
การรณรงคง์ดการเผาในทีโ่ลง่
การเผาในที่โล่ง (Open Burning) เป็น

แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศหลักแหล่งหนึ่งที่ก่อให้เกิด
มลพิษ ทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซต่าง ๆ ที่เกิดจากการ เผาไหม้ 
อาทิ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ รวมทั้งฝุ่น
ละออง ควัน เถ้า ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญเป็นสาเหตุของ
อุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาหญ้าหรือขยะริมทาง
เส้นทางจราจรเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนท าให้
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมาย เนื่องจากหมอกควันที่เกิด      
ไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้การเผากลางแจ้งอาจเป็น
ส า เ ห ตุ ห นึ่ ง ที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด ไ ฟ ป่ า เ ผ า ไ ห ม้ แ ห ล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่กว้าง ซึ่งการเผาในที่โล่งเกิดจาก 
3  กิจกรรมหลัก ดังนี ้

 

 

   1. การเผาเศษพชืเศษวัสดุภาคการเกษตร
      ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการปลูกพืช
เศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง   
เป็นต้น ในการท าการเกษตรให้ได้ผลผลิตสูง สิ่งส าคัญที่สุดคือ
การเตรียมดินที่จะท าการเพาะปลูก ซึ่งจะต้องมีการถากถางพื้นที่
เพื่อก าจัดเศษพืช วิธีการที่ง่าย สะดวกและประหยัด ส าหรับ
เกษตรกรที่นิยมใช้กันมาก คือ การเผา 

2. การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน 

3. ไฟป่า 
     "ไฟป่า"  คือ ไฟที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอันใดก็ตามแล้ว
ลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะ
ลุกลามเข้าป่าธรรมชาติหรือสวนป่าไฟป่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี
องค์ประกอบที่จ าเป็น 3 ประการ คือ เชื้อเพลิง ออกซิเจนและ
ความร้อน มารวมตัวกันในสัดส่วนที่เหมาะสมที่จะเกิดการลุกไหม้ 
    1) เชื้อเพลิงได้แก่ อินทรีย์สารทุกชนิดที่ติดไฟได้ 
เช่น ต้นไม้ กิ่งไม้ ตอไม้ กอไผ่ ลูกไม้ หญ้า วัชพืช รวมไปถึงดิน
อินทรีย์ (peatsoil) และชั้นถ่านหินที่อยู่ใต้ ผิวดิน (coal 
seam) 
  2) ออกซิเจนออกซิเจนเป็นก๊าซที่เป็นองค์ประกอบ
หลักของอากาศทั่วไปในป่า จึงมีการกระจายอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
อย่างไรก็ตาม ปริมาณและสัดส่วนอาจแปรผันได้ตามความเร็ว
และทิศทางลม 
    3)  ความร้อนแหล่งความร้อนที่ท าให้เกิดไฟป่า 
แบ่งเป็น  2 ประการ คือ แหล่งความร้อนจากธรรมชาติ ได้แก่ 

ฟ้าผ่า การเสียดสีของกิ่งไม้ การรวมของแสงอาทิตย์ผ่านหยด
น้ าค้าง ภูเขาไฟระเบิดและแหล่งความร้อนจากการกระท า ของ
มนุษย์ซึ่งเกิดจากการจุดไฟในป่าด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน 
 

 
 
       สาเหตุของการเกิดไฟป่า

   ไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ1) เกิดจากธรรมชาติ
เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกันภูเขาไฟ 
ระเบิดก้อนหินกระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน แสงแดด
ส่อง ผ่านหยดน้ า ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ 
การลุกไหม้ตัวเองของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น 

 ไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศก าลังพัฒนา   2) เกิดจากมนุษย์
ในเขตร้อนส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ 
ส าหรับประเทศไทยถือได้ว่า ไฟป่าทั้งหมดเกิดจากการกระท า
ของมนุษย์ โดยมีสาเหตุต่าง ๆ กันไป ได้แก่ 
    2.1) เก็บหาของป่า เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดไฟป่า
มากที่สุด การเก็บหาของป่า ได้แก่ ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง ไม้
ไผ่น้ าผ้ึง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟ ส่วนใหญ่เพื่อให้พื้นที่
ป่าโล่งเดินสะดวก หรือให้แสงสว่างในระหว่างการเดินทางผ่าน



ป่าในเวลากลางคืน หรือจุดเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ด หรือ
กระตุ้นการแตกใบใหม่ ของผักหวานและใบตองตึง หรือจุดเพื่อ
ไล่ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล่ ผ้ึง หรือไล่แมลงต่าง  ๆ 
ในขณะที่อยู่ในป่า 
    2.2) เผาไร ่ เป็นสาเหตุที่ส าคัญรองลงมา การเผา
ไร่ก็เพื่อก าจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บ 
เกี่ยวทั้งนี้เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบต่อไปโดยปราศจาก
การท าแนวกันไฟ และปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเข้าป่าที่
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
    2.3) แกล้งจุด  ในกรณีที่ประชาชนในพื้นที่ มี
ปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
เร่ืองที่ท ากิน หรือถูกจับกุมจากการกระท าผิดในเร่ืองป่าไม้ ก็
มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่า     

2.4) ความประมาท เกิดจากการเข้าไปพักแรม    
ในป่า  ก่อกองไฟแล้วลืมดับ หรือทิ้ งก้นบุหร่ีลงบนพื้นป่า       
เป็นต้น     

2.5) ล่าสัตว์ โดยใช้วิธีไล่เหล่า คือจุดไฟไล่ให้
สัตว์หนีออกจากที่ซ่อน หรือจุดไฟเพื่อให้แมลงบินหนีไฟ       
นกชนิดต่าง  ๆ  จะบินมากินแมลง แล้วดักยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือ
จุดไฟเผาทุ่งหญ้าเพื่อให้หญ้าแตกระบัด  ล่อให้สัตว์ชนิดต่าง ๆ  
เช่น กระทิง กวาง กระต่าย มากินหญ้าแล้วดักรอยิงสัตว์นั้น 
    2.6) เลี้ยงปศุสัตว์ ประชาชนที่เลี้ยงปศุสัตว์แบบ
ปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ มักลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่ง 
มสีภาพเป็นทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ 

    2.7) ความคึกคะนอง บางคร้ังการจุดไฟเผาป่าเกิด
จากความคึกคะนองของผู้จุดโดยไม่มีวัตถุประสงค์ใด ๆ  แต่จุดเล่น
เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น 
 

การเผาในที่โล่งมีโทษทางกฎหมาย 

การเผาหญ้าหรือขยะ  แม้จะเผาในที่ของตนเอง แต่     
ท าให้เกิดกลิ่น ควัน เขม่า ฯลฯ สร้างความเดือดร้อนร าคาญต่อ
ผู้อื่น เจ้าพนักงานในท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามให้หยุดเผา และ 
ห้ามมิให้มีการเผาอีกต่อไป หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  (ตาม
มาตรา 28/1  วรรคสอง และมาตรา 74  แห่ง พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

หากการเผานั้นท าให้เกิดอันตรายหรือท าให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอื่น  มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี 
และปรับไม่เกิน 140,000 บาท และผู้นั้นต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในฐานความผิดละเมิด (ตามมาตรา 
220 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 420 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) 

หากการเผานั้นลุกลามรุนแรงถึงขั้นเป็นอนัตรายต่อชวีิต 
หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุก 5 ปี ถึง 20 ปี 
และหากรู้อยู่แล้วว่าการเผาดังกล่าวอาจจะท าให้เกิดเพลิงไหม้
อันตรายได้ต่อบุคคลอื่นได้อย่างแน่นอนถือว่ามีความผิดฐาน
วางเพลิงโดยเจตนามีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต 
 

 

 

 

 

 


