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การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม�ในพ้ืนที่พรุจังหวัดนราธิวาส 
 

กรมควบคุมมลพิษ, กรมอนามัย, กรมวิทยาศาสตร�ทหารเรือ, กรมทหารราบท่ี 3 กองพลนาวิกโยธิน 
และศูนย��ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
บทคัดย%อ 

 การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม-ในพ้ืนท่ีพรุจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการในป2 2534-2535 เพ่ือให-
ทราบถึงระดับความรุนแรงของมลภาวะทางอากาศ ท่ีเกิดจากการลุกไหม-ของดินอินทรีย�ในพ้ืนท่ีพรุท่ีมีผล      
ต:อสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีอยู:อาศัยในพ้ืนท่ีพรุและบริเวณใกล-เคียง โดยประเมินผลกระทบหลังจากการ
เผาไหม-ในพ้ืนท่ีพรุสิ้นสุดลง ติดตามการยุบตัวของดิน การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศ พบว:าโดยท่ัวไป
พ้ืนท่ีพรุมีการยุบตัวเฉลี่ยประมาณ 4.7 เซนติเมตรต:อป2 และยุบตัวเนื่องจากไฟไหม-ป2ละ 3.3 เซนติเมตร        
มีปริมาณดินอินทรีย�ซ่ึงประเมินโดยการสุ:มเจาะสำรวจร:วมกับการใช-โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�สร-าง
แผนท่ีระดับความลึกและคํานวณปริมาณดินอินทรีย�ในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะได- 110 ล-านลูกบาศก�เมตร และคํานวณ
การสูญเสียดินอินทรีย�เนื่องจากการเผาไหม-ไปป2ละประมาณ 4.5 แสนลูกบาศก�เมตร คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี  
พรุบาเจาะ จากการตรวจวัดโดยหน:วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนท่ี 3 ครั้ง ในช:วงเวลาต:างกัน คือ        
ช:วงแล-งและช:วงฝน พบว:าคุณภาพอากาศโดยท่ัวไปอยู:ในเกณฑ�ดี ปริมาณกEาซท่ีเกิดข้ึนอยู:ในระดับไม:เกินเกณฑ�
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทย แต:ปริมาณของฝุGนละอองค:อนข-างสูง มีโอกาสเกิด    
ปHญหาได-หากเกิดสภาวะลมสงบเปIนเวลานานในช:วงเกิดการเผาไหม-แต:องค�ประกอบของฝุGนละอองมีปริมาณ
ธาตุต:างๆ ต่ํา และไม:แตกต:างกันมากนักในช:วงฝนกับช:วงแล-ง จากการสำรวจผลกระทบท่ีมีต:อสุขภาพอนามัย 
โดยใช-แบบสอบถามทําการสัมภาษณ�พบว:า ควันไฟท่ีเกิดข้ึนน:าจะมีปHญหาต:อสุขภาพของประชาชนท่ีอยู:อาศัย
ในพ้ืนท่ีและบริเวณใกล-เคียง โดยเฉพาะอย:างยิ่งอัตราการเปIนโรคทางเดินหายใจและหลอดลมอักเสบ จะสูง   
กว:าผู-ท่ีอยู:อาศัยห:างไกลจากพ้ืนท่ีพรุ มาตรการในการปKองกันและแก-ไขผลกระทบสามารถกระทําได-โดยการ
ควบคุมระดับนํ้าใต-ดินให-สูงข้ึน ส:งเสริมการใช-ประโยชน�ท่ีดินให-เต็มพ้ืนท่ี รณรงค�ให-ประชาชนทราบถึงอันตราย
หรือผลกระทบจากการจุดไฟเผาดินอินทรีย� นอกจากนั้นการจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีพรุต-องเปIนไปอย:างมี
ประสิทธิภาพ คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน อีกท้ังไม:เปIนการทําลายสภาวะสมดุลย�ของธรรมชาติ และจะต-อง
ผลักดันให-พ้ืนทีพรุเปIนเขตคุ-มครองคุณภาพสิ่งแวดล-อม ตามพระราชบัญญัติคุ-มครองคุณภาพสิ่งแวดล-อม 
2535 
 
 
คำสำคัญ : การเผาไหม- พ้ืนท่ีพรุ  
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หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องมาจากปHญหาความต-องการท่ีดินทํากินของเกษตรกร และเพ่ือปKองกันปHญหานํ้าท:วมพ้ืนท่ีนา
บริเวณขอบพรุในจังหวัดนราธิวาส ทําให-เกิดโครงการพัฒนาข้ึนเปIนจํานวนมาก ผลจากโครงการพัฒนาต:างๆ 
เหล:านั้น ทําให-เกิดการเปลี่ยนแปลงต:อลักษณะทางกายภาพ นิเวศวิทยา ตลอดจนการใช-ประโยชน�ท่ีดินใน
พ้ืนท่ีพรุเปIนอันมาก ท้ังในแง:ของวิวัฒนาการและในด-านความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล-อมและทรัพยากร     
เม่ือพ้ืนท่ีพรุเริ่มแห-งลงจากการระบายนํ้าออก ดินซ่ึงส:วนใหญ:เปIนดินอินทรีย�ท่ีมีองค�ประกอบเปIนอินทรีย�วัตถุ
จากเศษซากพืชท่ีตายทับถมกันมาเปIนเวลานาน จะติดไฟได-ง:ายไฟจะลุกลามไปท่ัวบริเวณและคุกรุ:นอยู:นาน  
อย:างน-อยเปIนเวลาเกือบ 2 เดือนติดต:อกันในแต:ละป2 และจะดับสนิทเม่ือมีฝนตกหนักมากจนมีนํ้าท:วมขังผิวดิน 
ปรากฏการณ�เช:นนี้จะเกิดข้ึนเปIนประจําทุกป2 นับแต:มีการระบายนํ้าออกจากพ้ืนท่ีพรุ ผลจากการเผาไหม-ใน
พ้ืนท่ีพรุ ทําให-เกิดการยุบตัวของดินและผิวหน-าดินเกิดเปIนหลุมเปIนบ:ออยู:ท่ัวไป บริเวณท่ีมีการเผาไหม-มากดิน
จะมีการยุบตัวอย:างรุนแรงเกิดการสูญเสียดินไปจากการเผาไหม-ป2หนึ่งๆ เปIนจํานวนมาก นอกจากนั้นแล-ว     
ปHญหาท่ีเกิดจากการเผาไหม-ในพ้ืนท่ีพรุอีกประการหนึ่งคือการเกิดควันไฟ กEาซ รวมท้ังฝุGนละอองปกคลุมพ้ืนท่ี
พรุ และบริเวณข-างเคียง เปIนอาณาบริเวณกว-างก:อให-เกิดมลภาวะทางอากาศ มีผลกระทบต:อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนท่ีอาศัยอยู:ในบริเวณพ้ืนท่ีพรุและบริเวณใกล-เคียงปHญหาดังกล:าวได--ทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกป2 
ประกอบกับภาวการณ�เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในระดับท-องถ่ิน เริ่มปรากฏข้ึนอย:างชัดเจน อันได-แก: สภาวะ
แห-งแล-ง การกระจายของฝนท่ีเริ่มไม:สม่ำเสมอ เปIนปHจจัยช:วยกระตุ-นให-เกิดการเผาไหม-อย:างรุนแรง และมี
ระยะเวลาการติดไฟยาวนานข้ึนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจึงขยายตัวและลุกลามมากข้ึนทวีคูนดังนั้นจึงมีความ    
จำเปIนอันเร:งด:วนท่ีจะต-องมีการศึกษาถึงสาเหตุท่ีก:อให-เกิดการเผาไหม-องค�ประกอบของวัสดุท่ีเปIนเชื้อไฟ 
คุณภาพอากาศรวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือรวบรวมเปIนข-อมูลมาใช-ในการกำหนดแนวทาง และหา
มาตรการปKองกันแก-ไข เพ่ือคุ-มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน รักษาสภาวะสมดุล ของระบบนิเวศน� และ
เพ่ือความยั่งยืนของสิ่งแวดล-อมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีพรุสืบต:อไป 
 

อุปกรณ-และวิธีการ 
1. อุปกรณ-  
 อุปกรณ�การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
2. วิธีการ 
 2.1 การศึกษาองค�ประกอบของดินอินทรีย�เนื่องจากดินอินทรีย�เปIนวัสดุเชื้อเพลิงท่ีติดไฟในพ้ืนท่ีพรุ 
ดังนั้นจึงจําเปIนจะต-องทราบถึงองค�ประกอบของดิน ว:ามีแร:ธาตุใดท่ีเปIนส:วนประกอบสําคัญและมีจํานวนมาก 
ท้ังนี้ธาตุบางชนิดอาจเปIนแหล:งท่ีทําให-เกิด กEาซพิษได- 
 2.2 การศึกษาคุณภาพอากาศการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยหน:วยตรวจวัดคุณภาพ
อากาศแบบเคลื่อนท่ีทําการตรวจวัดท้ังหมด 3 ครั้ง คือ ในช:วงหน-าแล-ง 2 ครั้ง อันเปIนช:วงท่ีคาดว:ามีปHญหา
มลภาวะทางอากาศรุนแรงมากและในช:วงหน-าฝนอีก 1 ครั้ง ดังมีรายละเอียดคือจุดท่ีทําการตรวจวัด 
จุดท่ี 1 บริเวณค:ายจุฬาภรณ� จุดท่ี 2 ด-านหลังท่ีทําการนิคมสหกรณ�บาเจาะและจุดท่ี 3 บริเวณบ-านบูเกะสูดอ
Parameter ท่ี ทํ าการตรวจวัด  Total Suspended Particulate (TSP) Sulfur Dioxide (SO2) Nitrogen 
Oxides (No&NO2) Carbon Monoxide (CO) Total Methane/Non-Methane Hydrocarbons 
(TCH/CH4/NMHC) Lead (Pb) Ozone (O3) Wind Speed/Direction  
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 วิธีการวัด Parameter แต:ละตัวเปIนวิธีมาตรฐานท่ีใช-ในการสํารวจคุณภาพอากาศโดยท่ัวไประยะเวลา
ในการสํารวจ 

จุดท่ี ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 
1 19-26 เมย. 2534 1-7 ตค. 2534 27 พค.-2 มิย. 2535 
2 26 เมย.-4 พค. 2534 9-15 ตค. 2534 19-26 พค. 2535 
3 4-12 พค. 2534 17-24 ตค. 2534 11-18 พค. 2535 

ในการตรวจวัดแต:ละครั้ง จะทําการตรวจวัดท่ีจุดตรวจวัดแต:ละจุดท่ีกําหนดไว-เปIนเวลาต:อเนื่องกัน 
ตลอดเวลา 7 วัน 
 2.3 การศึกษาองค�ประกอบของฝุGนละออง เพ่ือให-ทราบถึงองค�ประกอบของฝุGนละอองในอากาศจึงได-
นําฝุGนละอองเก็บจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศด-วยแผ:นกรองชนิด Glass Filter วิเคราะห�หาองค�ประกอบ  
เท:าท่ีจะวิเคราะห�ได-โดยเน-นหนักท่ีโลหะหนัก สําหรับเปIนข-อมูลประกอบการวิจัย 
 2.4 การศึกษาผลกระทบต:อสุขภาพอนามัย การศึกษาครั้งนี้ มุ:งศึกษาถึงปHจจัยท่ีมีผลต:อสุขภาพของ
ประชาชนในบริเวณพ้ืนท่ีพรุและบริเวณใกล-เคียงจึงศึกษาในพ้ืนท่ี ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง, ตําบลบาเระใต-
ตําบลกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ, ตําบลตะปอเยาะ ตําบลลูโบะบือซา อําเภอยี่งอ และตําบลพร:อน อําเภอ
ตากใบจังหวัดนราธิวาส โดยมีสมมุติฐานการวิจัย 2 ประการ คือ 1)ลักษณะส:วนบุคคลมีผลต:อสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีพรุ 2)พฤติกรรมมีผลต:อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีพรุดังนั้นจึงได-กําหนดตัวแปรใน
การศึกษาไว-ดังนี้คือตัวแปรอิสระ ประกอบด-วยลักษณะส:วนบุคคลและพฤติกรรมลักษณะส:วนบุคคลได-แก: เพศ 
อายุ อาชีพ ภูมิลําเนา ระยะเวลาท่ีอยู:ในพ้ืนท่ีพรุ ระยะทางจากบ-านกับพ้ืนท่ีพรุ และการดูแลตนเอง พฤติกรรม
ได-แก: นํ้าด่ืม นํ้าใช- โภชนาการ ส-วม ลักษณะบ-านเรือน อากาศ ดินและการเผาปGา ตัวแปรตาม ประกอบด-วย 
สุขภาพ ซ่ึงแบ:งเปIน 5 ด-านคือ ชนิดของโรคอาการเจ็บปGวย ความถ่ีในการเจ็บปGวย ระยะเวลาในการเจ็บปGวย 
ฤดูท่ีเจ็บปGวย 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ- 
 1. จากผลการศึกษาถึงลักษณะคุณสมบัติและองค�ประกอบของดินอินทรีย� สรุปได-ว:าดินอินทรีย�ใน
พ้ืนท่ีพรุบาเจาะ มีคุณสมบัติใกล-เคียงกับกับดินอินทรีย�ท่ีพบในบริเวณอ่ืน ๆ จะแตกต:างกันบ-างเนื่องจาก
องค�ประกอบของพืชพรรณท่ีตายทับถมกันเปIนวัตถุอินทรีย� อันเปIนวัตถุต-นกําเนิดดิน ในแง:ของความอุดม    
สมบูรณ�ของดิน จัดอยู:ในระดับความอุดมสมบูรณ�ต่ำ ไม:เหมาะในการใช-ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม จึงต-องมีการ
จัดการดินอย:างมีประสิทธิภาพและใช-เทคโนโลยีสูง ดินมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุท่ีมีประจุบวกสูง 
สามารถใช-ประโยชน�เพ่ือเปIนวัสดุปรับปรุงดินอ่ืน ๆ ได-ดี อย:างไรก็ตามการปรับปรุงดินอินทรีย� จะต-องคํานึงถึง
ลักษณะทางกายภาพของดิน เนื่องจากมีความหนาแน:นรวมต่ํา หากใช-ท่ีดินเพ่ือการเกษตรจะต-องคํานวณการ
ใช-ปุzยให-เพียงพอด-วย ในด-านองค�ประกอบท่ีอาจจะเปIนส:วนทําให-เกิดกEาซท่ีเปIนอันตรายต:อสุขภาพอนามัย ไม: 
พบธาตุหรือสารใดท่ีมีปริมาณสูงมาก ในระดับท่ีผิดปกติไม:ว:าจะเปIนกํามะถัน ไนโตรเจน ดังนั้นกEาซท่ีเกิดข้ึน
จากการเผาไหม-ของดินอินทรีย�น:าจะเหมือนกับท่ีเกิดจากการเผาไหม-ของไม-ฟ{น เศษไม- เศษหญ-าท่ัวๆ ไป 
การประเมินพ้ืนท่ีติดไฟในแต:ละป2 โดยเฉลี่ยจะมีการเผาไหม-ประมาณ 8,500 ไร: ในทุกๆ ป2 และดินอินทรีย�จะ 
มีการยุบตัวเฉลี่ยประมาณป2ละ 4.7 ซม. สําหรับการประเมินปริมาณดินอินทรีย�ประมาณได-ว:าพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ  
มีปริมาณดินอินทรีย� 110 ล-านลูกบาศก�เมตร มีการเผาไหม-สูญเสียไปประมาณป2 450,000 ลูกบาศก�เมตร 
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 2. การศึกษาเบ้ืองต-นเก่ียวกับกEาซในพ้ืนท่ีพรุดําเนินการศึกษาสำรวจสภาพข-อเท็จจริงเบ้ืองต-นของ    
ปHญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว:างวันท่ี 27 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2535 เพ่ือหาความเข็มข-นและอัตราการเกิด    
กEาซท่ีคาดว:าจะเปIนปHญหาในพ้ืนท่ีนี้ได-แก: Methane และ Non-Methane Hydrocarbon ไฮโดรเจนซัลไฟด} 
(H2S) และซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) การตรวจวัดสภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปได-แก: ทิศทางลม ความเร็วลม ซ่ึง
เปIนปHจจัยสําคัญต:อการแพร:กระจายของมลพิษทางอากาศ ได-ทําการสํารวจไปพร-อมกับการตรวจวัดคุณภาพใน
ระดับความสูง 10 เมตร ผลการศึกษาท้ัง 3 ครั้ง ไม:พบสภาวะลมสงบ สรุปได-ว:า สภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนท่ี
ศึกษามีการระบายอากาศดี และได-รับอิทธิพลจากลมบก ลมทะเล โดยเฉพาะบริเวณจุดตรวจท่ี 1 ค:ายจุฬา
ภรณ� และจุดตรวจท่ี 2 นิคมสหกรณ�บาเจาะ ในตอนกลางคืนลมพัดจากฝH~งออกสู:ทะเล ตอนกลางวันพัดจาก
ทะเลเข-าหาฝH~ง ดังนั้นจากทิศทางกระแสลมคาดว:าบริเวณพ้ืนท่ีท่ีน:าจะได-รับผลกระทบจากควันจะอยู:ในบริเวณ
ทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพรุบาเจาะ  แต:อย:างไรก็ดีในพ้ืนท่ีดังกล:าวการระบายของอากาศดี คือ
ไม:มีสภาวะลมสงบและได-รับอิทธิพลจากลมบกลมทะเลด-วย จึงทําให-มลพิษทางอากาศเจือจางและกระจายตัว
ไปได-เร็วในสภาพปกติจึงไม:น:าจะมีผลต:อคุณภาพอากาศ ส:วนการวิเคราะห�ข-อมูลลมระยะยาวในรูปผังลมของ
จังหวัดนราธิวาส ของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ป2 (พ.ศ. 2494-2523) สรุปได-ว:าในช:วงเดือนมกราคมถึง
เมษายนจะเปIนลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วลมอยู :ในช:วง 4-16 นEอต หรือ 1.6-3.1 เมตรต:อวินาที       
เปIนส:วนใหญ:สําหรับเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม จะเปIนลมแปรปรวน ความเร็วลมส:วนใหญ:อยู:ในช:วง   
4-16 นEอต หรือ 1.6-3.1 เมตรต:อวินาที และมีสภาวะลมสงบค:อนข-างสูง ซ่ึงแตกต:างไปจากท่ีได-สํารวจไว- 
เนื่องจากสถานท่ีท่ีใช-ตรวจวัดต:างกัน และการสํารวจกระทําเพียงช:วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้นในกรณีท่ีเกิดสภาวะลม
สงบก็อาจจะเกิดการสะสมสารพิษท่ีเกิดจากการเผาไหม-ได- และจะเพ่ิมความรุนแรงแก:ปHญหาคุณภาพอากาศได-
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช:วงฤดูแล-ง (ครั้งท่ี 1) การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพ้ืนท่ีพรุและชุมชน
โดยรอบในช:วงฤดูแล-งดําเนินการระหว:าง วันท่ี 19 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2534 โดยกําหนดจุดตรวจวัด 
3 จุดตรวจ จุดละ 7 วัน ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช:วงฤดูฝน (ครั้งท่ี 2) ดําเนินการระหว:างวันท่ี 1-24 
ตุลาคม 2534 โดยใช-วิธีการและจุดตรวจวัดแบบเดียวกับการตรวจวัดครั้งแรก ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในช:วงฤดูแล-ง (ครั้งท่ี 3) ดําเนินการระหว:างวันท่ี 11 พฤษภาคม 2 มิถุนายน โดยวิธีการและจุดตรวจวัด       
เช:นเดียวกับการดําเนินการใน 2 ครั้งแรก ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในครั้งนี้ ไม:พบสารมลพิษตัวใดเกินค:า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทย สารมลพิษท่ีทําการตรวจวัดครั้งนี้ส:วนใหญ:จะลดลง
เม่ือเทียบกับการตรวจวัดในครั้งท่ี 1 และ 2 ยกเว-น CO2 ซ่ึงมีค:าสูงข้ึน เนื่องมาจากช:วงเวลาตรวจวัดเปIนช:วงท่ี
ไฟเริ่มดับทําให-มี CO2 จากการเผาไหม-ไม:สมบูรณ�มีอยู:ในบรรยากาศมากกว:าช:วงเวลาปกติ สําหรับค:าสารตะก่ัว
เพ่ิมข้ึนจากครั้งท่ี 1 และ 2 เล็กน-อย ซ่ึงคาดว:าเกิดจายานพาหนะท่ีวิ่งผ:านในบริเวณนี้เพ่ิมข้ึน 
 3. ผลการตรวจวิเคราะห�องค�ประกอบของฝุGนละอองเนื่องจากการวิเคราะห�องค�ประกอบของฝุ Gน 
ละอองท่ีได-จากแผ:นกรอง ซ่ึงใช-ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ยังไม:มีวิธีมาตรฐานและระดับในการประเมินท่ี
จะใช-เปIนมาตรฐานได-ประกอบกับแผ:นกรองท่ีใช-เปIนชนิด Glass filter โดยปกติจะมีธาตุ หรือโลหะเปIน     
องค�ประกอบอยู:ด-วยทําให-การวิเคราะห�จะมีค:าแปรปรวนอย:างมาก ไม:สามารถสรุปได-ชัดเจนว:าองค�ประกอบ  
ท่ีวิเคราะห�ได-มาจากฝุGนละอองหรือมีอยู:แล-วในแผ:นกรองอย:างไรก็ดีในการศึกษาครั้งนี้ดําเนินการไว- เพ่ือเปIน    
ข-อมูลเบ้ืองต-นสําหรับพัฒนาการวิธีการวิเคราะห�ถึงองค�ประกอบของฝุGนละอองในอากาศต:อไป 
 4. ผลของกEาซบางชนิดท่ีกระทบต:อสุขภาพมนุษย� การเผาไหม-ในบริเวณพ้ืนท่ีของพรุจังหวัด
นราธิวาสก:อให-เกิดผลกระทบต:อระบบนิเวศน� รวมท้ังผลกระทบต:อสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีอาศัยอยู:ใน
บริเวณพ้ืนท่ีพรุและบริเวณใกล-เคียง เนื่องจากฝุGนละอองท่ีเกิดจากการเผาไหม- มีผลทําให-ประชาชนเกิดอาการ
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ระคายเคือง หายใจไม :สะดวก แสบจมูก ฯลฯ จากสถิติการสํารวจและเก็บข -อมูลการเจ็บปGวยของ            
ตําบลบาเระใต -อําเภอบาเจาะ พบว:า จํานวนผู -ป Gวยท้ังสิ้น 789 คน ปGวยเปIนโรคระบบหายใจ 231 คน       
โรคผิวหนัง 108 คน อันเปIนตัวเลขท่ีน:าศึกษาว:าเกิดจากผลกระทบจากการเผาไหม-ดังกล:าวหรือไม: จากการ
ตรวจเอกสารเพ่ือรวบรวมข-อมูลเก่ียวกับผลกระทบจากกEาซบางชนิดต:อสุขภาพของมนุษย�ผลการศึกษา 
การศึกษาถึงปHจจัยท่ีมีผลต:อสุขภาพของประชาชน ในพ้ืนท่ี 4 อําเภอ คืออําเภอเมือง บาเจาะ ยี่งอ และตากใบ 
การนําเสนอผลการศึกษาแบ:งเปIนข-อมูลลักษณะส:วนบุคคล ข-อมูลด-านพฤติกรรม ข-อมูลด-านสุขภาพ ข-อมูล     
ด-านความคิดเห็น ผลการศึกษาถึงปHจจัยท่ีมีผลต:อสุขภาพการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน พบว:า         
กลุ:มตัวอย:างส:วนใหญ:เปIนโรคไข-หวัด รองลงมาคือ โรคหลอดลมอักเสบ เม่ือพิจารณาทางด-านอาการของโรค
จะเห็นว:ากลุ:มตัวอย:างจะมีอาการไอเปIนไข- เปIนอาการของโรคหลอดลมอักเสบ จะเปIนกับกลุ:มท่ีมีอาชีพทํานา 
ทําสวน และพบว:ากลุ:มตัวอย:างท่ีใช-เวลาในการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวข-องกับดินในพรุมาก ก็จะทําให-เปIนโรคไข-
หวัดและหลอดลมอักเสบ มากกว:ากลุ:มตัวอย:างท่ีใช-เวลาอยู:กับดินในพรุน-อย ด-านความถ่ีในการเจ็บปGวยจะ
พบว:ากลุ:มตัวอย:างท่ีอยู:ในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะจะปGวย 3-6 ครั้ง/ป2 ซ่ึงมีความถ่ีในการเจ็บปGวยมากกว:ากลุ:มอ่ืน และ
พบว:าจะปGวยในช:วงฤดูร-อนเปIนส:วนใหญ: ท้ังนี้อาจเปIนเพราะว:าช:วงฤดูร-อน การติดไฟเปIนไปคGอนข-างง:ายจึงทำ
ให-ประชาชนได-รับควันไฟและหมอกควันจากการเผาไหม- ซ่ึงควันไฟนั้นอาจมีกEาซบางชนิดปะปนมาเม่ือสูดดม
มากๆ ทําให-เกิดการสะสมและมีผลทําให-ประชาชนเปIนโรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจได- มนตรี ตู-จินดา 
(2526) ได-กล:าวถึงโรคหืดท่ีเกิดจากการสูดดมควัน ฝุGน หรือแกEส เช:น ซัลเฟอร�ไดออกไซด�ไฮโดรเจนซัลไฟด}
ไฮโดรคลอไรด� แอมโมเนีย ฯลฯ จะทําให-มีอาการระคายหลอดลม อาจจะแสดงอาการทันทีหรือบางรายอาจมี
อาการล-า Niels Mygind (1989) กล:าวว:าซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) เป Iนตัวบ :งชี้ ถึงมลภาวะในอากาศ       
เม่ือ SO2 รวมตัวกับน้ำในบรรยากาศ ทําให-เกิดกรดซัลฟูริคซ่ึงมีผลต:อเยื่อจมูก ถ-ามีปริมาณ 5 ppm. จะทำลาย
ระบบหมุนเวียนของเยื่อจมูกลงถึง 50% และถ-ามีเพียง 1 ppm. จะทำให-ความต-านทานลดน-อยลงสรุปได-ว:า  
ฝุGนควันไฟและกEาซท่ีเกิดจากการเผาไหม-ในพ้ืนท่ีพรุน:าจะมีปHญหาต:อสุขภาพของประชาชนในบริเวณพรุและ
รอบข-าง ซ่ึงจะทําให-เปIนโรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เช:น หลอดลมเยื่อจมูกอักเสบ ภูมิแพ- หืดหอบ 
 

สรุป 

 1. ดินอินทรีย� มีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีเอ้ืออํานวยต:อการติดไฟมาก มีความหนาแน:นรวมต่ำ ความ
พรุนสูง อุ-มนํ้าได-ดีแต:ดูดยึดไว-อย:างหลวม ๆ เม่ือแห-งจะแห-งมากเปIนเชื้อไฟได-ดี เกิดการยุบตัวโดยเฉลี่ยป2ละ 
4.7 เซนติเมตร และยุบตัวเนื่องจากไฟไหม-ป2ละ 3.3 เซนติเมตร คุณสมบัติทางเคมีของดินอินทรีย�มีความเปIน 
กรดจัดมาก ปริมาณธาตุอาหารพืชอยู:ในระดับต่ำถึงต่ำมาก ความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติของดินอยู:ใน
ระดับต่ํา แต:ความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารมีสูงมาก เหมาะสมใช-เปIนวัสดุปรับปรุงดิน คุณค:าทางอาหาร
ต่ํามาก ส:วนใหญ:ประกอบด-วยเยื่อใยประเภทลิกนินและรองลงมาเปIนเซลลูโลส อัตราการสลายตัวอยู:ในระดับ
ปานกลางปริมาณธาตุท้ังหมดอยู:ในระดับต่ํามาก โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับดินอินทรีย� ปริมาณกํามะถันต่ำไม:พบ
สารไพไรท� การเผาไหม-ถ-าเปIนไปอย:างสมบูรณ�จะเหลือเถ-าน-อยมาก 
 2. องค�ประกอบของดินอินทรีย� ไม:พบปริมาณสารหรือธาตุใด มีปริมาณสูงมากจนน:าจะทำให-เกิดกEาซ
ชนิดท่ีเปIนพิษหรือมีผลต:อมลภาวะทางอากาศ 
 3. ดินอินทรีย�ส:วนใหญ:จะมีความลึกเฉลี่ยอยู:ในช:วง 1-2 เมตร ประเมินปริมาณดินอินทรีย�ในพ้ืนท่ีพรุ
พบว:ามีประมาณ 110 ล-านลูกบาศก�เมตร 
 4. พ้ืนท่ีเผาไหม-ในแต:ละป2ประเมินได-ว:ามีประมาณ 8,500 ไร: การเผาไหม-ทําให-สูญเสียดินอินทรีย�ป2ละ
ประมาณ 450,000 ลูกบาศก�เมตร 
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 5. การศึกษาคุณภาพอากาศ  ในช:วงท่ีทําการตรวจวัด โดยท่ัวไปอยู :ในเกณฑ�ท่ีดี ปริมาณกEาซท่ี
ตรวจวัดยังอยู :ในระดับไม:เกินเกณฑ�มาตรฐานในบรรยากาศของประเทศไทย สาเหตุท่ีทําให-เกิดปHญหาต:อ
คุณภาพอากาศ น:าจะเกิดจากการเผาไหม-ของพืชพรรณท่ีแห-งตายและดินอินทรีย� ส:วนใหญ:จะมีผลจากฝุGน
ละอองซ่ึงมีปริมาณค:อนข-างสูง และช:วงท่ีเกิดสภาวะลมสงบติดต:อกันเปIนเวลานานในช:วงท่ีมีการเผาไหม- 
 6. อัตราการเกิดกEาซ Methane และ Non-methane Hydrocarbon มีปริมาณค:อนข-างต่ํา ไม:เพียง
พอท่ีจะนำมาใช-ประโยชน�ได- องค�ประกอบของฝุGนละอองมีความแตกต:างกันระหว:างช:วงฤดูฝนและฤดูแล-ง  
 7. การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนพบว:า กลุ:มตัวอย:างจะเปIนโรคไข-หวัดมีอาการของโรค
หลอดลมอักเสบสูงโดยเฉพาะกลุ:มท่ีมีกิจกรรมในพ้ืนท่ีพรุมากและเกิดในช:วงฤดูร-อนมากกว:าฤดูฝน 
 8. ฝุ GนควันไฟและกEาซ ท่ีเกิดจากการเผาไหม-ในพ้ืนท่ีพรุ น:าจะมีปHญหาต:อสุขภาพของประชาชนใน
พ้ืนท่ีพรุและรอบข-าง 
 9. มาตรการในการปKองกันแก-ไขผลกระทบ ทําได-โดยการยกระดับนํ้าใต-ดินในบริเวณท่ีเกิดการเผาไหม-
ให-สูงตลอดเวลา ส:งเสริมราษฎรให-ใช-ประโยชน�ท่ีดินให-เต็มพ้ืนท่ี รณรงค�ประชาสัมพันธ�ให-ทราบถึงอันตราย 
หรือผลกระทบจากการเผาไหม-ในพ้ืนท่ีพรุและใช-มาตรการด-านการบริหารเพ่ือจัดการพ้ืนท่ีพรุให--มีเอกภาพ
รวมท้ังผลักดันให-เปIนเขตคุ-มครองคุณภาพสิ่งแวดล-อม 
 
 ข�อเสนอแนะ 
         1. ปHญหาจาการเผาไหม- ก:อให-เกิดผลกระทบต:อสภาวะแวดล-อมในพ้ืนท่ีพรุอย:างรุนแรงท้ังด-านกายภาพ 
นิเวศวิทยา สังคมเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัยโดยเฉพาะอย:างยิ่งอาจเกิดผลกระทบต:อคุณภาพของน้ำท่ีไหลผ:าน
พ้ืนท่ีพรุได- ทางค:ายจุฬาภรณ�ได-ใช-นํ้าจากคลองซ่ึงผ:านมาจากพ้ืนท่ีพรุบาเจาะสําหรบทำน้ำประปาให-กับทหาร
ภายในค:าย ทางกรมวิทยาศาสตร�ทหารเรือได-ตรวจสอบคุณภาพนํ้าตามมาตรฐานของ มอก. มาโดยตลอดแต:ยัง
ไม:แน:ใจว:านํ้าท่ีใช-นี้อาจมีสารชนิดอ่ืน ๆ ซ่ึงไม:อยู:ในข-อกําหนดการตรวจวัดของ มอก. ในปริมาณสูง เช:นสาร
อินทรีย�บางชนิด ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพนํ้าเพ่ิมเติมอย:างละเอียด การศึกษาในหัวข-อนี้      
เปIนเรื่องท่ีจะต-องดําเนินการโดยหลายหน:วยงานท่ีเก่ียวข-องน:าจะรวมการศึกษาอย:างครบวงจร รวมถึงปริมาณ
การอํานวยนํ้า ตลอดจนการใช-นํ้าในทุก ๆ ด-าน ท้ังด-านชลประทาน อุปโภคบริโภค จึงเสนอแนะให-มีการศึกษา 
โดยเชิญหน:วยงานท่ีมีความรู-ความชํานาญในด-านนี้ เช:น กองสุขาภิบาล กรมอนามัย รับผิดชอบเก่ียวกับการ
จัดหานํ้า กองอนามัยสิ่งแวดล-อมรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กองวิเคราะห�คุณภาพนํ้า 
รับผิดชอบร:วมดําเนินการเพ่ือจัดทําโครงการ และหางบประมาณสนับสนุนต:อไป  
         2. จากการวัดคุณภาพอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ โดยหน:วยตรวจสอบคุณภาพอากาศเคลื่อนท่ี 
พบว:า ช:วงท่ีเกิดไหม-อย:างรุนแรงนั้นไม:ตรงกับช:วงตรวจสอบ ทําให-ผลการศึกษาสรุปออกมาว:าคุณภาพอากาศ
อยู:ในเกณฑ�ท่ีดี แม-จะมีการตรวจสอบซ้ํา ก็ไม:เคยตรงกับช:วงการเผาไหม-รุนแรง จึงควรมีการตรวจสอบในช:วง
เผาไหม-รุนแรง โดยทําการตรวจสอบติดต:อกันอย:างต:อเนื่องตลอดช:วงฤดูแล-งเพ่ือให-ได-ข-อมูลท่ีแน:ชัด และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศเปIนระยะ ๆ ต:อไป 
         3. การสอบถามด-านสุขภาพอนามัยควรมีการตรวจสอบ โดยการตรวจสุขภาพควบคู:ไปด-วย เนื่องจาก
การสันนิษฐานโรค จากการสอบถามของผู-ทําการสัมภาษณ�อาจผิดพลาดได- เพราะผู-สอบถามมิใช:แพทย�หรือ   
ผู-ชํานาญโดยตรง ข-อมูลท่ีสรุปอาจคลาดเคลื่อนได-ง:าย และการศึกษาเปรียบเทียบในแต:ละฤดูกาล รวมท้ังควร
ดําเนินการศึกษาต:อไปในระยะยาวหากยังคงเกิดการเผาไหม-อีก 
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         4. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบต:อทัศนวิสัยและการมอง เนื่องจากควันไฟท่ีเกิดข้ึนปกคลมพ้ืนท่ี
อันเปIนบริเวณใกล-เคียงกับสนามบินบ-านทอน หากเกิดผลกระทบมากจะต-องเร:งแก-ไขโดยเร็วมิฉะนั้นจะ       
เปI Iนอุปสรรคต:อการบินบริเวณสนามบิน 4 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบต:อทัศนวิสัยและการมอง 
เนื่องจากควันไฟท่ีเกิดข้ึนปกคลมพ้ืนท่ีอันเปIนบริเวณใกล-เคียงกับสนามบินบ-านทอน หากเกิดผลกระทบมาก
จะต-องเร:งแก-ไขโดยเร็วมิฉะนั้นจะเปIIนอุปสรรคต:อการบินบริเวณสนามบิน 
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