที่ตั้งโครงการ หากเป็นกรณีจ าเป็นจะต้องติดตั้งเตาเผาจะต้องท าตามแนวทางปฏิบัติ 
ที่ก าหนดโดยเคร่งครัด 

ส าหรับฝ่ายนิติบัญญัติยังมิได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหามลพิษจากหมอกควันข้าม
แดนโดยตรง หากแต่มีบทบัญญัติกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง อาทิ พระราชบัญญัติว่าด้วยคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2517 เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ และมลพิษอื่น  ๆ  
โดยก าหนดให้การด าเนินกิจกรรมตามที่กฎหมายก าหนดต้องจัดท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ ม 
และรายงานดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากกรมสิ่งแวดล้อม  (Department of Environment) ก่อน 
จึงจะเริ่มด าเนินกิจกรรมนั้นได้ นอกจากนี้  ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดปล่อย ระบาย หรือสะสมสาร 
ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสารมลพิษ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2527 
ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ โดยก าหนดให้การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรป่าไม้ต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจ พระราชบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์ที่ดิน พ.ศ. 2503 
มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ที่ดินภูเขาและป้องกันหน้าดินจากการสึกกร่อนและโคลนถล่ม รวมถึง
การห้ามท าลายพ้ืนที่ภูเขา พระราชบัญญัติว่าด้วยพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2554 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ
การสร้างระบบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มีความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการผลิตไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงานอื่นทดแทน พระราชบัญญัติว่าด้วยองค์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน พ.ศ. 2554  
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มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือจัดการด้านพลังงาน คือ องค์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน 
(Sustainable Energy Development Authority: SEDA) ด า เนิ นการเกี่ ยวกับพลั งงานที่ ยั่ งยืน  
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังงาน 

 เมียนมา ฝ่ายบริหารได้ก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนปฏิบัติ  การ และด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน อาทิ ยุทธศาสตร์การจัดการ 
ของเสียแห่งชาติของเมียนมาและแผนปฏิบัติการหลัก พ.ศ. 2561-2573 นโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เมียนมา พ.ศ. 2552 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์แห่งชาติบูรณาการด้านการจัดการอัคคีภัย 
ในเมียนมา เมษายน–ธันวาคม 2562 โดยความร่วมมือกับองค์การอาหารและการเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) แนวทางปฏิบัติด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (การปล่อยมลพิษ) พ.ศ. 2558 โครงการจัดการระบบนิเวศที่ดินพรุอย่างยั่งยืน 
ในประเทศลุ่มแม่น้ าโขง พ.ศ. 2562-2565 โดยความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์
ธรรมชาติมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานโยบาย กรอบ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการที่ดิน
พ้ืนที่ป่าพรุอย่างยั่งยืน โครงการประเมินคุณภาพอากาศโดยรอบบริเวณลุ่มแม่น้ าโขงในรัฐฉาน  
พ.ศ.2563-2565 ตั้งเป้าหมายในการตรวจสอบมลพิษหมอกควันข้ามแดน โครงการปรับปรุงความสามารถ 
ในการตรวจสอบคุณภาพอากาศในเมียนมา โดยความช่วยเหลือทางการเงินและเทคนิคจากรัฐบาลญี่ปุ่น  

ส าหรับฝ่ายนิติบัญญัติยังมิได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหามลพิษจากหมอกควัน 
ข้ามแดนโดยตรง หากแต่มีบทบัญญัติกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ ง อาทิ กฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. 2545 กฎหมายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและพ้ืนที่คุ้มครอง พ.ศ. 2561 และกฎหมาย
ป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2561 

 ฟิลิปปินส์ ฝ่ายบริหารโดยประธานาธิบดีมีค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหามลพิษ 
จากหมอกควันขา้มแดนโดยตรง อาทิ ค าสั่งประธานาธิบดีท่ี 522 ว่าด้วยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สืบเนื่องจากปัญหาความไม่สมดุลระหว่างการเติบโตของประชากร การขยายความเจริญของเมือง 
และอุตสาหกรรม ได้เข้ารุกล้ าธรรมชาติท าให้ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมีเพ่ิมมากขึ้น 
จึงก่อให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ทั้งมนุษย์และธรรมชาติควรอยู่ร่วมกันได้ 
อย่างสมดุล และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน  นอกจากนี้  มีค าสั่ง
ประธานาธิบดีที่ 1152 ว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นค าสั่งที่ออกโดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการพัฒนาและด ารงคุณภาพของสภาพอากาศให้ได้มาตรฐาน และเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิด 
แก่สุขภาพอนามัยของประชาชน สัตว์ สิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาสังคม 
และเศรษฐกิจของประเทศให้ด าเนินควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืน รัฐกฤษฎีกา ฉบับท่ี 1586 มีวัตถุประสงค์
หลักในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมของประเทศ โดยรัฐกฤษฎีกาฉบับนี้ได้น าไปสู่การจัดตั้งระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้น
อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2521 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการวางแผนและการจัดการกับผลกระทบ 
ด้านลบหรือมีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยก าหนดให้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลในการจัดท ารายงานสรุปสถานะ คุณภาพอากาศของประเทศ 
เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท ากรอบการฟ้ืนฟูคุณภาพอากาศแบบบูรณาการ ( Integrated Air 
Quality Improvement Framework) มีอ านาจในการออกกฎระเบียบเพ่ืออนุวัติตามรัฐกฤษฎีกา 
ฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังมีส านักบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management Bureau: EMB) 
มีหน้าที่ให้ค าแนะน าและออกนโยบายและแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ 

ส าหรับฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) ได้บัญญัติประเด็น
เกี่ยวกับปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนไว้คือ มาตรา 2(16) ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและนโยบาย
แห่งรัฐ ก าหนดให้รัฐจะต้องคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องมีความสมดุลกับระบบ
นิเวศ มีความกลมกลืนสอดคล้องกับธรรมชาติ นอกจากนี้ ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 2(12) บัญญัติ ให้สัตว์
ป่าดอกไม้ พืชและอื่น ๆ เป็นของรัฐ และการจ าหน่าย พัฒนา และใช้ประโยชน์จะต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมและก ากับดูแล นอกจากนี้ มีกฎหมายล าดับรอง อาทิ รัฐบัญญัติว่าด้วยอากาศสะอาด ก าหนดให้
รัฐมีหน้าที่ ในการด าเนินนโยบายในการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาประเทศ และการรักษา
สิ่งแวดล้อม และมาตรการต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยก าหนดให้รัฐต้องจัดท านโยบาย
แห่งรัฐเพ่ือจัดกิจกรรมและโครงการในการจัดการกับปัญหามลภาวะที่เป็นพิษของประเทศโดยมีการ 
บูรณาการร่วมกันระหว่างคณะผู้แทนต่าง ๆ ในหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในการประสานงานและจัด
กิจกรรม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันและการก าหนดนโยบายเฉพาะในองค์กรกลุ่มอุตสาหกรรม
และในชุมชนว่าด้วยการจัดการกับมลภาวะที่เป็นพิษผ่านสิทธิประโยชน์ทางการตลาดต่าง ๆ ที่จะได้รับ  
ให้ความส าคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษมากกว่าการควบคุม โดยมีการจัดท าโครงการ
เพื่อการจัดการกับมลภาวะทางอากาศที่ครอบคลุม นอกจากนี้ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและมลภาวะจากการเผาไหม้ข้ามแดน อาทิ รัฐบัญญัติ ฉบับที่ 6975 บัญญัติขึ้นเพ่ือป้องกัน 
และปราบปรามไฟป่า ก าหนดให้มีหน่วยต ารวจทางทะเลปฏิบัติหน้าที่หน่วยยามฝั่งทั้งทางทะเล 
และทางอากาศ  

 สิงคโปร์ ฝ่ายบริหารมีการจัดตั้งคณะท างานด้านมลพิษ (Haze Task Force: HTF)  
ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐ 28 หน่วยงานน าโดยส านักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติท างาน
ร่วมกันเฉพาะในการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบอันเกิดจากมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 
โดยก าหนดให้แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในขอบเขตงานที่ตนเองรับผิดชอบ ยกตัวอย่าง 
มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ในการจัดหาเครื่องฟอกอากาศและเครื่องระบายอากาศ 
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ในกรณีที่เกิดหมอกควัน รวมถึงให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
กระทรวงแรงงานมีหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติในพ้ืนที่โล่งในภาวะวิกฤตมลพิษหมอกควัน 
นอกจากนี้ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประสานกับศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน 
เพื่อติดตามจุดเกิดความร้อนสูงเกินปกติที่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตรา รวมถึงมีการก าหนดมาตรการป้องกัน
และเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมของทุกปี และเฝ้าระวัง
การเกิดลมที่พัดเอามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนมาจากเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซีย 

ส าหรับฝ่ายนิติบัญญัติได้ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน  
ข้ามแดนโดยตรงคือ กฎหมายมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน พ.ศ. 2557 (Transboundary Haze 
Pollution Act 2014: THPA) ซึ่งเป็นกฎหมายเพ่ือใช้ส าหรับการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน  
โดยตราขึ้นตามหลักการส าคัญของกฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าแต่ละรัฐมีสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน 
ของตนตราบเท่าที่ไม่ก่อความเสียหายต่อรัฐอื่น16 กฎหมาย THPA มีวัตถุประสงค์ส าคัญในการลงโทษ
ทางอาญาแก่ผู้ก่อให้เกิดหรือท าให้มลพิษจากหมอกควันแพร่กระจายเข้าไปในอาณาเขตสิงคโปร์  
โดยก าหนดโทษปรับไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อวัน นอกจากนี้ กฎหมายได้ก าหนดให้ประชาชน
หรือองค์กรใด ๆ ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากมลพิษหมอกควันสามารถยื่นฟ้อง 
เรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้ก่อให้เกิดมลพิษหมอกควันได้โดยตรง อย่างไรก็ดี กฎหมายฉบับนี้ 
มิได้มุ่งหมายให้มีสภาพบังคับทางกฎหมายในรัฐอื่น หากแต่มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความร่วมมือ 
ในการแก้ไขปัญหาข้ามแดนตามหลักการของความร่วมมือระหว่างประเทศ  

 ไทย ฝ่ายบริหารได้ก าหนดแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน อาทิ แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556-2562 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่โดยตรงในการเตรียมการป้องกันอัคคีภัยและเข้าเผชิญเหตุ
โดยตรง ทั้งสาเหตุจากไฟป่า การเผาในที่โล่งและหมอกควัน การสร้างแนวป้องกันไฟป่า นอกจากนี้  
มีแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2550 -2554 อันเป็นแผนที่สืบเนื่องจาก 
มติการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเฉพาะกิจของอาเซียนด้านหมอกควัน ครั้งที่ 12 และการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านหมอกควัน ครั้งที่ 6 เห็นชอบให้ทุกประเทศในอาเซียนมีการบังคับใช้นโยบาย  
การห้ามเผา (Zero Burning Policy) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหา
มลพิษด้านฝุ่นละออง ก าหนด 3 มาตรการ คือ 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและในช่วงวิกฤต 2) การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง

                                                             
16 ส าหรับกรณีนี้แม้ว่าแหล่งก าเนิดของหมอกควันและผู้ก่อหรือผู้ท าให้เกิดหมอกควันจะอยู่นอกประเทศ แต่หมอกควัน

หรือผลของการกระท าได้ข้ามเข้าไปยังอาณาเขตของสิงคโปร์ ดังนั้น ผู้ก่อหรือผู้ท าให้เกิดหมอกควันจึงต้องรับผิดชอบ  
ต่อการกระท าน้ันภายใต้เขตอ านาจศาลของรัฐสิงคโปร์ 
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แหล่งก าเนิด ระยะสั้น พ.ศ. 2562-2564 และระยะยาว พ.ศ. 2565-2567 และ 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการมลพิษ ระยะสั้น พ.ศ. 2562-2564 และระยะยาว พ.ศ. 2565-2567 

ส าหรับฝ่ายนิติบัญญัติยังมิได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหามลพิษจากหมอกควัน 
ข้ามแดนโดยตรง หากแต่มีบทบัญญัติกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพ่ือใช้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อใชใ้นการควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพื่อใช้ในการควบคุมการเผาท าลายป่าไม้ พระราชบัญญัติ
ป่าสงวน พ.ศ. 2507 เพื่อใช้ควบคุมและรักษาป่าสงวน ไม่ให้มีการบุกรุก และเผาท าลาย  

 เวียดนาม ฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพ่ืออากาศสะอาด (Climate and 
Clean Air Coalition: CCAC) ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment 
Programme: UNEP) รวมถึงเป็นประเทศแรก ๆ ในอาเซียนที่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การเพ่ือด าเนินการตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการลดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมลพิษจากหมอกควันจากการเผาในภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ มีค าสั่งนายกรัฐมนตรี 
ที่ 03/CT-TTg ว่าด้วยการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศให้รัฐบาลกลางและส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ -สังคมให้ควบคู่ไปกับการสาธารณสุข 
ของประชาชนภายในประเทศ รวมถึง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่ 985a/QD-TTg เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
แห่งชาติว่าด้วยการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ พ.ศ. 2564-2568 รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกัน 
การเผาขยะและการเผาทางการเกษตรในที่โล่ง 

ส าหรับฝ่ายนิติบัญญัติยังมิได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหามลพิษจากหมอกควัน 
ข้ามแดนโดยตรง หากแต่มีบทบัญญัติกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง อาทิ  กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิม พ.ศ. 2557 มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามหลักสากล เช่น การขอใบอนุญาตในการด าเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: 
EIA) การเสียภาษีสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มีกฎหมายพัฒนาและคุ้มครองป่าไม้ที่มี เจตนารมณ์ในการ
ป้องกันการรุกรานและท าลายป่าไม้ รวมถึงก าหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ป้องกันการเกิด
ไฟป่า และการแผ้วถางป่าไม้ที่ผิดกฎหมาย 
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4. การด าเนินการของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly: AIPA) 
ว่าด้วยปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 

 

จากการศึกษาค้นคว้าในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง พบว่าฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐสมาชิกอาเซียน
ได้มีการหยิบยกประเด็นปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนมาหารือในเวทีการประชุมสมัชชารัฐสภา
อาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยบรรจุไว้ในรายงานผลการประชุมใหญ่ ทั้งที่ระบุไว้ชัดแจ้ง หรือสอดแทรกอยู่
ในประเด็นอื่น ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลภาวะทางอากาศ หรือคุณภาพอากาศ ดังนี้ 

ในการประชุมครั้งที่ 38 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่ฟิลิปปินส์ ภายใต้แนวคิดหลัก “AIPA และ 
อาเซียน : หุ้นส่วนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วน” (AIPA and ASEAN: Partnering for Inclusive Change) 
มีการหยิบยกประเด็นเรื่องปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมที่ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างรัฐสมาชิกและพันธมิตรจากประเทศต่าง ๆ อาทิ องค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ
แคนาดา (Canadian International Development Agency: CIDA) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้กล่าวถึง
สภาพปัญหาที่ มีผลกระทบต่อระดับความความยากจนของประชากรในภูมิภาค ทั้ งปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การท าลายสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ การเสื่อมคุณภาพของน้ าและดิน 
และการขาดแคลนเครื่องมือบริหารจัดการกับความเสี่ ยงต่าง ๆ รวมถึงความมั่นคงทางด้านการเงิน 
ที่จะรับมือกับความท้าทายตา่ง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ ภัยธรรมชาติ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม 
ปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก าหนดไว้ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติ
ของรัฐสมาชิกสามารถมีบทบาทในการสนับสนุนแนวทางหรือออกข้อปฏิบัติ ในการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งและการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของภาคส่วนต่าง ๆ  
ในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ17 

ส าหรับการประชุมครั้งที่ 39 เมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่สิงคโปร์  ภายใต้แนวคิดหลัก “การมุ่งไปสู่
ประชาคมที่ เข้มแข็งโดยมีนวัตกรรมน า” (Towards a Resilient and Innovative Community)  
ได้หยิบยกประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมว่าเป็นภัยคุกคามข้ามแดนที่รัฐสมาชิกจ าเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาโดยการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์
อันเป็นผลมาจากมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน มลพิษทางอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ18  

                                                             
17 รัฐสภาไทย, “รายงานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 38,” https://www.parliament.go.th/ewtadmin 

/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=62787&filename=AIPA_report (สืบค้นเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2564). 
18 AIPA, “Report of the 39th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly,” 

https://drive.google.com/file/d/13eVNXBpQ0xzZFcit4QDoq2J_97PsgUoD/view (accessed September 19, 2021). 
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ขณะที่การประชุมครั้งที่  40 เมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่ ไทยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิดหลัก                    
“นิติบัญญัติ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพ่ือประชาคมที่ยั่งยืน” (Advancing Parliamentary Partnership for 
Sustainable Community) รายงานผลการประชุมใหญ่ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นปัญหามลพิษจากหมอก
ควันข้ามแดนโดยตรง หากแต่มีการเน้นย้ าถึงการให้ความส าคัญกับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านป่าไม้ อาทิ การอนุรักษ์ป่าไม้ การยกระดับการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
อย่างไรก็ดี ในการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานร่วมกับประเทศผู้สังเกตการณ์ สมาชิก
รัฐสภาไทยได้กล่าวถึงภัยคุกคามความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคงรูปแบบใหม่  (non-traditional 
security) ท่ีจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปถึงการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม อาทิ ปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางประชากร (demographic changes) ที่ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จ าเป็นต้อง
ยึดหลักการแก้ไขปัญหาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people-oriented) และการสร้างประชาคมอาเซียน
สีเขียว (Green ASEAN Community) อันเป็นแนวทางส าคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แห่งสหประชาชาติ19 

ในการประชุมครั้งที่ 41 เมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่เวียดนาม ภายใต้แนวคิดหลัก “การทูตรัฐสภา 
เพ่ือประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง”  (Parliamentary Diplomacy for a Cohesive 
and Responsive ASEAN Community) ถ้อยแถลงของประธานรัฐสภาสิงคโปร์ในระหว่างการประชุม 
ได้เรียกร้องให้รัฐสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียนตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ในภูมิภาคโดยเฉพาะ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายที่เกิดขึ้นข้ามแดน อาทิ ปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน  
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รัฐสมาชิกต้องไม่ละเลยและต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการแก้ไข
ปัญหาอื่น ๆ20 ขณะเดียวกัน รองประธานรัฐสภาเวียดนาม คนที่หนึ่ง ได้กล่าวถึงการให้ความส าคัญ 
และความร่วมมือในการสนับสนุนและเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้มีอัตลักษณ์ร่วมกัน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการจัดการกับประเด็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนซึ่งหนึ่ งในนั้นคือ มลภาวะ  
ในสิ่งแวดล้อม21   

                                                             
19

 รัฐสภาไทย, “Concept Paper on Partnership for Good Regulatory Practices,” https://www.parliament.go.th 
/ewtadmin/ewt/aipa2019/download/article/AIPAGA/ObserverCountry/draftconceptpaperfordialoguewithob
servers150819.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564). 

20 AIPA, “Report of the 41st General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly,” 
https://drive.google.com/drive/folders/1w8tCOEPrelVk_PEMigH5gankKI1AlHFz (accessed September 19, 2021). 

21 รัฐสภาไทย, “รายงานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 41 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์,” 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=74186&filename=fore
ign 2_index (สืบค้นเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2564).  
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นอกจากนี้ การประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 42 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2564  
ที่บรูไนดารุสซาลาม ภายใต้แนวคิดหลัก “การสร้างความร่วมมือของรัฐสภาในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทั ล เพ่ื อมุ่ งสู่ ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2568” (Forging Parliamentary Cooperation in Digital 
Inclusion towards ASEAN Community 2025) กล่าวถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ เป็นปัญหา 
ข้ามแดนที่รัฐสมาชิกอาเซียนต้องให้ความร่วมมืออย่างแข็งขัน ทั้งการเกิดไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ล้วนเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเกิดน้ าท่วม
ฉับพลันและดินถล่ม ที่รัฐสมาชิกต้องให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน22 
 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
 

5.1) บทสรุป 
แม้ว่าอาเซียนจะมีข้อตกลงว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนที่ก าหนดให้ทุกประเทศ 

ในอาเซียนยอมรับให้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนเป็นปัญหาระหว่างประเทศที่ต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากประเทศต่าง ๆ ในการจัดการร่วมกันและประเทศที่ร่วมลงนามในข้อตกลงต้องน ามาตรการป้องกัน 
ตรวจสอบ และเตือนภัยไฟป่าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมาปรับใช้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศในอาเซียนเกือบทุกปีและยังเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เนื่องจากอุปสรรคส าคัญในการแก้ไข
ปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ  

5.1.1) อุปสรรคจากวิถีอาเซียน (ASEAN Way) ที่ใช้เป็นหลักการส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการปรึกษาหารือ (Consultation) การตกลงร่วมกัน 
โดยฉันทามติ  (Consensus) และการไม่ ก้ าวก่ ายและแทรกแซงกิ จการภายใน  (Non-Interference)  
ซึ่งในทางปฏิบัติ หลักการดังกล่าวท าให้รัฐสมาชิกเลือกวิธีการที่ไม่เผชิญหน้า (non-confrontational 
approaches) เลือกการเจรจาหารือแบบลับ (behind-closed-door discussions) และเลือกใช้วิธีการ
แก้ไขปัญหาแบบที่ไม่เป็นทางการและไม่ใช่ทางกฎหมาย (informal and non-legalistic procedures)23  
ซึ่งทั้งสามหลักการดังกล่าวปรากฏชัดอยู่ในข้อตกลง AATHP ข้อบทที่ 12(2) ที่ก าหนดให้ การให้ 
ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินจะต้องได้รับการร้องขอและโดยความยินยอมของรัฐภาคีผู้ท าการร้องขอ 

                                                             
22 AIPA, “Report of the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly,” 

https://drive.google.com/file/d/1GADG6HDY066VMxvNxrD__zV6IuKjCQrE/view (accessed September 19, 2021). 
23 Greenpeace, “ASEAN Haze 2019: the Battle of Liability,” https://www.greenpeace.org 

/southeastasia/press/3221/asean-haze-2019-the-battle-of-liability/ (accessed September 19, 2021). 
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รวมถึงข้อบทที่ 27 ที่ก าหนดให้การระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐสมาชิกต้องใช้วิธีการหารือหรือ
การเจรจาต่อรอง ดังนั้น การที่ข้อตกลง AATHP ก าหนดให้เมื่อเกดิกรณีปัญหามลพิษจากหมอกควันข้าม
แดนภายในรัฐสมาชิกใดก็ตาม รัฐสมาชิกนั้นจะต้องรายงานสถานการณ์และข้อมูล ให้รัฐสมาชิกอื่น ๆ 
ทราบจึงอาจท าให้รัฐสมาชิกนั้นเสียอ านาจอธิปไตยที่เคยมีแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขปัญหาภายใน  
ของตนเอง ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลง 

 

5.1.2) อุปสรรคจากการขาดกลไกบังคับ (Lack of Enforcement Mechanisms)  
หากพิจารณาข้อตกลง AATHP จะพบว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่มีข้อบทใดที่บัญญัติถึงการรับผิด (liability) 
การลงโทษ การปรับ หรือมาตรการบังคับทางกฎหมาย (legal enforcement) ใด ๆ ที่จะใช้บังคับ 
ให้รัฐสมาชิกที่ก่อให้ เกิดปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน หรือละเมิดข้อตกลง AATHP  
ได้รับการลงโทษหรือบังคับให้รัฐสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อตกลง AATHP อย่างเคร่งครัด 

 

5.1.3) อุปสรรคจากการไม่ปฏิบัติตามหลักสุจริต (Good Faith) รัฐสมาชิกที่เป็น
ต้นเหตุของปัญหาไม่ให้ความร่วมมือด้วยความสุจริตและจริงใจ ยกตัวอย่าง อินโดนีเซียในฐานะ  
รัฐสมาชิกที่มีสถิติการกอ่ให้เกดิปญัหามลพิษจากหมอกควนัขา้มแดนมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ยังมีแนวทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นรูปธรรมและมีความล่าช้าในการด าเนินการ24  

ปัญหาหมอกควันข้ามแดนจึงไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาภายในของประเทศใดประเทศหนึ่ง  
แต่เป็นปัญหาระหว่างประเทศในอาเซียนที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกประเทศในอาเซียน  
ในการวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ดังนั้น ประเทศสมาชิก 
จึงควรเจรจาหารือเพ่ือจัดท าความตกลงในการก าหนดให้แต่ละประเทศจัดท ากฎหมายภายในเกี่ยวกับ
การป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งก าหนด  
ให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าไปด าเนินการช่วยเหลือ แก้ ไข ป้องกันมลพิษจากหมอกควัน 
ข้ามแดนในพื้นที่ของประเทศที่เกิดหมอกควันโดยไม่ส่งผลกระทบต่ออ านาจอธิปไตยกันและกัน 

 
 
  

 

                                                             
24 Nurhidayatuloh, Ferbian, Mada Apriandi, Annalisa Y, Helena Primadianti, Sulistyaningrum, 

Irawai Handayani, Fatimatuz Zuhro, Abdul Kadir Jaelani, and Kukuh Tedjomurti, “Transboundary Haze-Free 
for Southeast Asian Countries by 2020: A Delusional Vision?, International Journal of Psychosocial 
Rehabilitation, Volume 24 Issue 2 (February 2020): 1923-1929. 
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5.2) ข้อเสนอแนะ 
      5.2.1) ระดับระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน  

 

1) สมัชชารัฐสภาอาเซี ยนควรสร้างเวทีหารือ เฉพาะใน เรื่ องการสร้าง 
ความสอดคล้องทางกฎหมายด้านปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ซึ่งเป็นวาระส าคัญที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนต้องร่วมพูดคุยหารือกันขึ้นเป็นการเฉพาะ รวมถึงการสรรหาบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภา
เพ่ือเป็นผู้ประสานงานหลัก (Champion / Key Person) ของรัฐสภาในการผลักดันประเด็นปัญหา
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

2) สมัชชารัฐสภาอาเซียนควรพิจารณาบรรจุวาระปัญหามลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดนเป็นประเด็นหารือในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการด้านสังคม ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของการประชุม
ใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA GA) เพ่ือน าไปสู่การจัดท าข้อมติอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็น 
การยกระดับความส าคัญของปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมในกรอบอ านาจ
หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติอาเซียน นอกเหนือจากการขับเคลื่อนข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ 
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งคณะกรรมาธิการด้านสังคม 
ได้มีการจัดท าขึ้นไว้ก่อนแล้วในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 30 
กันยายน - 2 ตุลาคม 2559 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

3) คณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนควรใช้เวทีการประชุมร่วมกับผู้น าอาเซียน 
(AIPA - ASEAN Interface) เพ่ือก าหนดแผนงานหรือแนวทางที่จะบูรณาการร่วมกันในการผลักดัน
ความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ การก าหนดแผนงาน
หรือแนวทางนั้นควรเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมก าหนดซึ่งจะท าให้ได้รับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้องส่งผลท าให้แผนงานหรือแนวทางที่ก าหนดมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสูง และเกิดการ
ยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ  

4) ฝ่ายนิติบัญญัติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนควรใช้เวทีหารือระหว่าง
ประเทศในกรอบการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน โดยเฉพาะการประชุม AIPA Caucus ให้เป็นกลไก
ส าคัญในการผลักดันและติดตามการด าเนินการตามข้อมติที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหามลพิษ 
จากหมอกควันข้ามแดน พร้อมทั้ง สร้างความตระหนักรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายย่อย  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 

5) ประชาคมอาเซียนควรผลักดนัแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
ปี พ.ศ. 2559-2568 ด้านปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ที่ได้ก าหนดมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ 
เรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หุ้นส่วนระดับโลกและสนับสนุนการด าเนินการตามข้อตกลงและ
กรอบการด าเนินงานระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่รัฐสมาชิกอาเซียนมีการด าเนินการอยู่ แล้ว นอกจากนี้ 
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อาเซียนควรส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านกลไก
การประชุมและการท างานภายในกรอบอาเซียน อาทิ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN 
Ministerial Meeting on Environment: AMME) สมัชชารัฐภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจาก
หมอกควันข้ ามแดน (Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze 
Pollution: COP) คณะกรรมการภายใต้รัฐภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 
(Committee under the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary 
Haze Pollution: COM) คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันมลพิษจาก
หมอกควันข้ามแดน (Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze 
Pollution: MSC) และคณะท างานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ าโขงเรื่อง
มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (Technical Working Group on Haze for Mekong Sub-region: 
TWG Mekong) 

 

5.2.2) ระดับภายในรัฐสมาชิกอาเซียน  
 

1) ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารของประเทศสมาชิกอาเซียน ต้องให้ความส าคัญ  
และพิจารณาร่วมกันในการผลักดันให้มีการออกกฎหมายเฉพาะภายในประเทศให้สอดคล้อง 
กับพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนมาใช้บังคับเพ่ือเป็นเครื่องมือ
บูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

2) ภาครัฐ ซึ่งถือเป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรม ควรศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับปัญหามลพิษจาก  
หมอกควันข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกที่มีความก้าวหน้า อาทิ สิงคโปร์ เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบ 
และประยุกต์ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับประเทศของตน นอกจากนี้ ควรสนับสนุนหรือส่งเสริม 
ให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินการโดยภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
เช่น ส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้าร่วมด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดนมากขึ้น เป็นต้น รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
เพื่อปรับตัวหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน  

 

5.2.3) ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายนิติบัญญัติของไทย 
1) ควรผลักดันกฎหมายเฉพาะว่าด้วยปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนออกมา

บังคับใช้ 
2) ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมด้านการรับมือปัญหามลพิษจากหมอกควัน

ข้ามแดนไปปฏิบัติ ควรก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายบริหาร 
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ให้มีประสิทธิภาพ และควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาสังคม ในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการรับมือปัญหามลพิษจากหมอกควัน
ข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรม 

3) ควรใช้กลไกของรัฐสภาในการขับเคลื่อนและผลักดันปัญหามลพิษจากหมอกควัน  
ข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านคณะกรรมาธิการที่ เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน เกษตรและสหกรณ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสามารถ
ด าเนินการผ่านการจัดการประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินการของฝ่ายบริหาร การจัด เวทีสัมมนา 
ให้ความรู้แก่ประชาชน และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษ 
จากหมอกควันข้ามแดน และการศึกษาดูงานในประเทศและระหว่างประเทศในสมาชิกอาเซียน 
เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ 

4) ฝ่ายบริหารควรก าหนดมาตรการรองรับด้านสาธารณสุขที่ส าคัญและจ าเป็นในการ
ป้องกันและรักษาสุขอนามัยส าหรับประชาชนในพ้ืนที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษ  
จากหมอกควันข้ามแดน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนหรือเกษตรกรผู้ก่อให้ เกิดปัญหามลพิษ 
จากหมอกควันข้ามแดนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้เกษตรกรเผาวัสดุการเกษตรในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
และตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดหมอกควัน การสนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ 
 แก่เกษตรกรที่ไม่เผาวัสดุการเกษตรในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก การส่งเสริมการแปรรูปฟางข้าวเป็นอาหาร
เลี้ยงโค-กระบือ 

 
 

*********************** 
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ค าย่อส าคัญ 
 

AATHP  ข้อตกลงอาเซียนวา่ดว้ยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน  
(ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) 

ACB ศูนย์อาเซียนวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ  
(ASEAN Centre for Biodiversity) 

ACC ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพ่ือควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน  
(ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control) 

AMME การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม  
(ASEAN Ministerial Meeting on Environment) 

AMS รัฐสมาชิกอาเซยีน  
(ASEAN Member States) 

APMS ยุทธศาสตรก์ารจัดการพ้ืนที่ป่าพรุของอาเซียน  
(ASEAN Peatland Management Strategy) 

APSMPE แผนงานของอาเซยีนด้านการจัดการระบบนิเวศพ้ืนทีป่่าพรุอย่างยั่งยืน  
(ASEAN Programme for Sustainable Management of Peatland Ecosystems) 

ACC THPC  ศูนย์ความร่วมมืออาเซียนส าหรับการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 
 (ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control) 

AQI ดัชนีคุณภาพอากาศ  
(Air Quality Index) 

ASCC ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
(ASEAN Socio-Cultural Community) 

ASEC ส านักงานเลขาธกิารอาเซียน  
(ASEAN Secretariat) 

ASMC ศูนย์เชี่ยวชาญดา้นอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน  
(ASEAN Specialised Meteorological Centre) 

ATFP คณะท างานพิเศษพ้ืนที่ป่าพรุแห่งอาเซียน  
(ASEAN Task Force on Peatlands) 

AWGCC คณะท างานอาเซียนดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(ASEAN Working Group on Climate Change) 
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COM คณะกรรมการของสมัชชารฐัภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนวา่ด้วยมลพิษจากหมอกควัน 
ข้ามแดน (Committee under the Conference of the Parties to the ASEAN 
Agreement on Transboundary Haze Pollution) 

COP สมัชชารัฐภาคตี่อข้อตกลงอาเซียนวา่ดว้ยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 
(Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) 

MSC คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน  
(Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution) 

NAPPs แผนปฏิบัติการพ้ืนที่ป่าพรแุห่งชาติ  
(National Action Plans on Peatlands) 

NGOs องค์กรนอกภาครัฐ  
(Non-Government Organizations) 

NMC ศูนย์เฝ้าระวังแห่งชาติ  
(National Monitoring Centre) 

PSI ดัชนีมาตรฐานในการวดัระดับมลพิษในอากาศ  
(Pollutant Standard Index) 

SOM-AMAF การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการ ประชุมรฐัมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม ้
(Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers Meeting on Agriculture and Forestry) 

SOP มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
(Standard Operating Procedure) 

TWG คณะท างานมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 
(Technical Working Group on Transboundary Haze Pollution) 
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