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ผลกระทบจากปัญหาท่ีเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลกระทบตอ่
เศรษฐกจิ

320
- ปริมาณ PM10 ที่อยู่ใน
อากาศเป็นต ัวชี ้ว ัดปริมาณ
ฝ ุ ่นและค ุณภาพอากาศใน
รายพื้นท่ี

- ค่ามาตรฐานของ PM10 ใน 
EU 40 PPM และ WHO 50 
PPM

- ค่ามาตรฐานของไทยอย ุ่ท ี ่ 
120 PPM

§ ระดับของฝุ่นควันมีความสัมพันธ์โดยตรงกับโรคหอบหืด
§ มีผู้ป่วยเป็นมะเรง็เพ่ิมข้ึนอีก 2 เท่า และโอกาสเส่ียงมะเร็งเพ่ิมข้ึน 2 เท่า

      ในรอบ 10 ปี
§ ค่ารักษาพยาบาลของประชากรในภาคเหนอืเพ่ิมขึ้น 3 เท่า

(ที่มา มงคล รายะนคร,2553)

PM10 มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการ
เดินทางและยกเลิกที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ขนาดพ้ืนท่ี 2,732.14 ตร.กม. ่ (อันดับ1ของเชียงใหม่)

ประชากร  66,524 (3.8% ของจังหวัด)

ตำบล 10
หมู่บ้าน 125

พ้ืนท่ีป่า 2,242.49 ไร่ (82.08% ของพ้ืนท่ีอำเภอ)

การจัดการที 8ดนิหลังการปลูกขา้วโพด
 (บา้นขนุปอน)
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รายได้ครัวเรือนเฉล่ีย 109,411.11 บาท (ชม.18,952.27)

รายได้สูงสุด 5000,000

รายได้ตำ่สุด 2,800
รายจ่ายในภาคเกษตรกรรม 13,196.08

รายจ่ายนอกภาคเกษตรกรรม 4,962.07

หนี้สินเฉลี่ย 118,902.75 บาท/ครัวเรือน (ชม. 31,196)

หนี้สินสงูสุด 1,500,000 –หนี้สินต่ำสุด 10,000
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สภาพเศรษฐกิจและอาชีพของประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา ( อ.แม่แจ่ม)ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
รวมมูลค่าความเสียหายตอ่เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยกว่า 8,000 ล้านบาทต่อปี โดย
แบ่งเป็น 2,000 ล้านบาทต่อปี จากการ
ท่องเที่ยว และ 6,000 ล้านบาท จากโรคระบบ
ทางเดินหายใจ



โครงการทดลองขายข้าว
เพ่ิมช่องทางจำหน่ายขา้ว
ราคา ถุงละ 75 บาท

โครงการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรต้นแบบ ต.แม่ศึก

จำนวนชาวบ้านที่เข้าร่วม  143 คน
พ้ืนท่ีเพาะปลูก รวมท้ัง 245 ไร่

ชนิดของพืช  กล้วย กาแฟ อะโวคาโด
ผลิตปุ๋ยจากซงัและเปลือกข้าวโพดได้ 79.4 ตัน (ภายใน 30 วัน)

รว่มก ั
บ

จำนวนชาวบ้านที่สนใจ 23 คน
พ้ืนที่ ดำเนนิงาน บ้านขุนปอน – ห้วยวอก
ผลที่ได้  ชาวบ้านรว่มโครงการและจัดตั้ง
วิสาหกจิชมุชน

โครงการปศสุ ัตว์ไร้ควัน

จำนวนชาวบ้านที่เข้าร่วม  50 คน
จำนวนโค 531 ตัว

จำนวนกระบือ 296 ตัว
จำนวนพ้ืนที่ 1526 ไร่

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ปลูกป่า  80 คน 
จำนวนพ้ืนที่ ในการปลูก 13 ไร่
จำนวน 1,500 ต้น

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบวชป่า  
60 คน 
จำนวน 100 ต้น

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝาย  
60 คน พ้ืนที่ ฝายห้วยวอก 

ผลการดำเนินงาน

โครงการต้นแบบใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และ จ.น่าน

โครงการส่งเสริมหัตถกรรม

ตวัชี6วดั
จํานวนชาวบา้นท ี8
เขา้ร่วม

536 คน

พืBนท ี8ลดการเผา 5,777 ไร่
ปรมิาณกา๊ซเรอืน
กระจกที8ลดลงได ้

1,386 
tCO2e

โครงการพื้นฟูป่า

จากพื้นท่ีปลกูข้าวโพด→ขดุบ่อเก็บน้ำ  
→เล้ียงปลา ปลูกผกับุ้ง ปลูกแฝก



การจัดการหมอกควันในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่
• แนวทางการจัดการไฟป่าด้วยแผนการปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2560

• อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่

• ผลลัพธ์จากการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ 

� สรุปกิจกรรม/วิธีการ

� ประเด็นท่ียังไม่ได้แกไ้ข



• ¯ 27-32% ในพื้นท่ีศึกษา (เชียงใหม่และน่าน)จำนวนผู้ป่วยปัญหาทางเดินหายใจท่ีคาดว่า
อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน

• 2 โมเดล:การบริหารจัดการไฟป่าและแนวกันไฟแบบป่าเปียก
• ข้อเสนอแนะพืชทางเลือก 3 ชนิด

โมเดลการลดปัญหาหมอกควันในพื้นท่ี

• นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 11 คนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย

• การนำเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 4 เรื่องการนำเสนอผลงานวิชาการ

• ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับชาติ 1 เรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

• กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาและเลือกเปล่ียนความรู้ 1 
ครั้ง

• การทำคลิปแนะนำการดูแลตนเองในช่วงท่ีมีหมอกควัน 2 เรื่อง
การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

โครงการย่อย 2 ชุมชนปลอดภัยจากหมอกควัน



ผลการดำเนินงานโครงการย่อยท่ี ๓



ผลการดำเนินงานโครงการยอ่ยท่ี ๔



ต้นแบบเคร่ืองวัดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 ในสถานี
ตรวจวดัคุณภาพอากาศ



• จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย และประชาสัมพันธ์ฯ ในระดับท้องถ่ินและระดับภูมิภาค
อาเซียน ผ่านทางแอปพลิเคชั่น “CM Citysense” และ “ฟื้นฟูป่า ฝ่าหมอกควัน”

• การฟื้นฟูระบบนิเวศธรรมชาติเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน โดยทำ
การดำเนินการปลูกป่าเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ตา่งจังหวัด อาทิจงัหวัดลำปาง เป็นต้น

• การจัดการประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ Regional Haze and Climate Change 
Management 2017 9-10 พฤศจิกายน 2560

ผลการดำเนินงานโครงการย่อยท่ี ๕


