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คู่่�มืือประชาชน: สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาด

1. บทนำำ �
“อากาศสะอาด เป็็นความต้้องการพื้้�นฐานของสุุขภาพและความอยู่่�ดีีมีีสุุขของมนุุษย์์
แต่่ มลพิิษทางอากาศ ยัังคงเป็็นภััยสำำ�คััญที่่�คุุกคามสุุขภาพของผู้้�คนทั้้�งโลกต่่อไป”
องค์์การอนามััยโลก (WHO 2006)
“Clean air is a basic requirement of human health and well-being.
Air pollution, however, continues to pose a significant threat
to health worldwide.”
World Health Organization (2006)1

ประชากรส่่วนใหญ่่ของโลกเผชิิญกัับระดัับมลพิิษทางอากาศที่่�สููงกว่่าค่่าแนะนำำ�คุุณภาพอากาศ
ขององค์์การอนามััยโลก (WHO) อย่่างมาก2 โดยองค์์การอนามััยโลกได้้ประเมิินว่่ามีีการเสีียชีีวิ ิตจากโรคที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับมลพิิษทางอากาศกว่่า 7 ล้้านคน/ปีี3 นอกจากนั้้�น งานวิ ิจััยหลายชิ้้�นก็็พบว่่ามลพิิษทางอากาศ
ทำำ�ให้้เกิิดการเสีียชีีวิ ิตระหว่่าง 4-9 ล้้านคนทั่่�วโลก และกว่่าหลายร้้อยล้้านของจำำ�นวนปีีที่่�สููญเสีียไปจากการมีี
สุุขภาพที่่�ไม่่ดีี ด้้วยอัันตรายของมลพิิษทางอากาศต่่อสุุขภาพที่่�มากขึ้้�นจากงานวิ ิจััยที่่�ค้้นพบ ทางองค์์การ
อนามััยโลกได้้ยกระดัับค่่าแนะนำำ�คุุณภาพอากาศให้้เข้้มข้้นมากขึ้้�นกว่่าเดิิมเมื่่�อวัันที่่� 22 กัันยายน พ.ศ. 2564
ที่่�ผ่่านมา อาทิิ มีีการปรัับค่่าแนะนำำ�เฉลี่่�ยรายปีีของฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 2.5 ไมครอน หรื ือ “พีีเอ็็ม 2.5”
(Particulate Matter 2.5: PM2.5) จาก 10 ไมโครกรััม/ลููกบาศก์์เมตร/ปีี เป็็น 5 ไมโครกรััม/ลููกบาศก์์
เมตร/ปีี
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้นัับเป็็นหนึ่่�งในภููมิิภาคที่่�เผชิิญกัับมลพิิษทางอากาศสููงที่่�สุุดในโลก โดย
ในปีี พ.ศ. 2559 ภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้มีีผู้เ้� สีียชีีวิ ิตก่่อนวััยอัันควรประมาณ 2.4 ล้้านคน4 ประเทศไทย
ก็็เป็็นประเทศหนึ่่�งในภููมิิภาคนี้้�ที่่�เผชิิญกัับปััญหามลพิิษทางอากาศมาอย่่างต่่อเนื่่�อง5 โดยปััญหาพีีเอ็็ม 2.5
ได้้กลายเป็็นประเด็็นที่่�สัังคมไทยกำำ�ลัังให้้ความสนใจมาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ต้้นปีี พ.ศ. 2562 ที่่�เกิิดวิ ิกฤต
คุุณภาพอากาศในกรุุ งเทพมหานคร และหลายจัังหวััดในภาคเหนืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคตะวัันตก
ภาคตะวัันออก และภาคใต้้ จากข้้อมููลดััชนีีชีีวิ ิตต่่อคุุณภาพอากาศ (AQLI) พบว่่า ประเทศไทยมีีมลพิิษทาง
อากาศสููงเป็็นอัันดัับสี่่�ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2543 ถึึง พ.ศ. 2563 ค่่าพีีเอ็็ม 2.5 โดย
รวมของประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�น 22.7% พื้้�นที่่�ภาคเหนืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคกลางและภาคใต้้ มีีค่่าพีี
เอ็็ม 2.5 เพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ย 30% 28.9% 18.2% และ 6.7% ตามลำำ�ดัับ
ในบรรดาจัังหวััดต่่างๆ ของประเทศไทย กรุุ งเทพมหานคร นครราชสีีมา และเชีียงใหม่่ เป็็น 3
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จัังหวััดที่่�มีีภาระด้้านสุุขภาพจากพีีเอ็็ม 2.5 สููงที่่�สุุด มีีประชาชนสููญเสีียชีีวิ ิตรวม 4.1 ถึึง 13.9 ล้้านปีี และ
มีีอายุุขัย
ั เฉลี่่�ยโดยรวมลดลง 1.8 ปีี นัับว่่าเป็็นภัย
ั คุุกคามต่่อสุุขภาพของมนุุษย์ม
์ ากที่่�สุด
ุ ในประเทศไทย เปรี ียบ
เทีียบกัับการสููบบุุหรี่่� ความเสี่่�ยงด้้านอาหาร การดื่่�มแอลกอฮอล์์ และการบาดเจ็็บทางถนน6 แม้้ว่่ารัฐ
ั บาลได้้
ประกาศให้้ปััญหาฝุ่่�นพิิษพีีเอ็็ม 2.5 เป็็นวาระแห่่งชาติิ เมื่่�อวัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562 เป็็นต้้นมา เพื่่�อ
แก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ แต่่มลพิิษทางอากาศ รวมถึึงพีีเอ็็ม 2.5 ยัังคงอยู่่�ในระดัับสููงเกิินค่า่ แนะนำำ�ของ
องค์์การอนามััยโลกหลายเท่่าตััวในทุุกจัังหวััดของประเทศไทย (ภาพที่่� 1) ซึ่่�งนัับว่่าเป็็นอัน
ั ตรายต่่อสุุขภาพ
ของประชาชนไทยอย่่างมาก7

ภาพที่่� 1 ค่่าเฉลี่่�ยรายปีีของพีีเอ็็ม 2.5 รายจัังหวััดระหว่่างปีี พ.ศ. 2562-2564 (ไมโครกรััม/ลููกบาศก์์เมตร/
ปีี)8
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คู่่�มืือประชาชน: สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาด

	ก่่อนหน้้านี้้� เครื ือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ได้้จััดทำำ� “สมุุดปกขาวอากาศสะอาด” (Clean
Air White Paper) ขึ้้�น เพื่่�อเป็็นจุด
ุ เริ่่ม
� ต้้นในการทำำ�ความเข้้าใจปััญหาพีีเอ็็ม 2.5 โดยได้้นำำ�เสนอ “9 ประเด็็น
พื้้�นฐานเพื่่�อเข้้าใจและแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นพิิษพีเี อ็็ม 2.5 ในประเทศไทย” หลัังจากนั้้�น ได้้จััดทำำ� “สมุุดปกฟ้้าอากาศ
สะอาด” (Clean Air Blue Paper) เพื่่�อต่่อยอดความเข้้าใจในเชิิงลึึกของผลกระทบจากมลพิิษทางอากาศ
ต่่อสัังคมไทยในทุุกมิิติิ จากรายงานทั้้�งสองฉบัับ ทำำ�ให้้ทราบว่่า โดยทั่่�วไปแล้้ว มลพิิษทางอากาศรวมถึึงพีี
เอ็็ม 2.5 มีีทั้้�งที่่�มาจากแหล่่งกำำ�เนิิดโดยตรง และจากการรวมตััวกัันของฝุ่่�นและละอองของสารเคมีีที่่�มีีขนาด
เล็็กจนมีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น โดยแหล่่งกำำ�เนิิดมีีทั้้�งจากธรรมชาติิและจากกิิจกรรมของมนุุษย์์ ซึ่่�งแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�
สำำ�คััญที่่�ก่อ
่ ให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศ ได้้แก่่ ภาคเกษตรกรรม ภาคป่่าไม้้ มลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดน ภาค
เมืือง ภาคยานยนต์์และขนส่่ง ภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคขยะของเสีีย
“สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาด” (Clean Air Green Paper)9 เป็็นงานต่่อยอดจาก “สมุุดปกฟ้้า
อากาศสะอาด” (Clean Air Blue Paper) และ “สมุุดปกขาวอากาศสะอาด” (Clean Air White Paper)
อีีกชั้้�นหนึ่่�ง เพื่่�อขยายผลและสร้้างความเข้้าใจให้้แก่่ประชาชน ผู้้กำ
� ำ�หนดนโยบาย ผู้้�ออกกฎหมาย ผู้้�บัังคัับใช้้
กฎหมาย รวมทั้้�งผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในทุุกภาคส่่วน โดยเชื่่�อมโยง “ปััญหามลพิิษทางอากาศ” ไปสู่่�แนวทางการ
แก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศในทุุกมิิติิซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่� “การจััดการอากาศสะอาด” อย่่างบููรณาการและยั่่�งยืืน
ในบริ ิบทของประเทศไทย
	นอกจากนี้้� “สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาด” (Clean Air Green Paper) ยัังเป็็นการศึึกษาคู่่�ขนาน
เชื่่�อมโยงและสอดคล้้องไปกัับการศึึกษาและยกร่่างกฎหมายอากาศสะอาดฉบัับเครือื ข่่ายอากาศสะอาด
ประเทศไทย และได้้สนัับสนุุน (ร่่าง) พระราชบััญญััติิกำำ�กัับดููแลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบ
บููรณาการ พ.ศ. …. ซึ่่�งเป็็นร่า่ งกฎหมายอากาศสะอาดฉบัับประชาชนเข้้าชื่่�อ
ความเฉพาะเจาะจงของ “สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาด” (Clean Air Green Paper) ที่่�แตกต่่าง
จาก “สมุุดปกฟ้้าอากาศสะอาด” (Clean Air Blue Paper) และ “สมุุดปกขาวอากาศสะอาด” (Clean Air
White Paper) คืือ การเน้้น “บููรณาการข้้ามศาสตร์์” เพื่่�อ “ข้้อเสนอเชิิงนโยบาย” สำำ�หรัับ “อากาศสะอาด”
โดยเป็็นการทำำ�งานร่่วมกัันของผู้้�เชี่่�ยวชาญในสาขาวิ ิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องแบบบููรณาการข้้ามศาสตร์์ และนำำ�มาสู่่�ข้้อ
เสนอเชิิงนโยบายในด้้านต่่างๆ ได้้แก่่ ด้้านนโยบายและกฎหมาย ด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม และด้้าน
ประชาสัังคม
	ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น “ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด” ของ “สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาด” (Clean
Air Green Paper) ไม่่ได้้พิิจารณาแคบแค่่ “ปลายทาง” โดยปราศจากการวางระบบคิิดที่่� “ต้้นทาง” ให้้
สอดรัับไปในทิิศทางเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการย้้อนแย้้งระหว่่างกัันตั้้�งแต่่ต้้นทางถึึงปลายทาง ดัังนั้้�น
ข้้อเสนอใน “สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาด” (Clean Air Green Paper) จึึงเป็็น “ข้้อเสนอเชิิงลึึกและเชิิง
กว้้าง” ซึ่่�งประกอบด้้วยข้้อเสนอสองระดัับ คืือ ข้้อเสนอระดัับกระบวนทััศน์์ (Paradigm) และข้้อเสนอระดัับ
ปฏิิบััติิการ (How to) โดย “ระดัับกระบวนทััศน์์” หมายถึึง วิ ิธีีมองโลกหรื ือมองปััญหาแบบใช้้ระบบนิิเวศ
เป็็นศููนย์ก
์ ลาง (Eco Center) ซึ่่�งจะประกอบด้้วยชุุดความคิิดย่่อยหลายๆ เรื่่อ
� งภายใต้้กระบวนทััศน์์เดีียวกััน

บทนำำ�
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ที่่�เกี่่�ยวข้้องเชื่่�อมโยง สอดประสาน และเสริ ิมเพิ่่�มพลัังซึ่่�งกัันและกััน เช่่น หลัักการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน แนวคิิด
พลัังงานสะอาด แนวคิิดเศรษฐกิิจสีีเขีียว แนวคิิดเหมืืองแร่่สีีเขีียว เป็็นต้้น ส่่วน “ระดัับปฏิิบััติิการ” หมายถึึง
แนวทางที่่�มุ่่�งไปสู่่�การแก้้ปััญหาโดยอาศััยกลไกต่่างๆ โดยใช้้กระบวนทััศน์์แบบระบบนิิเวศเป็็นศููนย์์กลางมา
เป็็นกรอบในการวิ ิเคราะห์์ข้้อเสนอด้้านต่่างๆ ซึ่่�งเป็็น “ข้้อเสนอเชิิงกว้้าง” ที่่�มีีลัักษณะข้้ามศาสตร์์ เช่่น ข้้อ
เสนอด้้านนโยบาย ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม
และข้้อเสนออื่่�นๆ
	ทั้้�งนี้้� ก่่อนจััดทำำ�ข้้อเสนอเชิิงลึึกและเชิิงกว้้างดัังกล่่าวใน “สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาด” (Clean
Air Green Paper) จะมีีการจััดทำำ�บทวิ ิเคราะห์์ในระดัับกระบวนทััศน์์ของเนื้้�อหาแต่่ละบทที่่�มีค
ี วามเฉพาะตััว
ก่่อน ตามด้้วยการวิ ิเคราะห์์กระบวนทััศน์์ร่ว่ มของทุุกบทในแต่่ละกลุ่่�ม และค่่อยมาวิ ิเคราะห์์ในระดัับปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร
เพื่่�อจััดทำำ�ข้้อเสนอร่่วมสำำ�หรัับเนื้้�อหาในแต่่ละกลุ่่�ม ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�นำำ�ไปสู่่�ข้้อเสนอของแต่่ละเรื่่อ
� งในแต่่ละด้้านตาม
ลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� การทำำ�ความเข้้าใจบทวิ ิเคราะห์์ระดัับกระบวนทััศน์์จะช่่วยทำำ�ให้้เข้้าใจข้้อเสนอระดัับปฏิิบััติิการที่่�
ตามมา เพราะทั้้�งสองระดัับจะมีีความสอดรัับซึ่่�งกัันและกััน
	สำำ�หรัับ “คู่่�มืือประชาชน สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาดฯ (Public Guide: Clean Air Green
Paper)” ฉบัับนี้้� จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อสรุุ ปสาระสำำ�คััญของ “สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาด (Clean Air Green
Paper): บููรณาการข้้ามศาสตร์์เพื่่�อข้้อเสนอเชิิงนโยบายสำำ�หรัับอากาศสะอาด” ฉบัับเต็็ม ซึ่่�งเป็็นฉบัับที่่�
ครอบคลุุมเนื้้�อหาโดยละเอีียดเกี่่�ยวกัับนโยบายและมาตรการต่่างๆ เพื่่�อแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศไปสู่่�การ
จััดการอากาศสะอาดในบริ ิบทของประเทศไทย วััตถุุประสงค์์ของ “คู่่�มืือประชาชน สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาด
(Clean Air Green Paper)” คืือ การย่่อยเนื้้�อหาเชิิงเทคนิิคให้้กระชัับและเข้้าใจได้้ง่่ายสำำ�หรัับประชาชน
ทั่่�วไป เพื่่�อให้้ทราบสถานการณ์์ของแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศที่่�สำำ�คััญของประเทศไทย และข้้อเสนอเชิิง
นโยบาย รวมทั้้�งมาตรการต่่างๆ ที่่�ควรนำำ�มาใช้้เพื่่�อแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศและสามารถนำำ�ไปสู่่�การ
จััดการอากาศสะอาดได้้อย่่างยั่่�งยืืนและบููรณาการ
ในการศึึ กษาเพื่่� อแก้้ปัั ญหามลพิิ ษทา งอากาศดัั ง กล่่ า ว และนำำ� ไปสู่่�ข้้อเสนอเชิิ งนโยบายและ
มาตรการเพื่่�ออากาศสะอาดในบริ ิบทของประเทศไทยนั้้�น สามารถจััดกลุ่่�มออกเป็็น 3 กลุ่่�ม (cluster) ที่่�มีี
ความเชื่่�อมโยงกััน ได้้แก่่
•

กลุ่่�มที่่� 1 ประกอบด้้วยนโยบายและมาตรการเพื่่�ออากาศสะอาดในภาคเกษตร ภาคป่่าไม้้ และอากาศ
สะอาดข้้ามพรมแดน;

•

กลุ่่�มที่่� 2 ประกอบด้้วยนโยบายและมาตรการเพื่่�ออากาศสะอาดในภาคเมืือง และภาคยานยนต์์และ
ขนส่่ง;

•

กลุ่่�มที่่� 3 ประกอบด้้วยนโยบายและมาตรการเพื่่�ออากาศสะอาดในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาค
เหมืืองแร่่ และภาคขยะของเสีีย; และ

•

กลุ่่�มที่่� 4 ประกอบด้้วยบทบาทของภาคประชาชน ภาคเอกชน การเงิิน และการธนาคาร และภาครััฐ
กัับนโยบาย/มาตรการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ
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คู่่�มืือประชาชน: สมุุดปกเขีียวอากาศสะอา

	ทั้้�งนี้้� ใน 3 กลุ่่�มแรกจะเป็็นข้้อเสนอแนะเชิิงประเด็็น (Issue-based Approach) ขณะที่่� กลุ่่�ม
ที่่� 4 จะเป็็นข้้อเสนอแนะเชิิงตััวกระทำำ�การ (Actor-based Approach) โดยตััวกระทำำ�การในกลุ่่�มที่่� 4 จะ
ถููกนำำ�มาวิ ิเคราะห์์ร่ว่ มกัับข้้อเสนอแนะเชิิงประเด็็นในแต่่ละกลุ่่�มของ 3 กลุ่่�มแรกเสมอ นอกจากนั้้�น ในแต่่ละ
กลุ่่�มได้้จััดข้้อเสนอเชิิงนโยบายออกเป็็น 2 ระดัับ ได้้แก่่ ระดัับกระบวนทััศน์์ (Paradigm) และระดัับปฏิิบััติิ
การ (How to) โดยระดัับกระบวนทััศน์์ หมายถึึง วิ ิธีีมองโลกหรื ือปััญหาแบบระบบนิิเวศเป็็นศููนย์ก
์ ลาง (Eco
Center) ขณะที่่� ระดัับปฏิิบััติิการ หมายถึึง แนวทางที่่�มุ่่�งไปสู่่�การแก้้ปััญหาภายใต้้กระบวนทััศน์์ที่่�นำำ�มาใช้้
เป็็นกรอบในการวิ ิเคราะห์์1 ดัังแสดงในภาพที่่� 2
กลุ่่�มที่่� 1

เกษตร

ป่่าไม้้

มลพิิษข้้ามแดน

กลุ่่�มที่่� 2

เมืือง

กลุ่่�มที่่� 4

ยานยนต์์

เอกชน/การเงิิน

รััฐ

ประชาชน

กลุ่่�มที่่� 3

เหมืืองแร่่

พลัังงาน

อุุตสาหกรรม

ขยะของเสีีย

ภาพที่่� 2 การจััดกลุ่่�มตามบริ ิบทของปััญหามลพิิษทางอากาศรวมถึึงพีีเอ็็ม 2.5

			
1

กระบวนทััศน์์แบ่่งออกเป็็น 2 แนวทาง ได้้แก่่ กระบวนทััศน์์ที่่�มนุุษย์์เป็็นศููนย์์กลาง (Human-center

Approach) และ กระบวนทััศน์์ที่่�ระบบนิิเวศเป็็นศููนย์ก
์ ลาง (Eco-center Approach) ซึ่่�งแนวทางในการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development) สอดคล้้องกัับกระบวนทััศน์์หลััง

บทวิ ิเคราะห์์ระดัับกระบวนทััศน์์
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2. บทวิิ เคราะห์์ ระดัั บกระบวนทัั ศน์์
เนื้้�อหาส่่วนนี้้�นำำ�เสนอกระบวนทััศน์์ในการจััดการอากาศสะอาดเฉพาะเรื่่อ
� งในภาคเกษตร ภาคป่่า
ไม้้ มลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดน ภาคเมืือง ภาคยานยนต์์และขนส่่ง ภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาค
เหมืืองแร่่ ภาคขยะของเสีีย บทบาทของภาคประชาชน บทบาทของภาคเอกชน การเงิิน และการธนาคาร
และบทบาทของภาครััฐ จากนั้้�น เป็็นการนำำ�เสนอกระบวนทััศน์์ร่่วมของทุุกประเด็็นในแต่่ละกลุ่่�ม ได้้แก่่ 1)
กระบวนทััศน์์ร่ว่ มในกลุ่่�มที่่� 1 ภาคเกษตร ภาคป่่าไม้้ และมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดน; 2) กระบวนทััศน์์
ร่่วมในกลุ่่�มที่่� 2 ภาคเมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่ง; 3) กระบวนทััศน์์ร่ว่ มในกลุ่่�มที่่� 3 ภาคอุุตสาหกรรม
ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคขยะของเสีีย; และ 4) กระบวนทััศน์์ร่ว่ มในกลุ่่�มที่่� 4 ภาคประชาชน ภาค
เอกชน การเงิิน และการธนาคาร และภาครััฐ โดยสามารถสรุุ ปได้้ ดัังนี้้�

2.1 กระบวนทััศน์์เฉพาะเรื่อ่� งในแต่่ละบท
2.1.1 กระบวนทััศน์์ของภาคเกษตร
ประกอบด้้วยแนวคิิดย่่อยในประเด็็นต่่างๆ ดัังนี้้�
•

การลดความยากจน (Poverty) และความเหลื่่�อมล้ำำ�� (Inequality) ในการเข้้าถึึงทรััพยากรธรรมชาติิ
ของเกษตรกรรายย่่อย;

•

การปรัับโครงสร้้างตลาดของปััจจััยการผลิิตและตลาดของผลผลิิตทางการเกษตรที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบัันให้้
มีีการแข่่งขัันสมบููรณ์์มากขึ้้�นและคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม;

•

การปรัับชุุดความคิิด (Mindset) และการสร้้างความตระหนัักรู้้ข
� องผู้้กำ
� ำ�หนดนโยบาย (Policy Makers) ให้้เห็็นถึงึ ความสำำ�คััญของปััญหามลพิิษทางอากาศซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับสุุขภาพของประชาชนที่่�เกิิดจาก
การเผาในภาคเกษตร;

•

การยกระดัับจากการประสานงาน (Coordination) ไปสู่่�การบููรณาการ (Integration) การจััดการ
ป่่าไม้้และไฟป่่าร่ว่ มกัันในการทำำ�งานระหว่่างหน่่วยงานที่่�อยู่่�ภายใต้้กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�ง
แวดล้้อมรวมถึึงกระทรวงอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญของการจััดการอากาศสะอาดผ่่านมาตรการจููงใจด้้วยกลไกตลาด (Carrot)
ตลอดห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานสิินค้้าเกษตรจากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับให้้ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบีียบ
(Stick) เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�ความมั่่�นคงทางอาหาร (Food Security) อย่่างเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม;

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการการเผาในภาคเกษตรด้้วยมาตรการป้้องกััน (Preventive Measures) มากกว่่ามาตรการแก้้ไข (Curative Measures) และเมื่่�อเกิิดปััญหาแล้้วพร้้อมสนัับสนุุนงบ
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ประมาณที่่�เพีียงพอ;
•

การยกระดัับความสำำ�คััญของการทำำ�เกษตรกรรมยั่่�งยืืน (Sustainable Agriculture) ให้้เป็็นรูู ปแบบ
การทำำ�เกษตรกรรมที่่�แพร่่หลายมากกว่่าเดิิมซึ่่�งเป็็นเพีียงส่่วนเสริ ิม;

•

การปรัับรููปแบบการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินทางการเกษตรใหม่่ให้้เหมาะสมกัับบริ ิบทของพื้้�นที่่�;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดในภาคเกษตรโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกัับ
การจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการจััดการอากาศสะอาด การจััดการ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการจััดการพลัังงานสะอาด;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศสะอาดในภาคเกษตรทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทและการมีีส่่วนร่่วมของเกษตรกรและภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องตั้้�งแต่่
ขั้้�นตอนการผลิิตถึึงการบริ ิโภค โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งประเด็็นผู้้ป
� ระกอบการที่่�มีอำ
ี ำ�นาจเหนืือตลาดในภาค
เกษตรและอาหาร รวมถึึงภาคการเงิินและการธนาคารที่่�สนัับสนุุนกิิจกรรมดัังกล่่าว; และ

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทของและความร่่วมมืือกัับองค์์กรระหว่่างประเทศในการจััดการ
อากาศสะอาดในภาคเกษตรที่่�คำำ�นึึงถึึงบทบาทของธุุรกิิจในภาคเกษตรและอาหารกัับการเคารพสิิทธิิ
มนุุษยชน

2.1.2 กระบวนทััศน์์ของภาคป่่าไม้้
ประกอบด้้วยแนวคิิดย่่อยในประเด็็นต่่างๆ ดัังนี้้�
•

การลดความยากจน (Poverty) และความเหลื่่�อมล้ำำ�� (Inequality) ในการเข้้าถึึงทรััพยากรธรรมชาติิ
ของชาวบ้้านผู้้�อาศััยในพื้้�นที่่�ป่่า;

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการการเผาในพื้้�นที่่ป่
� ่าด้้วยมาตรการป้้องกััน (Preventive Measures)
มากกว่่ามาตรการแก้้ไข (Curative Measures) และเมื่่�อเกิิดปััญหาแล้้วพร้้อมสนัับสนุุนงบประมาณ
ที่่�เพีียงพอ;

•

การปรัับชุุดความคิิด (Mindset) และการสร้้างความตระหนัักรู้้ข
� องผู้้กำ
� ำ�หนดนโยบาย (Policy Makers) ให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของการจััดการอากาศสะอาดซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับสุุขภาพของประชาชนที่่�เกิิด
จากการเผาในภาคป่่าไม้้;

•

การยกระดัับจากการประสานงาน (Coordination) ไปสู่่�การบููรณาการ (Integration) การจััดการ
ป่่าไม้้และไฟป่่าร่ว่ มกัันในการทำำ�งานระหว่่างหน่่วยงานที่่�อยู่่�ภายใต้้กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�ง
แวดล้้อมรวมถึึงกระทรวงอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง;

บทวิ ิเคราะห์์ระดัับกระบวนทััศน์์

•
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การยกระดัับความสำำ�คััญของการจััดการอากาศสะอาดจากการทำำ�เกษตรกรรมโดยปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยว
(Monoculture) ในพื้้�นที่่ป่
� าผ่
่ าน
่ มาตรการจููงใจด้้วยกลไกตลาดจากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับให้้ปฏิิบัติ
ั ิ
ตามกฎหมายและกฎระเบีียบเพีียงอย่่างเดีียว;

•

การปรัับเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์ในการจััดการไฟป่่าโดยให้้ชุุมชนสามารถเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมเพิ่่�มมากขึ้้�นตาม
แนวคิิดการจััดการไฟป่่าโดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน (Community-based Fire Management);

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดในภาคป่่าไม้้โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่ว่ มกัับการ
จััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการจััดการอากาศสะอาด การจััดการการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการจััดการพลัังงานสะอาด;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศสะอาดในภาคป่่าไม้้ทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทและการมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่าและภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการผลิิตถึึงการบริ ิโภค โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งประเด็็นผู้้�ประกอบการที่่�มีีอำำ�นาจเหนืือตลาด
ในภาคเกษตรและอาหารที่่�ได้้ประโยชน์์จากการใช้้พื้้�นที่่�ป่่า รวมถึึงภาคการเงิินและการธนาคารที่่�
สนัับสนุุนกิิจกรรมดัังกล่่าว; และ

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทของและความร่่วมมืือกัับองค์์กรระหว่่างประเทศในการจััดการ
อากาศสะอาดในภาคป่่าไม้้ที่่�คำำ�นึึงถึึงบทบาทของธุุรกิิจในภาคเกษตรและอาหารกัับการเคารพสิิทธิิ
มนุุษยชน

2.1.3 กระบวนทััศน์์ของมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดน
ประกอบด้้วยแนวคิิดย่่อยในประเด็็นต่่างๆ ดัังนี้้�
•

การยกระดัั บความเข้้มข้้นของมาตรการลงโทษโดยกฎหมายภายในว่่ าด้้ วยมลพิิ ษทา งอากาศข้้าม
พรมแดนของแต่่ละประเทศสมาชิิกควบคู่่�กัับมาตรการจููงใจด้้วยกลไกตลาดเพื่่�อจััดการอากาศสะอาด
ข้้ามพรมแดน;

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการหาแหล่่งเงิินทุุน ผู้้�เชี่่�ยวชาญ องค์์ความรู้้� และทรััพยากรต่่างๆ เพื่่�อใช้้ในการ
จััดการอากาศสะอาดข้้ามพรมแดนอย่่างเพีียงพอและมีีประสิิทธิภ
ิ าพเนื่่�องจากระดัับการพััฒนาเศรษฐกิิจ
ของประเทศในภููมิิภาคอาเซีียนมีีความแตกต่่างกัันมาก อาทิิ เทคโนโลยีีดาวเทีียมในการตรวจวััดจุุด
ความร้้อน (Hotspot) และเทคโนโลยีีต่่างๆ ซึ่่�งสามารถเชื่่�อมโยงผลกระทบจากมลพิิษทางอากาศที่่�มีี
ต่่อสุุขภาพ;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่ว่ มกัับการจััดการปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการจััดการอากาศสะอาด การจััดการการเปลี่่�ยนแปลง
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สภาพภููมิิอากาศ และการจััดการพลัังงานสะอาด;
•

การส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนความร่่วมมืืออย่่างจริ ิงใจและจริ ิงจัังเพื่่�อจััดการอากาศสะอาดในภููมิิภาค
อาเซีียน โดยอาศััยความร่่วมมืือในระดัับอนุุภููมิิภาค (Sub-regional Cooperation);

•

การนำำ�หลัักการในระดัับระหว่่างประเทศมาใช้้เพื่่�อจััดการมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนระยะไกล
(Long-range Transboundary Air Pollution);

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทและการมีีส่่วนร่่วมของเกษตรกรและชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่า ตลอดจน
ประเด็็นผู้้�ประกอบการในภาคเอกชนทั้้�งภายในและภายนอกประเทศรวมทั้้�งบรรษััทข้้ามชาติิ (Multinational Corporation) ที่่�ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดน รวมถึึงภาคการเงิินและการ
ธนาคารที่่�สนัับสนุุนกิิจกรรมดัังกล่่าว;

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ด้้วยมาตรการป้้องกััน (Preventive
Measures) มากกว่่ามาตรการแก้้ไข (Curative Measures) เมื่่�อเกิิดปััญหาแล้้วพร้้อมสนัับสนุุนงบ
ประมาณที่่�เพีียงพอ; และ

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทของและความร่่วมมืือกัับองค์์กรระหว่่างประเทศภายนอกอาเซีียน
ในการจััดการมลพิิษทางอากาศที่่�คำำ�นึึงถึึงบทบาทของธุุรกิิจกัับการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน

2.1.4 กระบวนทััศน์์ของภาคเมืือง
ประกอบด้้วยแนวคิิดย่่อยในประเด็็นต่่างๆ ดัังนี้้�
•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable City) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การ
พััฒนาเมืืองอากาศสะอาด (Clean Air City);

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดในภาคเมืืองโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่ว่ มกัับการ
จััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการจััดการเมืือง การจััดการระบบขนส่่ง
สาธารณะ การจััดการยานยนต์์ที่่�ใช้้พลัังงานสะอาด การจััดการอากาศสะอาด และการจััดการการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ;

•

การปรัับชุุดความคิิด (Mindset) และการสร้้างความตระหนัักรู้้ข
� องผู้้กำ
� ำ�หนดนโยบาย (Policy Makers) ทั้้�งในระดัับรััฐในส่่วนกลางและส่่วนท้้องถิ่่�นให้้เห็็นถึงึ ความสำำ�คััญของการบริ ิหารจััดการเมืืองเพื่่�อ
แก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศในภาคเมืือง;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญของการบริ ิหารจััดการเมืือง อาทิิ การออกแบบนโยบาย ออกแบบผัังเมืือง
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การใช้้พื้้�นที่่�เมืือง ที่่�ไม่่เน้้นเพีียงผลประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจอย่่างเดีียว จนละเลยผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
กัับสิ่่�งแวดล้้อมโดยเฉพาะมลพิิษทางอากาศ;
•

การยกระดัับจากการประสานงาน (Coordination) ไปสู่่�การบููรณาการ (Integration) การจััดการ
เมืืองอย่่างยั่่�งยืืนในการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานที่่�อยู่่�ภายใต้้กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงกระทรวงอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญของการจััดการอากาศสะอาดผ่่านมาตรการจููงใจด้้วยกลไกตลาด (Carrot)
ในการจััดการอากาศสะอาดในภาคเมืืองจากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎ
ระเบีียบ (Stick) เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การพััฒนาเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน;

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการมลพิิษทางอากาศในเมืืองด้้วยมาตรการป้้องกััน (Preventive
Measures) มากกว่่ามาตรการแก้้ไข (Curative Measures) และเมื่่�อเกิิดปััญหาแล้้วพร้้อมสนัับสนุุน
งบประมาณที่่�เพีียงพอ;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศสะอาดในภาคเมืืองทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา และเพิ่่�มการมีีส่ว่ น
ร่่วมของภาคประชาสัังคม;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทและการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในพื้้�นที่่�เมืืองทั่่�วไป ชุุมชนแออััด ภาค
เอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ประเด็็นผู้้ป
� ระกอบการที่่�มีอำ
ี ำ�นาจเหนืือตลาดในการกำำ�หนดทิิศทาง
การพััฒนาเมืือง และภาคการเงิินและการธนาคารที่่�สนัับสนุุนกิิจกรรมดัังกล่่าว; และ

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างแรงจููงใจและระบบสนัับสนุุนเพื่่�อให้้เกิิดการเคลื่่�อนไหวของประชาชน
อย่่างมีีพลััง

2.1.5 กระบวนทััศน์์ของภาคยานยนต์์และขนส่่ง
ประกอบด้้วยแนวคิิดย่่อยในประเด็็นต่่างๆ ดัังนี้้�
•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดในภาคยานยนต์์และระบบขนส่่งโดยคำำ�นึึงถึึงผล
ประโยชน์์ร่ว่ มกัับการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างการจััดการระบบขนส่่ง
สาธารณะ การจััดการยานยนต์์ที่่�ใช้้พลัังงานสะอาด การจััดการเมืือง การจััดการอากาศสะอาด และ
การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญของการใช้้ยานยนต์์พลัังงานสะอาดให้้มากกว่่าปััจจุุบัันที่่�เน้้นการใช้้เพีียงเชื้้�อ
เพลิิงฟอสซิิล;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญให้้การเดิินทางสามารถมีีได้้หลากหลายรููปแบบจากเดิิมที่่�เน้้นการเดิินทางโดย
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รถยนต์์ส่่วนบุุคคล;
•

การยกระดัับจากการประสานงาน (Coordination) ไปสู่่�การบููรณาการของระบบเชิิงโครงสร้้างระหว่่าง
การจััดการเมืืองและการขนส่่งสาธารณะทั้้�งระบบ;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญของมาตรการจููงใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อส่่งเสริ ิมการใช้้ยานยนต์์พลัังงาน
สะอาดให้้ควบคู่่�กัับมาตรการบัังคัับด้้วยกฎหมายและกฎระเบีียบ;

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างแรงจููงใจและระบบสนัับสนุุนเพื่่�อให้้เกิิดการเคลื่่�อนไหวของประชาชน
อย่่างมีีพลััง; และ

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศสะอาดในภาคยานยนต์์และขนส่่งทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา และ
เพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาสัังคม

2.1.6 กระบวนทััศน์์ของภาคอุุตสาหกรรม
ประกอบด้้วยแนวคิิดย่่อยในประเด็็นต่่างๆ ดัังนี้้�
•

การให้้ความสำำ�คััญในการปกป้้อง อนุุรัก
ั ษ์์ และฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อมโดยภาครััฐ มากกว่่าปัจจุ
ั บั
ุ นที่่
ั เ� น้้นการ
พััฒนาเศรษฐกิิจโดยมีีภาคอุุตสาหกรรมเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนหลััก;

•

การปรัับชุุดความคิิด (Mindset) และการสร้้างความตระหนัักรู้้ข
� องผู้้กำ
� ำ�หนดนโยบาย (Policy Makers) ทั้้�งในระดัับรััฐในส่่วนกลางและส่่วนท้้องถิ่่�นให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของการบริ ิหารจััดการอากาศ
สะอาดในภาคอุุตสาหกรรม;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco-industrial Town);

•

การยกระดัับจากการประสานงาน (Coordination) ไปสู่่�การบููรณาการ (Integration) การจััดการ
ในภาคอุุตสาหกรรมร่่วมกัันในการทำำ�งานระหว่่างหน่่วยงานที่่�อยู่่�ภายใต้้กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุุข รวมถึึงกระทรวงอื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้อง;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญของการจััดการอากาศสะอาดผ่่านมาตรการจููงใจด้้วยกลไกตลาด (Carrot)
ในการจััดการอากาศสะอาดในภาคอุุตสาหกรรมจากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
และกฎระเบีียบ (Stick) เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดในภาคอุุตสาหกรรมโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่ว่ ม
กัับการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างการจััดการอากาศสะอาด การจััดการ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการจััดการพลัังงานสะอาดในภาคอุุตสาหกรรม;
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การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลและงานวิ ิจััยเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศสะอาดในภาคอุุตสาหกรรมทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหา;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาสัังคมในการติิดตาม เฝ้้าระวััง และร่่วมแก้้
ปััญหา โดยเฉพาะในกรณีีที่่�เกิิดเหตุุฉุุกเฉิิน; และ

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการมลพิิษทางอากาศในภาคอุุตสาหกรรมด้้วยมาตรการป้้องกััน (Preventive Measures) มากกว่่ามาตรการแก้้ไข (Curative Measures) และเมื่่�อเกิิดปััญหาแล้้วพร้้อม
สนัับสนุุนงบประมาณที่่�เพีียงพอ

2.1.7 กระบวนทััศน์์ของภาคพลัังงาน
ประกอบด้้วยแนวคิิดย่่อยในประเด็็นต่่างๆ ดัังนี้้�
•

การให้้ความสำำ�คััญในการปกป้้อง อนุุรัักษ์์ และฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อมโดยภาครััฐให้้มากกว่่าปััจจุุบัันที่่�เน้้น
การพััฒนาเศรษฐกิิจโดยมีีภาคพลัังงานเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนหลััก;

•

การกำำ�หนดกระบวนทััศน์์การจััดการพลัังงานทั้้�งระบบ บนฐานคิิดของการจััดการพลัังงานอย่่างยั่่�งยืืน
และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม กล่่าวคืือ การส่่งเสริ ิมการใช้้พลัังงานสะอาดและพลัังงานหมุุนเวี ียนอย่่าง
เป็็นรูู ปธรรมและมีีประสิิทธิิภาพ;

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการรวมต้้นทุุนจากผลกระทบภายนอกต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมที่่�เกิิดจากภาค
พลัังงานในราคาของสิินค้้าพลัังงานจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญของการจััดการอากาศสะอาดผ่่านมาตรการจููงใจด้้วยกลไกตลาด (Carrot)
ในการจััดการอากาศสะอาดในภาคพลัังงานจากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
กฎระเบีียบ (Stick) เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน;

•

การยกระดัับการแข่่งขัันในภาคพลัังงานให้้มากกว่่าปัจจุ
ั บั
ุ นที่่
ั มี
� ผู้
ี ป
้� ระกอบการรายใหญ่่จำำ�นวนน้้อยราย;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญของการออกแบบนโยบายเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของผู้้�
ประกอบการในภาคพลัังงานให้้มากกว่่าปััจจุบั
ุ นที่่
ั เ� น้้นนโยบายสร้้างแรงจููงใจแบบอุุดหนุุนแต่่ไม่่ได้้ช่่วย
ยกระดัับขีีดความสามารถในการแข่่งขัันอย่่างยั่่�งยืืนให้้กัับผู้้�ประกอบการในภาคพลัังงาน;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดในภาคพลัังงานโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่ว่ มกัับ
การจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการจััดการอากาศสะอาด การจััดการ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการจััดการพลัังงานสะอาด;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลและงานวิ ิจััยเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และ
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ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศสะอาดในภาคพลัังงานทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา;
และ
•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาสัังคม โดยเฉพาะมิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ตั้้�งแต่่
ระดัับการกำำ�หนดนโยบาย การกำำ�กัับดููแล และการปฏิิบััติิการ

2.1.8 กระบวนทััศน์์ของภาคเหมืืองแร่่
ประกอบด้้วยแนวคิิดย่่อยในประเด็็นต่่างๆ ดัังนี้้�
•

การให้้ความสำำ�คััญกัับสิ่่�งแวดล้้อมโดยภาครััฐด้้วยการนำำ�เศรษฐกิิจสีีเขีียวมาเป็็นฐานและกรอบคิิดใน
การกำำ�หนดมาตรการในการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศจากการทำำ�เหมืืองแร่่;

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศจากเหมืืองแร่่ตามหลัักการสากลโดยเฉพาะ
การทำำ�เหมืืองสีีเขีียว (Green Mining) เพื่่�ออากาศสะอาด;

•

การยกระดัับจากการประสานงาน (Coordination) ไปสู่่�การบููรณาการ (Integration) การจััดการ
ในภาคอุุตสาหกรรมร่่วมกัันในการทำำ�งานระหว่่างหน่่วยงานที่่�อยู่่�ภายใต้้กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุุข รวมถึึงกระทรวงอื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้อง;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญของการจััดการอากาศสะอาดผ่่านมาตรการจููงใจด้้วยกลไกตลาด (Carrot)
ในการจััดการอากาศสะอาดในพื้้�นที่่เ� หมืืองแร่่จากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับให้้ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและ
กฎระเบีียบ (Stick) เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลและงานวิ ิจััยเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศสะอาดพื้้�นที่่เ� หมืืองแร่่ทั้้ง� การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการมีีส่ว่ นร่่วมของภาคประชาสัังคมในพื้้�นที่่ที่่
� ไ� ด้้รัับผลกระทบจากเหมืืองแร่่
และโรงประกอบโลหกรรมในการตรวจสอบกระบวนการพิิจารณา การอนุุมัติ
ั โิ ครงการว่่าได้้ปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม
กรอบกฎหมายหรื ือไม่่ ติิดตาม และตรวจสอบการดำำ�เนิินงานในพื้้�นที่่�; และ

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดในการทำำ�เหมืืองแร่่โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่ว่ ม
กัับการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างการจััดการอากาศสะอาด การจััดการ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการจััดการพลัังงานสะอาดในการทำำ�เหมืืองแร่่

บทวิ ิเคราะห์์ระดัับกระบวนทััศน์์
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2.1.9 กระบวนทััศน์์ของภาคขยะของเสีีย
ประกอบด้้วยแนวคิิดย่่อยในประเด็็นต่่างๆ ดัังนี้้�
•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการของเสีียโดยใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวี ียน (Circular Economy)
ให้้มากกว่่าปัจจุ
ั บั
ุ นที่่
ั ใ� ช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจเส้้นตรง (Linear Economy) รวมทั้้�งแนวคิิดเศรษฐกิิจรี ีไซเคิิล
(Recycling Economy);

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการของเสีียโดยนำำ�หลัักการว่่าด้้วยการผลิิตและการบริ ิโภคที่่�ยั่่ง� ยืืน (Sustainable Consumption and Production Principle) มาใช้้ให้้มากกว่่าปััจจุุบัันที่่�เน้้นเพีียงการ
ผลิิตที่่�ยั่่�งยืืนด้้านเดีียว หรื ือการบริ ิโภคที่่�ยั่่�งยืืนด้้านเดีียว หรื ือเน้้นความยั่่�งยืืนเพีียงผิิวเผิิน;

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการของเสีียโดยนำำ�หลัักการขยายความรัับผิิดชอบของผู้้�ผลิิตไปยัังช่่วง
ต่่างๆ ของวงจรชีีวิ ิตของผลิิตภััณฑ์์ (Extended Producer Responsibility) ให้้มากกว่่าปััจจุุบััน
ที่่�เน้้นเพีียงหลัักการผู้้ก่
� ่อมลพิิษเป็็นผู้้จ่
� ่าย (Polluter Pays Principle);

•

การยกระดัับจากการประสานงาน (Coordination) ไปสู่่�การบููรณาการ (Integration) การจััดการ
ของเสีียร่่วมกัันในการทำำ�งานระหว่่างหน่่วยงานที่่�อยู่่�ภายใต้้กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุุข กระทรวงพลัังงาน รวมถึึงกระทรวง
อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญของการจััดการอากาศสะอาดผ่่านมาตรการจููงใจด้้วยกลไกตลาด (Carrot)
ในการจััดการอากาศสะอาดสำำ�หรัับการจััดการของเสีียจากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับให้้ปฏิิบััติิตาม
กฎหมายและกฎระเบีียบ (Stick) เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน;

•

การยกระดัั บ ความสำำ� คัั ญ ในการจัั ด การอากาศสะอาดสำำ� หรัั บ การจัั ด การของเสีี ย โดยคำำ� นึึ ง ถึึ ง ผล
ประโยชน์์ร่ว่ มกัับการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างการจััดการอากาศสะอาด
การจััดการของเสีีย และการจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลและงานวิ ิจััยเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศสะอาดสำำ�หรัับการจััดการของเสีียทั้้�งการป้้องกัันและ
แก้้ไขปััญหา; และ

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาสัังคมในการให้้ข้้อมููล ติิดตาม เฝ้้าระวััง และ
ร่่วมแก้้ปััญหา
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2.1.10 กระบวนทััศน์์ของภาคประชาชน
ควรคำำ�นึึงถึึง “เส้้นทางการขัับเคลื่่�อนทางสัังคม” (Social Movement Pathway) ซึ่่�งประกอบ
ด้้วย 4 ลำำ�ดัับขั้้�น ได้้แก่่
1) การรัับรู้้� (Acknowledge);
2) การเรี ียนรู้้ แ
� ละเข้้าใจ (Learn & Understand);
3) ความตระหนััก (Awareness); และ
4) การใช้้สิิทธิิ (Exercise)
การขัับเคลื่่�อนทางสัังคมขั้้�นที่่� 1 ควรเริ่่ม
� อมููลที่่�ถููกต้้องว่่ามีีมลพิิษทาง
� จากการรัับรู้้� เช่่น รัับรู้้ข้้
อากาศและเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ จากนั้้�น ขั้้�นที่่� 2 ต้้องเรี ียนรู้้ แ
� ละเข้้าใจจากชีีวิ ิตจริ ิงถึึงปััญหารวมถึึงผล
กระทบของมลพิิษทางอากาศ เมื่่�อได้้รัับรู้้� เรี ียนรู้้ � และเข้้าใจปััญหา ภาคประชาชนจะเริ่่ม
� ตระหนัักถึึงปััญหา
ซึ่่�งเป็็นขั้้�นที่่� 3 ของเส้้นทางการขัับเคลื่่�อนทางสัังคม จากนั้้�น ภาคประชาชนถึึงจะมีีศัักยภาพในการใช้้สิิทธิิ
ทางกฎหมายในการเรี ียกร้้องให้้รััฐคุ้้�มครองสิิทธิิของตนเอง และเรี ียกร้้องให้้รััฐปกป้้องสิิทธิิดัังกล่่าวจากการ
ถููกบุุคคลที่่� 3 ละเมิิด รวมถึึงเรี ียกร้้องให้้รััฐต้้องดำำ�เนิินการใดๆ เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดสิิทธิินั้้�นอย่่างจริ ิงจััง ซึ่่�งเป็็นขั้้�น
ที่่� 4 ของเส้้นทางการขัับเคลื่่�อนทางสัังคม ทั้้�งนี้้� การใช้้สิิทธิิในขั้้�นที่่� 4 สามารถใช้้สิิทธิิได้้หลายรููปแบบ เช่่น
การเสนอร่่างกฎหมายโดยประชาชนเข้้าชื่่�อ หรื ือ การฟ้้องร้้องต่่อศาล หรื ือ การใช้้สิิทธิิชุุมนุุมในที่่�สาธารณะ
	ทั้้�งนี้้� ประกอบด้้วยแนวคิิดย่่อยในประเด็็นต่่างๆ ดัังนี้้�
•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างองค์์ความรู้้ เ� กี่่�ยวกัับผลกระทบสุุขภาพของมลพิิษทางอากาศ และการ
เผยแพร่่องค์์ความรู้้ใ� ห้้ประชาชนสามารถเข้้าใจได้้;

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างแรงจููงใจและระบบสนัับสนุุนเพื่่�อให้้เกิิดการเคลื่่�อนไหวของประชาชน
อย่่างมีีพลััง;

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการเชื่่�อมโยงกัับภาคการเมืืองเพื่่�อให้้เกิิดเจตน์์จำำ�นงค์์ทางการเมืืองในการผลััก
ดัันให้้เกิิดการแก้้ปััญหาที่่�เป็็นรูู ปธรรม;

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการผลัักภาระการพิิสููจน์์ความเสีียหายที่่�เกิิดจากมลพิิษทางอากาศจากภาค
ประชาชนผู้้�ได้้รัับความเสีียหายไปสู่่�ผู้้�ก่่อมลพิิษทางอากาศ;

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาศัักยภาพของประชาชนในการปรัับตััวเพื่่�อแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศ
อย่่างยั่่�งยืืน; และ

•

การนำำ�กระบวนทััศน์์ว่าด้้
่ วยประชาธิิปไตยแบบมีีส่่วนร่่วม (Participatory Democracy) มาปรัับใช้้
เพื่่�อสร้้างพลเมืืองที่่�ตื่่�นรู้้แ
� ละมีีคุุณภาพ
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2.1.11 กระบวนทััศน์์ของภาคเอกชน การเงิิน และการธนาคาร
	ด้้วยเป้้าหมายของภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร คืือ การแสวงหากำำ�ไรสููงสุุด ดัังนั้้�น
ในการส่่งเสริ ิมภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ให้้ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการแก้้ไขปััญหามลพิิษทาง
อากาศ เราต้้องเข้้าใจว่่าภาคเอกชนจะแสวงหาแนวทางแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศเพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การจััดการ
อากาศสะอาดที่่�ไม่่ส่ง่ ผลกระทบเชิิงลบต่่อศัักยภาพในการทำำ�กำำ�ไรและการอยู่่�รอดในทางธุุรกิจ
ิ ด้้วยเหตุุนี้้� หาก
มีีการออกกฎหมายใหม่่โดยปราศจากแรงจููงใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์ที่่เ� พีียงพอ ภาคเอกชนจะให้้ความร่่วมมืือน้้อย
	ทั้้�งนี้้� ประกอบด้้วยแนวคิิดย่่อยในประเด็็นต่่างๆ ดัังนี้้�
•

ผู้้�กำำ�หนดนโยบายและผู้้�ประกอบการในภาคธุุรกิิจ ภาคการเงิิน และการธนาคาร ควรให้้ความสำำ�คััญ
กัับสิ่่�งแวดล้้อมให้้มากขึ้้�นกว่่าปััจจุุบัันที่่�เน้้นการให้้ความสำำ�คััญกัับผลประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจจากการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นหลััก มากกว่่าให้้ความสำำ�คััญกัับสิ่่�งแวดล้้อมเพีียงผิิวเผิิน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งนำำ�เอา
แนวคิิด Environmental, Social และ Governance (ESG) มาปรัับใช้้;

•

กฎหมายและระเบีียบควรให้้ความสำำ�คััญด้้านสิ่่�งแวดล้้อมผ่่านการกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ภาคบัังคัับเพื่่�อให้้ทุุก
ธุุรกิิจคำำ�นึึงถึึงสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมมากกว่่าปััจจุุบัันที่่�กำำ�หนดอยู่่�บนเกณฑ์์ภาคสมััครใจเป็็นหลััก;

•

ภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ควรให้้ความสำำ�คััญกัับหลัักการชี้้�แนะว่่าด้้วยธุุรกิิจและสิิทธิิ
มนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ;

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของภาคธุุรกิิจ ภาคการเงิิน ภาคการธนาคาร ที่่�
สามารถตรวจสอบข้้อมููล ข้้อเท็็จจริ ิงได้้ จากทุุกภาคส่่วน;

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับมาตรการจููงใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ ที่่�สามารถปรัับพฤติิกรรมของ
ธุุรกิิจได้้จริ ิงจากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับตามกฎหมายและกฎระเบีียบ; และ

•

ผู้้�กำำ�หนดนโยบายในภาคเอกชน ภาคการเงิินและการธนาคาร ควรให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างความ
ตระหนัักรู้้ถึ
� ึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้กัับประชาชน และ นัักลงทุุนได้้รัับทราบ
อย่่างทั่่�วถึึง

2.1.12 กระบวนทััศน์์ของภาครััฐ
ประกอบด้้วยแนวคิิดย่่อยในประเด็็นต่่างๆ ดัังนี้้�
•

รััฐต้้องเคารพสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมและประเด็็นอากาศสะอาด โดยรััฐมีีหน้้าที่่� 1) เคารพ
(Respect) 2) ปกป้้อง (Protect) และ 3) ทำำ�ให้้บรรลุุซึ่่�งสิิทธิิ (Fulfill);

•

รััฐต้้องสนัับสนุุนให้้ประชาชนเข้้าถึึงและได้้รัับสิิทธิิในอากาศสะอาด ทั้้�งสองแบบ คืือ 1) สิิทธิิเชิิงเนื้้�อหา
(Substantive Rights) 2) สิิทธิเิ ชิิงกระบวนการ (Procedural Rights: Rights to Information
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คู่่�มืือประชาชน: สมุุดปกเขีียวอากาศสะอา

/ Participation/ Justice);
•

รััฐต้้องเพิ่่�มระดัับความสำำ�คััญของการปฏิิรูู ปกฎหมายอากาศสะอาดและกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมให้้มีีทั้้�ง
มาตรการจููงใจด้้วยกลไกตลาด (Carrot) และกฎระเบีียบ (Stick) และกำำ�หนดให้้สััดส่่วนของมาตรการ
จููงใจด้้วยกลไกตลาดมีีมากกว่่ากฎระเบีียบ; และ

•

รััฐต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับความเข้้มข้้นของระดัับในการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนให้้มากขึ้้�น รวมทั้้�งการ
ส่่งเสริ ิมการกระจายอำำ�นาจ (Decentralization) อย่่างเต็็มรููป และระบบการจััดการร่่วม (Co-management)

2.2 กระบวนทััศน์์ร่่วมของทุุกบทในแต่่ละกลุ่่�ม
2.2.1 กระบวนทััศน์์ร่่วมในกลุ่่�มที่่� 1 ภาคเกษตร ภาคป่่าไม้้ และมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดน
	สำำ�หรัับในกลุ่่�มที่่� 1 ซึ่่�งประกอบด้้วยภาคเกษตร ภาคป่่าไม้้ และมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดน
มีีประเด็็นร่ว่ มกัันคืือเรื่่อ
� งของการเผาในที่่�โล่่งแจ้้ง (Open Burning) นอกจากนั้้�น พื้้�นที่่�เกษตรและพื้้�นที่่�ป่่า
ไม้้มัักจะอยู่่�ติิดกััน และการทำำ�เกษตรในบางครั้้�งมัักมีีการลัักลอบปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยว/เชิิงพาณิิชย์์ อาทิิ ข้้าวโพด
เลี้้�ยงสััตว์์ ในพื้้�นที่่�ป่่า ในท้้ายสุุด ปััญหามลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนส่่วนมากในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้มีีแหล่่งกำำ�เนิิดหลัักมากจากการเผาทั้้�งในภาคเกษตรและภาคป่่าไม้้ ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้การจััดการอากาศ
สะอาดในภาคเกษตร ภาคป่่าไม้้ และมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดน เป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน จำำ�เป็็นต้้องพิิจารณา
ข้้อเสนอในระดัับกระบวนทััศน์์ร่ว่ ม
กระบวนทััศน์์ของแต่่ละเรื่่อ
� ง (ภาคเกษตร ภาคป่่าไม้้ และมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดน) ใน
กลุ่่�มที่่� 1 มีีลัักษณะร่่วมและคล้้ายคลึึงกัันในประเด็็นต่่อไปนี้้�
•

ความยากจนและระดัับการพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�แตกต่่างกัันทั้้�งในมิิติิภายในประเทศและระดัับภููมิิภาค;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญของการจััดการอากาศสะอาดผ่่านมาตรการจููงใจด้้วยกลไกตลาดตลอดห่่วงโซ่่
อุุปทานจากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบ;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่ว่ มกัับการจััดการปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการจััดการอากาศสะอาด การจััดการการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ และการจััดการพลัังงานสะอาด;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทและการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ได้้แก่่ เกษตรกร ชุุมชนใน
พื้้�นที่่�ป่่า ภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการผลิิตถึึงการบริ ิโภค และภาคการเงิินและการธนาคาร
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ที่่�สนัับสนุุนกิิจกรรมดัังกล่่าว;
•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ด้้วยมาตรการป้้องกััน (Preventive
Measures) มากกว่่ามาตรการแก้้ไข (Curative Measures) เมื่่�อเกิิดปััญหาแล้้วพร้้อมสนัับสนุุนงบ
ประมาณที่่�เพีียงพอ; และ

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในบทบาทของและความร่่วมมืือกัับองค์์กรระหว่่างประเทศในการจััดการมลพิิษ
ทางอากาศที่่�คำำ�นึึงถึึงบทบาทของธุุรกิิจกัับการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน

2.2.2 กระบวนทััศน์์ร่่วมในกลุ่่�มที่่� 2 ภาคเมืือง และภาคยานยนต์์และขนส่่ง
	สำำ�หรัับในกลุ่่�มที่่� 2 ซึ่่�งประกอบด้้วยภาคเมืืองและภาคยานยนต์์ที่่มี
� ค
ี วามเชื่่�อมโยงกััน โดยในระบบ
นิิเวศของเมืืองมีีหลายองค์์ประกอบซึ่่�งภาคยานยนต์์และขนส่่งมีีบทบาทสำำ�คััญในการเคลื่่�อนคนและสิ่่�งของ
สำำ�หรัับการอยู่่�อาศััยในเมืือง การจััดการระบบขนส่่งสาธารณะที่่�ดีีจะช่่วยทำำ�ให้้คนลดการใช้้รถยนต์์ส่่วนตััวซึ่่�ง
สามารถลดปััญหาการจราจรได้้ส่่งผลให้้มลพิิษทางอากาศในภาคเมืืองลดลง นอกจากนั้้�น การใช้้พลัังงาน
สะอาดสำำ�หรัับยานยนต์์ก็็จะยิ่่�งช่่วยลดปััญหามลพิิษทางอากาศลง ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้การจััดการอากาศสะอาดใน
ภาคเมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่งเป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน จำำ�เป็็นต้้องพิิจารณาข้้อเสนอในระดัับกระบวนทััศน์์
ร่่วม
กระบวนทััศน์์ของแต่่ละเรื่่อ
� ง (ภาคเมืือง และภาคยานยนต์์และขนส่่ง) ในกลุ่่�มที่่� 2 มีีลัก
ั ษณะร่่วม
และคล้้ายคลึึงกัันในประเด็็นต่่อไปนี้้�
•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดในภาคเมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่ง โดยคำำ�นึึง
ถึึงผลประโยชน์์ร่ว่ มกัับการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการจััดการเมืือง
การจััดการระบบขนส่่งสาธารณะ การจััดการยานยนต์์ที่่�ใช้้พลัังงานสะอาด การจััดการอากาศสะอาด
และการจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ;

•

การยกระดัับจากการประสานงาน (Coordination) ไปสู่่�การบููรณาการ (Integration) การจััดการ
ภาคเมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่งอย่่างยั่่�งยืืนในการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานที่่�อยู่่�ภายใต้้
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลัั ง งาน กระทรวงอุุ ต สาหกรรม กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงกระทรวงอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญของการจััดการอากาศสะอาดผ่่านมาตรการจููงใจด้้วยกลไกตลาด (Carrot)
ในการจััดการอากาศสะอาดในภาคเมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่งจากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับให้้
ปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบ (Stick) เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน;

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการมลพิิษทางอากาศในเมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่งด้้วยมาตรการ
ป้้องกััน (Preventive Measures) มากกว่่ามาตรการแก้้ไข (Curative Measures) เมื่่�อเกิิดปััญหา
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แล้้วพร้้อมสนัับสนุุนงบประมาณที่่�เพีียงพอ;
•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศสะอาดในภาคเมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่งทั้้�งการป้้องกัันและ
แก้้ไขปััญหาและเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาสัังคม; และ

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างแรงจููงใจและระบบสนัับสนุุนเพื่่�อให้้เกิิดการเคลื่่�อนไหวของประชาชน
อย่่างมีีพลัังในการจััดการอากาศสะอาดในภาคเมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่ง

2.2.3 กระบวนทััศน์์ร่่วมในกลุ่่�มที่่� 3 ภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาค
ขยะของเสีีย
	สำำ�หรัับในกลุ่่�มที่่� 3 ซึ่่�งประกอบด้้วยภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน พื้้�นที่่�สััมปทานเหมืืองแร่่
และการจััดการขยะของเสีีย มีีประเด็็นร่ว่ มกััน คืือ กระบวนการผลิิตตั้้�งแต่่กิจ
ิ กรรมต้้นน้ำำ�� กลางน้ำำ�� และปลาย
น้ำำ�� ที่่�ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศ โดยพื้้�นที่่�สััมปทานเหมืืองแร่่จััดเป็็นกิิจกรรมต้้นน้ำำ�� ส่่วนภาคอุุตสาหกรรม
จััดเป็็นกิจ
ิ กรรมกลางน้ำำ�� และการจััดการของเสีียจััดเป็็นกิจ
ิ กรรมปลายน้ำำ�� ขณะที่่�ภาคพลัังงานเกี่่�ยวข้้องเชื่่�อม
โยงตั้้�งแต่่กิิจกรรมต้้นน้ำำ�� กลางน้ำำ�� และปลายน้ำำ�� ซึ่่�งทุุกภาคเศรษฐกิิจจำำ�เป็็นต้้องใช้้พลัังงานในกระบวนการ
ผลิิตทำำ�ให้้เกิิดการเผาไหม้้ของเชื้้�อเพลิิงซึ่่�งเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดของมลพิิษทางอากาศ นอกจากนั้้�น ในภาคพลัังงาน
ยัังก่่อให้้เกิิดปััญหามลพิิษทางอากาศตั้้�งแต่่กระบวนการผลิิต แปรรููป และการใช้้ ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้การจััดการ
อากาศสะอาดในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคขยะของเสีีย เป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน
จำำ�เป็็นต้้องพิิจารณาข้้อเสนอในระดัับกระบวนทััศน์์ร่ว่ ม
กระบวนทััศน์์ของแต่่ละเรื่่อ
� ง (ภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคขยะของ
เสีีย) ในกลุ่่�มที่่� 3 พบว่่ามีลั
ี ักษณะร่่วมและคล้้ายคลึึงกัันในประเด็็นต่่อไปนี้้�
•

การให้้ความสำำ�คััญในการปกป้้อง อนุุรัักษ์์ และฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อมโดยภาครััฐให้้มากกว่่าปััจจุุบัันที่่�เน้้น
การพััฒนาเศรษฐกิิจในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคขยะของเสีีย;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญของการจััดการอากาศสะอาดผ่่านมาตรการจููงใจด้้วยกลไกตลาด (Carrot)
ในการจััดการอากาศสะอาดในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการของ
เสีีย จากเดิิมที่่�เน้้นเพีียงการบัังคัับให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบ (Stick) เพื่่�อมุ่่�งไปสู่่�การ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการจััดการอากาศสะอาดในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่
และภาคขยะของเสีีย โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่ว่ มกัับการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�นๆ อาทิิ ความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างการจััดการอากาศสะอาด การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ การจััดการ
พลัังงานสะอาด และการจััดการขยะของเสีีย;

บทวิ ิเคราะห์์ระดัับกระบวนทััศน์์

•
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การยกระดัับความสำำ�คััญในการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาสัังคมในการให้้ข้้อมููล ติิดตาม เฝ้้าระวััง และ
ร่่วมแก้้ปััญหา;

•

การยกระดัับจากการประสานงาน (Coordination) ไปสู่่�การบููรณาการ (Integration) การจััดการ
ในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคการจััดการของเสีีย ร่่วมกัันในการทำำ�งาน
ระหว่่างหน่่วยงานที่่�อยู่่�ภายใต้้กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวงพลัังงาน กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุุข รวมถึึงกระทรวงอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง;

•

การยกระดัับความสำำ�คััญในการพััฒนาฐานข้้อมููลและงานวิ ิจััยเพื่่�อใช้้ในการติิดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการอากาศสะอาดในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืือง
แร่่ และภาคขยะของเสีีย ทั้้�งการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา

2.2.4 กระบวนทััศน์์ร่่วมในกลุ่่�มที่่� 4 ภาคประชาชน ภาคเอกชน การเงิิน และการธนาคาร และ
ภาครััฐ
	สำำ�หรัับในกลุ่่�มที่่� 4 ซึ่่�งประกอบด้้วยภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร
และภาครััฐ มีีประเด็็นร่ว่ มกััน คืือ ทั้้�ง 3 ภาคส่่วนล้้วนเป็็นทั้้�งผู้้�กระทำำ�และผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากมลพิิษทาง
อากาศ อีีกทั้้�งยัังเป็็นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในการเปลี่่�ยนแปลง (Change Agent) ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้การจััดการ
อากาศสะอาดในภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร และภาครััฐ เป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน
จำำ�เป็็นต้้องพิิจารณาข้้อเสนอในระดัับกระบวนทััศน์์ร่ว่ ม กล่่าวคืือ ทั้้�งสามกลุ่่�มจำำ�เป็็นต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลง
บทบาทบางอย่่างไปจากเดิิม ทั้้�งนี้้� ตามข้้อเสนอที่่�จะได้้กล่่าวในลำำ�ดัับต่่อไป
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3. ข้้อเสนอในการจัั ดการอากาศสะอาด
เนื้้�อหาส่่วนนี้้�นำำ�เสนอข้้อเสนอร่่วมระดัับปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารทั้้�ง 4 กลุ่่�ม (Cluster) ที่่�เชื่่�อมโยงระหว่่างกัันในการจััดการ
อากาศสะอาด และนำำ�เสนอข้้อเสนอรายประเด็็นแบบข้้ามศาสตร์์ที่่�ครอบคลุุมข้้อเสนอด้้านนโยบาย ข้้อเสนอ
ด้้านกฎหมาย ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม และข้้อเสนออื่่�นๆ นอกจาก
นั้้�น ได้้นำำ�สรุุ ปสาระสำำ�คััญในเนื้้�อหาของร่่างพระราชบััญญััติิกำำ�กัับดููแลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ
แบบบููรณาการ พ.ศ. .... มาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของข้้อเสนอด้้วย โดยสรุุ ปได้้ดัังนี้้�

3.1 ข้้อเสนอร่่วมระดัับปฏิิบััติิการ
3.1.1 ข้้อเสนอร่่วมระดัับปฏิิบััติิการ: กลุ่่�มที่่� 1 (ภาคเกษตร ภาคป่่าไม้้ และอากาศสะอาดข้้าม
พรมแดน)
ในส่่วนการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�อากาศสะอาดในภาคเกษตร ป่่าไม้้ และ
อากาศสะอาดข้้ามพรมแดน มีีข้้อเสนอที่่�เป็็นประเด็็นร่ว่ มกััน ดัังนี้้�
•

รััฐควรนำำ�การจััดการไฟในภาคเกษตรและป่่าไม้้โดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน (Community-based Fire
Management) มาใช้้เป็็นแนวทางในการบััญญััติห
ิ รื ือแก้้ไขปรัับปรุุ งเนื้้�อหาสาระของกฎหมายทั้้�งหลาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการไฟในภาคเกษตรและป่่าไม้้ทั้้�งภายในประเทศและระหว่่างประเทศ

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�ใกล้้และอยู่่�ในป่่าในการช่่วยดููแลรัักษาป่่าไม้้ โดย
สนัับสนุุนงบประมาณให้้กัับชุุมชนอย่่างเพีียงพอ และเน้้นการปลููกป่่าในใจคนก่่อนที่่�จะให้้คนไปปลููกป่่า
(ปลููกคน” ก่่อน “ปลููกป่่า”) ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาค
อาเซีียน

•

รััฐควรยึึดหลัักการบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อจััดการอากาศสะอาดทั้้�งหน่่วยงานในกระทรวง
เดีียวกัันและข้้ามกระทรวงกััน โดยหน่่วยงานที่่�ควรบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัันในกระทรวงทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น กรมควบคุุมมลพิิษ กรมป่่าไม้้ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�
พืืช กรมส่่งเสริ ิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม สำำ�นัักงานแผนและนโยบายทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ในกรณีีข้้ามกระทรวง หน่่วยงานที่่�ควรบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกััน เช่่น กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุดมศึึกษา วิ ิจััย และ
นวััตกรรม กระทรวงพาณิิชย์์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุุข

•

รััฐควรยึึดหลัักการบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อจััดการมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนในระดัับ
ภููมิิภาคอาเซีียนที่่�เกิิดจากการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ เช่่น การร่่วมกัันจััดตั้้�งหน่่วยงานกลาง The
ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC) ซึ่่�ง
ทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานการจััดการอากาศสะอาดข้้ามพรมแดน

ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด

•
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รััฐควรยึึดหลัักการบููรณาการการจััดการมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้
เข้้ากัับประเด็็นสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�น เพื่่�อให้้เกิิดผลประโยชน์์ร่่วม (Co-benefit) ผ่่านการออกแบบแผน
ยุุทธศาสตร์์ระดัับชาติิและระดัับหน่่วยงาน เช่่น การจััดการอากาศสะอาดต้้องทำำ�ควบคู่่�กัับการจััดการ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการจััดการพลัังงานสะอาด

•

รััฐควรปรัับรููปแบบการให้้เงิินช่่วยเหลืือแบบเยีียวยาให้้เปล่่าไปสู่่�การให้้เงิินช่่วยเหลืือแบบมีีเงื่่�อนไขใน
การยกระดัับประสิิทธิิภาพการผลิิตและต้้องเป็็นการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยเงิินช่่วยเหลืือ
แบบมีีเงื่่�อนไขจะช่่วยปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมให้้เกษตรกรและชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่ามีีส่่วนร่่วมในการอนุุรัักษ์์
ฟื้้�นฟูู ปกป้้องพื้้�นที่่�ป่่าสงวน และลดการเผาในพื้้�นที่่�ป่่า

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมการนำำ�การจ่่ายค่่าตอบแทนบริ ิการระบบนิิเวศ (Payment for Ecosystem Services
หรื ือ PES) ในพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ซึ่่�งเป็็นรูู ปแบบหนึ่่�งของการให้้เงิินช่่วยเหลืือแบบมีีเงื่่�อนไขมาประยุุกต์์ใช้้ และ
สามารถนำำ�ไปขยายผลในการจััดการมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดนที่่�เกิิดจากการเผาในพื้้�นที่่�ป่่าด้้วย
การสร้้างความร่่วมมืือในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน

•

รััฐควรให้้เงิินช่่วยเหลืือแบบมีีเงื่่�อนไขเพื่่�อจููงใจให้้เกษตรกรในพื้้�นที่่�ลาดชัันและชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่าหัันมา
ปลููกพืืชยืืนต้้นหรื ือทำำ�วนเกษตรแทนการปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยว

•

รััฐไม่่ควรดำำ�เนิินการจััดการอากาศสะอาดโดยลำำ�พัังเนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดด้้านงบประมาณ องค์์ความรู้้� และ
กำำ�ลัังคน แต่่ควรร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษา ภาคเอกชน และ NGO ในพื้้�นที่่เ� พื่่�อส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุน
การให้้ความรู้้�และแนวปฏิิบััติิกัับเกษตรกรและชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่าถึึงทางเลืือกที่่�สามารถทดแทนการเผา
เพื่่�อเก็็บเกี่่�ยวและจััดการแปลงอย่่างทั่่�วถึึงทุุกพื้้�นที่่ทั้้
� ง� ในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดััง
กล่่าวในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน

•

ประชาชนควรรู้้ �ถึึงอัันตรายจากมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ต่่อสุุขภาพ
และรู้้ถึ
� งึ สิิทธิขั้้
ิ นพื้้
� น
� ฐานของการไม่่ตายก่่อนวััยอัันควรจากมลพิิษทางอากาศ และควรรวมกลุ่่�มเพื่่�อศึึกษา
ถึึงปััญหาและเสนอทางแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศ

•

ประชาชนผู้้�ตื่่�นรู้้�ในภาคประชาสัังคมควรร่่วมเรี ียกร้้องให้้ชุุมชนและท้้องถิ่่�นได้้รัับการส่่งเสริ ิมความรู้้�
ความเข้้าใจในอัันตรายของมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ต่่อสุุขภาพและ
ชีีวิ ิตตนเอง พร้้อมร่่วมรณรงค์์และประสานงานกัับทุุกภาคส่่วน ส่่งเสริ ิมให้้บุุคลากรในองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นมีีศัักยภาพในการจััดการอากาศสะอาดในพื้้�นที่่�และส่่งเสริ ิมการใช้้เทคโนโลยีีในการจััดการ
ปััญหาดัังกล่่าวให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น รวมถึึงพััฒนาความรู้้�ความสามารถให้้บุุคลากรของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ให้้มีีศัักยภาพและสร้้างระบบประสานความร่่วมมืือที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

•

รััฐควรพิิจารณาปรัับโครงสร้้างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการเผา
ในภาคเกษตรและป่่าไม้้ โดยไม่่หยุุดอยู่่�เพีียงแค่่การจััดการมลพิิษทางอากาศ (Air Pollution) เท่่านั้้น
�
แต่่ควรไปให้้ถึึงขั้้�นของการจััดการอากาศสะอาด (Clean Air) ด้้วย
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•

คู่่�มืือประชาชน: สมุุดปกเขีียวอากาศสะอา

รััฐควรพิิจารณาปรัับโครงสร้้างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการอากาศสะอาดให้้สามารถดำำ�เนิิน
นโยบาย ติิดตาม และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานได้้ครบวงจรตลอดห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานการผลิิตสิินค้้าเกษตร
และผลิิตภััณฑ์์จากป่่า

•

รััฐควรเคารพ ปกป้้อง และส่่งเสริ ิมสนัับสนุุนสิิทธิิและการใช้้สิิทธิิของประชาชนในการพััฒนากลไกและ
มาตรการต่่างๆ เพื่่�อแก้้ปััญหาการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ รวมทั้้�งมลพิิษทางอากาศข้้ามพรมแดน
ที่่�เกิิดขึ้้�น อาทิิ การแจ้้งเบาะแส ร้้องเรี ียน ฟ้้องร้้อง ให้้มีีความสะดวกสบายและเข้้าถึึงได้้ง่่ายในทุุกพื้้�นที่่�

•

รััฐควรกำำ�หนดให้้มีีการจััดระเบีียบการเผา (Prescribe Burning) ในพื้้�นที่่เ� กษตรและพื้้�นที่่ป่
� ่าไม้้กรณีี
จำำ�เป็็นและไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้ และเพิ่่�มบทลงโทษสำำ�หรัับผู้้�ละเมิิด โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อการพััฒนาที่่�
ยั่่�งยืืน ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน

•

รััฐควรกำำ�หนดให้้มีีการบริ ิหารจััดการเชื้้�อเพลิิงในพื้้�นที่่�ป่่าไม้้ (Forest Fuel Management) อย่่าง
สม่ำำ��เสมอ เช่่น นำำ�เศษใบไม้้ที่่�ทัับถมออกจากพื้้�นที่่�ป่่าและนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ การทำำ�แนวกัันไฟ ทั้้�งใน
ระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน

•

รััฐควรปรัับปรุุ งแก้้ไขกฎหมายเดิิมหรื ือออกกฎหมายใหม่่ที่่�ตอบสนองต่่อปััญหาเชิิงโครงสร้้างที่่�ทำำ�ให้้
เกิิดการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ ยกตััวอย่่างเช่่น พระราชบััญญััติิป่่าชุุมชน พ.ศ. 2562 กฎหมายที่่�
ส่่งเสริ ิมการทำำ�เกษตรกรรมยั่่�งยืืน รวมทั้้�งนำำ�กฎหมายไปบัังคัับใช้้ (Law Enforcement) อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการจััดการอากาศสะอาด

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนให้้มีีการพััฒนาระบบติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานพร้้อมตััวชี้้�วััด
ความสำำ�เร็็จในการลดการเผาในพื้้�นที่่�ป่่าและเกษตรในระดัับชุุมชน

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมให้้ประชาชนมีีสิทธิ
ิ ใิ นการเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่ป่
� า่ อาทิิ การเก็็บของป่่า การทำำ�
เกษตรกรรมในพื้้�นที่่�ป่่า ให้้กัับชุุมชนในทุุกพื้้�นที่่� พร้้อมมาตรการแรงจููงใจที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้ชุุมชนช่่วย
กัันปกป้้องพื้้�นที่่�ป่่าสงวนและลดปััญหาการเผาในพื้้�นที่่�ป่่า

•

รััฐไม่่ควรปิิดกั้้�นการเคลื่่�อนไหวของภาคประชาสัังคม แต่่ควรส่่งเสริ ิมการเคลื่่�อนไหวของภาคประชา
สัังคมเพื่่�อเป็็นแรงหนุุนในการเสนอกฎหมายกัับรััฐอัันเนื่่�องมาจากมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการเผา
ในภาคเกษตรและป่่าไม้้ ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาค
อาเซีียน

•

ประชาชนในพื้้�นที่่ห
� รื ือในท้้องถิ่่�นต้้องให้้ความร่่วมมืือปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายเพื่่�อลดมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิด
จากการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้ และเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งอากาศสะอาดทั้้�งในระดัับภายในประเทศและ
สร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน

•

รััฐควรสนัับสนุุนการพััฒนาระบบโลจิิสติิกส์์เพื่่�อส่่งเสริ ิมการใช้้เศษวััสดุุเหลืือทางการเกษตรและป่่าไม้้
ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน

ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด

•
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รััฐควรส่่งเสริ ิมให้้มีีตลาดสำำ�หรัับเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรและป่่าไม้้ให้้ทั่่�วถึึงในทุุกพื้้�นที่่ทั้้
� ง� ในระดัับ
ภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาคอาเซีียนเพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับเศษ
วััสดุุเหลืือใช้้เหล่่านี้้�

•

รััฐควรสนัับสนุุนการพััฒนาการใช้้ประโยชน์์จากเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรและป่่าไม้้ในอุุตสาหกรรม
ขั้้�นสููงเพื่่�อยกระดัับมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับเศษวััสดุุเหลืือใช้้เหล่่านี้้�

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการซื้้�อขายคาร์์บอนภาคสมััครใจในภาคเกษตรและป่่าไม้้ทั้้�งในระดัับภายใน
ประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการทำำ�เกษตรกรรมยั่่�งยืืนและมาตรฐานการผลิิตทางการเกษตรทั้้�งในระดัับ
ภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน

•

รััฐควรสนัับสนุุนการติิดตั้้�งระบบตรวจสอบย้้อนกลัับตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน (Supply Chain Traceability System) เพื่่�อให้้ทราบแหล่่งผลิิตสิินค้้าเกษตรและผลิิตภััณฑ์์จากป่่าทั้้�งในและนอกพื้้�นที่่�ป่่า
ตั้้�งแต่่ต้้นทางถึึงผู้้�บริ ิโภค (From Farm/Forest to Fork)

•

รััฐควรตรากฎหมายอากาศสะอาดซึ่่�งมุ่่�งจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศจากการเผาในภาคเกษตรและ
ป่่าไม้้และมุ่่�งไปสู่่�การทำำ�ให้้เกิิดอากาศสะอาดอย่่างเป็็นระบบและบููรณาการการทำำ�งานของทุุกภาคส่่วน
ทั้้�งภาครััฐด้้วยกัันเองและการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาสัังคมโดยเฉพาะชุุมชนในระดัับที่่�เข้้มข้้น โดยมีี
มาตรการ กลไก และเครื่่อ
� งมืือต่่างๆ ในการจััดการอากาศสะอาด เช่่น แผนแม่่บทอากาศสะอาด กองทุุน
อากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ มาตรการสนัับสนุุนท้้องถิ่่�น ฯลฯ

•

รััฐควรจััดให้้มีีมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบและควบคุุมมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการเผา
ในภาคเกษตรและป่่าไม้้ ได้้แก่่ การกำำ�หนดค่่ามาตรฐานคุุณภาพอากาศให้้ครบถ้้วน การระงัับเหตุุเดืือด
ร้้อนรำำ�คาญตามกฎหมาย การใช้้กฎหมายของราชการส่่วนท้้องถิ่่�น และการใช้้อำำ�นาจตามกฎหมาย
ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย

•

รััฐควรจััดให้้มีีมาตรการทางกฎหมายในการป้้องกัันมลพิิษ หรื ือสนัับสนุุนส่่งเสริ ิมให้้เกิิดอากาศสะอาด
อาทิิ มาตรการส่่งเสริ ิมการทำำ�เกษตรยั่่�งยืืน การกำำ�หนดมาตรฐานการผลิิตอาหาร มาตรการส่่งเสริ ิม
การทำำ�วนเกษตรในพื้้�นที่่�ป่่าทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาค
อาเซีียน

•

ภาคประชาสัังคมโดยเฉพาะชุุมชนควรปรัับทััศนคติิและความเชื่่�อในเรื่่�องสนัับสนุุนการเผา การเป็็น
ปฏิิปัักษ์์หรื ือปฏิิเสธเครื่่�องจัักร การมีีความรู้้�ที่่�คลาดเคลื่่�อนหรื ือไม่่รอบด้้าน และคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์
สาธารณะในระยะยาว โดยต้้องร่่วมกัันรับ
ั ผิิดชอบในผลกระทบจากการเผา และรณรงค์์สนัับสนุุนการ
จััดการอากาศสะอาด

•

ภาคประชาสัังคมควรร่่วมมืือกัันหาแนวทางเพื่่�อลดต้้นทุุนการผลิิตสิินค้้าในภาคเกษตรและป่่าไม้้ โดย
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คู่่�มืือประชาชน: สมุุดปกเขีียวอากาศสะอา

ขอรัับการสนัับสนุุนจากพัันธมิิตรในภาคประชาสัังคม และเรี ียกร้้องต่่อรองกัับรััฐ ทั้้�งในระดัับภายใน
ประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน
•

ภาคประชาสัังคมควรนำำ�มาตรการลงโทษทางสัังคมมาใช้้ โดยการรณรงค์์ไม่่อุุดหนุุนสิินค้้า หรื ือไม่่
สนัับสนุุนธุรกิ
ุ จที่่
ิ ไ� ม่่ใส่่ใจช่่วยลดการเผา และให้้ความช่่วยเหลืือเกษตรกรและชุุมชนในพื้้�นที่่ป่
� าที่่
่ เ� ป็็นกลุ่่�ม
เปราะบางทางอำำ�นาจ เศรษฐกิิจ และสัังคม

•

ภาคประชาสัังคมโดยเฉพาะเกษตรกรและชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่าควรพััฒนาตนเอง ผู้้นำ
� ำ� และกลุ่่�ม โดยการ
ทำำ�งานร่่วมกัับภาคส่่วนต่่างๆ ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาค
อาเซีียน

•

รััฐควรปลููกจิิตสำำ�นััก สร้้างความตระหนัักรู้้� และเสริ ิมสร้้างองค์์ความรู้้ใ� ห้้เกษตรกรและชุุมชนในพื้้�นที่่ป่
� า่
รวมทั้้�งนำำ�เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมมาจััดการวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรและป่่าไม้้ ทั้้�งในระดัับภายใน
ประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนกิจ
ิ กรรมในการเผยแพร่่ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับอัันตรายของมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิด
จากการเผาในภาคเกษตรและป่่าไม้้เพื่่�อให้้ตระหนัักรู้้�ถึึงอัันตรายและความร้้ายแรงที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
สุุขภาพทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การตายก่่อนวััยอัันควร (Pre-mature Death) และการ
รายงานค่่าดััชนีีคุุณภาพอากาศ (Air Quality Index) อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและ
สร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน

•

รััฐควรบริ ิหารจััดการกรณีีเฉพาะเกี่่�ยวกัับการที่่�มีีชาวเขาที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ป่่าก่่อนการมีีกฎหมายออกมา
ประกาศพื้้�นที่่�อนุุรัก
ั ษ์์ เพื่่�อให้้ชาวเขาได้้อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ป่่าต่่อไป โดยกำำ�หนดเงื่่�อนไขให้้เหมาะสม เช่่น
กำำ�หนดขอบเขตพื้้�นที่่ที่่
� อ
� นุุญาตให้้ทำำ�กิินอย่่างเหมาะสม และกำำ�หนดข้้อห้้ามบุุกรุุ กพื้้�นที่่ป่
� ่าส่ว่ นอื่่�น ทั้้�งนี้้�
ภาครััฐและชุุมชนต้้องร่่วมกัันกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�สอดคล้้องกัับบริ ิบทของพื้้�นที่่�อย่่างยั่่�งยืืน

•

รััฐในส่่วนกลางควรสนัับสนุุนงบประมาณ ทรััพยากร และบุุคลากรให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ที่่� มีี อำำ� นาจหน้้าที่่� ใ นการจัั ด การการเผาในภาคเกษตรและป่่ า ไม้้ให้้สามารถดำำ� เนิิ น งานได้้อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน

•

รััฐควรจััดการไฟป่่าและการเผาในพื้้�นที่่เ� กษตรโดยวางมาตรการทางกฎหมายเพื่่�อลงโทษการจััดการการ
เผาที่่�ไม่่ปลอดภััยและการป้้องกัันการเผาที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้ โดยใช้้ค่่าปรัับควบคู่่�กัับมาตรการจููงใจ

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการสร้้างทางเลืือกให้้ชุุมชนปลููกพืืชยืืนต้้นในพื้้�นที่่ป่
� า่ และเกษตรในพื้้�นที่่สูู
� ง
แทนการปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยว โดยสนัับสนุุนงานวิ ิจััยที่่�ศึึกษาทางเลืือกสำำ�หรัับการปลููกพืืชชนิิดอื่่�นทดแทน
พร้้อมให้้องค์์ความรู้้ที่่
� เ� กี่่�ยวกัับการปลููกพืืชทางเลืือก และหาตลาดรองรัับให้้กัับชุุมชน ทั้้�งในระดัับภายใน
ประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน

•

รััฐควรสนัับสนุุนการสร้้างช่่องทางแบ่่งปัันความรู้้�ระหว่่างชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่าแต่่ละพื้้�นที่่�มาแลกเปลี่่�ยน

ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด
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เรี ียนรู้้ � วิ ิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสาเหตุุและผลกระทบซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การถอดบทเรี ียน เพื่่�อให้้แต่่ละ
ชุุมชนสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ให้้สอดคล้้องกัับบริ ิบทของพื้้�นที่่ต
� นเอง และสามารถเข้้าใจรากเหง้้าของ
ปััญหามลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากการเผาป่่าในพื้้�นที่่ข
� องตนเอง อัันจะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาหาทางออกที่่�
เหมาะสม ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน
•

รััฐในส่่วนกลางควรสนัับสนุุนการเพิ่่�มศัักยภาพ (Capacity Building) ให้้กัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้อง
ถิ่่�นในการยกระดัับการมีีส่่วนร่่วมในการจััดการร่่วม (Co-management) กัับชุุมชน โดยจััดให้้มีีการ
ปรึ ึกษาหารื ือกัับชุุมชน การฝึึกอบรม อุุปกรณ์์และเทคโนโลยีี รวมทั้้�งสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อใช้้ในการบริ ิหาร
จััดการการเผาในพื้้�นที่่เ� กษตรและพื้้�นที่่ป่
� า่ ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวใน
ระดัับภููมิิภาคอาเซีียน

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการฝึึกอบรมอาสาสมััครดัับไฟป่่าเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะและความรู้้ใ� ห้้เพีียงพอทั้้�ง
ในเชิิงปริ ิมาณและคุุณภาพในทุุกพื้้�นที่่� และจััดทำำ�ฐานข้้อมููลผู้้�ผ่่านการฝึึกอบรมในการดัับไฟป่่าอย่่าง
เป็็นระบบ พร้้อมแรงจููงใจที่่�เหมาะสมทั้้�งในรููปตััวเงิินและไม่่ใช่่ตััวเงิิน ทั้้�งในระดัับภายในประเทศและ
สร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน

•

รััฐควรนำำ�คู่่�มืือการจััดการป่่าขององค์์การไม้้เขตร้้อนระหว่่างประเทศ (International Tropical
Timber Organization: ITTO) มาใช้้เป็็นแนวทางในการบริ ิหารจััดการไฟป่่า ทั้้�งในระดัับภายใน
ประเทศและสร้้างความร่่วมมืือดัังกล่่าวในระดัับภููมิิภาคอาเซีียน

3.1.2 ข้้อเสนอร่่วมระดัับปฏิิบััติิการ: กลุ่่�มที่่� 2 (ภาคเมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่ง)
	สำำ�หรัับการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศในภาคเมืืองและภาคยานยนต์์และขนส่่ง มีีข้้อเสนอ
แนะที่่�เป็็นประเด็็นร่ว่ มกัันดัังนี้้�
•

รััฐควรส่่งเสริ ิมการทำำ�งานจากบ้้าน (Work from home) ในรููปแบบต่่างๆ เพื่่�อลดการเดิินทางด้้วย
ยานยนต์์ส่่วนบุุคคล อาทิิ การกำำ�หนดวัันที่่�เข้้าสำำ�นัักงานและวัันที่่�ทำำ�งานจากบ้้านในแต่่ละสััปดาห์์

•

รััฐควรบริ ิหารจััดการและปรัับปรุุ งระบบขนส่่งสาธารณะให้้มีีประสิิทธิิภาพ รวดเร็็ว และสะดวกสบาย
เพื่่�อจููงใจให้้คนหัันมาใช้้ระบบขนส่่งสาธารณะแทนการใช้้ยานยนต์์ส่่วนบุุคคล

•

รััฐควรสนัับสนุุนการเดิินทางโดยไม่่ใช้้เครื่่อ
� งยนต์์ด้้วยการพััฒนาทางเท้้าและเลนจัักรยานให้้ครอบ คลุุม
และมีีคุุณภาพ ทั้้�งสภาพโครงสร้้างและผิิวการจราจร เพื่่�อความปลอดภััยในชีีวิ ิตและทรััพย์์สิินของ
ประชาชนผู้้�ใช้้การเดิินทางในรููปแบบเหล่่านี้้� ตลอดจนวางแผนการจราจรรููปแบบดัังกล่่าวร่่วมกัับรููป
แบบการเดิินทางอื่่�นๆ ด้้วย

•

รััฐควรเร่่งผลัักดัันให้้มีีการใช้้ยานยนต์์พลังั งานสะอาดด้้วยการลงทุุนในโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�อสนัับสนุุน
การใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าในภาคเมืือง เช่่น ระบบโครงข่่ายไฟฟ้้า (Power Grid) และสถานีีชาร์์จสำำ�หรัับ
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รถยนต์์ไฟฟ้้า
•

รััฐควรบริ ิหารจััดการการใช้้พื้้�นที่่จราจรข
�
องภาคเมืืองเพื่่�อลดความแออััดของการจราจรและมลพิิษทาง
อากาศ อาทิิ การกำำ�หนดอััตราค่่าจอดรถและการจััดการพื้้�นที่่�จอดรถ การจััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมถนน
และการควบคุุมจำำ�นวนรถยนต์์

•

ภาคประชาสัังคมควรร่่วมกัันส่่งเสริมิ ให้้ประชาชนเห็็นคุุณค่่าและสร้้างค่่านิิยมในการเดิินทางด้้วย
จัักรยานและการเดิินทางด้้วยรููปแบบอื่่�นที่่เ� ป็็นมิต
ิ รต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเพิ่่�มขึ้้�นแทนการใช้้ยานยนต์์ส่ว่ นบุุคคล

•

ภาคประชาสัังคมควรเคลื่่�อนไหวเรี ียกร้้องให้้ข้้อเสนอต่่อรััฐเรื่่อ
� งการจััดการเมืืองและโครงสร้้างพื้้�นฐาน
เพื่่�อส่่งเสริ ิมการเดิินทางและการขนส่่งที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศอย่่างมีีคุุณภาพ

•

ภาคประชาสัังคมควรร่่วมรณรงค์์และขัับเคลื่่�อนการลงมืือปฏิิบััติิของภาคประชาชนเองเพื่่�อลดมลพิิษ
ทางอากาศ เช่่น การใช้้ยานพาหนะอย่่างรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ด้้วยการตรวจสอบสภาพรถ การขัับใน
ความเร็็วที่่�เหมาะสม และปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมาย การใช้้ระบบ Carsharing หรื ือ Carpooling เพื่่�อลด
การใช้้รถยนต์์

•

ภาคประชาสัังคมควรมีีส่ว่ นร่่วมกัับภาครััฐในการตรวจสอบ ติิดตาม และส่่งเสริ ิมการพััฒนาเมืืองอย่่าง
ยั่่�งยืืนควบคู่่�กัับการใช้้มาตรการและนโยบายเพื่่�อลดมลพิิษทางอากาศจากยานยนต์์

3.1.3 ข้้อเสนอร่่วมระดัับปฏิิบััติิการ: กลุ่่�มที่่� 3 (ภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่
และภาคขยะของเสีีย)
ในส่่วนการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่
และภาคขยะของเสีีย มีีข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประเด็็นร่ว่ มกัันดัังนี้้�
•

รััฐควรยกระดัับนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาค
ขยะของเสีีย โดยเฉพาะภารกิิจของการคุ้้�มครองและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ระบบนิิเวศในธรรมชาติิ และ
ทรััพยากรธรรมชาติิ ให้้เป็็นหนึ่่�งในนโยบายที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของประเทศที่่�จะต้้องได้้รัับการสนัับสนุุนงบ
ประมาณสููง

•

รััฐควรกำำ�หนดนโยบาย “เศรษฐกิิจหมุุนเวี ียน” เป็็นวาระแห่่งชาติิ เพื่่�อ 1) เตรี ียมพร้้อมรัับมืือกัับปััญหา
ความขาดแคลนทรััพยากรธรรมชาติิในอนาคต 2) หาทางออกในการแก้้ปััญหาทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�
เกิิดขึ้้�นจากขยะของเสีียและวััสดุุเหลืือใช้้ 3) ช่่วยลดก๊๊าซเรื ือนกระจกที่่�ทำำ�ให้้เกิิดภาวะโลกร้้อน 4) สร้้าง
โอกาสสำำ�หรัับการเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจในรููปแบบใหม่่ โดยเฉพาะจากการพััฒนาธุุรกิจ
ิ ใหม่่ การสร้้าง
มููลค่่าจากการดำำ�เนิินธุรกิ
ุ จรูู
ิ ปแบบใหม่่ การปรัับธุุรกิจ
ิ เดิิมที่่�เพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพการใช้้ทรััพยากรและการ
หมุุนเวี ียนของวััสดุุ โดยกำำ�หนดเป้้าหมายในการจััดการขยะที่่�ชััดเจน เช่่น เป้้าหมายการลดปริ ิมาณขยะ
การนำำ�ขยะมาใช้้ประโยชน์์ การรี ีไซเคิิลขยะ และสััดส่่วนการใช้้วััสดุุรี ีไซเคิิลในผลิิตภััณฑ์์ เป็็นต้้น

ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด

•
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รััฐควรทบทวนความเหมาะสมของกลุ่่�มกฎหมายที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาด้้านเศรษฐกิิจในภาคอุุตสาหกรรม
ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคขยะของเสีียของประเทศ เนื่่�องจากพบว่่าการออกกฎหมายหรื ือ
การแก้้ไขกฎหมายในปััจจุุบัันหลายฉบัับมุ่่�งเน้้นที่่�จะต้้องการพััฒนาในด้้านเศรษฐกิิจมากกว่่าด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อม

•

รััฐควรนำำ�กลุ่่�มกฎหมายด้้านสุุขภาพมาบัังคัับใช้้ควบคู่่�กัับกฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างบููรณาการ

•

รััฐควรสนัับสนุุนร่่างพระราชบััญญััติิกำำ�กัับดููแลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ
หรื ือหลัักการที่่�อยู่่�ในร่่างพรบ. ฉบัับนี้้�มาปรัับใช้้

•

รััฐควรติิดตั้้�งสถานีีตรวจวััดคุุณภาพอากาศให้้มากเพีียงพอและครอบคลุุมพื้้�นที่่�โรงงานอุุตสาหกรรม
ขนาดต่่างๆ ทั้้�งในและนอกเขตนิิคมอุุตสาหกรรม พื้้�นที่่�สััมปทานเหมืืองแร่่ หลุุมฝัังกลบ โรงงานกำำ�จััด
ขยะ โรงงานรี ีไซเคิิลขยะ รวมถึึงพื้้�นที่่ชุ
� ม
ุ ชนที่่�มีโี อกาสได้้รัับผลกระทบจากมลพิิษทางอากาศ รวมถึึงส่่ง
เสริ ิมและสนัับสนุุนการพััฒนาเทคโนโลยีีดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั เพื่่�อติิดตามเฝ้้าระวัังสารมลพิิษทางอากาศที่่�เป็็นอัน
ั ตราย
ต่่อสุุขภาพของประชาชน

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมการมีีส่ว่ นร่่วมและขยายบทบาทภาคประชาชนทั่่�วประเทศตั้้�งแต่่ระดัับการกำำ�หนดนโยบาย
การกำำ�กัับดููแล การปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร และคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรธรรมชาติิ ที่่�อาจจะได้้ผลกระทบ
จากกิิจกรรมในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคขยะของเสีีย

•

รััฐควรพััฒนาความรู้้�ความสามารถของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�รัับผิิดชอบภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาค
เหมืืองแร่่ และภาคขยะของเสีีย ในการบริ ิหารจััดการ ติิดตาม ตรวจสอบ และให้้คำำ�แนะนำำ�ในการแก้้
ปััญหามลพิิษทางอากาศ

•

รััฐควรเร่่งสร้้างความตระหนัักรู้้ใ� ห้้ผู้้บ
� ริ ิหารและบุุคลากรของหน่่วยงานที่่�มีส่
ี ว่ นรัับผิิดชอบในการจััดการ
มลพิิษทางอากาศทราบถึึงความสำำ�คััญและศัักยภาพรวมถึึงข้้อดีีและข้้อเสีียของมาตรการจููงใจเชิิง
เศรษฐศาสตร์์เมื่่�อเทีียบกัับการมาตรการบัังคัับ และข้้อดีีของการประเมิินมููลค่่าผลกระทบเชิิงลบต่่อ
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมของมลพิิษทางอากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิดในภาคอุุตสาหกรรม ภาค
พลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคขยะของเสีีย รวมถึึงการประเมิินผลประโยชน์์สุทธิ
ุ ข
ิ องมาตรการต่่างๆ
ที่่�ใช้้ในการจััดการอากาศสะอาด

•

รััฐควรออกกฎหมายว่่าด้้วยการควบคุุมการปลดปล่่อยมลพิิษอากาศที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มสารอัันตรายทางอากาศ
และกำำ�หนดประเภทของแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�จะต้้องควบคุุมการปล่่อยสารกลุ่่�มนี้้�โดยครอบคลุุมทั้้�งแหล่่งกำำ�เนิิด
แบบอยู่่�กัับที่่� (Stationary Sources) และแหล่่งกำำ�เนิิดแบบฟุ้้�งกระจาย (Fugitive Sources) ตาม
หลัักสากล

•

รััฐควรพััฒนาฐานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาค
เหมืืองแร่่ และภาคขยะของเสีีย และเผยแพร่่สู่่�สาธารณะ
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รััฐควรสนัับสนุุนให้้มีีการวิ ิจััยเพื่่�อศึึกษา ติิดตาม และประเมิินผลกระทบของมลพิิษทางอากาศต่่อสุุขภาพ
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม และประเมิินผลประโยชน์์สุุทธิข
ิ องมาตรการต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการจััดการ
อากาศสะอาดในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคขยะของเสีียอย่่างต่่อเนื่่�อง

•

รััฐควรจััดโครงการอบรมให้้ความรู้้�แก่่ประชาชนในการป้้องกัันตนเอง การเปิิดโอกาสให้้ประชาชนใน
แต่่ละพื้้�นที่่� โดยเฉพาะพื้้�นที่่เ� สี่่�ยง ได้้ร่่วมกิิจกรรมเฝ้้าระวัังมลพิิษทางอากาศที่่�เกิิดจากภาคอุุตสาหกรรม
ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคขยะของเสีีย ร่่วมกัับหน่่วยงานด้้านสาธารณสุุข

•

รััฐควรนำำ�มาตรการจููงใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์ (อาทิิ เช่่น การซื้้�อขายใบอนุุญาตการปล่่อยมลพิิษ ธนาคาร
ใบอนุุญาตการปล่่อยมลพิิษ การเก็็บค่่าธรรมเนีียมการปล่่อยมลพิิษ การเก็็บภาษีีการปล่่อยมลพิิษ การ
เก็็บภาษีีสินค้้าที่่
ิ
�ปล่่อยมลพิิษสููง พัันธบััตรประกัันความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ระบบฝากไว้้ได้้คืืน) มา
ใช้้ในการจััดการมลพิิษทางอากาศในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคขยะของ
เสีียให้้มากขึ้้�นกว่่าปััจจุุบันที่่
ั �เน้้นการใช้้มาตรการบัังคัับเป็็นหลััก

•

รััฐควรกำำ�หนดมาตรการทางการเงิิน มาตรการภาษีี และมาตรการทางสัังคม เพื่่�อสนัับสนุุนการจััดการ
อากาศสะอาดในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคขยะของเสีีย

•

รััฐควรควรส่่งเสริ ิมให้้มีีการจััดตั้้�งกองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศอัันจะนำำ�ไป
สู่่�การจััดการอากาศสะอาดอย่่างยั่่�งยืืน

•

รััฐควรใช้้มาตรการเพื่่�อส่่งเสริ ิมให้้ผู้้ป
� ระกอบการในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และ
ภาคขยะของเสีีย เปิิดเผยข้้อมููลสิินค้้าและกระบวนการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมสู่่�ผู้้�บริ ิโภค เช่่น
ฉลากผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่� เ ป็็ นมิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้อม การจัั ด ประเภทของโรงงานอุุ ต สาหกรรมตามดัั ช นีี
ประสิิทธิิภาพด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Performance)

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการใช้้พลัังงานหมุุนเวี ียนทดแทนพลัังงานจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลซึ่่�งเป็็น
แหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศและปล่่อยก๊๊าซเรื ือนกระจกในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืือง
แร่่ และภาคขยะของเสีีย ให้้มากขึ้้�นในทุุกรููปแบบ

•

รััฐควรเร่่งผลัักดัันนโยบายส่่งเสริ ิมประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานควบคู่่�กัับนโยบายส่่งเสริ ิมพลัังงาน
หมุุนเวี ียนและนโยบายสภาพภููมิิอากาศ ในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคขยะ
ของเสีีย พร้้อมผลัักดัันนโยบายข้้างต้้นให้้มีีการบัังคัับใช้้ในระดัับท้้องถิ่่�น

•

รััฐควรกำำ�หนดให้้มีีการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ควบคุุมมลพิิษที่่�ทัันสมััยและกำำ�หนดค่่ามาตรฐานการปล่่อยฝุ่่�นที่่�
ปลายปล่่องและพื้้�นที่่�ประกอบการในภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคขยะของ
เสีีย ให้้ครอบคลุุมและเข้้มงวดมากขึ้้�นตามมาตรฐานสากล

•

ภาคประชาสัังคมควรร่่วมเรี ียกร้้องรัักษาสิิทธิข
ิ องตนเองและเปิิดใจรัับฟัังข้้อมููลการวิ ิเคราะห์์ผลกระทบ
สิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพจากภาครััฐและผู้้มี
� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น

ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด
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ภาคประชาสัังคมควรส่่งเสริมิ ความเข้้าใจถึึงการจััดการคุุณภาพอากาศในภาคอุุตสาหกรรม ภาค
พลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และภาคขยะของเสีีย ที่่�เชื่่�อมโยงระหว่่างปััญหามลพิิษทางอากาศกัับผลกระ
ทบต่่อสุุขภาพ

•

ภาคประชาสัังคมควรส่่งเสริ ิมให้้แรงงานมีีการปรัับตััวเพื่่�อเรี ียนรู้้ แ
� ละเพิ่่�มทัักษะแรงงานให้้สอดคล้้องกัับ
ทิิศทางการพััฒนาเศรษฐกิิจสีเี ขีียว การทำำ�เหมืืองสีีเขีียว พลัังงานสะอาด และการผลิิตที่่�เป็็นมิต
ิ รต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อม ในขณะเดีียวกััน รััฐควรช่่วยเสริ ิมให้้การปรัับตััวของแรงงานในภาคประชาสัังคมมีีความเป็็น
ไปได้้ด้้วยความราบรื่่น
� และมีีประสิิทธิิภาพ

•

ภาคประชาสัังคมควรทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่ไ� ด้้รัับการกระจายอำำ�นาจอย่่างเต็็มที่่�
ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมลพิิษทางอากาศจากภาคอุุตสาหกรรม ภาคพลัังงาน ภาคเหมืืองแร่่ และ
ภาคขยะของเสีีย เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การจััดการอากาศสะอาด

3.1.4 ข้้อเสนอร่่วมระดัับปฏิิบััติิการ: กลุ่่�มที่่� 4 (ภาคประชาชน ภาคเอกชน การเงิิน และการ
ธนาคาร และภาครััฐ)
	สำำ�หรัับบทบาทของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร และภาครััฐ ใน
การจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศเพื่่�อไปสู่่�อากาศสะอาด มีีข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประเด็็นร่ว่ มกััน ดัังนี้้�
•

รััฐควรส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนให้้ประชาชนและภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร เข้้าถึึงความรู้้�
ที่่�ทัันสมััย เข้้าถึึงข้้อมููลสถานการณ์์คุุณภาพอากาศ และแหล่่งก่่อมลพิิษทางอากาศที่่�เป็็นปััจจุุบััน

•

รััฐควรพิิจารณาปรัับแก้้ไขพระราชบััญญััติห
ิ ลัักทรััพย์แ
์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 โดยกำำ�หนดราย
ละเอีียดหลัักเกณฑ์์การเปิิดเผยข้้อมููลของบริ ิษััทไว้้ในกฎหมายฉบัับหลัักโดยเฉพาะการเปิิดเผยข้้อมููล
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

•

รััฐและภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ควรสนัับสนุุนและส่่งเสริ ิมการทำำ�วิ ิจััยอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อประเมิินผลกระทบด้้านต่่างๆ และ “แหล่่งกำำ�เนิิดหลััก” ของมลพิิษทางอากาศ รวมถึึงสนัับสนุุนให้้
มีีการทำำ�วิ ิจััยในเชิิงระบบที่่�ครอบคลุุมทุุกมิิติทั้้
ิ ง� โครงสร้้างการบริ ิหารจััดการเชิิงระบบร่่วมกัันในทุุกภาค
ส่่วน และครอบคลุุมมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสุุขภาพ

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมให้้มีีการประเมิินมููลค่่าผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในรููปตััวเงิินที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิินงาน
ของภาคเอกชนรวมถึึงภาคการเงิินและการธนาคาร โดยมีีภาคประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการให้้ข้้อมููลผล
กระทบ

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนช่อ
่ งทางในเปิิดรัับและตอบสนองต่่อการมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนและภาค
เอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ในการกำำ�กัับติิดตามการแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศ

•

รััฐควรสร้้างความเข้้าใจของสัังคมถึึงผลกระทบสุุขภาพของมลพิิษทางอากาศที่่�มีต่
ี อ
่ กลุ่่�มเปราะบาง และ
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ส่่งเสริ ิมให้้เกิิดความร่่วมมืือของภาคประชาชนและภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ที่่�จะ
ปกป้้องกลุ่่�มเปราะบางเหล่่านั้้�น
•

รััฐควรเร่่งสร้้างความตระหนัักรู้้ถึ
� ึงอัันตรายของมลพิิษทางอากาศที่่�ถููกต้้อง วิ ิธีีการป้้องกัันตนเอง และ
ผลประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศให้้กัับประชาชนและผู้้�ประกอบการในภาค
เอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ได้้รัับทราบ

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมให้้มีีองค์์กรที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ครอบคลุุมทั้้�งด้้านการพััฒนาและเผยแพร่่ความรู้้� การรณรงค์์อย่่าง
มีีทิศ
ิ ทางและต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการเป็็นกลไกที่่�เชื่่�อมโยงและสนัับสนุุนให้้มีีการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการจััดการอากาศสะอาดอย่่างมีีประสิิทธิิผล

•

รััฐควรพััฒนาระบบสนัับสนุุนภาคประชาชนและภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ให้้มีีความ
สามารถในการขัับเคลื่่�อนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะด้้านอากาศสะอาด เพื่่�อยกระดัับการมีีส่่วนร่่วม
การกระจายอำำ�นาจ และการจััดการร่่วม

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการมีีกระบวนการสร้้างจิิตสำำ�นึึกเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับบุุคลากรของภาค
รััฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร โดยการจััดการศึึกษาเรื่่อ
� งนี้้�ให้้กัับ
คนทุุกวััยรวมถึึงผู้้�ประกอบการแบบบููรณาการ

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมการจััดตั้้�งพรรคการเมืืองเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม

•

รััฐควรออกแบบระบบกฎหมายและระเบีียบต่่างๆ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ภาคประชาชนและภาค
เอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ให้้สามารถรวมตััวกัันเพื่่�อใช้้สิิทธิเิ รี ียกร้้องได้้สะดวก โดยมีีต้้นทุน
ุ
ในการเรี ียกร้้องสิิทธิิที่่�ไม่่สููงจนเกิินไป

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมให้้ภาคประชาชนเข้้าร่่วมเป็็นกรรมการ หรื ือ กรรมาธิิการ หรื ือ คณะทำำ�งาน เพื่่�อเป็็น
เสีียงให้้ประชาชน และร่่วมทำำ�งานกัับรััฐ และเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ในการจััดการอากาศ
สะอาด

•

รััฐควรนำำ�มาตรการเชิิงเศรษฐศาสตร์์ในรููปแบบการให้้เงิินช่่วยเหลืือแบบมีีเงื่่�อนไขมาใช้้ เพื่่�อให้้ผู้้�ได้้รัับ
ผลกระทบทั้้�งในภาคประชาชนและภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ได้้มีีเงิินช่ว่ ยเหลืือเพื่่�อการ
ปรัับตััวในการลดผลกระทบในช่่วงต้้น พร้้อมจััดพี่่�เลี้้�ยงคอยให้้ความรู้้�ในการปรัับเปลี่่�ยนการผลิิตหรื ือ
อาชีีพ

•

รััฐควรนำำ�มาตรการจููงใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์ (อาทิิ ฉลากสีีเขีียว ฉลากประหยััดไฟ ฉลาก GAP การ
อุุดหนุุนการผลิิตสิินค้้าที่่เ� ป็็นมิต
ิ รต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การเก็็บภาษีีสินค้้าที่่
ิ
ก
� ารผลิิตไม่่เป็็นมิต
ิ รต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
การเก็็บค่่าธรรมเนีียมการจััดการมลพิิษทางอากาศ ระบบฝากไว้้ได้้คืืน การกำำ�หนดและโอนสิิทธิใิ นการ
ปล่่อยมลพิิษทางอากาศ การประกัันความเสี่่�ยงในความเสีียหายต่่อระบบนิิเวศ) มาใช้้ เพื่่�อจููงใจให้้ผู้้�
บริ ิโภคปรัับพฤติิกรรมในการบริ ิโภคไปสู่่�การบริ ิโภคที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และเพื่่�อผู้้�ประกอบการ

ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด
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ในภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ปรัับพฤติิกรรมในการผลิิตไปสู่่�การผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อม
•

รััฐควรพิิจารณาออกแบบมาตรการจููงใจ อาทิิ การจััดเก็็บภาษีีและการจููงใจทางภาษีีเพิ่่�มเติิมจากเดิิม
ที่่�ต่ำำ��ให้้สููงพอที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้ป
� ระกอบการในภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร
รวมถึึงประชาชนในฐานะผู้้บ
� ริ ิโภค ตััวอย่่างเช่่น การใช้้อััตราภาษีีใหม่่ที่่สูู
� งขึ้้�นกว่่าปัจจุ
ั บั
ุ น
ั เพื่่�อให้้สะท้้อน
ผลกระทบภายนอกเชิิงลบที่่�เกิิดขึ้้�นกับ
ั สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดจากกิิจกรรมการผลิิตและการบริ ิโภค

•

รััฐควรจััดตั้้�งกองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพและจััดเก็็บเงิินบำำ�รุุ งกองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ
และบริ ิหารเงิินกองทุุนเพื่่�อใช้้ในการจััดการอากาศสะอาด ภายใต้้ร่่างพระราชบััญญััติิกำำ�กัับดููแลการ
จััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ

•

รััฐควรทบทวนกฎหมายที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบัันว่่าได้้เปิิดโอกาสและส่่งเสริมิ ให้้ประชาชนได้้มีีส่่วนร่่วมกัับ
นโยบายสาธารณะของรััฐในขั้้�นตอนต่่าง ๆ

•

รัั ฐ ควรผลัั ก ดัั น ให้้เกิิ ด ร่่ า งพระราชบัั ญ ญัั ติิ ที่่� เ ป็็ น กฎหมายกลางในการส่่ ง เสริ มิ การมีี ส่่ ว นร่่ ว มของ
ประชาชน และบัังคัับใช้้กฎหมายดัังกล่่าวให้้เกิิดเป็็นผลเป็็นรูู ปธรรมอย่่างแท้้จริ ิง

•

รััฐควรตรากฎหมายที่่�มุ่่�งส่่งเสริ ิมการดำำ�เนิินกิิจการขององค์์กรภาคประชาชนและภาคเอกชน ภาคการ
เงิิน และการธนาคาร เพื่่�อการจััดการอากาศสะอาดที่่�บููรณาการและยั่่�งยืืน

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนให้้องค์์กรภาคประชาชนและภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ที่่�
มีีความพร้้อม สามารถร่่วมจััดตั้้�ง “วิ ิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม” ที่่�พึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน

•

รััฐควรสนัับสนุุนร่่างพระราชบััญญััติิกำำ�กัับดููแลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ
หรื ือนำำ�หลัักการที่่�อยู่่�ในร่่าง พ.ร.บ. ฉบัับนี้้�มาปรัับใช้้

•

รััฐควรกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ภาคบัังคัับเพื่่�อให้้ทุุกธุุรกิิจต้้องคำำ�นึึงถึึงสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยให้้ภาค
ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดกฎเกณฑ์์และให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุรกิ
ุ ิจ

•

รััฐควรประกาศแนวปฏิิบัติ
ั ที่่
ิ ชั
� ด
ั เจนเพื่่�อให้้สถาบัันการเงิินกลั่่�นกรองธุุรกิจที่่
ิ เ� ป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทาง
อากาศอย่่างรััดกุุมมากขึ้้�น โดยให้้ภาคประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิและให้้ข้้อมููลเกี่่�ยว
กัับผลกระทบของมลพิิษทางอากาศจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมการนำำ�แผนปฏิิบััติิการคุุณภาพอากาศระดัับชาติิมาบัังคัับใช้้ในทางปฏิิบััติิ โดยกำำ�หนด
ให้้มีีตััวชี้้�วัด
ั ความสำำ�เร็็จ พร้้อมให้้รางวััลสำำ�หรัับหน่่วยงานที่่�ทำำ�ได้้ตามแผนฯ และลงโทษหน่่วยงานที่่�ไม่่
สามารถทำำ�ได้้สำำ�เร็็จตามแผนฯ และให้้ภาคประชาสัังคมมีีส่่วนร่่วมในการประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน

•

รััฐควรออกกฎหมายและมาตรฐานคุุณภาพอากาศที่่�เข้้มข้้นขึ้้�น

•

รััฐควรกำำ�หนดและจััดทำำ�บััญชีีการปลดปล่่อยและเคลื่่�อนย้้ายมลพิิษทางอากาศ ดััชนีีคุุณภาพอากาศ
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และดััชนีีคุุณภาพอากาศเพื่่�อสุุขภาพให้้ทั่่�วถึึงทุุกพื้้�นที่่�
•

สถาบัันการเงิินทุุกแห่่งควรลงนามรัับหลัักการชี้้�แนะว่่าด้้วยธุุรกิิจและสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ
(UNGP) โดยการสนัับสนุุนของภาครััฐ

•

สถาบัันการเงิินทุุกแห่่งควรกำำ�หนดเงื่่�อนไขการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศในระดัับอัันตรายไว้้
อย่่างชััดเจนในสััญญาสิินเชื่่�อ และการให้้บริ ิการทางการเงิินอื่่น
� ๆ แก่่ธุรกิ
ุ จที่่
ิ เ� ป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดหลััก โดย
การสนัับสนุุนของภาครััฐ

•

รััฐควรออกกฎหมายและกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�เชื่่�อมโยงภาระความรัับผิิดของสถาบัันการเงิินต่อ
่ ความเสีีย
หายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยภาคประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิและให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผล
กระทบของมลพิิษทางอากาศจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

•

รััฐควรปรัับปรุุ งพระราชบััญญััติธุิ รกิ
ุ จ
ิ สถาบัันการเงิิน พ.ศ. 2551 ในเรื่่อ
� งการกำำ�หนด “หลัักเกณฑ์์การ
ประเมิินความเสี่่�ยงทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม” ของผู้้�ขอกู้้�ยืืมเงิินจากธนาคารพาณิิชย์์ และเพิ่่�มเติิมมาตรา
30/1 ในหมวด 3 ว่่าด้้วยการกำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิิน

•

รััฐควรเร่่งผลัักดัันนโยบายสิินเชื่่�อสีีเขีียวที่่�กำำ�หนดให้้ภาคการเงิินและการธนาคารต้้องย้้ายสิินเชื่่�อออก
จากอุุตสาหกรรมที่่�มีีมลพิิษสููง ปล่่อยมลพิิษสููง และไม่่ประหยััดพลัังงาน ไปสู่่�การปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม
การลดการปล่่อยมลพิิษ และอุุตสาหกรรมที่่�ประหยััดพลัังงาน

•

รััฐควรจััดเก็็บ รวบรวม ประมวลผล วิ ิเคราะห์์ข้้อมููล และจััดทำำ�ระบบข้้อมููลที่่�ทัน
ั สมััยและมีีประสิิทธิภ
ิ าพ
เพื่่�อแจ้้งเตืือนประชาชน พร้้อมดำำ�เนิินการตรวจสอบคุุณภาพอากาศและผลกระทบต่่อสุุขภาพของ
ประชาชน โดยมีีภาคประชาชน และภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ร่่วมให้้ข้้อมููล

•

ภาคประชาชนควรเข้้าถึึง ติิดตาม และตรวจสอบข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมจาก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของภาคธุุรกิิจเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ด้้วยการสนัับสนุุนของภาครััฐ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการดำำ�เนิินธุรกิ
ุ ิจในพื้้�นที่่�ที่่�ต้้องได้้รัับฉัันทานุุมััติิของสัังคม

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนในระดัับท้้องถิ่่�นที่่�สามารถดำำ�เนิินการได้้จริ ิง

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมการมีีส่ว่ นร่่วมของภาคประชาชนทั้้�งในระดัับชาติิและระดัับท้้องถิ่่�นด้้วยการจััดทำำ�แผนการ
ดำำ�เนิินโครงการหรื ือกิิจกรรมของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการอากาศสะอาด

•

รััฐควรส่่งเสริ ิมการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับโครงการหรื ือกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการอากาศสะอาด
ให้้กัับภาคประชาชนทั้้�งในระดัับชาติิและระดัับท้้องถิ่่�น

•

รััฐควรนำำ�ความคิิดเห็็นที่่ไ� ด้้รัับจากภาคประชาชนไปใช้้ประกอบการพิิจารณาอนุุมัติ
ั ก
ิ ารดำำ�เนิินโครงการ
โดยต้้องแจ้้งให้้ประชาชนทราบ

•

รััฐควรรัับฟัังความคิิดเห็็น การปรึ ึกษาหารื ือ และการร่่วมดำำ�เนิินการกัับภาคประชาชนในการปรัับปรุุ ง

ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด
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กฎหมายที่่�เป็็นอุุปสรรค และจััดทำำ�ร่่างกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอากาศสะอาด
•

รััฐควรส่่งเสริ ิมให้้ภาคประชาชนร่่วมกำำ�หนดมาตรการในการกำำ�กัับการปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้าที่่�ของหน่่วยงานของ
รััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการอากาศสะอาด

•

ภาครััฐและภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร ควรสนัับสนุุนประชาชนให้้มีีความรู้้ทา
� งการเงิิน
การลงทุุน (Financial Literacy) เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการเงิิน การลงทุุน
และการผลกระทบจากการลงทุุน

•

รััฐควรแทรกแซงระหว่่างผลประโยชน์์ของผู้้�ผลิิตกัับผลประโยชน์์ของผู้้�บริ ิโภคเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์
ของส่่วนรวม (Public Interest) ที่่�อยู่่�เหนืือกว่่าผลประโยชน์์ของฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งแต่่เพีียงอย่่างเดีียว
หรื ือของกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�ง โดยการแทรกแซงสามารถทำำ�ได้้หลายอย่่าง เช่่น กฎหมายและมาตรการทั้้�ง
ทางสัังคมและที่่�มาจากภาครััฐเอง

3.2 ข้้อเสนอรายประเด็็นแบบข้้ามศาสตร์์
3.2.1 เกษตรกรรม
3.2.1.1 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย
•

มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบและควบคุุม – 1) ควรกำำ�หนดค่่ามาตรฐานคุุณภาพอากาศให้้
ครบถ้้วน; 2) ควรระงัับเหตุุเดืือดร้้อนรำำ�คาญตามกฎหมาย; 3) ควรบัังคัับใช้้กฎหมายของราชการส่่วน
ท้้องถิ่่�น; และ 4) ควรใช้้อำำ�นาจตามกฎหมายป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย

•

มาตรการทางกฎหมายในเชิิงการป้้องกัันมลพิิษ หรื ือการสนัับสนุุนส่่งเสริ ิมให้้เกิิดอากาศสะอาด – 1)
ควรส่่งเสริ ิมการทำำ�เกษตรยั่่�งยืืน; 2) ควรกำำ�หนดมาตรฐานการผลิิตอาหาร; 3) ควรกำำ�หนดให้้มีีคณะ
กรรมการและหน่่วยงานที่่�มีบ
ี ทบาทหน้้าที่่�กำำ�กัับและติิดตามการบููรณาการการทำำ�งานของส่่วนราชการ
ระดัับภููมิิภาคและระดัับท้้องถิ่่�น เพื่่�อแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศ; 4) ควรปรัับปรุุ งแก้้ไขบรรดา
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเผาในที่่�โล่่งภาคเกษตร; และ 5) ควรเพิ่่�มบทบาทส่่วนราชการต่่างๆ ให้้
มีีหน้้าที่่�ในการใช้้มาตรการส่่งเสริ ิม จููงใจ และสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจให้้กัับภาคธุุรกิิจและเกษตรกร
รายย่่อยให้้เกิิดการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม ควบคู่่�ไปกัับการใช้้มาตรการลงโทษตามความเหมาะสม
3.2.1.2 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม

•

การจััดระเบีียบการเผากรณีีที่่มี
� ค
ี วามจำำ�เป็็น โดยคำำ�นึึงถึึงขนาดของพื้้�นที่่ที่่
� จ
� ะทำำ�การเผาและสภาพทาง
อุุตุนิ
ุ ย
ิ มวิ ิทยา เพื่่�อควบคุุมให้้สารมลพิิษจากการเผาไม่่เกิินขีด
ี ความสามารถในการดููดซัับของธรรมชาติิ

•

การกำำ�หนดเป้้าหมายลดการเผาในข้้าวและข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์เพิ่่�มเติิมจากอ้้อยตามกรอบเวลาที่่�เหมาะ
สม พร้้อมมาตรการที่่�เฉพาะเจาะจงในการแก้้ไขปััญหาการเผาพืืชทั้้�งสองชนิิดนี้้�
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การปรัับเปลี่่�ยนการช่่วยเหลืือแบบเยีียวยาให้้เปล่่าเป็็นการให้้เงิินช่ว่ ยเหลืือแบบมีีเงื่่�อนไข (Conditional Assistances) ให้้มากขึ้้�น เพื่่�อจููงใจให้้เกษตรกรปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการผลิิตเพื่่�อลดการเผา รวม
ถึึงการปลููกพืืชอื่่�นทดแทนข้้าว ข้้าวโพด หรื ืออ้้อย

•

การร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษา ภาคเอกชน และ NGO ในพื้้�นที่่� เพื่่�อส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการให้้ความ
รู้้แ
� ละแนวปฏิิบััติิกัับเกษตรกรอย่่างทั่่�วถึึงทุุกพื้้�นที่่� ในประเด็็นเกี่่�ยวกัับทางเลืือกที่่�สามารถทดแทนการ
เผาเพื่่�อเก็็บเกี่่�ยวและจััดการแปลง

•

การเพิ่่�มส่่วนต่่างราคารัับซื้้�ออ้้อยไฟไหม้้และอ้้อยสดให้้มากกว่่า 30 บาท/ตััน เพื่่�อจููงใจให้้เกษตรกรหััน
มาสนใจตััดอ้้อยสดมากขึ้้�น ทั้้�งยัังเป็็นการขยายขอบเขตความรัับผิิดชอบในการจ่่ายส่่วนต่่างไปสู่่�ผู้้�รัับ
ซื้้�อสิินค้้าเกษตรผ่่านหลัักการ Extended Producer Responsibility แทนการใช้้หลัักการ Polluter Pays Principle เพีียงอย่่างเดีียว

•

การส่่งเสริ ิมและให้้ความรู้้กั
� ับเกษตรกรเพื่่�อจััดการแปลงสำำ�หรัับใช้้เครื่่อ
� งจัักรเก็็บเกี่่�ยว

•

การส่่งเสริ ิมให้้มีีการรวมแปลงเพาะปลููก และสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างเกษตรกรรายย่่อยและผู้้รั� บ
ั ซื้้�อ
ผลผลิิตทางการเกษตร เพื่่�อช่่วยให้้เครื่่อ
� งจัักรสามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพและได้้รัับประโยชน์์
จากการประหยััดต่่อขนาด

•

การส่่งเสริ ิมการใช้้เครื่่�องจัักรในแนวทางเศรษฐกิิจแบ่่งปััน ด้้วยการส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการพััฒนา
ตลาดเช่่าบริ ิการเครื่่�องจัักรกลการเกษตรให้้เกิิดการแข่่งขัันอย่่างเสรี ีในทุุกพื้้�นที่่� ซึ่่�งสามารถสร้้างแรง
จููงใจให้้เกิิดขึ้้�นจริ ิงโดยการลดภาษีีนำำ�เข้้าเครื่่อ
� งจัักรใหม่่ การสนัับสนุุนเงิินกู้ด
้� อกเบี้้�ยต่ำำ�� และการยกเว้้น
ภาษีีกำำ�ไรให้้กัับผู้้�ประกอบการเอกชนที่่�สนใจลงทุุน

•

การพััฒนาระบบโลจิิสติิกส์์ด้้วยการกระจายจุุดรัับซื้้�ออย่่างทั่่�วถึึงที่่�เอื้้�อให้้เกษตรกรสามารถขนส่่งเศษ
วััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรได้้อย่่างสะดวกด้้วยต้้นทุุนที่่ไ� ม่่สููง โดยทำำ�ควบคู่่�กัับการออกแบบเส้้นทางการ
ขนส่่งที่่�เหมาะสม รวมถึึงขนาดบรรทุุกและจำำ�นวนของรถบรรทุุกที่่�ใช้้ขนส่่งในพื้้�นที่่�

•

การส่่งเสริ ิมการทำำ�วนเกษตรแทนการทำำ�เกษตรเชิิงเดี่่�ยวในพื้้�นที่่�ลาดชัันเพื่่�อช่่วยลดการเผาอย่่างยั่่�งยืืน

•

การส่่งเสริ ิมให้้มีีตลาดสำำ�หรัับเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร และส่่งเสริ ิมให้้มีีการเก็็บเศษวััสดุุเหลืือใช้้
ทางการเกษตรไว้้ในแปลงเกษตรบางส่่วน อย่่างน้้อยในระดัับที่่�เหมาะสมเพื่่�อช่่วยปรัับปรุุ งคุุณภาพของ
ดิิน

•

การพััฒนาการใช้้ประโยชน์์จากเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรในอุุตสาหกรรมขั้้�นสููง เพื่่�อยกระดัับมููลค่่า
เพิ่่�มให้้กัับผลิิตภััณฑ์์จากเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร และควรพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�หรัับการ
กัักเก็็บเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรควบคู่่�กัันไปด้้วย

•

การส่่งเสริ ิมการซื้้�อขายคาร์์บอนภาคสมััครใจเพื่่�อเพิ่่�มผลประโยชน์์ให้้กัับการจััดการเศษวััสดุุเหลืือใช้้
ทางการเกษตร

ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด

•
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การส่่งเสริ ิมการเกษตรยั่่�งยืืนและมาตรฐานการผลิิตทางการเกษตรควบคู่่�กัับการรณรงค์์สร้้างความ
ตระหนัักรู้้เ� รื่่อ
� งของความปลอดภััยในการผลิิตและบริ ิโภคอาหาร

•

การสนัับสนุุนและส่่งเสริ ิมให้้มีีการติิดตั้้�งระบบตรวจสอบย้้อนกลัับ เพื่่�อให้้ทราบแหล่่งผลิิตสิินค้้าเกษตร
ตั้้�งแต่่ต้้นทางจนถึึงผู้้�บริ ิโภค
3.2.1.3 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม

•

การให้้ความรู้้เ� พื่่�อปรัับทััศนคติิความเชื่่�อของชุุมชนในประเด็็นต่่างๆ ที่่�สนัับสนุุนการเผา รวมทั้้�งทััศนะ
การเป็็นปฏิิปัักษ์์หรื ือการปฏิิเสธเครื่่อ
� งจัักร ตลอดจนการมีีความรู้้ที่่
� �คลาดเคลื่่�อนหรื ือไม่่รอบด้้าน

•

การร่่วมกัันรัับผิิดชอบในเรื่่�องการขยายความรู้้� ปรัับทััศนคติิ และร่่วมรณรงค์์สนัับสนุุนการจััดการ
อากาศสะอาดโดยลดการเผา ตลอดจนสร้้างแรงเคลื่่�อนไหวทางสัังคมในลัักษณะมาตรการลงโทษทาง
สัังคมต่่อผลผลิิตที่่�ได้้จากการเผาพื้้�นที่่�เกษตร

•

การส่่งเสริ ิมการพึ่่�งพาตนเองของเกษตรกรด้้วยการพััฒนาผู้้นำ
� ำ�และกลุ่่�ม รวมถึึงการส่่งเสริ ิมการทำำ�งาน
ร่่วมกัับกลุ่่�มหรื ือภาคส่่วนต่่างๆ

3.2.2 ป่่าไม้้
3.2.2.1 ข้้อเสนอด้้านกระบวนทััศน์์และนิิติินโยบาย
•

การเข้้าใจกระบวนทััศน์์ที่่ใ� ช้้ในการจััดการปััญหาไฟป่่าที่่ถูู
� กต้้อง ซึ่่�งเป็็นเรื่่อ
� งเดีียวกัับกระบวนทััศน์์เรื่่อ
� ง
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างคนกัับป่่า ซึ่่�งควรต้้องนำำ�แนวคิิดการจััดการร่่วมภายใต้้กระบวนทััศน์์เรื่่อ
� งคนกัับ
ป่่าอยู่่�ด้้วยกัันได้้มาปรัับใช้้ เรี ียกว่่า “การจััดการไฟป่่าโดยชุุมชนเป็็นฐาน (Community-based Fire
Management)” โดยให้้ภาครััฐ ชุุมชนท้้องถิ่่�น องค์์กรพััฒนาเอกชน และภาคประชาสัังคมอื่่�น ๆ เข้้า
มามีีส่่วนร่่วมในการปกป้้อง ดููแล รัักษา และใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิในป่่าไม้้ได้้อย่่างเสมอภาคและเท่่า
เทีียมกััน

•

การเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์จากการมุ่่�งเน้้นแต่่ “การดัับไฟ (Fire Suppression)” เพีียงอย่่างเดีียว ไปสู่่�
การผสมผสานกัับ “การใช้้ไฟแบบควบคุุม (Controlled Fire Use)” ซึ่่�งเป็็นวิ ิถีีชุุมชนด้้วย

•

การเปลี่่�ยนกระบวนจากการ “พึ่่�งพาหน่่วยงานของรััฐ” แต่่เพีียงอย่่างเดีียว ไปสู่่� “การมีีชุุมชนท้้องถิ่่�น
เป็็นหุ้้�นส่่วน” ภายใต้้หลัักการจััดการร่่วม (Co-management)

•

การเปลี่่�ยนกระบวนจากการมุ่่�งเน้้น “การจััดการจากบนลงล่่าง (Top Down)” อย่่างเดีียว ไปสู่่�การ
เพิ่่�ม “การจััดการจากล่่างขึ้้�นบน (Bottom Up)” ด้้วย
3.2.2.2 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย

•

การกำำ�หนดนิิติินโยบาย (Legal Policy) ให้้ชััดเจนและเป็็นรูู ปธรรมว่่าควรนำำ�กระบวนทััศน์์ที่่�ให้้ความ
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สำำ�คััญกัับการจััดการป่่าไม้้ซึ่่�งย่่อมรวมถึึงการจััดการไฟป่่าด้้วย ในลัักษณะของการจััดการป่่าไม้้แบบ
บููรณาการ (Integrated Forest Management)
•

การจััดระเบีียบ กฎเกณฑ์์ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้ชััดเจน เพื่่�อให้้ชุุมชนท้้องถิ่่�นได้้รัับสิิทธิิในการเข้้า
ถึึงทรััพยากรและการครอบครองเพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในที่่�ดิินและการจััดการทรััพยากรร่่วมกััน

•

การใช้้มาตรการทางกฎหมายที่่�ออกโดยรััฐในการจััดการไฟป่่าเพื่่�อลงโทษการจััดการไฟป่่าที่่ไ� ม่่ปลอดภััย
และการป้้องกัันการเผาป่่าที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้ (Uncontrolled Burning) โดยควรใช้้ควบคู่่�ไป
กัับค่่าปรัับที่่�บัังคัับใช้้โดยชุุมชนและบทลงโทษอื่่�นๆ ของชุุมชน และมาตรการจููงใจในการจััดการไฟป่่า
ซึ่่�งจะต้้องเชื่่�อมโยงกัับความจำำ�เป็็นของชุุมชน

•

การบููรณาการการทำำ�งานในการจััดการป่่าไม้้และการจััดการไฟป่่าร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานที่่�อยู่่�ภาย
ใต้้กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม โดยอาจพิิจารณาทบทวนบทบาทอำำ�นาจหน้้าที่่� หรื ือ
พิิจารณาปรัับปรุุ งโครงสร้้างของทั้้�งสององค์์กรที่่�มีีความซ้ำำ��ซ้้อนกััน

•

การสนัับสนุุนงบประมาณ ทรััพยากร และบุุคลากรให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�
ในการจััดการป่่าไม้้ และการจััดการไฟป่่าให้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสอดคล้้องกัับ
แนวคิิดตามพระราชบััญญััติกำ
ิ ำ�หนดแผนและขั้้�นตอนการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้อง
ถิ่่�น พ.ศ. 2542

•

การปรัับปรุุ งแก้้ไขกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการป่่าไม้้และไฟป่่าบางฉบัับ ยกตััวอย่่างเช่่น พระราช
บััญญััติป่
ิ ่าชุุมชน พ.ศ. 2562

•

ควรตรากฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) ซึ่่�งมุ่่�งจััดการปััญหาอากาศที่่�ไม่่สะอาด ซึ่่�งรวมถึึง
ปััญหาหมอกควัันพิิษอัันเกิิดจากไฟป่่า อย่่างเป็็นระบบและเน้้นการบููรณาการทุุกภาคส่่วน รวมถึึงการ
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนและชุุมชนอย่่างเข้้มข้้น โดยเฉพาะการนำำ�แนวคิิดการจััดการร่่วมโดย
ใช้้ชุุมชนเป็็นฐานมาบััญญััติิไว้้
3.2.2.3 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม

•

การส่่งเสริ ิมสิิทธิใิ นการใช้้ประโยชน์์ในพื้้�นที่่ป่
� า่ ให้้กัับชุุมชนในทุุกพื้้�นที่่� (สิิทธิใิ นการใช้้ สิิทธิใิ นการจััดการ
และสิิทธิิในการกีีดกััน) พร้้อมมาตรการแรงจููงใจที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้ชุุมชนช่่วยกัันปกป้้องพื้้�นที่่�ป่่าสงวน
และลดปััญหาการเผาในพื้้�นที่่�ป่่า

•

การส่่งเสริ ิมให้้ชุุมชนในพื้้�นที่่�มีีส่่วนร่่วมในการอนุุรัก
ั ษ์์ ฟื้้�นฟูู และลดการเผาป่่าไม้้ โดยใช้้เครื่่อ
� งมืือทาง
เศรษฐศาสตร์์ที่่�หลากหลายตามบริ ิบทของพื้้�นที่่�เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้มี
� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

•

การส่่งเสริ ิมการใช้้เครื่่�องมืือทางเศรษฐศาสตร์์ที่่�เหมาะสมโดยใช้้หลัักการผู้้�ก่่อมลพิิษเป็็นผู้้�จ่่าย (Polluter Pays Principle: PPP) มาใช้้สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการในภาคเอกชนที่่�หาผลประโยชน์์จากป่่า

•

การส่่งเสริ ิมให้้มีีการประเมิินมููลค่่าบริ ิการระบบนิิเวศของป่่าไม้้

ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด

•
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การส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนให้้มีีการพััฒนาระบบติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานพร้้อมตััวชี้้�วัด
ั ความ
สำำ�เร็็จในการลดการเผาในพื้้�นที่่�ป่่าในระดัับชุุมชน

•

การส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการสร้้างทางเลืือกให้้ชุุมชนโดยส่่งเสริ ิมการปลููกพืืชยืืนต้้นในพื้้�นที่่สูู
� งแทนการ
ปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยวโดยเฉพาะข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์เพื่่�อลดการเผา พร้้อมให้้องค์์ความรู้้ต่
� ่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการ
ปลููกพืืชในพื้้�นที่่�สููง และหาตลาดรองรัับให้้กัับชุุมชนในพื้้�นที่่�

•

การปรัับปรุุ งกฎหมายการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินให้้เอื้้�อกัับทางเลืือกของชุุมชนในการปลููกพืืชยืืนต้้น พร้้อม
ส่่งเสริ ิมงานวิ ิจััยที่่�ศึึกษาทางเลืือกสำำ�หรัับการปลููกพืืชชนิิดอื่่�นทดแทนการปลููกข้้าวโพดในพื้้�นที่่�สููงหรื ือ
พื้้�นที่่�ของรััฐ

•

การเน้้นมาตรการป้้องกัันให้้มากกว่่ามาตรการแก้้ไขเมื่่�อเกิิดปััญหาแล้้วพร้้อมสนัับสนุุนงบประมาณที่่�
เพีียงพอ

•

การส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนให้้มีีการบริ ิหารจััดการการเผาตามกำำ�หนด (Prescribed Burnings) เพื่่�อ
บริ ิหารจััดการเชื้้�อเพลิิงในป่่าอย่่างสม่ำำ��เสมอ พร้้อมกัับการจััดระเบีียบการเผาที่่�ยืืดหยุ่่�น

•

การสนัับสนุุนการติิดตั้้�งระบบตรวจสอบย้้อนกลัับ (Traceability System) เพื่่�อให้้ทราบแหล่่งผลิิต
สิินค้้าเกษตรตั้้�งแต่่ต้้นทางถึึงผู้้บ
� ริ ิโภคและสามารถระบุุได้้ว่่าใครที่่�มีส่
ี ว่ นร่่วมในการก่่อมลพิิษทางอากาศ
บ้้าง

•

การจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการขัับเคลื่่�อนวาระแห่่งชาติิ “การแก้้ไขปััญหามลพิิษด้้านฝุ่่�นละออง” ที่่�มีีกรอบ
ระยะเวลายาวกว่่าปััจจุุบัันที่่�สิ้้�นสุุดเพีียงปีี พ.ศ. 2567 เนื่่�องจากการแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศใน
ภาคป่่าไม้้จำำ�เป็็นต้้องใช้้เวลาต่่อเนื่่�อง
3.2.2.4 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม

•

การส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชนที่่�อยู่่�ใกล้้ชิิดป่่าในการดููแลรัักษาป่่าไม้้ พร้้อมพิิจารณา
งบประมาณสนัับสนุุนชุุมชนอย่่างเพีียงพอ และเน้้น “ปลููกคน” ก่่อน “ปลููกป่่า” จากพระราชดำำ�รััสของ
ในหลวงรััชกาลที่่� 9 และขยายผลแนวคิิดป่่า 3 อย่่าง ประโยชน์์ 4 อย่่าง

•

การสนัับสนุุนการสร้้างเวทีีแบ่่งปัันความรู้้�เพื่่�อนำำ�ชุุมชนในพื้้�นที่่�ป่่าในแต่่ละจัังหวััดของประเทศมารวม
กัันเพื่่�อให้้คนในแต่่ละชุุมชนสามารถเข้้าใจการพััฒนาชนบทและรากเหง้้าของปััญหามลพิิษทางอากาศ
ในพื้้�นที่่�อื่่�นๆ

•

การสนัับสนุุนให้้มีีการรวมตััวกัันของภาคประชาสัังคมทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคเพื่่�อทำำ�งานร่่วมกัันและแบ่่งปััน
แนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุุด เรื่่�องราว และพััฒนามุุมมองที่่�เกี่่�ยวกัับมลพิิษทางอากาศ พร้้อมช่่วยกััน
สัังเคราะห์์ข้้อมููลปััญหาและผลกระทบเชิิงลบของมลพิิษทางอากาศจากการเผาป่่าให้้เป็็นเรื่่�องง่่าย
สำำ�หรัับคนในแต่่ละท้้องถิ่่�น

•

การจััดให้้มีีการสนทนา การฝึึกอบรม เทคโนโลยีี และทรััพยากร แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและ
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คู่่�มืือประชาชน: สมุุดปกเขีียวอากาศสะอา

ชุุมชนเพื่่�อเพิ่่�มระดัับการมีีส่่วนร่่วมและความสามารถในด้้านการติิดตาม การเฝ้้าระวััง งบประมาณ
ตลอดจนแผนโครงการและการจััดการ นอกจากนั้้�น ชุุมชนท้้องถิ่่�นควรได้้รัับการสนัับสนุุนให้้ริ ิเริ่่�มกฎ
และกลไกของตนเองเพื่่�อป้้องกัันและจััดการกัับไฟป่่าในพื้้�นที่่�ของชุุมชน
•

การส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนกิจ
ิ กรรมและการเผยแพร่่ข้้อมููลเพื่่�อการสร้้างความตระหนัักรู้้ ถึ
� งึ อัันตรายของ
มลพิิษทางอากาศและผลกระทบเชิิงลบในระยะสั้้�นและระยะยาวจากการเผาป่่า ผ่่านการให้้การศึึกษา
การสื่่�อสาร และการรณรงค์์ให้้ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�อย่่างต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งปีี

•

การให้้ชาวเขาที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ป่่าก่่อนประกาศพื้้�นที่่�อนุุรัก
ั ษ์์ ได้้อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ป่่าของตนต่่อ โดยกำำ�หนด
พื้้�นที่่ทำ
� ำ�กิินอย่่างเหมาะสม และห้้ามบุุกรุุ กพื้้�นที่่ป่
� าส่
่ ว่ นอื่่�นพร้้อมกัับกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ร่ว่ มกัันระหว่่างภาค
รััฐและชุุมชน

•

การส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการพััฒนาฐานข้้อมููลการเผาในที่่�โล่่งแจ้้งทั้้�งภาคเกษตรและป่่าไม้้ร่่วมกัันเพื่่�อ
ให้้สามารถแยกแยะแหล่่งกำำ�เนิิดของไฟที่่�ไหม้้ในพื้้�นที่่� สามารถตรวจจัับไฟป่่าได้้อย่่างรวดเร็็ว และช่่วย
ส่่งเสริ ิมการกระบวนมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนในพื้้�นที่่�อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

•

การส่่งเสริ ิมให้้ภาคเอกชนและองค์์กรระหว่่างประเทศร่่วมสนัับสนุุนงบประมาณและทรััพยากรอื่่�นๆ ที่่�
จำำ�เป็็นกัับชุุมชนในพื้้�นที่่�เพื่่�อเสริ ิมข้้อจำำ�กััดด้้านทรััพยากรของภาครััฐ

•

การพิิจารณาเพิ่่�มการจััดสรรงบประมาณด้้านการจััดการไฟป่่าให้้เพีียงพอในระดัับพื้้�นที่่� พร้้อมปรัับปรุุ ง
กฎระเบีียบด้้านการงบประมาณให้้เอื้้�อต่่อการจััดการไฟป่่าในพื้้�นที่่�

•

การส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการขยายการฝึึกอบรมอาสาสมััครดัับไฟป่่าให้้เพีียงพอในทุุกพื้้�นที่่�และฐาน
ข้้อมููลผู้้�ผ่่านการฝึึกอบรมการดัับไฟป่่าเพื่่�อการประสานงานในการดัับไฟป่่าในพื้้�นที่่� พร้้อมรัับผิิดชอบ
ให้้ความช่่วยเหลืือกัับอาสาสมััครผู้้�ผ่าน
่ การฝึึกอบรมกรณีีที่่�เกิิดบาดเจ็็บหรื ือเสีียชีีวิ ิต

3.2.3 อากาศสะอาดข้้ามพรมแดน
3.2.3.1 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย
•

การจััดให้้มีีองค์์กร/หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยกำำ�หนดหน่่วยงานหลัักที่่�มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับหมอกควัันพิิษ
ข้้ามแดน กำำ�หนดหน่่วยงานรองเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุน และกำำ�หนดหน่่วยงานสืืบสวนสอบสวนหมอก
ควัันพิิษข้้ามแดน

•

การออกกฎหมายภายในเฉพาะเพื่่�อจััดการหมอกควัันพิิษข้้ามพรมแดน โดยกำำ�หนดบทบััญญััติก
ิ ฎหมาย
ที่่�สามารถเอาผิิดกัับเจ้้าของหรื ือผู้้�ครอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษนอกราชอาณาจัักร รวมถึึงผู้้�
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งกระทำำ� หรื ืองดเว้้น หรื ือปล่่อยปะละเลยให้้หมอกควัันพิิษข้้ามแดนเข้้ามายัังประเทศไทย
จนก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อสุุขภาพ ชีีวิ ิต ร่่างกาย ทรััพย์์สิิน สัังคม เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อมของ
ประชาชนของประเทศไทย

ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด

•
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การบัังคัับใช้้กฎหมายและวิ ิธีีการจััดการ โดยจััดหาเครื่่�องมืือทางวิ ิทยาศาสตร์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพดีี จััด
บุุคลากร และ/หรื ือราษฎรอาสา ตามแนวชายแดนที่่�มีีจำำ�นวนมากพอที่่�จะสามารถเฝ้้าระวัังการเกิิด
สถานการณ์์ที่่สุ่่�
� มเสี่่�ยงต่่อการเกิิดหมอกควัันพิิษข้้ามแดน และจััดให้้มีีระบบการรายงานสถานการณ์์การ
เกิิดหมอกควัันพิิษที่่�รวดเร็็วทัันการณ์์ รวมถึึงระบบการประเมิินสถานการณ์์หมอกควัันพิิษด้้วย
3.2.3.2 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม

•

การจััดตั้้�งหน่่วยงานกลางของอาเซีียน เพื่่�อลดต้้นทุุนในการทำำ�ธุุรกรรมของแต่่ละประเทศอัันจะนำำ�ไปสู่่�
การเพิ่่�มแรงจููงใจในการแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศร่่วมกัันในภููมิิภาค

•

การหาแนวทางที่่�เป็็นมาตรฐานเดีียวกัันในภููมิิภาค เช่่น มาตรฐานคุุณภาพอากาศ การบรรจุุ พีีเอ็็ม
2.5 ในการคำำ�นวณค่่าคุุณภาพอากาศ การประเมิินผลกระทบเชิิงลบของมลพิิษทางอากาศต่่อสุุขภาพ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

•

การติิดตั้้�งระบบตรวจสอบย้้อนกลัับระหว่่างประเทศ

•

การส่่งเสริ ิมงานวิ ิจััยและพััฒนาเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสร้้างความตระหนัักรู้้จา
� กปััญหามลพิิษทางอากาศ

•

การแก้้ไขปััญหาในลัักษณะที่่�เป็็นแบบ Sub-region เพื่่�อให้้การแก้้ปััญหาที่่�ได้้ง่่ายขึ้้�นและลดต้้นทุุนใน
การทำำ�ธุุรกรรมจากการเจรจาเพื่่�อแก้้ไขปััญหา

•

การสนัับสนุุนเงิินทุน
ุ และองค์์ความรู้้จา
� กประเทศที่่�ได้้ประโยชน์์เพื่่�อช่่วยเหลืือประเทศที่่�มีรี ะดัับการพััฒนา
ที่่�ด้้อยกว่่า

•

การส่่งเสริ ิมการสร้้างตลาดสำำ�หรัับเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรและเศษใบไม้้ในป่่า เพื่่�อสร้้างมููลค่่า
เพิ่่�มให้้กัับเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรและเศษใบไม้้ในป่่า ซึ่่�งจะสร้้างแรงจููงใจไม่่ให้้เกิิดการเผาในที่่�
โล่่งแจ้้งต่่อไป

•

การขัับเคลื่่�อนการแก้้ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและปััญหามลพิิษทางอากาศควบคู่่�กััน
อย่่างไรก็็ตามในระดัับอาเซีียน
3.2.3.3 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม

•

การดำำ�เนิินมาตรการแก้้ไขป้้องกัันของตนเองควบคู่่�ไปกัับการแก้้ไขปััญหาจากความร่่วมมืือระหว่่าง
ประเทศ

•

การให้้ความรู้้� สร้้างความเข้้าใจแก่่ผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น และให้้แนวทางในการจััดการเพื่่�อแก้้ไขหรื ือลดปััญหา
มลพิิษทางอากาศร่่วมไปกัับการเรี ียกร้้องสิิทธิิพื้้�นฐานในฐานะชุุมชนที่่�ต้้องได้้รัับอากาศสะอาด

•

การออกมาตรการ เสนอนโยบาย หรื ือกำำ�หนดข้้อตกลงร่่วมกัันในชุุมชนเพื่่�อลดปััญหาหมอกควัันทั้้�ง
ภายในประเทศและหมอกควัันข้้ามพรมแดน โดยความร่่วมมืือของประชาชนในพื้้�นที่่/� ท้้องถิ่่�นและองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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การเป็็นแกนนำำ�ในการเคลื่่�อนไหวเรี ียกร้้อง ทำำ�การเก็็บรวบรวมข้้อมููลผลกระทบสุุขภาพและข้้อมููลความ
รุุ นแรงของมลพิิษ และการใช้้แอปพลิิเคชัันหรื ือเทคโนโลยีีในระบบการแก้้ไขปััญหาและการเก็็บข้้อมููล
โดยความร่่วมมืือของท้้องถิ่่�นและภาคประชาสัังคมในพื้้�นที่่ที่่
� ไ� ด้้รัับผลกระทบในฐานะผู้้มี
� ส่
ี ว่ นได้้ส่่วนเสีีย
จากหมอกควัันข้้ามพรมแดน

•

การร่่วมเรี ียกร้้องให้้ชุุมชนและท้้องถิ่่�นได้้รัับการส่่งเสริ ิมความรู้้� ความเข้้าใจในการจััดการแก้้ไขปััญหา
ร่่วมรณรงค์์และประสานงานกัับทุุกภาคส่่วน ส่่งเสริ ิมให้้บุุคลากรในองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีี
ศัักยภาพในการจััดการปััญหาหมอกควัันในพื้้�นที่่�และส่่งเสริ ิมการใช้้เทคโนโลยีีในการจััดการปััญหาดััง
กล่่าวให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น รวมถึึงพััฒนาความรู้้ค
� วามสามารถให้้บุุคลากรขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น ให้้มีีศัก
ั ยภาพและสร้้างระบบประสานความร่่วมมืือที่่�มีป
ี ระสิิทธิภ
ิ าพ โดยเฉพาะในขอบเขต
ของสิ่่�งแวดล้้อมข้้ามพรมแดน

•

การมีีความร่่วมมืืออย่่างต่่อเนื่่�องระหว่่างประชาชน ท้้องถิ่่�น และระหว่่างประเทศ โดยมุ่่�งเน้้นควบคุุม
แหล่่งกำำ�เนิิดฝุ่่�นควัันพิิษ พััฒนาระบบติิดตามการตรวจสอบ และการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์
ร่่วมกัันเพื่่�อการตััดสิินใจ
3.2.3.4 ข้้อเสนออื่่�นๆ

•

การขัับเคลื่่�อนการแก้้ปััญหามลพิิษทางอากาศร่่วมกัับปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศควบคู่่�
กััน

•

การสร้้างแพลตฟอร์์มกลางระหว่่างประเทศ เพื่่�อให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์และแนวปฏิิบััติิที่่�
ดีีในการแก้้ไขปััญหามลพิิษทางอากาศและส่่งเสริ ิมให้้ทุุกภาคส่่วนเข้้ามาร่่วมมืือกััน

3.2.4 เมืือง
3.2.4.1 ข้้อเสนอด้้านกระบวนทััศน์์
•

การนำำ�กระบวนทััศน์์ความเป็็นเมืืองที่่�ยั่่ง� ยืืนมาเป็็นฐานในการกำำ�หนดนโยบายและกฎหมายเกี่่�ยวกัับการ
ออกแบบผัังเมืืองและการจััดการเมืือง โดยให้้ความสำำ�คััญกัับมิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและระบบนิิเวศมาก
ยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อให้้เกิิดความสมดุุลกับ
ั มิิติด้้าน
ิ
เศรษฐกิิจและสัังคม ในรููปของการทำำ�ให้้เป็็นเมืืองอากาศสะอาด
(Clean Air City) ในมิิติิต่่างๆ เพื่่�อให้้เกิิดการจััดการคุุณภาพอากาศของเมืืองที่่�เป็็นระบบ มีี
ประสิิทธิิภาพ และยั่่�งยืืน
3.2.4.2 ข้้อเสนอด้้านนโยบาย

•

การกำำ�หนดนิิติินโยบาย (Legal Policy) ในภาพรวมเกี่่�ยวกัับการจััดการเมืือง ภายใต้้กระบวนทััศน์์
การพััฒนาความเป็็นเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน ให้้เชื่่�อมโยงมิิติิการจััดการอากาศสะอาด (Clean Air) อย่่าง
เป็็นรูู ปธรรมและครอบคลุุมทุุกด้้าน

ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด

•
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การปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างหน่่วยงานภาครััฐส่่วนกลาง และบููรณาการการทำำ�งานด้้านการพััฒนาเมืือง
ในส่่วนกลางให้้มีีความชััดเจนมากขึ้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ระหว่่างหน่่วยงานที่่�มีห
ี น้้าที่่�วางแผนการพััฒนา
เชิิงพื้้�นที่่ใ� นระดัับนโยบาย กัับ หน่่วยงานที่่�จัด
ั ทำำ�ผัังเมืืองในระดัับปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร โดยไม่่มุ่่�งเน้้นเพีียงแต่่การ
พััฒนาในมิิติิเศรษฐกิิจหรื ือสัังคมเท่่านั้้�น แต่่ต้้องมองในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม และมิิติิอื่่�นๆ ที่่�มีีความสััมพัันธ์์
สอดคล้้องกัับวิ ิถีีของผู้้�คนในเมืืองด้้วย

•

การจััดตั้้�งองค์์กรพััฒนาเมืืองและรููปแบบองค์์กรพััฒนาเมืืองอย่่างรอบคอบ โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยต่่างๆ
เช่่น เงื่่�อนไข ข้้อจำำ�กััด และความเหมาะสมกัับบริ ิบทของไทย
3.2.4.3 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย

•

การกำำ�หนดทิิศทางการพััฒนาเมืืองที่่�เป็็นธรรมกัับทุุกฝ่่ายต้้องมีีความเป็็นกลางและต้้องมีีกลไกเชิิง
กฎหมายมารองรัับ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ข้้อพิิจารณาในการจััดตั้้�งองค์์กรพััฒนาเมืืองไม่่ว่่าจะเลืือก
แนวทางการปรัับโครงสร้้างองค์์กรของภาครััฐที่่�มีีอยู่่�เดิิม หรื ือแนวทางการจััดตั้้�งองค์์กรใหม่่ ล้้วนไม่่
สามารถหลีีกเลี่่�ยงการต้้องแก้้ไขกฎหมายเดิิมหรื ือต้้องออกกฎหมายใหม่่ ซึ่่�งในการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว
ต้้องอาศััยการเตรี ียมการระยะยาว

•

การบัังคัับใช้้กฎหมายเกี่่�ยวกัับการจััดการและพััฒนาเมืืองที่่�มีีอยู่่�ให้้ตอบสนองต่่อการพััฒนาคุุณภาพ
อากาศสะอาดในเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน เท่่าที่่�เนื้้�อหาสาระของกฎหมายฉบัับนั้้�น ๆ จะเปิิดช่่องให้้ทำำ�ได้้ โดยมีี
การบัังคัับใช้้อย่่างเข้้มข้้นและจริ ิงจััง

•

การปรัับปรุุ งกฎหมายเดิิมที่่�มีีอยู่่�บางเรื่่�องเพื่่�อสนัับสนุุนให้้เกิิดการจััดการอากาศสะอาดในภาคเมืือง
อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ โดยเพิ่่�มและให้้ความสำำ�คััญมิิติสิ่่
ิ �งแวดล้้อม หรื ือนำำ�แนวคิิดที่่�เป็็นตัวั อย่่างจากต่่าง
ประเทศที่่�เหมาะสมมาปรัับใช้้เพิ่่�มเติิมในกฎหมาย

•

การเชื่่�อมโยงและบููรณาการกฎหมายว่่าด้้วยการผัังเมืืองกัับกฎหมายว่่าด้้วยการควบคุุมอาคารเข้้าเป็็น
กฎหมายฉบัับเดีียวกััน หรื ือมีีการรวมกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง

•

การจััดทำำ�กฎหมายเฉพาะว่่าด้้วยการจััดการและพััฒนาความเป็็นเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งให้้ความสำำ�คััญ
กัับมิิติิการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมและการจััดการอากาศสะอาดในเมืือง โดยนำำ�ร่่างกฎหมายฉบัับต่่างๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเมืืองมาพิิจารณาด้้วย
3.2.4.4 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม

•

การผสมผสานมาตรการที่่�ใช้้อยู่่�เดิิมกัับมาตรการด้้านเศรษฐศาสตร์์ โดยมีีพื้้นที่่
� เ� ป้้าหมายและการดำำ�เนิิน
งานที่่�ไม่่ขััดแย้้งกััน อาทิิ อาจใช้้มาตรการด้้านกฎระเบีียบและกฎหมายเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งพื้้�นที่่�สีีเขีียวใน
ระดัับขั้้�นต่ำำ��ที่่�ควรจะมีีภายใต้้ความจำำ�เป็็นของพื้้�นที่่� และนำำ�มาตรการทางเศรษฐศาสตร์์มาเสริ ิมเพื่่�อเพิ่่�ม
พื้้�นที่่�สีีเขีียวให้้ได้้ตามเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ ซึ่่�งสููงกว่่าระดัับขั้้�นต่ำำ��ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับพื้้�นที่่�เมืือง

•

การจััดเก็็บภาษีีหรื ือค่่าธรรมเนีียมสิ่่�งแวดล้้อมในเขตเทศบาลตามระดัับความรุุ นแรงของปััญหาสิ่่�ง
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แวดล้้อม รวมถึึงมลพิิษทางอากาศ และการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว
•

การจััดตั้้�งกองทุุนเพื่่�อพััฒนาสีีเขีียวในภาคเมืือง โดยประชาชนผู้้ส
� นใจสามารถนำำ�เงิินมาฝากไว้้ที่่�กองทุุน
นี้้�ได้้ ซึ่่�งจะได้้รัับผลประโยชน์์ในรููปของเงิินปันผล
ั
และการไม่่ต้้องเสีียภาษีี จากนั้้�นกองทุุนนี้้จ
� ะปล่่อยกู้้ใ� ห้้
กัับผู้้ส
� นใจลงทุุนเพื่่�อการพััฒนาทางการเกษตรที่่�เป็็นมิต
ิ รกัับสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงพื้้�นที่่สี
� เี ขีียวในเขตเมืือง
ซึ่่�งจะคิิดอััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ��กว่่าท้้องตลาด โดยมีีเงื่่�อนไขที่่�จะต้้องสร้้างการยอมรัับของชุุมชนก่่อน

•

การดำำ�เนิินมาตรการควรพิิจารณาให้้สอดคล้้องกัับระบบที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่� และคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อ
ระบบการเงิินการคลััง โดยเฉพาะที่่�มีีผลได้้ผลเสีียต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว ผล
กระทบต่่อผู้้มี
� ส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีียกัับการพััฒนาพื้้�นที่่�สีีเขีียว และค่่าเสีียโอกาสในการใช้้พื้้�นที่่�สีีเขีียว

•

การพิิจารณานำำ�มาตรการทางเศรษฐศาสตร์์ในการจััดการที่่�ดินซึ่่
ิ ง� มีีการใช้้อย่่างมากในประเทศพััฒนา
แล้้ว มาปรัับใช้้ให้้สอดคล้้องกัับบริ ิบทของประเทศไทย อาทิิ Conservation Easement, Purchased
Development Right (PDR) และ Transferred Development Right (TDR) พร้้อมติิดตาม
ประเมิินผลภายหลัังการดำำ�เนิินงานเพื่่�อปรัับปรุุ งมาตรการในระยะต่่อไป
3.2.4.5 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม

•

การสนัับสนุุน ร่่วมมืือ เข้้าร่่วม และผลัักดัันให้้มีีการรวมตััวเป็็นกลุ่่�มก้้อนเพื่่�อเกิิดพลัังเคลื่่�อนไหว ตรวจ
สอบ รณรงค์์ โดยอาจเป็็นรูู ปแบบองค์์กรภาคประชาสัังคมหรื ืออาจเป็็นแนวคิิดธุุรกิจ
ิ เพื่่�อสัังคม ขึ้้�นกับ
ั
ความเหมาะสมตามความเห็็นของสมาชิิกเมืือง

•

การชี้้�นำำ�รััฐให้้นำำ�เอาเรื่่�องกระบวนทััศน์์ต่่อเมืืองและพััฒนาเมืืองอย่่างยั่่�งยืืนมาเป็็นฐานในการกำำ�หนด
นโยบายและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการเมืือง โดยให้้ความสำำ�คััญกัับมิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและ
ระบบนิิเวศ เพื่่�อให้้เกิิดความสมดุุลกัับมิิติิด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับกลุ่่�มเปราะบางที่่�ไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงจากการสััมผััสกัับหมอกควัันพิิษ ไม่่มีค
ี วาม
สามารถในการป้้องกัันตนเอง และไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ป้้องกัันได้้ โดยต้้องคำำ�นึึงถึึงการจััดการ
คุุณภาพอากาศอย่่างเป็็นระบบและมีีประสิิทธิิภาพ

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างพลัังในการกำำ�กัับและติิดตามจากกลุ่่�มประชาชนทั่่�วไป เพื่่�อให้้การแก้้ไข
ปััญหาเป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน โดยส่่งเสริ ิมให้้รู้้ � เข้้าใจ และตระหนัักเกี่่�ยวกัับมลพิิษทางอากาศในเมืืองที่่�อาศััย
ตลอดจนผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากปััญหามลพิิษนั้้�น

•

การมีีความตระหนัักและการลงมืือปฏิิบัติ
ั ทั้้
ิ ง� ในฐานะตนเอง เพื่่�อลดภาวะมลพิิษทางอากาศ เช่่น งดการ
เผา การดููแลรถยนต์์ การใช้้รถสาธารณะ ฯลฯ และในฐานะผู้้ร่� ว่ มสร้้างกลุ่่�มเครื ือข่่ายเคลื่่�อนไหวในรููป
แบบและแพลตฟอร์์มต่่างๆ เช่่น ร่่วมลงชื่่�อสนัับสนุุนกฎหมายอากาศสะอาด
3.2.4.6 ข้้อเสนออื่่�นๆ

•

การดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นระบบตั้้�งแต่่ต้้นทางให้้เหมาะสมกัับบริ ิบทเมืืองของตนเอง เช่่น การสร้้างองค์์
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ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกระแสลมประจำำ�ถิ่่�น เพื่่�อนำำ�มาใช้้ร่่วมกัับองค์์ความรู้้�ด้้านการออกแบบอย่่างเหมาะสม
เพื่่�อให้้กระแสลมธรรมชาติิสามารถพััดผ่่านพื้้�นที่่�เมืืองได้้มากขึ้้�น รวมถึึงการระบายความร้้อนให้้สภาพ
แวดล้้อมเมืื อ งน่่ า อยู่่� การบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์์ เ กาะความร้้อนเมืื อ ง และการลด
ความเครี ียดจากความร้้อนในการอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�สาธารณะภายนอกอาคาร
•

การพิิจารณาปััจจััยแวดล้้อมอื่่�นๆ ประกอบด้้วย เช่่น ส่่งเสริ ิมให้้ใช้้บริ ิการขนส่่งสาธารณะมากกว่่าใช้้
ยานยนต์์ส่่วนบุุคคล วางผัังสำำ�หรัับระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน น้ำำ�� ไฟ การจััดการของเสีีย และเพิ่่�ม
ประสิิทธิภ
ิ าพของการบริ ิหารจััดการ รวมทั้้�งบัังคัับใช้้กฎหมายหรื ือมาตรการที่่�มีอ
ี ยู่่� เพื่่�อให้้ปััญหามลพิิษ
ทางอากาศที่่�นำำ�มาสู่่�ปััญหาสุุขภาพลดน้้อยลง

3.2.5 ยานยนต์์และขนส่่ง
3.2.5.1 ข้้อเสนอทั่่�วไป – มาตรการเพื่่�อส่่งเสริ ิมการใช้้ยานยนต์์พลัังงานสะอาด
•

การเพิ่่�มความเข้้มงวดในการตรวจสภาพรถยนต์์และการตรวจจัับไอเสีียตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนดไว้้ โดย
เฉพาะรถยนต์์เก่่าที่่�ใช้้เครื่่อ
� งยนต์์ดีีเซล เนื่่�องจากเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศที่่�สำำ�คััญ

•

การตรวจจัับควัันดำำ�อย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งช่่วงเวลากลางวัันและกลางคืืน เนื่่�องจากรถบรรทุุกซึ่่�งปล่่อยมลพิิษ
สููงมากมัักวิ่่ง� ในเวลากลางคืืน

•

การปฏิิบััติิให้้ได้้ตามเป้้าหมายในการยกระดัับมาตรฐานการระบายไอเสีียของรถยนต์์และมาตรฐาน
คุุณภาพน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงใหม่่ จากเดิิมที่่�เคยกำำ�หนดไว้้แต่่ต่อ
่ มาได้้ประกาศเลื่่�อนกำำ�หนดการบัังคัับใช้้ออก
ไป เพื่่�อให้้การแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมไม่่ล่่าช้้าออกไปมากกว่่านี้้� และกำำ�หนดบทลงโทษที่่�ชััดเจนควบคู่่�
ไปกัับการสร้้างแรงจููงใจให้้ภาคเอกชนปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม พร้้อมเตรี ียมการศึึกษาถึึงความเป็็นไปได้้ในการปรัับ
เกณฑ์์ค่่าสารมลพิิษต่า่ งๆ ที่่�ยอมรัับได้้ของมาตรฐาน Euro 5 และ Euro 6 ให้้เหมาะสมกัับบริ ิบทของ
ประเทศไทย
3.2.5.2 ข้้อเสนอทั่่�วไป – มาตรการเพื่่�อส่่งเสริ ิมการลดการเดิินทางด้้วยยานยนต์์

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการสนัับสนุุนการเดิินทางโดยไม่่ใช้้เครื่่�องยนต์์ ได้้แก่่ การเดิิน การขี่่�จัักรยาน
และการพายเรื ือสััญจรทางน้ำำ�� โดยมีีเงื่่�อนไขว่่าต้้องพััฒนาทางเท้้า เลนจัักรยาน และการคมนาคมทาง
น้ำำ�� ให้้ครอบคลุุมและมีีคุุณภาพ ทั้้�งสภาพโครงสร้้างและเส้้นทางการจราจร เพื่่�อความปลอดภััยในชีีวิ ิต
และทรััพย์์สิินของประชาชนผู้้�ใช้้การเดิินทาง ตลอดจนวางแผนการจราจรรููปแบบดัังกล่่าวร่่วมกัับรููป
แบบการเดิินทางอื่่�นๆ ด้้วย

•

การส่่งเสริ ิมการทำำ�งานจากบ้้าน (Work from Home) และการทำำ�งานแบบไร้้ออฟฟิิศ (Work from
Anywhere) ในรููปแบบต่่างๆ เช่่น การกำำ�หนดวัันที่่�เข้้าสำำ�นัักงานและวัันที่่�ทำำ�งานจากบ้้านในแต่่ละ
สััปดาห์์ เป็็นต้้น
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•

การลดพื้้�นที่่�จอดรถในเขตเมืือง หรื ือการกำำ�หนดพื้้�นที่่�จอดรถสููงสุุดที่่�ยอมรัับได้้

•

การจำำ�กััดจำำ�นวนรถยนต์์ที่่�จดทะเบีียนใหม่่ และเพิ่่�มค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับการจดทะเบีียนรถยนต์์ ทั้้�งนี้้�ต้้อง
มีีการพััฒนาระบบขนส่่งมวลชนให้้ครอบคลุุมและมีีคุุณภาพไปพร้้อมๆ กัับการควบคุุมจำำ�นวนรถยนต์์
ด้้วย เพื่่�อให้้ประชาชนมีีทางเลืือกในการเดิินทาง

•

การลงทุุนในระบบขนส่่งสาธารณะเพื่่�อลดการใช้้ยานพาหนะส่่วนบุุคคล และลดมลพิิษที่่ม
� าจากการจราจร
เนื่่�องจากขนส่่งสาธารณะเป็็นทางเลืือกการเดิินทางที่่�ยั่่ง� ยืืน และสามารถบรรทุุกผู้้โ� ดยสารได้้จำำ�นวนมาก

•

การจััดตั้้�งกองทุุนพััฒนาระบบขนส่่งสาธารณะ โดยมีีแหล่่งที่่�มาของเงิินในกองทุุน ได้้แก่่ การเก็็บภาษีี
สรรพสามิิตรถยนต์์ใหม่่ การเก็็บค่่าธรรมเนีียมจราจรคัับคั่่�ง ฯลฯ แล้้วนำำ�เงิินจากกองทุุนฯ มาพััฒนา
ระบบขนส่่งสาธารณะให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ตลอดจนอุุดหนุุนค่่าโดยสารในกรณีีที่่�จำำ�เป็็น

•

การอำำ�นวยความสะดวกที่่�จอดรถในเขตชานเมืือง เพื่่�อสนัับสนุุนการเดิินทางด้้วยระบบขนส่่งสาธารณะ
ให้้กัับผู้้ที่่
� �ต้้องการเดิินทางเข้้าสู่่�เขตเมืืองชั้้�นในซึ่่�งมีีสภาพการจราจรที่่�แออััด

•

การยกระดัับการให้้บริ ิการรถโดยสารประจำำ�ทางให้้ดีีขึ้้�นกว่่าปััจจุุบัันด้้วยราคาที่่�สมเหตุุสมผล เพื่่�อเพิ่่�ม
ความสะดวกสบายให้้ประชาชนผู้้�ใช้้บริ ิการ โดยปรัับรููปแบบกิิจการให้้มีีการแข่่งขััน ซึ่่�งอาจทำำ�ได้้ด้้วย
การส่่งเสริ ิมให้้มีีจำำ�นวนผู้้�ประกอบการรถโดยสารประจำำ�ทางมากขึ้้�น
3.2.5.3 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย

•

มาตรการด้้านภาษีีสรรพสามิิต - ควรพิิจารณาปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�ส่่งผลต่่อการปล่่อยมลพิิษของรถยนต์์ใน
การกำำ�หนดอััตราภาษีีสรรพสามิิตร่่วมด้้วยนอกเหนืือจากการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ เช่่น ประเภท
ของเชื้้�อเพลิิงที่่�รถยนต์์ใช้้ อายุุของรถยนต์์ ขนาดหรื ือน้ำำ��หนัักรถยนต์์ ขนาดหรื ือกำำ�ลัังของเครื่่อ
� งยนต์์
เป็็นต้้น

•

มาตรการด้้านภาษีีสรรพสามิิต - ควรปรัับอััตราภาษีีสรรพสามิิต โดยเพิ่่�มอััตราภาษีีของรถยนต์์ที่่ป
� ล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ สููงและปรัับลดอััตราภาษีีของรถยนต์์ที่่ป
� ล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ต่ำำ�� เช่่น
รถยนต์์อีีโค รถยนต์์ไฟฟ้้า รถยนต์์ไฮบริ ิด เป็็นต้้น รวมถึึงการพิิจารณาสารมลพิิษอื่่�นๆ ที่่�ปล่่อยออกมา
ร่่วมด้้วย

•

มาตรการด้้านภาษีีสรรพสามิิต - ควรเรี ียกเก็็บเงิินเพิ่่�ม (Surcharge) สำำ�หรัับรถยนต์์ที่่�ปล่่อย ก๊๊าซ
คาร์์ บ อนไดออกไซด์์ สูู งเกิิ น กว่่ าค่่ าที่่� เ หมาะสม โดยคิิ ด ภาษีี เ ป็็ นต่่ อ กรัั ม /กิิ โ ลเมตร ของก๊๊ า ซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ ที่่�เกิินจากค่่าที่่�กำำ�หนด

•

มาตรการเพิ่่�มภาษีีเชื้้�อเพลิิงหรื ือยกเลิิกการอุุดหนุุน - ควรปรัับเพิ่่�มภาษีีเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลที่่�ใช้้สำำ�หรัับ
ยานยนต์์ด้้วย เช่่น การเก็็บภาษีีคาร์์บอน เป็็นต้้น พร้้อมพิิจารณาแนวทางการเยีียวยาหรื ือนำำ�มาตรการ
สนัับสนุุนอื่่�นๆ สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้มี
� ีรายได้้น้้อย

•

การเก็็บภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีี - ควรปรัับโครงสร้้างอััตราภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีีให้้เหมาะสมสำำ�หรัับแก้้ไข
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ปััญหามลพิิษทางอากาศ โดยใช้้มาตรการค่่าธรรมเนีียมบำำ�บััดและจััดการควัันพิิษ และจััดเก็็บไปพร้้อม
กัับการเสีียภาษีีรถยนต์์ประจำำ�ปีีในอััตราที่่�เป็็นไปตามอััตราการปล่่อยควัันพิิษของรถยนต์์แต่่ละคััน ทั้้�งนี้้�
ควรศึึกษาต่่อยอดในเรื่่อ
� งการใช้้มาตรการภาษีีรถยนต์์เพื่่�อส่่งเสริ ิม “อากาศสะอาด” ให้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
•

มาตรการทางภาษีีอื่่�นๆ - ควรยกเว้้น หรื ือหัักรายจ่่ายเพิ่่�ม หรื ือลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลและภาษีี
เงิินได้้บุุคคลธรรมดา สำำ�หรัับการไม่่ใช้้รถยนต์์ส่่วนบุุคคล หรื ือการใช้้รถยนต์์ที่่�ไม่่ได้้ปล่่อยควัันพิิษ
3.2.5.4 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม

•

มาตรการระยะกลาง - ควรใช้้มาตรการระบบฝากไว้้ได้้คืืน (Deposit-refund System) เพื่่�อกำำ�จััด
อุุปกรณ์์ที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับรถยนต์์เก่่าอย่่างถููกวิ ิธีีและเป็็นมิต
ิ รกัับสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น การจััดเก็็บเงิินเพิ่่�มสำำ�หรัับ
ยางรถยนต์์หรื ือแบตเตอรี่่ใ� หม่่ และจะคืืนเงิินเมื่่�อนำำ�ยางรถยนต์์หรื ือแบตเตอรี่่เ� ก่่ามาแลก

•

มาตรการระยะกลาง - ควรใช้้มาตรการสร้้างแรงจููงใจควบคู่่�กัับการบัังคัับ โดยควรพิิจารณาแนวทาง
ช่่วยเหลืือภาคเอกชนเพื่่�อแรงจููงใจให้้ปฏิิบััติิตามได้้ตามกรอบเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ เนื่่�องจากในการปฏิิบััติิ
ตามมาตรการดัังกล่่าว ภาคเอกชนมีีต้้นทุนที่่
ุ �ต้้องเสีีย ในขณะที่่�ภาคประชาชนทุุกคนได้้รัับประโยชน์์

•

มาตรการระยะกลาง - ควรเพิ่่�มต้้นทุุนในการจอดรถ โดยเฉพาะในเขตเมืืองที่่�มีีสภาพการจราจรหนา
แน่่น เช่่น เก็็บค่่าจอดรถในอััตราสููงสำำ�หรัับในเขตเมืืองชั้้�นในหรื ือบริ ิเวณที่่�สภาพจราจรมัักจะแออััด และ
เก็็บค่่าจอดรถในอััตราต่ำำ��สำำ�หรัับพื้้�นที่่�จอดรถที่่�ตั้้�งอยู่่�บริ ิเวณใกล้้ระบบขนส่่งสาธารณะ เป็็นต้้น

•

มาตรการระยะกลาง - ควรเพิ่่�มอััตราค่่าธรรมเนีียมถนน (Road Pricing) ในวัันธรรมดาและในชั่่�วโมง
เร่่งด่่วน และเก็็บค่่าธรรมเนีียมที่่�แตกต่่างกัันตามประเภทและขนาดของรถยนต์์ โดยควรนำำ�ร่่องก่่อนใน
พื้้�นที่่�ที่่�มัักจะมีีสภาพจราจรแออััด

•

มาตรการระยะยาว - ควรสนัับสนุุนยานยนต์์ที่่ใ� ช้้พลัังงานไฟฟ้้าโดยผลัักดัันให้้มีีการลดภาษีีรถยนต์์ไฟฟ้้า
สำำ�หรัับผู้้�บริ ิโภค โดยกำำ�หนดประเภทของรถยนต์์ที่่�ได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ให้้ผัันแปรตามเวลา และจะต้้อง
ลงทุุนในโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�อสนัับสนุุนการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าพร้้อมจััดทำำ�มาตรฐานสำำ�หรัับรถยนต์์
พลัังงานไฟฟ้้าทุุกประเภท และการบริ ิหารจััดการแบตเตอรี่่ร� ถยนต์์พลัังงานไฟฟ้้าที่่�หมดสภาพแล้้ว

•

มาตรการระยะยาว - ควรนำำ�ร่่องในการเปลี่่�ยนรถยนต์์ที่่ใ� ช้้ในหน่่วยงานราชการให้้เป็็นรถยนต์์พลังั งาน
ไฟฟ้้าเพื่่�อเป็็นแบบอย่่างและสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับประชาชน
3.2.5.5 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม

•

การเคลื่่�อนไหวเรี ียกร้้องให้้ข้้อเสนอต่่อรััฐเรื่่�องการพััฒนาบริ ิการขนส่่งสาธารณะที่่�มีีคุุณภาพ และการ
เข้้าถึึงได้้อย่่างเท่่าเทีียม ทั้้�งในเชิิงพื้้�นที่่�ที่่�ต้้องมีีการกระจายการบริ ิการอย่่างทั่่�วถึึง และในเชิิงกายภาพ
หรื ือความสามารถในการเข้้าถึึงบริ ิการ เช่่น ผู้้�สููงวััย เด็็ก ผู้้�พิิการ เป็็นต้้น โดยการพััฒนาดัังกล่่าว
ต้้องบููรณาการกัับระบบเชิิงโครงสร้้างการจััดการขนส่่งของเมืืองและการขนส่่งสาธารณะทั้้�งระบบ

•

การยกระดัับการมีีส่ว่ นร่่วมของภาคประชาสัังคมเพื่่�อพััฒนาประเทศและการจััดบริ ิการสาธารณะทั้้�งใน
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ระดัับชาติิและระดัับท้้องถิ่่�น โดยการรวมตััวเป็็นกลุ่่�มเพื่่�อเพิ่่�มพลัังในการเคลื่่�อนไหวให้้สามารถรัักษา
ประโยชน์์ในฐานะเจ้้าของเงิินงบประมาณ และความต้้องการอากาศสะอาด รวมทั้้�งทำำ�ให้้สิิทธิด้้านสุ
ิ
ขุ ภาพ
ของประชาชนเป็็นจริ ิง
•

การขัับเคลื่่�อนด้้วยการลงมืือปฏิิบัติ
ั ิโดยภาคประชาสัังคมเอง เช่่น การใช้้ยานพาหนะอย่่างรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมด้้วยการตรวจสอบสภาพรถ การใช้้ระบบ Carsharing หรื ือ Carpooling รวมทั้้�งการมีีส่ว่ น
ร่่วมกัับภาครััฐในการตรวจสอบ ติิดตาม และส่่งเสริ ิมมาตรการและนโยบายลดมลพิิษจากยานยนต์์

3.2.6 อุุตสาหกรรม
3.2.6.1 ข้้อเสนอด้้านนโยบายและกฎหมาย
•

การกำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมของพื้้�นที่่�ให้้ชััดเจน และกำำ�หนดบทลงโทษที่่�เข้้มงวดสำำ�หรัับ
ผู้้�ฝ่่าฝืืน รวมทั้้�งกำำ�หนดมาตรการบัังคัับใช้้และการเอาผิิดที่่�จริ ิงจััง

•

การเพิ่่�มศัักยภาพด้้วยการจััดสรรงบประมาณและทรััพยากรบุุคคลที่่�จำำ�เป็็นให้้แก่่หน่่วยงานสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อพััฒนางานติิดตาม เฝ้้าระวััง และป้้องปรามการกระทำำ�ผิิดทางสิ่่�งแวดล้้อม โดยเปิิดให้้ภาคประชาชน
และประชาสัังคมมีีส่่วนร่่วม

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินคดีีสิ่่�งแวดล้้อม โดยหน่่วยงานรััฐในทุุกระดัับทั้้�งฝ่่ายบริ ิหารและฝ่่าย
ตุุลาการ โดยฉพาะอย่่างยิ่่�งการดำำ�เนิินคดีีต่่อแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษที่่�สร้้างความเสีียหายอย่่างรุุ นแรงต่่อ
สาธารณสมบััติิ สิ่่�งแวดล้้อม และสุุขภาพของประชาชน

•

การสร้้างความชััดเจนเรื่่�องสิิทธิิในการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารของประชาชนเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมภายใต้้
กฎหมายเดิิมให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลการปลดปล่่อยสารพิิษที่่อ
� อกจากโรงงานได้้ซึ่่�งเป็็นทำำ�นอง
เดีียวกัับกฎหมาย PRTR

•

การกำำ�หนดมาตรการหรื ือจััดตั้้�งกลไกดำำ�เนิินการเพื่่�อชดใช้้ค่่าเสีียหายจากมลพิิษตามกฎหมายเดิิมที่่�มีอ
ี ยู่่�

•

การขยายขอบเขตสิิทธิิของประชาชนในการเรี ียกร้้องและการฟ้้องคดีีเพื่่�อให้้เกิิดความรัับผิิดชอบทาง
แพ่่ง ตามกฎหมายเดิิม จากที่่�จำำ�กััดอยู่่�เฉพาะเมื่่�อได้้รัับอัันตรายหรื ือเจ็็บป่่วยแล้้วเท่่านั้้�น เป็็นให้้มีีสิิทธิิ
ตั้้�งแต่่เมื่่�อแรกได้้รัับผลกระทบ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องรอจนกระทั่่�งผลกระทบปรากฏผลเป็็นความเจ็็บป่่วย
หรื ือเสีียหาย โดยเฉพาะเมื่่�อพิิจารณาในมุุมของการป้้องกัันไว้้ก่่อนและการเตืือนภััยล่่วงหน้้า

•

การให้้องค์์กรภาคประชาชนหรื ือภาคประชาสัังคมสามารถเรี ียกร้้องความเสีียหายในเชิิงประโยชน์์
สาธารณะ และการปรัับภาระการพิิสููจน์์จากเดิิมที่่�เป็็นของประชาชนให้้เป็็นของผู้้ก่
� ่อมลพิิษ

•

การเพิ่่�มหน้้าที่่�และอำำ�นาจให้้กรมควบคุุมมลพิิษ โดยแก้้ไขกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น จััดทำำ�นโยบายและ
แผนการส่่งเสริ ิมและรัักษาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิและการจััดการมลพิิษ เสนอแนะการกำำ�หนด

ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด
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มาตรฐานคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมและมาตรฐานควบคุุมมลพิิษจากแหล่่งกำำ�เนิิด ฯลฯ
•

การปรัับปรุุ งโครงสร้้างภายในของกระทรวงต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการมลพิิษทางอากาศเพื่่�อนำำ�
ไปสู่่�การจััดการอากาศสะอาด เช่่น ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม กระทรวงอุุตสาหกรรม กระทรวง
สาธารณสุุขกระทรวงมหาดไทย
3.2.6.2 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม

•

การเร่่งสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้ผู้้�บริ ิหารและบุุคลากรของหน่่วยงานที่่�มีีส่่วนรัับผิิดชอบในการจััดการ
มลพิิษทางอากาศ ให้้ทราบถึึงความสำำ�คััญ ศัักยภาพ รวมถึึงข้้อดีีและข้้อเสีียของมาตรการจููงใจเชิิง
เศรษฐศาสตร์์ เมื่่�อเทีียบกัับการมาตรการบัังคัับ และข้้อดีีของการประเมิินมููลค่่าผลกระทบเชิิงลบต่่อ
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมของมลพิิษทางอากาศจากแหล่่งกำำ�เนิิดในภาคอุุตสาหกรรม ตลอด
จนการประเมิินผลประโยชน์์สุุทธิข
ิ องมาตรการต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการจััดการเพื่่�อให้้อากาศสะอาด

•

การนำำ�มาตรการจููงใจทางเศรษฐศาสตร์์ อาทิิ การซื้้�อขายใบอนุุญาตการปล่่อยมลพิิษ การเก็็บค่่า
ธรรมเนีียมการปล่่อยมลพิิษ การเก็็บภาษีีการปล่่อยมลพิิษ มาใช้้ในการจััดการมลพิิษทางอากาศให้้มาก
ขึ้้�นกว่่าปััจจุุบััน

•

การใช้้มาตรการเพื่่�อส่่งเสริ ิมให้้โรงงานอุุตสาหกรรมเปิิดเผยข้้อมููลสิินค้้าและกระบวนการผลิิตที่่�เป็็นมิต
ิ ร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมสู่่�ผู้้�บริ ิโภค

•

การส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการพััฒนาเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศในทุุกพื้้�นที่่ที่่
� มี
� โี รงงานอุุตสาหกรรม เพื่่�อ
ให้้ชุุมชนและโรงงานอุุตสาหกรรมสามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างยั่่�งยืืน
3.2.6.3 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม

•

การขยายบทบาทภาคประชาชนทั่่�วประเทศให้้เป็็นแนวร่่วมในการรัักษา ติิดตามเฝ้้าระวััง และคุ้้�มครอง
สิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรธรรมชาติิ ตั้้�งแต่่การจััดโครงการอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับวิ ิธีีการ แนวทาง
และความสำำ�คััญในการคุ้้�มครองและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมในด้้านต่่างๆ

•

การปรัับปรุุ งกฎหมายส่่งเสริ ิมการมีีส่่วนร่่วมและการเข้้าถึึงข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสารมลพิิษของ
ภาคประชาชน
3.2.6.4 ข้้อเสนออื่่�นๆ

•

การส่่งเสริ ิมการวิ ิจััยตลอดจนการพััฒนางานวิ ิทยาศาสตร์์และนวััตกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการมลพิิษ
ทางอากาศ เช่่น การศึึกษาวิ ิเคราะห์์ให้้เห็็นความเชื่่�อมโยงของมลพิิษทางอากาศจากภาคอุุตสาหกรรม
ตั้้�งแต่่จุุดปล่่อย การแพร่่กระจาย ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพ ต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของเอกชนที่่�
ขาดการบริ ิหารจััดการที่่�ดีี

•

การส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการพััฒนาเทคโนโลยีีดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั เพื่่�อใช้้ในการตรวจวััดและติิดตามการปล่่อยมลพิิษ
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ทางอากาศของโรงงานอุุตสาหกรรมตลอด 24 ชั่่�วโมงในทุุกโรงงานอุุตสาหกรรม และมีีช่อ
่ งทางที่่�หลาก
หลายเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ชุุมชนในพื้้�นที่่ส
� ามารถส่่งข้้อร้้องเรี ียน เบาะแส และหลัักฐานการปล่่อย
มลพิิษของโรงงานอุุตสาหกรรม ได้้ง่่ายและรวดเร็็ว

3.2.7 พลัังงาน
3.2.7.1 ข้้อเสนอด้้านกระบวนทััศน์์และนโยบาย
•

การส่่งเสริ ิมการใช้้พลัังงานสะอาดและพลัังงานหมุุนเวี ียนอย่่างเป็็นรูู ปธรรมและมีีประสิิทธิิภาพ พร้้อม
ทั้้�งกำำ�หนดมาตรการต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาและการใช้้พลัังงานสะอาดอย่่างบููรณาการ ทั้้�งใน
รููปแบบของมาตรการเชิิงบัังคัับลงโทษและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์

•

การส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการใช้้พลัังงานหมุุนเวี ียนทดแทนพลัังงานจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลซึ่่ง� เป็็นแหล่่ง
กำำ�เนิิดมลพิิษทางอากาศและปล่่อยก๊๊าซเรื ือนกระจกให้้มากขึ้้�นในทุุกรููปแบบ จากปััจจุุบัันที่่�การเติิบโต
ของการใช้้พลัังงานหมุุนเวี ียนหยุุดชะงัักลงเนื่่�องจากนโยบายที่่�ไม่่ต่่อเนื่่�อง

•

การปรัับเปลี่่�ยนการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงไฟฟ้้า - ควรปรัับลดการผลิิตไฟฟ้้าโดยใช้้เชื้้�อเพลิิงถ่่านหิินและ
สนัับสนุุนการใช้้พลัังงานหมุุนเวี ียนให้้มากขึ้้�น

•

การปรัับเปลี่่�ยนการดำำ�เนิินธุรกิ
ุ ิจโรงไฟฟ้้า - ควรลดการเดิินเครื่่อ
� งโรงไฟฟ้้าที่่�ก่่อให้้เกิิด พีีเอ็็ม 2.5 สููง
โดยเริ่่ม
� ระสบปััญหามลพิิษอากาศ และเพิ่่�มการผลิิตไฟฟ้้าจากโรงไฟฟ้้าที่่มี
� ก
ี ารปล่่อยมลพิิษ
� ต้้นในพื้้�นที่่ป
น้้อยกว่่าหรื ือไม่่มีีการปล่่อยเลย โดยเฉพาะในช่่วงที่่�มีีปััญหาความเข้้มข้้น พีีเอ็็ม 2.5 สููง

•

การปรัับเปลี่่�ยนการดำำ�เนิินธุุรกิิจน้ำำ��มััน - ควรปรัับเพิ่่�มอััตราการจััดเก็็บภาษีีน้ำำ��มัันเพื่่�อให้้สะท้้อนผล
กระทบภายนอกเชิิงลบ (Negative Externality) ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เชื่่�อมโยงกัับสุุขภาพคนไทย โดย
เฉพาะปััญหามลพิิษทางอากาศ

•

การส่่งเสริ ิมโรงไฟฟ้้าชุุมชน - ควรส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการพิิจารณารัับซื้้�อไฟฟ้้าจากโรงไฟฟ้้าชุุมชน
ตามแผนพััฒนากำำ�ลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง และให้้กระจายไปยัังท้้องถิ่่�นอย่่างทั่่�วถึึง โดย
เชื่่�อมประสานกัับการรัับซื้้�อเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตร ซึ่่�งมัักจะมีีการเผาเพื่่�อเก็็บเกี่่�ยวและจััดการ
แปลงอัันเป็็นตััวการก่่อให้้เกิิดปััญหามลพิิษทางอากาศ พร้้อมสนัับสนุุนการลงทุุนในโครงสร้้างด้้าน
พื้้�นที่่�สำำ�หรัับกัักเก็็บเศษวััสดุุเหลืือใช้้ทางการเกษตรที่่�ได้้มาตรฐาน ตลอดจนสนัับสนุุนระบบโลจิิสติิกส์์
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

•

การส่่งเสริ ิมพลัังงานหมุุนเวี ียน - ควรปรัับรููปแบบของอััตรารัับซื้้�อไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวี ียนในรููป
แบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่่�ใช้้ในปััจจุุบัน
ั จากอััตราคงที่่�ตลอดโครงการสำำ�หรัับพลัังงานธรรมชาติิ
และอััตราเพิ่่�มขึ้้�นที่่�ปรัับเงิินเฟ้้อสำำ�หรัับพลัังงานชีีวภาพ ให้้อยู่่�ในรููปแบบของอััตราถดถอยแทน

•

การเร่่ ง ผลัั ก ดัั นน โยบายส่่ ง เสริ มิ ประสิิ ทธิิ ภ าพการใช้้พลัั ง งานควบคู่่�กัั บ นโยบายส่่ ง เสริ มิ พลัั ง งาน

ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด

3-56

หมุุนเวี ียนและนโยบายสภาพภููมิิอากาศ โดยอาศััยองค์์ความรู้้�และประสบการณ์์จากงานศึึกษาและ
ตััวอย่่างการดำำ�เนิินการในต่่างประเทศ ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าการผสมผสานนโยบายที่่�มุ่่�งเน้้นการควบคุุม
มลพิิษ พลัังงาน สภาพอากาศ ระบบการผลิิตทางการเกษตร และการจััดการพฤติิกรรมการบริ ิโภค
ของมนุุษย์์ สามารถปรัับปรุุ งคุุณภาพอากาศทั่่�วโลกได้้อย่่างมาก
3.2.7.2 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย
•

การทบทวนความเหมาะสมของกลุ่่�มกฎหมายที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาด้้านเศรษฐกิิจหรื ืออุุตสาหกรรมของ
ประเทศ ให้้มีีความสมดุุลกัับด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสุุขภาพมากยิ่่�งขึ้้�น โดยนโยบายและมาตรการต้้องมีี
การเปลี่่�ยนแปลงเชิิงปฏิิรูู ป ซึ่่�งต้้องมีีเจตจำำ�นงทางการเมืืองที่่�เข้้มแข็็งและการตั้้�งเป้้าหมายที่่�ชัด
ั เจน ซึ่่�ง
หากไม่่เกิิดขึ้้�นเองในภาคการเมืือง ภาคประชาชนก็็ต้้องผลัักดัันให้้เกิิดขึ้้�น

•

การสนัับสนุุนความต่่อเนื่่�องของนโยบายและกฎหมายด้้านพลัังงานที่่�สอดคล้้องกััน โดยมีีกฎหมายที่่�
เป็็น Policy Law เพื่่�อบููรณาการนโยบายและกฎหมายด้้านพลัังงานเข้้าด้้วยกััน

•

การกำำ�หนดให้้การขออนุุญาตประกอบกิิจการโรงงานไฟฟ้้าอยู่่�ที่่� สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับกิิจการ
พลัังงาน (กกพ.) แต่่เพีียงองค์์กรเดีียว (One Stop Service)

•

การปรัับทิิศทางการกำำ�กัับดููแลของ กกพ. ให้้คำำ�นึึงถึึงการสร้้างดุุลยภาพระหว่่างการส่่งเสริ ิมภาคธุุรกิจ
ิ
กัับการคุ้้�มครองรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและผลประโยชน์์สาธารณะด้้วย และควรเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชนในการกำำ�กัับดููแลตรวจสอบการทำำ�งานของคณะกรรมการข้้างต้้นด้้วย เพื่่�อให้้มีีความโปร่่งใส
และตรวจสอบได้้
3.2.7.3 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม

•

การส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการใช้้มาตรการจููงใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อจััดการมลพิิษทางอากาศในภาค
พลัังงานให้้มากขึ้้�นกว่่าปััจจุบั
ุ ัน ที่่�เน้้นการใช้้มาตรการบัังคัับตามกฎหมายและกฎระเบีียบ

•

การนำำ�มาตรการจููงใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์ที่่�หลากหลายมาปรัับใช้้ในการส่่งเสริ ิมการผลิิตและใช้้พลัังงาน
หมุุนเวี ียนให้้มากกว่่าปัจจุ
ั บั
ุ นที่่
ั เ� น้้นเพีียงนโยบายการรัับซื้้�อพลัังงานหมุุนเวี ียนแบบ FiT ซึ่่�งเป็็นมาตรการ
ที่่�เน้้นแทรกแซงทางด้้านราคาเป็็นส่่วนใหญ่่
3.2.7.4 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม

•

การส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนเข้้าไปในระบบการจััดการพลัังงาน ควร
ครอบคลุุมตั้้�งแต่่ระดัับการกำำ�หนดนโยบาย การกำำ�กัับดููแล และการปฏิิบััติิการ โดยเฉพาะมิิติิด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อม ซึ่่�งรููปธรรมเบื้้�องต้้น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การเพิ่่�มองค์์ประกอบจากภาควิ ิชาการและประชาชน
ใน กพช. และในคณะกรรมการกองทุุนเพื่่�อส่่งเสริ ิมการอนุุรัก
ั ษ์์พลัังงาน

•

ภาคประชาสัังคมควรร่่วมเรี ียกร้้อง รัักษาสิิทธิิของตนเอง และเปิิดใจรัับฟัังข้้อมููลจากภาครััฐและผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น
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ภาคประชาสัังคมควรส่่งเสริ ิมให้้แรงงานมีีการปรัับตััวเพื่่�อเรี ียนรู้้ แ
� ละเพิ่่�มทัักษะแรงงานให้้สอดคล้้องกัับ
ทิิศทางการพััฒนาพลัังงานสะอาดและการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และในขณะเดีียวกััน รััฐควร
ช่่ ว ยเสริ ม
ิ ให้้การปรัั บ ตัั ว ของแรงงานในภาคประชาสัั ง คมมีี ค วามเป็็ น ไปด้้วยความราบรื่่�น และมีี
ประสิิทธิิภาพ

•

ภาคประชาสัังคมควรร่่วมกัันปรัับเปลี่่�ยนการใช้้พลัังงานเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลไปสู่่�การผลิิตและใช้้พลัังงาน
หมุุนเวี ียนด้้วยตนเอง ขณะเดีียวกัันภาครััฐควรวางระบบให้้เอื้้�อต่่อการปรัับเปลี่่�ยนของภาคประชาสัังคม

3.2.8 เหมืืองแร่่
3.2.8.1 ข้้อเสนอทั่่�วไป
•

การติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ควบคุุมมลพิิษที่่�ทัันสมััยเพื่่�อควบคุุมมลพิิษจากแหล่่งกำำ�เนิิดใหม่่และส่่วนขยายจาก
ของการทำำ�เหมืืองแร่่ โรงประกอบโลหกรรม หรื ือโรงงานอุุตสาหกรรมที่่�จะสร้้างใหม่่หรื ือจะมีีการขยาย
โรงงานที่่�มีีการปล่่อยมลพิิษเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

•

การสนัับสนุุนให้้มีีเครื่่อ
� งตรวจวััดคุุณภาพอากาศโดยรอบพื้้�นที่่�เหมืืองแร่่และบริ ิเวณชุุมชนที่่�มีีโอกาสได้้
รัับผลกระทบจากมลพิิษทางอากาศซึ่่�งเกิิดจากกิิจกรรมการทำำ�เหมืืองแร่่ และต้้องแสดงข้้อมููลให้้
ประชาชนรอบพื้้�นที่่�ตรวจสอบได้้ตลอด

•

การกำำ� กัั บ ให้้พื้้� นที่่� ที่่� มีี ปัั ญ หาคุุ ณ ภาพอากาศปัั จจุุ บัั น ไม่่ อ ยู่่�ในเกณฑ์์ ม าตรฐานของคุุ ณ ภาพอากาศ
(Non-attainment Area) ต้้องจััดทำำ�แผนปรัับลดการปล่่อยมลพิิษเพื่่�อใช้้ในการพิิจารณาอนุุมัติ
ั ห
ิ รื ือ
ไม่่อนุุมััติิโครงการใหม่่

•

การกำำ�หนดความรัับผิิดชอบร่่วมกัันต่่อมาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ในพื้้�นที่่�ในทุุกแหล่่งกำำ�เนิิดของมลพิิษทางอากาศ

•

การควบคุุมการปลดปล่่อยมลพิิษอากาศที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มสารอัันตรายทางอากาศอย่่างเจาะจงและเข้้มงวด
โดยครอบคลุุมทั้้�งแหล่่งกำำ�เนิิดประเภทอยู่่�กัับที่่�และแหล่่งกำำ�เนิิดแบบฟุ้้�งกระจาย

•

การสนัั บ สนุุ น การพัั ฒ นาฐานข้้อมููลอากาศและมลพิิ ษทา งอากาศในพื้้� นที่่� ชุุ ม ชนที่่� มีี โ อกาสได้้รัั บ
ผลกระทบจากมลพิิษทางอากาศจากกิิจกรรมการทำำ�เหมืืองแร่่

•

การสนัับสนุุนการทำำ�วิ ิจััยเพื่่�อประเมิินผลกระทบของการทำำ�เหมืืองแร่่ต่่อสุุขภาพของประชาชนและสิ่่�ง
แวดล้้อมในพื้้�นที่่� พร้้อมสนัับสนุุนนวัต
ั กรรมและการยกระดัับคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมรวมถึึงอากาศสะอาด
ในภาคเหมืืองแร่่ผ่่านการระดมทุุนในภาคเหมืืองแร่่และงานวิ ิจััยเชิิงประยุุกต์์

•

การส่่งเสริ ิมการสร้้างความสามารถของบุุคลากรในภาคเหมืืองแร่่ในการยกระดัับคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
ด้้วยการศึึกษา การฝึึกอบรม และประสบการณ์์การทำำ�งาน และการแก้้ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมและเทคโนโลยีี

ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด

3-58

สมััยใหม่่สำำ�หรัับการจััดการเหมืืองแร่่ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมควรถููกนำำ�มาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของหลัักสููตร
การอบรมด้้วย
•

การสร้้างความตระหนัักเกี่่�ยวกัับความต้้องการของอุุตสาหกรรมเหมืืองแร่่ในการคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย
และความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นอัันดัับแรก โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบการเหมืืองปรัับปรุุ งและเผย
แพร่่แผนการจััดการภััยพิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ กำำ�หนดให้้บุุคคลที่่�สามตรวจสอบสถานที่่�ของเหมืืองและ
ของเสีียจากเหมืือง กำำ�หนดให้้มีีหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันทางการเงิินตลอดอายุุของเหมืือง และกำำ�หนดให้้
มีีการแบ่่งปัันข้้อมููลอย่่างโปร่่งใสกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�อาจได้้รัับผลกระทบจากการประกอบกิิจการ
เหมืืองแร่่
3.2.8.2 ข้้อเสนอด้้านนโยบายและกฎหมาย

•

การควบคุุม กำำ�กัับ ติิดตาม และตรวจสอบให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบาย แผน และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รวมถึึงบููรณาการการทำำ�งานของหน่่วยงานหรื ือองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการปััญหาด้้านมลพิิษที่่�
เกิิดขึ้้�นอัน
ั เนื่่�องมาจากการดำำ�เนิินกิจ
ิ การเหมืืองแร่่อย่่างเข้้มงวด ผ่่านกลไกของรััฐที่่�มีอ
ี ยู่่� และการมีีส่ว่ น
ร่่วมของภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการนำำ�กลุ่่�มกฎหมายด้้านสุุขภาพมาบัังคัับใช้้ควบคู่่�กัับ
กฎหมายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างบููรณาการ

•

การปรัับปรุุ งแก้้ไขกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�เหมืืองแร่่ กฎหมายอื่่�นที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�เหมืืองแร่่
ในประเด็็นการจััดการมลพิิษทางอากาศจากการทำำ�เหมืืองแร่่ และกฎหมายเกี่่�ยวกัับมาตรฐานการจััด
ทำำ� EIA/EHIA ให้้เทีียบเท่่าหรื ือใกล้้เคีียงระดัับสากล

•

การพััฒนามาตรการส่่งเสริ ิมและกำำ�กัับการทำำ�เหมืืองสีีเขีียวให้้ได้้ตามมาตรฐานสากล

•

การกำำ�หนดบทบััญญััติทา
ิ งกฎหมายและมาตรการเพื่่�อเพิ่่�มการมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนอย่่างมีีนัย
ั สำำ�คััญ
โดยเฉพาะสิิทธิิการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากเหมืืองแร่่และโรงประกอบ
โลหกรรมในการตรวจสอบกระบวนการพิิจารณาและการอนุุมััติิโครงการ
3.2.8.3 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม

•

การนำำ�มาตรการจููงใจเชิิงเศรษฐศาสตร์์มาปรัับใช้้ในการลดมลพิิษทางอากาศจากการประกอบกิิจการ
เหมืืองแร่่ให้้มากกว่่าการใช้้เพีียงมาตรการบัังคัับด้้วยกฎหมายและกฎระเบีียบ อาทิิ การนำำ�มาตรการ
พัันธบัต
ั รประกัันความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มาใช้้สำำ�หรัับผู้้ป
� ระกอบการเหมืืองแร่่เพื่่�อเป็็นหลัักประกััน
กรณีีเกิิดความเสีียหายและเพื่่�อให้้ครอบคลุุมต้้นทุุนในการฟื้้� นฟููเหมืือง

•

การส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนให้้มีีการนำำ�เครื่่อ
� งมืือหรื ือกลไกอื่่�นๆ มาใช้้ควบคุุมการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ
เช่่น การชดเชยการปลดปล่่อยมลพิิษ (Emission Offset) มาประกอบการพิิจารณาอนุุมััติิการทำำ�
เหมืืองแร่่และโรงประกอบโลหกรรมในแต่่ละพื้้�นที่่�

•

การกำำ�หนดให้้ผู้้ป
� ระกอบการเหมืืองนำำ�เครื่่อ
� งจัักร/อุุปกรณ์์ที่่มี
� ป
ี ระสิิทธิภ
ิ าพและเป็็นมิต
ิ รต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
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มาใช้้ พร้้อมออกแบบมาตรการแรงจููงใจเพื่่�อให้้ผู้้ป
� ระกอบการเหมืืองแร่่เข้้าถึึงและใช้้เทคโนโลยีีสมััยใหม่่
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และขจััดอุุปสรรคในการนำำ�เข้้าเครื่่อ
� งจัักร/อุุปกรณ์์
3.2.8.4 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม
•

การมีีภาคประชาชนเข้้าเป็็นกรรมการพิิจารณาอนุุมััติิสััมปทานและอนุุญาตการทำำ�เหมืืองแร่่ โดยการ
คััดเลืือก สรรหา และแต่่งตั้้�ง จากคณะกรรมกลางของภาคประชาชน ซึ่่�งมีีความรู้้�ความเข้้าใจในผล
กระทบของเหมืืองแร่่ และเรื่่อ
� งต่่างๆ ของพื้้�นที่่�

•

การเรี ียกร้้องสิิทธิิชุุมชน สิิทธิิในการหายใจอากาศสะอาด และสิิทธิิในการดำำ�รงอยู่่�ในสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี
รวมทั้้�งสิิทธิที่่
ิ จ
� ะได้้รัับการปกป้้องคุ้้�มครองจากรััฐ ในผลกระทบที่่�เกิิดจากการประกอบกิิจการเหมืืองแร่่

•

การตระหนัักและเข้้าใจถึึงปััญหาต่่อสุุขภาพและความปลอดภััยของชุุมชนจากคุุณภาพอากาศที่่�เกิิดจาก
เหมืืองแร่่ และผลกระทบระยะยาวหลัังการทำำ�เหมืืองที่่�เกิิดขึ้้�นต่อ
่ ระบบนิิเวศ โดยเรี ียกร้้องให้้ผู้้ป
� ระกอบ
กิิจการเหมืืองแร่่ต้้องมีีความรัับผิิดชอบ เช่่น จััดทำำ�แผนเยีียวยาฟื้้�นฟููความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นและมีีการ
ป้้องกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

•

การให้้ความรู้้�และสร้้างความเข้้าใจให้้กัับประชาชน โดยสะท้้อนความจำำ�เป็็นของการมีีส่่วนร่่วมในทุุก
ระดัับที่่�จะนำำ�มาซึ่่�งผลประโยชน์์ของประชาชนเองและประโยชน์์สาธารณะ รวมทั้้�งการเสนอข้้อเสนอเชิิง
นโยบายให้้กัับรััฐและพรรคการเมืือง และการกำำ�กัับติิดตามนโยบายหรื ือการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�มีีอยู่่�

3.2.9 ขยะของเสีีย
3.2.9.1 ข้้อเสนอในการกำำ�หนดนโยบาย “เศรษฐกิิจหมุุนเวี ียน” ระดัับชาติิ
•

การกำำ�หนดให้้ “เศรษฐกิิจหมุุนเวี ียน” เป็็นวาระแห่่งชาติิ เพื่่�อแก้้ปััญหาปริ ิมาณขยะที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในแต่่ปีี
เพื่่�อทำำ�ให้้สามารถลดปริ ิมาณขยะตั้้�งแต่่ระดัับครััวเรื ือน ด้้วยการส่่งเสริ ิมการคััดแยกขยะอย่่างจริ ิงจััง
การส่่งเสริ ิมแนวทาง 3Rs และการลดขยะเหลืือศููนย์์ เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการจััดการขยะแบบบููรณาการ
3.2.9.2 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย

•

การยกร่่างกฎหมายเกี่่�ยวกัับการบริ ิหารจััดการขยะฉบัับใหม่่แบบบููรณาการครอบคลุุมทั้้�งประเภทต่่างๆ
ของขยะของเสีีย และวงจรชีีวิ ิตของผลิิตภััณฑ์์ไปจนถึึงซากผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่ต้้นทางถึึงปลายทาง ควบคุุม
ปริ ิมาณขยะตั้้�งแต่่แหล่่งกำำ�เนิิด และมีีการนำำ�ขยะมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่ ก่่อนการกำำ�จััดขั้้�นสุุดท้้าย

•

ในการยกร่่างกฎหมายเกี่่�ยวกัับการบริ ิหารจััดการขยะฉบัับใหม่่ควรอยู่่�บนหลัักการพื้้�นฐานเรื่่�องการ
จััดการขยะอย่่างยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวี ียน (Circular Economy)
หลัักลำำ�ดัับขั้้�นในการจััดการขยะ (Waste Hierarchy) หลัักผู้้�ก่่อมลพิิษเป็็นผู้้�จ่่าย (Polluter Pays
Principle) หลัักการขยายความรัับผิิดชอบของผู้้�ผลิิต (Extended Producer Responsibility)
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และหลัักการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน (Public Participation)
•

การกำำ�หนดให้้มีีองค์์กรเฉพาะในการบริ ิหารจััดการขยะของเสีีย ซึ่่�งมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในเรื่่�องต่่างๆ เช่่น
การกำำ�หนดนโยบายและแผนการบริ ิหารจััดการขยะของชาติิ การกำำ�หนดแผนงานและเป้้าหมายการ
จััดการขยะและการประเมิินผล การกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์วิ ิธีีการการบริ ิหารจััดการขยะ การประสานงาน
และกำำ�กัับดููแลการบริ ิหารจััดการขยะขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และโครงการร่่วมกัับภาคเอกชน

•

การกำำ�หนดบทบาทของภาคส่่วนต่่างๆ ให้้มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�ชััดเจนในการจััดการขยะร่่วมกััน โดย
บููรณาการบทบาทหน้้าที่่�ของผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้อง ทั้้�งภาครััฐ (ส่่วนกลางและส่่วนท้้องถิ่่�น) ภาคเอกชน (ผู้้�ผลิต
ิ
และผู้้�จำำ�หน่่าย) และภาคประชาชน (ผู้้�บริ ิโภค) พร้้อมทั้้�งกระจายความรัับผิิดชอบให้้กัับภาคเอกชนเข้้า
มาร่่วมจััดการขยะอย่่างบููรณาการให้้มากขึ้้�น

•

การกำำ�หนดหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของผู้้ป
� ระกอบการให้้มีีหน้้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบในสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ของ
ตน ในการจััดการซากผลิิตภััณฑ์์ตลอดวััฏจัักรชีีวิ ิตผลิิตภััณฑ์์ รวมทั้้�งรัับผิิดชอบค่่าธรรมเนีียมการจััดการ
ซากผลิิตภััณฑ์์และการรี ีไซเคิิล

•

การกำำ�หนดเป้้าหมายการจััดการขยะและเป้้าหมายสััดส่่วนการใช้้วััสดุุรี ีไซเคิิลในผลิิตภััณฑ์์ และโครงสร้้าง
พื้้�นฐานระบบการรี ีไซเคิิลขยะ พััฒนากลไกและมาตรการในการรี ีไซเคิิลขยะ รวมทั้้�งหน้้าที่่�ของผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องในการรี ีไซเคิิลขยะ

•

การกำำ�หนดมาตรการต่่างๆ ที่่�ช่่วยส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนให้้การบัังคัับใช้้กฎหมายมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น
ติิดตั้้�งสถานีีตรวจวััดคุุณภาพอากาศให้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่กำ
� ำ�จััดของเสีียและพื้้�นที่่ชุ
� ม
ุ ชนที่่�มีโี อกาสได้้รัับผล
กระทบจากมลพิิษทางอากาศ ส่่งเสริ ิมและสนัับสนุุนการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อติิดตามเฝ้้าระวััง
สารมลพิิษทางอากาศ กำำ�หนดให้้ อปท. มีีอำำ�นาจออกข้้อบััญญััติิท้้องถิ่่�นและหลัักเกณฑ์์ต่่างๆ ในการ
จััดการขยะในท้้องถิ่่�น กำำ�หนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อควบคุุมหรื ือจููงใจให้้เกิิดการจััดการขยะ
ตามความเหมาะสม และส่่งเสริ ิมมาตรการทางสัังคมโดยให้้รางวััลหรื ือการยกย่่องผู้้�ประกอบกิิจการที่่�
นำำ�แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวี ียนมาประยุุกต์์ใช้้

•

การปรัับปรุุ งมาตรการเพื่่�อคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อมระดัับพื้้�นที่่�ในกฎหมาย EIA/EHIA และการควบคุุม
การปล่่อยมลพิิษจากโรงไฟฟ้้าจากเชื้้�อเพลิิงขยะ
3.2.9.3 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม

•

การนำำ�ระบบฝากไว้้ได้้คืืน (Deposit-refund System) มาใช้้ในการจััดการขยะของเสีียที่่�กำำ�จััดได้้ยาก
และอาจก่่อให้้เกิิดอัันตรายโดยเฉพาะมลพิิษทางอากาศหากจััดการไม่่ถููกวิ ิธีี

•

การกำำ�หนดค่่าธรรมเนีียมการกำำ�จััดหรื ือการรี ีไซเคิิลสิินค้้าใหม่่ ซึ่่�งจะถููกจััดเก็็บทัันทีีเมื่่�อมีีการซื้้�อสิินค้้า
ของผู้้�บริ ิโภค เพื่่�อให้้มีีเงิินทุุนเพีียงพอสำำ�หรัับค่่าใช้้จ่่ายในการกำำ�จััดหรื ือรี ีไซเคิิลเมื่่�อสิินค้้าหมดอายุุการ
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ใช้้งาน โดยสิินค้้าที่่�ยากต่่อการรี ีไซเคิิลจะมีีการจััดเก็็บค่่าธรรมเนีียมในอััตราที่่�สููงขึ้้�น
•

การนำำ�มาตรการภาษีีมาใช้้เพื่่�ออุุดหนุุนการได้้มาซึ่่�งอุุปกรณ์์หรื ือเครื่่อ
� งมืือสำำ�หรัับการรี ีไซเคิิล ทั้้�งในภาค
รััฐและภาคเอกชน ซึ่่�งโดยทั่่�วไปจะอยู่่�ในรููปของการยกเว้้นภาษีีการขายหรื ือการเครดิิตภาษีีแก่่การลงทุุน
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมหรื ือสิินเชื่่�อภาคเอกชนหรื ือมอบให้้แก่่ชุุมชนท้้องถิ่่�น

•

การให้้ความสำำ�คััญกัับการแก้้ไขปััญหาการจััดการของเสีียในระยะยาว ด้้วยการนำำ�หลัักการที่่�ขยายความ
รัับผิิดชอบของผู้้�ผลิิตไปยัังช่่วงต่่าง ๆ ของวงจรชีีวิ ิตของบรรจุุภััณฑ์์ (Extended Producer Responsibility) มาประยุุกต์์ใช้้

•

การนำำ� “หลัักการเรี ียกคืืน” (Take-back Principle) มาใช้้เพื่่�อสนัับสนุุนการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�ม
ค่่า การนำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการรี ีไซเคิิล และการลดปริ ิมาณขยะของเสีีย
3.2.9.4 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม

•

ในระดัับครััวเรื ือน - การร่่วมมืือเพื่่�อลดการเกิิดขยะมููลฝอยชุุมชน คััดแยกขยะตามประเภท นำำ�ขยะไป
ทิ้้�งในสถานที่่�ที่่�ได้้มีีการจััดเตรี ียมไว้้ และส่่งไปกำำ�จััดอย่่างถููกวิ ิธีี รวมถึึงหาทางนำำ�ขยะมููลฝอยไปใช้้
ประโยชน์์ และหลีีกเลี่่�ยงหรื ือลดการเผาขยะในพื้้�นที่่�ชุุมชน

•

ในระดัับที่่�ใหญ่่กว่่าครััวเรื ือน - การมีีส่่วนร่่วมในการให้้ข้้อมููล ตั้้�งคำำ�ถาม และแสดงความคิิดเห็็น เพื่่�อ
เป็็นข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจให้้กัับภาครััฐในการออกใบอนุุญาตประเภทต่่างๆ และติิดตามตรวจ
สอบการดำำ�เนิินงานในการจััดการของเสีียทั้้�งหลาย

3.2.10 บทบาทของภาคประชาชน
3.2.10.1 ข้้อเสนอด้้านแนวคิิด
•

การผลัั ก ดัั น และพัั ฒ นาการมีี ส่่ ว นร่่ ว มของพลเมืื อ งให้้มีี คุุ ณ ภาพและมีี ค วามเข้้มข้้นตามหลัั ก การ
ประชาธิิปไตยแบบมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อให้้เกิิดขบวนการเคลื่่�อนไหวสิ่่�งแวดล้้อม (Green Movement)

•

การทบทวนกฎหมายเดิิมเพื่่�อส่่งเสริ ิมให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดนโยบายสาธารณะของรััฐ
โดยยกระดัับจากการได้้รัับข้้อมููลหรื ือร่่วมแสดงความคิิดเห็็นไปสู่่�ระดัับที่่�สููงขึ้้�น

•

การผลัักดัันร่่างกฎหมายกลางในการส่่งเสริ ิมการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน และบัังคัับใช้้กฎหมายดััง
กล่่าวให้้เกิิดผลเป็็นรูู ปธรรมอย่่างแท้้จริ ิง

•

การสร้้างองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับผลกระทบต่่อสุุขภาพจากมลพิิษทางอากาศที่่�ทำำ�ให้้ประชาชนเห็็นผลกระ
ทบที่่�เกิิดขึ้้�น การเผยแพร่่องค์์ความรู้้ใ� ห้้ประชาชนเข้้าใจ เกิิดความตระหนััก และเห็็นความสำำ�คััญในการ
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการเคลื่่�อนไหวเกี่่�ยวกัับการได้้มาซึ่่�งอากาศสะอาด

•

การออกแบบระบบกฎหมายและกฎระเบีียบต่่างๆ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ประชาชนสามารถรวมตััว

ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด
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กัันในการใช้้สิิทธิิเรี ียกร้้องได้้สะดวก โดยมีีต้้นทุนที่่
ุ �ไม่่สููงเกิินไป
•

การผลัักภาระการพิิสููจน์ค
์ วามเสีียหายและเรี ียกร้้องค่่าเสีียหายจากภาคประชาชนไปสู่่�ผู้้ก่
� อ
่ ให้้เกิิดมลพิิษ
ทางอากาศ
3.2.10.2 ข้้อเสนอด้้านนโยบาย กฎหมาย และการนำำ�ไปปฏิิบััติิ

•

การสร้้างช่่องทางให้้ภาคประชาชนเข้้าถึึงข้้อมููลและความรู้้�เกี่่�ยวกัับแหล่่งกำำ�เนิิดมลพิิษ ผลกระทบต่่อ
สุุขภาพ และการจััดการมลพิิษ เพื่่�อให้้สามารถมีีส่ว่ นร่่วมในการกำำ�กัับติิดตามและร่่วมสร้้างอากาศสะอาด
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล

•

การเร่่งสร้้างความตระหนัักให้้แก่่ประชาชนและทุุกภาคส่่วนได้้รู้้ �ถึึงผลประโยชน์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากการแก้้
ปััญหามลพิิษทางอากาศ

•

การมีีองค์์กรที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ครอบคลุุมทั้้�งด้้านการพััฒนาและเผยแพร่่ความรู้้� รวมทั้้�งการรณรงค์์อย่่างมีี
ทิิศทางและต่่อเนื่่�อง

•

การส่่งเสริ ิมให้้ประชาชนทำำ�หน้้าที่่� “ยามเฝ้้าระวััง” (Citizen Watchdog) ทั้้�งด้้านสถานการณ์์ปััญหา
การบัังคัับใช้้กฎหมาย ตลอดจนการดำำ�เนิินนโยบายและมาตรการต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

•

การมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนในระดัับร่่วมแสดงความคิิดเห็็น – ควรปรัับปรุุ งแก้้ไขกฎหมายโดยให้้ความ
สำำ�คััญกัับเนื้้�อหาที่่�เป็็นไปตามหลัักการมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนโดยการแสดงความคิิดเห็็นมากกว่่าเพีียง
รููปแบบ

•

การมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนในระดัับร่่วมให้้คำำ�ปรึ ึกษา – ควรปรัับปรุุ งแก้้ไขกฎหมายด้้วยการยกระดัับ
การมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนโดยการให้้คำำ�ปรึ ึกษาที่่�เข้้มข้้นกว่่าเดิิม โดยการเพิ่่�มสััดส่่วนกรรมการผู้้ทร
� ง
คุุณวุุฒิใิ นคณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ที่่�มาจากภาคประชาชนให้้มากขึ้้�น และเปิิดให้้ประชาชนทั่่�วไปร่่วมให้้
คำำ�ปรึ ึกษาได้้โดยตรง

•

การมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนในระดัับร่่วมบริ ิหารจััดการ – ควรปรัับปรุุ งแก้้ไขกฎหมายด้้วยการยกระดัับ
การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนโดยการที่่�รััฐไม่่ครอบงำำ�การจััดการและเพิ่่�มสััดส่่วนองค์์ประกอบของ
กรรมการที่่�มาจากภาคประชาชน

•

การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในระดัับร่่วมออกกฎ – ควรปรัับปรุุ งแก้้ไขกฎหมายด้้วยการยกระดัับการ
มีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนในการร่่วมออกกฎ ด้้วยการเพิ่่�มกลไกในการช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนกระบวนการ
รวบรวมรายชื่่�อในการเข้้าชื่่�อเสนอร่่างกฎหมายของประชาชนเพื่่�อไม่่ให้้เป็็นการสร้้างภาระเกิินจำำ�เป็็นกับ
ั
ประชาชน และการแก้้ไขนิิยามของร่่างกฎหมายเกี่่�ยวด้้วยการเงิินเพื่่�อไม่่ให้้มีีขอบเขตที่่�กว้้างเกิินไปจน
เป็็นการลิิดรอนสิิทธิิของประชาชนในการมีีส่่วนร่่วมระดัับร่่วมออกกฎ

•

การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในระดัับร่่วมควบคุุมและตรวจสอบ – 1) ควรปรัับปรุุ งแก้้ไขกฎหมายด้้วย
การยกระดัับการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในการร่่วมควบคุุมและตรวจสอบ ด้้วยการปรัับปรุุ งขั้้�นตอน
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ในการดำำ�เนิินกระบวนวิ ิธีีพิิจารณาคดีีสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปสู่่�ความยุุติิธรรมทางสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้กัับประชาชนอย่่างแท้้จริ ิง; 2) ควรจััดให้้มีีมาตรการและกลไกส่่งเสริ ิมสนัับสนุุนการร้้องเรี ียน การ
เรี ียกร้้อง และการดำำ�เนิินการหรื ือการเคลื่่�อนไหวกดดัันต่อ
่ ผู้้ก่
� อ
่ มลพิิษหรื ือต่่อหน่่วยงานรััฐที่่�มีห
ี น้้าที่่�รับ
ั
ผิิดชอบ; 3) ควรสร้้างจิิตสำำ�นึึกพลเมืืองในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมในระดัับเข้้มข้้นเพื่่�อติิดตามตรวจสอบการ
ดำำ�เนิินการของรััฐ เพื่่�อให้้เกิิดเจตจำำ�นงทางการเมืืองในการแก้้ปััญหาอย่่างเป็็นรูู ปธรรม; และ 4) ควร
สนัับสนุุนภาคประชาสัังคมให้้มีีความสามารถในการเคลื่่�อนไหวเพื่่�อการร่่วมจััดการสิ่่�งแวดล้้อม และ
ติิดตามตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของภาครััฐได้้อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ โดยการสร้้างนัักวิ ิทยาศาสตร์์ภาค
พลเมืือง (Citizen Science) และการจััดตั้้�งพรรคการเมืืองสีีเขีียว (Green Party)
•

การสร้้างความเข้้าใจของสัังคมถึึงผลกระทบทางสุุขภาพจากมลพิิษทางอากาศที่่�มีีต่่อกลุ่่�มเปราะบาง

•

การนำำ�มาตรการเชิิงเศรษฐศาสตร์์มาใช้้เพื่่�อปกป้้องกลุ่่�มเปราะบางจากมลพิิษทางอากาศ โดยการ
ปรัับปรุุ งแก้้ไขกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

•

การออกกฎหมายเพื่่�อส่่งเสริ ิมบทบาทของประชาสัังคม การจััดตั้้�งและดำำ�เนิินกิจ
ิ การขององค์์ภาคประชา
สัังคม เพื่่�อการขัับเคลื่่�อนทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะที่่�เกี่่�ยวกัับการมีีส่่วนร่่วมในการจััดการ
มลพิิษทางอากาศเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�อากาศสะอาดอย่่างเป็็นรูู ปธรรม

3.2.11 บทบาทของภาคเอกชน ภาคการเงิิน และการธนาคาร
3.2.11.1 ข้้อเสนอด้้านนโยบาย
•

การให้้สถาบัันการเงิินทุก
ุ แห่่งลงนามรัับหลัักการ UNGP เพื่่�อเปิิดกลไกรัับเรื่่อ
� งร้้องเรี ียนจากประชาชน
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากฝุ่่�นพิิษพีีเอ็็ม 2.5 ในฐานะผู้้มี
� ีส่่วนได้้เสีียของธนาคาร และกำำ�หนดกระบวนการให้้
ลููกค้้าธนาคารในฐานะที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดฝุ่่�นพิิษพีีเอ็็ม 2.5 ต้้องดำำ�เนิินการแก้้ไขและเยีียวยาประชาชน
ผู้้�ได้้รัับผลกระทบต่่อไป

•

การผลัักดัันนโยบายสิินเชื่่�อสีีเขีียวที่่�กำำ�หนดให้้ภาคการเงิินและการธนาคารต้้องย้้ายสิินเชื่่�อออกจาก
อุุตสาหกรรมที่่�มีีมลพิิษสููง ปล่่อยมลพิิษสููง และไม่่ประหยััดพลัังงาน ไปสู่่�การปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม การ
ลดการปล่่อยมลพิิษ และอุุตสาหกรรมที่่�ประหยััดพลัังงาน

•

การประกาศแนวปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนให้้สถาบัันการเงิินกลั่่�นกรองธุุรกิิจที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดฝุ่่�นพิิษพีีเอ็็ม 2.5
อย่่างรััดกุุมมากขึ้้�น ในฐานะที่่�ฝุ่่�นพิิษพีีเอ็็ม 2.5 เป็็น “ความเสี่่�ยง ESG ที่่�มีีสาระสำำ�คััญ” (Material
ESG Issue) ตาม “แนวทางการดำำ�เนิินกิิจการธนาคารอย่่างยั่่�งยืืนในด้้านการให้้สิินเชื่่�ออย่่างรัับผิิด
ชอบ”

•

การกำำ�หนดเงื่่�อนไขการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดฝุ่่�นพิิษพีีเอ็็ม 2.5 ในระดัับอัันตราย ไว้้อย่่างชััดเจนในสััญญา
สิินเชื่่�อ และการให้้บริ ิการทางการเงิินอื่่�นๆ แก่่ธุุรกิิจที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดหลััก โดยระบุุเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
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นโยบายสิินเชื่่�อของธนาคาร และอาจกำำ�หนดพฤติิกรรมของธุุรกิิจบางประเภทที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิด
อัันตราย เป็็นรายการ “สิินเชื่่�อต้้องห้้าม” ของธนาคาร
3.2.11.2 ข้้อเสนอด้้านกฎหมาย
•

การนำำ�เอาแนวคิิด ESG มาปรัับใช้้ในกฎหมายโดยไม่่ปล่่อยให้้เป็็นเพีียงนโยบายแต่่อย่่างเดีียว

•

ในระยะสั้้�น - ควรกำำ�หนดให้้นำำ�มาตรฐานการบััญชีีด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมและรายงานการประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมโดยผู้้ป
� ระเมิินอิส
ิ ระที่่�น่า่ เชื่่�อถืือมาใช้้ในการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในการให้้
กู้้�ยืืม

•

ในระยะสั้้�น – ควรกำำ�หนดให้้ธนาคารพาณิิชย์์ส่่งเสริ ิมสนัับสนุุนวงเงิินในการทำำ�รายงานการประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและมาตรฐานการบััญชีีเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมให้้แก่่ผู้้�กู้้�ก่่อนกู้้�เงิินหลัักด้้วย

•

ในระยะยาว - ควรเพิ่่�มเติิมมาตรา 30/1 ของพระราชบััญญััติิธุุรกิิจสถาบัันการเงิิน พ.ศ. 2551 หมวด
3 การกำำ�กัับดููแลสถาบัันการเงิิน โดยกำำ�หนดให้้ธนาคารแห่่งประเทศไทยมีีอำำ�นาจในการออกกฎหมาย
ลำำ�ดัับรอง เพื่่�อนำำ�แนวคิิดการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน หรื ือ ESG มาบััญญััติิไว้้ในพระราชบััญญััติินี้้�

•

การปรัับแก้้ไขพระราชบััญญััติห
ิ ลัักทรััพย์แ
์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 โดยกำำ�หนดรายละเอีียดหลััก
เกณฑ์์การเปิิดเผยข้้อมููลของบริ ิษััทไว้้ในกฎหมายฉบัับหลััก โดยเฉพาะการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

•

การออกกฎหมายและกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�เชื่่�อมโยงภาระความรัับผิิดของสถาบัันการเงิินต่่อความเสีีย
หายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

•

การยกระดัับแนวปฏิิบัติ
ั ิจากภาคสมััครใจไปสู่่�การกำำ�หนดกฎเกณฑ์์ให้้เป็็นภาคบัังคัับ เพื่่�อให้้เป้้าหมาย
ของธุุรกิิจไม่่ได้้หวัังเพีียงกำำ�ไรสููงสุุดเท่่านั้้�น แต่่ยัังต้้องคำำ�นึึงถึึงต้้นทุุนทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย
3.2.11.3 ข้้อเสนอด้้านเศรษฐศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม

•

การส่่งเสริ ิมให้้มีีการประเมิินมููลค่าผล
่
กระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในรููปตััวเงิินที่่เ� กิิดจากการดำำ�เนิินงานของ
ภาคเอกชนรวมถึึงภาคการเงิินและการธนาคาร

•

การออกแบบมาตรการจััดเก็็บภาษีีและการจููงใจทางภาษีีเพิ่่�มเติิมจากเดิิม รวมถึึงการพิิจารณาปรัับ
อััตราภาษีีใหม่่จากเดิิมที่่�ต่ำำ��ให้้สููงพอที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของบริ ิษััทเพื่่�อแก้้ไขปััญหามลพิิษทาง
อากาศ
3.2.11.4 ข้้อเสนอด้้านประชาสัังคม

•

การติิดตามและเข้้าให้้ถึึงข้้อมููลของภาคธุุรกิิจเอกชน รวมทั้้�งภาคการเงิินการธนาคาร ที่่�เป็็นกลไกขัับ
เคลื่่�อนเศรษฐกิิจ เพื่่�อได้้ทราบถึึงการสนัับสนุุนหรื ือไม่่สนัับสนุุนการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมหรื ือไม่่ของภาค
ส่่วนนั้้�น

•

การแสดงออกอย่่างชััดเจนในจุุดยืืนของการสนัับสนุุนธุุรกิิจและการลงทุุนที่่�เป็็นมิิตรต่่ออากาศสะอาด
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และติิดตามและกำำ�กัับดููแลได้้เต็็มประสิิทธิิภาพ โดยไม่่สนัับสนุุนโครงการที่่�เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดของมลพิิษ
ทางอากาศที่่�เป็็นอัันตรายและทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม
•

การให้้ความรู้้ทา
� งการเงิินการลงทุุน (Financial Literacy) แก่่ประชาชนเพื่่�อให้้เข้้าใจเรื่่อ
� งการเงิิน
การลงทุุนมากขึ้้�น และสามารถพิิจารณาผลกระทบการลงทุุนซึ่่�งจะช่่วยทำำ�การตััดสิินใจมีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้�น

•

การมีีบทบาทในการติิดตามและตรวจสอบผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจใน
พื้้�นที่่� หรื ือมีีการให้้ฉัันทานุุมััติิของสัังคมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (Social License to Operate)
3.2.11.5 ข้้อเสนออื่่�นๆ

•

การสนัับสนุุนและส่่งเสริ ิมการทำำ�วิ ิจััยอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อประเมิิน “แหล่่งกำำ�เนิิดหลััก” ของมลพิิษทาง
อากาศรวมถึึงพีีเอ็็ม 2.5 พร้้อมทั้้�งผลกระทบด้้านต่่างๆ

3.2.12 บทบาทของภาครััฐ
3.2.12.1 หน้้าที่่�ของรััฐในการสถาปนาสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาดอย่่างเป็็นรูู ปธรรมในระบบ
กฎหมาย
•

การสร้้างกระบวนทััศน์์เชื่่�อมโยงระหว่่างสิิทธิม
ิ นุุษยชน (Human Rights) กัับ อากาศสะอาด (Clean
Air)

•

การบััญญััติรัิ บ
ั รองสิิทธิที่่
ิ จ
� ะหายใจอากาศสะอาดในฐานะที่่�เป็็นสิทธิ
ิ ม
ิ นุุษยชนซึ่่�งมีีลัก
ั ษณะเป็็นสิทธิ
ิ เิ ชิิง
เนื้้�อหา

•

การบััญญััติรัิ บ
ั รองสิิทธิเิ ชิิงกระบวนการเพื่่�อเป็็นพาหนะในการเข้้าถึึงและคุ้้�มครองสิิทธิที่่
ิ จ
� ะหายใจอากาศ
สะอาด
3.2.12.2 หน้้าที่่�ของรััฐในการเคารพ ปกป้้องคุ้้�มครอง และทำำ�ให้้สิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด

ของประชาชนเกิิดขึ้้�นและบรรลุุผลจริ ิง
•

หน้้าที่่�ของรััฐในฐานะสมาชิิกขององค์์การสหประชาชาติิ สู่่�พัันธกรณีีที่่�ผููกพัันและต้้องปฏิิบััติิเพื่่�อเป้้า
หมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน - ควรสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Green Movement)
ของประชาชน เพื่่�อยกระดัับการมีีส่่วนร่่วม เพิ่่�มความเข้้มข้้นในการกระจายอำำ�นาจ และเปิิดมิิติิใหม่่ใน
การจััดการร่่วม ตามพัันธกรณีีระหว่่างประเทศของ WHO ซึ่่�งประเทศไทยมีีหน้้าที่่�ต้้องปฏิิบััติิตามโดย
การอนุุวัติ
ั ก
ิ ารให้้กฎหมายภายในมีีทิศ
ิ ทางของเนื้้�อหาไปทำำ�นองเดีียวกัับหลัักสากลในเรื่่อ
� งสุุขภาพกัับสิ่่�ง
แวดล้้อมมากกว่่าการให้้ความสำำ�คััญเพีียงมิิติิสิ่่�งแวดล้้อมแต่่อย่่างเดีียว

•

หน้้าที่่�ในการปฏิิรูู ปโครงสร้้างและระบบรััฐราชการให้้เอื้้�อต่่อการทำำ�งานเพื่่�อให้้เกิิด “สิิทธิิที่่�จะหายใจ
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อากาศ” – ควรบููรณาการการบริ ิหารการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพระหว่่างหน่่วยงานต่่างๆ ของ
รััฐ การจััดการร่่วมระหว่่างรััฐกัับภาคประชาสัังคม การกำำ�กัับดููแลหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อควบคุุม
ติิดตาม ดููแล ตรวจสอบ และเร่่งรััดการดำำ�เนิินการของหน่่วยงานของรััฐที่่�มีอำ
ี ำ�นาจหน้้าที่่�ตามกฎหมาย
การเชื่่�อมโยงระหว่่างมิิติิสิ่่�งแวดล้้อมกัับมิิติิสุุขภาพระหว่่างหน่่วยต่่างๆ ภายในองค์์กร กัับองค์์กร
พัันธมิิตร และระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การรัับรองและคุ้้�มครองสิิทธิิของประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
มลพิิษทางอากาศ และการจััดหางบประมาณให้้เพีียงพอ
•

หน้้าที่่�ในการยกระดัับให้้สิิทธิิในอากาศสะอาดเป็็นสิิทธิิมนุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐาน ซึ่่�งนำำ�มาสู่่�การก่่อให้้เกิิด
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของรััฐที่่�จะต้้องเคารพ ปกป้้อง และอำำ�นวยการให้้สิิทธิินั้้�นเกิิดขึ้้�นได้้จริ ิง

•

หน้้าที่่�ของรััฐ 7 ประการ ตามคำำ�แนะนำำ�ขององค์์การสหประชาชาติิ – 1) การตรวจสอบคุุณภาพอากาศ
และผลกระทบต่่อสุุขภาพ; 2) การค้้นหาและประเมิินแหล่่งที่่�มาของหมอกควัันพิิษ; 3) การรายงาน
ข้้อมููลคุุณภาพอากาศต่่อสาธารณชน; 4) การออกกฎหมายและมาตรฐานคุุณภาพอากาศที่่�เข้้มข้้นขึ้้�น;
5) การจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการคุุณภาพอากาศระดัับชาติิ; 6) การปฏิิบััติิการและการบัังคัับใช้้กฎหมาย
เกี่่�ยวกัับคุุณภาพอากาศ; และ 7) การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานเพื่่�อปรัับปรุุ งมาตรฐานและแผนคุุณภาพ
อากาศให้้ดีีขึ้้�น

•

หน้้าที่่�ในการสร้้างการรัับรู้้ �ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับคุุณภาพอากาศและผลกระทบของคุุณภาพอากาศที่่�เกิิดขึ้้�น
– 1) การตรวจสอบและรายงานดััชนีีคุณ
ุ ภาพอากาศและดััชนีีคุณ
ุ ภาพอากาศเพื่่�อสุุขภาพประจำำ�วััน รวม
ถึึงผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อสุุขภาพของประชาชน; 2) การให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับที่่�มาของปััญหาคุุณภาพ
ของอากาศที่่�เป็็นปััจจุบั
ุ น
ั และกิิจกรรมที่่�ก่อ
่ ให้้เกิิดผลกระทบต่่อคุุณภาพอากาศและต่่อสุุขภาพ; 3) การ
จััดเก็็บ รวบรวม ประมวลผล วิ ิเคราะห์์ข้้อมููล และจััดทำำ�ระบบข้้อมููลที่่�ทัันสมััยและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อ
แจ้้งเตืือนประชาชน; และ 4) การจััดให้้มีีระบบการประเมิินผลกระทบต่่อสุุขภาพ ระบบตรวจสอบการ
ประเมิินผลกระทบต่่อสุุขภาพ รวมทั้้�งการบัังคัับใช้้ระบบการประเมิินผลกระทบต่่อสุุขภาพอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและเป็็นรูู ปธรรม

•

หน้้าที่่�ในการกำำ�หนดแนวทางให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมกัับรััฐเพื่่�อกำำ�หนดนโยบาย จััดทำำ�กฎหมาย และ
กำำ�กัับดููแลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ

•

หน้้าที่่�ในการทำำ�ให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงและได้้รัับความยุุติิธรรมทางสิ่่�งแวดล้้อม – 1) การรัับเรื่่อ
� ง
ร้้องเรี ียนจากผู้้อ
� าจได้้รัับผลกระทบทางสุุขภาพจากปััญหามลพิิษทางอากาศ และประสานงานกัับหน่่วย
งานของรััฐที่่�รับ
ั ผิิดชอบ; และ 2) การให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ผู้ร้้้� องเรี ียนในการดำำ�เนิินคดีีสิ่่�งแวดล้้อมเกี่่�ยวกัับ
ปััญหามลพิิษทางอากาศ และประสานผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการดำำ�เนิินคดีี
3.2.12.3 หน้้าที่่�ของรััฐในการดำำ�เนิินมาตรการเพื่่�อเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของธุุรกิจ
ิ และผู้้ป
� ระกอบการ

ให้้เคารพและไม่่ละเมิิดสิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชน
•

การเพิ่่�มสััดส่่วนในการนำำ�เครื่่อ
� งมืือทางเศรษฐศาสตร์์มาใช้้ควบคู่่�กัับมาตรการสั่่�งการและควบคุุมที่่�มีอ
ี ยู่่�
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เดิิม ให้้มากขึ้้�นและเป็็นระบบขึ้้�น เพื่่�อสะท้้อนต้้นทุุนทางสิ่่�งแวดล้้อมที่่�แท้้จริ ิงให้้ปรากฏในราคาสิินค้้า
และบริ ิการตามหลัักการผู้้�ก่่อมลพิิษเป็็นผู้้�จ่่าย (Polluter Pays Principle - PPP) และหลีีกเลี่่�ยง
สภาพการณ์์ “คนทำำ�ไม่่ต้้องรัับผิิด คนรัับผิิดไม่่ได้้เป็็นคนทำำ�”
•

การกำำ�หนดความรัับผิิดทางอาญาและทางแพ่่งสำำ�หรัับเจ้้าของหรื ือผู้้ค
� รอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควััน
พิิษข้้ามแดน

•

การนำำ�เครื่่อ
� งมืือและมาตรการด้้านเศรษฐศาสตร์์สำำ�คััญมาใช้้ ได้้แก่่ 1) กองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ
และเงิินบำำ�รุุ งกองทุุนอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ; 2) ภาษีีอากรสำำ�หรัับอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ; 3) ค่่า
ธรรมเนีียมการจััดการหมอกควัันพิิษ; 4) ระบบฝากไว้้ได้้คืืน (Deposit-refund); 5) การกำำ�หนดและ
โอนสิิทธิิในการปล่่อยมลพิิษทางอากาศ; 6) การประกัันความเสี่่�ยงในความเสีียหายต่่อระบบนิิเวศที่่�
ทำำ�ให้้คุุณภาพอากาศด้้อยลง; และ 7) มาตรการอุุดหนุุน สนัับสนุุน หรื ือส่่งเสริ ิมบุุคคลหรื ือกิิจกรรมที่่�
ดำำ�เนิินการด้้านอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ

3.2.13 ข้้อเสนอจาก (ร่่าง) พรบ. อากาศสะอาดฯ
3.2.13.1 ข้้อพิิจารณาในการจััดการเชิิงระบบของกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมไทย: จากประเด็็นมลพิิษ
ทางอากาศไปสู่่�ประเด็็นอากาศสะอาด
1) กฎหมายไม่่ใช่่ “ยาสารพััดโรค” หรื ือ “แก้้วสารพััดนึึก” ที่่�จะแก้้ปััญหาหรื ือจััดการได้้เพีียงลำำ�พััง ในการ
พััฒนากฎหมายจึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องสร้้างระบบนิิเวศ (Ecosystem) ให้้เกิิดการพััฒนากฎหมายไปสู่่�
แนวคิิดการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนได้้อย่่างแท้้จริ ิง นอกจากนี้้� ลำำ�พัังกฎหมายฉบัับเดีียวไม่่สามารถแก้้ปััญหาได้้
หมดทุุกเรื่่อ
� งและทุุกมิิติิ ได้้อย่่างครบถ้้วน รอบด้้าน และอย่่างครอบคลุุม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการแก้้
ปััญหามลพิิษทางอากาศและการทำำ�ให้้เกิิดอากาศสะอาดที่่�มองไม่่เห็็นและมีีความสลัับซัับซ้้อนสููง แต่่
ขณะเดีียวกัันกลัับมีีผลกระทบอย่่างร้้ายแรงต่่อสุุขภาพของประชาชนอย่่างไม่่รู้้�ตััว ทั้้�งแบบเรื้้�อรัังและ
แบบเฉีียบพลััน
2) เป็็นเรื่่อ
� งปกติิธรรมดาที่่�กฎหมายต้้องมีีพัฒ
ั นาการและมีีการปรัับปรุุ งแก้้ไขกัันอยู่่�ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมมีีลัักษณะพิิเศษประการหนึ่่�ง คืือ เป็็นกฎหมายที่่�เพิ่่�งเกิิดขึ้้�นไม่่นาน แต่่
กลัับมีีพััฒนาการอย่่างรวดเร็็ว เมื่่�อเทีียบกัับกฎหมายอื่่�น โดยมีีนวัต
ั กรรมทางกฎหมายเป็็นการเฉพาะ
ของตััวเอง มีีหลัักการ แนวคิิด ทฤษฎีีใหม่่ๆ ตลอดเวลา ดัังนั้้�น การไม่่นำำ�หลัักการทางกฎหมายสิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�ทัันสมััยมาปรัับใช้้ในการปรัับปรุุ งแก้้ไขกฎหมายเดิิม หรื ือในการออกกฎหมายใหม่่เพื่่�อต่่อ
ยอดเติิมเต็็มกฎหมายเดิิม รััฐต้้องรัับผิิดชอบในผลพวงที่่�ตามมา
3) คำำ�กล่่าวที่่�ว่า่ “กฎหมายเดิิมดีีอยู่่�แล้้ว” หรื ือ “เราไม่่ต้้องการออกกฎหมายใหม่่เพราะการมีีกฎหมายมาก
เกิินไปไม่่เป็็นผลดีีต่่อประชาชน” นั้้�นมีีข้้อต้้องพิิจารณาเชิิงเงื่่�อนไขและความครอบคลุุมของวลีีหรื ือ
ประโยคดัังกล่่าวอย่่างระมััดระวััง โดยต้้องพิิจารณาด้้วยว่่ากฎหมายเดิิมหรื ือระบบโครงสร้้างของ
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กฎหมายเดิิมที่่�มีอ
ี ยู่่�มีีความเป็็นปัจจุ
ั บั
ุ น
ั และตอบโจทย์์ปัญ
ั หาที่่�สลัับซัับซ้้อนอย่่างครบถ้้วนรอบด้้านแล้้ว
แล้้วหรื ือไม่่ และกฎหมายใหม่่ที่่�นำำ�เสนอนั้้�นได้้พยายามแก้้ไขปััญหาของกฎหมายเดิิมหรื ือไม่่ อย่่างไร
มากกว่่าการเชื่่�อตามๆ กัันโดยไม่่ได้้พิิจารณาจากข้้อเท็็จจริ ิงเชิิงประจัักษ์์และการศึึกษาวิ ิจััยเชิิงลึึกจาก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะสาขาซึ่่�งเป็็นผู้้�รู้้เ� ฉพาะทาง
4) จากข้้อพิิจารณาในข้้อ 2) ประกอบกัับข้้อ 3) นำำ�มาสู่่�ข้้อพิิจารณาว่่า การเสนอแก้้ไขปรัับปรุุ งกฎหมาย
ฉบัับเดีียวจึึงไม่่ใช่่ทางออก แต่่ต้้องพิิจารณาภาพรวมทั้้�งหมดของระบบและโครงสร้้างของกฎหมายทั้้�ง
หลายที่่�มีอ
ี ยู่่�ด้้วย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งปััญหาเชิิงโครงสร้้างของระบบการออกกฎหมายที่่�ผ่าน
่ มา ตััวอย่่าง
หนึ่่�งของปััญหาเชิิงโครงสร้้าง คืือ การขาดบููรณาการของกฎหมายหลายๆ ฉบัับ เนื่่�องจากสภาพการณ์์
ของการมีีกฎหมายและหน่่วยงานรัับผิิด ชอบภารกิิจแบบแยกส่่วน ส่่งผลต่่อการขาดการจััดการเชิิง
ระบบที่่�ต้้องเชื่่�อมโยงประเด็็นที่่�มีีความต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งทำำ�ให้้การบัังคัับใช้้กฎหมายในภาพรวมไม่่สามารถ
แก้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจริ ิง
5) การขาดความชััดเจนของกระบวนทััศน์์ พััฒนาการที่่�เปลี่่�ยนไปของกระบวนทััศน์์ และทิิศทางของ
กระบวนทัั ศน์์ ซึ่่� ง เป็็ นบ่่อเกิิ ดและแหล่่ ง ที่่� ม าในการออกแบบกฎหมายเดิิ มแต่่ ล ะฉบัั บอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
สม่ำำ��เสมอ อาจทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนากฎหมายเรื่่�องเดีียวกัันที่่�ย้้อนแย้้งกััน หรื ืออาจทำำ�ให้้เกิิดการออก
กฎหมายเป็็นเพีียงแบบพิิธีี (Form) แต่่ไม่่ให้้ความสำำ�คััญกัับเนื้้�อหาสาระ (Substance) ที่่�แท้้จริ ิง ตาม
วััตถุุประสงค์์ของเรื่่อ
� งนั้้�น ซึ่่�งนำำ�มาสู่่�ปััญหาความชอบธรรมของกฎหมายนั้้�นเอง และทำำ�ให้้การบัังคัับ
ใช้้กฎหมายผิิดเพี้้�ยนไปจากเหตุุผลในการออกกฎหมาย
6) ความไม่่สม่ำำ��เสมอในทิิศทางของกฎหมายตามข้้อ 5) นำำ�ไปสู่่�ข้้อจำำ�กััดในบทบาทของกฎหมายที่่�ควรจะ
ทำำ�หน้้าที่่�ในการลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� การสร้้างความเป็็นธรรมในสัังคม และเหนืืออื่่�นใด คืือ การสร้้างให้้
เกิิดความยุุติิธรรมทางสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งเป็็นเป้้าหมายของการมีีกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนอย่่างแท้้จริ ิง
7) จากข้้อพิิจารณาในข้้อ 5) นำำ�ไปสู่่�ความจำำ�เป็็นในการสร้้างความเชื่่�อมโยงและการกำำ�หนดทิิศทางร่่วม
กััน ระหว่่างระดัับกระบวนทััศน์์ (Paradigm) ระดัับนโยบาย (Policy) ระดัับกฎหมาย (Law) และ
ระดัับการบัังคัับใช้้กฎหมาย (Law Enforcement) ในการออกแบบกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องแต่่ละเรื่่อ
� ง
8) รููปแบบในการออกหรื ือปรัับปรุุ งแก้้ไขกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมมีีทางเลืือก 3 แบบ คืือ ทางเลืือกแรก การ
มีีกฎหมายฉบัับเดีียวเพื่่�อแก้้ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมครอบคลุุมหมดทุุกเรื่่อ
� ง โดยมีีเงื่่�อนไขสำำ�คััญ คืือ จะต้้อง
ปฏิิรูู ปการจััดการความสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจในการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ให้้เป็็นไป
ตามหลัักการและความหมายของ “การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน” อย่่างแท้้จริ ิง ทางเลืือกที่่�สอง การมีีกฎหมาย
บููรณาการที่่�เป็็นกฎหมายเฉพาะเพื่่�อแก้้ ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมเฉพาะเรื่่อ
� ง โดยเฉพาะประเด็็นที่่มี
� ค
ี วามสลัับ
ซัับซ้้อนสููง เช่่น การมีีกฎหมายน้ำำ�� ทางเลืือกที่่�สาม การปรัับปรุุ งแก้้ไขกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมเดิิมที่่�ยััง
กระจััดกระจายและไม่่บููรณาการเป็็นรายฉบัับ เช่่น การปรัับปรุุ งแก้้ไขกฎหมายแร่่ กฎหมายอุุทยาน
กฎหมายป่่าชุุมชน กฎหมายป่่าสงวน
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9) จากทางเลืือกในข้้อ 8) เครื ือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ได้้เลืือกแนวทางที่่�สอง คืือ การออกแบบ
กฎหมายอากาศสะอาดเพื่่�อจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศไปสู่่�การมีีอากาศสะอาด ทำำ�นองเดีียวกัับกัับ
การออกกฎหมายน้ำำ��เป็็นการเฉพาะ เนื่่�องจากทั้้�งน้ำำ��และอากาศต่่างเป็็นทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีความ
สลัับซัับซ้้อนสููง จึึงต้้องการการจััดการที่่�มีีลัักษณะเฉพาะตััว
10) การที่่�เครื ือข่่ายอากาศสะอาดฯ ยกร่่างกฎหมายอากาศสะอาด และใช้้ช่่องทางการเสนอร่่างกฎหมาย
โดยประชาชนเข้้าชื่่�อ 10,000 ชื่่�อตามรััฐธรรมนููญนั้้�น เป็็นการแสดงออกถึึงการมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชน
ในระดัับร่่วมออกกฎซึ่่�งถืือว่่าเป็็นระดัับที่่�เข้้มข้้น และกระบวนการเสนอร่่างกฎหมายอากาศสะอาดฉบัับ
ประชาชนนี้้� ค วรพิิ จาร ณาคุุ ณ ค่่ า และประโยชน์์ ทั้้� ง ในมิิ ติิ เ นื้้� อ หาสาระของร่่ า งกฎหมาย และในมิิ ติิ
กระบวนการขัับเคลื่่�อนทางสัังคม (Social Movement) ด้้วย ซึ่่�งควรนำำ�กระบวนการดัังกล่่าวมาสร้้าง
ประโยชน์์ในการแลกเปลี่่�ยนเรี ียนรู้้ �ระหว่่างกลุ่่�มต่่างๆ ในภาคประชาสัังคมด้้วยกััน และระหว่่างนััก
กฎหมายที่่�ทำำ�งานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในภาคส่่วนต่่างๆ ด้้วย
3.2.13.2 สรุุ ปสาระสำำ�คััญในเนื้้�อหาของร่่างพระราชบััญญััติิกำำ�กัับดููแลการจััดการอากาศสะอาด
เพื่่�อสุุขภาพแบบบููรณาการ พ.ศ. ....
•

สถาปนา “สิิทธิิที่่�จะหายใจอากาศสะอาด” - ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนดให้้รััฐมีีหน้้าที่่�ที่่�ต้้องดำำ�เนิินการเพื่่�อ
ให้้ประชาชนในรััฐได้้มาซึ่่�งสิิทธิดั
ิ ังกล่่าว กล่่าวคืือ บุุคคลมีีสิิทธิิที่่�จะดำำ�รงชีีวิ ิตด้้วยอากาศสะอาดที่่�ไม่่ส่่ง
ผลร้้ายต่่อสุุขภาพ และไม่่เสีียชีีวิ ิตก่่อนวััยอัันควร ซึ่่�งมีีความสอดคล้้องและสััมพัันธ์กั
์ บ
ั สิิทธิใิ นสุุขภาพและ
สิิทธิิในชีีวิ ิต อัันเป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานที่่�ได้้รัับการรัับรองคุ้้�มครองในฐานะสิิทธิิมนุุษยชน

•

คำำ�นึึงถึึงการบููรณาการมิิติิทางด้้านสุุขภาพ และมิิติิทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมไปควบคู่่�กัันเสมอ - อัันเนื่่�อง
มาจากการจััดการปััญหามลพิิษทางอากาศไม่่ควรหยุุดอยู่่�เพีียงปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมเท่่านั้้น
� แต่่ควรได้้รัับ
ความเอาใจใส่่ในฐานะที่่�เป็็นปััญหาสุุขภาพด้้วย โดยเฉพาะบุุคคลที่่�อยู่่�ในข่่ายเป็็นผู้้�ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มเปราะ
บาง ซึ่่�งถืือเป็็นบุุคคลที่่�มีีความอ่่อนแอทางร่่างกาย มีีภููมิคุ้้
ิ �มกัันและความทนทานต่ำำ��กว่่าคนทั่่�วไป เช่่น
เด็็ก หญิิงมีีครรภ์์ ผู้้�สููงอายุุ ผู้้ป่
� ่วยเรื้้อ
� รััง ผู้้ป่
� ่วยทางเดิินหายใจ หรื ือผู้้�ทำำ�งานกลางแจ้้ง บุุคคลกลุ่่�มนี้้�
ควรได้้รัับการดููแลจากรััฐเป็็นพิิเศษ

•

กำำ�หนดกลไกการกำำ�กัับดููแลการจััดการอากาศสะอาด - เพื่่�อให้้การบัังคัับใช้้กฎหมายเป็็นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ โดยกำำ�หนดให้้มีีคณะกรรมการทั้้�งในระดัับนโยบาย (คณะกรรมการร่่วมนโยบายอากาศ
สะอาดเพื่่�อสุุขภาพ) ระดัับกำำ�กัับดููแล (คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลการจััดการอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ)
และระดัับปฏิิบััติิการ (องค์์การอากาศสะอาดเพื่่�อสุุขภาพ) เชื่่�อมโยงกัับทั้้�งในส่่วนกลาง จัังหวััด และ
เขตพื้้�นที่่�เฉพาะ

•

สร้้างแรงจููงใจควบคู่่�ไปกัับบทลงโทษ - โดยกำำ�หนดหมวดกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับเครื่่อ
� งมืือและมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์์ เพื่่�อสร้้าง และเพิ่่�มหรื ือลดแรงจููงใจ หรื ือเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของบุุคคลหรื ือกลุ่่�ม
บุุคคล โดยเฉพาะการช่่วยเหลืือและเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของผู้้ป
� ระกอบการซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแบบแผน

ข้้อเสนอในการจััดการอากาศสะอาด
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การผลิิตที่่�เป็็นมิต
ิ รกัับสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น เช่่น ระบบฝากไว้้ได้้คืืน การกำำ�หนดและโอนสิิทธิใิ นการปล่่อย
หมอกควัันพิิษ
•

มุ่่�งเน้้น “การจััดการร่่วม (Co-management)” ที่่�เชื่่�อมโยงระหว่่าง “ระบบจััดการโดยรััฐ” กัับ “ระบบ
จััดการโดยชุุมชน” ผสมผสานกััน - โดยเป็็นการจััดการร่่วมที่่�มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ เรี ียกว่่า “การจััดการ
ที่่�มีีชุุมชนเป็็นฐาน” ซึ่่�งเป็็นการจััดการร่่วมที่่�ชุุมชนมีีบทบาทหลัักและรััฐมีีบทบาทรองในการสนัับสนุุน
ส่่งเสริ ิม ตั้้�งแต่่การจััดทำำ�นโยบาย การกำำ�กัับดููแล และการปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็นระดัับส่่วนกลาง ส่่วน
ภููมิิภาค และส่่วนท้้องถิ่่�น

•

เปิิดช่่องแก้้ปััญหาหมอกควัันพิิษในพื้้�นที่่ที่่
� มี
� ลั
ี ก
ั ษณะเฉพาะ - โดยต้้องหลีีกเลี่่�ยงการแก้้ไขปััญหาโดยใช้้
วิ ิธีีการเดีียวกััน ไปแก้้ปััญหาทุุกเรื่่อ
� ง (One Size Fits All) เนื่่�องจากปััญหาหมอกควัันพิิษในแต่่ละ
พื้้�นที่่นั้้
� นมี
� ลั
ี ก
ั ษณะเฉพาะ และอาจจะมีีสาเหตุุที่่แ
� ตกต่่างกััน ส่่งผลให้้วิ ิธีีการแก้้ไขปััญหาก็็ต่า่ งกัันไปด้้วย

•

มุ่่�งการบููรณาการ (Integration) ในการทำำ�งานเชิิงระบบ - เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการทำำ�งานแบบต่่างคนต่่าง
ทำำ� ไม่่ว่าจ
่ ะเป็็นระหว่่างหน่่วยงานของรััฐด้้วยกัันเอง หรื ือระหว่่างหน่่วยงานของรััฐกัับภาคประชาสัังคม
โดยเฉพาะกำำ�หนดองค์์ประกอบของคณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ในกฎหมาย เนื่่�องจากปััญหาหมอกควััน
พิิษเป็็นปััญหาที่่�มีีความเชื่่�อมโยงหลายภาคส่่วน และสลัับซัับซ้้อนเกิินกว่่าที่่�จะขัับเคลื่่�อนด้้วยองค์์กรใด
องค์์กรหนึ่่�ง หรื ือใช้้วิ ิธีีการใดวิ ิธีีการหนึ่่�ง

•

กำำ�หนดหมวดหมอกควัันพิิษข้้ามแดน - โดยกำำ�หนดมาตรการเพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขเยีียวยาปััญหาที่่�เกิิด
ขึ้้�น หากสาเหตุุหรื ือความรุุ นแรงของปััญหาเข้้าข่่ายหมอกควัันพิิษข้้ามแดน ให้้กำำ�หนดความผิิดสำำ�หรัับ
เจ้้าของหรื ือผู้้ค
� รอบครองแหล่่งกำำ�เนิิดหมอกควัันพิิษที่่อ
� ยู่่�นอกราชอาณาจัักรไทยแต่่ปล่่อยให้้หมอกควััน
พิิษข้้ามแดนเข้้ามาในราชอาณาจัักรไทย และก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อประเทศไทย
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4. บทส่่งท้้าย
ตามที่่�ได้้กล่่าวไว้้ในตอนต้้นว่่า “คู่่�มืือประชาชน สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาดฯ (Public Guide:
Clean Air Green Paper)” ฉบัับนี้้� ถููกจััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อสรุุ ปสาระสำำ�คััญของ “สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาด
(Clean Air Green Paper) : บููรณาการข้้ามศาสตร์์เพื่่�อข้้อเสนอเชิิงนโยบายสำำ�หรัับอากาศสะอาด” ฉบัับ
เต็็ม หากต้้องการศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิม สามารถอ่่านรายงานฉบัับเต็็มได้้ตามลิิงค์์ในหน้้าถััดไป นอกจาก
นั้้�น หากต้้องการทราบถึึงผลกระทบเชิิงลบจากมลพิิษทางอากาศซึ่่�งรวมถึึงพีีเอ็็ม 2.5 ที่่�ผ่่านการค้้นคว้้าผล
งานวิ ิจััยที่่�ได้้รัับการตีีพิม
ิ พ์์ในวารสารซึ่่�งเป็็นที่่ย
� อมรัับในแวดวงวิ ิชาการระดัับนานาชาติิ รวมทั้้�งผลกระทบเชิิง
ประจัักษ์์จากการลงสำำ�รวจพื้้�นที่่� การสััมภาษณ์์เชิิงลึึก และการจััดประชุุมกลุ่่�มย่่อยร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ในหลากหลายกลุ่่�ม/พื้้�นที่่� สามารถอ่่านรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ใน “สมุุดปกฟ้้าอากาศสะอาด (Clean Air
Blue Paper): เจาะลึึกผล กระทบของมลพิิษทางอากาศและรากเหง้้าของปััญหา” และหากต้้องการย้้อนขึ้้�น
มาเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้ใน “9 ประเด็็นพื้้�นฐานเพื่่�อเข้้าใจและแก้้ไขปััญหาฝุ่่�นพิิษพีีเอ็็ม 2.5 ใน
ประเทศไทย” สามารถติิดตามรายละเอีียดได้้เพิ่่�มเติิมใน “สมุุดปกขาวอากาศสะอาด (Clean Air White
Paper)” และท้้ายสุุด ผู้้อ่
� ่านสามารถติิดตามข่่าวสาร ข้้อมููล องค์์ความรู้้� และกิิจกรรมต่่างๆ ของเครื ือข่่าย
อากาศสะอาด ประเทศไทย ได้้ทางเว็็ปไซด์์ในหน้้าถััดไป เครื ือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย หวัังว่่าสาระ
ความรู้้�และกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นทั้้�งหมดจะเป็็นประโยชน์์ต่่อแนวทางในการจััดการมลพิิษทางอากาศ
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การจััดการอากาศสะอาดอย่่างยั่่�งยืืนในบริ ิบทของประเทศไทย

สามารถดาวน์์โหลดเอกสารอ่่านเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� :
สมุุดปกขาวอากาศสะอาด ประเทศไทย
https://thailandcan.org/CleanAir_White_Paper_TH.pdf
สมุุดปกฟ้้าอากาศสะอาด ประเทศไทย
https://thailandcan.org/Clean_Air_Blue_Paper_TH.pdf
สมุุดปกเขีียวอากาศสะอาด ประเทศไทย
https://thailandcan.org/Clean_Air_Green_Paper_TH.pdf
ติิดตามข่่าวสาร องค์์ความรู้้� และกิิจกรรมของเครื ือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ได้้ที่่�
https://thailandcan.org/

รายชื่่�อพัันธมิิตรของ เครืือข่่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย
World Resources Institute
Stockholm Environment Institute
Centre for Research on Energy and Clean Air
Circular Design Lab
เครื ือข่่ายผู้้�เดืือดร้้อนจากฝุ่่�น
เครื ือข่่ายพ่่อแม่่ตื่่�นรู้้� สู้้� ภััยฝุ่่�น
เครื ือข่่ายอากาศสะอาดเพื่่�อคนขอนแก่่น
มููลนิิธิิสืืบนาคะเสถีียร (Sueb Nakhasathien Foundation)
มููลนิิธิิรัก
ั ษ์์ไม้้ใหญ่่ (BIGTrees Foundation)
มููลนิิธิิสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย (Thai Environment Institute)
สภาองค์์กรของผู้้�บริ ิโภค (Thailand Consumers Council)
สมาพัันธ์์แรงงานรััฐวิ ิสาหกิิจสััมพัันธ์์ (สรส.)
มููลนิิธิินิิติธรร
ิ มสิ่่�งแวดล้้อม (EnLaw Thai Foundation)
มููลนิิธิิบููรณะนิิเวศ (Ecological Alert & Recovery -Thailand or EARTH Foundation)
มููลนิิธิิการเรี ียนรู้้ แ
� ละพััฒนาประชาสัังคม (Civic Net Foundation)
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริ ิมสุุขภาพ (สสส.)
บริ ิษััท อิินฟิินิิท วิ ิชั่่�น จำำ�กััด (Infinite Vision Co., Ltd.)
Adapt Brand Consultants
SOS Earth Co., Ltd.
เถื่่�อน Channel
Palo IT (Thailand) Ltd.
บริ ิษััท คอมมอน กราวด์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด (Common Ground (Thailand) Co., Ltd.)
Global Shapers Community Bangkok
บริ ิษััท ไทยพร้้อม จำำ�กััด
IQAir

Smart Air Thailand
หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุ งเทพมหานคร (Bangkok Art & Cultural Center)
ศิิลปิิน: ทวี ีศัักดิ์์� มููลสวััสดิ์์� (Taweesak Molsawat)
ศิิลปิิน: ทรััพย์์มณีี ชััยแสนสุุข (Supmanee Chaisansuk)
ศิิลปิิน: ดนััยพััฒน์์ เลิิศพุุทธิิตระการ (มืือบอน: Mue Bon)
ศิิลปิิน: ธนวััต มณีีนาวา (ทำำ�ดะ TAM:DA)
บริ ิษััท เดอะโมเดิิร์น
์ เมโลดีี สตููดิิโอ จำำ�กััด (The Modern Melody Studio Co., Ltd.)
KX Knowledge Xchange
บริ ิษััท รี ีฟิิล สเตชั่่�น จำำ�กััด (Refill Station Co., Ltd.)
บริ ิษััท เคลซี่่� ครูู จำำ�กััด (Clazycrew Co., Ltd.)
บริ ิษััทอาร์์ทเบอรี ี จำำ�กััด (Artberry Co., Ltd.)
บริ ิษััท เค.ซีี. อะกริ ิเวนเจอร์์ จำำ�กััด (KCA AgriVenture Co., Ltd.)
บริ ิษััท ราชเทวี ี เอ็็นจิิเนีียริ่่ง� จำำ�กััด (Ratchathewi Engineering Co., Ltd.)
ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด สตููลรุ่่�งเรื ือง
คาเฟ่่ เวโลโดม (Café Velodome)
มิิวท์์ มิิวท์์ คาเฟ่่ (Mute Mute Café)
Thunder Bird Hostel, Chiang Mai
Puffy Cafe & Roasters, Chiang Mai
ร้้านฉัันท์์รวม, ลำำ�ปาง
Eight Café, Ratchaburi
From some of roll.lab, Chiang Mai
ใต้้ถุุน คอฟฟี่่�บาร์์, อุุดรธานีี
ที่่�ปรึ ึกษา: ผศ.ดร. แดนนี่่� มาร์์คส์์, ผู้้ช่
� ่วยศาสตราจารย์์ด้้านนโยบายสิ่่�งแวดล้้อมและการเมืือง มหาวิ ิทยาลััย
ดัับลิินซิิตี้้� (Assist. Prof. Dr. Danny Marks, Environmental Politics & Policy, School of
Law & Government, Dublin City University).
ที่่�ปรึ ึกษา: คุุณ ปีีเตอร์์ สมิิธ, ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระด้้านนโยบายรายภาค (Peter Smith, Independent
Sector Policy Specialist)
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