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ค�าน�า

หนังสือสรุป “ความรู้สู้ฝุ่นเล่ม 2” นี้ จัดท�าโดยทีมวิชาการ
สภาลมหายใจเชียงใหม่ ซึ่งสภาลมหายใจเชียงใหม่ขับเคลื่อน
แผนงานด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืน 
ทั้งในส่วนภาคเมือง, ดินน�า้ป่า, ธุรกิจ, ชุดโครงการดอยสุเทพ รวมถึง 
“เวทีนโยบายสาธารณะ” คือหนึ่งในแผนกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ 
ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกวันเสาร์ในช่วงบ่าย ตั้งแต่
ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application 
zoom บนหน้าเพจสภาลมหายใจเชียงใหม่ 

เนื้อหาในการแลกเปลี่ยนผ่านเวทีนโยบายสาธารณะแต่ละ
ครั้งนั้น ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ จากปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น�า 
นักเคลื่อนไหว นักวิชาการ รวมทั้งวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในประเด็นต่างๆ 

หนังสือ “ความรู้สู้ฝุ่นเล่ม 2” นี้ คณะท�างานฝ่ายวิชาการ
สภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกันบันทึก ถอดเทป เรียบเรียงและสรุป
สาระส�าคัญของเวทีนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 11-20 เพื่อประมวล
สาระส�าคัญ ยกระดับองค์ความรู ้และข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ 
และมุ่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายต่อไป 

ทางฝ่ายวชิาการ สภาลมหายใจเชยีงใหม่ ขอขอบคณุทกุท่าน
ทีม่ส่ีวนให้เกดิเวทนีโยบายสาธารณะและหนงัสอื “ความรูสู้ฝุ้น่เล่ม 2” 
เล่มนี้ ส�าเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
สภาลมหายใจเชียงใหม่ 
มกราคม 2564
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ชาวต่างชาติในเมืองเชียงใหม่
ท่ามกลางฝุ่นควัน

ฝุ่นควันข้ามแดน

จังหวะก้าวเดินของ สภาลมหายใจ 

นิเวศเกษตรใหม่
กับการตอบโจทย์การแก้ปัญหาฝุ่นควัน
อย่างยั่งยืน ตอนที่ 1

นิเวศเกษตรใหม่
กับการตอบโจทย์การแก้ปัญหาฝุ่นควัน
อย่างยั่งยืน ตอนที่ 2

“เมือง” ในหุบเขา 
การออกแบบเมือง
เพ่ือการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน

ตามติด พรบ.อากาศ
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66

87

101



5

สารบัญ

“เมือง” ในหุบเขา 
การออกแบบเมือง
เพ่ือการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน 2

ขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่
กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน

ขยะเป็นศูนย์?...
กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก
บทสังเคราะห์ : 
ประมวลข้อเสนอนโยบายอากาศสะอาด
“ข้อเสนอแนะและแนวทาง”

นโยบายสาธารณะอากาศสะอาด 
ข้อเสนอและแนวทางการจัดการ
ปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน PM 2.5

115

133

146

162

165
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 11

ชาวต่างชาติในเมืองเชียงใหม่
ท่ามกลางฝุ่นควัน 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น.

ผู้ร่วมเสวนา
Bella Intaranan  (ผู้ด�าเนินรายการ)
Cory Croymans
Shayne Rochfort
Kan Kyi
Paul Sugar
 

ค�าถามที่ 1 : ท่านอาศัยอยู่ในเชียงใหม่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ และได้
เห็นความเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่อย่างไรบ้าง
Cory Croymans
 อยู่เชียงใหม่มา 21 ปีแล้ว สิ่งที่เห็นได้ชัดว่าเปลี่ยนไปคือมีต้นไม้น้อยลง

Shayne Rochfort
 อยู่เชียงใหม่มา 10 ปี แต่ก่อนหน้านี้อาศัยอยู่แถบหางดง เห็นได้ชัดว่าในเมืองมีการก่อสร้าง
มากขึ้น มีการขยายของเมือง มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะจากแถบเอเชีย อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์โควิดและฤดูกาลแห่งการเผาท�าให้มีจ�านวนนักท่องเที่ยวน้อยลง
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ชาวต่างชาติในเมืองเชียงใหม่ท่ามกลางฝุ่นควัน

Paul Sugar
 อาศัยอยู่เชียงใหม่มา 21 ปี ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการขยายตัวของเมือง ท�าให้
มีพื้นที่ของนาข้าวน้อยลง พื้นที่สีเขียวบนพื้นราบก็ลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากการขยายตัว
ของสภาวะความเป็นเมืองและจ�านวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น
 ปัญหาเรื่องฤดูกาลเผาย�่าแย่ลงเรื่อยๆ แม้จะจ�าได้ว่าเมื่อ 15 ปีก่อนก็เคยมีวิกฤตหนัก
เช่นนี้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้มีความอ่อนไหวต่อประเด็นนี้มากขึ้น

Kan Kyi
 เกิดและเติบโตที่เชียงใหม่ตลอดมา นับรวมเป็นระยะเวลา 24-25 ปี สิ่งที่สังเกตเห็น
ในบริเวณละแวกบ้านที่อยู่คือต้นไม้น้อยลง มีการพัฒนาเร่งด่วนมากมาย จนคิดว่าควรจะมีมาตรการ
ในการรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองไว้ นอกจากนี้ ยังเห็นถนนหนทาง รถราและผู้คนเพิ่มจ�านวนขึ้น 
เนื่องมาจากเมืองมีการขยายตัวมากขึ้น 
 ทุกคนล้วนแต่ประสบปัญหาหมอกควันและ PM 2.5 มาเป็นเวลานานกว่า 13 ปี

ค�าถามที่ 2 : ท่านผ่านฤดูหมอกควันมาได้อย่างไร
Cory Croymans
 ต้องทนอยู่ที่น่ีเพราะเป็นบ้านที่มีท้ังสุนัขและสวนต้องดูแล ไม่สามารถทิ้งไปได้ แต่ใช้วิธี
ติดตั้งเครื่องพ่นหมอก/พ่นน�้ารอบบ้านและบนหลังคา ปลูกต้นไม้กว่า 6,000 ต้น รองน�้าฝนไว้ใน
แทงก์และใช้น�้าน้ีท�าให้อากาศชุ่มชื่น ติดตั้งบานหน้าต่างใต้หลังคาโดยมีกลไกใช้เปิดเมื่อต้องการ
การหมุนเวียนของอากาศ และปิดได้ นอกจากนี้ ยังท�าหน้ากากผ้าใช้เอง โดยสเปรย์น�้ามันที่สกัด
จากสมุนไพรที่ปลูกเองลงไป ช่วยให้หายใจสะดวก

Shayne Rochfort
 สวมหน้ากาก และพกเครื่องอ่านค่า PM 2.5 อยู่ในบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการ
แพร่ระบาดของโควิด และอยู ่ในห้องขนาดเล็กที่มีปิดแน่นหนา ในส่วนของที่ท�างานมีการติด
เครื่องกรองอากาศ

Kan Kyi
 ซื้อเคร่ืองกรองอากาศมาใช้ และรู้สึกโชคดีที่มีก�าลังทรัพย์เพียงพอส�าหรับใช้จ่ายในส่วนนี้
ได้ นอกจากนี้ ยังอาศัยอยู่ในคอนโดซึ่งห้องมีปิดแน่นหนา เมื่อขี่จักรยานออกไปข้างนอกก็สวม
หน้ากาก
 เห็นว่าสิทธิในการหายใจเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรมี

Paul Sugar
 สวมหน้ากากทุกวันตลอดปี โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับการจราจร ในปีนี้เครื่องกรองอากาศ
มีราคาถูกลงจึงสามารถซื้อมาใช้ได้ และพบว่าท�าให้อาการปวดศีรษะซึ่งเป็นผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เคยเป็นช่วงฤดูหมอกควันนั้นหายไป อย่างไรก็ดี เห็นว่านี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ เพราะ
เครื่องกรองอากาศต้องใช้ในห้องที่ปิดแน่นหนา
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ค�าถามที่ 3 : จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าบนดอยสุเทพที่ผ่านมา ท่าน
ได้ท�าส่ิงใดหรืออาสาสมัครด้านใดบ้างเพ่ือช่วยแบ่งเบา
Cory Croymans
 เน่ืองจากปลูกสมุนไพรและพืชผลต่างๆ เอง ได้น�าพืชพันธุ์เหล่านี้ เช่น ว่านหางจระเข้ 
ลูกหม่อนมาผสมกับน�้ามันหอมระเหยใช้หยดลงบนหน้ากากหรือผสมน�้าอาบ และได้บริจาคโลชั่น
และหน้ากากให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า

Shayne Rochfort
 เนื่องจากเป็นสมาชิกสมาคมชาวต่างชาติในเชียงใหม่หลายแห่ง จึงมีส่วนร่วมในการบริจาค
สิ่งของจ�าเป็น อย่างเช่น อาหารและรองเท้ากว่า 200 คู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ ทั้งยังเป็นสมาชิกกลุ่ม 
Save Chiang Mai from Burning ได้ช่วยงานและเชื่อมประสานกลุ่มคนต่างๆ เข้าด้วยกัน

Kan Kyi
 ไม่ได้ท�าอะไรเป็นการส่วนตัว เนื่องจากในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง
ขึ้นที่ประเทศของตนเอง (พม่า) จึงยุ่งกับการท�างานการเมืองประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ดี ขอชื่นชม
ความร่วมมือของทุกคนและดีใจที่ได้เห็นความตั้งใจของกลุ่ม Save Chiang Mai from Burning 
และสภาลมหายใจเชียงใหม่

Paul Sugar
 ช่วยงานในส่วนของการระดมทุน และปกติจะเป็นวิทยากรพูดคุยในประเด็นผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากมลพิษจากการจราจรและมลพิษทางอากาศ แต่ในปีนี้ ไม่ได้ท�างานในส่วนนี้มากนัก 
ทั้งน้ี เห็นว่าการมีชุมชนนักดนตรีในเชียงใหม่เข้ามาช่วยงานด้านการระดมทุนท�าให้การท�างานรณรงค์
มีความสนุกสนานมากขึ้น

ค�าถามที่ 4 : โดยปกติแล้ว ท่านท�าอะไรบ้างเพ่ือปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในเชียงใหม่
Cory Croymans
 ในประเด็นนี้ มีหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ เป็นต้นว่า ไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศ
ได้ การเปลี่ยนนิสัยของคนท�าได้ยาก ยากที่จะควบคุมจ�านวนประชากร ยากที่จะตามดับไฟป่า 
 ในส่วนที่เราสามารถท�าได้ ได้แก่ บังคับการห้ามเผาในชุมชน โดยอาจจ้างยามลาดตระเวน
หรือใช้ทหาร ต�ารวจ ไม่เผาวัสดุธรรมชาติ แต่ใช้ท�าปุ๋ยแทน ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นและลดการตัดไม้ 
ติดตั้งน�้าพุในบ้าน สวมเสื้อผ้าที่ท�าจากผ้าฝ้าย
 ส�าหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่นั้น เห็นว่าวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพที่สุด
คือ ย้ายออกไป แต่ส�าหรับคนที่เลือกแล้วว่าจะอยู่อาศัยท่ีนี่ต่อไป สิ่งที่เราท�าได้คือการให้ความรู้ 
โดยต้องท�าไปในทั้งสองระดับ คือส�าหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ส�าหรับชาวไทย ควรมีการ
ให้ความรู ้ว่าการเผาขยะจากเรือกสวนไร่นานั้น มีโทษต่อตนเองและต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนชาว
ต่างชาตินั้นส่วนใหญ่จะชอบสวนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เราต้องชี้ให้คนกลุ ่มนี้เห็นว่าวัชพืช
สามารถใช้ประโยชน์ได้ น�ามาใช้เป็นยาได้ เช่นเดียวกับการกินอาหาร
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Shayne Rochfort
 ได้จัดตั้งกลุ่ม Chiang Mai Clean City ซึ่งส่งเสริมให้ทุกคนช่วยกันเก็บขยะบนท้องถนน
และน�าไปทิ้งในที่ที่เหมาะสม ทั้งน้ี ผลพลอยได้ที่ได้รับนอกจากความสะอาดของเมืองคือ วิธีคิด
ที่เปล่ียนไป นั่นคือผู้คนจะทิ้งขยะเรี่ยราดน้อยลง นอกจากนี้ การเก็บขยะยังช่วยบรรเทาปัญหา
น�้าท่วมในเมืองที่เกิดขึ้นเนื่องจากทางระบายน�้าอุดตันจากขยะมูลฝอยอีกด้วย
 และยังท�างานร่วมกับกลุ่มอื่นๆ เช่น Chiang Mai Sustainability, Chiang Mai Green 
Council ซึ่งมีแคมเปญ The Last Straw เป็นต้น โดยการเชื่อมประสานกับผู้คนต่างๆ นี้เกิดขึ้น
ผ่านงานกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในเฟซบุ๊ก ชื่อ Clean Green Thailand 
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้คนร่วมแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย

Kan Kyi
 ใช้จักรยานเป็นยานพาหนะ ซึ่งมีข้อดีคือราคาไม่แพง เข้าถึงได้ ท�าให้ร่างกายแข็งแรง ท�าให้
มีมุมมอง/ประสบการณ์ต่อสิ่งต่างๆ แตกต่างไปจากการนั่งรถ คือมองเห็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ระหว่าง
ทางมากขึ้น รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้นด้วย จึงเห็นว่าควรมีการรณรงค์ให้การใช้จักรยาน
เป็นยานพาหนะในชีวิตประจ�าวัน เช่นเดียวกับวิถีชีวิตในอดีต และอยากเห็นเขตเมืองเก่าของเชียงใหม่
เป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถปั่นจักรยาน เดิน หรือใช้รถไฟฟ้า น่ีเป็นความฝัน โดยสิ่งที่ท�าได้
ตอนนี้คือลงมือท�าเองให้เห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อให้คนเห็นว่ามีวิธีที่ดีกว่าแบบเดิมที่เป็นอยู่

Paul Sugar
 สิ่งที่ท�าอยู่ได้แก่
 - แปลหนังสือของคุณโจน จันได มีความหวังว่าความคิดที่สุดโต่งขณะเดียวกันก็อ่อนโยน
ของเขาจะส่งอิทธิพลถึงคนอื่นได้มากขึ้น
 - ใช้ระบบยืมจักรยานโมไบค์ ซึ่งน่าเสียดายว่าตอนนี้หยุดให้บริการไปแล้ว ขณะนี้อยากได้
รถจักรยานไฟฟ้าและอยากให้มีคนใช้กันเยอะขึ้น ตอนนี้เห็นว่ามีคนพัฒนาระบบเพื่อเรียกใช้บริการ
รถตุ๊กๆ ไฟฟ้า หวังว่าระบบนี้จะติดตลาดและเป็นที่นิยม
 - ก่อนหน้านี้มีโอกาสพบปะกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และได้พูดคุยถึงความ
เป็นไปได้ในการควบคุมรถแดง ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องยากที่จะยกเลิกรถแดงโดยสิ้นเชิง เนื่องจากคน
จ�านวนมากยังต้องพึ่งพารถแดงเป็นแหล่งรายได้อยู่ แต่เห็นว่าหากไม่สามารถยกเลิกรถแดงหรือ
เคร่ืองยนต์แบบเก่าได้ ก็ควรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการท�าความสะอาดเครื่องยนต์เหล่านี้ ซึ่งเป็นวิธี
ที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากในการลดมลพิษในระยะสั้น
 - ให้การสนับสนุนโครงการ RTC City Bus Network มาตั้งแต่แรกเริ่ม 
 - จากการท�างานกับกลุ่ม Save Chiang Mai from Burning คิดว่าควรงดการบริโภค
เห็ดถอบไปเลย แต่เมื่อได้คุยกับคุณเบนจึงได้ทราบว่าก�าลังมีความพยายามจะออกใบรับรองให้กับ
เห็ดถอบที่มาจากป่าที่ไม่ได้เผา ประเด็นนี้สามารถส่งเสริมและรณรงค์ให้ร้านอาหารต่างๆ หันมา
ใช้เห็ดที่ผ่านการรับรองดังกล่าว
 - ส�าหรับประเด็นการจัดการป่า จากการพูดคุยกับชนเผ่าปกาเกอะญอและชนเผ่าอ่ืนๆ 
พวกเขามีความเห็นว่าจะสามารถปกป้องผืนป่าได้ดีกว่านี้ หากได้รับสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือสิทธิ
ในการจัดการ เพราะปัญหาคือเมื่อหน่วยงานของรัฐถืออ�านาจเด็ดขาดในการจัดการป่าและไฟป่า 
ท�าให้ชนเผ่ารู้สึกว่าตนสูญเสียสิทธิในการจัดการและเป็นเจ้าของ และไม่สามารถปกป้องป่าได้ ทั้งน้ี 

ชาวต่างชาติในเมืองเชียงใหม่ท่ามกลางฝุ่นควัน
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คนในเมืองมักมีความเชื่อว่าคนดอยเป็นผู้เผาป่า ทั้งๆ ที่เราควรสนับสนุนความพยายามทุกรูปแบบ
ที่จะช่วยผู้คนที่อาศัยอยู่ในป่า
 - มีการกล่าวถึงการน�าวิธีชิงเผามาใช้แก้ปัญหาไฟป่า แต่จากที่ศึกษามาคิดว่าไม่น่าจะใช้ได้
กับป่าแถบบ้านเรา
 - ทราบมาว่าจะมีโครงการปลูกผักในเมืองบริเวณตลาดเจเจ ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีส�าหรับ
อาสาสมัครที่จะได้ช่วยกันปลูกผัก 

ค�าถามที่ 5 : อยากฝากอะไรถึงชาวต่างชาติในเชียงใหม่
Cory Croymans
 อันที่จริงแล้วในชุมชนชาวต่างชาติมีคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มากมาย รวมทั้ง
มีเวลาและความตั้งใจอยากจะช่วยเหลือการท�างานด้านต่างๆ เพียงแต่ไม่รู ้ว่าจะช่วยได้อย่างไร 
เพราะยังมีข้อจ�ากัด อย่างเช่น ในเรื่องของใบอนุญาตท�างาน หรือว่าจะเป็นงานแบบอาสาสมัคร
ก็ตาม จึงอยากทราบว่าสภาลมหายใจ จะสามารถท�าอะไรได้บ้างในประเด็นแบบนี้

Shayne Rochfort
 มีชาวต่างชาติจ�านวนมากที่มีประสบการณ์หลากหลายและตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือ แต่มี
ข้อจ�ากัดคือพูดภาษาไทยไม่ได้ คิดว่าตนเองโชคดีที่ได้ท�ากลุ่ม Chiang Mai Clean City เพราะ
เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาต เนื่องจากใครๆ ก็สามารถเก็บขยะได้ 
 ในระหว่างฤดูหมอกควันปีที่แล้ว ได้มีการพบปะกันของชาวต่างชาติในเชียงใหม่ ทั้งนี้
ผลส�ารวจออกมาว่า 20% ของสมาชิกประมาณ 200 คน ตั้งใจว่าจะย้ายไปจากเชียงใหม่ เนื่องจาก
ปัญหามลพิษ และอีก 30% ก�าลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจ ทั้งนี้เชียงใหม่พยายามผลักดันตัวเอง
ให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และที่พักส�าหรับคนวัยเกษียณ แต่หากยังมีปัญหามลพิษเช่นนี้ 
คนวัยเกษียณคงพิจารณาจะไปอาศัยอยู่ท่ีอ่ืน เช่น เวียดนามหรือสเปน มากกว่า จึงเห็นว่าถ้า
สถานการณ์เป็นแบบนี้ แทนที่จะดึงดูดคนใหม่ๆ อาจจะต้องพยายามรักษาคนที่อยู่ที่นี่อยู ่แล้ว
มากกว่า
 สิ่งหน่ึงที่เห็นได้ชัดในเมืองไทยคือปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้ว (Reacting) 
สิ่งที่เราจ�าเป็นต้องมีคือการท�างานเชิงรุก (Proactive) ให้มากขึ้น และหยุดการเผาตามฤดูกาล
ให้ได้โดยสิ้นเชิง เนื่องจากเชียงใหม่ติดอันดับเมืองที่มี AQI แย่ในระดับโลกมาทุกปี ไม่ใช่แค่เฉพาะ
ปัญหาไฟป่า แต่ยังรวมถึงการเผาเชิงเกษตรกรรมด้วย หากมีบริษัทใดได้ผลประโยชน์จากพืช
เศรษฐกิจเหล่าน้ัน เราจ�าเป็นต้องเอาบริษัทดังกล่าวเข้ามาเพื่อพูดคุยหาวิธีการที่ดีกว่านี้ เพราะ
พวกเขาไม่อาจจะแสวงหาก�าไรโดยมีราคาที่ต้องจ่ายเป็นสุขภาพของประชาชน เราจ�าเป็นต้องดึง
บริษัทปุ๋ย ยา และผลิตภัณฑ์การเกษตรในประเทศไทยเหล่านี้เข้ามารับผิดชอบกับส่ิงที่พวกเขาท�า 
ทั้งนี้ เราต้องร่วมมือกันและท�างานเชิงรุกไปด้วยกัน
 อุปกรณ์ที่รัฐจัดหา เช่น เครื่องพ่นละอองน�้าที่ท่าแพ ไม่ได้ช่วยลดปัญหาเลย สิ่งที่เราควร
โฟกัสคือการรักษาป่าเสมือนว่าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับมัน โดยค่ายทหารต่างๆ ในเชียงใหม่สามารถ
ช่วยป้องกันการเกิดไฟป่าได้ เช่น อาจมีการฝึกการออกก�าลังกายในบางพื้นที่ จัดท�าแนวกันไฟ 
ถางป่า ทั้งนี้ทั้งนั้น การพูดคุยเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ต้องออกไปลงมือท�า ถ้าผู้คน
มาท�างานเชิงรุกด้วยกันเป็นทีมจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มาก
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Kan Kyi 
 เห็นด้วยว่าเราต้องท�างานเชิงรุก ต้องมีการจัดระเบียบ การวางแผน ส�าหรับตนเองแล้ว 
จะรณรงค์การใช้จักรยานและจักรยานยนต์ไฟฟ้าต่อไป โดยอยากจะร่วมมือกับทางอาจารย์ของ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มช. เผื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนในส่วนนี้ได้ ถ้าเราร่วมมือกัน เราจะ
เข้มแข็งขึ้น

Paul Sugar
 สนับสนุนการท�างานของสภาลมหายใจ และ Save Chiang Mai from Burning โดย
เห็นว่าแนวทางการท�างานร่วมกับชุมชนเกษตรและชุมชนป่าคือวิถีทาง
 เห็นว่าแนวทางการท�างานเพ่ือให้ประเด็นนี้อยู่ในความสนใจตลอดปีเป็นสิ่งที่ดี ยิ่งองค์กร
ต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี อย่างเช่น การท�าแนวกันไฟ การ
เข้าถึงชุมชน การระดมทุน เป็นต้น 
 ทั้งน้ี คนในเมืองควรตระหนักว่าแม้ตนเองจะไม่ได้อยู่ในป่า มีส่วนในการเผาป่าโดยตรง 
แต่ก็ต้องจ่ายด้วยราคาของมลพิษและการจราจรที่หนาแน่น เราต้องคิดใหม่ถึงการบริโภคของเราว่า
ส่งผลอย่างไร เพราะมันเชื่อมโยงถึงป่าและการเกษตรด้วยเช่นกัน

สรุป
ท่านอาศัยอยู่ในเชียงใหม่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ และได้เห็นความเปลี่ยนแปลง
ของเชียงใหม่อย่างไรบ้าง
 ต้นไม้น้อยลง
 มีการก่อสร้างมากขึ้น มีการขยายของเมือง มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น
 พื้นที่สีเขียวบนพื้นราบก็ลดน้อยลงไป
 ปัญหาเรื่องฤดูกาลเผาย�่าแย่ลงเรื่อยๆ
 มีการพัฒนาเร่งด่วนมากมาย ถนนหนทาง รถราและผู้คนเพิ่มจ�านวนขึ้น เนื่องมาจากเมือง
มีการขยายตัวมากขึ้น 

ท่านผ่านฤดูหมอกควันมาได้อย่างไร
 ใช้วิธีติดตั้งเคร่ืองพ่นหมอก/พ่นน�้ารอบบ้านและบนหลังคา ปลูกต้นไม้กว่า 6,000 ต้น 
ท�าหน้ากากผ้าใช้เอง โดยสเปรย์น�้ามันที่สกัดจากสมุนไพรที่ปลูกเองลงไป ช่วยให้หายใจสะดวก 
ติดเครื่องกรองอากาศ

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าบนดอยสุเทพที่ผ่านมา ท่านได้ท�าสิ่งใดหรืออาสา
สมัครด้านใดบ้างเพ่ือช่วยแบ่งเบา
 ได้บริจาคโลชั่นและหน้ากากให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า
 มีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งของจ�าเป็น
 เป็นสมาชิกกลุ่ม Save Chiang Mai from Burning ได้ช่วยงานและเชื่อมประสานกลุ่มคน
ต่างๆ เข้าด้วยกัน
 เป็นวิทยากรพูดคุยในประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษจากการจราจรและมลพิษ
ทางอากาศ
 

ชาวต่างชาติในเมืองเชียงใหม่ท่ามกลางฝุ่นควัน
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โดยปกติแล้ว ท่านท�าอะไรบ้างเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเชียงใหม่
 ไม่เผาวัสดุธรรมชาติ แต่ใช้ท�าปุ๋ยแทน ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นและลดการตัดไม้ ติดตั้งน�้าพุใน
บ้าน สวมเสื้อผ้าที่ท�าจากผ้าฝ้าย
 การให้ความรู้ โดยต้องท�าไปในทั้งสองระดับ คือส�าหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ส�าหรับ
ชาวไทย ควรมีการให้ความรู้ว่าการเผาขยะจากเรือกสวนไร่นานั้น มีโทษต่อตนเองและต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่วนชาวต่างชาติน้ันส่วนใหญ่จะชอบสวนท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย เราต้องชี้ให้คนกลุ่มนี้เห็นว่าวัชพืช
สามารถใช้ประโยชน์ได้ น�ามาใช้เป็นยาได้ เช่นเดียวกับการกินอาหาร
 ได้จัดตั้งกลุ่ม Chiang Mai Clean City ซึ่งส่งเสริมให้ทุกคนช่วยกันเก็บขยะบนท้องถนน
และน�าไปทิ้งในที่ที่เหมาะสม
 การเก็บขยะยังช่วยบรรเทาปัญหาน�้าท่วมในเมืองที่เกิดขึ้นเนื่องจากทางระบายน�้าอุดตัน
จากขยะมูลฝอยอีกด้วย
 ใช้จักรยานเป็นยานพาหนะ หรือใช้รถไฟฟ้า
 แปลหนังสือของคุณโจน จันได มีความหวังว่าความคิดที่สุดโต่งขณะเดียวกันก็อ่อนโยน
ของเขาจะส่งอิทธิพลถึงคนอื่นได้มากขึ้น
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรเป็นผู ้ออกค่าใช้จ่ายในการท�าความสะอาด
เครื่องยนต์ให้รถแดง
 ให้การสนับสนุนโครงการ RTC City Bus Network
 ชนเผ่าปกาเกอะญอและชนเผ่าอ่ืนๆ พวกเขามีความเห็นว่าจะสามารถปกป้องผืนป่า
ได้ดีกว่านี้ หากได้รับสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือสิทธิในการจัดการ

อยากฝากอะไรถึงชาวต่างชาติในเชียงใหม่
 ชุมชนชาวต่างชาติ มีความตั้งใจอยากจะช่วยเหลือการท�างานด้านต่างๆ เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะ
ช่วยได้อย่างไร
 การเผาเชิงเกษตรกรรม หากมีบริษัทใดได้ผลประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจเหล่านั้น เราจ�าเป็น
ต้องเอาบริษัทดังกล่าวเข้ามาเพื่อพูดคุยหาวิธีการที่ดีกว่านี้ เพราะพวกเขาไม่อาจจะแสวงหาก�าไร
โดยมีราคาที่ต้องจ่ายเป็นสุขภาพของประชาชน เราควรโฟกัสคือการรักษาป่าเสมือนว่าชีวิตของเรา 
ขึ้นอยู่กับมัน
 ต้องท�างานเชิงรุก ต้องมีการจัดระเบียบ การวางแผน
 เราต้องคิดใหม่ถึงการบริโภคของเราว่าส่งผลอย่างไร เพราะมันเชื่อมโยงถึงป่าและการเกษตร
ด้วยเช่นกัน
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 12

ฝุ่นควันข้ามแดน 
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00-15.00 น. 

ผู้ร่วมเสวนา
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ 
ดร.พลภัทร เหมวรรณ  ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์ GISTDA North
ดร.วีระชัย ตันพิพัฒน์  ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ ด้านไฟป่า
ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล  อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผกายมาศ เวียร์ร่า  รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย
ธารา บัวค�าศรี  ผู้อ�านวยการกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าประเทศไทย 
สืบสกุล กิจนุกร  นักวิจัยประจ�าศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ 
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (ผู้ด�าเนินรายการ)

ฝุ่นควันข้ามแดน
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สรุปประเด็นเสวนา “ฝุ่นควันข้ามแดน”
ผกำยมำศ เวียร์ร่ำ

ปัญหาฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ไม่ได้มาจากประเทศไทยเพียงประเทศ
เดียว แต่รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างรัฐฉานซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมาร์ด้วย

รัฐฉานแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก เป็นรัฐที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากมีแม่น�้าสาละวินผ่ากลาง โดยภาคใต้ของรัฐฉานอยู่ติดกับชายแดน จ.เชียงใหม่
และเชียงราย

นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนและรัฐบาลฉานต้องการให้กลุ่มชาติพันธุ์งดปลูกพืช
ที่ไม่มีประโยชน์ เช่น ฝิ่น รัฐบาลฉานจึงเห็นความส�าคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนในรัฐตนเอง
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก โดยมีทุกฝ่ายให้การสนับสนุนโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ของไทย
สนับสนุนทั้งการผลิตและการตั้งไซโลแหล่งรับซื้ออยู ่ในรัฐฉานใต้ด้วยซึ่งสะดวกต่อการส่งออก
ไปยังประเทศจีน แต่ตอนนี้ประสบปัญหาปิดชายแดนเพราะโควิด 19 สินค้าจึงทะลักเข้ามาในไทย
ค่อนข้างมาก ท�าให้ช่วงระยะ 3 ปีให้หลังมานี้ใน อ.แม่สาย ของไทยค่อนข้างได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างหนัก เพราะพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และแนวเขตอุตสาหกรรม
ทางใต้ของรัฐฉานอยู่ติดกับชายแดนแม่สาย ประกอบกับสภาพภูมิประเทศของแม่สายเป็นแอ่ง 
ไม่ว่าจะมีการเผามาจากในหรือต่างประเทศ ควันก็จะมากองรวมกันที่ อ.แม่สาย เป็นหลัก ช่วงปี
ที่ผ่านมาจึงมีข่าวการสะสมของฝุ่นควัน PM 2.5 ในพื้นที่อย่างหนัก

ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย โดยเฉพาะในปีนี้ 
เพราะโดยปกติแล้วช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ เพราะอากาศ
ร้อนแต่ในปีนี้ยังมาเจอวิกฤตฝุ่นควัน PM 2.5 และโควิด 19 ท�าให้ต้องปิดชายแดนการค้า จึงเป็น
เร่ืองที่ทางการไทยกับรัฐฉานต้องมาคุยกันเพื่อหาแนวทางจัดการปัญหา ซึ่งคาดว่าน่าจะพอคุยกัน
ได้ เพราะรัฐฉานก็ยังพึ่งไทยบ้างด้วยการส่งสินค้าบางส่วนมาจ�าหน่ายที่ไทย เช่น แมงกานีส ผลส้ม 
ถั่วดาวอินคา กาแฟ เป็นต้น

ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล
หากดูภาพจุดความร้อนหรือฮอตสปอตของ จ.เชียงราย เมื่อประมาณเดือนมีนาคมของปี 

2560-2561 จากภาพถ่ายของดาวเทียมโมดิส (MODIS) จะเริ่มพบว่ามีความหนาแน่นขึ้น ขยับมา
ในเดือนเดียวกันของปี 2563 พบว่ามีจุดความร้อนกระจุกตัวบริเวณแถบชายแดน ใน จ.เชียงราย
เป็นอย่างมาก

หากอ้างอิงรายงานของกรมควบคุมมลพิษเมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคม ปี 2563 
พบว่าแม้ภาคเหนือจะพบจุดความร้อนน้อยแต่กลับไปกระจุกตัวหนาแน่นในแถบชายแดน ส่งผล
ให้ทั้ง จ.เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ต่างมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน
จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ โดยมีนักวิจัยเคยศึกษาว่าสุขภาพของเด็กที่อยู ่ใกล้
แหล่งก�าเนิดหรือจุดที่เผาจะมีโอกาสเผชิญสารพิษมากกว่าเด็กที่อยู่ไกลแหล่งก�าเนิดมากถึง 7 เท่า 
ดังนั้นการสัมผัสกับฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นระยะเวลานานจึงเสี่ยงต่อการป่วยเรื้อรังค่อนข้างสูง

ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานที่ท�างาน
ด้านกู้ภัยลงไปสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้กับเด็กฝั่งชายแดน อีกทั้งยังท�างานกับกองทัพในการท�า
โรงเรียนคู่ขนานด้วยการท�ากิจกรรมให้ข้อมูลองค์ความรู้ในพื้นที่ตลอดแนวชายแดน 

ส่วนด้านวิชาการได้ไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจาก
ฝุ่นละออง PM 2.5 ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พร้อมกับมอบเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก
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ที่กรมควบคุมมลพิษประเทศลาว และหน่วยงานที่ท�างานด้านสาธารณสุขแห่งหนึ่งของเมืองตองยี 
ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งจากการลงไปให้ข้อมูลในเมียนมาร์ พบว่าเขาพึ่งทราบถึงผลกระทบจากฝุ่น 
PM 2.5 ที่มีกับคนในพื้นที่ เช่น มีน�้ามูกไหลเพราะแพ้อากาศ หรือเคืองตา ซึ่งที่ผ่านมาเขาเลือก
จ่ายยาพาราเซตามอลและยาหยอดตา เพื่อรักษาอาการตาแดงแทน จึงเห็นว่าการขยายองค์ความรู้
เรื่องผลกระทบของฝุ่นที่มีต่อสุขภาพควรให้เกิดการแลกเปล่ียนและสร้างความตระหนักในระดับ
ผู้ใหญ่ก่อน แล้วค่อยขยายผลไปที่เด็ก

อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวเห็นว่า จ.เชียงใหม่และเมียนมาร์เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันอยู่แล้ว 
น่าจะขอความร่วมมือเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายระดับชายแดนร่วมกันได้ไม่ยาก

ดร.พลภัทร เหมวรรณ
ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ข้อมูลว่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในทุกๆ 10 

ไมโครกรัมส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุก 1% โดยเฉพาะในเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปีและ
มีโรคที่สัมพันธ์ระบบทางเดินหายใจจะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงถึง 1.6%

ข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ มช. ท�าการศึกษาผลย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560-2562) พบว่า
จ�านวนผู้เสียชีวิตรายวันกับปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ 
ถ้าวันใดค่าฝุ่น PM 2.5 มีความเข้มข้นสูงอัตราการเสียชีวิตของคนก็จะสูงตาม จึงสรุปได้ว่าฝุ่น PM 
2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแน่นอน ประกอบกับข้อมูลสุขภาพในรอบ 14 ปีที่ผ่านมา 
ภาคเหนือมีอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดสูงและโรคระบบทางเดินหายใจสูงกว่าภาคอื่น ท�าให้
เรามีอายุสั้นลงถึง 4 ปี 

ส�าหรับแหล่งก�าเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พบว่ามาจากทั้งการเผาเชื้อเพลิงในที่โล่ง 
การเผาไหม้เครื่องยนต์ดีเซล เผาไม้ เผาการเกษตร เผาไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ หากศึกษา
ความเข้มข้นถึงการกระจายตัวของฝุ่น PM 2.5 ทางองค์การอนามัยโลกให้ข้อมูลว่าถ้าเราอยู่ใกล้
แหล่งก�าเนิด ความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 จะมีค่าสูงเกินมาตรฐาน ยิ่งถ้ามีลมพัดผ่านละออง
จะสามารถเคลื่อนที่ไปได้กว่าพันกิโลเมตรและมีช่วงระยะเวลาอยู่ในอากาศได้นานเป็นสัปดาห์

ยิ่งในช่วงสภาพอากาศปิดจะท�าให้มีความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน ด้วย
สภาพภูมิประเทศภาคเหนือและภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงเป็นแอ่งกระทะหรือที่ราบระหว่างหุบเขาเป็น
ตัวบล็อกระบบอากาศท�าให้ฝุ ่นไม่ถูกระบายออก แต่ถ้าสภาพอากาศดีแม้จะมีแหล่งก�าเนิดฝุ่น 
PM 2.5 ก็จะถูกพัดพาไปได้แต่ถ้าอากาศปิดก็มีการสะสมในพื้นท่ีเข้มข้นสูง โดยในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ปี 2562 ที่อากาศภาคเหนือมีความหดตัว พบว่าฝุ่น PM 2.5 มีความ
เข้มข้นสูงตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและสูงมากในปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือน
เมษายน พอเข้าช่วงเดือนพฤษภาคมความเข้มข้นของฝุ่นก็จะลดลง ในช่วงที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
มีความเข้มข้นสูงคือช่วงที่มีการเผาในที่โล่งสูง แต่ถ้าวันใดที่ฝนตกจะท�าให้สถานการณ์เบาบางลง
แต่การสะสมตัวยังคงมีอยู่ เพราะเป็นละอองลอยที่อยู่ได้นานเป็นสัปดาห์

การเก็บข้อมูลในรอบปี 2562 พบว่ามี 66 วันที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 เกิน 50 
ไมโครกรัมตามมาตรฐานของไทย หรือประมาณ 18% ของปี หรือเทียบเป็น 1 ใน 5 ของปี แต่ถ้า
ใช้เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกที่ 25 ไมโครกรัมพบว่ามีค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 เกิน
มาตรฐาน 125 วัน หรือ 33% หรือ 1 ใน 3 ของปี

ส่วนข้อมูลดาวเทียมของนาซาที่น�าเสนอความเข้มข้นในพื้นที่และการกระจายตัวของ
ฝุ ่นละอองขนาดเล็กระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ในปี 2558-2561 พบว่า ปี 2559 
สถานการณ์ใกล้เคียงกับปี 2562 และ 2563 เพราะเป็นปีที่มีปรากฏการณ์เอลนีโญ คือสภาวะ

ฝุ่นควันข้ามแดน
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อากาศมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแล้ง แต่ปี 2560 และ 2561 เป็นสภาวะมีน�้า สถานการณ์ฝุ่น
จึงเบาบาง แต่ในปี 2563 มีความพิเศษ เพราะมีความเข้มข้นของฝุ่นสะสมในทางภาคกลางและ
ภาคตะวันตกมากขึ้น

ถ้าดูความเข้มข้นของฝุ่นรายเดือนในรอบปี 2562 ระหว่างเดือนธันวาคม 2562-พฤษภาคม 
2563 จะเห็นว่าเดือนธันวาคมเร่ิมมีค่าความเข้มข้นสูงในที่ราบภาคกลาง เดือนมกราคมเริ่มสูง
มากข้ึนในภาคเหนือตอนล่าง เดือนกุมภาพันธ์ขยับไปที่ภาคอีสานตอนบนและที่ราบลุ่มภาคอีสาน 
เดือนมีนาคมมีความเข้มข้นสูงมากที่สุดและไปสะสมทางตอนเหนือของลาว อีสานตอนบน และ
ที่ราบลุ ่มภาคกลาง พอเดือนเมษายนขยับมาทางภาคตะวันตกของไทย ส่วนเดือนพฤษภาคม
สถานการณ์เร่ิมเป็นปกติ โดยในเดือนธันวาคม-มกราคมมีการเผาที่ราบภาคกลางและกัมพูชา เดือน
กุมภาพันธ์ขยับไปเผาในอีสานตอนบน เดือนมีนาคมเริ่มมีการเผาในประเทศเพื่อนบ้านและไทยก็มี
การเผาแบบกระจุกตัวที่อีสาน เดือนเมษายนสถานการณ์ใกล้เคียงกับเดือนมีนาคม ส่วนเดือน
พฤษภาคมจุดความเข้มข้นของการเผาลดลง 

ส่วนความหนาแน่นของฝุ่นในเชิงพื้นที่ที่สัมพันธ์กับแหล่งก�าเนิดจุดความร้อน พบว่าเดือน
ธันวาคมเร่ิมสะสมในที่ราบภาคกลางที่เผาเกษตรอุตสาหกรรม ส่วนกัมพูชาก็เผาเช่นกันแต่ความ
เข้มข้นมีไม่มาก เพราะกัมพูชาอยู่ใกล้ทะเล ลมจะแรง ประกอบกับในช่วงเวลานั้นลมจะพัดจาก
ทิศตะวันออกไปตะวันตก ความเข้มข้นของฝุ ่นจึงไม่ค่อยมีสะสมในพื้นที่แต่จะพัดเข้าอ่าวไทย
และไทย ในเดือนมีนาคมกัมพูชามีการเผาลดลงแต่ทางเหนือและเมียนมาร์เริ่มเผาแต่ลมเปลี่ยนทิศ
จากตะวันออกไปเป็นตะวันตก ท�าให้ลมหอบมาสะสมที่ อ.แม่สาย ส่วนเดือนเมษายนมีการ 
กระจายตัวสู่พื้นที่ราบภาคกลาง

ส่วนข้อมูลที่แสดงจุดความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศระหว่างเดือนธันวาคม  
2562-เมษายน 2563 หากนับเฉพาะ 2 ประเทศ คือ เมียนมาร์กับลาวพบว่ามีการเผาอยู่ที่ประมาณ 
75% ในไทย 25% แต่ในเดือนมีนาคมที่เป็นช่วงวิกฤตพบว่ามีการเผาในไทย 20% และใน 2 ประเทศ
เพื่อนบ้าน 80% 

แล้วจุดความร้อนเหล่าน้ันเกิดในพื้นท่ีใดบ้าง พบว่าการเผาในประเทศ 70% อยู่ในเขต
ป่าสงวนกับป่าอนุรักษ์ ส่วนภาคเกษตรประมาณ 10% ซึ่งสถานการณ์ใน จ.เชียงใหม่ ก็มีสัดส่วน
ใกล้เคียงกับระดับประเทศ โดยข้อมูลจุดความร้อนของภาคเหนือในปี 2563 พบรอยไหม้ประมาณ 
80,000 จุด อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ประมาณ 40,000 จุด อยู่ในเขตป่าสงวนอีกประมาณ 30,000 
กว่าจุด ที่เหลือกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ โดยกลุ่มอ�าเภอที่อยู่ทางใต้ เช่น อ.อมก๋อย แม่แจ่ม 
จอมทอง มี อ.เชียงดาว บ้าง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เผาไหม้ซ�้าซากและอยู่ในเขตป่า

ส�าหรับข้อค้นพบเบื้องต้นจากการศึกษาที่ท�าร่วมกับกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เกี่ยวกับพื้นที่การปลูกข้าวโพดใน 3 ประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงทางตอนเหนือครอบคลุม
เมียนมาร์ ลาว และไทย โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมโมดิสศึกษาแปลงข้าวโพดที่มีขนาดใหญ่กว่า 250 
ตารางกิโลเมตรข้ึนไป พบว่าภาคเหนือตอนบนของไทยมีมากที่สุดในเดือนเมษายน รัฐฉานมีมาก
ที่สุดในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และในลาวมีมากสุดในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

ทั้งน้ีพื้นท่ีปลูกข้าวโพดกับจุดความร้อนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้น ข้อสรุปในภาพรวม
พบว่าจุดความร้อนของปี 2562 มีประมาณ 170,000 จุด พบในพื้นที่ข้าวโพด 50,000 กว่าจุด 
ปี 2561 มีจุดความร้อน 70,000 กว่าจุด พบในพื้นที่ข้าวโพด 20,000 กว่าจุด สรุปได้ว่าใน 
3 ประเทศที่ท�าการศึกษาพบจุดความร้อนในพื้นที่ข้าวโพดประมาณ 30% อีก 70% เป็นจุด
ความร้อนในพื้นที่ป่าและเกษตรอื่น
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ดร.วีระชัย ตันพิพัฒน์ 
ในความเห็นส่วนตัวมองว่าผู้ร่วมเสวนาส่วนใหญ่ใช้แต่ตัวเลขของจุดความร้อนเป็นตัวชี้วัด

นั้นจึงมีข้อกังวลว่าเราอยู่กับเรื่องจุดความร้อนมากเกินไป แต่เราไม่ได้พูดถึงข้อแตกต่างของเซ็นเซอร์
เลย เช่น ค่าพิกเซล (Pixel) เซ็นเซอร์ตรวจจับค่าความร้อนที่ผิดปกติของดาวเทียมโมดิสอยู่ท่ี 
50 x 50 ตารางเมตร ส่วนดาวเทียมเวียร์ (VIIRS) จับได้ที่ 2 x 2 ตารางเมตร เป็นต้น หรือเราใช้
ข้อมูลของจุดความร้อนไปอ่านที่ข้อจ�ากัดด้าน Active Fire Products หรือไม่ เราต้องอ่านและ
ท�าความเข้าใจว่าไฟไม่ได้ไหม้ทั้งพิกเซลแต่มันไหม้ตรงจุดไหน เพราะกว่าจะได้จุดความร้อนมา 
1 จุดตรงกลางต้องใช้ดาวเทียมตัวอื่นมาดูด้วย ต้องใช้ 34 ขั้นตอนกว่าจะรายงานเป็นพิกัดจุด
ความร้อน 1 จุด แล้วต้องลงไปดูพื้นที่จริงด้วยว่าไฟไหม้ขนาดไหน ไหม้จริงหรือไม่ ต้องเอาข้อมูล
มาดูกันหลายรอบมาก แต่บ้านเราต้องการความเร็วในการรายงานข้อมูล

นอกจากนั้นการเทียบข้อมูลดาวเทียมถ้ามาคนละเวลา เช่น ดาวเทียมเทอร์รา (Terra) กับ
โมดิสจะโคจรมาตอนเช้า ส่วนดาวเทียมอะควา (Aqua) หรือโนอา 20 (NOAA-20) มาช่วงบ่ายจะ
เทียบข้อมูลกันไม่ได้ เพราะมุมดาวเทียมต่างกัน เช่น ที่ประเทศแคนาดามีจังหวะที่ดาวเทียมโมดิส 
2 ดวงมาห่างกัน 30 นาที ดวงแรกเห็นควัน อีกดวงเห็นควันน้อยมาก เพราะมุมถ่ายต่างกัน ดาวเทียม
มันไม่นิ่ง 

ดังน้ัน ประเด็นที่ต้องการส่ือสารคือการใช้ข้อมูลดาวเทียมเพียงอย่างเดียวไม่ได้ท�าให้เห็น
ความจริงทั้งหมด เพราะดาวเทียมอาจโคจรมาแค่ 3 นาทีไม่ได้อยู่ทั้งวันจึงไม่สามารถสรุปภาพรวม
ทั้งหมดของไฟไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด เราต้องดูภาพรวมให้มากกว่านี้ เช่น ถ้าดูฐานข้อมูลย้อนหลัง
กลับไป 10 ปีพบว่าประเทศไทยมีค่าการปล่อยคาร์บอนลดลงกว่าเดิมถึง 3 เท่า หรือแม้แต่เรื่อง
จัดการไฟป่าฝุ่นควันก็พบว่าในบางประเทศไม่มีแผนอะไรเลยแต่ตัวเลขความเข้มข้นของควันไฟป่า
กลับลดลงจึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหา เป็นต้น

บ้านเรายังไม่มีการศึกษาเรื่องพฤติกรรมควันอย่างจริงจัง เราคุยเรื่องศาสตร์ไฟป่ามานาน
กว่า 40 ปีแต่ก็ยังไม่เข้าใจมัน ส่วนศาสตร์ของควันยังไม่มีใครศึกษาอย่างจริงจังซึ่งคิดว่าสถาบัน
การศึกษาสามารถท�าได้ และถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปขอได้ที่กรมอุทยาน หรือกรม
ป่าไม้ เพราะด�าเนินการจัดเก็บฐานข้อมูลเชื้อเพลิงทั่วประเทศ 15 แห่ง อาจท�าให้เห็นภาพรวม
ได้พอสมควร

กล่าวโดยสรุปคือเราไม่ควรให้ความส�าคัญกับจุดความร้อนมากเกินไปแต่ควรดูด้านอื่นๆ 
ประกอบด้วย เช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพของเซ็นเซอร์ดาวเทียม ความต่างของเชื้อเพลิงแต่ละ
ชนิด การเรียงตัวของเชื้อเพลิงที่ต่างกัน ฯลฯ แต่ที่ผ่านมาเราใช้ข้อมูลง่ายเกินไปท�าให้แก้ปัญหา
ไม่ตรงจุด เราไม่เอาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องมากองไว้ เราจึงต้องศึกษาข้อมูลเรื่องไฟป่าและควันไฟ
ให้มากกว่านี้ 

ธำรำ บัวค�ำศรี
โจทย์วิจัยของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ก�าลังท�าร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ 

การศึกษากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 
(รัฐฉาน ลาวตอนเหนือ และภาคเหนือตอนบนของไทย) ไปโยงกับการเกิดไฟ จุดความร้อน และ
พื้นที่เผาไหม้อย่างไร โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมดูจุดความร้อนกับพื้นที่เผาไหม้มาทับซ้อนกับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าประมาณ 1 ใน 3 หรือประมาณ 29-30% ของพื้นท่ี
เผาไหม้หรือจุดความร้อนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงมาจากพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ฝุ่นควันข้ามแดน
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เหตุผลที่สนใจโจทย์นี้ เพราะกรีนพีซท�าเรื่องหมอกควันข้ามแดนในอาเซียนเน้นในประเทศ
อินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นผู้ส่งออกปาล์มน�้ามันและเยื่อกระดาษรายใหญ่ที่สุด (โดยเฉพาะในเกาะ
สุมาตราและกาลีมันตัน) โดยบริษัทที่ลงทุนในอินโดนีเซียไปตั้งฐานที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหากเกิด
หมอกควันข้ามพรมแดนมาประเทศสิงคโปร์ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง

ประเทศสิงคโปร์จึงออกกฎหมายภายในประเทศว่าด้วยการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม
ของบริษัทปาล์มน�้ามันและเยื่อกระดาษที่ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
ซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ เพราะเป็นกฎหมายภายในที่ไม่มีผลบังคับใช้ข้ามประเทศ แต่ความน่าสนใจ
อยู่ตรงที่ในพื้นที่สัมปทานของอินโดนีเซียในแต่ละแปลงจะมีชื่อว่าใครเป็นเจ้าของที่ดิน พอเราพบว่า
แปลงสัมปทานตรงไหนเผาไหม้ก็จะรู้ตัวผู้รับผิดชอบแล้วท�าข้อมูลเตือนไปยังบริษัทเจ้าของสัมปทาน 
ดังน้ัน ถ้าเราต้องการหาแนวทางจัดการฝุ่นควันไฟป่าแบบข้ามพรมแดนอาจน�าโมเดลที่สิงคโปร์
มาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม 

เราไม่ได้ต้องการชี้หาคนผิดแต่เราอยากให้มี “ภาระรับผิด” เพื่อหาแนวทางไม่ท�าให้เกิด
ไฟไหม้ในที่ที่ตนเองรับผิดชอบจนสร้างผลกระทบให้กับคนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ท้าทาย
อย่างมาก เพราะประเทศในลุ่มน�้าโขงยังมองปัญหาเรื่องฝุ่นควันไฟป่าในระดับการรับรู้ที่แตกต่าง
กัน เจอปัญหาเร่ืองชนกลุ่มน้อย อีกทั้งยังไม่มีข้อมูลเกษตรพันธะสัญญาทั้งในไทย รัฐฉาน ลาว
ตอนบนและอื่นๆ ว่าที่ดินที่เพาะปลูกเป็นของใคร รวมถึงต้องศึกษาเรื่องผลกระทบจากไฟป่าและ
ฝุ่นควันที่ต้องท�างานกันเยอะกว่านี้ 

ข้อสังเกตอีกประการหน่ึงคือความตกลงหมอกควันข้ามแดนในอาเซียนเคยมีการคุยกันเยอะ
แต่ไม่ค่อยมีผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
จากท่ีเคยคุยกับเกษตรกรรายย่อยในเมียนมาร์สะท้อนให้ฟังว่า ถ้าไม่ให้ปลูกข้าวโพด

เล้ียงสัตว์จะให้ท�าอะไรที่ท�าให้เขาหลุดพ้นจากความยากจน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากระบบทุนนิยม
โดยเฉพาะการเกษตรแผนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอ้อย น�้ามันปาล์ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งบริษัทรายใหญ่
ต้องการขยายพื้นที่ในการปลูกเพิ่มมากข้ึน เช่น ออกไปลงทุนในลาว กัมพูชา รัฐฉาน แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะเป็นเกษตรพันธะสัญญาเสมอไป เช่น อาจน�าเมล็ดพันธุ์ไปกระจายผ่านตัวแทน
หรือร้านค้าเพื่อจ�าหน่ายให้กับเกษตรกรรายย่อย ภาระเลยไปตกอยู่ที่เกษตรรายย่อยต้องรับภาระ
ความเสี่ยงจากการลงทุนและเก็งก�าไร

การแก้ปัญหาหมอกควันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีจะโน้มน้าวให้เกษตรกรไม่ใช้ไฟในการก�าจัด
เศษวัสดุทางการเกษตรและให้บริษัทรายใหญ่มองหาพืชอื่นในการเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งระดับการรับรู้
เร่ืองปัญหาไฟป่าฝุ่นควันในแต่ละประเทศก็มีความซับซ้อน บางประเทศเห็นด้วยที่จะไม่ให้มีการเผา
ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งกลับมองเรื่องเดียวกันไม่ได้เป็นปัญหาส�าคัญ

เราจึงต้องฝากความหวังในนโยบายต่างประเทศหรือใช้กลไกอาเซียนในการแก้ปัญหา ซึ่ง
ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะใช้กลไกดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เราต้องพยายามที่จะ
หาแนวทางที่ให้ทุกภาคส่วนมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกัน 
ต้องใช้เวลาพอสมควร
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ข้อเสนอต่อประเด็นการจัดการฝุ่นควันไฟป่าข้ามแดน
ผกำยมำศ เวียร์ร่ำ

ให้สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ จ.เชียงราย และกองทัพภาคที่ 3 
เป็นตัวตั้งตัวตีในการท�าบันทึกความเข้าใจหรือเอ็มโอยูกับรัฐบาลฉานที่จะไม่สนับสนุนการเผาป่า
และเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นควันด้วยการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจอ่ืนของรัฐฉานแทน เช่น ภาค
การท่องเที่ยว

ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล
ขยายความร่วมมือไปในระดับชายแดน เช่น แลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพ วิธีจัดการ

เช้ือเพลิงชายแดน ท�าสภาลมหายใจชายแดน พร้อมทั้งให้คณะท�างานไฟป่าฝุ่นควันท�างานระยะยาว
ตลอดทั้งปี โดยน�าองค์ความรู้ไปสื่อสารในโรงเรียน มีการติดเครื่องวัดในพื้นที่ชายแดน และหาก
พบว่าพื้นที่ใดมีจุดความร้อนน้อยให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท�างานในพื้นที่นั้นให้มากขึ้น 
ที่ส�าคัญต้องใช้ประเด็นฝุ่นควันเชื่อมโยงกับผลกระทบในมิติสุขภาพ เพื่อให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์
ได้อย่างชัดเจน 

ดร.พลภัทร เหมวรรณ
จากที่ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในกลไกระดับจังหวัดท�าให้พบความท้าทายท่ีเห็นแสงสว่างคือ

ภาครัฐพร้อมท�างานกับทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่และข้ามพรมแดน ทั้งนี้ภาควิชาการมีการสั่งสม
องค์ความรู้ ท�าความเข้าใจเรื่องแหล่งก�าเนิด และสถานการณ์ฝุ่นควันในระดับหนึ่ง แต่ยังขาด
การสื่อสารที่จะสร้างความตระหนักถึงผลกระทบไปยังประชาชนทั่วไป เพราะเรามีความเชื่อว่าถ้า
ทัศนคติได้รับการปรับเปลี่ยน คนเกิดความตระหนักมากขึ้นจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาฝุ่นควันทั้งในประเทศและข้ามพรมแดนเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อน 
ทั้งในแง่ความเหลื่อมล�้าและการสร้างรายได้ ปัญหาจึงยังไม่คลี่คลายและเรื้อรังมานาน แต่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งจะจัดการปัญหาเองไม่ได้ต้องร่วมด้วยช่วยกันตามบทบาทของแต่ละคนภายใต้เป้าหมาย
ที่เห็นร่วมกัน

ส่วนสภาลมหายใจ ปีน้ีต้องพยายามค้นหาต้นแบบที่เป็นการบริหารจัดการไฟป่าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อน�าบทเรียนไปใช้ขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและขยายผลการด�าเนินการไปยัง
พื้นที่อื่นๆ เพราะหากมีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในระยะ 5 ปี สถานการณ์ฝุ่นควันในภาคเหนือ
อาจลดลงในระดับที่ยอมรับได้ 

ดร.วีระชัย ตันพิพัฒน์
การท�างานเรื่องฝุ่นควันไฟป่าต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้จะเปล่ียนผู้ว่าราชการจังหวัด

ก็ให้ยังคงด�าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่
ส่วนเรื่องฝุ่นควันข้ามแดนต้องหาแนวทางท�างานกับรัฐบาลลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา 

ให้ได้ โดยอาจไม่ต้องเน้นการออกกฎหมายเพื่อบีบบังคับ เพราะไม่ค่อยได้ผล แต่ควรเน้นการ
ติดตามผลการเจรจาอย่างต่อเนื่อง หากประเทศใดขาดเหลืออะไรก็ช่วยกันหนุนเสริมตามศักยภาพ 
เช่น การร่วมกันติดเครื่องวัดฝุ่นควันปูพรมตลอดแนวชายแดน เพื่อหาแหล่งก�าเนิดไฟจะได้รู้ทิศทาง
ของควันว่าจริงๆ มาจากไหน เป็นต้น

ฝุ่นควันข้ามแดน
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ธำรำ บัวค�ำศรี
เราควรใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วในอาเซียน คือ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน 

(ASMC) ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ด้วยการมีหน่วยให้ประเทศ
เพื่อนบ้านเข้ามามีส่วนในการเฝ้าระวังด้วย

ข้อเสนออีกประเด็นหน่ึง คือ ปัญหาฝุ ่นควันเป็นเรื่องที่มีความเปลี่ยนแปลงหรือพยศ
ตลอดเวลา ดังน้ัน กุญแจส�าคัญคือการผลักดันเรื่องจังหวัดจัดการตนเองให้เป็นจุดเริ่มต้นในการ
ขยายผลและสร้างกลไกข้ามแดนในการท�างานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างเข้มแข็งในระดับฐานราก ซึ่งคาดหวังจะท�าให้ประเด็นปัญหาเบาบางลง 

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
ค�าขวัญ “แยกกันท�า รวมกันตี” ยังคงใช้ได้อยู่ เพราะฝุ่นควันมีผลกระทบหลายด้าน เราจึง

ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ในแต่ละด้านมาช่วยกันท�างาน
สภาลมหายใจยินดีรับข้อเสนอแต่ละองค์ความรู้เก่ียวกับปัญหาฝุ่นควันข้ามแดน ปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งพฤติกรรมของควันในประเทศอื่น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาควิชาการเป็น
กลไกส�าคัญในการสนับสนุน

อีกทั้งต้องมีกระบวนการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้าใจแนวคิดเร่ืองการท�าธุรกิจแบบรับผิด 
พร้อมทั้งท�าวิจัยศึกษาในด้านวิชาการที่จะมาสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านในการมองหาพืชเศรษฐกิจ
ตัวใหม่มาทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ส่วนประเด็นสุดท้ายคือกลไกความร่วมมือในระดับต่างๆ โดยเฉพาะระดับภูมิภาคผ่านการ
ท�าความตกลงระหว่างเมือง สถานศึกษา และกลไกอาเซียน ต้องพัฒนาวิธีการท�างานให้แหลมคม
จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนให้มากขึ้นโดยเฉพาะภาคธุรกิจ และแผนหลังจากนี้
อาจต้องเชิญเมียนมาร์และลาวมาแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน เพ่ือสร้างความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาคด้วยกัน 

สรุปประเด็น “ฝุ่นควันข้ามแดน”
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00-15.00 น.
ด�าเนินการโดย สภาลมหายใจเชียงใหม่

ปัญหาฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มิใช่ส่งผลกระทบเฉพาะพื้นที่ขอบเขต 
“ประเทศไทย” เพียงเท่าน้ัน มลภาวะทางอากาศถือเป็นประเด็นร่วมในระดับภูมิภาค ดังนั้นเวที
สาธารณะที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2563 ทางสภาลมหายใจได้รับความอนุเคราะห์
จากวิทยากรหลายท่าน ได้แก่ (1) ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2) ดร.พลภัทร เหมวรรณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
ศูนย์ GISTDA North (3) ดร.วีระชัย ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ ด้านไฟป่า (4) ผศ.
ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (5) คุณผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย 
และ (6) คุณธารา บัวค�าศรี ผู้อ�านวยการกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าประเทศไทย 
มาร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ และหยิบยกมุมมองที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อสาธารณชน 
โดยมีอาจารย์สืบสกุล กิจนุกร นักวิจัยประจ�าศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นผู้ด�าเนินรายการ 
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ในล�าดับแรก คุณผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย เล่าถึงผลกระทบ
จากฝุ่นควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ชายแดนอย่างอ�าเภอแม่สายว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอ�าเภอแม่สาย
มีองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดวิกฤตฝุ่นควันหลายอย่าง ทั้งด้วยภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ประกอบกับ
นโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศพม่าที่ส่งเสริมให้ประชากรในรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมี
อาณาเขตติดกับอ�าเภอแม่สายนั้น เป็นพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่ส�าหรับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และทาง
ตอนใต้ของรัฐฉานยังเป็นแนวเขตอุตสาหกรรมอีกด้วย ปัญหาฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 นอกจากส่งผลต่อส่ิงแวดล้อม และสุขภาพของประชากรแล้ว ยังกระทบต่อบรรยากาศ
การท่องเที่ยว การค้าชายแดนอย่างหนักเช่นกัน 

ขณะที่ฝุ่นควันลอยละล่องข้ามอาณาเขต “ประเทศไทย” อย่างไร้กฎระเบียบข้อบังคับทาง
กฎหมาย แต่หน่วยงานราชการ สถาบันวิชาการ แม้กระทั่งองค์กรเอกชน ยังพยายามแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ท�ากิจกรรมให้ข้อมูลความรู้ ช่วยเหลือ ตัวอย่างเช่นที่ ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับโรงเรียน กองทัพ หน่วยงานกู้ภัย เข้าไป
สนับสนุน ช่วยเหลือให้กับเด็กๆ และประชาชนบริเวณชายแดน เป็นต้น และหวังว่าในอนาคตจะ
ขยายผลและเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายระดับชาติร่วมกัน

ด้าน ดร.พลภัทร เหมวรรณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์ GISTDA 
North นอกจากหยิบยกสถิติค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่และการกระจายตัวของ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2563 พบว่า เง่ือนไขที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝุ ่นควัน
ข้ามแดนในแต่ละพื้นที่มีหลายปัจจัย อาทิ ลักษณะภูมิประเทศ, กิจกรรมในระบบการผลิตพืชพันธุ์
ในแต่ละช่วงเวลา, ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ-เอลนีโญ, ทิศทางลม, ความเร็วลม เป็นต้น 

ดร.พลภัทร มีข้อสังเกตในส่วนข้อมูลที่แสดงจุดความร้อนท่ีเกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ
ระหว่าง ธันวาคม พ.ศ.2562-เมษายน พ.ศ.2563 ว่า หากนับเฉพาะเมียนมาร์กับลาว พบว่า มีการ
เผาอยู่ที่ประมาณ 75% ในไทย 25% แต่ในเดือนมีนาคมที่เป็นช่วงวิกฤตพบว่า มีการเผาในไทย 
20% และใน 2 ประเทศเพื่อนบ้าน 80% โดยจุดความร้อนเหล่านั้นเกิดในพื้นที่ใดบ้าง พบว่า 
การเผาในประเทศ 70% อยู่ในเขตป่าสงวนกับป่าอนุรักษ์ ส่วนภาคเกษตรประมาณ 10% ซึ่ง
สถานการณ์ใน จ.เชียงใหม่ ข้อมูลจุดความร้อนของภาคเหนือในปี พ.ศ.2563 พบรอยไหม้ประมาณ 
80,000 จุด อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ประมาณ 40,000 จุด อยู่ในเขตป่าสงวน และอีกประมาณ 30,000 
กว่าจุด ที่เหลือกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ โดยกลุ่มอ�าเภอที่อยู่ทางใต้ เช่น อ.อมก๋อย แม่แจ่ม 
จอมทอง มี อ.เชียงดาวบ้าง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เผาไหม้ซ�้าซากและอยู่ในเขตป่า

ส�าหรับข้อค้นพบเบื้องต้นจากการศึกษาที่ท�าร่วมกับกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เกี่ยวกับพื้นที่การปลูกข้าวโพดใน 3 ประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงทางตอนเหนือครอบคลุม
เมียนมาร์ ลาว และไทย โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมโมดิสศึกษาแปลงข้าวโพดที่มีขนาดใหญ่กว่า 250 
ตารางกิโลเมตรข้ึนไปพบว่าภาคเหนือตอนบนของไทยมีมากที่สุดในเดือนเมษายน และที่รัฐฉาน
มีมากที่สุดในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และที่ลาวมีมากสุดในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ทั้งนี้พื้นที่
ปลูกข้าวโพดกับจุดความร้อนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้น ข้อสรุปในภาพรวมพบว่า จุดความร้อน
ของปี 2562 มีประมาณ 170,000 จุด พบในพื้นที่ข้าวโพด 50,000 กว่าจุด ปี 2561 มีจุดความ
ร้อน 70,000 กว่าจุด พบในพื้นที่ข้าวโพด 20,000 กว่าจุด สรุปได้ว่าใน 3 ประเทศที่ท�าการศึกษา
พบจุดความร้อนในพื้นที่ข้าวโพดประมาณ 30% อีก 70% เป็นจุดความร้อนในพื้นที่ป่าและเกษตร
อื่น

ในโจทย์วิจัยของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ก�าลังท�าร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศึกษากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขง 

ฝุ่นควันข้ามแดน
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(รัฐฉาน ลาวตอนเหนือ และภาคเหนือตอนบนของไทย) ด้วยเช่นกัน โดยเชื่อมโยงกับการเกิดไฟ 
จุดความร้อน และพื้นที่เผาไหม้ ผ่านการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมดูจุดความร้อนกับพื้นที่เผาไหม้มา
ทับซ้อนกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ประมาณ 1 ใน 3 หรือประมาณ 
29-30% ของพื้นที่เผาไหม้หรือจุดความร้อนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงมาจากพื้นที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ คุณธารา บัวค�าศรี ผู้อ�านวยการกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าประเทศไทย
กล่าวถึงงานศึกษาวิจัยข้าวโพดต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมด้วย

อย่างไรก็ดี ดร.วีระชัย ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ ด้านไฟป่า ต้ังข้อสังเกตว่า 
ตัวเลขของจุดความร้อน (Hotspot) มักน�ามาเป็นตัวชี้วัดส�าคัญนั้น อาจมีข้อจ�ากัด จึงควรน�าข้อมูล
และองค์ประกอบด้านอื่นๆ มาวิเคราะห์ประกอบกัน เช่น ช่วงเวลาและมุมมองของดาวเทียมแต่ละ
ดวง, ข้อแตกต่างของเซ็นเซอร์ตรวจจับค่าความร้อนของดาวเทียมแต่ละดวง, คุณภาพอากาศ, 
คุณภาพของเซ็นเซอร์ดาวเทียม ความต่างของเชื้อเพลิงแต่ละชนิด, การเรียงตัวของเชื้อเพลิงที่ต่าง
กัน ฯลฯ ผู้ศึกษาประเด็นนี้จึงต้องศึกษาข้อมูลเรื่องไฟป่าและควันไฟให้รอบด้าน 

ในส่วนของทิศทางการแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควัน ผู้อ�านวยการกรีนพีซ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าประเทศไทย ยกตัวอย่างกรณีหมอกควันข้ามแดนในอาเซียน โดย
เล่าถึงกรณีประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นผู้ส่งออกปาล์มน�้ามันและเยื่อกระดาษรายใหญ่ที่สุด 
(โดยเฉพาะในเกาะสุมาตราและกาลีมันตัน) โดยบริษัทที่ลงทุนในอินโดนีเซียไปตั้งฐานที่ประเทศ
สิงคโปร์ แนวทางที่น่าสนใจคือ ในพื้นที่สัมปทานของอินโดนีเซียในแต่ละแปลงจะมีชื่อว่าใคร
เป็นเจ้าของที่ดิน พอเราพบว่าแปลงสัมปทานตรงไหนเผาไหม้ก็จะรู้ตัวผู้รับผิดชอบแล้วท�าข้อมูล
เตือนไปยังบริษัทเจ้าของสัมปทาน ถือเป็น “ภาระรับผิด” เพื่อหาแนวทางไม่ท�าให้เกิดไฟไหม้ในที่
ที่ตนเองรับผิดชอบ คุณธารายังตั้งข้อสังเกตทิ้งท้ายว่า มีการพูดคุยตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ข้ามแดนในอาเซียนอยู่เสมอ แต่ไม่ค่อยมีผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร

ช่วงท้ายของเวที ผู้ร่วมเสวนาหยิบยก ข้อเสนอในการจัดการฝุ่นควันไฟป่าข้ามแดน โดย
อาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ร่วมเป็นภาคีท�างานร่วมกัน ทั้งสถาบันการศึกษา, 
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง, องค์กรบริหารส่วนกลาง-ส่วนท้องถิ่น, กองทัพ, ภาคการท่องเที่ยว, 
ภาคเอกชน, หน่วยงานสาธารณสุข ฯลฯ ผลักดันให้มีโอกาสเข้าไปอยู ่ในกลไกระดับจังหวัด 
ตลอดจนพยายามค้นหาต้นแบบที่เป็นการบริหารจัดการไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน�า
บทเรียนไปใช้ขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและขยายผลการด�าเนินการไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

ข้อเสนออีกประเด็นหนึ่งที่คุณธารา บัวค�าศรี หยิบยกขึ้นมาคือ ปัญหาฝุ่นควันเป็นเรื่องที่มี
ความเปลี่ยนแปลงหรือพยศตลอดเวลา ดังนั้น กุญแจส�าคัญคือการผลักดันเร่ืองจังหวัดจัดการตนเอง
ให้เป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผลและสร้างกลไกข้ามแดนในการท�างานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน
ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มแข็งในระดับฐานราก ซึ่งคาดหวังจะท�าให้ประเด็นปัญหาเบาบางลง 
กระทั่งหมดไปในที่สุด 
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 13

จังหวะก้าวเดินของ สภาลมหายใจ 
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563

ผู้ร่วมเสวนา
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
สุรีรัตน์ ตรีมรรคา รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ (ผู้ด�าเนินรายการ)
ปลายอ้อ ทองสวัสดิ์ เลขาประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
นลี อินทรนันท์ ฝ่ายภาคีเมือง
เดโช ไชยทัพ ฝ่ายดินน�้าป่า
ลักขณา ศรีหงส์ ฝ่ายเขียวสู้ฝุ่น
วิทยา ครองทรัพย์ ตัวแทนสภาลมหายใจภาคเหนือ
ไพรัช โตวิวัฒน์ ฝ่ายภาคธุรกิจ
อ.คามิน เลิศชัยประเสริฐ ฝ่ายศิลปินเพื่อลมหายใจ
ธนากร ช่วยค�้าชู สภาองค์กรชุมชน จ.เชียงใหม่
บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายสื่อ

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 ขอต้อนรับเข้าสู่เวทีสาธารณะครั้งที่ 13 ด�าเนินการโดยสภาลมหายใจเชียงใหม่ วันนี้หัวข้อ
ส�าคัญก็คือจังหวะก้าวเดินของสภาลมหายใจเชียงใหม่ หัวใจที่เราจะขยับขับเคลื่อนกันต่อไปในนาม
สภาลมหายใจเชียงใหม่

จังหวะก้าวเดินของ สภาลมหายใจ
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 สภาลมหายใจเชียงใหม่เร่ิมก่อร่างสร้างตัวกันมาเมื่อปลายปี พ.ศ.2562 ในช่วงต้นปี 62 
เราได้รับผลกระทบจากฝุ่นควัน และในช่วงกลางปีผลกระทบก็มีเยอะขึ้น จนในที่สุดทางเราได้มา
ปรึกษาหารือกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเราจะนิ่งเฉยไม่ได้ ต่อไปเราจะรอรัฐบาลอย่างเดียวคงไม่ได้ 
ถ้าประชาชนไม่ช่วยกันส่งเสียงหาทางออกเริ่มต้นปฏิบัติการการแก้ไข มันคงเป็นไปไม่ได้ง่ายๆ ว่า
ปัญหานี้มันจะเกิดมา 15 ปีเข้ามานี่แล้วยังรุนแรงเนี่ยนะคะ แต่เราคิดว่าก็ยังมีเวลาแล้วก็ยังมี
ความหวังที่จะแก้ปัญหากันต่อไป
 วันน้ีจังหวะก้าวของสภาลมหายใจ เชิญชวนคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
งานของสภาลมหายใจในทุกภาคส่วน ยังไม่ได้มาทั้งหมดนะคะ ยังมีอีกหลายส่วนโดยเฉพาะส่วนที่
อยู่ในพื้นที่ และยังมีส่วนที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะเข้าร่วม
 ในวันนี้เรามีสมาชิก 10 คนที่จะมาคุยกัน ขอเริ่มต้นที่พี่ปลายอ้อ ในฐานะที่เป็นผู้เริ่มต้น
และเป็นคนเชียงใหม่ อยู่กับเชียงใหม่ ใช้ชีวิตอยู่ในเชียงใหม่ พี่คงค้นพบว่าถ้าเราไม่ท�าอะไรเลย 
เราคงสูญเสียอากาศที่ดีของเชียงใหม่ไป
 จังหวะก้าวที่พี่เข้ามาร่วมในสภาลมหายใจแล้วก็ก�าลังจะก้าวเดินต่อไปเป็นยังไงบ้างคะพี่
เชิญเลยค่ะ 

ปลำยอ้อ ทองสวัสดิ์
 ที่จริงหัวข้อจังหวะก้าว พี่ก็ขอย้อนเวลาจังหวะก้าวของสภาลมหายใจไปนิดนึง เดือนหน้า
วันที่ 9 เดือน 9 ปีที่แล้วเริ่มก่อตั้งสภาขึ้นมาใช่ไหมคะ
 ช่วงแรกเราก็คงจะเป็นช่วงเปิดตัว ตอนเดือนธันวาคมเราก็มีการจัด “สภาเชียงใหม่ลมหายใจ
เดียวกัน” เพื่อให้ท่านผู้ว่าฯ เป็นผู้ประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ว่าเราจะท�างานแก้ไข
ฝุ่นควันไปด้วยกัน แล้วหลังจากน้ันมันก็จะเป็นช่วงปีใหม่ที่เราได้ไปพูดคุยกับพระสงฆ์องค์เจ้านะคะ 
ว่าการทอดผ้าป่าปีใหม่นี้ขอของใช้ที่เหลือเพื่อเตรียมให้ส�าหรับคนที่ดับไฟในบ้านด้วย อันนี้ถือเป็น
หัวเรี่ยวหัวแรงส�าคัญว่าจังหวัดก�าลังจะเข้าฤดูฝุ่นละอองแล้ว
 ปัญหาไฟป่าในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน ประมาณกลางเดือนมีนาคม กลางเดือนเมษายน 
แล้วมันก็เป็นช่วงโกลาหล กลายเป็นว่าสภาลมหายใจกลายเป็นศูนย์กลางที่คนทั้งจังหวัดเชียงใหม่
จะส่งอาหารแห้ง เงินทองมาให้ เราก็ท�าหน้าที่กระจายสิ่งของเหล่านั้นไปตามพื้นที่ต่างๆ และท�าการ
สื่อสารกับทางฝรั่ง ราชการ แล้วก็อาสาสมัครในชุมชนต่างๆ หาสิ่งของเครื่องใช้ เช่น เครื่องเป่าลม 
รองเท้า สิ่งทุกอย่าง ข้าวสาร อาหารแห้ง ในระหว่างนั้นท�างานกับทางราชการโดยเฉพาะท่านผู้ว่า 
เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ที่จะท�างานร่วมกันในเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน
 เรื่องส�าคัญก็คือเรามีกิจกรรมระดมทุนที่อาจารย์คามินท่านเป็นแรงส�าคัญที่ท�าให้เรา
ได้เงินมาพอสมควรหลายล้านจากการประมูลงานของอาจารย์ โดยประสานงานจากศิลปินทั้ง
ประเทศ แต่หลักๆ ก็คงในภาคเหนือ ที่เห็นความส�าคัญของการที่ต้องท�างานจริงจังในการแก้ปัญหา
ฝุ่นควันมลพิษทางอากาศอันนั้นเป็นส�าคัญ 
 ขอย้อนกลับมาที่ความตั้งใจที่จะท�างานของท่านผู้ว่าฯ ที่อยากจะท�างานร่วมกับภาค
ประชาชนในการแก้ปัญหาเพื่อจะเปิดเวทีเพื่อจะรับฟังปัญหาของชุมชน ก็หาทางแก้ไขด้วยกันนะคะ
 
สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 อยากจะให้พูดถึงแรงบันดาลใจของพี่ในการที่จะเข้ามาร่วมงานกับสภาลมหายใจ แล้วก็พี่
อาสาสมัครเข้าไปช่วยในทุกงานในการขับเคลื่อนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นงานในพื้นที่ งานนอกพื้นที่ ไป
นอกเมือง ไปบนดอยนะคะ อะไรคือแรงบันดาลใจของพี่ที่พี่เข้ามาตรงนี้ 
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ปลำยอ้อ ทองสวัสดิ์
 มันมีผลประโยชน์ส่วนตัวในนั้นก็คือว่า ดิฉันเป็นคนใช้ค�าว่า “เป็นเหยื่อ” ของฝุ่นควัน คือ
เป็นภูมิแพ้ แล้วก็อาจจะได้ท�างานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่จะรู้ค่าฝุ่น รู้ผลกระทบของฝุ่นที่มีต่อ
สุขภาพและรู้สึกคล้ายๆ ทนไม่ค่อยได้ที่ยังเห็นคนที่ไม่มีข้อมูลและเขาก็ยังออกไปวิ่ง ปั่นจักรยาน
หรือว่าใช้ชีวิตปกติ แล้วที่ไม่ได้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองอันนั้นคือส�าคัญที่ท�าให้รู้สึกว่าในฐานะ
ประชาชนมันต้องช่วยกันแล้ว ก็ท�าเท่าที่จะท�าได้นะคะ 
 ความโกลาหลของของฝุ่นควันมันเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งจะขึ้นลงตามสถานการณ์ของฝุ่น เพราะ
ฉะนั้นปีไหนที่มีไฟป่าเยอะๆ เนี่ยก็ต้องมีการระดมสิ่งของออกไป พวกเราท�าตั้งแต่ปีที่แล้ว แล้วตั้ง
เป็นกลุ่มช่วยดับไฟ 

สรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 เม่ือสักครู่เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าปีนึงมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหมื่นกว่าคน และมีคน
เสียชีวิตจากฝุ่นควันสี่หมื่นกว่าคน ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่มีคนเสียชีวิตมลพิษทางอากาศเนี่ย 
มันก็ถูกน�าเสนอมาโดยตลอดแต่มันก็ยังไม่กระตุ้นให้เชียงใหม่รู้สึกกังวลหรือกลัว และต้องเปลี่ยน
วิถีชีวิตใหม่ ซึ่งต่างจากไวรัสโคโรนานะคะเพราะว่ามันมีความต่างกันอยู่ 
 ดังนั้นความร่วมกันว่าเราจะร่วมกิจกรรมเป็นยังไง เตรียมตัวที่จะเผชิญฝุ่นยังไงแล้วก็มีการ
เชิญชวนกันมาช่วยกันระดมทุน
 เมื่อสักครู่พูดถึงอาจารย์คามิน เลยจะต้องส่งต่อให้อาจารย์ ว่าจังหวะชีวิตของอาจารย์ใน
ส่วนนี้เริ่มต้นมาได้ยังไง

อ.คำมิน เลิศชัยประเสริฐ
 พูดถึงจังหวะก้าวจริงๆ ต้องพูดถึงพี่ชัชวาลย์ พอดีผมก็ไม่ได้ท�าอะไรตอนแรก ก็คือว่าพอดี
แกชวนให้ออกแบบเสื้อยืดเพื่อรณรงค์หาทุนอะไรอย่างนี้ ผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่ ผม
ก็เลยน�าเสนอความคิดว่าให้ท�า Option ท�างานประมูลเพื่อหาทุนงบประมาณ แล้วก็เลยเกิดกิจกรรม
ก็คือหาเงินลงทุนจากศิลปินและศิลปินส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ภาคเหนือแล้วก็บริจาคงานมา เพื่อที่จะ
ประมูลแล้วก็เอาเงินที่ได้ให้กับสภาลมหายใจ และก็ตอนนี้ก็คือหลังจากนั้นก็คุยกันว่าแทนที่จะหยุด
แค่นี้เราก็เลยคิดว่าจะใช้ศิลปะท�ากิจกรรมต่อ ก็คือศิลปะในการน�าเสนอองค์ความรู้หรือความคิด
ต่างๆ ที่เก่ียวกับเรื่องของการช่วยเหลือกันในการรณรงค์เรื่องไฟป่าหรืออะไรแบบนี้ ก็เลยเป็น
จุดเริ่มต้นว่าจะจัดนิทรรศการแล้วก็จัดสัมมนาซึ่งผ่านไปเมื่อเดือนมกราคม (ถ้าจ�าไม่ผิด) ก็เพื่อให้
ทุกคนได้รับข้อมูลที่เป็นจริง หรือว่าข้อมูลจากหลายๆ ส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ศิลปินหรือว่าผู ้มีส่วนร่วมในข้อมูลที่ใกล้เคียงกันเพื่อมามองปัญหาร่วมกัน แล้วก็เราก็จะจัด 
Exhibition เมื่อเมษายนที่ผ่านมาแล้วพอดีมันเกิดวิกฤตโคโรนา เราก็เลยเลื่อนออกไปเป็นปีหน้า 
แล้วก็เราก็คุยกันว่ามันจะประมาณเดือนกุมภาพันธ์ (ปีหน้า) จะมีงานที่ศิลปินทั่วประเทศไทย
ที่ท�างานที่เราเรียกว่า “ศิลปะที่เกี่ยวพันกับพื้นที่ต่างๆ” ก็คือเชิญศิลปินที่มีความเชี่ยววชาญด้านนี้
เข้ามาศึกษา แล้วก็เข้ามาท�างานร่วมกับพื้นที่ในเชียงใหม่ ให้น�าเสนอข้อมูลผ่านศิลปะรูปแบบที่
ให้คนมีส่วนร่วมกับการดูงานหรือว่ามีส่วนร่วมกับการท�างานมากขึ้น ซึ่งเป็นศิลปะ ตอนนี้เราก็ก�าลัง
ระดมความคิดกันว่าจะเชิญใครบ้าง แล้วก็ส่วนหน่ึงก็เชิญศิลปินที่เป็นเพื่อนบ้านอย่างลาว พม่า 
อินโดนีเซีย ที่มีปัญหาเรื่องไฟป่าเหมือนกันกับเราเข้ามาท�างาน เพื่อแลกเปลี่ยนหรือว่าสร้าง
เครือข่ายทัศนคติหรือแลกองค์ความรู ้ร ่วมกันระหว่างเพื่อนบ้าน และศิลปินที่สนใจงานด้าน
สิ่งแวดล้อม อันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราตั้งใจว่าจะท�าร่วมกัน

จังหวะก้าวเดินของ สภาลมหายใจ
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 ตอนนี้ที่ท�าก็คือท�าแอนิเมชัน ภาพเคลื่อนไหวหรือเป็นการ์ตูนที่พูดถึงเนื้อหาของเหตุปัจจัย
ต่างๆ ที่ท�าให้เกิดหรือวิธีการแก้ไขทัศนคติต่างๆ เราจะท�าออกมาเป็นภาพการ์ตูน แอนิเมชัน ซึ่ง
ท�าเสร็จแล้วก�าลังคิดอยู่ว่าจะเอาออกเมื่อไหร่ ขั้นแรกก็จะเอามาแชร์ให้พวกเราช่วยดูว่าวิจารณ์ว่า
ขาดตกบกพร่องอะไร พี่ชัชกับผมมันก็มีขั้นตอนนี้ นึกชื่อไม่ออก ตื่นเต้น ประมาณ 3-4 คนช่วยกัน
เขียนแล้วก็ออกมาแต่คิดว่ามันคงจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดอาจจะต้องให้พวกเราเสริมว่าเราจะ
เติมอะไรเข้าไป

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 จะเปิดตัวแอนิเมชันเรื่องนี้เมื่อไหร่คะ เปิดเผยชื่อได้ไหมคะ 

อ.คำมิน เลิศชัยประเสริฐ
 ชื่อ “ฝุ่นควันสู่สภาวะโลกร้อน” เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่ท่ีเป็นข้อมูลเป็นทัศนคติ
ตอนนี้มันก็ท�าเกือบเสร็จแล้วคิดว่าประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ล่าสุดที่ผมเพิ่งดูไปเหลือแก้ไขนิดหน่อย
ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ยังไม่รู้ว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ น่าจะเปิดด้วยขั้น 1 นาที 5 นาทีก่อนเพราะ
ว่าประมาณความยาวมัน 20 นาทีแต่เราคงท�าหลายเวอร์ชัน 

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 นี่เป็นจังหวะก้าวที่ทางอาจารย์คามิน เรียกว่าเป็นตัวแทนศิลปินที่เข้ามามีส่วนร่วมและ
ใช้ชีวิตหรือแรงบันดาลใจที่ท�าให้อาจารย์ต้องเข้ามาร่วมตรงนี้ ก็เป็นทั้งชีวิตที่อยู่ในเชียงใหม่ได้คุย
กับพี่ชัชแล้วก็พอเริ่มต้นศึกษาข้อมูล อาจารย์ก็เห็นว่ายังไงเราต้องมีส่วนร่วมตรงนี้ใช่ไหมคะ

อ.คำมิน เลิศชัยประเสริฐ
 ใช่ ผมอยากจะช่วยกันแก้ไข คนที่ไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่มีความเชื่อใจ ไม่รู้ว่าเราจะไปหาใคร
ที่เราเชื่อใจ เชื่อว่าหลายคนอยากจะบริจาคหรืออยากจะช่วยเหลือ แต่เขาไม่มีองค์กรที่เขาเชื่อถือได้ 
แล้วก็ไม่มีใครที่เขาจะฝากความหวังได้ แต่ทุกคนก็เหมือนกันอยากท�าแต่ไม่มีโอกาส พอเราเสนอ
ไปให้บริจาคงานมาช่วยแล้วทุกคนยินดีมาก ผมว่า 99% ทุกคนไม่มีปัญหา แล้วผมว่าเหตุการณ์
อันนี้ท�าให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาร่วมกัน
 อีกประเด็นที่ผมสนใจก็คือผมอยากให้มีแนวความคิด เพราะหลังจากที่เข้ามาศึกษาข้อมูล
มากขึ้น มันท�าให้เราเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดจากหลายอย่างร่วมกัน มันไม่ใช่ปัญหาของคนใด
คนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ให้รวบรวมความรู้แล้วท�าให้มันเป็นแบบเรียนหรือ
เป็นองค์ความรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนและสร้างพฤติกรรมใหม่ หรือว่าเป็นทัศนคติ เช่น ให้เขา
รู้สึกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือว่าแยกขยะหรืออะไรแบบน้ี มันสัมพันธ์กัน สร้างทัศนคติ
ให้เขามีความผูกพันกับธรรมชาติหรือความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมไปถึงเรื่องของ Zero Waste 
ในเมืองเชียงใหม่ เพราะว่ามันควรพัฒนาไม่ใช่แค่เรื่องอากาศฝุ่นควัน เพราะว่ามันเกิดปัญหาร่วม
หลายอย่าง อย่างน้อยจากขยะจากการใช้ทรัพยากร เช่น การท�าลายป่าหรืออะไรก็แล้วแต่ การเผา 
หลายอย่างมันต้องการท่านผู้รู้หลายๆ ท่านมารวมกัน มาประสานกัน การที่จะแก้ปัญหาในเรื่อง
ทัศนคติมันต้องท�าออกมาให้เป็นแบบองค์ความรู้ ให้กับเด็กรุ่นใหม่ ให้ปลูกฝังกับเด็ก ผมถึงเน้น
เรื่องท�าการ์ตูนแอนิเมชันให้เด็กได้เร่ิมเข้าใจ เพราะเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะรู้ว่าเขาจะท�าไร่เล่ือนลอย 
ไร่หมุนเวียน จะเผาป่าหรืออะไรแบบรุ่นเก่าไม่ได้แล้ว จะมีความตระหนักมากขึ้น อะไรแก้ผู้ใหญ่
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ไม่ได้เราก็ต้องแก้ตั้งแต่ช่วงเด็กน้ี เราต้องหานักวิชาการมาช่วยกันท�าให้มันเป็นเรื่องของการศึกษา 
รัฐต้องเข้ามามีส่วนร่วม

สรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 ใช่ค่ะ ส่ิงท่ีอาจารย์ท�ามันก็เป็นภารกิจร่วมกันของสภาลมหายใจ ที่เราก็ออกแบบ เรามี
หลายๆ คนมาคุยกันนะคะ แต่ละคนก็ช่วยกันท�าแล้วก็มองในการที่จะรณรงค์หรือสร้างความรู้ สร้าง
ความตระหนักให้เข ้าใจ รวมทั้งเรื่องของการที่เกิดขึ้นนี้ มันก็มีมาจากหลายสาเหตุมีความ
ซับซ้อนจริงๆ ถ้ามีความซับซ้อนเกี่ยวโยงกับลักษณะทางภูมิประเทศ ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา
คนเชียงใหม่ ซึ่งมีความหลากหลายของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 
 พอพูดเรื่องการจัดการขยะในการท�าให้คนรุ่นใหม่ตระหนักในเร่ืองเหล่านี้ ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ
ข้อมูลที่ถูกต้องข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง สภาลมหายใจต้องช่วยกันท�าอันนี้ด้วย

อ.คำมิน เลิศชัยประเสริฐ
 ผมต้องเรียนว่าในฐานะศิลปิน เราอาจจะไม่มีแรงงานไปช่วยอะไรที่เป็นกายภาพมากนัก 
มันอาจจะช่วยได้เร่ืองแค่ท�าส่ือหรือการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องท�าความเข้าใจ ศิลปะมันคงท�าได้
แค่ใช้เป็นการสื่อสาร ช่วยหาทุนได้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ แต่มันคงไม่ได้แบบศิลปินไปมีส่วนร่วม
แบบว่าเข้าไปดับไฟป่าหรืออะไรแบบนั้น

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 เข้าใจค่ะ ลมหายใจในงานศิลปะก็เป็นชีวิตจิตใจของพวกเราท้ังหมดทั้งมวลร่วมกันด้วย 
มันก็เลยโยงไปถึงภารกิจอันนึงของสภาลมหายใจที่ให้ความส�าคัญและก็ช่วยกัน มีคนมาเป็น
อาสาสมัคร สมัครเข้ามาและเป็นผู้แทนคนท�างานในเมืองนะคะ ที่จะท�าอย่างไรก็ได้ให้คนตระหนัก
ในเรื่องนี้และเริ่มต้นปฏิบัติการจากตัวเองในการที่จะลดการปล่อยของเสียหรือการท�าลาย
สิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้พลาสติกหรือการแยกขยะ
 เป็นจังหวะที่เราต้องเปิดโอกาสให้ครูเบลล่า (นลี อินทรนันท์) ได้พูดต่อเลยนะคะ ครู เบล
ล่าเป็นตัวแทนของคนที่อาสาสมัครเข้ามาช่วยกันท�างานในภาคเมืองค่ะ เชิญครูเบลล่าเลยค่ะ

นลี อินทรนันท์
 สวัสดีเจ้า จังหวะในการท�างานที่ผ่านมาก็นับเป็น 20 ปีแล้วที่ท�างานจิตอาสามา พัฒนา
เยาวชนที่ก้าวพลาดในชีวิต มาประมาณสัก 10 ปีที่ผ่านมาได้แล้วก็มีความสุขกับการท�าความสะอาด
พื้นที่สาธารณะ เราใช้ประโยคที่เราพูดว่า “เชียงใหม่สะอาดสวยด้วยมือเรา จากมือน้อยๆ” ข้าเจ้า
ก็ถูกแนะน�าให้เข้ามาท�างานโดยพี่ปลายอ้อ ซึ่งเป็นรุ่นพี่
 ประโยคที่บอกว่า “เชียงใหม่สะอาดสวยด้วยมือเรา จากมือน้อยๆ กลายเป็นมือใหญ่” ท�าให้
รู้จักคนมากขึ้นทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่จะเข้าไปท�างานได้มากขึ้นก็
รู้สึกว่าให้ความร่วมมือและสนใจ  
 สภาลมหายใจกรุณาให้เข้ามาท�างานในส่วนของเมือง มีอยู่ 3 ประเด็นคือ Zero Waste, 
สัญจรสีเขียว และพื้นที่สีเขียว
 เราท�ารายการเป็นรายการทีวีหน้าจอทีวีช่อง 3 แล้วก็ตั้งเป็นขึ้นว่าจะมีหลายๆ ตอนนี้
ประมาณตอนที่ 12 แล้ว เราก็จะจัดประมาณ 20 ตอน เราจะพูดถึงเรื่องของการแยกขยะ ไป
ท�าเรื่องของนี่น่ันเยอะมากมายเลย แล้วก็น่าจะเปิดให้มันเป็นช่องที่เข้าถึงได้ด้วย

จังหวะก้าวเดินของ สภาลมหายใจ
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 นี่เป็นภาพไบโอชาร์ท�ากับพิมพ์ พิมพ์สุชา สมมิตรวศุตม์ แล้วก็นอกจากนั้นก็คือพยายาม
ที่จะท�าให้เด็กรุ่นใหม่สนใจ รายการนี้มีนักร้อง น้องนท เดอะสตาร์ มาปั่นจักรยานในเวียงเก่ากับ
เราด้วย ท่านผู้ว่าฯ ก็ออกมาปั่นกับเรา “ปั่นล่องกอง” ครั้งแรกท่ีคิดว่าท�ายังไงถึงจะให้เป็นพื้นที่
ที่ปลอดภัยในการที่จะขี่จักรยาน ท�ายังไงเราถึงจะท�าให้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นจักรยานต้องเป็นทางเอก 
เราจะสามารถที่จะตั้งกฎเกณฑ์ได้ไหมว่ารถยานพาหนะอ่ืนต้องขับไม่เร็วกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
เพราะว่าถ้าเราโดนจักรยานยนต์ชนอย่างน้อยก็จะไม่ตาย 
 ในส่วนนี้เราก็หาพื้นที่ทางที่สาธารณะ และมีความภูมิใจมากที่เราได้พื้นที่แม่น�้าปิงด้าน
ตะวันตกของสะพานนวรัฐและสะพานรัตนโกสินทร์ ขอเชิญชวนนะคะ ทุกท่านสามารถมาร่วมกัน
วันที่ 27 เวลา 9 โมงเช้า เราได้ก�าลังจากกลุ่มเด็กที่ตกงานจากช่วงโควิดมาช่วยด้วย

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 น�้าเสียงครูเบลล่าดูมีความสุขมากเลย จังหวะก้าว จังหวะลมหายใจของสภาลมหายใจ
ดูมีชีวิตชีวาข้ึนเลย เรามีความหวังหรือมองไปข้างหน้าของการต้ังเป้าไว้ในเขตเมืองเรายังไง เมือง
เชียงใหม่ของเราซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งไปมา เคลื่อนย้าย เข้า-ออก ไม่ต�่ากว่าสองแสนคน เมือง
เชียงใหม่เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเขตเมืองเก่าชั้นนอกชั้นใน เรามีความตั้งใจอยู่นะว่าอยากจะให้ในเขต
เมืองเก่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการใช้รถเพื่อที่จะลดมลพิษ เราอาจจะหันมาใช้จักรยาน แต่ว่า ตอน
นั้นตั้งเป้าไว้สูงมากแต่ตอนนี้เริ่มถอยลงมา ตรงนี้ครูเบลล่าหวังว่าเราจะช่วยกันท�ายังไงบ้างคะ

นลี อินทรนันท์
 ต้องเริ่มจากชุมชนเล็กๆ ไปหาชุมชนใหญ่ที่เขาใช้จักรยานอยู่แล้ว ก็ต้องยอมรับว่าต้องเป็น
เด็กรุ่นใหม่กัน แล้วก็ชอบมากว่ารถบัสจากการไฟฟ้า NGV เยอะมากขึ้นนะคะ และพยายามจะ
เปลี่ยนมาใช้การสัญจรทางน�้า ซึ่งแม่น�้าปิงสามารถใช้เป็นเส้นแทนการเดินทางโดยรถยนต์ โดย
สามารถนั่งเรือมาจากสันผีเสื้อได้ 

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 ถ้า อ.คามิน เปิดตัว Animation ก็มาเสริมกับเรื่องคลิปได้ คือตอนนี้เราต้องผลิตสื่อแล้ว
นะคะ การผลิตสื่ออย่างเดียวมันก็อาจจะเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงคนที่เราต้องการ ผลิตแล้วต้องสามารถ
น�าไปใช้ได้ด้วย
 พวกเราทุกคนช่วยกันท�างาน ทุกคนมาท�าด้วยใจ มีแรงบันดาลใจ มีเหตุผลมากมาย แต่ทุก
คนมองไปในทิศทางเดียวกันว่าเราจะต้องช่วยกันลดมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตของพวกเรา
 ต่อไปคุณชัชวาลย์ ท�าหน้าที่ได้รับมอบหมายภารกิจใหญ่มาก เป็นประธานกรรมการ
อ�านวยการของสภาลมหายใจเชียงใหม่ คิดว่าอยากจะขอให้พี่ชัชกล่าวถึง “จังหวะก้าว จังหวะชีวิต
ของสภาลมหายใจ” ว่าเป็นยังไง เราจะออกแบบการขับเคลื่อนขบวน การท�าขบวนการภาคประชาชน 
การท�างานของสภาลมหายใจมีลักษณะเป็น Social Movement อันนึงที่ตั้งใจจะให้มันมีชีวิตชีวา 
เชิญค่ะ

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ
 ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับ สภาลมหายใจก็เริ่มต้นต้ังแต่วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2019 เป็น
ฤกษ์ยามที่เราเลือกกันนะครับ ปีน้ีทั้งหมดทั้งมวลคือผู้ได้รับผลกระทบจริงๆ แล้วก็มีการท�างาน 
มีภารกิจการท�างานอยู่แล้วในหลายๆ ภาคส่วนแล้วขยับเข้ามารวมตัวกัน แล้วก็มีการมาสรุป 
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บทเรียนซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าปีที่แล้วเริ่มปัญหาใช่ไหมครับ กว่าจะต้ังหลักได้ก็ตุลาคม- 
พฤศจิกายน เป็นช่วงเกิดไฟป่าสิ่งที่เราท�ามากที่สุดในช่วงก่อนหน้านั้นคือการระดมทุน ระดม
ทรัพยากร แล้วก็ไปช่วยกันดูแล แล้วก็เข้าไปดับไฟกับพี่น้องชุมชน แต่ต้องยอมรับว่าเราในแง่ของ
การดับไฟหรือรถทุกวันนี้เราท�าไม่ส�าเร็จ 
 ในช่วงปีที่ผ่านมาส่ิงท่ีเราท�าได้เยอะมากก็คือการผนึกก�าลังของทุกภาคส่วนเข้ามาท�างาน
ด้วยกัน การเริ่มพูดคุยเจรจากันกับฝั่งของจังหวัด ของภาครัฐแล้วก็จัดระบบตัวเองของเรา อันนี้เรา
ได้มีการเรียนรู้สูงมาก แล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีที่สุด
 พอหลังจากที่เราตั้งหลักได้แล้ว เราจะสามารถหายาลดปัญหาได้ขนาดไหนอย่างไร อยาก
ให้มองภาพอย่างนี้ครับว่า เรามีกลุ่มที่ท�างานหลายฐานระดับ ตอนนี้เราจัดระบบภายในเป็นเหมือน 
Platform ว่าเป็นพื้นท่ีกลางที่ท�าให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ผู้เก่ียวข้อง ผู้ที่มีใจอยากจะเข้ามา
ขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน เข้ามาเพราะว่าทุกคนรู้ว่ามันมีปัญหามาก ทั้งปัญหาสุขภาพ 
ทั้งปัญหาเรื่องสวัสดิการทั้งปัญหาเรื่องสังคมต่างๆ มากมาย ทุกคนจะเข้ามาด้วยใจ แล้วก็ไปอยู่ใน 
Platform 
 การท�างานด้วยการจัดระบบงานอย่างนี้ครับก็คือ ภาพที่เป็นภาพพื้นที่เมืองดังที่ครูเบลล่า
ได้คุยแล้วนะครับ มีภาคนอกเมืองซึ่งข้างนอกเมืองก็จะเป็นผมที่ปีนี้เราได้ท�างานกับพี่น้องชุมชน
มากขึ้น แล้วก็ที่ส�าคัญคือว่ามีภาควิชาการที่เข้ามาเป็น Backup ในเชิงวิชาการ เราบอกว่าเราจะ
ขับเคลื่อนด้วยการใช้ความรู้และก็มีภาคธุรกิจที่เข้ามาสนับสนุน มีภาคศิลปินที่เข้ามาช่วยระดมทุน
ตั้งแต่ต้น แล้วก็จะมีการขับเคลื่อนกันต่อไป ในปีนี้และปีหน้านะครับ
 แล้วก็มีภาครัฐ ซึ่งการที่เราจะท�างานกับจังหวัดได้ค่อนข้างต้องคุยปรึกษาหารือกันมา
โดยตลอด โดยเฉพาะกับท่านผู้ว่าฯ คนปัจจุบันกับ อบต. แล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐส่วนกลาง 
ภาคธุรกิจและการประกันเรื่องพรบ.อากาศสะอาด เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นมากๆ ก็คือเจตจ�านง
ของทางการเมือง ของรัฐบาลส่วนกลางที่จะแก้ปัญหานี้อย่างชัดเจนมากขึ้น นั่นก็คือขณะนี้ปัญหา
ฝุ่นควันมันเริ่มมีมาจากทางใต้ จากหาดใหญ่ที่เป็นควันมาจากอินโดนีเซียก็เร่ิมมาแล้ว เราเร่ิม
เห็นภาพกรุงเทพฯ เริ่มมีฝุ่นควันเต็มเลยในบางวันบางเดือน เราเริ่มเห็นภาคอีสานและภาคกลาง
ซึ่งเป็นปัญหามาจากไร่อ้อยซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยวทั้งหลาย ภาคเหนือนี่หนักมาก ซึ่งปีนี้เด่นชัดมากๆ 
ไฟไหม้ในเขตป่า ทั้งป่าอนุรักษ์ เชียงใหม่มีป่าอนุรักษ์ 53% ป่าสงวน 42% ที่เหลือนี้ก็คือ 5% ที่
อยู่นอกพื้นที่ป่า เป็นต้น 
 สิ่งที่คิดว่าเราท�ากันมาแล้วก็ขับเคลื่อนกันต่อไป สิ่งที่คิดว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็อยาก
จะเรียนว่ามีสัก 3-4 เปอร์เซ็นต์นะครับ
 ประเด็นที่ 1 เราท�ามาปีนี้เป็นปีที่ 14 แล้ว เราก�าลังจะขึ้นปีที่ 15 ที่ผ่านมามันเป็นวิธีการ
จัดการโดยรัฐนะครับ รัฐมองเรื่องนี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้า เป็นภัยพิบัติเหมือนอุบัติภัยปีนึงก็มา
แก้กันครั้งนึง ตอนนี้เราเสนอให้เปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าต้องให้เรื่องนี้เป็นวาระร่วม มี
เป้าหมายร่วมกัน เป็นวาระร่วมของเชียงใหม่ด้วย ของประเทศด้วยนะครับ แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เป็นต้น
 การก่อสร้างในชุมชน เร่ืองรถยนต์ เรื่องโรงงานและประเทศเพื่อนบ้านด้วยนี่ก็คือต้นเหตุ
ทั้งหมดที่เราคิดว่าจ�าเป็นจะต้องแก้ไปพร้อมกัน เราถึงบอกว่าต้องมีรัฐและมีเจตจ�านงที่ชัดเจน
ร่วมกัน 
 จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาแก้ปัญหาโดยล�าพัง โดยการใช้วิธีการจัดการโดยก�านัน ผู้ใหญ่- 
บ้าน นายกอบต. นายกเทศบาลทั้งหลาย ซึ่งเข้าไปจัดการไม่ได้พราะฉะนั้นเราเสนอว่าเรื่องนี้จะต้อง
แก้อย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ 2 เดือนแต่ว่าอันนี้ก็ดีใจ
ที่ปีนี้ทางท่านผู้ว่าฯ ได้ตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ โดยการ

จังหวะก้าวเดินของ สภาลมหายใจ
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มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการประชุมไป 2 คร้ังแล้วและเราเร่ิมงานกันแล้ว ก�าลังจะเดินงาน 
กันอยู่นะครับ จากที่รัฐท�าอยู่ฝ่ายเดียว ขณะนี้เราเสนอว่าจะต้องเป็นการท�างานแบบมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคหมายถึงว่า ทางสภาลมหายใจก็มองอีกครับว่า ทุกภาคส่วนล้วนมีส่วนในการสร้างฝุ่น
ไปด้วยกันทั้งสิ้น ทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกัน รัฐเข้ามาเปลี่ยนวิธี เปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนหลายๆ 
สิ่งหลายๆ อย่าง เพื่อลดฝุ ่นควัน แก้ปัญหาไปพร้อมกัน ที่ส�าคัญเราเสนอใหม่ครับว่า จาก
การแก้ปัญหาแบบบนลงล่าง เราเสนอให้แก้ปัญหาจากข้างล่างขึ้นไป โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ใช้ 
Area โดยให้ชุมชนเป็นหลัก 
 ชุมชนในที่น้ี ผมหมายถึง 3 ส่วนและ 3 เส้าของท้องถิ่นนะครับ หลักก็คือ 1. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จริงๆ มีการถ่ายโอนภารกิจที่ผมอยากเห็นภาพ เราอยากเห็นภาพที่ท้องถิ่นท�างานร่วม
กับก�านัน ผู้ใหญ่บ้านท�างานร่วมกับสภาองค์กรชุมชน แล้วขับเคลื่อนร่วมกัน แล้วมีการสนับสนุน
และฝ่ายต่างๆ ฝ่ายวิชาการซึ่งขณะน้ีฝ่ายวิชาการก็มีคณะกรรมการ คณะท�างานแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน 
แล้วฝ่ายธุรกิจเข้ามาหนุนเรื่องการระดมทุน ปีนี้จะพยายามไม่ระดมทุนไปไฟดับไฟ แต่เราจะระดม
ทุนเพื่อมาป้องกันฝุ่นควันมากกว่า ในระยะ 8 เดือนนี้ เราจะเน้นกระบวนการป้องกันมากกว่า
จะไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เหมือนตอนช่วง 2-3 เดือน การป้องกันดีและมีการเตรียมความพร้อม 
เตรียมความรู้ เตรียมคน เตรียมความพร้อมท้ังหลายมันน่าจะช่วยท�าให้ปัญหาลดลง 
 ในระดับภาครัฐก็หวังว่าภาครัฐจะเข้ามาด้วยใน 1. การแก้ไขข้อบกพร่อง 2. มีเจตจ�านงที่
ชัดเจน 3. มีความต่อเนื่องและมีกระบวนการ ซึ่งอันนี้เราคิดว่าสิ่งท่ีเราท�าขนาดนี้คือ การเตรียม
ความพร้อมในเรื่องการป้องกันทั้งระบบแบบบูรณาการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเราคาดหวังว่า
ปีหน้าปัญหาน่าจะลดลงครับ ในเบื้องต้นขอเรียนในทราบเท่านี้
 มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องมหกรรมนะครับ “การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันแบบยั่งยืน” เราใช้ค�าว่า
มหกรรมกันและแก้ไขมันอย่างยั่งยืนนะครับ ซึ่งเข้าใจว่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักปลายเดือน
ตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งช่วงน้ีเราจะระดมองค์ความรู้ต่างๆ ทุกภาคส่วน นักวิชาการ 
ธุรกิจ จากภาครัฐ จากสภาลมหายใจ ทั้งหลายมาน�าเสนอ เรื่ององค์ความรู้ เรื่องแผนในการจัดการ
แก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน ที่ชัดเจนแล้วจะมีการท�า MOU ร่วมกันและจะมีการประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกัน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปลอดฝุ่นทั้งหลาย แอปพลิเคชันทั้งหลาย จะถูกน�าเข้ามา
เสนอในงานมหกรรมนี้ เพื่อท�าให้องค์ความรู้ทั้งหมดเป็นองค์ความรู้สาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงง่าย
แล้วก็ช่วยกันเรื่องการป้องกันสุขภาพและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืนครับ

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 เราพูดกันเรื่องจังหวะก้าว พี่ก็พูดถึงจังหวะก้าวของสภาลมหายใจทั้งสั้นทั้งยาวไปเรียบร้อย
แล้วนะคะ แต่ตอนนี้จังหวะก้าวในชีวิตของพี่ในเรื่องนี้ตอนนี้พี่มาถึงขั้นไหนยังไงแล้ว 

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ
 ก็คือเราในฐานะเป็นพลเมืองเชียงใหม่หนึ่งและที่ส�าคัญคือว่า เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
ที่เชียงใหม่เน่ียมันกระแทกใจทุกคร้ัง เราก็อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพราะเรา
ฝากความหวังไว้กับรัฐ ฝากความหวังไว้กับคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราก็ผิดหวังตลอดเวลา แต่เรา
ก็จ�าเป็นต้องลุกขึ้นมาและที่ส�าคัญก็คือในฐานะของพลเมืองแล้ว ก็คือในฐานะผู ้รับผลกระทบ 
ผมเป็นคนที่เมื่อก่อนเป็นหวัดก็จะ 3-4 วันก็หาย เดี๋ยวนี้เป็นเดือนนะครับ เป็นเดือนหายใจไม่ออก 
ขนาดเรายังแย่ขนาดนี้แล้วลูกหลานของเรา พี่น้องของเราทั้งหลายล่ะ ผมคิดว่ามันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆ 
และที่ส�าคัญมันก็กระทบกับทั้งสุขภาพ ทั้งเศรษฐกิจ ทั้งสังคม ทั้งสิ่งแวดล้อม ก็คือจริงๆ เราอยาก
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เห็นเชียงใหม่เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ เราอยากจะเห็นเชียงใหม่เป็นชุมชนชนบทที่เข้มแข็ง แล้วก็มีความ
ยั่งยืน อันนี้คือเป้าหมาย คือสิ่งที่อยู ่ในความฝันร่วมกัน เราอยากเห็นเชียงใหม่เป็นเมืองที่
เราได้อยู่แล้วเราจะตายที่นี่ ลมหายใจสุดท้ายของเราเนี่ยมันน่าจะสะอาด

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 แรงบันดาลใจ เราต้องใช้ลมหายใจร่วมกัน เพราะว่าหลายท่านนะคะสิ่งที่เป็นจังหวะเข้ามา
ร่วมจังหวะชีวิต จังหวะก้าวที่มาท�างานร่วมกันแล้วก็ก�าลังขับเคลื่อนสภาลมหายใจ เรามองไป
ข้างหน้าเรามีจุดยืนร่วมกันว่าเราต้องมีเมืองที่มีความยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลัง เราต้องเป็นคนอยู่ ณ 
ปัจจุบัน ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาท�าอะไร ไม่มาปกป้องดูแลคุณภาพชีวิต คุณภาพอากาศ ก็คือเราไม่ได้ให้
ความส�าคัญกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ หรือการใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างยั่งยืน อันนี้คือสิ่งที่ได้ฟังแล้ว
ก็ต้องเป็นก�าลังใจให้กับทุกคนในการที่จะมาช่วยกัน รวมพลังกันเข้ามาในสภาลมหายใจค่ะ
 เมื่อกี้พูดถึงว่าเรามีงานหลายภาคส่วน เราได้ฟังในส่วนที่เกี่ยวข้องในการที่จะขับเคลื่อนไป
นะคะ มีผู้แทนที่ส�าคัญอีกกลุ่มนึงที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอด 15 ปีด้วย อาจจะมีความเข้มข้น 
เข้มแข็งกว่าประชาสังคมมาโดยตลอด นั่นคือกลุ่มตัวแทนจากภาคธุรกิจ วันนี้ในตัวแทนจากภาค
ธุรกิจซ่ึงก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่นะคะ เราจะถามว่าจังหวะก้าวที่เข้ามาร่วม
และจังหวะก้าวต่อไปกับสภาลมหายใจจะเป็นอย่างไร
 ขอเริ่มที่คุณไพรัชเลยค่ะ เชิญคุณไพรัช ในฐานะผู้แทนของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะ

ไพรัช โตวิวัฒน์
 สวัสดีครับ ขออนุญาตเล่านะครับ ของผมเอกชนนี้นะครับผ่านงานเร่ืองของฝุ ่นควัน
ถ้าเป็นผู้ว่าฯ ก็คือผ่านมาประมาณ 4 ผู้ว่าฯ แล้วนะครับ ท่านปัจจุบันน้ีคือคนที่ 4 
 ในนามของเอกชนได้แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะท�างานเรื่องปัญหาฝุ ่นควันจะมีสภา
อุตสาหกรรมการค้าการลงทุน แล้วก็จะมีสมาคมต่างๆ นะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกหัตถกรรม
ภาคเหนือ การท่องเที่ยวก็มารวมกันอยู่ที่นี่ มาเฝ้ามองสิ่งท่ีเกิดข้ึนแล้วเข้ามากระทบกับเศรษฐกิจ
แล้วประมาณสองพันล้านถึงหมื่นล้านแสนล้านนะครับ ความเสียหายที่เห็นชัดๆ เลยก็คือ เรื่องของ
การท่องเที่ยว เห็นชัดๆ เลยก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะตามมาจากการท่องเที่ยว 
เสียหายหมด
 มีคนบอกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองดิจิทัล คนที่เคยมาท�างานอยู่เชียงใหม่ครั้งหนึ่งเคยโหวตให้
เชียงใหม่เป็นอันดับ 1 เมื่อปีน้ี ช่วงต้นปีนี้ตกอันดับที่ 86 วันนี้ดีขึ้นมาอากาศดีขึ้น กลับมาเป็นอันดับ
ที่ 5 ก็จะเห็นได้ว่าทุกคนติดตามเชียงใหม่อยู่ตลอดเวลา
 ในเชิงเศรษฐกิจถ้าไม่แก้อะไรไป คนเชียงใหม่นั่งอยู่ตรงนี้ ผมเชื่อว่ามันเป็นยุคมืดหรือวัน
เวลาที่สูญหายแน่ๆ ผมไม่อยากให้ลูกหลานมาบอกว่าไอ้กลุ่มนี้ที่นั่งอยู่ในช่วงนี้เป็นคนที่ไม่คิดอะไร 
ไม่แก้ไขปัญหาให้เขาเลยหรือเอาภาระต่างๆ มาทิ้งให้เขาด้วย ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าอายพอสมควร
 เอกชนมาท�า 4-5 ปีที่แล้วนะครับ แล้วก็เข้าไปในพื้นที่เลย อย่างเมื่อก่อน ก่อนที่สภา
ลมหายใจจะมาท�า ก็มีคนบริจาคเงินผ่านทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นคนตั้งขึ้นมา มีเงินหลายแสน
บาทเข้ามาบริจาคในช่วงเวลาสั้นๆ นะครับ 
 อย่างที่คุณปลายอ้อพูด เขามองอยู่ครับว่าเขาจะไปบริจาคผ่านใครดีที่เชื่อถือได้ ถ้ามี
หน่วยงานใดที่เชื่อถือได้ ว่าสิ่งที่เขาบริจาคให้เราไปถึง ช่วยแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น ระยะยาว 
เรายินดีให้ความร่วมมือ แล้วก็ที่ผ่านมา ในบัญชีก็มีการระดมเงินจากภาคเอกชน เราไปสร้างฝาย

จังหวะก้าวเดินของ สภาลมหายใจ
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ปีที่แล้วก็เอาเงินขึ้นไปสร้างประมาณ 3-4 แสนบาทเหมือนกัน แล้วก็ยังมีเรื่องของการบริจาคต้นไม้ 
เอาโมเดลเศรษฐกิจเข้าไปน�าร่องในพื้นที่บางพื้นที่ จริงๆ แล้วสิ่งที่เราเข้าไปชุมชนทุกครั้ง ในการไป
นั่งฟังเขาเราไม่ได้ลงมือท�า ไม่ใช่การนั่งฝันอยู่นั่น เราไม่ได้ฝันว่า เราลงไปในพื้นที่ ก็ชวน อบต. 
ชวนมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าไปร่วมมือกันดูโมเดลต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา 
วันนี้ดีใจที่มีสภาลมหายใจ เป็นความรู้สึกถึงสิ่งที่เป็นความร่วมมือต่างๆ ช่วงที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าฯ 
ก็ได้แต่งต้ังคณะท�างานขึ้นมา เราก็จะเป็นหนึ่งในคณะท�างานในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของ
การตลาด 
 ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าสิ่งที่มันขาดไปก็เหมือนกับเราวาดช้างกันคนละตัว แล้วก็พูดถึงเรื่องช้าง 
แต่วันนี้น่าจะชัดเจนแล้วนะครับ จากทุกภาคส่วนเอาออกมากัน ไม่ว่าจะเป็น งาช้าง งวงช้างหรือ
หางช้าง ก้นด้านซ้าย ก้นด้านขวา ขาด้านหน้า ด้านหลัง หางอยู่ตรงไหน ที่สามารถเอามารวมกัน
เป็นช้างได้ แล้วผมเชื่อว่า ปีแรกนี้เป็นการต่อเติม การท�าให้ภาพครบ ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลาย
ภาคส่วนที่จะเข้ามาช่วยท�างานตรงนี้ให้เกิดขึ้นมา
 แล้วก็ส่ิงที่เห็นเป็นเร่ืองส�าคัญ เราจะท�ายังไงไม่ให้มีไฟ ก็มีหลายๆ แนวคิด เริ่มต้ังแต่
ชาวบ้านช่วยกันดูแลตัวเอง บริเวณบ้านของตัวเอง มีนักวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในภาควิชาการ 
ผู้มีประสบการณ์ต่างๆ ได้เข้ามาให้ค�าแนะน�าเรา หลังจากที่เราเข้าไปแก้ปัญหา ถ้าเอกชนที่จะมอง
ด้านเศรษฐกิจจะมองทางด้าน Supply Chain ผลผลิตต่างๆ การจัดหาทุนต่างๆ คือหน้าที่ของ
เอกชน แล้ววันนี้จะเริ่มต้นจากการที่เริ่มจากภาคประชาชนในด้านพื้นที่แล้วก็จากประสบการณ์ 4 
5 ปีที่แล้วที่เข้าไปในพื้นที่ ประชาชนเองรู้พื้นที่ของตนเองได้ดีกว่าใคร รู้วิธีแก้ปัญหา พื้นที่ของตนเอง
มากกว่าใครทั้งนั้น ต้องมีการวางแผนโดยเขา แล้วเราไปประกอบในเรื่องของทุน ประกอบในด้าน
ของตลาด ผลผลิตต่างๆ แล้วก็ด้านวิชาการต่างๆ ผมเชื่อว่าคณะท�างานเป็นคณะที่จะท�าให้ปัญหา
ของเชียงใหม่ทุกวันลดลง
 แล้วก็คงมีความหวังว่าปีน้ีเป็นปีเริ่มต้น ที่ปีที่ 1 อย่างน้อยคงไม่เกินปีที่ 10 เราคงจะมี 
Solution ครอบคลุมได้ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็คงไม่มองจังหวัดเชียงใหม่อย่างเดียว พวกเรา
ในตอนนี้ก็มีทางจะช่วยหนุนในระดับ 8-9 จังหวัดให้เป็นแหล่งที่จะต้องมีโมเดลแก้ไขที่ดี ก็เอาไป
ขยายผลต่อไป 
 ผมเชื่อว่าต่อไปคงจะดีขึ้น ก็อย่างที่คุณชัชวาลย์กล่าวว่า ปีนี้ลงมือท�าแล้วปีหน้าก้าว
ต่อไปนี้ คือการเติมรูปช้างให้เต็มให้ครบทุกส่วนรายการหนึ่ง อีกอย่างที่อยากจะเน้นย�้าว่า วันนี้
คงมีความหวังว่าที่เราท�าจะไม่มีวันเวลาที่สูญหาย ที่เราแก้ปัญหามาเป็น 10 ปีแล้ว ก็อยู ่ใน
สถานการณ์ที่ดีขึ้น ส�าหรับทุกวันนี้ แต่ปัญหาต้องจบ หลายๆ ปีที่ผ่านมาเราอาจจะยังมองไม่เห็น
เลยว่ามันจะจบตรงไหน ทางเอกชนก็จะไปหาโซลูชันมาลองปฏิบัติ แล้วก็หาทางออกเผื่อว่าแนวคิด
เหล่านี้จะถูกน�าขยายออกไป วันนี้ทางสภาลมหายใจชวน ผมว่าเราทุกคนต้องมีความหวังแน่นอน
ครับ

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 คุณไพรัช มองว่าการที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแล้วก็มาคิดร่วมกันการตั้งความหวังร่วมกัน
ถูกไหมคะว่าเป้าหมายของเราเร่ืองฝุ่นควันนี้คืออะไร แต่ว่าอาจจะต้องมีการบริหารจัดการไฟที่
จ�าเป็นหรือไม่
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ไพรัช โตวิวัฒน์
 จริงๆ แล้วเราไม่ได้ขาดอะไรเลย อุปกรณ์ก็มีครบ คนเราก็พร้อม แต่ปรากฏว่าเป็นเรื่องการ
จัดการ ตอนนี้เรามีสภาลมหายใจออกมายืน มีคณะท�างานขับเคลื่อน ผมเชื่อว่าตอนนี้เราน่าจะมา
ถูกทางได้จริงๆ ครับ

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 ดูจะมีความหวังกับการท�างานมาโดยตลอดนะคะ เชื่อมโยงเลยดีไหมคะว่าในกลุ่มของ
ภาคธุรกิจเอง ในมุมมองส่วนนี้ ก็เลยอยากจะไปต่อที่คุณวิทยาเลย คุณวิทยาในนามตัวแทนของกลุ่ม
ภาคธุรกิจ ก็คือคนเชียงใหม่ มีชีวิตอยู่ในเชียงใหม่ แล้วก็มีจังหวะก้าวชีวิตอยู่ในเชียงใหม่ การที่เรา
จะไปข้างหน้า ทั้งในนามของสภาลมหายใจและในนามของจังหวัดเชียงใหม่ ในนามของพลเมืองได้ 
เราจะไปต่อไปยังไง เชิญค่ะ

วิทยำ ครองทรัพย์
 ครับขอบคุณครับ ขออนุญาตย้อนเร่ืองเก่านิดเดียวนะครับ จริงๆ ปัญหาของฝุ่นควันจน
ทุกวันน้ี ที่ปัญหามันเกิดข้ึนก็คือวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาล จะเห็นว่าความเคลื่อนไหวของภาค
ประชาสังคมเชียงใหม่มีความเข้มแข็งเรื่องการท�างานในพื้นที่มา 20-30 ปีแล้ว อาจารย์ชัชวาลย์และ
อีกหลายๆ ท่านท่ีท�างานกับชุมชน ประชาชนมานาน จนถึงวันนี้มีสภาลมหายใจเชียงใหม่ขึ้น ใน
ขณะเดียวกันหากเราย้อนกลับไปในจังหวัดล�าปาง กี่ปีครับกว่าที่เขาจะเข้มแข็งเหมือนเรา เชียงใหม่ 
มีการท�าทุกอย่างต้องถือว่าเป็นต้นแบบ เป็นการน�าร่อง ควรที่จะถูกน�าไปขยาย ในอนาคตหากจะ
ไม่ตื่นตัว ไม่น�าไปใช้ ที่เชียงใหม่เราอุตส่าห์ท�าได้ดีนั้นก็จะหายไป เชียงใหม่เราเองไม่มีการเผา 
แต่เราก็ยังมีจังหวัดอ่ืน เราจะมาคาดหวังว่าจะไม่เผาได้แล้วมันจะหาย เราต้องคิดต่อ ก็คือมัน
เหมือนกับก้อนปัญหามันมีทุกด้าน 
 ในระดับโลกปัญหาเรื่องฝุ่น แสดงค่าสูงมากในแต่ละประเทศเขาใช้วิธีถ่ายรูปเอา วาดรูปเอา 
ไปบอกว่าอากาศอยู่ตรงนี้นะ เพราะว่าถ้าถ่ายเป็นรูปเฉยๆ มันจะมองไม่เห็น ของเราในทางเอเชีย
เจอปัญหาไม่มีมาแก้ไข หรือว่ามาบริหารจัดการปัญหา มันใหญ่เกินกว่าระดับประชาสังคมจะท�า 
ไม่ผิดครับ แม้เราจะไม่มีอะไรที่จะไปลงไปแสดงปัญหาในการแก้ไขได้ เราต้องมีเสียง ดังนั้นจึงเป็น
ที่มาของสภาลมหายใจ
 เพิ่มเติมข้อมูลนิดเดียวครับ ถึงท่ีมาของสภาลมหายใจเคยเปิดตัวที่โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด 
จริงๆ แล้วเรามีวัตถุประสงค์คือ การที่จะเป็นตัวแทนของภาคประชาชน ประชาสังคม จะส่งเสียง
สะท้อนเป็นการแก้ไขปัญหา เดิมทีเราคาดหวังไว้ว่า “แปลกไหมการที่ชุมชนเจอฝุ่นควันซ�้าๆ อยู่
ทุกปี” แต่พอถามกันว่าเกิดจากอะไร ตอบกันไม่ได้ไม่ชัดเจน เมื่อก่อนปัญหาเหล่านี้คือลมหายใจ
ร่วมกัน จึงรวมตัวกันเพื่อจะรวมผู้รู้ ท่านจะเห็นว่าจะมีนักวิชาการและมีคุณหมอก็อยู่ในนั้น และ
อีกหลายๆ ท่าน เราจะเป็นเหมือนเสียงสะท้อนของสังคม รัฐบาลให้เขาแก้ไขปัญหาแบบนี้มัน
ถูกไหม ถ้าถูกเราก็สนับสนุน ถ้าไม่ถูกไม่ได้ผล เราต้องแสดงท่าทีคัดค้านและพร้อมเสนอข้อเสนอ
ไป จริงๆ แล้วหากสภาลมหายใจไม่แสดงออก เขาก็จะเข้าใจว่าเรายอมรับในปฏิกิริยาหรือว่าใน
วิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาล เราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาได้
มันจะไม่เกิด 
 การท่ีผมได้เรียนว่าต่อให้เชียงใหม่เราทุกคนร่วมกับผู้อื่น ในปัจจุบันไม่เผา แต่หากต่าง
ประเทศเผา หากระดับรัฐบาลไม่ขยับ จากที่ท่านประธานชัชวาลย์บอกว่า เจตจ�านงทางการเมือง

จังหวะก้าวเดินของ สภาลมหายใจ
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เราจะเจอปัญหาตลอด แน่นอนสภาลมหายใจบทบาทหลักอีกอันนึงจะต้องไม่ลืมการแสดงเสียง
สะท้อน วิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาล
 ย้อนกลับมาหาภาพ (มีภาพประกอบ) เราไม่อยากจะให้รัฐบาลท�าในช่วงนี้ เราอยากจะให้
รัฐบาลท�าต้ังแต่ต้นทางจนวันน้ี มันอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วมีอะไรที่เป็นการเคลื่อนไหวอย่าง
จริงจัง ขออนุญาตให้เราร่วมมือมากมาย แต่รัฐบาลท�าอะไร ที่จังหวัดล�าพูน ล�าปาง แม่ฮ่องสอน 
พม่า ท�าอะไร เพื่อให้เศษวัสดุหรือว่าการจะเผาในปีต่อไปไม่เกิดขึ้น ขณะที่เรารู้สึกพึงพอใจกับการ
ร่วมมือของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอ่ืนๆ ในพื้นที่อ่ืน พัสดุของเขาที่จะถูกเขาจัดการ
อย่างไร จึงไม่สามารถจะเบาแรง เบาใจได้ 
 เราจะรู้สึกชื่นชมกับการรวบรวมก�าลังคนของเชียงใหม่ โดยที่ไม่ได้มีหน้าที่หลักในการแสดง
ความเห็น ต้องแสดงความคิดเห็นออกมาจากพรรคการเมือง ยกตัวอย่างกฎหมายอากาศ
สหรัฐอเมริกา เขามีมาตั้งแต่ 17 ปี ความส�าเร็จของการควบคุม ไม่ใช่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
แต่เพราะมันมีระบบการจัดการระบบกฎหมายอากาศสะอาดมากกว่า ในส่วนของภาคเอกชน เรา
ก็ได้มีการย่ืนข้อเสนอโดยภาคประชาชน ปัจจุบันนี้ รออยู่ในสภาแล้ว ตอนนี้อยู่ในช่วงของการรวบรวม
รายชื่อ จึงอยากจะขอเชิญชวนทุกๆ ท่าน ร่วมกันระดมรายชื่อให้ได้ 1 หมื่นรายชื่อนี้ด้วย เพื่อการ
เอาไปประกอบการออกกฎหมาย ถึงจะใช้เวลานานก็อยากให้มีคณะกรรมการบริหารอากาศขึ้นมา
เลย เรียกว่าการเรียกร้องให้ท่านท�างานตั้งแต่ต้นทาง 
 วันนี้การตอบรับจากภาครัฐหวังอย่างยิ่งครับว่า เขาจะมีจดหมายตอบรับออกมาว่า ความ
เห็นคิดเหมือนเรา แต่ในความเป็นจริงในปัจจุบันยังไม่มี เขาจะมีการบริหารภาพรวมทั้งหมด ระดับ
เริ่มท�างานในเดือนธันวาคม ซึ่งก็คาดว่าเราจะย้อนกลับไปเจอปัญหาเหมือนเดิม
 ความพึงพอใจต่อการเกิดข้ึนของสภาลมหายใจ เราได้เห็นประชาชนที่เขาไม่รู้เรื่องปัญหา 
หรือเขายินดีบริจาคเงินมาช่วยเรามากมาย ผมอยากจะขอรายงานเพิ่มเติมว่าการผลักดันกฎหมาย
อากาศสะอาด ระดับนี้นะครับ เราได้มีการขยายพื้นที่ความร่วมมือไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงหรือ
ว่า 9 จังหวัด แต่ว่าในส่วนเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 5 จังหวัด ที่เราจะใช้ชื่อว่าเป็นสภา
ลมหายใจภาคเหนือ จะมีการพูดคุยในรายละเอียดต่อไปอีก แล้วก็หน้าที่ของการตลาด การบริหาร
จัดการปัญหานี้ทั้งระบบครับ

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 แล้วตัวคุณวิทยาเองจนถึงปัจจุบันนี้ ณ เวลานี้ ยังมีก�าลังใจอยู่ไหมคะ ยังมีแรงบันดาลใจ
อยู่ไหม ในการที่จะขับเคลื่อนสภาลมหายใจไปด้วยกัน 

วิทยำ ครองทรัพย์
 ผมบอกตรงๆ ผมก็อยากจะถอดใจแล้วนะครับ เพราะว่ามันเหนื่อยด้วย เหน่ือยใจด้วย 
เพราะว่าผมจะรู้สึกมันเป็นกรรม ที่ผมรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากในเวลาที่เกิดฝุ่นควัน ผมจะไม่ยอมใส่
หน้ากาก ผมจะไม่ยอมท�าบ้านให้เป็น Safe Zone เพราะผมคิดว่าอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของผม ปัญหา
นี้มันแก้ไขได้จริงๆ ถ้าไม่แก้ไขมันจะใหญ่เกินไปนะครับ ไม่ใช่ว่าเราจะเรียกร้องให้เรื่องนี้มันเป็น
ปัญหาที่กระทบต่อสังคมโดยรวมทั้งหมด แต่ปีที่ผ่านมาไม่ไหวครับต้องจัดการหมด แล้วก็มานึกว่า
เราน่าจะค่อยๆ ปรับตัวลง 
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สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 ฟังแล้วดูมีแรงใจอยู่เล็กๆ นะคะ ว่าจะท�างานกับเพื่อนในจังหวัดอื่นๆ อยู่ อย่างไรก็ตาม
นะคะ เรื่องที่จ�าเป็นที่เราคุยกันว่า ต้องมีคนที่จะมาดูแลเรื่องนี้ ก็จะต้องรอจนถึงเดือนธันวาคมแล้ว
ก็ไปประชุม เขาว่ารัฐบาลท�าไมยังไม่ท�างานอีกสักที เราอาจจะให้เวลาเขาปัดกวาดพรรคร่วมรัฐบาล
ที่ก�าลังจัดการอยู่ แล้วก็อาจจะต้องมีเวลาในการที่จะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกฯ คุณ
วิทยาอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ ยังมีความต้องการคุณวิทยาที่จะช่วยตรงนี้ต่อนะคะ

วิทยำ ครองทรัพย์
 ถ้าหากคิดว่าไม่ไหวก็ไม่ต้องท�า ท�าใจว่าคนที่เขาอาจจะช่วยได้แค่อยาก แต่ถ้าหากเรา
ช่วยกันผลักดันนโยบายได้ เราจะช่วยคนไทยทั้งประเทศในการแก้ไขปัญหา ทางสภาลมหายใจจะ
ปรับเรื่องการให้ความส�าคัญอาจจะประสบความส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 สภาลมหายใจก็ต้องมีภารกิจอีกอย่างก็คือ การยกระดับสภาพสถานการณ์ปัญหาในระดับ
พื้นที่ ให้มันเป็นนโยบายสาธารณะ แต่นโยบายสาธารณะมันต้องการพลังงาน ต้องการเสียง 
 หลังจากที่เราคุยกันมาหลายคน หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าฟังกันเองไปมาแล้ว อยากจะเติม
สักเล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นประเด็น เป็นความรู้สึก เป็นข้อเสนอแนะหรืออะไรจะให้คนละสัก 2-3 นาที
นะคะ เพราะว่าเรายังเหลือวิทยากรหลักส�าคัญอีก 3 ท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะ

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ
 คือตรงนี้ผมคิดว่า สภาลมหายใจเป็นพื้นที่กลาง ที่มีความหลากหลาย มีผู้คนหลากหลาย 
หลากหลายศักยภาพ หลากหลายภาคี หลากหลายความรู้ มาอยู่ร่วมกัน แล้วผมคิดว่า สิ่งส�าคัญ
ที่สุดก็คือว่าการจัดการบริหารของสภาลมหายใจ ท�าอย่างไรจะท�าให้การบริหารศักยภาพ ท�าให้คน
ท�างานตามศักยภาพ ปล่อยพลังให้ตรงศักยภาพ แล้วขับเคลื่อนให้เต็ม แบบเต็มศักยภาพ ใครที่อยู่
มีความรู้มีความเชี่ยวชาญ อยู่ในโหมดไหน ตรงนั้นแหละคือภารกิจที่ผู้มีศักยภาพที่เราอยากจะให้
ท�าให้เต็มที่ อย่างเช่น คุณวิทยาสนใจเรื่องนโยบาย ผมอยากให้คุณวิทยาเป็นธงน�าเลย เพราะอย่าง
คุณเดโชท�างานเด่นเรื่องพื้นที่ อ.คามินท�าเรื่องศิลปิน คุณบัณรสท�าเรื่องสื่อ เราคิดว่าอันนี้แหละคือ
วิธีการบริหารของสภาลมหายใจที่ท�าให้ศักยภาพทั้งหมดถูกร้อยเรียงเชื่อมโยงพลังกันอย่างแข็งแรง 
หนุนเรื่องการเชื่อมโยงกัน แล้วมีความชัดเจน อยากให้คุณวิทยาไม่ท้อนะครับ แล้วก็อยากให้คุณ
วิทยาเป็นผู้น�าทางด้านการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป 

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 อาจารย์คามินอยากจะเติมอะไรตรงนี้ เชิญเลยค่ะ 

อ.คำมิน เลิศชัยประเสริฐ
 ผมเห็นด้วยกับคุณชัชวาลย์และผมก็เห็นด้วยกับคุณวิทยามากครับว่า เราต้องท�านโยบาย
ตรงนั้น แต่มันต้องการคนที่มีความสนใจและก็เข้าใจ ผมมีความเชื่อเรื่องความเหมาะสม เห็นด้วย
ว่าทุกคนต้องใช้ศักยภาพและสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถ เพราะว่าให้ผมไปท�าเรื่องอย่างนั้น ผมก็คง
ท�าไม่ได้ เพราะว่าเรามองคนละอย่าง ผมจะมองเร่ืองการศึกษา มองว่าท�ายังไงให้เกิดการสร้างส�านึก

จังหวะก้าวเดินของ สภาลมหายใจ
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กับคนรุ่นใหม่อะไรแบบนี้ เพราะเรามีความถนัดเรื่องสุนทรียศาสตร์ เรื่องความงามทางศิลปะ เรา
ก็จะเอาเนื้อหาที่คุณวิทยาพูดมาใส่ในแอป ในการ์ตูน เราก็ใส่เข้าไปด้วยอยู่แล้ว
 คือสิ่งเหล่าน้ี น�าเสนอโดยตรงกับรัฐบาล แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องให้ภาคประชาชนหรือ
ด้านการศึกษาได้รับรู้ด้วย อันน้ีมันก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องมีส่วนร่วม เราก็อาจจะเสนอทัศนคติ
ว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐจะต้องท�าอะไรได้บ้าง ก็ใส่เข้าไปในการ์ตูนอย่างนี้ ก็คือหน้าที่ศิลปิน 
 สภาลมหายใจก็คือ เราทุกคน คือลมหายใจของเราทุกคน แล้วเชียงใหม่มันก็เป็นบ้านเรา 
แต่ก่อนผมไม่เคยคิดที่จะหนีไปอยู่ที่อื่น 3 เดือน 4 เดือน แต่จริงๆ แล้ว เราก็รู้สึกว่า ถ้าเราขึ้นมา
เป็นเหมือนผู้ใหญ่ในศาสตร์ของเรา และเราวิ่งหรือหนีสังคมก็คงต้องหนีทั้งชีวิต แล้วที่สุดผมว่า 
เรารวมตัวกันได้แล้ว ทุกคนก็ท�าหน้าที่ตัวเอง ผมว่ามันก็จะไปได้ครับ อย่างน้อยเราก็ร่วมทุกข์ 
ร่วมสุข ก็ยังมีเพ่ือนแล้ว ดีกว่าไม่มีอะไรไร้สาระ แล้วตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ ขนาดที่เราอยู่ จะอยู่
อย่างที่มีความหมายกับคนอื่นกับตัวเองยังไง ชีวิตก็แค่นี้เอง 
 จริงๆ คนท่ีเขาอยากจะช่วย แต่เขาไม่มีความรู้หรือว่าไม่มีเศรษฐกิจ แต่คนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจอย่างรัฐบาล หรือมีองค์ความรู้น้ี ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือหรือว่าแนะน�าเขา เพราะฉะนั้น 
อันนี้คือเป็นการสร้างลมหายใจคือ การสร้างโอกาส สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียน หรือว่าขยาย
องค์ความรู้ตัวนี้ให้กับคนที่ขาดโอกาสให้ได้เข้ามา แล้วก็คนที่มีโอกาส ได้เราเป็นตัวเชื่อม เราเป็น
ตัวเชื่อมสร้างความหลากหลาย คนอยากจะช่วยแก้ปัญหาแต่เขาไม่มีคนที่เขาไว้ใจหรือว่าเป็น
ตัวเช่ือม ถ้าเราสามารถรวมทัศนคติของคนที่ต้องการจะท�าเรื่องนี้ แล้วทุกศาสตร์ก็เป็นที่ยอมรับ
ของแต่ละกลุ่ม มันก็จะย่อยลงไปเรื่อยๆ แล้วมันก็สามารถขับเคลื่อนได้
 เป็นรัฐบาลมันก็คือ เรานี่แหละ เราคือราชการ พวกเราที่ท�าตัวดีแล้ว ก็โดนเรียกขึ้นไปท�า
หรืออาสาสมัครขึ้นไปท�า คือเราก็ต้องท�าในกลุ่มของภาควิชา หรือว่าสาขาที่ตัวเองถนัดให้ดีที่สุด 
เพื่อเราสามารถรวมทุกศาสตร์ให้ได้ ช่วยกันแก้ไขในหลายมิติ มิติทางการเมือง มิติทางเศรษฐกิจ 
การขาดความรู้ มิติเรื่องการศึกษา เรื่องมันต้องมีหลายมิติ เช่น เรื่องสุขภาพ ท�าไงให้คนรู้ว่ามันตาย
นะ มันไม่ใช่แบบโควิดที่เป็นแป๊บเดียวแล้วตายก็จริง แต่จริงๆ แล้วฝุ่นควันมันตายเยอะมาก มันเป็น
เรื่องลมหายใจ แต่ท�าไมคนกลัวโควิดมากกว่าอะไรแบบนี้ ตรงนี้ถ้าเราท�าได้ แค่เข้ามาช่วยท�าให้
หลายๆ ศาสตร์รวมกัน มันก็จะท�าให้สภาลมหายใจเป็นตัวขับเคลื่อน ตัวแลกเปลี่ยน รับและให้ 
เหมือนเราว่างเปล่าอยู่แล้ว เราเป็นแค่ตัวกลางให้มันขับเคลื่อน มันน่าจะไปได้ดี

วิทยำ ครองทรัพย์
 ผมขออนุญาตเติมนิดนึง เรื่องนโยบายเราส่งไปแล้วน่ะแต่ตกไป เพราะว่าเจ้าของสิทธิ
ที่แท้จริงคือประชาชนยังไม่รับรู้ เราต้องการให้สภาลมหายใจเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน
รับทราบ ยื่นข้อเสนอให้นายกฯ ตั้งคณะกรรมการเดือนธันวาคม เดือนกันยายนจะเร่ิมท�างาน 
โดยมีนายกฯ เป็นประธานคณะท�างาน ที่ผ่านมาสภาลมหายใจ เรามีความเห็นอย่างไรต่อวิธีการแก้
ปัญหา หน้าที่เราเป็นเหมือนกับตัวเราตั้งตัวเองออกมาว่า เราจะเป็นตัวแทน เป็นสะพาน เป็นตัวแทน
ของของประชาชน เราซึ่งเป็นผู้รู ้ทั้งหมด มีความเห็นอย่างไรต่อวิธีการพูดออกไป ไม่ต้องพูดให้
ประชาชนไม่ดี พูดยังไงแล้วข้อเสนอเป็นอย่างไร อยากจะให้มีบทบาทนี้ออกมาด้วยครับ

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 เราคยุกนัมานานพอสมควรนะคะ เรากใ็ช้เวลากนัแต่กท็�าให้ท่านผูช้มผูฟั้งและพวกเรากนัเอง
ด้วย รู้จังหวะก้าวของแต่ละคน จังหวะชีวิตของแต่ละคน รวมทั้งจังหวะของสภาลมหายใจ เราก็
เหมือนวงดนตรีวงใหญ่ร่วมกันบรรเลง ให้มันสอดคล้องกัน และให้มันได้เกิดเสียงดัง เป็นเสียงเพลง
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ที่จะส่งไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเกิดฝุ่นควัน ในที่สุดเราต้องยอมรับว่า มันเกิดมาจากการ
เผาในที่โล่งและการเผาที่เยอะที่สุดคือการเผาในเขตป่า ไม่ว่าจะเป็นป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน การเผา
ในพื้นที่ชุมชนก็มีแต่มันลดลงและจัดการได้ง่าย 
 เรามีเพื่อนที่ท�างานในพื้นที่จริงๆ ในดอย ในป่าจริงๆ ก็เห็นไฟมาโดยตลอดเหมือนกัน แล้ว
ก็มีใจว่าอยากจะลดฝุ่นควันเหมือนกัน แต่ปัญหามันมีความซับซ้อน ลองฟังคุณเดโชนะคะ

เดโช ไชยทัพ
 ประเด็นแรกผมขอพูดเรื่องความรู้สึกก่อน ผมรู้สึกว่าสภาลมหายใจคงไม่ใช่สภาของ
ชนช้ันสูง ไม่ใช่สภาของคนในเมือง แต่มันควรจะเป็นสภาที่มีรับฟังเสียงเกษตรกร เสียงชาวบ้าน
เชียงใหม่ ว่าเขามีความเห็นมีความรู้สึกอย่างไร ที่ผมเข้ามาเพราะว่าผมใช้ชีวิตอยู่บ้านนอก ผมเป็น
คนบ้านนอก มีวิธีคิดแบบคนบ้านนอก ก็รู้สึกว่าคนในเมืองไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนในการสร้าง
ปัญหา แต่กลับรู้สึกว่าคนบ้านนอก คนในป่าคือผู้สร้างปัญหา คนในเมืองคือผู้ที่ต้องการอากาศ
บริสุทธิ์และไม่เคยสร้างปัญหาอะไรเลย อันนั้นคือความรู้สึกของคนชนบท
 ตามข้อเท็จจริง เราเปิดสวิตช์ไฟ เราขับรถยนต์ เราเดินทาง ทุกอย่างล้วนก่อเกิดมลพิษ
ทั้งนั้น โรงไฟฟ้าแม่เมาะไม่รู ้มาตรฐานว่ามีการตรวจสอบหรือไม่ โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งส่วนใหญ่
มาตรฐานโรงงานควบคุมเฉพาะ PM 6 PM 5 ส่วน PM 2.5 ขนาดเล็กไม่ได้ควบคุม โรงงาน การ
ก่อสร้างอะไรต่างๆ ไม่ได้รับการควบคุม ผมมาในฐานะท่ีสะท้อนมุมมองที่ชาวบ้านเขาสะท้อน
ความรู้สึกว่า ท�าไมคนในเมืองไม่เคยคิดว่า ตัวเองมีส่วนในการสร้างปัญหาบ้างเลย แล้วคิดที่จะไป
แก้ไขปัญหาที่บ้านนอกที่ชนบทเท่านั้น อันนี้ความรู ้สึกที่ผมกระโดดเข้ามาเพ่ือที่จะได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยน ซักถามและเสนอความคิดต่างๆ ในมุมมองที่พอจะมีโอกาสสัมผัสกับชาวบ้านบ้านนอก 
อันนี้คือความรู้สึก
 ประเด็นที่สอง ในเร่ืองการเผาในที่โล่ง ทั่วโลกเขาเลิกคิดเรื่อง Fire Protection ประสิทธิภาพ
ในการควบคุมไฟ ส่วนมากเขาไปสู่ Fire Management แล้ว คือการบริหารจัดการไฟ แต่บ้านเรา
คิดอยู่แต่ว่าเราจะต้องไม่ให้เกิดไฟเลย แล้วต้อง Zero Burn มันเขียนใน Agenda ที่ผมคิดว่ามัน
โบราณมากเลย มันควรจะมาสตาร์ตท่ี Fire Management การบริหารจัดการแบบไหนใช้ได้ แบบไหน 
ใช้ไม่ได้ ช่วงเวลาแบบไหนใช้แบบไหน จัดการแบบไหนลดฝุ่นควันได้ดีที่สุด มันไม่ใช่โลกของอุดมคติ
ที่จะไม่ต้องให้เกิดไฟเลย ไม่ต้องมีไฟเลย มองไฟเป็นศัตรูของโลกใบนี้ มันไม่ใช่ ในมุมผม ผม
เช่ือว่าโลกมันนับหนึ่งแล้ว ก็เพิ่มพัฒนาการในเรื่องการเพิ่มความสามารถในโจทย์เรื่อง Fire 
Management เขาไม่ได้ย้อนยุคไปเรื่อง Fire Protection แล้ว บ้านเราก็ยังวนอยู่แล้วสรุปว่า 2-3 
ปีที่ผ่านมา 10 ปีที่ผ่านมาคิดเรื่อง Fire Protection การป้องกันไฟไหม้ ซึ่งนับวันยิ่งจะอันตรายมาก
ขึ้น อันตรายต่อระบบนิเวศป่า ปีนี้ไฟไหม้ดอยสุเทพ-ปุยอย่างรุนแรง ไฟไหม้ดอยอินทนนท์อย่าง
รุนแรง เพราะเรามีวิธีคิดแบบ Fire Protection มากจนเกินไป เราไม่ยอมรับเรื่องกระแสโลกที่เขา
ทบทวนตัวเองแล้วว่ามันต้องไปสู่เรื่อง Fire Management ที่ผมรู้สึกว่าเราจะไปไหนไม่ได้เลย 
ถ้าเราไม่ถกเถียงและท�าความเข้าใจว่ากระแสโลกมันไปถึงไหนแล้ว การบริหารจัดการในกระแสโลก
มันปรับตัวแล้ว มันดีข้ึนอย่างไร เรายังมาอยู่ในยุคที่โบราณมาก ผมคิดว่า เราจะต้องเอาจริง 
ถกเถียงกับเรื่องเหล่านี้
 หลายๆ คนบอกว่าเป้าร่วมของเราคือลด PM 2.5 ทุกฝ่ายต้องยอมรับประเด็นที่สองก็คือ
ว่า เราจะต้องปกป้องกับการจัดการไฟ ผลกระทบในระบบนิเวศที่มันจะได้รับความเสียหาย ทั้งใน
นิเวศป่าต้นน�้า นิเวศสัตว์ป่า นิเวศต่างๆ อันนี้ผมคิดว่าเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญ คือว่า ถ้าสภา

จังหวะก้าวเดินของ สภาลมหายใจ
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ลมหายใจยังยึดในเจตนารมณ์ ในเรื่องหลักเรื่องนี้ ประเด็นคือลดความขัดแย้งตอนน้ี เราก็จะเดิน
หน้าต่อกันมาได้
 ประเด็นที่สามที่ผมอยากจะน�าเสนอ เรื่องความคืบหน้าในส่วนที่ผมเกี่ยวข้อง กับการ
วางแผนการแก้ไขปัญหาไฟป่าท่ีมาจากแหล่งการเผาในพื้นที่เกษตรในเขตป่า และการเผาในพื้นที่
ป่า อันนี้คือหน้าที่ ที่ผมพยายามที่จะรวบรวมและน�าเสนอ ซึ่งผมเองมีข้อสรุปอยู่ 3 ประเด็น ว่าถ้า
เราจัดการใน 3 เรื่องนี้เรามีพลัง ถ้าสังคมเห็นด้วย ถ้าทุกคนเห็นด้วย แล้วส่งเสียงดังเหมือนพี่วิทยา
ว่าถึงแม้ยังไม่แก้กฎหมายแต่เราเอามาตรฐานให้ชัด
 เร่ืองแรกผมคิดว่าเราค้นหาข้อเท็จจริงน้อยมากไปหน่อย คือว่า ณ ตอนนี้ผมก็เพิ่งค้นพบ
เมื่อสัก 2-3 เดือนมานี้ ในจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ป่าที่ยังคงอยู่ในความดูแลของหน่วยงาน ที่เข้ามา
ท�าแผนในการบริหารจัดการ มีคน มีเป้าหมาย มีตัวชี้วัด มีแผน มีงบประมาณอย่างชัดเจนเพียงแค่ 
2 ล้านไร่จาก 12-13 สถานีควบคุม หรือคิดเป็น 20% อีก 80% ประมาณเกือบ 7 ล้านไร่ ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบอย่างจริงจัง ผมก็เพ่ิงรู้วันนี้คือ จุดบกพร่องครั้งใหญ่ที่เราปล่อยให้อีก 80% 
ไม่มีการท�าแผนในการบริหารจัดการ เราเลยวนอยู่กับปัญหาฝุ่นควันที่มันเกิดขึ้นในการเผาไหม้ใน
พื้นที่ป่า ถามว่า 80% ท�าไมไม่มีแผนในการจัดการ ก็พบว่ากรมป่าไม้ได้ถ่ายโอนภารกิจ โยนภารกิจ
ในการดูแลไฟป่าไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เชียงใหม่ถ่ายโอนไปจ�านวน 101 ต�าบล 4.8 
ล้านไร่ แล้วท้องถิ่นไม่ท�าด้วยสาเหตุ 3 ประการ
 หนึ่ง โอนมาเฉพาะภารกิจ งบประมาณไม่ลงมา 
 สอง ท�าผิดระเบียบท�าไม่ได้ 
 สาม อบต. บอกว่าเวลาจะท�างานพัฒนา เช่น ท�าไฟกิ่งเพื่อให้ความสว่าง ท�าระบบน�้า ต่อ
ระบบน�้าบริโภคน�้าอุปโภคของชาวบ้าน ท�าอะไรไม่ได้เลย ติดขัดต่อท้องถิ่น เลยไม่ท�า
 มันก็เลยกลายเป็นโจทย์ใหญ่ กรมป่าไม้ก็ไม่สามารถต้ังของบประมาณมาด�าเนินการในพ้ืนที่ 
4.8 ล้านไร่ได้น่ีแหละเพราะว่าได้ถ่ายโอนภารกิจไปแล้ว มันเลยกลายเป็นโจทย์ใหญ่มากๆ ที่เรา
ต้องมาใส่ใจว่าถ้าเราไม่อยากเห็นปัญหาไฟป่า
 สภาลมหายใจของเราต้องมีมติว่าจะเอายังไงกับภารกิจนี้ หากไม่ลงทุน ไม่ขยับอะไรมาก 
มันก็จะวนอยู่แค่น้ี เราจะทุ่มเทก�าลังดูแลสักประมาณ 20% แล้ว 80% เราปล่อยปละละเลยให้
ชาวบ้าน ให้ก�านันผู้ใหญ่บ้าน ลุกขึ้นมาท�าแบบไม่มีแผนงานที่ชัดเจน ล้มเจ็บ เจ็บไข้ได้ป่วย ตกเขา
ได้รับบาดเจ็บ สวัสดิการไม่รู้จะไปเอาที่ไหน น�้ามันที่จะเบิกไปเอาที่ไหน เฝ้าลาดตระเวนไม่รู้จะไป
เอาเงินมาจากไหน ขอบริจาคอยู่เรื่อยๆ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการท�างานไม่มี เราต้อง Focus ให้ชัดว่า 
สิ่งที่เราจะพุ่งเป้าไปอย่างรวดเร็วก่อนที่กฎหมาย พรบ.อากาศสะอาดของพี่วิทยาจะส�าเร็จ คือเรา
ต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้ส�าเร็จให้ได้ ว่าเราจะไม่ปล่อยปละละเลยให้ชุมชนและท้องถ่ินแบกภาระ มี
กระบวนการสนับสนุนในการจัดการไฟ
 ภารกิจหลักที่เราจะเดินไปได้สั้นๆ ในแผนข้างหน้าตามรูปนี้นะครับ (มีภาพประกอบ) ถ้า
เราสแกนออกมาเป็นรายต�าบล การถ่ายโอนภารกิจไปแล้ว เราจะเห็นข้อมูลว่าใน 1 ปี ต�าบลของ
ท่านเกิดไฟป่าเท่าไหร่ อันนี้เป็นข้อมูลบริการเมื่อปี พ.ศ.2562 เราอยากได้ที่ 63 แต่ยังไม่เสร็จ 
เราอยากจะเริ่มต้นที่ต�าบล ถ้าต�าบลลุกขึ้นมาจัดการ และชุมชนลุกขึ้นมาจัดการ เราก็คงจะเริ่มจาก
ข้อเท็จจริงว่าไฟที่เกิดขึ้นมีจ�านวนเท่าไหร่ และถามค�าถามเดียวว่าท่านจะบริหารจัดการให้มัน 
ดีขึ้นกว่านี้ได้อย่างไร จ�านวนไฟจะลดลงได้อย่างไร ท่านมีวิธีการ มีความคิด มีองค์ความรู้ ท่านมา
ช่วยกันท�าแผน 
 อย่างที่พี่ชัชวาลย์ว่า นี่คือแผนที่เราก�าลังคิดกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กับพี่น้องหลายๆ 
คนว่าถ้าภารกิจการถ่ายโอนเรื่องนี้ส�าเร็จแล้ว เราไป Empower ให้เขามีความรู้ มีความสามารถ นี่
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จึงจะเป็นความหวังท่ีจับต้องได้ใน 101 ต�าบลท่ีถ่ายโอนภารกิจไปในพื้นที่ 4.8 ล้านไร่ เราจะมี
ความหวัง นี่คือภารกิจที่หนึ่ง
 ผมเองก็พยายามกับคณะท�างาน ได้ปรึกษาหารือกับทางกรมป่าไม้ ทางบริหารพื้นที่ ส�านัก
จัดการพื้นที่ป่าไม้ที่ 1 ก็ห็นพ้องกัน ทาง อบจ. ก็เห็นพ้องต้องกันว่า เป็นเรื่องหลักที่เราจะท�าให้ได้ 
เป็นแผนงานที่คิดว่าอยากจะฝากสภาลมหายใจได้ฟังความคิดเห็นสมาชิกทั้งหมดว่าเรื่องนี้เห็นชอบ
ด้วยกันว่าเราจะขับเคลื่อนเอาจริงเอาจังกันอย่างไร
 สอง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ จะน�าไปสู่เรื่องป่าชุมชน จนตอนนี้ได้มีการพัฒนา จน
ขึ้นมามีอ�านาจในการบริหารจัดการ ไม่ได้ขึ้นกับ พรบ.ป่าสงวนฯ หรือพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 แล้ว 
อยู่ภายใต้ พรบ.ป่าชุมชน จังหวัด มีผู้ว่าฯ เป็นประธานในการอนุมัติแผน ตรงนี้ผมคิดว่าเป็น 
Critical Point เป็นจุดส�าคัญ ที่เราร่วมกับทาง สสส. ร่วมกับภาคีต่างๆ ที่จะท�าให้เราประสานกับ
ส�านักต่างๆ เราจะลงไปสนับสนุนป่าชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ
แปดแสนกว่าไร่ ตัวนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญ เพราะว่าเป็นการจัดการที่ชอบด้วยกฎหมาย แผนที่
เกิดขึ้นก็ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย คณะกรรมการที่จะมาท�างานก็ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย 
หน่วยงานไหน ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน อบต. อบจ. สามารถสนับสนุนเงินก็จะไปถึงชุมชนโดยเป็น
รูปธรรม อันน้ีเราก็อยากจะเห็นว่าเชียงใหม่เราเริ่มต้นจาก 4.8 ล้านไร่ในการถ่ายโอนภารกิจและ
ก็ได้แปดแสนไร่
 ส�าหรับโจทย์ชุมชน ผมก็คิดว่ามี 2 เรื่องที่จะเป็นเรื่องส�าคัญที่เราคิดว่าจะต้องขับเคลื่อนใน 
3 พื้นที่ป่าอุทยานในจังหวัดเชียงใหม่ ต้องท�าแผน ได้ประสานงานกับส�านักงานบริหารนโยบายของ
นายกฯ แล้วก็ทาง ผอ. ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ตามแผนน�าร่อง เพื่อให้เกิดแผนการ
จัดการในอุทยาน 3 แห่งนะครับคือ อินทนนท์, ดอยสุเทพ-ปุย และศรีล้านนา อันนี้เราจะท�าให้เป็น
รูปธรรม เพื่อให้เกิดแผนท่ีชัดเจนว่า 60 ชุมชนที่รอบๆ และอยู่ในเขตอุทยานสุเทพ-ปุยจะมีแผน
ความร่วมมือกับสถานีควบคุมไฟป่ากับอุทยานแห่งชาติกับท้องที่ ท้องถิ่นกับหน่วยงานต่างๆ อย่างไร
 อันนี้ผมก็คิดว่าใน 3 เรื่องที่เสนอไป ก็จะเป็นเรื่องในเชิงพื้นที่ว่า เราจะไปท�าอย่างไร อัน
ไหนเชิงองค์กร อันไหนในเชิงพื้นที่ ปรับโครงสร้าง กลไกเชิงสถาบันให้มีแผนงาน แปลว่ามีหัวใจ
ส�าคัญคือ ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน และองค์กรที่จะมาสนับสนุน ก็คือมีทั้งเครือข่ายลุ่มน�้า และ
ก็สภาองค์กรชุมชนต�าบล เหล่าน้ีจะต้องได้รับการหนุนเสริมให้เข้มแข็ง เพื่อที่จะเข้าไปสนับสนุน
แผนที่ผมน�าเรียนมา 2-3 ประเด็นในเบื้องต้น 
 อันนี้เป็นเรื่องที่เราได้คิดแล้วว่า มันมีความก้าวหน้ามาไกลพอสมควร เพียงแต่ว่าถ้าความ
คิดเฉยๆ จะเป็นแค่เศษกระดาษและก็เป็นแค่ลมละเมอไปเรื่อยๆ หากสังคมทั่วไปไม่ได้เข้าใจ ไม่
ได้เห็นด้วย ไม่ได้ลุกขึ้นมาขับเคลื่อน มันก็คงเป็นอะไรแบบเดิมๆ และผมก็เลยคิดว่าสภาลมหายใจ
ควรจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร กระตุ้นท�าให้คนในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดได้เข้าใจ ได้รับรู้และ
ร่วมเป็นขบวนเดียวกับสิ่งที่เสนอข้างต้น หรือว่าหากไม่เห็นด้วย ก็จะต้องส่งเสียงเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพราะว่าเรามีเวลาอีกไม่นาน ภายในเดือนตุลาคมเราก็จะเคลื่อนไปแล้ว 
กระบวนการคิดทั้งหมดและแผนทั้งหมดในเดือนหน้าก็จะลงสู่การท�าแผนร่วมกับชุมชนในต�าบล
ต่างๆ จะเป็นมิติใหม่ที่เราท�างานเชิงรุก อยากจะฝากสภาลมหายใจว่าจะต้องขับเคลื่อนตัวอย่างไร
นะครับ ขอบคุณครับ

จังหวะก้าวเดินของ สภาลมหายใจ
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สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 ในสิ่งที่เล่ามา ข้อเท็จจริงที่ว่ามันมีชุมชนมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าในพื้นที่อุทยาน
มีพื้นที่ท�ากินอย่างที่คุยมา ไม่ว่าจะใน 101 ต�าบล หรือใน 500 กว่าชุมชนที่มีป่าชุมชน มีขนาด
ประชากรอยู่สักประมาณเท่าไหร่คะ อยู่สักแสนสองแสนคนไหมคะ 

เดโช ไชยทัพ
 เป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วครับ คือจังหวัดเชียงใหม่มี 2,066 ชุมชน 
ประชากรที่อยู่ใกล้ป่าประมาณ 1,500 กว่าชุมชน เป็นสัดส่วนมากอยู่แล้วครับ อยู่ในเมืองอยู่ในนี้
ก็ประมาณ 500 กว่า 1,500 อยู่ตามบ้านนอก ผมคิดว่านะครับ ก�าลังหลักอยู่ตรงนั้นนะครับ 
สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 จากแนวคิดที่ว่าคนอยู่ในป่า มันเลยท�าให้เกิดไฟป่าขึ้น เพราะฉะนั้นมันต้องเอาคนออกจาก
ป่า ถ้าเราจะคิดเอาตามแนวคิดหรือทฤษฎีนี้ มันต้องเอาคนออกจากป่าสักประมาณกี่คน 

เดโช ไชยทัพ
 ไม่ถกเถียงดีกว่าครับ เคยมีความพยายามท�ามาเยอะแล้ว ในระดับผู้บริหาร ในระดับนโยบาย
ก็ปิดไปแล้ว เรามีนโยบายตั้งแต่ขับเคลื่อนเร่ืองโครงการคอยที่ศาลและภาคเหนือเราก็เคยท�าแล้ว 
ก็ส่งผลกระทบด้านเสียมากกว่าผลกระทบด้านดี แล้วทุกคนก็น่าจะปิดหลักคิดนี้ไปแล้วครับ 
เพียงแต่ว่าการด�ารงอยู่อย่างไร อยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร อันนี้คือส่วนใหญ่
ที่ผ่านมา เรายังไม่มีเครื่องมือทางนโยบายและกฎหมายไปแก้ไขปัญหา 
 โชคดีที่เรามี พรบ.อุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ ออกมา เรามีมติ ครม. ที่พอใช้ได้อยู่ในเรื่อง
การจัดระเบียบที่ดิน เรื่องประชาชนเชียงใหม่ที่อยู่ในเขตป่าอุทยาน เขตรักษาพันธุ์ ที่เขาอยู่มาก่อน
หรือมีมาดั้งเดิม แล้วก็ตามมติตาม พรบ. ประมาณสี่แสนกว่าไร่ 400 กว่าหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวน 
ที่ดินท�ากิน อยู่อาศัย ประมาณ 2 ล้านไร่ ที่จะต้องเร่งจัดการให้ลงตัว ทุกๆ ฝ่ายก็เห็นร่วมด้วย 
เพียงแต่ว่าจะเร่งท�าให้เร็วเพื่อยุติในเรื่องการบุกรุกป่า ถ้าเราท�าช้าปัญหานี้จะยืดเยื้อ
 ผมคิดว่าการบุกรุกป่าใหม่ ไม่ว่าจะไปเพื่อการท�าเกษตรชนิดใด จะปลูกข้าวโพด ปลูกอ้อย 
ปลูกมัน ปลูกแคร์รอต มันอันตรายที่สุด เพราะว่าผลชีวมวลที่เกิดจากการบุกรุกป่าใหม่ก็คือพวก
ใบไม้ พวกเศษใบไม้ จ�านวน 30,000-60,000 กิโลในพื้นที่ 1 แสน 3 แสนไร่ มันเยอะมาก ชีวมวล
ที่อยู่ในป่าโดยทั่วไป ในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบอยู่ประมาณ 1,500-3,000 กิโล 
 ไฟไหม้ป่ากับการบุกรุกป่าใหม่ มันคนละเรื่องครับ เพราะฉะนั้นมันจะต้องเร่งยุติการบุกรุก
พื้นที่ป่าใหม่ให้ได้ ที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าความล่าช้าในแง่งบประมาณ กับเจ้าหน้าที่ที่มีไม่เพียงพอ
ในการไปด�าเนินการ จังหวัดเชียงใหม่สามารถด�าเนินการในเขตป่าสงวน การส�ารวจพื้นที่ขึ้นทะเบียน
ประมาณปีละ 30,000-40,000 ไร่ ของบประมาณเท่าไหร่ก็ได้ประมาณนี้ แต่ว่าหน้างานเรามี 
1 ล้าน 6 แสนกว่าๆ ถ้าเราไม่คิดกันใหม่เราจะอยู่วังวนปัญหา
 เราต้องหามาตรการใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การส�ารวจ จัดท�าฐานข้อมูลที่ได้มาแล้ว ก็ค่อยเชื่อมโยงกับส่วนกรมป่าไม้ ในการที่รองรับสิทธิ์การ
ใช้ประโยชน์ ไม่อย่างนั้นเราเดินหน้าตามกรอบข้อจ�ากัดของนโยบายอยู่ มันคงใช้เวลาอีกประมาณ 
30 40 50 ปีแล้วจะอยู่ในวังวนแบบน้ี เชียงใหม่จะต้องมีหน่วยงานไหนที่มีงบประมาณ จะต้อง
ลงขันท�าให้ภารกิจนี้เสร็จใน 2 ปี ภายในปี 65 เรื่องจะต้องจบ ขอบเขตที่อยู่ ที่ท�ากินต้องจบ ต้อง
ไม่มีการบุกรุกใหม่ ที่สมควรได้รับสิทธิ์ก็ควรได้รับ เพื่อน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการปลูกในระบบวนเกษตร ส่งเสริมระบบการเกษตรที่มีโอกาสในการใช้น�้า 
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ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ตอนนี้เข้าไม่ได้ เพราะว่าติดขัดในเรื่องที่ไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย 
เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเกษตรที่ใช้ไฟ 
 แล้วหากอยากเห็นเกษตรที่ไม่ใช้ไฟ เราต้องเร่งท�าให้นโยบายมันชัดเจน ถ้าเราไม่ท�านโยบาย
เร่ืองการรองรับสิทธิ์ให้ชัดเจนแล้ว จะอยู่วังวนเดิม ถ้านโยบายชัดเจนโอกาสในการปรับเปลี่ยน 
มันจะสูงขึ้น อบจ. ก็ยินดีเข้าไปพัฒนาแหล่งน�้า เพื่อให้เกษตรกรเปลี่ยนจากเกษตรที่ใช้ไฟเยอะ 
ไปสู่วนเกษตร แล้วตอนน้ีกระบวนการช้ามากมันเลยอยู่ในวังวนเดิม ก็เลยอยากจะน�าเสนอให้
สภาลมหายใจได้ช่วยขยับจุดนี้กับสังคมไทยด้วยครับ 

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 พอพูดว่าเราจะต้องท�างานให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจสิ่งท่ีพวกเราท�า มันมีจังหวะก้าวที่ได้
ฟังกันมานะคะ
 ฟังน�้าเสียงคุณเดโชแล้ว ก็ยังไม่ถึงกับเหนื่อยล้านะคะ แล้วก็ยังไม่ถอย ยังจะต้องอยู่ช่วยกัน 
ก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาลมหายใจที่จะช่วยกันลด PM 2.5 ท�าให้สังคมเข้าใจนะคะ
 อันนี้มันต้องให้คุณบัณรส คนที่ร่วมรับรู้ รับทราบแล้ว เป็นฐานรากของสภาลมหายใจของ
เรามาตั้งแต่ต้น เชิญค่ะ

บัณรส บัวคลี่
 ตอนนี้เราก�าลังด�าเนินการเตรียมรณรงค์ให้เป็นเรื่องเป็นราว มันก�าลังสวย ต่างกับช่วงที่มัน
เป็นนรกมาก่อน ท�าให้เห็นว่ามันแตกต่างกันขนาดไหน เพื่อชักจูงชักชวนประชาชนให้เห็นว่าสิ่งที่เรา
ต้องการมันก็คือเจตจ�านงของรัฐ มันสะท้อนออกมาได้หลายวิธีนะครับ วิธีที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่อง
กฎหมาย ที่ส�าคัญคือแนวนโยบายกรอบแผนงานของนโยบายต่างๆ 
 การสื่อสารก็มีอยู่ มันมีสถิติอยู่ว่าป่าชุมชนมีการไหม้อยู่บ้างแต่ไม่มาก น้อยกว่าเขตอุทยาน 
ก็มีตัวเลขอะไรอยู่ เตรียมไว้ส�าหรับการสื่อสาร โดยรวมก็คือว่าที่เรามารวมกลุ่มกันเพราะว่าเรื่องน้ี
มันยุ่งยาก ยาวนานมาตั้งแต่ปี 50 แล้ว มันไม่ได้จะแก้กันง่ายๆ ผมจ�าได้ว่ามันมีทะเลหมอกควัน
ข้ามแดนจากอินโดนีเซียมาที่ภาคใต้ปี 40-60 แล้วเขาก็ทะเลาะกันข้ามประเทศกันไป
 ในส่วนของเรา 4 ปีที่ผ่านมา บอกเลยว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีเจตจ�านง เนื่องจากว่าทุกคน
ที่เกี่ยวข้องเน่ียไม่เห็นว่ามีความส�าคัญ แล้วก็ถูกละเลย เพราะทุกคนที่เก่ียวข้อง ก็แค่มองเห็นว่า
เป็นเรื่องของ Routine ยังมีสายตามองว่า เป็นแค่เรื่องเฉพาะหน้า เฉพาะส่วนเรื่องในเขตจังหวัด
ของตัวเอง ต่างจังหวัดไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาผลกระทบใจ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้ว มันแก้กันง่ายๆ 
ไม่ได้ เหมือนที่คุณวิทยาบอกว่าเดินแค่นี้แล้วก็ไม่ได้ มันจบแน่นอน เพราะว่ามันใหญ่และเยอะกว่า
ที่เราคิด แก้แค่เชียงใหม่ได้ ก็ต้องแก้ทั้งภาคได้ ถ้าต้องแก้ภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือตอนบน
ก็ต้องไป 
 ปักกิ่งแก้ได้แล้ว ประเทศจีนเริ่มแก้ หลายๆ ประเทศเขาจัดการกันมาโดยล�าดับ อินโดนีเซีย
เองเริ่มแล้ว
 ในส่วนของปีนี้ เข้าใจว่ารัฐบาลเองก็ถูกสังคมเรากดดัน ที่รัฐไม่กระตือรือร้นที่เราก�าลังท�า
อยู่ เราก�าลังมีการวิพากษ์วิจารณ์ ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไร ปีนี้เราก�าลังจะผลักดันแนวคิดใหม่ 
กระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่งเข้าใจว่าก�าลังร่างแผนใหม่ขึ้นมา ที่เขาบอกว่าจะใช้วิธีการประมวลอ�านาจ
ให้มันใหญ่ขึ้น ให้คนที่สั่งการใช้ทรัพยากรทุกอย่างทุกหน่วย ทุกกระทรวง ทบวง กรม แปลว่า
ก่อนหน้านี้ใช้งานไม่ครบทุกหน่วย นี่คือระดับช�านาญการระดับปฏิบัติการ เราคุยกันว่าภายใน
เดือนสองเดือนนี้เราต้องไปคุย ที่จะเสนอแผนให้กับรัฐบาลว่าปีนี้เราจะเน้นการป้องกันเหมือนการ

จังหวะก้าวเดินของ สภาลมหายใจ
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ป้องกัน Covid เป็นโรคมาแล้วเข้าโรงพยาบาล โรงพยาบาลเตียงไม่พอ ไฟเกิดขึ้นมา คนดับไฟ
ไม่พอ เครื่องมืออะไรต่างๆ ไม่พอ เราป้องกันซะก่อน
 ที่เราก�าลังท�าอยู่ เราเตรียม จัดเตรียมเรื่องชาวบ้านชุมชนต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม แล้วก็
เราจะสนับสนุนเครือข่ายเรานั้นในเชิงป้องกัน ก�าลังเตรียมท�ากันอยู่
 ผมขอใช้โอกาสน้ีแล้วกันว่า เรื่องนี้ถ้าเราคิดว่าเราท�าดีแล้ว ก็เท่ากับเราก�าลังย้อนกลับไป
เหมือนกับความล้มเหลวของพวกราชการ 10 ปีมานี้ เข้ามา 3 เดือนแล้วก็จบ แล้วก็แค่นั้นแหละ 
คิดถึงแค่นั้น ไม่ได้มองว่ามันใหญ่โตมโหฬาร ก็แค่ให้มันผ่านไป แต่ถ้าเรามองเห็นว่าเรื่องนี้มันจะ
ต้อง 1 2 3 4 5 เดินทางอีกยาวไกล ถึงแม้ว่าแสงสว่างมีปลายอุโมงค์ เราก็ต้องรู้ว่าเรามาแค่กิโลเมตร
หลักที่ 1 ที่ 2 เท่านั้นเอง ยังอีกตั้งร้อยนึง เพราะฉะนั้นนี่คือการถอยไม่ได้อยู่แล้ว มันก็มีท้อ ถ้าเรา
หันไปมองทุกคนมีความรู้สึกว่า เราท�ามาได้ขนาดนี้แล้วเราคุยกันแล้วทั้งๆ ที่มันไกลกว่าจะถึง มัน
ก็จะส�าเร็จ

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 ถ้าเห็นรอยยิ้ม ที่ย้ิมไปด้วยแล้วพูดไปด้วยของคุณโต (บัณรส บัวคลี่) แล้ว ก็มองว่าปีนี้
มีจินตนาการแล้วว่าจะท�าอะไร จะสื่อสารอะไร นี่ก็เป็นจังหวะก้าวที่สภาลมหายใจเราขยับไปได้
แน่นอนอยู่แล้วนะคะ
 เวลาที่เหลืออยู่ขอให้คุณลักขณาหน่อยดีไหมคะ เชิญค่ะ

ลักขณำ ศรีหงส์
 เรื่องเขียวสู้ฝุ่น เราคิดว่ามันมีที่มาแล้ว ก็ต้นทุนการท�างานของหลายหน่วยงาน ภายในงาน
มีการพูดคุยกันเรื่องปัญหาฝุ่นควัน เราคิดว่ายาวนานมาเป็น 10 ปี แล้วก็สภาลมหายใจเชียงใหม่
ก็เป็นโอกาสให้เราได้ขยับขับเคลื่อนงานต่อ แล้วก็ขยายวง คิดว่ามันเป็นการขยายวง ส่วนจะไป
ถึงไหนยังไงก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน ไม่ใช่แค่ในวงที่เราคุยกันวันนี้ เราคิดว่าต้องขยายวงความ
ร่วมมือนี้ออกไปให้กว้างขวางที่สุดอย่างที่อาจารย์คามินพูด เรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคน 
 เราใช้ค�าว่าแผนพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับฝุ่นวางไว้ 10 ปี ไม่ใช่เฉพาะเขียวสู้ฝุ่นอย่างเดียว 
เราคิดว่าต้องไปร่วมไม้ร่วมมือทั้งแผนที่เป็นกลไกและแผนปฏิบัติการ เราจะมาน�าเสนอวันนี้ 
3 แผนงานนะคะ
 แผนแรก ก็คือพัฒนาความร่วมมือเชื่อมร้อยการพัฒนากลไกในการจัดการสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ เราคิดว่าในส่วนของเขียวสู้ฝุ ่น ท�างานท้ังในส่วนของภาคเมืองและชนบทด้วย
แล้วก็พยายามจะเชื่อมพร้อมกันทั้ง 3 จุดเพราะว่าแต่ละจุดมีระบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน
ไป แต่ก็เห็นด้วยกับพี่เดโชมากๆ ในแง่ที่ใช้องค์กรท้องถิ่น ก็มีความจ�าเป็นที่ต้องดึงภาครัฐซึ่งท�างาน
อยู่แล้ว เข้ามาเป็นกลไกขับเคลื่อนด้วย เราคิดว่ามันขาดภาคส่วนไหนไปไม่ได้เลย
 พูดถึงการส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือข้อมูล ยังไงก็ตามหากต้องลงไม้ลงมือบางเรื่อง 
โดยเฉพาะ อย่างเช่นเรื่องของพื้นที่สีเขียวของจังหวัดเชียงใหม่ เราคิดว่าจะต้องมีการจัดตั้งสถาบัน
การจัดการพื้นที่สีเขียวจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งระบบตั้งแต่การออกแบบ การดูแลฟื้นฟู แล้วก็การพัฒนา 
ต่อยอด โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจสีเขียว เราคิดว่าต้องท�าให้ทุกคนเห็นว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
หาโอกาสขยับขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยในตัว 
 การอบรมอาชีพรุกขกร ในเมืองเชียงใหม่ มีต้นไม้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านต้น ก็เป็นโอกาส
ในอาชีพหนึ่งที่เรามักจะพูดบ่อยๆ ว่าท�ายังไงให้เด็กๆ บ้านเรา เขาได้ประกอบอาชีพนี้ พร้อมกับ
ไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการต้นไม้ใหญ่ในเมืองด้วย 
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 เรื่องกิ่งไม้ท่อนไม้ ปกติเราอาจจะตัดแต่งต้นไม้แล้วเราเอาไปทิ้งเฉยๆ อย่างนี้เราคิดว่ามัน
มีความรู้ มันมีระบบการจัดการที่สามารถเอามาพัฒนาต่อได้ ต้นไม้ กิ่งไม้เล็กๆ เอามาเป็นผลิตภัณฑ์
ของท่ีระลึก มีงานเยอะแยะไปหมด รวมถึงการท่องเที่ยวด้วย การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วน
ในการวางแผนขยับขับเคลื่อนและได้ประโยชน์
 แผนที่สองคิดว่า เอาแผนแรกมาสู่ปฏิบัติการเรื่องคน จะสู้ฝุ่นได้ยังไง เราไม่ได้มาสู้กันเอง 
เพราะเราคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมันใหญ่โตเกินกว่าที่จะขับเคลื่อนกันเอง ต้องขยับขับเคลื่อน
หลักการ หาช่องทางนี้ คิดว่าเป็นเรื่องส�าคัญ การที่เราจะไปสู้ เราต้องมีเป้าร่วมกันในการสู้ฝุ่นควัน
เร่ืองปฏิบัติการที่ท�าให้เกิดคนบ้านสู้ฝุ่นน�าร่อง โรงเรียน วัด ชุมชนเมือง โดยเราจะร่วมกันสร้าง
ผลงานได้ยังไง ทางนี้ก็ต้องมีงานข้อมูลส�าหรับการขยับเคลื่อนในเรื่องนี้ด้วย แล้วก็สื่อสาร ซึ่งอันนี้
เราคิดว่าทางพี่โตท�า Vivo ก็ขยับเคลื่อนได้ดีอยู่ 
 แผนที่สาม การจัดการพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ล้านต้น แล้วก็รวมทั้งการติดตามประเมินผล
ทั้งเมืองและชนบท อันน้ีเป็นแผนท่ีขยับขึ้นมาจากช่วงที่มีผลปีที่แล้ว แล้วก็มีการพูดคุยกัน 
รวมตัวกันพูดถึงเชียงใหม่จะไม่ทน จะไม่ทนในปีที่แล้ว แล้วก็มีการพูดแลกเปลี่ยนกันมาหลายๆ วง 
เขาคิดว่าใช้ปลูกต้นไม้อย่างเดียวก็ไม่พออาจจะต้องพูดถึงระบบการจัดการ แล้วก็การประเมินผล 
อันนี้ก็เนื่องจากทาง Thai PBS ด้วย อันนี้ส�าคัญมากๆ เป็นส่วนหนึ่งในการขยับเคลื่อน ทั้งกลไก 
ความร่วมมือ อาชีพปฏิบัติเป็นการปลูกต้นไม้
 เบื้องต้นเราคิดว่า จะต้องร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เราก็ยกตัวอย่างมาทั้งสมัชชาคนเมือง 
ในแง่ของการพัฒนากลไกขับเคลื่อน การพัฒนาความร่วมมือ ต้องร่วมกับกลไกที่ทางจังหวัดแต่งตั้ง
มา เราคิดว่า มันมีเนื้องานที่เราสามารถท�างานร่วมกันไปได้ 
 เรื่องวัดไร้ฝุ ่น ก็สามารถขยับเคลื่อนไหวกับหน่วยงานท่ีท�าอยู ่ในพื้นที่ แล้วอันนี้เป็น
อาจารย์ชยันต์ ท่านได้เสนอให้มีการขยับขับเคลื่อนในช่วงนี้ ก็คือเรื่องของการใช้เป็นที่วัดเป็นพื้นที่
การจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งท่านอาจารย์ชยันต์ก็ได้ไปคุยกับทางเจ้าคณะจังหวัด เราจะขยับขับเคลื่อน
เป็นแผนการจัดการแล้วก็ขยาย
 สุดท้ายอันน้ีเป็นตัวอย่างที่พวกเราไปร่วมกันท�าในเมือง ตรงถนนราชด�าเนินตั้งแต่ประตู
ท่าแพไปถึงวัดพระสิงห์ ในภาพจะเห็นว่าถ้าเราจัดการดี เรามีต้นทุนของเชียงใหม่ที่ดีอยู่มากแล้ว 
แต่ว่าการท�าให้มันเป็นพื้นที่จัดการก็ต้องมีการจัดการทั้งระบบนิเวศ
 ระบบนิเวศหมายถึงตั้งแต่การจัดการน�้า คุณภาพดิน การจัดการคุณภาพอากาศ เพราะว่า
ท�าให้มันเกิดคุณภาพที่ดี มันก็จะท�าให้ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่นี้ได้ด้วย ขาดไม่ได้คือท้องถิ่น เช่น 
เทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้ประกอบการในพื้นที่ ต้องให้เครดิตทางโรงแรมแทมมารีนด้วย ที่ช่วยขยับ
เคลื่อนติดต่อกันมา 3 ปีแล้ว
 อันน้ีเป็นเร่ืองของความรู้ ระบบการจัดการซึ่งถูกน�าร่องแล้วโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งไปตัดแต่งยางนาท่ีถนนเชียงใหม่-ล�าพูน โดยใช้หลักโลกธรรมมาใช้ในการด�าเนินงาน
แล้วก็มีแผนที่จะเอาขยะในพื้นที่อื่นๆ ในพื้นที่เมืองของอ�าเภอต่างๆ 24-25 อ�าเภอ 
 สุดท้ายก็เป็นการท�างาน โดยคณะท�างานน�าต้นไม้ใหญ่เข้าไปในพื้นที่สีเขียว การเพิ่มพื้นท่ี
สีเขียว การจัดการเราก็เอาองค์ความรู้ใหม่ เราได้งานทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาช่วยกัน
ขยับขับเคลื่อนในพื้นที่นี้ ร่วมกับกรมทางหลวงกับ อบจ. และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
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 แล้วตอนนี้มีแรงบันดาลใจอะไรที่ยังจะขับเคลื่อนสภาลมหายใจต่อไปอีกมากมายแค่ไหน 

จังหวะก้าวเดินของ สภาลมหายใจ
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ลักขณำ ศรีหงส์
 ทุกคนที่คุยมา เราก็ฟังมาตั้งแต่ต้น วันนี้คือความตั้งใจ พี่ๆ ที่อยู่ในวงนี้ น้องๆ เราคิดว่า
ทุกคนมีความตั้งใจ เราอาจจะเป็นคนรุ่นหนึ่ง ได้เห็นความตั้งใจที่จะช่วยกันท�าให้เชียงใหม่ออกจาก
ปัญหาฝุ่นควันที่มันยาวนานมา 10 กว่าปีแล้ว เราคิดว่ามันมีความผิดปกติ เราก็ก�าลังจะมาช่วยกัน
แก้ไขความผิดปกติน้ัน เราก็พร้อมเป็นโอกาสในการพัฒนา เราว่าโจทย์ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เมือง 
ชานเมืองหรือชนบท ก็คือการจัดการดิน น�้า ป่า ให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดได้ยังไง แล้วก็องค์ประกอบ
ของคนรุ่นใหม่ คนที่ก�าลังท�างานอยู่ในเมืองในจุดต่างๆ ต้องคิดอีกเยอะแยะเลย บรรยากาศที่เกิด
ขึ้นมา ในบรรยากาศเหล่านี้ มันก็ช่วยท�าให้เรามีก�าลังใจขยับเคลื่อนต่อ แล้วก็ผู้ใหญ่ในจุดต่างๆ ก็
เป็นบุคคลที่ช่วยกันหล่อหลอมกับคนรุ่นใหม่ คนรุ่นกลางและอีกมากมายนะคะที่อยู่ท่ัวเมืองเชียงใหม่ 
เราคิดว่าถ้าเรามีจุดมุ่งหมายร่วมมือแบบนี้ มันก็จะท�าให้เกิดคนเข้ามาร่วมมากมาย

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 คนละนาทีสุดท้ายค่ะ ถ้าทุกท่านที่ยังอยู่ตรงนี้นะคะ มีใครยกมือนะคะ พี่ปลายอ้อ

ปลำยอ้อ ทองสวัสดิ์
 เราจะมีทีมวิชาการซึ่งจะมีคณะของอาจารย์สมพร จันทระ กับอาจารย์ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม 
เป็นหลักในเชียงใหม่เลย โดยพยายามสร้างองค์ความรู้ของเราเอง คุณชัชวาลย์ได้จัดให้ทางสภา
ลมหายใจพร้อมกับทีมท�างานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ท่านรองอธิการฯ ท่านอาจารย์อาวรณ์ 
ท่านได้รวบรวมเอานักวิชาการที่ท�างานด้านฝุ่นควันมาพบกัน แล้วก็คุยกันว่าใครท�าอะไร
 หลังจากนั้นมา เราก็ได้อาจารย์ชยันต์ ที่ช่วยน�าเราเชื่อมกับกลุ่มนักวิชาการต่างๆ เช่น 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ ซึ่งเราก็ได้รับทราบว่าอาจารย์ชาคริตมีหลายโครงการที่ได้ท�าวิจัย และก็มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา เช่น มีการร่วมท�างานกับทางเทศบาลพนัสนิคม ท�าเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนขึ้นมา หรือว่า Application ที่ช่วยเตือนไฟป่าให้กับเกษตรกร สวนทุเรียนที่
อุตรดิตถ์ อันน้ีท่ีจะต้องมีการพัฒนาต่อไป มีการท�าระบบการจัดการเผาไฟระดับหนึ่งแล้ว แล้วก็
ทางจังหวัดก็ได้รับเอางานนั้นไปใช้บ้าง แต่ว่ายังจะต้องมีการพัฒนาต่อไป
 อาจารย์ชนิดากับอาจารย์วันเพ็ญก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องแผนที่ต่างๆ ที่จะน�าเอาข้อมูลมา
ให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ก็คือว่าทางเราได้หานักวิจัย
ที่จะมารวบรวมงานวิชาการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟป่า ซึ่งถือเอาตามสภาพภูมิศาสตร์
ของแอ่งเชียงใหม่-ล�าพูนตามข้อมูลของพวกเราท่ีเราจะใช้ประโยชน์ หรือว่าใช้ในการเจรจาต่อรอง
ทางด้านนโยบายหรือกระทั่งที่เราจะท�ามหกรรมตอนปลายปีนี้ เรามีนวัตกรรมอะไรที่เรายังขาดอยู่ 
มีอะไรที่เราต้องการความรู้ แล้วก็ท�าให้มันเป็นองค์ความรู้ที่ถ้าเราไม่อยู่แล้ว ใครต่อใครเขาจะ
สามารถน�าไปใช้ต่อได้

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 ขอบคุณค่ะที่รายงานงานด้านวิชาการที่มีการขับเคลื่อนเร่ืองนี้เยอะอยู่ภายใต้สภาลมหายใจ
ของเรา

ไพรัช โตวิวัฒน์
 ที่จริงแล้วในขณะน้ี ผมต้องบอกว่ามั่นใจมาก ส�าหรับการแก้ไขปัญหาในปีนี้แน่นอนคงจะ
ไม่ส�าเร็จสมบูรณ์ แต่ว่าอย่างท่ีเคยท�ามา ภาคเอกชนเชื่อในการลงมือท�า ถ้าเราไม่ลงมือท�าแล้ว
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ก็คงจะไม่เห็น คุยกันมันจะคุยกันผิวเผิน แล้วก็ที่ผ่านมานี้ จะคุยกับด้านบนลงมาตลอดเวลา ผม
เชื่อเรื่องเวลา เรายึดพื้นที่มาเป็นหลักแล้วไม่ค่อยพลาด การแก้ไขปัญหาตรงจุดแล้ว ก็เสนอแนวคิด
ในการแก้ไขปัญหาได้ตรง ได้ออกจากปัญหาได้จริง
 เห็นด้วยกับพี่ปลายอ้อทางสภาลมหายใจ เราคงต้องเน้นในเร่ืองของข้อมูลหาข้อเท็จจริง 
ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องลงไป ผมเชื่อว่าเป็นก้าวแรกที่ประสบปัญหาแล้วเกิดความกังวล จะมีการถอย
ไหม ผมว่าเราในที่ประชุมวันนี้ทุกคนคงไม่ยอมที่จะให้ช่วงนี้เป็นระยะเวลาแห่งการสูญหาย ผม
เชื่อว่าไม่มีใครยอมกันแน่ๆ ขอบคุณครับ

วิทยำ ครองทรัพย์
 ผมอยากจะกล่าวถึงการที่สภาลมหายใจ จัดให้มีการบรรยายต่างๆ ที่ได้รับโอกาสให้มีเสียง
สะท้อนมาจะดีมากเลย ผมอยากจะเสนอเพิ่มเติมว่าน่าจะเปิดช่องให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ 
ที่เขาจะรอให้เราไปหา เขาถึงจะมีโอกาสสะท้อนเสียง จะบอกว่าให้เขาส่งมาให้เราเลยยังไงก็น่าสนใจ
 สภาลมหายใจ จากข้อมูลที่เราได้รับไปเรื่อยๆ หากเราก�าหนดให้ PM 2.5 ลดลงในอนาคต 
เราอาจจะถูกท�าให้หลงทางได้ เพราะว่ามันมีอีกหลายประเภทเลยที่มันจะเป็นสาเหตุที่ท�าให้อากาศ
ไม่ดี ในการปรับตัวแทนที่จะท�าให้ PM หายไป ท�าให้อากาศสะอาดดีกว่า เพราะว่าไม่ว่าจะเป็น PM 
อะไรที่มันท�าให้อากาศไม่ดี คิดว่าเป็นภารกิจต่อมา
 ถ้ามองเรื่องปัญหาเรื่องฝุ่นในประเทศไทย และประเทศไทยเป็น Body เราต้องเป็นก�าลังใจ 
เพราะมันเป็นวิกฤต มันจ�าเป็นต้องใช้ระดับใหญ่ในการแก้ทั้งระบบ ดังนั้นขณะนี้จึงจะไม่ใช่ว่าไประบุ
ว่าคนนั้นถูก คนนี้ผิด แต่มันจะเป็นการแก้ด้วยความเข้าใจ และใส่ใจกัน แค่อยากฟังทั้งระบบ มอง
ปัญหาเรื่องการแก้เป็นแบบนี้นะครับ
 ผมอยากจะเสนอให้สภาลมหายใจมีการจัดแถลงข่าวที่พูดว่าสังคมโดยรวมในการรับรู้ และ
เข้ามาช่วยกันแถลงข่าวในทุกๆ ภาพเคลื่อนไหว ทางวิชาการ นโยบาย ท�าอย่างไร แล้วก็เปิดท้าย
ให้กับประชาชนที่อยากจะเข้ามาทางด้านต่างๆ ได้เข้ามาหาเรา ได้ใกล้ชิดและง่ายขึ้น

สุรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 ปิดท้ายที่คุณชัชวาลย์ค่ะ

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ
 ขอบคุณทุกท่านนะครับ เราคงต้องขอบคุณกันและกัน และก็ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันต่อไป 
ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนก�าลังจะขยับก้าวเดินร่วมกันต่อไป จับมือร่วมกันต่อไป ก็ขอให้มีสุขภาพที่
แข็งแรงนะครับ ปลอดภัยจาก Covid และ PM 2.5 
 ขอให้มีความเข้มแข็งในเร่ืองของความรู้และจิตวิญญาณ ที่เราจะเดินทางต่อไป ผมคิดว่า
อันหนึ่งที่อยากจะบอก อยากจะเรียนว่าการลุกขึ้นมาของเราในภาคพลเมืองคงจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่
ขึ้นมาทันที ที่เราลุกขึ้นมาแล้ว ก็มาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จับมือกันเดินแล้ว เชียงใหม่เปลี่ยนแล้วครับ 
แล้วผมเชื่อว่าจุดเล็กๆ เมื่อเชียงใหม่เปล่ียน มันจะสะเทือนไปหมด มันจะสะเทือนไปถึงดวงดาว 
มันจะสะเทือนไปถึงฟ้า ไปถึงจักรวาลโลก เชื่ออย่างนั้น สรรพส่ิงล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
 เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราก�าลังเรียนรู้เราก�าลังมุ่งมั่นเพื่อแก้ปัญหา จริงๆ แล้วมันคือการแก้
ปัญหาระดับชุมชนนะครับ จนกระทั่งไปถึงระดับโลกเรียกว่าอย่างนั้น

จังหวะก้าวเดินของ สภาลมหายใจ
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 ก็ขอให้สิ่งที่เราก�าลังจะท�าทั้งหมด สุดท้ายคงต้องมาเปลี่ยนแปลงที่ตัวเอง ที่จะอ่อนน้อม
ต่อโลกใบนี้ ที่จะอ่อนน้อมต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน ก็ขอให้ทุกคนท�างานอย่างมีความสุขนะครับ 
หวังว่าปีนี้เราจะได้เรียนรู้บทเรียนแล้ว ก็มีความส�าเร็จที่ดีๆ หลายเรื่องร่วมกันครับ ขอบคุณมากครับ 

สรุป
 วันที่ 9 เดือน 9 ปีที่แล้วเริ่มก่อตั้งสภาขึ้นมา เดือนธันวาคมเราก็มีการจัด “สภาเชียงใหม่
ลมหายใจเดียวกัน” เพื่อให้ท่านผู้ว่าฯ เป็นผู้ประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ว่าเราจะท�างาน
แก้ไขฝุ่นควันไปด้วยกัน
 ช่วงปีใหม่พูดคุยกับพระสงฆ์ ว่าการทอดผ้าป่าปีใหม่นี้ขอของใช้ที่เหลือเพื่อเตรียมให้ส�าหรับ
คนที่ดับไฟ
 เกิดปัญหาไฟป่าในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน สภาลมหายใจกลายเป็นศูนย์กลางที่คน
ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ส่งอาหารแห้ง เงินทอง เราก็ท�าหน้าที่กระจายสิ่งของเหล่านั้นไป
 รู้สึกคล้ายๆ ทนไม่ค่อยได้ ที่ยังเห็นคนที่ไม่มีข้อมูลและเขาก็ยังออกไปวิ่ง ปั่นจักรยานหรือ
ว่าใช้ชีวิตปกติ ไม่ได้ป้องกันตัวเอง อันนั้นคือส�าคัญที่ท�าให้รู้สึกว่าในฐานะประชาชนมันต้องช่วยกัน
แล้วก็ท�าเท่าที่จะท�าได้

สรีรัตน์ ตรีมรรคำ
 ปีนึงมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หมื่นกว่าคน และมีคนเสียชีวิตจากฝุ่นควันสี่หมื่นกว่าคน แต่
มันก็ยังไม่กระตุ้นให้เชียงใหม่รู้สึกกังวลหรือกลัว และต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งต่างจากไวรัสโคโรนา

อ.คำมิน เลิศชัยประเสริฐ
 พี่ชัชวาลย์ชวนให้ออกแบบเส้ือยืดเพื่อรณรงค์หาทุน ผมก็เลยน�าเสนอความคิดว่าให้ท�า 
Option ท�างานประมูลเพื่อหาทุนงบประมาณ แทนที่จะหยุดแค่นี้เราก็เลยคิดว่าจะใช้ศิลปะท�า
กิจกรรมต่อ เป็นจุดเร่ิมต้นว่าจะจัดนิทรรศการแล้วก็จัดสัมมนาซึ่งผ่านไปเม่ือเดือนมกราคม และ
หลังจากนั้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ (ปีหน้า) จะมีงานที่ศิลปินทั่วประเทศไทยที่ท�างานที่เรา
เรียกว่า “ศิลปะที่เกี่ยวพันกับพื้นที่ต่างๆ” ก็คือเชิญศิลปินที่มีความเชี่ยววชาญด้านนี้เข้ามาศึกษา 
แล้วก็เข้ามาท�างานร่วมกับพื้นที่ในเชียงใหม่ ให้น�าเสนอข้อมูลผ่านศิลปะรูปแบบที่ให้คนมีส่วนร่วม
กับการดูงานหรือว่ามีส่วนร่วมกับการท�างานมากขึ้น
 ตอนนี้ที่ท�าก็คือท�าแอนิเมชันชื่อ “ฝุ่นควันสู่สภาวะโลกร้อน” และเหตุการณ์ไฟและค่า PM 
ที่สูง เหตุการณ์อันนี้ท�าให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาร่วมกัน ถ้าเป็นไปได้ให้รวบรวมความรู้แล้วท�าให้มัน
เป็นแบบเรียนหรือเป็นองค์ความรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนและสร้างพฤติกรรมใหม่ หรือว่าเป็น
ทัศนคติ เช่น ให้เขารู้สึกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือว่าแยกขยะ อะไรที่แก้ที่ผู้ใหญ่ไม่ได้
เราก็ต้องแก้ตั้งแต่ช่วงเด็กน้ี เราต้องหานักวิชาการช่วยกันท�าให้มันเป็นเรื่องของการศึกษา รัฐต้อง
เข้ามามีส่วนร่วม

นลี อินทรนันท์ (ครูเบลล่ำ)
 ที่ผ่านมาก็นับเป็น 20 ปีแล้วที่ท�างานจิตอาสา พัฒนาเยาวชนที่ก้าวพลาดในชีวิต มา
ประมาณสัก 10 ปีที่ผ่านมาได้แล้ว ก็มีความสุขกับการท�าความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เราใช้ประโยค
ที่เราพูดว่า “เชียงใหม่สะอาดสวยด้วยมือเรา จากมือน้อยๆ” สภาลมหายใจกรุณาที่ให้เข้ามาท�างาน
ในส่วนของเมือง มีอยู่ 3 ประเด็นคือ Zero Waste, สัญจรสีเขียว และพื้นที่สีเขียว
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ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ
 สภาลมหายใจก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2019 ปีนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือผู้ได้รับผลกระ
ทบจริงๆ แล้วก็มีการท�างาน มีภารกิจการท�างานอยู่แล้วในหลายๆ ภาคส่วนแล้วขยับเข้ามารวมตัว
กัน สิ่งที่เราท�ามากที่สุดในช่วงก่อนหน้านั้นคือการระดมทุน ระดมทรัพยากร แล้วก็ไปช่วยกันดูแล 
ตอนนี้ เราจัดระบบภายในเป ็นเหมือน Platform ว ่าเป ็นพื้นที่กลางที่ท�าให ้ทุกคนเข ้ามา
มีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ท่ีมีใจอยากจะเข้ามาขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน เข้ามาเพราะว่า
ทุกคนรู้ว่ามันมีปัญหามาก ทั้งปัญหาสุขภาพ ทั้งปัญหาเรื่องสวัสดิการ ทั้งปัญหาเรื่องสังคมต่างๆ
มากมาย ทุกคนจะเข้ามาด้วยใจ แล้วก็ไปอยู่ใน Platform การท�างานด้วยการจัดระบบงาน พื้นที่
เมือง ภาคนอกเมือง ภาควิชาการ มีภาคธุรกิจที่เข้ามาสนับสนุน มีภาคศิลปินที่เข้ามาช่วยระดมทุน
ตั้งแต่ต้น แล้วก็มีภาครัฐ ซึ่งการที่เราจะท�างานกับจังหวัดได้ค่อนข้างต้องคุยปรึกษาหารือกันมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะกับท่านผู้ว่าฯ สิ่งที่เราอยากเห็นมากๆ ก็คือเจตจ�านงของทางการเมืองของรัฐบาล
ส่วนกลางที่จะแก้ปัญหาน้ีอย่างชัดเจนมากขึ้น ปีนี้เด่นชัดมากๆ ไฟไหม้ในเขตป่า ทั้งป่าอนุรักษ์
เชียงใหม่มีป่าอนุรักษ์ 53% ป่าสงวน 42% ที่เหลือนี้ก็คือ 5% ที่อยู่นอกพื้นที่ป่า เป็นต้น
 ประเด็นที่ 1 เราท�ามาปีนี้เป็นปีที่ 14 แล้ว เราก�าลังจะขึ้นปีที่ 15 ที่ผ่านมามันเป็นวิธีการ
จัดการโดยรัฐ รัฐมองเรื่องนี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้า เป็นภัยพิบัติเหมือนอุบัติภัย ปีนึงก็มาแก้กันครั้ง
นึง ตอนนี้เราเสนอให้เปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ ก็คือว่าต้องให้เรื่องนี้เป็นวาระร่วม มีเป้าหมาย
ร่วมกัน เพราะฉะนั้นเราเสนอว่าเรื่องนี้จะต้องแก้อย่างต่อเนื่อง ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
ไม่ใช่แค่ 2 เดือน เราเสนอว่าจะต้องเป็นการท�างานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคหมายถึงว่า ทางสภา
ลมหายใจก็มองอีกครับว่า ทุกภาคส่วนล้วนมีส่วนในการสร้างฝุ่นไปด้วยกันทั้งสิ้น ทุกภาคส่วนต้อง
มาช่วยกัน รัฐเข้ามาเปลี่ยนวิธี เปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนหลายๆ สิ่งหลายๆ อย่าง เพื่อลดฝุ่นควัน 
แก้ปัญหาไปพร้อมกัน ที่ส�าคัญเราเสนอใหม่ครับว่า จากการแก้ปัญหาแบบบนลงล่าง เราเสนอให้
แก้ปัญหาจากข้างล่างขึ้นไป โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ใช้ Area โดยให้ชุมชนเป็นหลัก เราจะเน้น
กระบวนการป้องกันมากกว่าจะไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หวังว่าภาครัฐจะเข้ามาด้วยใน 1. การแก้ไข
บกพร่อง 2. มีเจตจ�านงที่ชัดเจน 3. มีความต่อเนื่องและมีกระบวนการ ซึ่งอันนี้เราคิดว่าสิ่งที่เราท�า
ขณะนี้คือ การเตรียมความพร้อมในเรื่องการป้องกันทั้งระบบแบบบูรณาการ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ต้นเดือนพฤศจิกายนจะมีมหกรรม “การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันแบบยั่งยืน”

ไพรัช โตวิวัฒน์
 ผ่านงานเรื่องของฝุ่นควัน ถ้าเป็นผู้ว่าฯ ก็คือผ่านมาประมาณ 4 ผู้ว่าฯ แล้ว ปัจจุบันนี้คือ
คนที่ 4 สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเข้ามากระทบกับเศรษฐกิจแล้วประมาณสองพันล้านถึงหมื่นล้านแสนล้าน 
เชียงใหม่เป็นเมืองดิจิทัล คนที่เคยมาท�างานอยู่เชียงใหม่ครั้งหนึ่งเคยโหวตให้เชียงใหม่เป็นอันดับ 1 
ช่วงต้นปีนี้ตกอันดับที่ 86 ท่ีผ่านมาผมเชื่อว่าส่ิงท่ีมันขาดไปก็เหมือนกับเราวาดช้างกันคนละตัว แล้ว
ก็พูดถึงเรื่องช้าง แต่วันนี้น่าจะชัดเจนแล้วนะครับ จากทุกภาคส่วนเอาออกมากัน ไม่ว่าจะเป็น งาช้าง 
งวงช้าง หรือหางช้าง ก้นด้านซ้าย ก้นด้านขวา ขาด้านหน้า ด้านหลัง หางอยู่ตรงไหน ที่สามารถเอา
มารวมกันเป็นช้างได้ แล้วผมเชื่อว่า ปีแรกนี้เป็นการต่อเติม การท�าให้ภาพครบ ผมเชื่อว่ายังมีอีก
หลายภาคส่วนที่จะเข้ามาช่วยท�างานตรงนี้ให้เกิดขึ้นมา

วิทยำ ครองทรัพย์
 ปัญหามันเกิดข้ึนก็คือวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาล จะเห็นว่าความเคลื่อนไหวของภาคประชา
สังคมเชียงใหม่มีความเข้มแข็งเรื่องการท�างานในพื้นที่มา 20-30 ปีแล้ว เรามีวัตถุประสงค์คือ การ

จังหวะก้าวเดินของ สภาลมหายใจ
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ที่จะเป็นตัวแทนของภาคประชาชน ประชาสังคม จะส่งเสียงสะท้อนเป็นการแก้ไขปัญหา เดิมทีเรา
คาดหวังไว้ว่า “แปลกไหมการที่ชุมชนเจอฝุ่นควันซ�้าๆ อยู่ทุกปี” เราจะเป็นเหมือนเสียงสะท้อนของ
สังคม รัฐบาลให้เขาแก้ไขปัญหาแบบนี้มันถูกไหม ถ้าถูกเราก็สนับสนุน ถ้าไม่ถูกไม่ได้ผล เราต้อง
แสดงท่าทีคัดค้านและพร้อมเสนอข้อเสนอไป สภาลมหายใจบทบาทหลักจะต้องไม่ลืมการแสดง
เสียงสะท้อนวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาล
 เร่ือง พรบ.อากาศสะอาด จึงอยากจะขอเชิญชวนทุกๆ ท่าน ร่วมกันระดมรายชื่อให้ได้ 
1 หมื่นรายช่ือนี้ด้วย เพื่อการเอาไปประกอบการออกกฎหมาย ถึงจะใช้เวลานานก็อยากให้มี
คณะกรรมการบริหารอากาศขึ้นมาเลย เรียกว่าการเรียกร้องให้ท่านท�างานตั้งแต่ต้นทาง วันนี้การ
ตอบรับจากภาครัฐ หวังอย่างยิ่งครับว่าเขาจะมีจดหมายตอบรับออกมาว่าความเห็นคิดเหมือนเรา 
แต่ในความเป็นจริงในปัจจุบันยังไม่มี ซึ่งก็คาดว่าเราจะย้อนกลับไปเจอปัญหาเหมือนเดิม

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ
 สิ่งส�าคัญที่สุดก็คือว่า การจัดการบริหารของสภาลมหายใจ ท�าอย่างไรจะท�าให้การบริหาร
ศักยภาพ ท�าให้คนท�างานตามศักยภาพ ปล่อยพลังให้ตรงศักยภาพ แล้วขับเคลื่อนแบบเต็มศักยภาพ 
ใครมีความรู้มีความเชี่ยวชาญ อยู่ในโหมดไหน ตรงนั้นแหละคือภารกิจที่ผู้มีศักยภาพที่เราอยากจะ
ให้ท�าให้เต็มที่

อ.คำมิน เลิศชัยประเสริฐ
 สภาลมหายใจก็คือ เราทุกคน คือลมหายใจของเราทุกคน เราวิ่งหรือหนีสังคมก็คงต้องหนี
ทั้งชีวิต แล้วที่สุดผมว่า เรารวมตัวกันได้แล้ว ทุกคนก็ท�าหน้าที่ตัวเอง ผมว่ามันก็จะไปได้ ถ้าเรา
สามารถรวมทัศคติของคนที่ต้องการจะท�าเรื่องนี้ แล้วทุกศาสตร์ก็เป็นที่ยอมรับของแต่ละกลุ่มนี้ 
มันก็จะย่อยลงไปเรื่อยๆ แล้วมันก็สามารถขับเคลื่อนได้

วิทยำ ครองทรัพย์
 เรือ่งนโยบายเราส่งไปแล้ว แต่ตกไป เพราะว่าเจ้าของสทิธทิีแ่ท้จรงิคอืประชาชนยงัไม่รบัรู ้เรา
ต้องการให้สภาลมหายใจเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนรับทราบ

เดโช ไชยทัพ
 ประเด็นที่ 1 คนในเมืองไม่เคยรู ้สึกว่าตัวเองมีส่วนในการสร้างปัญหา แต่กลับรู ้สึกว่า
คนบ้านนอก คนในป่า คือผู้สร้างปัญหา คนในเมืองคือผู้ที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์และไม่เคยสร้าง
ปัญหาอะไรเลย อันนั้นคือความรู้สึกของคนชนบทว่าท�าไมคนในเมืองไม่เคยคิดว่าตัวเองมีส่วน
ในการสร้างปัญหาบ้างเลย แล้วคิดที่จะไปแก้ไขปัญหาที่บ้านนอกที่ชนบทเท่านั้น
 ประเด็นที่สอง ในเร่ืองการเผาในที่โล่ง ทั่วโลกเขาเลิกคิดเรื่อง Fire Protection ประสิทธิภาพ
ในการควบคุมไฟ ส่วนมากเขาไปสู่ Fire Management แล้ว คือการบริหารจัดการไฟ แต่บ้านเรา
คิดอยู่แต่ว่าเราจะต้องไม่ให้เกิดไฟเลย แล้วต้อง Zero Burn
 Fire Protection การป้องกันไฟไหม้ ซึ่งนับวันยิ่งจะอันตรายมากขึ้น อันตรายต่อระบบนิเวศ
ป่า ปีนี้ไฟไหม้ดอยสุเทพ-ปุย อย่างรุนแรง ไฟไหม้ดอยอินทนนท์อย่างรุนแรง เพราะเรามีวิธีคิดแบบ 
Fire Protection มากจนเกินไป
 ประเด็นที่สาม เร่ืองความคืบหน้าเรื่องการวางแผนการแก้ไขปัญหาไฟป่าที่มาจากแหล่ง
การเผาในพื้นที่เกษตรในเขตป่า
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 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ป่าที่ยังคงอยู่ในความดูแลของหน่วยงานที่เข้ามาท�าแผนในการ
บริหารจัดการ มีคน มีเป้าหมาย มีตัวชี้วัด มีแผน มีงบประมาณอย่างชัดเจนเพียงแค่ 2 ล้านไร่จาก 
12-13 สถานีควบคุม หรือคิดเป็น 20% อีก 80% ประมาณเกือบ 7 ล้านไร่ ไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบอย่างจริงจัง จุดบกพร่องครั้งใหญ่ที่ปล่อยให้อีก 80% ไม่มีการท�าแผนในการบริหารจัดการ 
เราเลยวนอยู่กับปัญหาฝุ่นควันที่มันเกิดขึ้นในการเผาไหม้ในพื้นที่ป่า
 80% ท�าไมไม่มีแผนในการจัดการ ก็พบว่ากรมป่าไม้ได้ถ่ายโอนภารกิจ โยนภารกิจในการ
ดูแลไฟป่าไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เชียงใหม่ถ่ายโอนไปจ�านวน 101 ต�าบล 4.8 ล้านไร่ 
แล้วท้องถิ่นไม่ท�าด้วยสาเหตุ 3 ประการ
 หนึ่ง โอนมาเฉพาะภารกิจ งบประมาณไม่ลงมา 
 สอง ท�าผิดระเบียบท�าไม่ได้ 
 สาม อบต. บอกว่าเวลาจะท�างานพัฒนา เช่น ท�าไฟกิ่งเพื่อให้ความสว่าง ท�าระบบน�้า ต่อ
ระบบน�้าบริโภคน�้าอุปโภคของชาวบ้าน ท�าอะไรไม่ได้เลย ติดขัดต่อท้องถิ่นเลยไม่ท�า
 เราจะไม่ปล่อยปละละเลยให้ชุมชนและท้องถิ่นแบกภาระ มีกระบวนการสนับสนุนในการ
จัดการไฟ
 อย่างที่พี่ชัชวาลย์ว่า นี่คือแผนที่เราก�าลังคิดกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กับพี่น้องหลายๆ 
คนว่า ถ้าภารกิจการถ่ายโอนเรื่องนี้ส�าเร็จแล้ว เราไป Empower ให้เขามีความรู้ มีความสามารถ
จึงจะเป็นความหวังท่ีจับต้องได้ใน 101 ต�าบลท่ีถ่ายโอนภารกิจไปในพื้นที่ 4.8 ล้านไร่ เราจะมี
ความหวัง นี่คือภารกิจที่หนึ่ง
 สอง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ จะน�าไปสู่เรื่องป่าชุมชน จนตอนนี้ได้มีการพัฒนา จน
ขึ้นมามีอ�านาจในการบริหารจัดการ ไม่ได้ขึ้นกับ พรบ.ป่าสงวน หรือพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 แล้ว 
อยู่ภายใต้ พรบ.ป่าชุมชน จังหวัด มีผู้ว่าฯ เป็นประธานในการอนุมัติแผน ตรงนี้ผมคิดว่าเป็น Critical 
Point เป็นจุดส�าคัญ ที่เราร่วมกับทาง สสส. ร่วมกับภาคีต่างๆ ที่จะท�าให้เราประสานกับส�านักต่างๆ 
เราจะลงไปสนับสนุนป่าชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับขึ้นทะเบียนแล้วประมาณแปดแสนกว่าไร่  
ตัวนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญ เพราะว่าเป็นการจัดการที่ชอบด้วยกฎหมาย แผนที่เกิดขึ้นก็ชอบ
ด้วยระเบียบกฎหมาย คณะกรรมการที่จะมาท�างานก็ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย หน่วยงานไหน 
ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน อบต. อบจ. ที่สามารถสนับสนุนเงินก็จะไปถึงชุมชนโดยเป็นรูปธรรม อันนี้
เราก็อยากจะเห็นว่าเชียงใหม่เราเริ่มต้นจาก 4.8 ล้านไร่ในการถ่ายโอนภารกิจ และก็ได้แปดแสนไร่
 ส�าหรับโจทย์ชุมชน ผมก็คิดว่ามี 2 เรื่องที่จะเป็นเรื่องส�าคัญที่เราคิดว่าจะต้องขับเคลื่อนใน 
3 พื้นที่ป่าอุทยานในจังหวัดเชียงใหม่ ต้องท�าแผน ได้ประสานงานกับส�านักงานบริหารนโยบายของ
นายกฯ แล้วก็ทาง ผอ. ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ตามแผนน�าร่อง เพื่อให้เกิดแผนการ
จัดการในอุทยาน 3 แห่ง คือ อินทนนท์, ดอยสุเทพ-ปุย และศรีล้านนา อันนี้เราจะท�าให้เป็นรูปธรรม 
เพื่อให้เกิดแผนที่ชัดเจนว่า 60 ชุมชนที่รอบๆ และอยู่ในเขตอุทยานสุเทพปุยจะมีแผนความร่วมมือ
กับสถานีควบคุมไฟป่ากับอุทยานแห่งชาติกับท้องที่ ท้องถิ่นกับหน่วยงานต่างๆ อย่างไร
 สภาลมหายใจควรจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร กระตุ้นท�าให้คนในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด
ได้เข้าใจ ได้รับรู้และร่วมเป็นขบวนเดียวกับสิ่งที่เสนอข้างต้น
 จังหวัดเชียงใหม่มี 2,066 ชุมชน ประชากรที่อยู่ใกล้ป่าประมาณ 1,500 กว่าชุมชน เป็น
สัดส่วนมากอยู่แล้ว อยู่ในเมืองอยู่ในนี้ก็ประมาณ 500 กว่า 1,500 อยู่ตามบ้านนอก ผมคิดว่า 
ก�าลังหลักอยู่ตรงนั้นนะครับ 
 ผมคิดว่าการบุกรุกป่าใหม่ ไม่ว่าจะไปเพื่อการท�าเกษตรชนิดใด จะปลูกข้าวโพด ปลูกอ้อย 
ปลูกมัน ปลูกแคร์รอต มันอันตรายท่ีสุด เพราะว่าผลชีวมวลที่เกิดจากการบุกรุกป่าใหม่ก็คือพวก

จังหวะก้าวเดินของ สภาลมหายใจ
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ใบไม้ พวกเศษใบไม้ จ�านวน 30,000-60,000 กิโลในพื้นที่ 1 แสน 3 แสนไร่ มันเยอะมาก ชีวมวล
ที่อยู่ในป่าโดยทั่วไป ในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบอยู่ประมาณ 1,500-3,000 กิโล 
 เชียงใหม่จะต้องมีหน่วยงานไหนที่มีงบประมาณ จะต้องลงขันท�าให้ภารกิจนี้เสร็จใน 2 ปี 
ภายในปี 65 เรื่องจะต้องจบ ขอบเขตที่อยู่ ที่ท�ากินต้องจบ ต้องไม่มีการบุกรุกใหม่ ที่สมควรได้รับ
สิทธิ์ก็ควรได้รับ เพื่อน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการปลูกในระบบ
วนเกษตร ส่งเสริมระบบการเกษตรที่มีโอกาสในการใช้น�้า ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ตอนนี้เข้าไม่ได้ 
เพราะว่าติดขัดในเร่ืองที่ไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมาย เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเกษตรที่ใช้ไฟ 
บัณรส บัวคลี่
 ชักชวนประชาชนให้เห็นว่า สิ่งที่เราต้องการมันก็คือเจตจ�านงของรัฐ มันสะท้อนออกมาได้
หลายวิธี วิธีที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องกฎหมาย ที่ส�าคัญคือแนวนโยบายกรอบแผนงานของนโยบาย
ต่างๆ 
 ปีนี้เราก�าลังจะผลักดันแนวคิดใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่งเข้าใจว่าก�าลังร่างแผนใหม่ขึ้นมา 
ที่เขาบอกว่า จะใช้วิธีการประมวลอ�านาจให้มันใหญ่ขึ้น ให้คนที่ส่ังการใช้ทรัพยากรทุกอย่างทุกหน่วย 
ทุกกระทรวง ทบวง กรม แปลว่า ก่อนหน้านี้ใช้งานไม่ครบทุกหน่วย นี่คือระดับช�านาญการระดับ
ปฏิบัติการ เราคุยกันว่าภายในเดือนสองเดือนนี้เราต้องไปคุย ที่จะเสนอแผนให้กับรัฐบาลว่าปีนี้เรา
จะเน้นการป้องกันเหมือนการป้องกัน Covid เราจัดเตรียมเรื่องชาวบ้านชุมชนต่างๆ ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม แล้วก็เราจะสนับสนุนเครือข่ายในเชิงป้องกัน ก�าลังเตรียมท�ากันอยู่

ลักขณำ ศรีหงส์
 แผนแรก กค็อืพฒันาความร่วมมอืเชือ่มร้อยการพฒันากลไกในการจดัการสิง่แวดล้อมจงัหวดั
เชียงใหม่ เราคิดว่าในส่วนของเขียวสู้ฝุ ่น ท�างานทั้งในส่วนของภาคเมืองและชนบทด้วย แล้วก็
พยายามจะเชื่อมพร้อมกันทั้ง 3 จุดเพราะว่าแต่ละจุดมีระบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไป 
อย่างเช่น เรื่องของพื้นที่สีเขียวของจังหวัดเชียงใหม่ เราคิดว่าจะต้องมีการจัดตั้งสถาบันการจัดการ
พื้นที่สีเขียวจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งระบบตั้งแต่การออกแบบ การดูแลฟื้นฟู แล้วก็การพัฒนา ต่อยอด 
โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจสีเขียว
 แผนที่สองคิดว่า เอาแผนแรกมาสู่ปฏิบัติการเรื่องคน จะสู้ฝุ่นได้ยังไง
 แผนที่สาม การจัดการพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ล้านต้น แล้วก็รวมทั้งการติดตามประเมินผล
ทั้งเมืองและชนบท อันนี้เป็นแผนที่ขยับขึ้นมาจากช่วงที่มีผลปีที่แล้ว
 ระบบนิเวศหมายถึง ตั้งแต่การจัดการน�้า คุณภาพดิน การจัดการคุณภาพอากาศ เพราะว่า
ถ้าท�าให้มันเกิดคุณภาพที่ดี มันก็จะส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่นี้ได้ด้วย ขาดไม่ได้คือท้องถ่ิน
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 14

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญหา
ฝุ่นควันอย่างยั่งยืน ตอนที่ 1

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563

ผู้ร่วมเสวนา
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช ผอ.ศูนย์วิจัยพหุวิทยาการเกี่ยวกับเมี่ยง 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชาตรี แซ่ย่าง เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟขุนช่างเคี่ยน
สมเกียรติ มีธรรม กองเลขาคณะท�างาน แม่แจ่มโมเดล
ดร.สุมิตร อธิพรหม รอง ผอ.ฝ่ายประสานงานและกิจการพิเศษ
บัณรส บัวคลี่  ฝ่ายสื่อ (ผู้ด�าเนินรายการ)

บัณรส บัวคลี่
 สวัสดีครับทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมพูดคุยกันวันนี้ วันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหามลพิษฝุ่นควัน จัดโดยสภาลมหายใจเชียงใหม่ ซึ่งเรามีงานหลายภาคส่วน ที่เราก�าลังคุย
กันอยู่นี้อยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ท่านมีความเมตตาในการช่วยเหลือ
งานสังคมและด้านวิชาการ การพัฒนานโยบายสาธารณะ ครั้งนี้ครั้งที่ 14 แล้วนะครับ วันนี้เราจะ
พูดคุยกันในประเด็นปัญหาว่าด้วย “นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่าง

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 1
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ยั่งยืน” แต่ละท่านก็เกี่ยวข้องกับการเกษตร การท�าธุรกิจ การผลิต เกี่ยวข้องกับป่าหมดเลย แต่ละ
คนก็มีประสบการณ์มีมุมมองที่แตกต่างกัน อยากจะให้ช่วยเล่าเรื่องราวของตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่ท�า
 และสองคือสิ่งที่ท่านมองเห็นระบบนิเวศในรอบๆ ตัวท่าน ของเชียงใหม่ หรือทางภาคเหนือ 
ที่ท่านมองเห็นในขณะนี้ สถานการณ์เป็นอย่างไร พอใจหรือไม่ รอบแรก 5 นาที ขอเชิญครับ 

สมเกียรติ มีธรรม
 โจทย์ส�าคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ผ่านมามันก็คือถ้าไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด 
ผักกาดหรือหอมแดง กะหล�่าปลี เราจะหาตัวใดมาทดแทนได้ ตรงนี้คือโจทย์ใหญ่ที่เราเจอตลอด 
เราก็เลยมาน่ังคิดกันทุกวันว่าจะมีตัวไหนที่จะมาทดแทนแบบนี้ได้ และต้องเป็นพืชที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ลดการพังทลายของหน้าดิน ขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนไปพร้อมกันด้วย 
หลายๆ เรื่อง ทางเราที่ขับเคลื่อนมา 2-3 ปีแล้ว เราใช้ไผ่เป็นพืชเบิกน�า เพื่อน�ารายได้ให้แก่ชุมชน 
3 ปีแล้ว ตอนนี้ก็มีพื้นที่ปลูกอยู่ที่ประมาณ 1,300 ไร่ 
 ในช่วงเปลี่ยนผ่านเราจะเปลี่ยนทันทีทันใดไม่ได้เพราะชาวบ้านถูกหลอกมาเยอะมันก็เลย
ต้องมีการสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้าน
 นอกจากน้ีเรายังส่งเสริมในส่วนของ ต้นน�้า กลางน�้า มันก็เลยเกิดโรงงานแปรรูปขึ้นมา
ร่วมกับทีมงานกับพี่เดโชกับใครต่อใครอีกหลายคน ที่สุดของงานคือเพื่อสร้างความม่ันใจให้กับ
ชาวบ้าน กลางน�้ามันยังไม่พอ ก็ไปในส่วนของปลายน�้า เอาไปขายที่ไหน แต่พอมาถึงวันนี้พอที่จะ
เห็นช่องทางในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พืชทางเลือกอื่นๆ ถ้าไม่มีในส่วนของต้นน�้า ก็ไม่มีกลางน�้า
 ส่วนปลายน�้ามันจะเป็นตัวก�าหนดส�าคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สิ่งตรงนี้ต้องมาคู่กันกับ
รายได้ของประชาชน ซึ่งท�าให้ชุมชนดีขึ้น
 ส่วนที่สองคือ ความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม การสร้างพื้นที่สีเขียวท�าให้ลดการพังทลายของ
หน้าดิน 
 อันที่สามคือ ชุมชนเข้มแข็ง เช่น ชุมชนสามารถที่จะผลิตด้วยตนเอง ท�าการตลาดเองได้ 
แปรรูปเองได้ ก็จะครบในเรื่องของรายได้ สิ่งแวดล้อมและสังคมเข้มแข็ง

บัณรส บัวคลี่
 คุณสมเกียรติ เห็นความเปลี่ยนแปลงของแม่แจ่มอย่างไร และการเปลี่ยนจากพื้นที่ข้าวโพด
มาปลูกไผ่พื้นที่เยอะไหม? 

สมเกียรติ มีธรรม
 ในช่วง 2-3 ปี มานี้ จะอยู่ที่ 1 แสนไร่ ก่อนหน้านี้พื้นที่ปลูกประมาณ 120,000 ไร่ ปี 54 
มี 140,000 ไร่ ตอนนี้สภาพพื้นที่ก็เปลี่ยนไป เนื่องจาก
 1. ต้นทุนสูง รายได้ต�่า ดินเสีย และหนี้สินเพิ่มพูนขึ้น ท�าให้ชาวบ้านเริ่มหาทางเลือกให้กับ
ตนเอง เช่น ปลูกฟักทอง ปลูกไม้ผล หรือไม้ช่วงสั้น เช่น กะหล�่าปลี หอมแดง เปลี่ยนด้วยตัวชุมชน
เอง
 2. เกิดการเปล่ียนแปลงโดยทางทีมพวกและเครือข่ายผมเองที่ไปหนุนเรื่องการปลูกไผ่ และ
มีกาแฟ ในการฟื้นฟูป่าด้วย แต่เพิ่งเริ่มต้นมีแค่ 56 ไร่ และจากหน่วยงานของกรมป่าไม้ที่มา
สร้างป่า สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
 ตรงนี้คือการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นมี 2 ส่วนคือ ในส่วนของตัวชุมชนเองและจากการ
สนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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 ปี 63 มีการส่งเสริมการปลูกไผ่ ซ่ึงมีงบมา 350 ไร่ ปรากฏว่ามีคนที่เข้าร่วมค่อนข้างต�่า แต่
พื้นที่สูงข้ึน แสดงให้เห็นว่าชุมชนต้องการเปลี่ยนแปลงแต่มีพืชตัวไหนที่ตอบโจทย์ได้บ้าง โดยเฉพาะ
เรื่องรายได้ในระยะยาว
 ของเราวางไว้ว่าต้องมีพืช ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว คือกรอบที่เราวางไว้ครับ

บัณรส บัวคลี่
 คุณชาตรี มีประสบการณ์อย่างไรมาแลกเปลี่ยนครับ ในเรื่องการปลูกกาแฟ และมุมมอง
เรื่องระบบนิเวศครับ

ชำตรี แซ่ย่ำง
 ผมเป็นเกษตรกรอยู่ข้างบนอยู่แล้ว แล้วลงมาเรียน มาท�างานข้างล่าง จุดเปลี่ยนคือพอได้
กลับไปที่บ้านก็คิดว่าจะท�ายังไงให้ระบบนิเวศยังคงอยู่และมั่นคง ยั่งยืนต่อไป ก็กลับไปดูว่าพื้นที่เรา
มีอะไร และพืชอย่างหน่ึงคือกาแฟ ปี 2515 มีโครงการส่งเสริมเกษตรบนพื้นที่สูง ส่งเสริมให้
ชาวบ้านมีอาชีพเพื่อลดการปลูกฝิ่น 
 กาแฟจะอยู่กับระบบนิเวศที่ซับซ้อน สามารถอยู่กับป่า กับต้นไม้ได้อยู่แล้ว ในขุนช่างเคี่ยน 
ก็อยู่ในทิศทางแบบนี้มาตลอด 30 ปีที่ผ่านมา

บัณรส บัวคลี่
 กาแฟเป็นอาชีพเลี้ยงดูเราได้เลยใช่ไหมครับ

ชำตรี แซ่ย่ำง
 ณ เวลาน้ีส�าหรับผมคือ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในชุมชนก็ถือว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่สร้าง
รายได้ เพราะพืชหลักคือ ลิ้นจี่กับกาแฟ คือสร้างงานและรายได้ให้ชาวบ้านได้

บัณรส บัวคลี่
 ผมทราบว่าเรามีร้านอยู่ข้างล่าง เป็นธุรกิจต่อเนื่อง ช่วยเล่าให้ฟังทีครับ ให้คุณชาตรีให้
แง่มุมส�าหรับการปลูกกาแฟได้มองว่ากาแฟเป็นหนึ่งในทางเลือกได้

ชำตรี แซ่ย่ำง
 เรื่องหนึ่งคือ นิเวศ เพราะกาแฟสามารถอยู่กับพืชอย่างอื่นได้ ถ้ามีสวนกล้วย สวนลิ้นจี่ มี
อะโวคาโดก็เอากาแฟไปปลูกได้ แต่ก็ต้องแลกกับการจัดการนิดนึง และกาแฟเป็นพืชที่ใช้น�้าน้อย
ไม่จ�าเป็นต้องใช้เคมีก็อยู่ได้ แค่จัดการแปลงให้สมบูรณ์ ถือว่าเป็นตัวเลือกในการเพิ่มในแปลงให้
มีรายได้เพิ่มขึ้น ถ้ามีพื้นที่ประมาณ 800 เมตรขึ้นไป ถ้าสูงกว่านั้นก็จะพิเศษขึ้นไปอีก 

บัณรส บัวคลี่
 ขอเชิญ ผอ.ชาติชาย ครับ เรื่องเมี่ยงก็เป็นเศรษฐกิจป่าเหมือนกัน อาจารย์มีมุมมองยังไง
กับผู้คนที่อยู่ในเศรษฐกิจป่าครับ มองเรื่องนิเวศและเรื่องอื่นๆ ในชุมชนที่ไปเจอมาอย่างไรครับ

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 1
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ผศ.ดร.ชำติชำย โขนงนุช
 ขอแนะน�าศูนย์เมี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อเต็มคือ ศูนย์วิจัยพหุวิทยาการเกี่ยวกับ 
“เมี่ยง” แนวคิดในการตั้งขึ้นมาต้องให้เครดิต ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ที่ช่วยเริ่มแนวคิดว่าเมี่ยงเป็นของ
คนเหนือและเกี่ยวข้องกับอะไรหลายๆ อย่าง สุดท้ายเลยสรุปเป็นพันธกิจของศูนย์เราว่ามี “การ
อนุรักษ์และสืบสานความเป็นล้านนา” อนุรักษ์คือสืบสานเรื่องเมี่ยงและพันธุกรรมพืชของเมี่ยงด้วย
 เร่ืองที่สอง คือเรื่องการศึกษาที่เรามีทีมงานมาจากสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ท่ีช่วยใช้ 
“เมี่ยง” เป็นโมเดลในการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนของตนเอง รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง คณะศึกษาศาสตร์ 
ได้รับรางวัลมาหลายรางวัลเกี่ยวกับการใช้เมี่ยงเป็นโมเดล 
 เรื่องที่สาม คือ เศรษฐกิจของชุมชน เราทุกคนพยายามจะท�าให้เมี่ยงเป็นฐานของรายได้
 ในวันนี้ที่เรามาพูดกัน จริงๆ แล้วป่าเมี่ยงมีส่วนอย่างมาก ไม่ว่าความสูง 300 เมตร หรือ 
1,000 เมตร ป่าเมี่ยงช่วยให้ป่าชุ่มชื้น 
 ในจังหวัดน่านระหว่างทางที่ไปป่าเมี่ยง มีไร่ข้าวโพด มีเขาหัวโล้น แต่พอก้าวเข้าไปในเขต
ต�าบลที่มีการปลูกเมี่ยง พบว่าเขียวชอุ่มหมดเลย ท�าให้เราเห็นว่าเมี่ยงมีความส�าคัญกับป่าอย่างมาก 
หมู่บ้านอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง แต่น�้ามีความอุดมสมบูรณ์มาก ชุมชนเข้มแข็ง น�้าแทบไม่มีสารเคมี
เจือปน เป็นป่าเมี่ยงที่เป็นชุมชนเข้มแข็ง 
 ทีนี้เราจึงมองเห็นแนวคิดในการใช้ “เมี่ยง” ที่เป็นพืชที่อยู่กับคนล้านนามานานน่าจะเป็น
แนวทางนึงในการช่วยอนุรักษ์ป่า ท่านอาจารย์เกตุ เสนอโครงการ “คน ป่า และเมี่ยง” คือสามค�านี้
แยกออกจากกันไม่ได้ของคนที่อยู่ในป่าเมี่ยง คนคือมนุษย์ ที่อยู่กับป่า และเมี่ยงก็คือพืชที่อยู่กับป่า
เช่นกัน เมี่ยงนี่ไปกับกาแฟได้ดีมาก หลายที่แต่ก่อนเป็นป่าเมี่ยงแล้วขยับมาเป็นกาแฟ เขาอยู่
ด้วยกันได้ 
 ความลุ่มลึกของ “คน ป่า และเมี่ยง” ที่ผมชอบพูดคือ “เมี่ยงมีป่าอยู่คนยัง” นั่นคือคนกับป่า 
พึ่งพากันและกันอยู่ อันนี้เป็นปรัชญาที่เราใช้
 ปีที่แล้วเราได้ร่วมงานกับทีมไร้หมอกควันของทาง มช. เราเป็นทีมงานส่วนหนึ่ง เราใช้ชื่อ
ว่า “การเพ่ิมพื้นที่ป่าโดยการเกษตรเชิงวัฒนธรรม” โครงการเกษตรเชิงวัฒนธรรมคือ “การปลูกเม่ียง 
เลี้ยงฮ่อม ซ่อมป่า” พื้นที่ที่เขามีป่าอยู่แล้วนะครับเขาสามารถพัฒนาได้ เราเอาต้นเมี่ยงไปให้ เอา
ฮ่อมไปให้นะครับ แล้วก็มีอีกหลายโครงการที่ท�างานในลักษณะเดียวกัน
 ระบบนิเวศในมุมมองของผมปัจจุบันนี้เป็นยังไง เมื่อก่อนนี้ผมจบเทคนิคการแพทย์ สอนที่
ไบโอเทค ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเลย มางานนี้เราได้ลงพื้นที่เราได้เห็น ได้ลงไปในชุมชน 
หมู่บ้านชุมชนไม่ทราบว่าป่าเป็นอย่างไร ภาพถ่ายทางอากาศของหมู่บ้านภูเขาหายเกือบหมด
เวลาเขามาดูแล้วเห็นว่าสภาพหนักมากขนาดนี้เลยหรือ เขาไม่เคยมองจากข้างบนลงมา มาดูอีกที
ป่าหายไปเยอะมาก 
 แล้วที่เราไปเจอมาเป็นชุมชนที่มีความหลากหลาย ชุมชนที่ป่าเหลือขึ้นอยู่กับความเข้มแข็ง
ของชุมชน อันนี้เป็นปัจจัยส�าคัญ ในชุมชนเข้มแข็งที่น่าจะรักษาป่า และหมู่บ้านให้อยู่ด้วยกันอย่าง
เหนียวแน่น แต่ที่ไหนถ้าสมมติว่าชุมชนไม่ค่อยเข้มแข็ง จะไม่ค่อยมีความสามัคคีกันเท่าไหร่
แล้วป่าจะหายไปเยอะ เวลาเอาโครงการอะไรเข้าไปให้เขาก็จะสานต่อไม่ค่อยได้ จากโครงการที่เรา
ไปท�าแล้วเอาต้นไม้ไปปลูก 3 หม่ืนกว่าต้น ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วก็เอาพวกมะม่วงหิมพานต์
ไปให้เขา ซึ่งเราคิดว่าในอนาคตเขาจะใช้เป็นวิสาหกิจชุมชนของเขาได้ แต่ในป่าที่ชุ่มชื้นอยู่แล้วก็เอา
ต้นไม้ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของเขาไปให้
 “เมี่ยง ฮ่อม ป่า” “เมี่ยง ฮ่อม กาแฟ” อยู่ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบมาก ถามว่าระบบนิเวศ
ของภาคเหนือในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร? น่าเป็นห่วงมากครับ 
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 แล้วชุมชนหลายชุมชนก็น่าเป็นห่วงมากเช่นกัน เพราะว่าไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรของ
การท�าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เลยนะครับ มีชุมชนนึงมาเปิดใจว่า อาจารย์ครับ ผมมีรายได้ประมาณ 
4 แสนกว่าบาทจากการขายข้าวโพด แต่ทราบไหมครับ หลังจากได้เงินมาแล้วเงินแทบไม่เหลือ 
นี่คือสิ่งที่อยากจะแชร์ให้ได้ฟังกันนะครับ ในเบื้องต้นสรุปแล้วสิ่งแวดล้อมน่าเป็นห่วงครับ

บัณรส บัวคลี่
 ผมเคยได้ยินมาว่า “ป่าเมี่ยง” เป็นป่าดั้งเดิม สามารถปลูกได้ด้วยเหรอครับ

ผศ.ดร.ชำติชำย โขนงนุช
 ปลูกได้ด้วยครับ เมี่ยงจริงๆ แล้วก็คือชาอัสสัม ซึ่งเป็นของคนล้านนา ส่วนนึงของประเทศ
จีน ส่วนนึงของพม่า ส่วนนึงของเราแล้ว ก็ทางเหนือของประเทศไทยเป็นเจ้าของ ไอ้ต้นชาเหล่าน้ี
แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ จากประสบการณ์ที่ผมไปมาหลายประเทศ
 สามารถปลูกได้ด้วยหรือ? โดยธรรมชาตินะครับ “เมี่ยง” หรือ “ชาอัสสัม” เป็นพืชที่มีอายุ
ยืนต้นเป็นร้อยปี เวลาเราไปถามว่า “ต้นเมี่ยงนี่ใครปลูก” เขาก็จะตอบว่า “ไม่รู้ เห็นมาตั้งแต่เกิด” 
 ปัจจุบันเราเร่ิมมีการเพาะพันธุ ์และขยาย มีคนเพาะกล้าต้นเมี่ยงหรือชาอัสสัมแล้วก็มี
การกระจาย ซึ่งในอนาคตจะมีจ�านวนของต้นเมี่ยงเยอะขึ้น เพราะว่าทีมของเราเอง คือ “ศูนย์วิจัย
พหุวิทยาการเกี่ยวกับเมี่ยง” เรามีงานวิจัยท่ีเราเรียกว่าหลากหลายมุม ตอนนี้สามารถที่จะพัฒนา
เมี่ยงให้เป็นยาที่หลากหลายข้ึน และที่ส�าคัญเมี่ยงมีคุณสมบัติหรือมีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้ โดยเฉพาะ
มะเร็งล�าไส้ 
 
บัณรส บัวคลี่
 ผมมีโจทย์ที่จะมาถามท่านวิทยากรในวันนี้ 
 ข้อที่ 1 หากมีพื้นท่ีที่ไม่ใช่แม่แจ่ม แต่เป็นเขตพื้นที่ที่มีน�้าน้อยแล้วปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น 
ข้าวโพด มีระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม อยากจะเปลี่ยนแปลงจะต้องท�าอย่างไร
 ข้อที่ 2 ในฐานะที่เรามีพลังในตรงนี้ อย่างเช่น สภาลมหายใจเชียงใหม่ เราจะไปช่วยเขา
อย่างไร สามารถท�าได้ไหม เชิญคุณสมเกียรติ ก่อนครับ

สมเกียรติ มีธรรม
 ผมคิดว่า เราต้องมีพืชระยะสั้น เช่น ไผ่ แล้วระยะกลางคือ ไม้สัก ไม้ประดู่แดง แล้ว
พืช กลาง ยาว สามารถอยู่ร่วมกันได้ ส่วนพืชระยะสั้นอาจจะต้องแยกออกมาชัดเจนเลย ซึ่งอาจจะ
ต้องใช้ในพื้นที่แปลงเดียวกันก็ได้ หรือแยกออกมาอีกแปลงนึงก็ได้ อย่างเช่น มะเขือ กะหล�่า อะไร
ก็แล้วแต่ แต่พืชช่วงสั้นต้องมีการจัดการใหม่ที่ไม่ใช้พื้นที่เยอะ อาจจะใช้โรงเรือนปิด แล้วลดการใช้
สารเคมี หรือท�าเป็นอินทรีย์ไปเลย เน้นคุณภาพของผลผลิตแล้วราคาจะเพิ่มให้สูงขึ้น ถ้าเราจัดการ
พืชช่วงสั้นน้ีได้เราก็จะใช้พื้นที่น้อยลงและมีรายได้เพิ่ม ถ้าตอบโจทย์ตรงนี้ได้ ที่เหลือก็นอนกิน
อย่างเดียว
 กาแฟก็เก็บปีนึง ไม้สักก็ 4-5 ปีก็เก็บได้ ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ ถ้าเราออกแบบโจทย์
แบบน้ีได้แล้วขยับพร้อมกันทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ก็จะขยับไปได้ 

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 1
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บัณรส บัวคลี่
 แต่ว่ามันไม่ได้ง่าย สมมติเราไปบอกคนแม่แจ่มว่า “หยุดปลูกข้าวโพด” แล้วเขาบอกว่า 
“จะเอาอะไรกินล่ะ” เพราะฉะนั้น ระยะสั้นก็เป็นพืชที่ประทังชีวิตได้ แต่ว่าก็ต้องลงดอยมา ต้องมา
หาตลาด
 ความยากที่สองก็คือ พืชระยะกลาง อย่างเช่น กาแฟ เขาสามารถปลูกกันได้หมดทุกแห่ง
หรือเปล่า? ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมหรือเปล่า? 
 ต้องถามคุณชาตรี ถ้าเป็นสินค้าแบบแชมป์ สามารถปลูกได้ในลักษณะโมเดลแบบนี้จริง
หรือเปล่า?

ชำตรี แซ่ย่ำง
 ถ้าเอากาแฟลักษณะพิเศษจริงๆ ลักษณะพื้นที่และการดูแลก็ต้องพิเศษจริงๆ กาแฟ
ปลูกได้ทุกที่ แต่พอเลือกตลาด เลือกลูกค้าว่าจะขายให้ใคร ตลาดแบบไหน เราก็ต้องท�าการบ้าน
นิดนึงว่าเราควรมีพื้นที่แบบไหน 
 ถ้าพื้นที่ดีการท�ากาแฟมันก็ง่ายขึ้น ในตลาดกาแฟพิเศษจะดูหลายเรื่อง สังคม สิ่งแวดล้อม 
อีกเรื่องนึงคือรสชาติ คือมีรสชาติที่ซับซ้อน มีเอกลักษณ์ ตัวตนของตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากนิเวศ
รอบกายของตัวเอง ซึ่งจะมาจากแบคทีเรีย จุลินทรีย์ ยีสต์ ในพื้นที่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ที่ปลูกได้
ทุกที่แต่ต้องท�าการบ้านเยอะขึ้น
 แล้วตลาดนี้ก็โตไปเรื่อยๆ เพราะกาแฟก็คืออาหาร แล้วไม่ได้มีรูปแบบตายตัว ทุกคน
สามารถครีเอต และคิดโจทย์ ซึ่งมีช่องทางในการเดินตลอดเวลา

บัณรส บัวคลี่
 อ.ชาติชาย นอกจากโมเดลของพี่สมเกียรติ เรื่อง ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า และการปลูก
กาแฟแบบคุณชาตรี นอกจากโมเดล 2 ตัวนี้ สามารถเอาโมเดลไหนเข้าไปเสียบได้บ้าง อย่างเมี่ยง
ใช้ระยะเวลานานไหมครับ

ผศ.ดร.ชำติชำย โขนงนุช
 จริงๆ แล้วทั้ง 2 ท่านคือคุณสมเกียรติกับคุณชาตรีนั้นเป็นมุมมองที่เราก็มองอยู่แล้วและก็
เห็นด้วย แต่เรื่องความเหมาะสมของพื้นที่และระยะสั้น ระยะกลาง เกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของ
ชาวบ้านด้วย เพราะสิ่งที่เรามองนอกเหนือจากทั้ง 2 ท่าน เรามองในแง่ของความเหมาะสมของพื้นที่ 
แล้วเราใช้เชิงวัฒนธรรม คือเรามองว่าภาคเหนือของประเทศไทยเรามีอะไรเราสามารถขายได้หมด 
 ที่เราพยายามใช้พืชวัฒนธรรรม เรามองว่าทางเหนือสิ่งที่ขายได้มันมาจากวัฒนธรรม มัน
เป็นต้นทุนที่บรรพบุรุษให้มา ถ้าเรามองว่า หากเราเอาพืชชนิดอื่นที่ไม่เคยอยู่ในพื้นที่เลยแล้วเอามา
ปลูก ในอนาคตจะเกิดความยั่งยืนหรือไม่? อันนี้คือสิ่งที่เรามอง
 การด�าเนินการเราคือ แต่ละพื้นที่จะมีพืชที่เอาไปทดแทนไม่เหมือนกัน ในพื้นที่ที่ไม่มีน�้าเลย
จะท�ายังไง? คือเราต้องมีการวางแผนสอดรับไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาสินค้าล้นตลาด ขายไม่ได้
 เมี่ยงของเราก็พยายามคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ชาวบ้านแต่ก็จะท�าอย่างไรให้ไม่เป็นผลิตภัณฑ์
โหล ทางศูนย์เมี่ยงของเราก็มีการวางแผนว่าจะท�าการคุมคุณภาพช่วยเขา ชาวบ้านไม่ต้องจ่ายตังค์
แต่ถ้าเอกชนจะเอาไปใช้จะต้องจ่ายตังค์อะไรแบบนี้ แต่วิสาหกิจชุมชนเราช่วยฟรี
 โดยสรุปก็คือ การจะเอาพืชเข้าไปปลูกในชุมชนแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน เราจะเน้น
เชิงวัฒนธรรมและมองถึงความยั่งยืน
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บัณรส บัวคลี่
 อาจารย์ครับ ถ้าเราจะปลูกเมี่ยงเราจะต้องมีอุณหภูมิแบบไหน สิ่งแวดล้อมแบบไหน ความ
สูงแบบไหน

ผศ.ดร.ชำติชำย โขนงนุช
 คนเข้าใจว่า “ชา” ต้องปลูกในพื้นที่สูงๆ ปลูกพื้นที่ต�่าๆ ไม่ได้ แต่เชื่อไหมครับว่าน่านมี
ความสูงแค่ 400 เมตร ทางศูนย์เราท�าการส�ารวจมาแล้วว่าต�่าสุดพื้นที่ 300 เมตร ก็สามารถปลูก
เมี่ยงได้ ทีน้ีใบเมี่ยงถ้าจะเอาท�าเมี่ยงไม่มีผลต่อคุณภาพ แต่ถ้าจะเอายอดต้นชาไปท�าชาอาจจะมีผล
ในเรื่องความสูงด้วย
 ปลูกเมี่ยงกี่ปีได้ผลผลิต เมี่ยงตายยากถ้าไม่แล้งจัดจนเกินไป 4-5 ปี ก็ได้ผลผลิตแล้ว ถ้า
ปลูกทีละนิดก็ได้ ผมมีอีกโครงการคือ “ปลูกเมี่ยงเลี้ยงฮ่อม” ฮ่อมเป็นพืชโตเร็ว ฮ่อมเป็นพืชชอบน�้า 
ฮ่อมหรือครามที่แพร่ผลิตได้ไม่พอขาย เพราะถ้าเป็นฮ่อมจริงๆ ไม่ผสมสี จะขายได้ราคาแพง ฝรั่ง
ยอมซื้อ ตรงนี้ผมมองถึงความยั่งยืนในอนาคต ว่าต้องมีการโปรโมต Story เหล่านี้

บัณรส บัวคลี่
 ดร.สุมิตร ไปหลายๆ พื้นที่ในเชียงใหม่ ขอให้อาจารย์เล่าสรุปรวบยอดเลยว่า การเปลี่ยน
ระบบนิเวศในเชียงใหม่จะท�าได้อย่างไร

ดร.สุมิตร อธิพรหม
 ตอนที่ท�าคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมป่าของแม่โจ้ ร่วมกับภาควิชาป่าไม้และชุมชน 
และภาควิชาเกษตรบนพื้นที่สูงและส่ิงแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เราก็
รวบรวมนักวิชาการด้านป่าชุมชน ด้านวนเกษตร ตอนนี้เราขยายพื้นที่ไปในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย ล�าพูน โครงการนี้น�าเอาเห็ดป่าในการเข้ามาฟื้นฟูป่า เพราะเห็ด
เป็นของป่าที่ถูกตกเป็นจ�าเลย โดยเฉพาะ “เห็ดถอบ” ที่ถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของไฟป่าและ
ทุกวันนี้มันกลายเป็นมายาคติว่าต้องเผาถึงจะได้เห็ด เราพยายามจะลบล้างแนวความคิดนี้ ผลการ
วิจัยและผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้ของชุมชน ทุกวันนี้ท�าการเก็บข้อมูลเรื่องการเก็บเห็ดทุกวัน ต้ังแต่ 
อ.ลี้ จ.ล�าพูน จนถึง อ.เวียงแหง
 การที่เราใช้เห็ดป่ามาฟื้นฟูป่า เราต้องท�าการยืนยันให้ได้ว่า ไฟไม่ได้เป็นปัจจัยในการท�าให้
เห็ดออกและไฟที่เป็นตัวการท�าให้เห็ดลดลง ท�าให้คุณภาพของเห็ดลดลงด้วยซ�้า ปีนี้เราเก็บข้อมูล
เห็นได้ชัดว่า เห็ดที่ออกแรกๆ อยู่ในป่าชุมชน ป่าที่ไม่เผา จะเริ่มออกตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. เป็นต้นมา 
แต่หลังวันที่ 20 พ.ค. เกิดไฟไหม้ 
 จากการท�าโครงการพบว่า เห็ดชนิดเดียวกันแต่เกิดจากป่า 2 ประเภท ท�าให้เกิดสิ่งที่เห็น
ว่าช่วงเวลา 1 เดือนท่ีเห็ดออกมันสร้างรายได้ยังไง เห็ดถอบออกเดือนพฤษภาคม ลิตรละ 500-600 
บาท แต่เห็ดถอบตอนน้ี 3 ลิตร 100 จะเห็นได้ว่า 1 เดือนนี้เห็นความแตกต่างระหว่างป่าเผา
กับป่าไม่เผาชัดเจน
 การที่เราน�าเห็ดป่าเข้ามา สลายฝุ่นควันได้อย่างไร เราน�าเห็ดป่าเข้ามา 5 ชนิด หรือ 5 
สหาย สร้างป่า สร้างรายได้ อันดับแรกคือ เห็ดถอบ เห็ดไผ่ คือเห็ดป่าที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน
กับเห็ดถอบ ซึ่งเห็ดเหล่าน้ีต้องอาศัยรากไม้ที่มีชีวิตเท่านั้น ไม่สามารถเพาะได้ในระบบฟาร์ม เพราะ
เชื้อราเห็ดมันจะไปฝังอยู่ในรากไม้ ต้องอาศัยรากไม้สดเท่านั้นถึงจะออกได้ เพราะฉะนั้นเห็ดถอบ 
ก็คือกลุ่มไม้ยางนาในภาคเหนือก็มี ไม้ตองตึง ตองเหนียว เป็นป่าเต็งรัง ป่าชุมชนที่อยู่ใกล้บ้าน 

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 1



58

สภ
าล
มห
าย
ใจ
เช
ียง
ให
ม่

รากต้นตองตึงเป็นที่ยึดติดของต้นเห็ดถอบ รองลงมาก็ต้นยางนา ไม้สองอย่างนี้มันจะต่างกัน
ตรงที่ว่าเป็นตระกูลยางเหมือนกัน แต่ขึ้นในระบบนิเวศต่างกัน ถ้าเป็นตองตึงจะอยู ่ในระบบ
ป่าเต็งรังที่มีความสูงขึ้นมาและเป็นป่าที่เกิดไฟไหม้ประจ�า และกลุ่มยางนาจะเป็นต้นไม้ที่ใช้พื้นที่ต�่า 
พื้นที่ราบ แต่ว่าเพาะเห็ดถอบได้เหมือนกัน
 การน�าเชื้อเห็ดเข้าไป อันดับแรกต้องท�าให้ชาวบ้านเห็นว่า เห็ดต้องพึ่งต้นไม้ ถ้ารักษาต้นไม้ 
รักษาระบบนิเวศก็จะได้เห็ดและเห็ดเหล่านี้สามารถเพาะได้ ขยายพันธุ์ได้ พื้นที่ที่ไม่มีเห็ดแต่มี
พันธุ์ไม้เหล่านี้อยู่ก็สามารถท�าการปลูกเห็ดได้ เราท�ามา 2 ปี ตอนน้ีสามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว 
ตอนนี้เราน�าเชื้อเห็ดที่เราพัฒนาเอากลับคืนป่า โดยให้ชาวบ้านเพาะเห็ดเองโดยอาศัยต้นไม้ที่
ยึดเกาะเห็ดเป็นตัวน�าแทนที่การปลูกไม้ในป่า เราเอาเชื้อไปใส่ในกล้าไม้ที่เราเพาะ แล้วเราก็เอาให้
ชาวบ้านเอาไปปลูกในป่าใกล้ต้นไม้ใหญ่ที่เคยมีเห็ดอยู่ โดยมีข้อแม้ว่าใครปลูกป่าไหนดูแลป่านั้น
 สอง ต้องน�าหัวเช้ือนี้ไปหยอดรอบๆ ป่าชุมชน ตอนนี้ก็ขยายไป 800 กว่าไร่แล้ว 16 อ�าเภอ
ในเชียงใหม่ตอนน้ี ก็พยายามท�าให้พ้ืนท่ีนึงได้ 50 ไร่ขึ้นไป ตอนนี้ท้องถิ่นหลายๆ ท้องถ่ินก็เริ่ม
ที่จะน�าองค์ความรู้นี้เข้าไปในการขยายเชื้อเห็ด คือ เห็ดตับเต่า แต่อาศัยรากไม้คนละกลุ่มกับวงยาง 
เห็ดตับเต่า อาศัยไม้เนื้ออ่อน ไม้สวน ไม้ในเมืองต่างๆ ไม้ร่มเงา ไม้ดอก ไม้ผล โดยเฉพาะต้นเมี่ยง
สามารถเป็น Host ของเห็ดตับเต่าได้เป็นอย่างดีเลย ตอนนี้เราน�าเห็ดตับเต่าไปใส่ในป่าเมี่ยง 
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง ตอนนี้ออกแล้ว ในรากกาแฟก็สามารถยึดเห็ดตับเต่าได้ด้วย ซึ่งเห็นผลดีมาก

บัณรส บัวคลี่
 ผมเคยได้ยินมาว่าเห็ดต้องอยู่ในพื้นที่ปลอดสารใช่ไหมครับ? อย่างเช่นแปลงกาแฟของ
พี่ชาตรี เอาไปขยายพันธุ์ได้ด้วยเหรอครับ

ดร.สุมิตร อธิพรหม
 แปลงกาแฟเป็นกาแฟร่มเงา ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีทั้งเอื้อต่อฟอสฟอรัส ได้ แต่ในกลุ่มของยา
ฆ่าหญ้า ไม่ได้เด็ดขาดเลย เพราะที่เราไม่อยากให้เคมีมาใส่เห็ดเพราะเห็ดมันเป็นตัวดูดซับเคมีได้
อย่างดีเลย ถ้าส�าหรับระบบนิเวศสามารถอยู่ได้ แต่ถ้าเอามาบริโภคก็ยังมีตัวเคมีอยู่ในเห็ดสูง ยา
ฆ่าหญ้าบางตัวที่เหลือในดิน เหลือในรากไม้ เห็ดก็ยังดูดออกมา เห็ดพิษบางตัวสามารถต้านยาได้
แต่ก็ยังดูดเข้ามาในดอกเห็ด แต่ในส่วนของต้นกาแฟกับต้นชา เราเอาปุ๋ยขี้ช้างจากแม่แตงเอาไปใส่ 
เราก็ใส่เห็ดเข้าไปด้วย มันท�าให้กระตุ้นดอกเห็ด ดอกชา ดอกกาแฟ ได้เร็วขึ้น ช่วยให้รากไม้
หาอาหารได้เร็วขึ้น ท�าให้รากไม้ทนความแล้งได้ดีขึ้น

บัณรส บัวคลี่
 ป่าไผ่ปลูกได้ไหม

ดร.สุมิตร อธิพรหม
 ป่าไผ่มีเห็ดเยื่อไผ่ที่เราท�าวิจัยที่ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ตอนนี้เราสามารถท�าเห็ดเยื่อไผ่จาก
กอไผ่ได้แล้ว โดยการน�้าเชื้อของเห็ดเยื่อไผ่ไปฝังไว้ในกอไผ่ เพื่อให้ช่วยย่อยและให้สารอาหาร

บัณรส บัวคลี่
 ที่เราพูดกันมา เห็ด เมี่ยง กาแฟ สามารถเข้ากันได้ ที่เราพูดมานี้ไม่มีอะไรเก่ียวข้องกับ 
ข้าวโพดเลย อ.ชยันต์ มีอะไรจะเสริมไหมครับ
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อ.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 ผมคิดว่า อ.ชาติชาย น่าจะพูดถึงพืชอีกตัวนึงคือ “มะแขว่น” เพราะเมี่ยงกับมะแขว่นก็เป็น
พืชวัฒนธรรมในล้านนา คนล้านนาทุกคนขาดมะแขว่นไม่ได้เพราะเรากินลาบกัน มะแขว่นเป็น
ส่วนประกอบของลาบ ปัจจุบันมะแขว่นก็น�ารายได้มาสู่เกษตรกรได้เป็นอย่างมาก เพราะว่ามีความ
ต้องการของตลาดทั้งประเทศไทยและประเทศลาว ที่น่าสนใจก็คือว่า ชุมชนไหนที่ปลูกมะแขว่นจะ
พยายามป้องกันไม่ให้ไฟป่าเข้ามา เพราะมะแขว่นเป็นเชื้อไฟอย่างดี เพราะฉะน้ันจังหวัดแพร่ป่า
ยังอยู่ได้อย่างดีคือป่าที่ปลูกมะแขว่นไม่ให้ใครเข้ามา อยากจะให้ อ.ชาติชาย พูดถึงบทบาทของ
มะแขว่นในระบบนิเวศ แล้วก็มะแขว่นมีบทบาทสัมพันธ์กับเมี่ยงและวัฒนธรรมอย่างไรบ้าง

ผศ.ดร.ชำติชำย โขนงนุช
 ผมอยากจะเล่าถึงวนเกษตรในป่าเมี่ยงในวัฒนธรรมของคนเหนือที่อยู่คู ่กับป่าเม่ียงก็คือ
มะแขว่นด้วย สาเหตุที่ป่าเมี่ยงต้องมีมะแขว่น เพราะการเก็บใบชาจะมีระยะการเก็บ คือไม่ได้เก็บ
ตลอดปี ในช่วงที่ว่างเว้นจากเมี่ยงเขาก็จะมีมะแขว่น แล้วก็เพิ่มรายได้ ตอนนี้ที่ แพร่ น่าน ป่าแป๋ 
(ชม.) มีมะแขว่นเยอะมากที่ท�ารายได้ให้แก่ชาวบ้าน นอกจากมะแขว่นแล้วยังมีพืชอื่นๆ อีกเยอะ
แยะมากมาย ผมจึงบอกว่าระบบวนเกษตรที่มีป่าเมี่ยงจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ถ้าเราจะอยู่อย่างยั่งยืน 
หม่าล่าที่ก�าลังฮิตในตอนนี้ก็มีส่วนประกอบของมะแขว่น
 การเลีย้งชากูเ้อ๋อกบัเมีย่งคอืรากเหง้าอนัเดยีวกันอยูท่ีส่บิสองปันนา แต่วฒันธรรมการบรโิภค
ของชาวล้านนากลายเป็นการหมัก เป็น Snack คุณสมบัติทางยาของเมี่ยงทางตะวันออกไม่แพ้
กู้เอ๋อนะครับ ในอนาคตเราก็ต้องผลักดันตรงนี้ คือภูมิปัญญาล้านนา เราสามารถผลักดันให้มีมูลค่า
ได้ จะได้ขายได้ราคาแพงขึ้น

บัณรส บัวคลี่
 คุณสมเกียรติมีประเด็นอะไรเสริมบ้างครับ

สมเกียรติ มีธรรม
 จริงๆ แล้วสามารถท�าได้ ยกตัวอย่าง พืชช่วงกลาง ช่วงยาว จริงๆ สองตัวนี้ต้องอยู่คู่กัน 
ถ้าเราไม่ปลูกกาแฟเราก็ไปปลูกเมี่ยงใต้ต้นไม้ที่มีค่าหรือมีไผ่แทรกเข้าไป เป็นการปลูกผสมผสาน 
พื้นที่ที่ผมอยู่ยังไม่มีใครเข้ามาศึกษาเรื่องเห็ดอย่างจริงจัง ถ้ามีเข้ามาเสริมเรื่องนี้ อย่างกรณีเห็ด
เยื่อไผ่ ก็สามารถสร้างมูลค่าได้ ในตัวไผ่ก็จะมีเห็ดที่เรียกว่า “เห็ดซาง” ซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่
ตอนน้ียังไม่มีใครมาแตะเท่าไหร่ แล้วก็มีเห็ดฝอยค่า ที่ออกใต้ต้นมะค่า ซึ่งตอนนี้หายากมากขึ้น 
ตรงนี้ส่ิงแวดล้อมตรงไหนที่สามารถฟื้นตัวได้แล้วเราเอาเห็ดพวกนี้ไปเติมมันก็สามารถตอบโจทย์
เรื่องรายได้และอาหารการกินของชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

บัณรส บัวคลี่
 ไผ่ที่เราปลูกกี่ปีแล้วครับ

สมเกียรติ มีธรรม
 3 ปีแล้วครับ เราส่งเสริมจริงๆ ปี 2560 ความสูงไม่เท่ากันทั้งหมด ในพื้นที่ท่ีดินดีก็สูง 
5-6 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5-2 นิ้ว พื้นที่ที่ดินเสื่อมบางพื้นที่ก็แคระแกร็น บวกกับ
กล้าไผ่ที่อาจจะไม่สมบูรณ์และปลูกช้าไปก็เลยท�าให้เป็นปัจจัยที่ท�าให้ไผ่สูงหรือโตไม่เท่ากัน

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 1
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บัณรส บัวคลี่
 ไปที่พี่ชาตรี ผมอยากรู้ว่าในการดูแลพื้นที่ระบบนิเวศที่มีไม้ยืนต้นด้วยและกาแฟด้วย ยังไง
เราก็ต้องดูแลไฟเป็นอันดับหนึ่ง แล้วพืชยืนต้นในระบบนิเวศมีความแตกต่างกันอย่างไร

ชำตรี แซ่ย่ำง
 ตอนนี้หลักๆ ก็มีลิ้นจี่ที่อยู่กับกาแฟ ส่วนพวกวัชพืชก็ใช้วิธีตัดเอา เพราะถ้าใช้สารเคมี กาแฟ
จะใบเหลือง แนวกันไฟเราท�ากันอยู่แล้วตั้งแต่เดือนมกราคม ชาวบ้านจะรู้ว่าสวนใครที่ติดป่าก็จะ
เริ่มท�าแนวกันไฟไว้เลย ปีนี้เข้าประชิดสวนกันมาก แต่ทุกปีชาวบ้านก็ตื่นตัวและเตรียมตัวในระดับ
หนึ่ง กาแฟละเอียดอ่อนมาก ถ้าเจอไฟตายเลย
 ผมเคยฟังวิทยากรจากประเทศอินโดนีเซียมาเล่าให้ฟังว่า ท�าอย่างไรก็ได้ให้พื้นที่ของเรา
ย้อนกลับไปสู่ Basic อย่างยุคก่อนที่ผมจะกลับมา พ่อกับแม่ใช้ยาฆ่าหญ้า มันไม่มีหญ้าก็จริงแต่ดิน
กลายเป็นดินทราย ต้นไม้ใบหญ้ามีน้อย แต่พอเราไม่ใช้สารเคมี ที่ดินเรารกมาก หญ้าขึ้น แต่มันมี
ความซับซ้อนท�าให้ต้นไม้โต ดินดี จากดินที่เป็นสีแดงก็เริ่มมีวัชพืชหลากหลายขึ้น พอได้พักดิน ดิน
ก็ดูแลตัวเอง ตรงนี้ที่เห็นได้ชัดจากการเลิกใช้สารเคมี คุณตัดหญ้า หญ้าที่ล้มลงไปมันก็เป็นชั้นดิน 
ก็กลับไปเป็นปุ๋ยเหมือนเดิม

บัณรส บัวคลี่
 เชิญ อ.ชยันต์ ครับ

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 ผมฟังดูแล้วเห็นว่าเรามีโอกาสและความหวังมาก ถ้าหากว่าเราได้รวบรวมองค์ความรู้
พวกนี้ 7-8 ตัวอย่างนี้ที่ได้คุยกันมา ถ้าสามารถน�าเสนอเป็นโมเดลให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง มันมี
ทางเลือกมากมายที่ไม่จ�าเป็นต้องปลูกข้าวโพด แต่สามารถปลูกพืชเหล่านี้โดยอาศัยระบบนิเวศ
ที่ตัวเองอาศัยอยู ่ แต่ที่ส�าคัญต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งกันและกัน ให้เข้าใจถึงเรื่องการ
เพาะปลูก การดูแลรักษา และที่ส�าคัญคือการเชื่อมโยงกับระบบตลาด ที่ผ่านมาเรายังไม่ได้พูดถึง
เร่ืองตลาดเลย ความเป็นไปได้ในการปลูกไผ่ที่คุณสมเกียรติพูดก็ยังไม่ได้พูดถึงตลาดว่าเป็นยังไง 
ข้อกังวลของการขนส่งจากแม่แจ่มลงมาตลาดข้างล่างเป็นยังไง 
 ในกรณีของเมี่ยง ไม่มีน�้าหนักมากอาจจะสะดวกในการขนส่ง แต่ว่าเมี่ยงในสมัยก่อนก็ต้อง
เอาวัวต่างเมี่ยงจากบนดอยลงมาขายตลาดในเมือง แต่ปัจจุบันก็เป็นรถปิ๊กอัปไปแล้ว
 สิ่งที่ อ.ชาติชาย ยังไม่ได้พูดให้เราฟังคือ แต่เดิมในอดีตมีการบริโภคเมี่ยงจ�านวนมาก แต่
ปัจจุบันมีน้อยลง เพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นการปลูกเมี่ยง การส่งเสริมเมี่ยงในการเข้ามาเป็น
ทางเลือก-ทางออกให้แก่เกษตรกรอย่างไร อาจารย์ยังไม่ได้เล่าให้ฟัง ถ้าให้ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็น
ประโยชน์มากขึ้น
 ส่วนกาแฟ ผมคิดว่ามีตลาดกว้าง แต่ขึ้นอยู่ท่ีเกษตรกรจะปรับปรุงสายพันธุ์ ปรับปรุง
วิธีการน�าเสนอให้แตกต่างไปอย่างไร อันนี้ต้องอาศัยการพัฒนาท่ีไม่หยุดนิ่ง ถ้าเราได้พูดเร่ือง
เหล่านี้แล้วก็ควรจะพูดถึงเรื่องการตลาดด้วย อ.ชาติชาย จะมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างในเรื่องของ
ตลาดของเมี่ยง เพราะปัจจุบันเยาวชนรุ่นใหม่ไม่มีใครอมเม่ียงแล้ว กินหมากฝรั่งหรือกาแฟแล้ว

ผศ.ดร.ชำติชำย โขนงนุช
 ปัญหาที่ อ.ชยันต์ พูดมาคือคนในปัจจุบันไม่นิยมทานเม่ียงหมักแล้ว เท่าที่ฟังมาคือ 
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1. สกปรก 2. ท�าให้ฟันเหลือง 3. กินไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ทีนี้ทีมงานของศูนย์เมี่ยง ท�าการส�ารวจ
พบว่าปีที่ผ่านมาเมี่ยงราคาสูงและเมี่ยงไม่พอขาย เหตุผลก็คือเมี่ยงมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่า
ชาเขียว 2 เท่า แล้วเราพบสารบางอย่างที่ต้านการก่อมะเร็งล�าไส้และเราก�าลังท�าวิจัยตรงนี้
 สิ่งที่ผมพูดถึงนี้ท�าให้เกิดการต่ืนตัว ตอนนี้ได้รับงบประมาณบางส่วนจากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ที่จะท�าการแปรรูปเมี่ยงให้เป็นผลิตภัณฑ์บางอย่าง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่คนรุ่นใหม่
สามารถเข้าถึงได้ ไม่ใช่แบบสมัยก่อนที่เด็กๆ ไม่ทานกัน ก็พยายายามแปรรูปให้เกิดประโยชน์ และ
ท�าการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า เมี่ยงหมัก มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกหลายๆ อย่าง
 จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ที่แพร่ เมี่ยงหมักไม่พอขาย ตอนนี้ท�าเท่าไหร่ขายได้หมด ไม่
เจอปัญหาเมี่ยงค้าง ส่วนอีกอัน ออฟฟิศบางออฟฟิศใน จ.น่าน บริโภคเมี่ยงหมด ตอนน้ีมีเมี่ยง
ตั้งไว้ใน Common Room อันน้ีมันเร่ิมเกิดขึ้นหลังเราประชาสัมพันธ์ไปว่าเมี่ยงมีประโยชน์ ผม
คิดว่าในอนาคตการแปรรูปและการประชาสัมพันธ์ว่าเมี่ยงหมักมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร
แล้ว และความเชื่อที่ว่าเมี่ยงสกปรกเกิดจากกระบวนการท�า เราท�าการวิจัยแล้วพบว่า สารที่เกิดใน
เมี่ยงสามารถต้านเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคได้หมด เร็ว-ช้า แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นคนจะได้เบาใจ 
เชื้อก่อโรคในเมี่ยงหมักได้ประมาณ 1 เดือนก็ตายหมดแล้ว
 สรุปประเด็นก็คือ เป็นหน้าที่ของศูนย์เมี่ยง ในการผลักดันและประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ของเมี่ยงหมักกับการแปรรูปให้ทันสมัย

บัณรส บัวคลี่
 ผมไปพม่า เมี่ยงหมักมีเยอะมาก กินกับถั่ว ขิง อะไรเยอะแยะแล้วอร่อยมาก เชิญคุณ
สมเกียรติครับ

สมเกียรติ มีธรรม
 ทั้ง 2 เรื่องนี้ผมไม่กังวลมากนัก ไผ่ที่เราตอนนี้การตลาดก็ชัดเจนในเรื่องการส่งให้กับบริษัท 
เราก็สามารถที่จะคุมความชัดเจนตรงนี้ได้ ในตอนน้ีทางคนที่สั่งเขาเอาหลังคาไผ่ประมาณ 20,000 
ไพต่อเดือน แต่ช่วงน้ีด้วยสถานการณ์โควิดยอดก็เหลือประมาณ 6-7 พันไพต่อเดือน ซ่ึงในทาง
โรงงานเล็กๆ ของเราก็ยังเข็นกันให้ได้ตามเป้า
 ในเร่ืองของการขนส่งผมพูดเฉพาะหลังคาไผ่ที่เราด�าเนินการในตอนน้ีก็ง่ายข้ึน มีรถท่ีเขา
รับเหมาลงไปเยอะ ก็สามารถจ้างรถเหล่านี้ไปส่งถึงโรงงานได้ ประกอบกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็
แปรรูปแล้ว เพราะฉะนั้นในเรื่องกฎหมายต่างๆ ก็คลายกังวลไปได้ในการขนส่ง แต่ที่เราก�าลังกังวล 
ก็คือว่า ไผ่ต้องท�าสินค้าขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เราไม่ควรที่จะหวังแต่หลังคาไผ่เพียงอย่างเดียว ตรงน้ี
เรายังอยู่ในการศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อยู่ ว่าตัวไหนที่มันจะตอบโจทย์ตลาด โจทย์ใหญ่
ก็คือปลายน�้า เพราะถ้าเราคิดผลิตภัณฑ์ตัวใดออกมาต้องชัดเรื่องการตลาดก่อน เราสามารถท�าได้ 
เช่น แก้วไม้ไผ่ ถ้วย จาน อะไรพวกนี้ แต่เราก็ต้องลงทุน ลงแรง กับการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
ยิ่งสินค้าออกมามาก ตัวอย่างเช่น แก้วไม้ไผ่วันละ 50 ใบ ถ้าท�าก่อนจะยาก แต่ถ้ามีตลาดชัดเจน
เราก็จะเหนื่อยน้อยลง
 สินค้าตอนนี้ที่ผมเรียนรู้มา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวใดก็ตาม ตัวปลายน�้าจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ปลายน�้าท่ีเน้นเร่ืองราวของมันก็ขายอีกกลุ่มที่มีน้อยสามารถอัปราคาได้ แต่กลุ่มบริโภคใหญ่เขาก็
ไม่ได้สนใจเรื่อง Story เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยน Mind Set ใหม่ในการขาย เราอย่าไปคิด
ว่าจะขายได้ ก็ขายได้แต่ในระดับนึง แต่น้อยมาก ยกตัวอย่างเช่น กาแฟ บางคนก็สนใจถาม Story 
แต่กลุ่มบริโภคใหญ่เขาสนใจแค่ร้านนี้อร่อย รสชาติดี ไม่เปรี้ยว ไม่ขม ดังนั้นกลุ่มตลาดทั่วไปก็มี

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 1
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ค่อนข้างสูง สินค้าเมื่อออกมาเยอะๆ แล้วนอกจากเรื่องราวแล้วก็ต้องตอบโจทย์ตลาดเหล่านี้ได้ด้วย 
ทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไป

บัณรส บัวคลี่
 คุณชาตรีเห็นด้วยกับที่คุณสมเกียรติพูดไปไหมครับ เรื่องกาแฟ แล้วขุนช่างเคี่ยนของเรา
อยู่ตรงไหนของตลาด ดูแลตัวเองได้ไหม ถ้าผมช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้มากินกาแฟ ท�ากาแฟ 
เขาจะหาว่าเราไปหลอกเขาไหม เพราะมันต้องท�าการตลาด

ชำตรี แซ่ย่ำง
 ที่จริงตอนนี้เราต้องเอาตลาดมาน�าเลยว่าเราท�าสินค้าเพื่อตลาดไหน มันจะได้ง่าย ถ้าพื้นที่
ของเราไม่เอื้อแต่มีจุดมุ่งหมายคือตลาดยอดพีระมิด มันก็ยากต่อการผลิตสินค้านั้น 
 ขุนช่างเคี่ยนของเราตั้งใจจะท�าการตลาดที่ยากที่สุด คือตลาดที่แคบ ซึ่งเป็นกลุ่มที่น้อยแต่
เป็นกลุ่มคุณภาพ เท่าที่ผมท�ามา ผมก็ค่อยๆ โตมาทีละสเต็ป ตอนนี้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเรา
ไม่มีผลกระทบ เรามีกลุ่มลูกค้าที่เป็น Coffee Lover โดยตรง มีกลุ่มที่ต้องการเรียนรู้ เขาไม่ได้สนใจ
แค่รสชาติหรือเรื่องราว เขาสนใจย้อนกลับว่ากาแฟแก้วนี้มาจากไหน ผู้คน สังคม ชุมชน เป็นอย่างไร 
คือคนที่จะเอาเร่ืองราวเหมือนที่พี่สมเกียรติพูดด้วยว่า เราไม่ควรมองตลาดกลุ่มเดียว เราต้องดู
พื้นฐานของเราด้วยว่าสามารถไปแตะที่ส่วนไหนได้บ้าง คือถ้าปัจจัยเราไม่ถึงเราจะท�าตรงนั้นยาก 
ถ้าเราไม่มีใจเราก็จะไปไม่ถึง คือก็ต้องจับกลุ่มหลายกลุ่ม ก็อาจจะจับทั้ง 2 กลุ่ม แบ่งสัดส่วนกัน
ท�าได้ แต่ผมมีโอกาสดีที่กาแฟเราสามารถท�าเรื่องยากได้ เราก็เลยต่อยอด

บัณรส บัวคลี่
 เชิญ ดร.สุมิตร ครับ 

ดร.สุมิตร อธิพรหม
 ในส่วนของตัวเห็ดป่า เราใช้เห็ดเป็นกลไกในการฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยใช้เห็ดเป็นธงน�า ซึ่งเห็ด
กับชาวบ้านสามารถสื่อกันง่ายและชาวบ้านตอบรับค่อนข้างเร็ว ยกตัวอย่างเช่น ถ้าชวนไปปลูกต้นไม้
ยังอิดออด แต่ถ้าชวนไปปลูกเห็ดกระแสตอบรับดี เพราะมันจับต้องได้ เราใช้เห็ด 5 อย่างในการ
ฟื้นฟูป่า สร้างป่า สร้างรายได้ และท�าเป็นรูปธรรมทั้งต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า
 ตอนนี้กลุ่มนึงคือ กลุ่มเห็ดสร้างป่า ก็เก็บเห็ดถอบ บางพื้นที่ยังไม่สามารถเก็บเห็ดได้แต่เรา
ได้น�าความรู้ไปให้แก่ชาวบ้านให้เก็บเชื้อพันธุ์ ให้เก็บเห็ดในท้องถิ่นให้ขยายพันธุ์ต่อ เช่น การเก็บ
เชื้อพันธุ์เห็ดถอบ เห็ดไผ่ เห็ดหอม เห็ดด่าน เห็ดขมิ้น ตอนนี้ก็เก็บได้เยอะแล้ว พอหมดฤดูเห็ดก็จะ
เอาไปขยายพันธุ์ ต่อไปการปลูกต้นไม้ก็จะหยอดเชื้อเห็ดไปด้วย แล้วเราก็ขยายความรู้ว่าต้นไม้
ชนิดไหน หยอดเห็ดอะไร เห็ดจะขยายพันธุ์อย่างไร แล้วชาวบ้านเขาจะจัดการของเขาเอง เช่น 
ต้นยางนาที่เราเก็บมาเพาะ เราใส่เชื้อเห็ดให้หมดแล้วให้ชุมชนไปปลูกในป่า
 อีกตัวคือ กลุ่มเห็ดย่อยสลาย คือตัวเห็ดโคนกับเห็ดขอน เห็ดโคนคือพระเอกของการดับไฟ 
เพราะจุลินทรีย์ในเห็ดโคนจะช่วยย่อยใบไม้และเศษเชื้อไฟเร็วขึ้น 13 เท่า อีกตัวนึงก็คือเห็ดขอน ก็
คือไม้ล้มหรือขอนไม้ แทนที่จะเผาก็สามารถปลูกเห็ดได้และสร้างผลได้เร็วมาก 3 สัปดาห์-1 เดือน
ก็สามารถขายได้ เช่นเดียวกับเห็ดเยื่อไผ่
 ซึ่งการเพาะเห็ดน้ี ชาวบ้านก็จะรู้ว่าถ้าคุณอยากกินเห็ดคุณต้องรักษาป่า รักษาความชื้น 
ตอนนี้เราขยายไปท�าป่าเพ่ือชุมชนที่ยั่งยืนโดยของป่า ไม่ว่าจะเป็นเห็ด ผักหวาน ท่ีออกจากการรักษา
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ป่าโดยชุมชน โดยได้รับการรับรองว่าเป็นของป่าจากพื้นที่ที่ไม่เผา ของป่าเหล่านี้จะมี Story ที่มา 
ที่ไป ตอนนี้เราท�าของป่าขึ้นห้างเพื่อรองรับทางการตลาด คือของป่าทุกอย่างเมื่อผ่านการท�าการ
รับรองแล้ว เราก็ท�า MOU กับร้านค้า ศูนย์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ก็เป็นฐานหลักที่เป็นศูนย์กระจาย
สินค้าของชุมชนที่เกิดจากการดูแลรักษาป่าตรงน้ี ซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบในเรื่องนี้ ซึ่งการตอบรับดีมาก 
โดยมีร้านค้า ร้านอาหาร ก็มาซ้ือจากชุมชนที่ผ่านกระบวนการตรงนี้ เช่น ร้านต๋องเต็มโต๊ะ ที่นิมมาน-
เหมินท์ ก็ซื้อเห็ดมาจากตรงนี้ ถึงแม้ว่าราคาจะสูงนิดนึงแต่ก็เป็นเห็ดที่มี ที่มา ที่ไป ที่ปลูกและดูแล
โดยชุมชนแล้วเอาไปใส่ในเมนูอาหารได้ดี
 ตอนน้ีเมื่อสินค้ามีปริมาณมากและราคาลง อย่างเช่น เห็ดถอบ จากราคาลิตรละ 500-600 
บาท เหลือลิตรละ 150 บาท เราก็ท�าการแปรรูปโดยการต้มในน�้าเกลือ ท�าสเตอริไลซ์ที่สามารถเก็บ
เอาไว้ทานได้นาน คือพยายามเพิ่มมูลค่าและเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้น
 เราต้องสร้างกระแสตอบรับจากชุมชนด้วย เมื่อห้ามไม่ให้เผาแล้วจะให้เขาท�าอะไร

บัณรส บัวคลี่
 เราเคยถูกขนานนามว่าเป็นเมืองข้าวโพด เพราะพื้นที่ต่างๆ ปลูกข้าวโพดเต็มไปหมด แต่
ก่อนหน้าน้ีเราถูกเรียกว่าเป็นเมืองกาแฟ เพราะเราปลูกกาแฟดี เป็นภาพลักษณ์ที่ดี จากที่ผมฟัง
ในวันนี้ต่อไปเชียงใหม่อาจจะได้รับการขนานนามว่า “เมืองเห็ด” แล้วก็เป็น “เมืองไผ่” ฮ่อม มะแขว่น 
ในอนาคตอันใกล้
 อ.ชยันต์ ช่วงสุดท้ายนี้ขออาจารย์ช่วยสรุปสิ่งที่เราคุยกันมาในวันนี้ครับ

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 ฟังวิทยากรทุกท่านมาในวันนี้ได้ทั้งความรู้และความหวัง เพราะแต่ละท่านก็บุกเบิกความรู้
ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไผ่ จริงๆ ไผ่เราก็รู้จักกันทุกบ้านแต่ที่แม่แจ่มก็พยายาม
ปลูกไผ่ที่มีโอกาสจะสร้างตลาดคุณภาพขนาดเล็ก แล้วก็ไม้ไผ่ที่รับใช้งานอุตสาหกรรม ผมได้ยิน 
ดร.สุมิตร พูดถึงการพัฒนาความรู้เรื่องเห็ด ผมคิดว่าเรื่องนี้เรายังรู้กันน้อย วันนี้ถือเป็นโอกาสดีมาก
ที่ ดร.สุมิตร มาเล่าให้ฟัง เห็นความพยายามในการพัฒนาองค์ความรู้และการหาวิธีการน�าความรู้
ไปให้ชาวบ้านในการเพาะเห็ด ปลูกเห็ด แล้วน�าไปสู่การตลาด ก็เห็นความเช่ือมโยงทั้งต้นน�้า 
กลางน�้า ปลายน�้า
 ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไผ่ เห็ด เมี่ยง กาแฟ สิ่งท่ีเป็นองค์ประกอบส�าคัญคือการ
เชื่อมโยงกับการตลาด จะท�ายังไงให้ผู้บริโภคและสังคมรับรู้ถึงกระบวนการ คุณค่าและโอกาสต่างๆ 
ที่จะท�าให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ลดและสลายฝุ่นควันแทนการ
ปลูกข้าวโพด
 ตัวอย่างเหล่านี้ยังถือว่ามีคนรู้น้อยอยู่ วันนี้ที่เราจัดเวที เราน่าจะขยายเวทีวันนี้ให้กว้างขึ้น
ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผ่านสื่อของ Vivo หรือในรูปแบบอื่นที่ผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค
หรือผู้ผลิตได้ซักถามจริงๆ เพราะพูดแบบนี้มันง่ายแต่ในการปฏิบัติจริงท�ายาก เกษตรกรเคยบอก
ผมว่าเขายินดีที่จะเลิกปลูกข้าวโพดแต่จะปลูกอะไรต่อไป จะขายอะไรต่อไป มันยังมีขั้นตอนหลายๆ 
อย่างที่ต้องมองไปในอนาคตและสัมพันธ์กับการพัฒนาภาพรวมของพื้นที่บนที่สูง การท่องเที่ยว
หรือธุรกิจร้านอาหาร ฯลฯ เราจะพัฒนาตลาดนี้อย่างไรบ้าง ผมนึงถึงชาเมี่ยง ชาหมักในพม่า 
คิดเป็น 80% ของชาชง แต่ว่ามันเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่มีปริมาณมาก แต่ตอนนี้
ผู้ประกอบการในพม่าเขาหันมาท�า “ซูชิจากชาหมัก” ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ผมคิดว่าเรา
ต้องการความคิดแบบนี้ให้แก่ชาวบ้าน ผมคิดว่าเราในฐานะนักวิชาการและสื่อมวลชน เราน่าจะมี

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 1
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บทบาทในการขยายความรู้ในด้านนี้ให้มากขึ้น ขอบคุณวิทยากรทุกท่านในวันนี้ครับ ขอบพระคุณ
ครับ

สรุป
 “นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน” ในตอนที่ 1 วิทยากร
ที่เข้าร่วมเวทีสาธารณะในคร้ังน้ีล้วนเกี่ยวข้องกับการเกษตร การท�าธุรกิจ การผลิต ที่สัมพันธ์กับ
ระบบนิเวศและผืนป่า 
 เริ่มต้นท่ีพืชพันธุ์ชนิดแรกคือ “ไผ่” โดยมี “คุณสมเกียรติ มีธรรม” ตัวแทนจากกองเลขา
คณะท�างานแม่แจ่มโมเดลมาแลกเปลี่ยนและบอกเล่าถึงการใช้ไผ่เป็นพืชน�าร่อง เพ่ือส่งเสริมให้
ชาวบ้านและชุมชนแม่แจ่มปลูกไผ่ทดแทนพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ทั้งนี้โครงการแม่แจ่มโมเดลเร่ิม
ขับเคลื่อนมา 2-3 ปี มีพื้นที่ปลูกประมาณ 1,300 ไร่ โดยคณะท�างานเลือก “การปลูกไผ่” เพราะ
ตอบโจทย์ด้านต่างๆ ได้แก่ (1) สามารถปลูกทดแทนพืชเชิงเดี่ยวได้ (2) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) ลดการพังทลายของหน้าดิน (4) สร้างรายได้ให้ชุมชน (5) ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ในระยะ
ยาว อย่างไรก็ดี “ทุกความเปลี่ยนแปลงคือเรื่องท้าทาย” ส�าหรับแม่แจ่มโมเดลก็เช่นเดียวกัน “การ
สร้างความเชื่อมั่น” ให้กับชุมชนทั้งกระบวนการตั้งแต่ “ต้นน�้า-การส่งเสริมให้ปลูก” “กลางน�้า-การ
แปรรูป” และ “ปลายน�้า-การตลาด” คือสิ่งส�าคัญที่แม่แจ่มโมเดลพยายามผลักดันตลอดเวลา 
ที่ผ่านมา 
 ในพ้ืนที่อ�าเภอแม่แจ่ม เครือข่ายการท�างานวางแผนส่งเสริมการปลูกไผ่แทนไร่ข้าวโพด
และพืชเชิงเดี่ยวชนิดอื่นๆ ท�าให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา 2-3 ปีของการท�างานชาวบ้านจ�านวนหนึ่ง
เร่ิมหาทางเลือก เพราะการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเริ่มถึงทางตัน ชาวบ้านต้องเผชิญกับดินเสีย ผลผลิต
ลดลง ต้นทุนสูง หนี้สินเพิ่มพูน เป็นต้น ดังนั้นนอกจาก “การสร้างความเชื่อมั่นในการปลุกไผ่” แล้ว 
คณะท�างานแม่แจ่มโมเดลยังต้องแลกเปลี่ยน หนุนเสริม เพื่อวางแผนระบบการผลิตอื่นๆ ให้
ครอบคลุม ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อย่างต่อเนื่อง เมื่อคณะท�างานและชุมชนร่วมกัน
ออกแบบโจทย์ได้แล้ว หลังจากนั้นขยับไปพร้อมกันทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เราน่าจะเห็นทิศทาง
การพัฒนาที่สอดคล้องกับมิติทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 ขณะที่เครือข่ายการท�างานแม่แจ่มโมเดลส่งเสริมการปลูกไผ่ที่อ�าเภอแม่แจ่มด�าเนินการ
มาเกือบ 3 ปี แต่ “การปลูกกาแฟ” ที่ขุนช่างเคี่ยน กลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้รับการส่งเสริมให้ปลูกกาแฟ
ทดแทนฝิ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 “คุณชาตรี แซ่ย่าง - เกษตรกรผู้ปลูกและน�าพากาแฟขุนช่างเคี่ยน
สู่ตลาดกาแฟระดับสากล” เล่าถึงจุดเปล่ียนของชีวิตว่า เดิมคุณชาตรีไม่ต่างจากหนุ่มสาวที่ลงมา
จากดอยเพ่ือมาท�างานในเมือง แต่ทุกครั้งที่กลับบ้านจะคิดว่า ท�าอย่างไรให้ระบบนิเวศยังคงอยู่ 
มั่นคงและยั่งยืนต่อไป จึงทบทวนดูว่าพื้นที่เรามีทรัพยากรหรือต้นทุนอะไรบ้าง “กาแฟ” เป็นพืช
ที่มีระบบนิเวศที่เอื้อกับป่า กาแฟสามารถปลูกร่วมกับพืชชนิดอ่ืนได้ ใช้น�้าน้อย ไม่จ�าเป็นต้องใช้
สารเคมี และระบบการผลิตกาแฟในพ้ืนที่ขุนช่างเคี่ยนก็อยู ่ในทิศทางแบบนี้มาตลอด 30 ปี
ที่ผ่านมา คุณชาตรีจึงค่อยๆ กลับมาศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ และพัฒนากาแฟขุนช่างเคี่ยนให้มี
มาตรฐานและได้รับการยอมรับในแวดวงคอกาแฟอย่างกว้างขวาง
 คุณชาตรียังให้แง่มุมด้านการตลาดที่น่าสนใจอีกด้วยว่า “ถ้าต้องการกาแฟลักษณะพิเศษ 
ลักษณะพื้นที่และการดูแลก็ต้องพิเศษจริงๆ กาแฟปลูกได้ทุกที่ แต่ถ้าเลือกลูกค้า เลือกตลาดว่าจะ
ขายให้ใคร ตลาดแบบไหน ก็ต้องท�าการบ้านว่าควรมีพื้นที่แบบไหน ถ้าพื้นที่ดี การท�ากาแฟก็
ง่ายขึ้น ในตลาดกาแฟพิเศษจะดูหลายเรื่องประกอบกัน เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม และอีกเรื่องคือ 
รสชาติที่ซับซ้อน มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากระบบนิเวศรอบๆ ที่มาจากแบคทีเรีย 
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จุลินทรีย์ ยีสต์ ในพื้นที่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์... และตลาดนี้ก็โตไปเรื่อยๆ เพราะกาแฟก็คืออาหาร แล้ว
ไม่ได้มีรูปแบบตายตัว ทุกคนสามารถครีเอท และคิดโจทย์ ซึ่งมีช่องทางในการเดินตลอดเวลา” 
 นอกจากการปลูกไผ่และกาแฟแล้ว ยังมีพืชอีกชนิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอื้อกับ
ระบบนิเวศทางภาคเหนือ และ “เมี่ยง” ยังเป็นพืชที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตผู้คน และมีนัยในมิติทาง
วัฒนธรรมอีกด้วย “ผศ.ดร.ชาติชาย โขนงนุช” เล่าให้ฟังถึง “ศูนย์วิจัยพหุวิทยาการเกี่ยวกับเมี่ยง” 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า ศูนย์ฯ มีหน้าที่อนุรักษ์และสืบสานความเป็นล้านนา รวมถึงสืบสาน
เร่ืองเมี่ยงและพันธุกรรมพืชของเมี่ยงด้วย “เมี่ยง” เป็นพืชพันธุ์ที่สร้างระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
รวมทั้งน�ามาใช้เป็นโมเดลในการศึกษาเก่ียวกับชุมชนของตนเอง อาจารย์ชาติชายเคยร่วมงานกับทีม
ไร้หมอกควันของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ “การเพิ่มพ้ืนที่ป่าโดยการเกษตรเชิง
วัฒนธรรม” โดยโครงการฯ ส่งเสริม “การปลูกเมี่ยง เลี้ยงฮ่อม ซ่อมป่า” หรือ “เมี่ยง ฮ่อม ป่า” หรือ
ในพื้นที่อื่นๆ อาจจะเป็น “เมี่ยง ฮ่อม กาแฟ” หรือวนเกษตรในป่าเมี่ยงของวัฒนธรรมคนเหนือท่ี
อยู่คู่กับป่าเมี่ยงก็คือ มะแขว่น เป็นต้น 
 การส่งเสริมให้ปลูกพืชหลากหลายที่เอ้ือต่อระบบนิเวศเดียวกันจะเป็นทิศทางในการส่งเสริม
การเกษตรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนสืบต่อไป ในแง่ของการส่งเสริมให้ปลูกเมี่ยง ทาง 
“ศูนย์วิจัยพหุวิทยาการเกี่ยวกับเมี่ยง” พยายามเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ และกระจายให้ปลูกอย่าง
แพร่หลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยด้านอ่ืนๆ อีก เช่น การน�าเม่ียงไปท�าเป็นยาที่มีสรรพคุณ
หลากหลาย โดยเฉพาะคุณสมบัติที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งล�าไส้ 
 การปลูกไผ่ กาแฟ เมี่ยง มีระบบการผลิตที่สอดคล้องกับระบบนิเวศของผืนป่า ตรงกันข้าม
กับ (มายาคติของ) การหา “เห็ด” เพราะเมื่อพูดถึงปัญหาฝุ่นควัน ผู้ล่าเห็ดมักตกเป็นจ�าเลยเสมอ 
ด้วยความเชื่อ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่เชื่อว่า เห็ดที่ขึ้นในป่าธรรมชาติ โดยเฉพาะเห็ดถอบจะ
เติบโต ขยายพันธุ์ได้ดี ถ้าเผาพื้นที่บริเวณนั้นๆ “ดร.สุมิตร อธิพรหม” ย�้าถึงอคติและบอกเล่าถึง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่า 
 “ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมป่าของแม่โจ้ ร่วมกับ ภาควิชาป่าไม้และชุมชน, ภาควิชา
เกษตรบนพื้นที่สูงและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
ป่าชุมชน วนเกษตร ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย ล�าพูน โดยโครงการนี้
น�าเอาเห็ดป่าในการเข้ามาฟื้นฟูป่า เพราะเห็ดเป็นของป่าที่มักตกเป็นจ�าเลย โดยเฉพาะ “เห็ดถอบ” 
ที่ถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของไฟป่า และทุกวันนี้มันกลายเป็นมายาคติว่าต้องเผาถึงจะได้เห็ด 
โครงการฯ พยายามจะลบล้างแนวความคิดนี้ ขณะเดียวกันพยายามส่งเสริมให้น�าเห็ดป่าเข้ามา 
5 ชนิด หรือ 5 สหาย สร้างป่า สร้างรายได้... โดยน�าเชื้อเห็ดที่เราพัฒนาเอากลับคืนป่า โดยให้
ชาวบ้านเพาะเห็ดเองโดยอาศัยต้นไม้ที่ยึดเกาะเห็ดเป็นตัวน�าแทนที่การปลูกไม้ในป่า... อีกวิธีคือ 
การน�าหัวเชื้อนี้ไปหยอดรอบๆ ป่าชุมชน ตอนนี้ก็ขยายไป 800 กว่าไร่แล้ว 16 อ�าเภอในเชียงใหม่...
ตอนนี้ท้องถิ่นหลายๆ ท้องถิ่นก็เริ่มที่จะน�าองค์ความรู้นี้เข้าไปในการขยายเชื้อเห็ดอื่นๆ ด้วย” 
 “ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ” ผู้อ�านวยการศูนย์ชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ทิ้งท้ายว่า แต่ละพืชพันธุ์มีเงื่อนไขและบริบทที่ต่างกัน การน�าเสนอเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกร
บนพื้นที่สูงมีทางเลือกมากมาย ที่ไม่ใช่เพียงการปลูกข้าวโพด แต่สามารถปลูกพืชต่างๆ โดยอาศัย
ระบบนิเวศที่ตัวเองอาศัยอยู ่ สิ่งที่ส�าคัญคือต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งกันและกันให้เข้าใจ
ถึงเรื่องการเพาะปลูก การดูแลรักษา และที่ส�าคัญคือ การเชื่อมโยงกับระบบตลาด

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 1
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 15

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญหา
ฝุ่นควันอย่างยั่งยืน ตอนที่ 2 

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ผู้ร่วมเสวนา 
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ป่าเมี่ยง)
ชัยธวัช จอมติ ตัวแทนจากชุมชนหินลาดใน ต.บ้านโป่ง จ.เชียงราย
สมชาติ หละแหลม ผู้ใหญ่บ้านบ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง 
 (มะแขว่น-หวาย)
สวาท ธรรมรักษา ก�านันบ้านน�้าพาง อ.แม่จริม จ.น่าน (น�้าพางโมเดล) 
นุสรา เตียงเกตุ นักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นถิ่น 
 (น�าเปลือกต้นไม้มาท�าสีธรรมชาติ)
บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายสื่อ (ผู้ด�าเนินรายการ)
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บัณรส บัวคลี่
 สวัสดีครับ วันนี้ วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 สภาลมหายใจเชียงใหม่ก็กลับมาพบกับ
ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกๆ สัปดาห์ ทุกวันเสาร์ ครั้งนี้ครั้งที่ 15 แล้วนะครับ วันนี้หัวข้อ “นิเวศ
เกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน” ตอนที่ 2 
 ขอต้อนรับร่วมสนทนานะครับ ที่อยู่ที่นี่แล้ว รวมทั้งที่ก�าลังจะเดินทางมานะครับ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านเป็นตัวแทนจะมาพูดเรื่องป่าเมี่ยงนะครับ
 คุณชัยธวัช จอมติ จากชุมชนหินลาดใน ต�าบลบ้านโป่ง อ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
วันนี้จะมาเล่าให้พวกเราฟังถึงเรื่องน�้าผึ้งนะครับ
 สมชาติ หละแหลม นะครับ เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านกลาง ต�าบลบ้านดง อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล�าปางครับ
 อีกหลายท่านก�าลังตามมานะครับ รวมทั้งประธานของเราที่ดูแลทางด้านนโยบายสาธารณะ
ของสภาลมหายใจ อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 ผมจะเล่าให้ฟังว่าเราตั้งเป็นกลุ่มงานต่างๆ ทางด้านนโยบายโดยอาจารย์ชยันต์ วรรธนะภูติ 
ก็ระดมความเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญในแง่มุมต่างๆ มาพูดคุย มาเล่าเรื่อง แล้วงานนี้เราก็จะถอดเทป
ความรู้ทั้งหลาย ท�าเป็นเอกสารเพื่อประมวล เพื่อจะผลักดันนโยบายต่อไป
 อีกด้านนึงก็มีไลฟ์สดไปด้วยส�าหรับผู้ที่ต้องการได้รับความรู้ เมื่อวานผมไปเชียงรายมา
เพื่อการผลักดันการแก้ปัญหาฝุ่นควัน มลพิษอากาศ เราแบ่งออกเป็น 4 สมรภูมิใหญ่ๆ ซึ่งถือเป็น
เรื่องส�าคัญทางด้านนโยบายกฎหมายอากาศสะอาด นโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ซึ่งก็คือ 
 สมรภูมิที่ 1 จะต้องสกัดมาจากวงที่พวกเราคุยกัน 15 16 นี้ครับ
 สมรภูมิที่ 2 เรื่องปฏิบัติ การปฏิบัติการคือว่าจะท�ายังไงจึงจะแก้ปัญหาได้ ปีนี้ ปีหน้า
แตกต่างกันอย่างไรนะครับ 
 สมรภูมิที่ 3 ก็คือทางด้านการรณรงค์การให้ความรู้ การให้ข้อมูลข่าวสาร การปรับปรุง
เทคโนโลยีต่างๆ ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การรณรงค์ในเมืองรวมทั้งการให้ความรู้กับเด็ก
 สุดท้ายร่วมท�าการผลิตสื่อ โดยเราจะย้อนไปดูประวัติศาสตร์แต่ละสังคมที่เผชิญปัญหา
มลพิษ มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนทั้งหมด มีกิจกรรมชีวิตอะไรที่มันสะท้อนออกมาเป็นผลพลอยได้
ของสังคมนั้น
 เราใช้รถ เราได้ประโยชน์จากรถยนต์และมลพิษทางรถยนต์ ต้องยอมรับมัน แล้วมี
อุตสาหกรรมก้าวหน้าเราก็ต้องยอมรับ ขยายการเกษตรออกไปเราก็ต้องยอมรับผิดดังกล่าวนั้น 
แต่ว่ามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิต
 สภาลมหายใจท�างานเกี่ยวกับพี่น้องในชุมชนหลายๆ แห่งนะครับ พยายามที่จะให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางด้านการผลิตความรู้ องค์ความรู้ที่เราก�าลังจะคุยกัน ผมเรียกมันว่า “เศรษฐกิจป่า” 
เป็นส่วนหนึง่ทีอ่าจจะเป็นการศกึษาหรอืเริม่ Apply ชมุชนไหนทีอ่ยากจะเปลีย่นแปลง รบีออกมาด้วย
ดูว่าอะไรที่เหมาะกับเขานะครับ บางที่อาจจะไม่เหมาะ บางอย่างก็อาจจะเป็นการเอาไปต่อยอดได้ 
ไม่ต้องมาสตาร์ตใหม่ 

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 ผมคิดว่าตัวอย่างที่ทุกท่านจะเข้ามาร่วมรายการตอนบ่ายก็จะเป็นตัวอย่างรูปแบบของ
ความพยายามของพี่น้องที่อยู่ในชุมชนต่างๆ ที่ได้มีการรักษา แล้วก็พยายามที่จะลดปัญหาฝุ่นควัน 

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2
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ต้องยกตัวอย่างกรณีของผู้ที่มีส่วนในการพัฒนานวัตกรรมในการเป็นตัวอย่างที่ดี ที่เราสามารถ
น�าความรู้จากชุมชนเอามาเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นที่ไม่สามารถท�าได้เหมือนกับเราในวันนี้ 
 เราขอแจ้งว่าเราก�าลังท�างานอีกชุดหน่ึงคือ “หมอกควันข้ามแดน” เมื่อวันก่อนได้ไปเชียงราย
ไปคุยกับสภาลมหายใจแม่ฮ่องสอน รัฐฉานพม่า เพื่อหาทางลดปัญหาร่วมกัน ผมคิดว่าไปให้ดูว่า 
มันมีปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องที่เกี่ยวข้อง 

บัณรส บัวคลี่
 อ้ายสมชาติ มะแขว่นกับหวายในชุมชนของเราเป็นตัวอย่างเศรษฐกิจป่าส�าหรับให้พี่น้อง
คนอื่นที่เขาสนใจได้รับทราบ รบกวนเล่าว่าในแต่ละปีท�ายังไง แล้วก็ขายยังไง ได้เงินประมาณ
เท่าไหร่ อะไรประมาณนี้ครับ ขอเชิญครับ 

สมชำติ หละแหลม
 ผมคิดว่ามันไม่ใช่เร่ืองของมะแขว่นเพียงอย่างเดียวที่เราได้ผลผลิตจากต้นไม้ แต่ผมคิดว่า
ท�าไมผมเลือกที่จะใช้ระบบเกษตรแบบนี้ ถ้าเราเลือกใช้เกษตรเชิงเดี่ยว ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะ
ไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานเรานะครับ
 เราไม่ต้องอาศัยพื้นที่เยอะๆ เหมือนอย่างการปลูกข้าวโพดหรือว่ามันส�าปะหลัง แต่เราใช้
พื้นที่แบบประหยัดแต่ว่าสร้างรายได้ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เงินเป็นกอบเป็นก�า ร�่ารวย แต่เราอาศัย
ผลผลิตจากมะแขว่นกับการเลี้ยงสัตว์ ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยมาก แล้วก็พึ่งพา
จากระบบตรงนี้ให้เกิดความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ คนอยู่กับป่าได้ ถ้าหากว่ารัฐเขารับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนว่าพืชดั้งเดิมซึ่งมันมีอยู ่แล้วเอามาสนับสนุนได้ก็จะเกิดกระบวนการในการสร้างชุมชนให้
เข้าไปมีส่วนร่วมโดยใช้พืชท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ มะแขว่น หวาย หรือว่าจะเป็นเรื่องของการ
เลี้ยงสัตว์เหล่านี้ ผมคิดว่าไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรเลย 
 สิ่งเหล่าน้ีมันก็ไม่ได้เกิดการยอมรับจากรัฐ รัฐมองว่าถ้าท�าแบบนี้มันไม่ได้เกิดรายได้
เป็นกอบเป็นก�า ไม่ได้แก้ปัญหาความยากจนและเขาก็มองกลับกัน ไปสนับสนุนการปลูกพืชเชิงเด่ียว 
ต้องใช้สารเคมี ต้องใช้ต้นทุน ต้องใช้เงิน เป็นหนี้เป็นสิน
 ผมจะมองว่าถ้าเราดูแลกัน หน่อไม้ ปีนึงก็ขายได้ประมาณ 300 กว่าบาทต่อกอ ถ้ามี 100 
กว่ากอจะขายได้เท่าไหร่ เราจะมีรายได้เท่าไหร่ ใช้ปุ๋ย ใช้ยามีอยู่ในธรรมชาติชนิดใด ดูแลจัดการให้
มีระบบระเบียบในการดูแลให้เกิดความยั่งยืน
 วันนี้ผมคิดว่า 20-30 กว่าปีนี้เราไม่ได้ปลูกมันส�าปะหลัง ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยแต่เรา
อยู่ได้ เราพิสูจน์มาแล้วว่ามะแขว่นต้นไม้อายุยืนกว่า 60 ปีที่บ้านกลางหมู่บ้านผม เป็นรายได้หลัก
ในเรื่องของการเสริมรายได้ของชุมชน ไม่ต้องไปปลูกข้าวโพด ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลย 
 แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเราจะสร้างกระแสได้ยังไง ตรงนี้ผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับนโยบาย
ป่าไม้ นโยบายของอุทยานป่าสงวนของป่า ผมคิดว่าเราควรได้รับการสนับสนุนให้ชุมชนมีความมั่นคง
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาหาร โดยได้รับการสนับสนุนในรูปแบบการจัดการแบบนี้ให้เกิดความยั่งยืน
ทางอาหาร เราพยายามเป็นต้นแบบให้ คนมาเรียนรู้ตลอด
 ในช่วงวิกฤตถามว่าที่นี่ได้รับผลกระทบไหม แทบไม่ได้รับผลกระทบเลยเพราะฐานทรัพยากร
ที่ชุมชนดูแลมา มีหน่อไม้ มีอาหาร มีหลายอย่างที่กินได้ ถึงแม้ว่าวิกฤตเกิดขึ้น ผมคิดว่าเราต้อง
ทบทวนเรื่องของการจัดการในเร่ืองของรายได้เสริม รายได้ที่ได้จากการปลูกพืชที่อยู่ในป่ามาเสริม
ในส่วนนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รายได้เป็นกอบเป็นก�าแบบข้าวโพด แต่เราก็ได้ตลอด
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 ในหมู่บ้านเรา หลายๆ ชุมชนก็พยายามจะอธิบายแบบนี้ ผมคิดว่าสิ่งเหล่าน้ีก็ต้องเข้าใจกัน
อีกยาวนานเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมกลไก ประเด็นที่ผมจะตั้งเป็นข้อแลกเปลี่ยน
ในการเรียนรู้ มันเป็นแค่ตัวยืนยันว่าไม่ได้เงินเป็นแสน เป็นล้าน แต่เราอยู่ได้ตลอดด้วยมะแขว่น
น�้าผึ้งป่า ได้มาจากหน่อไม้ ได้มาจากดอกนางลาว ไม่ได้ยืมหรือท�าการเกษตรเชิงเดี่ยวอะไรเลย ผม
คิดว่านี่คือสิ่งที่จะอธิบายแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าเราเลือกที่จะอยู่ในป่าแบบไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 

บัณรส บัวคลี่
 อยากถามพ่อหลวงเรื่องของชุมชนบ้านกลาง เศรษฐกิจป่าไม้ ชุมชนในพื้นที่นั้นเป็นป่าอะไร
ครับ

สมชำติ หละแหลม
 เป็นป่าสงวน ชั้นหน่ึง ชั้นสอง เป็นการอนุรักษ์พื้นที่ที่เราท�าได้ หล่อเลี้ยงชีวิตของทั้งหมู่บ้าน
บ้านกลางเลยครับ

บัณรส บัวคลี่
 มีประมาณเท่าไหร่ครับ

สมชำติ หละแหลม
 มีประมาณ 2,000 กว่าไร่ครับ ไร่หมุนเวียนเราเปลี่ยนเป็นป่ามะแขว่นเป็นป่าไผ่หวาย 
ตอนนี้ไร่หมุนเวียนลดลงมาก ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็ตกลงเก็บป่าหมุนเวียนแก่ๆ ที่อายุ 20-30 ปี
แล้วเก็บไว้ใช้ประโยชน์ 2 อันน้ีล่ะครับ มียาสมุนไพรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกัน มีสัตว์ป่าด้วย 
มะแขว่น มันเป็นแค่อธิบายให้เห็นภาพเกษตรแบบป่ามากกว่าครับ

บัณรส บัวคลี่
 ใน 12 เดือน พ่อหลวงช่วยเล่าให้ฟังว่าท�าอะไร ได้เงินจากไหน ทั้งปีนี้ได้เงินมายังไง 

สมชำติ หละแหลม
 ได้มาจากเรื่องของการเลี้ยงวัว แล้วก็จะเป็นเร่ืองของมะแขว่นช่วงเดือนกุมภา ช่วงเดือน
มีนาก็มีน�้าผึ้ง พฤษภาก็มีหน่อไม้ หน่อปาง หน่อไร่ มีหนอนรถด่วนด้วย มาถึงเดือนตุลาก็เกี่ยวข้าว 
เหลือกินก็ขาย แล้วก็มีพืชเสริมต่างๆ ตรงนี้ก็เป็นรายได้ หมู่บ้านไม่มีอาชีพหลักคืออะไร ทางอ�าเภอ
เขาอยากเห็นว่าเราต้องมีรายได้เป็นกอบเป็นก�า สร้างให้เห็นกับตาว่ามีการส่งออก ขายจากโรงงาน
แบบนี้ ผมว่ามันท�าไม่ได้หรอกครับ

บัณรส บัวคลี่
 น�้าผึ้ง ได้กี่บาท

สมชำติ หละแหลม
 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ประมาณ 1 แสนกว่าบาทขึ้นไป ได้จากน�้าผ้ึง ได้จากการเลี้ยงสัตว์ 
แต่ละคนมันไม่เหมือนกัน บางคนก็จะเลี้ยงสัตว์ บางคนก็ขายกาแฟขายอะไร สามารถอธิบายย่อย
ได้ครับ เพียงแต่ว่าเรามีกิจกรรมเกี่ยวข้าวเป็นหลัก มีทั้งรายได้เสริมจากป่า ฉะนั้นเวลาเดือนมีนาคม-

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2
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เมษายน ก็ไปท�าไฟ ดับไฟป่าเพื่อใช้ประโยชน์ เราต้องดับไฟป่าเพราะมันเกี่ยวกับมะแขว่น
ถ้าไฟมา มะแขว่นไหม้หมด

บัณรส บัวคลี่
 อาชีพของเราจะมีผลกับการดูแลนิเวศสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 โดยเฉพาะมะแขว่น ส�าคัญมาก เพราะมะแขว่นติดไฟง่าย อยากจะรู้ว่าการปลูกมะแขว่น
เกี่ยวพันกับการดูแลไฟยังไงบ้าง

บัณรส บัวคลี่
 รบกวนถามเรื่องเมี่ยงที่อาจารย์ชรินทร์ได้ไปสัมผัสมา ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ

รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
 ของผมเราสนใจในประเด็นเรื่อง “การศึกษาฐานชุมชน” อยู่แล้ว ก็คือเร่ืองของ Community- 
Based Education เราจะใช้การศึกษาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและ
สังคม บังเอิญว่าป่าเมี่ยงท่ีแม่ตอนหลวง เราได้ไปจัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ไปท�าร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่ตอนหลวงหรือโรงเรียนเทพเสด็จ เพื่อที่จะเป็นกลไกผลักดันชุมชน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพื้นที่
 เร่ิมต้นจากบ้านในชุมชนของผู้เรียนเองเขามีทรัพยากรอะไรที่ส�าคัญที่สุด ผมสนใจเรื่อง
หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรที่ออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเขาไม่ได้พูดถึงป่าเมี่ยงเลย
แต่เขาจะพูดถึงป่าดิบชื้นหรือป่าดิบ อันนี้เราจะเห็นชัดเจนมากขึ้น ป่าดิบเขาท�าไปท�าไมในเมื่อถาม
นักเรียนว่า “บ้านนักเรียนเป็นป่าอะไร?” นักเรียนก็ตอบไม่ถูก ท�าไมนักเรียนถึงไม่รู้ว่าหมู่บ้านของ
ตัวเองเป็นป่าที่มีความสูงเกิน 1,000 อันนี้คือสิ่งที่ส�าคัญ ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�า 
 จุดเริ่มต้นท่ีท�าให้เราประกาศโรงเรียนกับชุมชนการออกแบบการเรียนรู ้ ที่น�าไปสู ่การ
เปล่ียนแปลง เราก็ไปเจอในหลายๆ อย่างว่าจริงๆ แล้ว เรานิยามค�าว่า “ป่า” มันหมายถึงอะไร
กันแน่ มันหมายถึงพื้นที่เศรษฐกิจหรือมันหมายถึงวัฒนธรรม หรือมันหมายถึงป่าที่มีต้นไม้เยอะๆ 
ตรงนี้มันมีเงื่อนไขที่เราต้องมานั่งทบทวนว่าจริงๆ แล้ว “ป่า” มันคือทรัพยากรชุมชนที่ส�าคัญของเขา
นะครับ มันไปผูกติดกับระบบนิเวศและวิถีชีวิต ฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าไอ้ระบบนิเวศและ
วิธีคิดของคนที่อยู่ร่วมกับป่าต้องท�ายังไง
 ในขณะเดียวกันเด็กก็ไม่เคยที่จะเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท้องถ่ินของตนเอง ชุมชนของตนเอง
มาเชื่อมโยงกับเน้ือหาในแบบเรียนเลย ซึ่งมันเป็นส่วนที่ท�าให้เห็นว่า ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งจะต้อง
เปลี่ยนแปลงชุมชนของตัวเอง พลังส�าคัญจะท�าไม่ได้เลยเพราะว่าการศึกษากับโรงเรียนและชุมชน
มันถูกแยกส่วนออกจากกัน 
 แล้วที่ส�าคัญที่สุด ที่ “ป่าเมี่ยง” ที่เราก�าลังท�าอยู่ ปรากฏว่ากาแฟที่นี่ดีและวิเศษ มีความ
หอมมากที่สุด เกิดจากการผสมเกสรกาแฟและเมี่ยง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าเมี่ยง อันนี้คือสิ่งที่ชุมชน
ภาคภูมิใจมาก เพราะมาจากไร่กาแฟของตัวเองเลย เนื่องจากเป็นตัวชุมชนไม่สามารถที่จะเอาเมี่ยง
ออกไปจากไร่กาแฟของตัวเอง จึงท�าให้กาแฟติดกับป่าเมี่ยง
 ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่แม่ตอนหลวง ก็จะพบว่ามีเว็บเพจที่นักศึกษา ครูของเราไปท�าให้กับ
ชุมชน ซึ่งก็จะเป็นการพูดเรื่องราวของชุมชนในเว็บ ที่ส�าคัญคือทุกคนก็ไม่อยากจะให้กาแฟของ
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ตัวเองถูกไฟป่าใช่ไหมครับ จึงท�าการจัดการเรื่องระบบไฟป่า เนื่องจากว่าหมู่บ้านนี้ติดกับดอย
ภูลังกา ก็ท�าให้เกิดกระบวนการชุมชนมารักษาพื้นที่กาแฟ โดยมีกระบวนการจัดการไฟป่าได้ซึ่งเป็น 
กระบวนการที่เป็น Based Practise ได้ 
 ส่วนส�าคัญที่เราท�าในเฟสแรก เราก็ใช้นักเรียนนี้เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนผู้ปกครอง
ในการปรับเปลี่ยน เช่น เราไปท�าเร่ืองสบู่เมี่ยงหรือยาสระผมเมี่ยง ซึ่งจากกระบวนการวิเคราะห์
ภายในชุมชนว่าในครอบครัวของนักเรียนใช้อะไรมากที่สุด เด็กก็ตอบว่า สบู่ ยาสระผม ใช้ทุกวันเลย 
งั้นเรามีวิธีการยังไงที่จะท�าให้เด็กรู้จักเมี่ยงกันมากขึ้น ก็ต้องเอาส่วนที่ส�าคัญที่สุดไปใช้ในผลิตภัณฑ์
ในครอบครัว เด็กก็จะมองเห็นคุณค่าทรัพยากรที่เขาสัมผัสได้ 
 กลุ่มพลังเด็กจึงเป็นก�าลังที่ส�าคัญและเป็นกลไกที่ดีที่สุด ถ้าให้ผมมองผมอาจจะเข้าข้าง
ตัวเองว่าถึงแม้จะเปลี่ยนยังไงก็ตาม แต่ถ้าไม่มาเปลี่ยนกับเด็กก็จะไปต่อยอดกับผู้ใหญ่ไม่ได้ เป็นไป
ไม่ได้เลยที่จะท�าให้เกิดความยั่งยืน ผมว่าการปลูกฝังกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มาก
และช่วงนี้เราก็ท�าเกี่ยวกับเรื่องพลเมืองโดย Nature ของพวกเรา เราก็ใช้กระบวนการนี้เป็นตัว
ขับเคลื่อน ซึ่งผมก็มองว่าการที่ต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวนักเรียน มันเปลี่ยน แล้วก็กลุ่มครูที่เราไป
ปลูกฝังก็เป็นตัวแบบ ซึ่งเราก็เห็นว่ากลุ่มครูกับกลุ่มนักเรียนน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฐานชุมชน
ก็คือป่าเมี่ยง เป็นฐานดีๆ
 เราจะพบว่าเวลารัฐบาลเสนอประเด็นว่าน�้าไม่ลงเขื่อน เขาเคยตั้งค�าถามไหมว่ามันมาจาก
ป่าเมี่ยงไหม? ป่าเมี่ยงตอนน้ีเชียงใหม่เป็นป่าต้นน�้าทั้งหมด ตรงนี้มีแนวทางไหนบ้างที่จะมานั่ง
คุยกันว่าไอ้พื้นที่ป่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าต้นน�้าแล้วท�าให้มันมีความสัมพันธ์กับปริมาณน�้าในเขื่อน
 เราจะชอบพูดว่าปริมาณน�้าฝนมากแต่เราไม่เคยบอกว่าไอ้สายน�้าต่างๆ เกิดขึ้นจากป่าเมี่ยง 
มันมีความส�าคัญด้วย ซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าเด็กๆ ทุกคนก็เข้าใจชุมชนของตนเอง แต่ผมว่ารัฐก็ไม่ได้
เข้าใจเร่ืองบริบท บางทีเราเหมือนคุยกันไปคนละเรื่อง บางคนเขาคุยกันเร่ืองป่าก็ไปพูดเรื่องอะไร 
แต่ว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องสาธารณะ และที่ส�าคัญที่สุดและเชื่อมโยงได้แม้กระทั่ง
บอกว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมันเป็นสิทธิเด็ก เด็กควรจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ได้
บอกผู้ใหญ่เป็นคนท�าให้มันเกิดมลพิษ แต่เด็กเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าใจแต่เขาไม่รู้จะเรียกร้องยังไง
 ตอนนี้ก็อากาศไม่ดีมาก ต้องใส่ Mask ไปโรงเรียน แล้วผู้ใหญ่เคยมานั่งทบทวนตัวเองบ้าง
หรือเปล่า ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าพลังเด็กเป็นก�าลังที่ใหญ่มาก แล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสถาบันผลิต
ครูหรือสถาบันฝึกหัดครู ถ้าเราไม่ปลูกฝังเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงชีวิตตั้งแต่ต้น 
 อีกประเด็นที่น่าสนใจ เรื่องป่าเมี่ยงสัมพันธ์กับปริมาณน�้าเขื่อนกับอากาศ ตรงนี้ผมว่า
น่าจะต้องจัดเวทีหนึ่งขึ้นมา 

บัณรส บัวคลี่
 ส่วนใหญ่แล้วป่าเมี่ยงที่เรามีอยู่ มีตัวเลขไหม เชียงใหม่มีเยอะขนาดไหน 

รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
 ผมไม่แน่ใจแต่มากพอสมควร ก็คือเมี่ยงเป็นพืช Mono Crop อยู่แล้ว ตรงไหนที่มีระยะ 
1,000 เมตรขึ้นไปก็คือมีเมี่ยงแซมอยู่ทุกที ่

บัณรส บัวคลี่
 ค�าถามที่ 1 ภูลังกาอยู่ที่ไหน ชาวบ้านเขาท�ามาหากินอย่างไร ท�าอย่างไรไม่ให้ไฟเข้าไป 
 ค�าถามที่ 2 สบู่กับยาสีฟัน มันมีคุณสมบัติอย่างไร 

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2
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 ค�าถามที่ 3 เรื่องที่ผมถามไปทั้งหมด เป็นเศรษฐกิจจากป่าได้หรือไม่? 
 จริงๆ คนต้องดูแลป่าตรงน้ันไหม? ถ้าเราปักหมุดจุดที่มันมีป่าเมี่ยงเยอะๆ แล้วก็จัดการ
ดีๆ เพื่อให้มันเป็นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เป็นป่าที่ดูแลรักษาไปด้วยเราก็จะท�าให้เกิดนิเวศไปพร้อมกัน
ด้วยนะครับ

รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
 แม่ตอนหลวงอยู่ที่ดอยสะเก็ด ต�าบลเทพเสด็จนะครับ ก็ติดกับดอยภูลังกา เดินทางจากนี่
ไปก็ประมาณ 40 กิโลเมตร จากตัวเมืองไปก็ไม่ไกลมาก แล้วก็เป็นป่าต้นน�้าคือแม่น�้าแม่ตอนหลวง
และมีพื้นที่ในการดูแลป่าทั้งหมด 4,000 ไร่นะครับ ชาวบ้านดูแลกันเอง ซึ่งมีชาวบ้านที่นี่ดูแล
เข้มแข็งมาก มีชาวบ้านตั้งแต่อาวุโสสุดก็จะไปดูแลพื้นที่ตรงนี้ 
 ผมสนใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผมท�าทางด้านสังคมของครูสังคมศึกษาอยู่แล้ว ฉะน้ัน
ตรงนี้ Concept ของผมคือ Community-Based Education ผมท�าทุกอย่างที่เป็นเรื่องของ
การศึกษาฐานชุมชน ทั้งเร่ืองศิลปวัฒนธรรมด้วย แล้วก็ป่าชุมชนนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมก็ฝึกนักศึกษา
ฝึกหัดครูของผมให้ใช้ทรัพยากรชุมชนในการเป็นสื่อการเรียนการสอน
 ทุกคนอาจจะเคยชินกับเมี่ยง เพราะเมี่ยงมันเข้ามาในพิธีกรรมคนล้านนาตลอด ต้ังแต่
ในตลาดก็จะมีเมี่ยงขายอยู่แล้ว ทุกคนก็จะคุ้นชินกับเมี่ยง แต่ทุกคนก็ไม่ค่อยสนใจว่าท�าไมต้อง
อมเมี่ยง ท�าไมจะต้องอยู่กับเมี่ยง 
 ที่จริงเมี่ยงมันคือชาของเรา ที่ส�าคัญเมี่ยงมีสารชนิดหนึ่งท่ีบอกว่ากินแล้วมันกระชุ่มกระชวย
ท�าให้หูตาสร่างได้ มันก็มีคุณสมบัติมีสารกระตุ้น ความสดใสร่าเริงความยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยนะครับ 
คนแก่กินมาก็ยิ้มของเขาโดยธรรมชาติจึงอยู่ในชีวิตประจ�าวันของเขาอยู่ตลอดเวลา
 คนที่น่ีไม่มีนาข้าว ใช้เม่ียงเป็นตัวแลกเปล่ียนอาหาร ตรงนี้จึงเป็นพืชที่ส�าคัญที่ท�าให้เขา
มีชีวิตอยู่รอดได้จากการใช้ทรัพยากรที่ไม่มีนาข้าว เมี่ยงตัวเดียวเท่านั้นที่จะท�าให้เขาอยู่ได้ อันนี้คือ
สิ่งที่ส�าคัญ
 แล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเด็กถ้าเขาต่อยอดไปข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ ณ วันนี้
ในชุมชนที่อยู่ในโรงเรียน เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ในทรัพยากรของเขาแล้ว
 มุมมองของผม ผมว ่าเป ็นเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรม ถ ้าคิดว ่าจะใช ้ป ่าหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท�าให้พื้นที่ป่าเป็นมรดกโลกป่าไปเลย ว่ามันคือการเปล่ียนชุดความคิด ใช้
วัฒนธรรมเหมือนกับฟูจิยาม่าใช้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

บัณรส บัวคลี่
 4,000 ไร่ตรงนั้นเป็นเขตป่าสงวน เป็นเขตป่าชุมชนของชาวบ้าน หรือเป็นเขตอะไร 

รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
 เป็นป่าชุมชนของชาวบ้านครับ

บัณรส บัวคลี่
 ขอเชิญคุณชัยธวัชนะครับ
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ชัยธวัช จอมติ
 ที่ผมพูดถึง 3 หย่อมบ้านนะครับ บ้านหินลาดใน ผาเมือง และหินลาดนอก ผมคิดว่าคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเชื่อว่าจะต้องมีข้าวพอกิน ที่นี่มีนากับที่สร้างความมั่นคงเรื่องความหมุนเวียนของอาหาร
นะครับ ทางด้านเศรษฐกิจก็จะเป็นการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หินลาดในก็จะเป็นชา 
หน่อไม้ต่างๆ นะครับ ผลไม้ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น มะก่อ มะขมหรือมะแขว่น รวมทั้งการหา
ของป่าที่ช่วยเสริมสร้างให้กับคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดีขึ้นนะครับ 
 จากที่แนวคิดปรัชญาที่ภูเก็ตป่าตองให้เรื่องของการเลือกอาชีพที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดเดิมก็คือ การเลี้ยงผึ้ง ก็มีคุณค่าทางจิตใจเป็นการถ่ายทอด
จากชุมชนเอง
 ครั้งแรกก็ไปดูงานที่เทพเสด็จ เรื่องของการเลี้ยงผึ้งท�ายังไง กลับมาเรามาคิดว่าจะท�ายังไง 
วิธีการต่อมาก็มาลองท�าที่บ้านก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องยาก ท�าตามฤดูกาล ผึ้งจะเข้ามาตาม 
ดอกไม้ของป่าแต่ละชนิด ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณหรือป่าดิบเขาหรือเปล่า ก็จะมีวงจรของต้นไม้ที่
ออกดอกตามฤดูกาล ที่ไหนมีดอกไม้เยอะขึ้นก็จะไปที่นั่น ก็จะเริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม มกราคม 
กุมภาพันธ์ มีนาคม ก็เข้ามาโดยธรรมชาติ ผึ้งจะหาที่อยู่ตามธรรมชาติ 
 มีการเพิ่มนวัตกรรมเรื่องของการสร้างบ้านห้วยผ้ึง ก็ศึกษานิสัยชีวิตของผ้ึง โดยเฉพาะเดือน
พฤษภาถึงปลายเมษายน ผึ้งทิ้งรังและประชากรผึ้งเพราะเขาผลิตเพียงพอต่อประชากรของเขาแล้ว 
เราก็เก็บได้โดยที่ผึ้งจะไม่ดุ เหลือแต่น�้าหวาน กรณีผึ้งหลวงก็เหมือนกัน ผึ้งหลวงเราไม่สามารถ
ที่จะเลี้ยงได้ เราจะดึงเขามาอยู่ได้ ก็ต่อเมื่อมีป่าสมบูรณ์ที่สุด ยิ่งสมบูรณ์ก็จะยิ่งเยอะ มันก็แล้วแต่
ธรรมชาติจัดสรรมาเกี่ยวข้องกับระบบเลย
 ไม้บางชนิดปีนึงออกดอกคร้ังนึง บางชนิด 5 ปีออกดอกครั้งหนึ่ง ไม้บางชนิดก็มีผลกับ
น�้าผึ้งด้วย ถ้าไม่มีน�้าผึ้งก็จะมีน�้าหวานน้อย 
 ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ท�าในเรื่องของการตลาด ก็คือพยายามศึกษาหาความรู้ว่ามันเกิดจาก 
อะไรพยายามศึกษาทั้ง 2 ระบบก็คือด้านวิชาการด้วย ภูมิปัญญาดั้งเดิมด้วย ควรใช้ประโยชน์ยังไง 
ก็พยายามที่จะเผยแพร่ แล้วก็ออกบู๊ทอะไรต่างๆ ให้ความรู้กับลูกค้า ก็ท�าให้การท�าตลาดง่ายขึ้น 
เข้าใจง่ายขึ้น
 และวิธีการง่ายๆ ก็คือว่า 1 ปีก็จัดการให้หมู่บ้านเข้ามาดูแลพื้นที่ อย่างน้อยก็ได้เห็นกับตา
ว่าตัวเราได้มีชีวิตอย่างนี้นะ เราหมุนเวียนแบบไหน เรามีพื้นที่ป่าทั้งหมดก็คือ 2 หมื่นกว่าไร่ แล้ว
ทั้งหมดให้คนเข้าร่วมเท่าไหร่ เขาจะได้เข้าใจระบบเกษตร ปลูกทุกอย่างที่กินได้ ตั้งแต่ต้นไม้สูงใหญ่ 
ท�านา และพืชต่างๆ ที่ให้ผลประโยชน์ในเรื่องของน�้าผึ้ง รองลงมาก็คือมะแขว่น ต�่าลงมาก็คือเมี่ยง 
ส่วนพืชลงดินก็จะเป็นพวกสมุนไพร ตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันแล้ว
 เหนือจากป่าแล้วก็จะมีการท�าวนเกษตรก็จะพยายามที่จะปลูกทุกอย่างที่มันกินได้ แต่ว่า
สิ่งที่มันขาดก็คือการท�าให้คุณภาพชีวิตที่ดี ก็คือมีการท�าไร่ท�านาในพื้นที่ที่สามารถฝึกงานไปเรื่อยๆ 
แต่ว่าเราไม่ได้บุกป่าก็คือว่าพื้นที่ทั้งหมดมันก็จะมีการรังวัด มี GPS อะไร อยู่ในภาพถ่ายทางอากาศ 
สามารถสอบได้ครับ 

บัณรส บัวคลี่
 ไม่ทราบว่าหมู่บ้านหินลาดในที่เชียงราย อยู่ในแวดวงมานานแล้ว เขามีการจัดการดูแลพื้นที่
ได้อย่างดี ดูแลรักษาป่า เป็นการหมุนเวียนจริงๆ เป็นตัวอย่างของสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย หากิน
กับป่า ที่ยกตัวอย่างมามีพื้นที่ไหนที่มีเศรษฐกิจป่าที่มาเป็นตัวอย่างที่ดีก็ต้องชี้ไปที่นี่นะครับ 
 น�้าผึ้งท�ามากี่ปีแล้วครับ

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2
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ชัยธวัช จอมติ
 น�้าผึ้งเริ่มขายตั้งแต่ปี 2530 กว่าๆ 

บัณรส บัวคลี่
 เฉลี่ยปีละเท่าไหร่ แล้วปีที่เคยสูงสุดได้เท่าไหร่ 

ชัยธวัช จอมติ
 ย้อนหลัง 6 ปีมาน้ี เราจะขายน�้าผึ้งได้เฉพาะพื้นที่ในชุมชนที่มีการดูแลป่า ถ้าดูแลรักษา
ป่าไม้ดีๆ บางทีก็อยู่ที่ 3 ตัน น้อยสุดก็อยู่ที่ 100 กิโลครับ 

บัณรส บัวคลี่
 การท�าน�้าผึ้งของที่น่ี ยกตัวอย่างมาว่ามันมีเงื่อนไขว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีน�้า มีความอุดม
สมบูรณ์พอสมควรจึงได้เป็นตันๆ ไปเลี้ยงที่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดได้ไหม 

ชัยธวัช จอมติ
 ไม่ได้ครับ ไม่ได้เลย พืชเชิงเดี่ยว ถ้าเป็นล�าไยหรือลิ้นจี่ก็มี แต่ถ้าสภาพอากาศมันเริ่มจะ
ไม่ดีผึ้งก็ไม่อยู่แล้วครับ

บัณรส บัวคลี่
 มีเงื่อนไขว่าต้องดูแลให้ดี ท�าให้เราดูแลการจัดการไฟไหม้ให้ได้อย่างไร เพราะว่าเศรษฐกิจ
ของเรามันเกี่ยวข้อง 
 ขอพี่นุสราพูดเรื่องผ้าครับ

นุสรำ เตียงเกตุ
 ค�าว่าส่ิงแวดล้อมแล้วก็เร่ืองของภูมิปัญญา ทักษะกระบวนการทั้งหมดมันก็ต้องมี เพราะ
เร่ืองผ้าเป็นเรื่องทักษะที่จ�าเป็น สิ่งส�าคัญในการให้ความส�าคัญกับงานผ้าก็คือเรื่องของคน
แล้วก็วัตถุดิบ ก็มองว่าแม่แจ่มเป็นพื้นที่ที่คนรักษาภูมิปัญญาไว้ได้ค่อนข้างมาก ในชุมชนมีการใช้
เปลือกไม้ พวกเราก็จะมีวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ต่างๆ หลังๆ มานี้เราพยายามที่จะเน้นการใช้ใบ 
ใช้ดอก แล้วก็ใช้ยางสมอ เราก็พยายามจะเว้นการใช้เปลือก มาใช้ใบ ใช้ผลมากขึ้น ต้นที่มันใช้ใบ
ดอก เช่นที่เรารู้จักท่ัวไปที่เราใช้ก็มีต้นฮ่อมกับเร่ืองต้นคราม ซึ่งกระแสของวงการนี้จะสนใจมากที่สุด
 ตนเองคิดว่าการพัฒนาเรื่องของเส้นใยและสีย้อม จะช่วยในเรื่องการรักษาและดูแลระบบ
นิเวศในชุมชนแล้ว ฮ่อมก็ส�าคัญ เพราะส่วนใหญ่ เรารู้จักเสื้อม่อฮ่อม แต่เราก็จะไม่ค่อยรู้จัก
ต้นฮ่อมว่าเป็นยังไง สีที่ได้เป็นน�้าเงิน ในบ้านเรานี่ใช้ 2 ตัวคือต้นฮ่อมกับต้นคราม ซึ่งต้นครามก็จะ
ปลูกเป็นที่โล่งแจ้งเหมือนปลูกข้าว แต่ฮ่อมจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างชื้นและมีร่มเงา เพราะฉะนั้น
ในหมู่บ้านเราจะมีความพยายามที่จะรักษาเรื่องสีย้อมและทักษะในการทอผ้า 

บัณรส บัวคลี่
 แรกๆ ที่ไปแม่แจ่ม ชาวบ้านปลูกฝ้ายด้วยเหรอครับ แล้วที่แม่แจ่มมีฮ่อมหรือมีคราม
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นุสรำ เตียงเกตุ
 ครามไม่มีค่ะช่วงน้ัน แต่ตอนนี้มีครามแล้ว แต่ฮ่อมก็มีปริมาณน้อยมาก ตอนนี้ก็มีการ
เก็บรวบรวมความรู้ พยายามที่จะมาท�างานกับพ้ืนท่ีหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่านะคะ
แล้วก็ท�างานกับคนรุ่นใหม่ เชียงใหม่ก็จะอยู่ตรงที่หางดง บ้านเราก็จะเป็นชื่อว่า “บ้านไร่ใจสุข” เป็น
พื้นที่ที่เรียนรู้เกี่ยวกับงานทอผ้า แล้วก็เรื่องของการย้อมสีจากธรรมชาติ ก็จะเป็นการท�างานกับ
รุ่นใหม่ 
 ตอนน้ีนอกจากพื้นที่แม่แจ่มก็พยายามท�างานกับหลายๆ พื้นที่ โดยมีการส่งเสริมเรื่อง
วัตถุดิบที่จะส่งเสริมเรื่องงานทอผ้า ไม่ว่าจะเรื่องเส้นใยหรือเรื่องของสีย้อม แล้วก็เท่าที่ประเมินดูว่า
สีย้อมที่ใช้เป็นการใช้ไม้หรือต้นไม้ที่มันอยู่ในป่า เราก็พยายามที่จะเลือกที่มันสามารถใช้ในหมู่บ้าน
ได้ อย่างที่บอกว่าเน้นใช้ใบ แล้วก็มีบางตัวที่เราก็ค้นพบว่ามันมีลูกไม้ เช่น สีเหลืองที่ไม่ได้มาจาก
ขมิ้นอย่างเดียว เราพบลูกไม้ตัวนึงเรียกว่า “ลูกบะดะ” เราจะได้ยินค�าว่า “ดงบะดะ” มีลักษณะคล้าย
ลูกพลับ เอาเมล็ดมาเพาะปรากฏว่ามันไม่ขึ้น ก็ยังต้องปลูกต้นไม้บังตัวนี้ไว้ เราก็ต้องพยายามเรื่อง
ฟื้นฟูป่า เพราะพืชบางตัวก็หายากแล้วก็พยายามที่จะอนุรักษ์ ก็มีการปลูกพืช เช่น พวกมะริดไม้ 
เพกา ไว้ใช้สอยในบ้าน ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการรักษา เพราะหายาก แล้วก็ส่งเสริมตัวใหม่
ที่สามารถเอามาใช้กันได้ 

บัณรส บัวคลี่
 มีพืช มีสีชนิดไหนบ้างที่ยังปลูกเองไม่ได้ ที่ยังต้องอาศัยจากป่า

นุสรำ เตียงเกตุ
 ต้นบะดะ นี่แหละค่ะ เป็นต้นตระกูลมังคุดป่า อันนี้ต้องอาศัยในป่า

บัณรส บัวคลี่
 ตลาดยังแคบอยู่ไหมครับ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ หรือว่ามันขยายขึ้นเรื่อยๆ แล้วลูกบะดะ
ขายได้ราคาดีไหม 

นุสรำ เตียงเกตุ
 คือตอนน้ีมีปัญหาว่าเรายังท�ายาก แต่ว่าเรื่องที่เป็นที่ต้องการเลยตอนนี้ก็คือเรื่องฮ่อม 
ตอนนี้พยายามส่งเสริมให้เขาขยายพันธุ์ มันก็สามารถที่จะขายแบบประกาศรับซื้อ

บัณรส บัวคลี่
 มีไม้เศรษฐกิจอะไรที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าอีกไหมครับ

นุสรำ เตียงเกตุ
 ถ้าใช้ได้เร็วหน่อยก็คือ ลูกบะกาย คล้ายๆ เงาะ ลูกแดงๆ แล้วก็อันนี้โตเร็ว 4-5 ปี อันนี้
มันมีหลายสายพันธุ ์ บะกายนกเล็กๆ ที่ชาวบ้านเรียก ใช้เมล็ดข้างในในการย้อม อันนี้ก็คือ
ขยายพันธุ์ใช้เมล็ด ปลูกง่าย ปลูกที่ไหนก็ได้แต่ว่าให้ผลดีไม่ดีแล้วแต่แล้วสภาพดิน น�้า
 แล้วก็พวกต้นไม้ที่เราปลูกในบ้านได้ อย่างพวกทองกวาว เราสามารถเลี้ยงในบ้านได้ หรือไม่ 
ก็จะไปเก็บข้างถนนในเชียงใหม่และสามารถเอามาใช้ย้อมได้เลย เก็บมาแล้วก็ขายได้ตอนนี้เราก็
พยายามที่จะส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านแล้วก็สามารถพัฒนาเป็นตัวอื่นได้

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2
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บัณรส บัวคลี่
 เรื่องที่คุยกันมาแต่แรกกับอาจารย์ชรินทร์ ช่วยขมวดปมเรื่องเมี่ยงทีครับ 
 ผมเห็นมันขยายใหญ่ สวยแล้วเป็นเศรษฐกิจด้วย แล้วมันสะท้อนเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไร
ด้วย รวมทั้งเรื่องการรักษาไฟ รักษาป่า มีตัวอย่างอย่างไรอีกครับ

รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
 บางประเด็นเร่ืองเกษตร มองว่าสิ่งที่เราก�าลังท�าอยู่ตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นคุณูปการ
ของโลกเป็นเรื่องของ Global มันไม่ใช่ของมูลค่าจากป่า ท�ายังไงก็ได้ที่จะท�าให้ชาวบ้านท่ีเขา
อยู่ในป่าสร้างมูลค่าท่ีสามารถเอามาจากป่าได้ ยังมองว่าป่าเมี่ยงมันเป็นป่าที่สามารถสร้างมูลค่า 
เพิ่มทางเลือกและก็ทางรอด ท่ีคิดว่าถ้าจะให้อยู่กับป่าแล้วมีความสุขผมว่าต้องท�าอะไรก็ได้ที่ให้
ชาวบ้านขายในสิ่งที่เขามีอยู่ในป่า
 ผมว่ากาแฟที่เทพเสด็จเขาก็โอเค แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ากาแฟเทพเสด็จเขาเข้าไปผูกติดกับ
กาแฟป่าเมี่ยงมันก็เลยเห็นความชัดเจนในเรื่องความยั่งยืน แต่ในเคสนี้มันก็ต้อง Develop ต่อว่าเรา
จะท�าไอ้กาแฟ GI นี้ไป Plus ผลผลิตอะไรที่มันมีอยู่ มันอาจจะมีตัวอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่า
เยอะมาก แม้กระทั่งน�้าผึ้ง ก็อาจจะต้องจดเป็น GI ที่เทพเสด็จสีน�้าผึ้งท่ีนี่ก็จะออกเป็นสีกาแฟสีด�าๆ
รสชาติก็จะไม่เป็นน�้าผึ้งหวาน จะเป็นน�้าผึ้งที่มีรสชาติกาแฟนิดนึง อันนี้ก็ต้องพัฒนาต่อว่าถ้าได้
น�้าผึ้ง GI ที่นี่ก็จะต้องมา Plus ร่วมกันและจะสร้างอะไรที่จะท�าให้มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ป่าเมี่ยง 
ให้ก้าวไปข้างหน้า ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าท�ายังไงก็ได้ที่จะไปหนุนเสริมให้คนในชุมชนใช้ผลิตภัณฑ์จาก
ป่าให้มากที่สุด แล้วก็สร้าง Identity ของชุมชนมาเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในป่านั้น
 เช่ือว่าป่าในแต่ละที่มีคุณูปการในเรื่องของการสร้างรายได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะท�ายังไง
แค่น้ันเอง ตอนน้ีก็ต้องทิ้งโจทย์ให้กับพวกเราทุกคนเหมือนกันว่าจะท�ายังไง แต่ในหน้าที่ผม ผม
สามารถเปลี่ยนแปลงจิตส�านึกและปลูกฝังวิธีคิดให้กับเด็กและคนในชุมชนได้ในระดับหนึ่งนะครับ
ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในหน้าที่ในเวทีของการศึกษาที่ท�าให้เด็กได้เห็นว่าคุณค่าของทรัพยากรของเขา
ที่มีอยู่ในชุมชนเขาจะไปท�าอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือหน้าที่ ซึ่งหน้าที่อื่นต่อๆ ไปก็ต้องมาร่วมกันว่า
จะไปเปลี่ยนยังไงให้กับชาวบ้านเขาต่อ หนุนเสริมให้หรือว่าไปท�าให้ครอบครัวมีความสุข ให้ครอบครัว
เปลี่ยนแปลงวิธีคิด ให้ครอบครัวมองเห็นว่าพวกเราท�าได้มากกว่า 

บัณรส บัวคลี่
 เมี่ยง จะไปขยายจะได้อย่างไรครับ

รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
 ได้ครับ แม่แจ่มก็มีเมี่ยงอยู่แล้วก็ กัลยานิวัฒนาก็จะมีป่าเมี่ยงที่อยู่ใกล้กับสวนสน น่าสนใจ
เหมือนกัน ผมเห็นว่าป่าเมี่ยง แล้วแต่ชาติพันธุ์ไหน บางชาติพันธุ์ก็จะใช้ชงดื่มเท่าน้ัน แต่เอามา
แล้วก็ชงเป็นชา บางชาติพันธุ์ก็เอาไปหมัก ผมว่าเมี่ยงไม่อยู่ในพื้นที่สูงแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อันนี้คือข้อดีของเมี่ยง 

บัณรส บัวคลี่
 เมี่ยงต้องใช้เวลากี่ปีครับ
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รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
 การปลูกเมี่ยง มันมีหลายวิธีการ ในระดับการปลูกที่ 1-3 ปี หรือ 4-5 ปี

บัณรส บัวคลี่
 จากประสบการณ์อาจารย์เห็นว่าสามารถสร้างขึ้นมาได้

รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
 ได้ครับ เพราะว่าสามารถอยู่ร่วมกับกาแฟ และสร้างมูลค่าให้กับกาแฟ จริงๆ เมี่ยงเป็นพืช
ป่าดึกด�าบรรพ์ มันอยู่ในป่าต้นไม้ใหญ่แล้วมันอยู่ในร่มไม้ต่อ ซึ่งตรงนี้น่าสนใจมาก ถ้าได้มีโอกาส 
ก็เชิญชวนไปที่บ้านแม่ตอน ไปดูกาแฟที่มีเมล็ดสวยมาก เป็นเหมือนลูกเชอร์รี มันแดงและมี
ความสมบูรณ์สูงมาก ดูลักษณะพืช 2 ตัวในระหว่างเมี่ยงกับกาแฟ เป็นลักษณะเหมือนเพื่อนกัน 
เป็นหยินหยางร่วมกัน เมี่ยงให้ความชื้นกับกาแฟค่อนข้างดี กาแฟนี้ก็ต้องการความชื้นสูงจากป่า 
และต้องรักษาพื้นที่ให้ดี ไม่ให้ไฟเข้า

บัณรส บัวคลี่
 เด็กๆ ที่นั่นมีความเข้มงวดมากแค่ไหนครับ

รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง
 เข้มงวดครับเพราะว่าเขาจะมีการเข้าเวร มีการจัดการ เพราะว่าปีนี้ มี Young Smart 
Farmer ที่จบวิศวกรไปท�ากับกาแฟเมี่ยงที่นั่น ถือว่าเป็นรุ่นใหม่แต่กลับมาสืบสานวิถีชีวิตของชุมชน 
อันนี้น่าสนใจ

บัณรส บัวคลี่
 พ่อหลวงสมชาติ รอบนี้เราจะมาคุยว่าเราท�ามาหากินจากป่า แล้วเราได้ความหลากหลาย 
ได้ทุกอย่างเลย เราดูแลเขาหรือจัดการยังไง

สมชำติ หละแหลม
 ที่จริงเมี่ยง บ้านเราก็ปลูก แต่ปลูกไม่เยอะ เอาไว้กิน ปลูกมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย แต่ก่อนไม่มี
กาแฟกิน ก็กินเมี่ยงแทน ถามว่ามีการจัดการไฟไหม โดยเฉพาะเรื่องการจัดการไฟของเรา ท�ายังไง
ไม่ให้มันส่งผลไปยังระบบนิเวศที่สมบูรณ์ 
 เราต้องเข้าใจบริบทของชุมชนนั้นด้วยเพราะว่าแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน เราต้องรู้ว่า
ในป่าของเรา 2 หมื่นกว่าไร่เป็นป่าอะไร คือเป็นป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้นหรือเปล่า ต้องเข้าใจในบริบท 
ถ้าป่ามันเป็นป่าดิบชื้น มันมีน�้าผึ้ง มันมีหน่อไม้ ไม่มีกาแฟ มันมีอาหารที่หลากหลายแบบนี้ ป่า
แบบนี้ไฟห้ามเข้า ต้องเข้าใจบริบทก่อน
 ส่ิงท่ีชุมชนดูแลป่าต้องเข้าใจว่าป่ามีอาหารให้กินก่อน มีความย่ังยืนแล้วก็เข้าใจจนถึงว่า 
มะแขว่นเป็นต้นไม้ ปลูกได้ อยู่ในป่าได้ ถ้าไฟเข้ามาเราต้องรออีกประมาณ 5-6 ปีถึงจะได้ขาย และ
เราก็มีหน่อไม้ ผมมองว่าตรงน้ีเป็นอาหารด้วย รายได้เสริมด้วย และเป็นลมหายใจของเรา ผม
คิดว่าสิ่งเหล่าน้ีเองมันเหน่ือย มันกดดัน แต่ว่าเราไม่ใช่ว่าจะหารายได้จากป่าเพื่อเป็นประโยชน์
ของตัวเองอย่างเดียว ก็ต้องหาวิธีการในการจัดการด้วย มันเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม เราคิดถึง
เรื่องกองทุนในการดูแลป่า เราได้ประโยชน์จากป่าแล้วก็ต้องดูแลป่าชุมชน 

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2
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 อย่างกรณีบ้านกลาง ขายหน่อไม้ตั้งแต่ 30 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน เราเลยจัดตั้งกองทุน
ชื่อว่า “กองทุนหน่อไม้” เริ่มตั้งแต่ปี 46 แล้วเราคุยกันว่าช่วงเดือนกันยา เราก็จะต้องคุยกันแล้วว่า
เราขอทั้งหมู่บ้าน ในการขายหน่อไม้ต้องเอาเข้ากองทุนทั้งหมดเลยนะ ปี 46 ได้ 9,000 กว่าบาท 
ปี 47 เราท�ามา 3 วัน 3,000 กว่าบาท แล้วก็ปี 48 ท�า 2 วันได้ 2 หมื่นกว่าบาท ปี 57 ท�ามา 
3 ครั้งก็ได้เงิน 10,000 กว่าบาท ยอดรวมจริงๆ แสนกว่าบาท สิ่งเหล่านี้ ที่ได้มาจากป่า เอามา
เป็นกองทุนในการดูแลป่า ท�าแนวกันไฟ ดับไฟ เป็นสวัสดิการของคนที่ไปดับไฟกลางคืนด้วย ได้มา
จากจากแรงภายในชุมชน จะมีความภาคภูมิ เราไม่ต้องไปขอใครเลย มันยากมากกว่าจะได้เงินแต่ละ
บาท ผมคิดว่าเราไม่ได้ดูแลป่าแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อไป เราจะดูแลแล้วก็ให้ลูกหลานได้สานต่อเรา
อย่างไร 

บัณรส บัวคลี่
 พื้นที่สองหมื่นกว่าไร่ หมายความว่าเป็นพื้นที่ที่หมุนเวียนเพื่อท�าข้าวไร่ ร่วมท�าอะไรต่างๆ 
ที่จ�าเป็น สัดส่วนเท่าไหร่ครับ 

สมชำติ หละแหลม
 ที่เราใช้ 2 พันกว่าไร่ อันนี้เรามีระบบระเบียบการหมุนเวียนกันไปคนละ 5 ไร่ ปีนึงก็แค่
ร้อยไร่ แล้วก็ไปป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ

บัณรส บัวคลี่
 แสดงว่าในสองหมื่นไร่ดูแลแล้วก็เป็นผลประโยชน์ที่คอยรักษาป้องกันไฟ คือในฤดูแล้ง
เราต้องท�าข้าวไร่และต้องใช้ไฟจริงๆ ไม่เกิน 200 ไร่ พ่อหลวงได้ผลประโยชน์จากป่า ต้องคอยดูแล
ป่า แล้วต้องมีพื้นที่หนึ่งทีต้องท�าข้าวได้ด้วย

สมชำติ หละแหลม
 ต้องมีท่ีเป็นข้าวไร่ ซ่ึงผมคิดว่าแต่ละปีเราจะคุยกันก่อนว่าอยู่จุดไหนบ้าง ที่ไหน มีก่ีไร่ ก่ีงาน 
แล้วจะเผาวันไหน มีระเบียบชัดเจน ชุมชนจะพิจารณาว่าตรงไหนเข้าได้ ใช้ได้ อันนี้คือส�าคัญมาก 
ต้องคุยกันในเรื่องการจัดการ

บัณรส บัวคลี่
 บ้านกลาง ระบบนิเวศแบบที่เราท�ามาหากินอยู่ เป็นเศรษฐกิจป่า ในเขตท่ีเราดูแลอยู่
สองหมื่นไร่ เพียงพอเลี้ยงชาวบ้าน หมู่บ้านต้องดูแลด้วยไม่งั้นผลประโยชน์ของเรา เช่น น�้าผึ้งก็ไม่มี 
มะแขว่นก็ไม่มีเหลือ เราก็ต้องดูแลเขาด้วย 

สมชำติ หละแหลม
 ผมคิดว่าต้องท�าความเข้าใจ เราก็ต้องสร้างก�าลังใจให้กับทุกคนว่าอันไหนเกิดความยั่งยืน 
อันไหนที่มีความมั่นคงทางอาหารต่อหมู่บ้านเรา เราต้องย�้าให้ชัดเจนนะครับ

บัณรส บัวคลี่
 แต่ลูกบ้านของพ่อหลวงก็มีโทรทัศน์ มีมือถือ มีรถ มีบ้านกันทุกคน 
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สมชำติ หละแหลม
 มีครับ แต่ว่าส่ิงเหล่าน้ีไม่ได้มาจากพืชเศรษฐกิจนะครับ ได้มาจากการขายหน่อไม้ ขาย
ดอกไม้ และวิธีการจัดการบริหารในชุมชน

บัณรส บัวคลี่ 
 ที่จะถามย�้าเพราะว่ามีคนเข้าใจว่า ค�าว่าพอเพียงยังไง ก็คือว่ามีโทรศัพท์มือถือ มีไฟฟ้า 
มีทีวีใช้อยู่นะ แต่มันก็ไม่ได้ร�่ารวยครับ หลายคนก็บอกว่าพอเพียงแล้วก็ไปขี่เกวียน

สมชำติ หละแหลม
 ที่ผมพยายามจะอธิบายว่าอยู่ได้ถึงปัจจุบันนี้คืออะไร คือเราไม่มี ไม่มีใครเป็นหนี้ ธกส.
ไม่มีใครเป็นหนี้นอกระบบ สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าถ้าเราอยู ่แบบพอเพียง แล้วก็วิธีการจัดการ
ในส่ิงแวดล้อม เราไม่ต้องไปเหน่ือยกับเงินกองทุน 1 ล้านบาท แต่ว่าถ้าวันไหนเกิดการแย่งชิง
ทรัพยากร เกิดไปท�าลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันยังไม่เอาเลย เรามองการณ์ไกลกว่านั้น 
 ชุมชนซึ่งอยู่ได้กับสิ่งแวดล้อมและคนอยู่กับป่าได้ แล้วไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกัน
ท�ายังไงให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น แล้วก็ถูกยอมรับ แล้วก็มีหลายๆ หมู่บ้านก็ท�าแบบนี้ด้วย 
ผมคิดว่าไม่ได้ร�่ารวยอะไรแต่ว่าก็ไม่มีหนี้มีสิน 

บัณรส บัวคลี่
 ที่หินลาดมีการจัดการเหมือนบ้านกลางไหมครับ

ชัยธวัช จอมติ
 ของผมน่าจะเป็นป่าดิบเขาทั้งหมด ป่าดิบเขาก็มีลักษณะเฉพาะ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน 
ก็คือหน่อไม้

บัณรส บัวคลี่
 เชียงใหม่ เชียงรายที่เคยผ่านตามารวมทั้งแม่ฮ่องสอน มีพื้นท่ีไหนที่มีปัญหาเร่ืองพืชเชิงเดี่ยว
และอยู่ในเขตป่าเขา มีเยอะไหมครับ 

ชัยธวัช จอมติ
 ที่แม่แจ่มเป็นป่าดิบเขาแต่ปลูกข้าวโพดก็มี ออกจากบ้านผมไปประมาณ 1,300 เมตรจาก
ระดับน�้าทะเลขึ้นไปเขายังปลูกข้าวโพด 

บัณรส บัวคลี่
 เล่าเรื่องวิธีการบริหารจัดการของชาวบ้านในการช่วยกันดูแล มีกฎระเบียบอะไรที่ต้องรักษา
ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ การท�ามาหากินของเราหรือไฟป่า มีอะไรบ้างที่เราต้องจัดการเป็นพิเศษ เป็น
ตัวอย่างมาช่วยในเรื่องของกฎระเบียบการบริหาร

ชัยธวัช จอมติ
 ก่อนอ่ืนผมก็ต้องชื่นชมบรรพบุรุษของผมก่อนนะครับ เพราะท่านก็วางหมากไว้อย่างดีมาก
ส�าหรับลูกๆ หลานๆ เราก็อยู่ที่น่ีมาตามประวัติศาสตร์ก็ 100 กว่าปี ที่ผ่านมาก็มีผู้น�าชุมชนก็

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2
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เตรียมการรับมือกับความเจริญที่จะเข้ามา เตรียมการตัดถนนผ่านเข้ามา มันต้องมีอะไรเข้ามา
มากมายมีทั้งดีและไม่ดี ตั้งแต่นั้นก็มีการก�าหนดแนวเขตป่า รอยต่อชุมชนในชุมชนนี้ แล้วก็
การประยุกต์เอาความเชื่อต้องห้ามอะไรต่างๆ ที่มีอยู่ในวัฒนธรรม ก็มาประยุกต์เป็นกฎระเบียบ 
 ในเรื่องของขอบเขต ตรงน้ีเป็นต้นน�้า ตรงนี้เป็นป่าอนุรักษ์ ตรงนี้เป็นหมู่บ้าน ชาวบ้าน
ก็ก�าหนดขึ้นมากันเอง แล้วก็เริ่มท�าข้อมูลเกี่ยวกับการก�าหนดพื้นที่ การจ�าแนกพื้นที่ 
 การจัดการก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราขายน�้าผึ้งที่เราเก็บ จะต้องหักเข้ากองทุนคนละ 
20 บาท ตัวนี้แหละก็ดูแลป่า ใช้ในการดับไฟป่า ใช้ในการสวัสดิการหรือการเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดับไฟ หรือการเข้าไปท�าเพื่อก�ากับดูแลพิเศษก็จะเป็นเรื่องของป่า
 ป่าท่ีน่ีเป็นป่าดิบเขาและก็วิถีชีวิตชุมชนท�าให้ท�าป่าหมุนเวียน เราท�าแค่ปีละ 1 แปลงต่อ
ครอบครัว คือถ้าเราเฉลี่ยประมาณ 7-8 แปลงต่อครอบครัวแต่เราท�าปีละ 1 แปลง ก็คือเป็นไร่ซาก 
ไร่ซากก็คือว่าจะมีเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ป่าต่างๆ ห้ามไฟเข้ามา 
 ในการท�าไร่หมุนเวียนไปตามที่เราวางไว้ในป่า คนข้างนอกจะมองว่ามีเยอะ มีคนข้างนอก
เข้ามาลักลอบเผาในช่วงหน้าแล้ง เราก็จะท�าแนวกันไฟ เขตแนวเขตติดต่อไฟ เราจะท�าแนวกันไฟ
ไว้รอบๆ ทั้งในและชั้นในมีหลายวิธีมาก หลายมิติมากที่ท�า 

บัณรส บัวคลี่
 มีคนมาเผาแล้วเราดูแลไม่รอด มีไหมครับ

ชัยธวัช จอมติ
 ก็มีครับ แต่ว่าเราก็ดูแลไฟป่า แล้วก็เรียนรู้อย่างที่มันเกิด ก็คือถ้าเราไม่เฝ้าเวรยามกว่าเราจะ
ไปดับไฟได้ก็ 2-3 ชั่วโมง ท�าให้เกิดการลามกว้างขึ้น เราจึงใช้วิธีการขึ้นไปเฝ้าเวรยามบนดอยเลย
 ผึ้งก็ได้รับผลกระทบมาจากไฟก็คือตายเลย ยางไม้จันทร์ ดอกไม้อะไรต่างๆ รวมกันทั้งหมด
มันก็จะเป็นวงกว้าง การดูแลไฟป่าเราให้ทุกคนมีจิตใต้ส�านึก

บัณรส บัวคลี่
 ต่อไปขอเชิญก�านันสวาท ขอให้เล่าประสบการณ์ของจังหวัดน่าน ท่ีเขาเรียกว่า “น�้าพาง
โมเดล” ที่พ่อก�านันดูแลอยู่ เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างและข้อคิดอะไรที่ท�าให้เปลี่ยนแปลง 

สวำท ธรรมรักษำ
 ที่น่านมีการปลูกข้าวโพด ก็มาคิดกันว่าจะท�าอย่างไรให้ข้าวโพดหายไปแล้วเอาความยั่งยืน
กลับคืนมาเพราะเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาไฟป่าด้วย ก็มีการรับสมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนจาก
พืชเชิงเด่ียวมาเป็นวนเกษตร เพราะหากปลูกเชิงเดี่ยวอยู่ไฟก็ไม่หมดไป แล้วก็จะน�าไปสู่ความมั่นคง
ด้านอาชีพ รายได้ ระบบนิเวศ เป็นต้น
 ในเรื่องการดูแลไฟป่าก็จะมีการตั้งศูนย์และมีการดูแลของหน่วยงาน ในพื้นที่ ทั้งอุทยาน
และป่าไม้ ท่ีส�าคัญที่สุดคือชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาตรงนี้ ถ้าหากชุมชนไม่มีส่วนร่วม
ก็อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้
 และในปีหน้าก็มีการวางแผนในเรื่องการแก้ไขไฟป่าโดยการระดมความคิดจากคนในชุมชน 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ปัญหาจากจุดที่เป็นปัญหา ตรงนี้คือการวางแนวทางในปีต่อไป
ให้เกิดความยั่งยืน การแก้ปัญหาไฟป่าอย่างเดียวแต่ไม่แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ 
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มีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อรองรับผลประโยชน์ของเกษตรกรในอนาคต มีการแปรรูปผลผลิต
เรื่องของไผ่ เรื่องของไม้ผล มีการวางแผนในอนาคต เป็นต้น

บัณรส บัวคลี่
 การเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นวนเกษตร ปลูกอะไรบ้างครับ แล้วปลูกแล้ว
เกิดอะไรขึ้น

สวำท ธรรมรักษำ
 ยกตัวอย่าง ไม้ผล ก็มีมะม่วงหิมพานต์ ขนุน แล้วก็ไผ่ ถ้าเราปลูกมะม่วงหิมพานต์ก็เป็นการ
ปลูกเชิงเดี่ยวอยู่ดี เราจึงเอาไม้ป่าเข้าไปอยู่ด้วย เรามีข้อก�าหนดว่า 1 ไร่จะต้องมีการปลูกไม้ป่า 20 
ต้น อะไรประมาณนี้ ใครอยากปลูกกาแฟก็ปลูก ส่วนไผ่ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นพืชทนแล้ง 
ถ้าพืชไม่ทนแล้งก็จะตายหมด 

บัณรส บัวคลี่
 เริ่มปลูกมานานรึยังครับ

สวำท ธรรมรักษำ
 บางเจ้าก็สามารถเก็บขายได้แล้ว ตอนนี้เราก�าลังท�าเร่ืองเก่ียวกับการแปรรูป โดยเฉพาะ
มะม่วงหิมพานต์เป็นพืชที่แปรรูปได้หลากหลายและเป็นที่ต้องการของตลาด 
 ไผ่เป็นพืชที่ต้องการต้นกล้าสูง เราจึงปลูกเพื่อท�าพันธุ์ก่อน เพื่อขยายให้หน่วยงานหรือ
องค์กรใดที่ต้องการสูงเอาไปปลูก เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในกลุ่มวิสาหกิจเพื่อไปสู่
การบริหารจัดการที่สมบูรณ์

บัณรส บัวคลี่
 กล่าวโดยสรุปก็คือว่า ที่น�้าพางมีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและระบบการเกษตรแบบเดิม
ซึ่งเคยปลูกข้าวโพด การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นปลูกพืชที่ผสมผสานมากขึ้น มีการ
วางแผนพืชที่เหมาะสมกับนิเวศสิ่งแวดล้อมที่ขาดน�้าอยู่ แต่ว่าพืชที่จะเอามาปลูก เช่น มะม่วง-
หิมพานต์ มีพืชป่า มีต้นไม้มีหลายๆ แบบรวมกันอยู่ในนั้นรวมทั้งต้นไผ่ มีความร่วมมือจากภาครัฐ
จะมาช่วยเหลือเราด้วยในส่วนการสนับสนุน 
 ถ้าสมมติมีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับเรา เขาอยากจะเปลี่ยนการผลิตระบบนิเวศ
ใหม่ของเขา ประสบการณ์ของก�านันจะบอกอะไรเขาได้ไหมครับว่าจะต้องมีอะไรบ้าง 

สวำท ธรรมรักษำ
 การจะเปลี่ยนคนมันต้องใช้เหตุผล อย่างน�้าพางโมเดล เราก็ใช้นโยบายเรื่องการทวงคืน
ผืนป่า และตามที่นโยบายของรัฐบาลที่ไม่ให้มีสารเคมี เราก็พูดให้เกษตรกรได้เห็นภาพ สิ่งที่ดีที่สุด
คือเราต้องเปลี่ยนตัวเอง เพราะว่าสามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ โดยที่เราก็ต้องเชื่อมโยงกับ
ภาครัฐ หน่วยงาน องค์กรอยู่ดี ที่จะมาเป็นภาคี ตรงนี้เป็นเรื่องที่ส�าคัญเพราะต้องหนุนเสริมกัน
ในหลายมิติ เรื่องที่ยากคือเรื่องคน แต่เราต้องมีการน�าร่องโดยให้คนที่ใจสู้มาเป็นคนน�า

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2
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บัณรส บัวคลี่
 ต้องใช้พ่อหลวง พระภิกษุ หรือใครครับ ที่ช่วยกันมาหว่านล้อม ให้เห็นพ้องต้องกัน

สวำท ธรรมรักษำ
 จะต้องมีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แล้วก็มีการเล่าอดีต อย่างที่เขาบอกว่า 
“คนไม่รู้อดีตก็จะไม่เห็นอนาคต” แต่ว่าผู้น�าชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. กลุ่มนี้ต้องเข้าใจและ
มองเห็นภาพในอนาคต เพราะจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับชาวบ้านได้ตระหนักและรับรู้

บัณรส บัวคลี่
 ขอเชิญคุณชัยธวัชครับ สองหมื่นไร่นี้ในแต่ละปีเผากี่ไร่

ชัยธวัช จอมติ
 ทั้งหมด 81 ไร่ ผมจะใช้ App ของโทรศัพท์ในการรังวัดพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ป่าวนเกษตร
ก็เยอะอยู่แล้ว เปิดใช้แค่ 10 กว่าแปลงเองครับท่ีเผาเพื่อปลูกข้าว เป็นการเผาเพื่อปากท้อง ผม
เรียกว่า “ไฟจ�าเป็น” มีความจ�าเป็นจริงๆ แต่ว่าเราก็เผา เราไม่ได้ก�าหนดเองอย่างอ�าเภอใจว่าอยาก
จะเผาตอนไหน มันก็จะมีการส่งเสียงตามธรรมชาติ เช่น จักจั่นชนิดนึง หรือด้วยสภาพร่างกายของ
เราจะปรับตัวเอง หลังจากสงกรานต์ก็จะมีฝนเข้ามาวันที่ 13 เข้าสู่วันที่ 19 20 ฝนมาเราก็เผาเพราะ
ฟ้าเปิดทั้งหมดแล้วนะครับ 

บัณรส บัวคลี่
 ในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจนิเวศ มันต้องมีเร่ืองของการดูแลรักษา จ�าเป็นจะต้องป้องกัน
ไฟก็ชัดเจนอยู่แล้วในตัวของมันเอง แต่ในชุมชนในแต่ละพื้นที่ พื้นที่หนึ่งมันก็ต้องมีการใช้ไฟจ�าเป็น
ต้องอธิบายภาพรวมภาพใหญ่ก็คงจะไม่เข้าใจ คิดว่าต้องเผาป่าทั้งหมด แต่สองหม่ืนไร่นี้เผาแค่
แปดสิบไร่เอง 

ชัยธวัช จอมติ
 พื้นที่ป่าทั้งหมดของเราไม่จ�าเป็นต้องเผาป่า คือลองถามเขาดูแล้วห้ามไฟเข้าทั้งหมดเลย 
ทั้งหมดมันก็จะเป็นเรื่องบังเอิญเกิดจากการเข้ามาเผาป่า ลามเข้ามาจากที่อื่นที่เราควบคุมมันก็เกิด
ขึ้นมาอีก บางทีก็เกิดจากไม้ที่มันติดไฟ เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาตอนกลางวัน ลมด้วย บางทีเราต้อง
สละส่วนน้อยเพื่อปกป้องส่วนใหญ่ เราก็ต้องท�าตามวิธีการก็คือท�าแนวกันไฟแบบเผาชน ถ้าเรา
เข้าไปเจอหน้าบางทีระบบนิเวศ ภูมิศาสตร์เขาไม่ให้เสี่ยงต่อชีวิตคนในชุมชน 
 เศรษฐกิจของเราเร่ืองของหน่อไม้ปีนึงท�ารายได้เป็นล้าน เรื่องชาของเขาเอาไว้กินนะครับ
แต่ของเราเอาไว้ขาย 
 ของเรามีกองทุนได้มาจากผลผลิตจากป่า หน่อไม้บ้าง เราก็เอาไปพัฒนาเล็กน้อยในหมู่บ้าน 
เช่น ประปาภูเขา หรือถนน สะพาน งบประมาณขอความร่วมมือทาง อบต. บางทีก็ล�าบากในการ
จัดสรร ถนนสายหลักบ้านเราก็ยังไม่ถึงถนนใหญ่ หมู ่บ้านเราก็มีเงินสะสมเอามาพัฒนาถนน
สายหลักของเราอยู่ 
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บัณรส บัวคลี่
 โดยสรุปคือเกษตรป่าที่นั่นท�าให้เรามีกินมีใช้เพียงพอจริงๆ และมากพอใช่ไหม หรือว่าเป็น
หนี้เป็นสินอะไรไม่เพียงพอ ชักหน้าไม่ถึงหลัง 

ชัยธวัช จอมติ
 ก็มีบ้าง อย่างผลกระทบของโควิดเราแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลย เรามีความมั่นคงทาง
อาหารสูง แล้วป่าก็ยังเหมือนเดิม หากินกับป่า แล้วก็อยู่กับป่าที่มันกินได้ แล้วก็อยู่ได้ มันก็มีบางที
ที่มันต้องใช้เงินบ้าง เช่น การสร้างบ้าน ก็ต้องใช้เงิน ก็สามารถใช้กองทุนเงินล้านได้เพราะดอกเบี้ย
ไม่เท่าไหร่ ก็มาบริหารจัดการเองได้ แต่ ธกส. ไม่มี ส่วนสหกรณ์ก็มีบ้าง
 อีกอย่างหนึ่งคือเด็กๆ ในหมู่บ้านผม ไม่เข้าไปท�างานในเมืองแล้วนะครับ

บัณรส บัวคลี่
 อ.ชยันต์ มีอะไรที่จะสรุปครับ เชิญครับ 

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 ที่เราได้คุยกับคนที่อยู่ในพื้นท่ีที่มีชีวิตอยู่กับป่าธรรมชาติ เราก็ได้ความรู้มากมายเลย ผม
คิดว่าเรามองป่าเห็นรายละเอียดในป่า มันมีต้นไม้บางประเภทที่เก้ือกูลกัน เช่น เมี่ยงกับกาแฟ 
ความรู ้ที่ เกิดจากการที่ชาวบ้านปฏิบัติจริงๆ ความรู ้ความสามารถที่จะถ่ายทอดปลูกฝังให้
คนรุ่นเยาว์ ได้เรียนรู้เพิ่มเติม เช่นเดียวกันความรู้ที่ได้มาจากภูมิปัญญาที่พ่อแม่และบรรพบุรุษ
เคยส่ังสอนมา อ.ชรินทร์ ก็สามารถที่จะน�าความรู้นี้มาสร้างเป็นบทเรียนให้กับนักเรียน ให้เกิด
ความส�านึกและการใช้ค�าว่า “รู้จักคุณค่าของธรรมชาติและคุณค่าของป่า”
 ผมคิดว่าตัวอย่างที่ทุกท่านเล่าให้ฟัง ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของเศรษฐกิจป่า การอยู่กับป่า 
ไม่ใช่แค่เพียงไปเก็บของป่าล่าสัตว์เหมือนภาพที่เราอาจจะเข้าใจผิด เข้าใจกันมานาน แต่ท�ารายได้
ให้ชุมชนมีรายได้อย่างเพียงพอโดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน ไม่เป็นหนี้ ธกส. ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ
อยู่กับป่า ท�าให้เกิดการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าเข้ามาท�าลายสิ่งแวดล้อม การป้องกันไฟป่านั้นไม่ใช่
แค่เรื่องปากท้อง แต่เป็นสิ่งที่ไปท�าลายระบบนิเวศรวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น เช่น การเลี้ยง
ผึ้ง ด้วย
 เพราะฉะนั้นวิถีของชาวบ้านแบบนี้ผมคิดว่าเป็นโมเดลที่ลงตัว ค�าถามว่าท�าไมตอนนี้เราต้อง
มีแนวทางอยู่ 2 แนวทางในการจัดการกับไฟป่าหรือฝุ่น
 แนวทางแรก ทางราชการ การแก้ปัญหาไฟป่าก็ต้องเพิ่มงบประมาณ เพิ่มก�าลังคน ใช้
เทคโนโลยี บางคนอาจจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือตัดไฟ เครื่องเป่าลมหรือว่าจะขนน�้ามาดับไฟ
 อีกแนวทางหนึ่ง คือการด�ารงชีวิตที่สมดุล
 ตัวแบบ 2 ตัวแบบนี้หรือโมเดล 2 อันนี้ เป็นเรื่องที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
พวกเราท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งทางสภาลมหายใจ คืออนาคตน่าจะลองมาคุยกันว่าจะใช้ประโยชน์จาก
การเผชิญกับไฟป่าอย่างไรบ้าง 
 การจัดการของรัฐ ต้องใช้งบประมาณมากมายมหาศาล แต่อีกโมเดลคือ ชาวบ้านก็สามารถ
จัดการไฟป่าได้ ท�าไมเราไม่ให้ความส�าคัญกับโมเดลที่ 2 ซึ่งเป็นวิธีตามธรรมชาติแล้วก็อยู่กับฐาน
ของวัฒนธรรม หวังว่าคงจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมจากท่านผู้ฟังหรือท่านผู้รู้
ท่านอื่นเพิ่มเติมอีก ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ให้เวลาอันมีค่ากับพวกเราในวันนี้ ขอบคุณครับ

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2
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สรุป
 นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน” ในตอนที่ 2 วิทยากร
ที่เข้าร่วมเวทีสาธารณะในคร้ังน้ีล้วนเกี่ยวข้องกับการเกษตร การท�าธุรกิจ การผลิต ที่สัมพันธ์กับ
ระบบนิเวศและผืนป่า วิทยากรท่านแรก รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
การเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับป่าเมี่ยง (2) 
คุณชัยธวัช จอมติ ตัวแทนจากชุมชนหินลาดใน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ชุมชน
ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คุณชัยธวัชจะแลกเปลี่ยนเรื่องน�้าผึ้งกับระบบนิเวศ 
(3) คุณสมชาติ หละแหลม ผู้ใหญ่บ้านบ้านกลาง ต�าบลบ้านดง อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง จะ
เผยแพร่เรื่องราวของพืชพื้นถิ่นมะแขว่นและหวาย (4) ก�านันสวาท ธรรมรักษา จากต�าบลน�้าพาง 
อ�าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จะเล่าถึงน�้าพางโมเดล และวิทยากรท่านสุดท้ายคือ (5) คุณนุสรา 
เตียงเกตุ นักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นถิ่น ผู้น�าเปลือกต้นไม้มาท�าสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ
 คุณบัณรส บัวคลี่ ผู้ด�าเนินรายการน�าค�าว่า “เศรษฐกิจป่า” มาอธิบายถึงเนื้อหาสาระของ
ระบบนิเวศเกษตรใหม่ที่เวทีสาธารณะแลกเปล่ียนกันในประเด็นนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ผ่านมาสภา
ลมหายใจพยายามท�างานร่วมกับพี่น้องในชุมชนหลายๆ แห่ง เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการผลิต ความรู้ องค์ความรู้ ของ “เศรษฐกิจป่า” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา หรือน�าไป
ปรับใช้กับชุมชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ทุกกรณีจะเป็นตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมของชุมชนต่างๆ 
ที่พยายามลดปัญหาฝุ่นควัน
 เร่ิมต้น คุณสมชาติ หละแหลม แลกเปลี่ยนถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตและ
ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องค�านึงถึง “ผลผลิตจากต้นไม้ ทั้งมะแขว่น หวาย หรือ
หน่อไม้ เป็นระบบเกษตรแบบยั่งยืน ไม่ได้ใช้ต้นทุน หากว่ารัฐเขารับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ว่า พืชด้ังเดิมซึ่งมันมีอยู่แล้วได้รับการส่งเสริมสนับสนุนได้ จะก่อให้เกิดกระบวนการสร้างชุมชน
ให้เข้าไปมีส่วนร่วม แต่สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเราจะสร้างกระแสได้ หากนโยบายป่าไม้นโยบายของ
อุทยานป่าสงวนของป่าได้รับการสนับสนุนให้ชุมชนมั่นคงในเรื่องสิ่งแวดล้อม เกิดความยั่งยืนทาง
อาหาร และพยายามสร้างต้นแบบให้คน ชุมชนมาเรียนรู้ได้ตลอด... ทุกวันนี้ไร่หมุนเวียนลดลงมาก 
เราเปลี่ยนเป็นป่ามะแขว่น เป็นป่าไผ่หวาย ชาวบ้านตกลงเก็บป่าหมุนเวียนเก่าแก่ที่อายุ 20-30 ปี 
เก็บไว้ใช้ประโยชน์ มีทั้งยาสมุนไพร มีสัตว์ป่า มีความหลากหลาย เป็นเกษตรแบบป่า แหล่งรายได้
มาจากการเลี้ยงวัว มะแขว่นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงเดือนมีนาคม-น�้าผึ้ง พฤษภาคม-หน่อไม้ 
หน่อปาง หน่อไร่ หนอนรถด่วน ตุลาคม-เกี่ยวข้าว และพืชเสริมอ่ืนๆ... รายได้หมู่บ้านไม่ได้เป็น
อาชีพหลัก ขณะที่ทางราชการต้องการส่งเสริมให้รายได้ในเชิงปริมาณอย่างชัดเจน” 
 อาจารย์ชรินทร์ มั่งคั่ง สนใจประเด็น “การศึกษาฐานชุมชน” (Community-Based 
Education) คือ การใช้การศึกษาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม 
ใช้ทรัพยากรชุมชนในการเป็นสื่อการเรียนการสอน “เริ่มต้นจากบ้านและชุมชนของผู้เรียน เขา
ควรจะรู้จักและเข้าใจทรัพยากรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียน โรงเรียนกับชุมชนร่วมกันออกแบบ
การเรียนรู้ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง เช่น เรื่อง “ป่า” ในหลักสูตรของโรงเรียน คือป่าประเภทไหน 
นัยความหมายของป่าเหมือนหรือต่างจากมิติในวิถีชีวิตของชุมชนหรือไม่อย่างไร “ป่า” คือพื้นท่ี
เศรษฐกิจ, คือ วัฒนธรรม, คือ ทรัพยากรชุมชนที่ส�าคัญต่อเขา และเชื่อมโยงกับระบบนิเวศและ
วิถีชีวิตของผู้เรียนอย่างไร แล้วคนอยู่ร่วมกับป่าต้องมีวิธีคิดแบบไหน ท�าอย่างไร กาแฟในป่าเมี่ยง 
มีความพิเศษและมีเอกลักษณ์ ชุมชนจะดูแลจัดการทรัพยากรที่มีอย่างไร กระบวนการชุมชนมา
รักษาพื้นที่กาแฟโดยมีกระบวนการจัดการไฟป่าได้อย่างไร หรือแม้กระท่ังป่าเมี่ยงสัมพันธ์กับปริมาณ
น�้าเขื่อนกับอากาศบริเวณนั้นอย่างไร ล้วนเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับวิถีป่า วิถีชีวิต วิถีท�ามาหากิน” 
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 เช่นเดียวกับคุณชัยธวัช จอมติ มองว่า คุณภาพชีวิตของผู้คนใน 3 หย่อมบ้าน ได้แก่ 
บ้านหินลาดใน ผาเมือง และหินลาดนอก เป็นเรื่องเดียวกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร, การ
หมุนเวียนของระบบการผลิตอาหาร และการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พืชพันธุ์ที่ปลูก อาทิ 
ชา หน่อไม้ มะก่อ มะขมหรือมะแขว่น การหาของป่า หรือการเลี้ยงผึ้ง ระบบการผลิตในฤดูกาล
ต่างๆ ล้วนช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน... และการตลาดนับเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งต่อระบบ
การผลิต จึงพยายามศึกษาหาความรู้ทั้งด้านวิชาการและภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กันไป 
 ด้านคุณนุสรา เตียงเกตุ สนใจและเป็นผู ้เชี่ยวชาญด้านงานผ้า โดยเฉพาะการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการย้อมจากวัสดุธรรมชาติ ในพื่นที่แม่แจ่มเป็นพื้นที่ที่คนรักษาภูมิปัญญาไว้ได้
ค่อนข้างมาก ในชุมชนมีองค์ความรู้ด้านการย้อมโดยใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของต้นไม้ เช่น 
เปลือกไม้, ผล, ใบ, ดอก, ยาง ฯลฯ รวมถึงการศึกษาพัฒนาเรื่องของเส้นใย สีย้อม ตลอดจนทักษะ
การทอผ้า ควบคู่ไปกับการส่งเสริม อนุรักษ์ ดูแลป่าและระบบนิเวศในชุมชน 
 อาจารย์ชรินทร์ มั่งคั่ง ตั้งโจทย์ยังไว้หลายข้อ อาทิ เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น จะหนุนเสริมให้สินค้าจากป่า จากชุมชน เป็นสินค้าที่มีคนนิยมใช้ได้อย่างไร จะเชื่อมโยง
เอกลักษณ์ของชุมชนกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร จะปลูกฝังจิตส�านึก วิธีคิดของคนรุ่นใหม่ในชุมชน
อย่างไรให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่น เป็นต้น 
 ด้านคุณชัยธวัช จอมติ มองว่าวิธีการบริหาร การดูแลจัดการป่า ของชุมชนว่า กฎระเบียบ 
ธรรมเนียมปฏิบัติ ความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการอยู่ร่วมกัน การใช้ประโยชน์ การดูแลจัดการ
พื้นที่ป่านั้น บรรพบุรุษสั่งสมสืบทอดมาอย่างยาวนาน มีการประยุกต์ปรับเปลี่ยน ก�าหนดพื้นท่ี
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความเจริญ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิถีการปลูกพืช
เชิงเด่ียวอย่างข้าวโพดน้ันเชื่อมโยงกับการเกิดไฟป่าอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ส�าหรับในจังหวัดน่าน 
เกษตรกรท�าไร่ข้าวโพดกินอาณาบริเวณกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา อย่างไรก็ดียังมีความพยายามแก้ไข
บรรเทาปัญหาฝุ่นควันไฟป่าจากทุกภาคส่วน 
 ก�านันสวาท ธรรมรักษา ย�้าถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วม “...คิดกันว่าจะท�าอย่างไร
ให้ข้าวโพดหายไป แล้วเอาความยั่งยืนกลับคืนมา เพราะเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาไฟป่าด้วย ก็มี
การรับสมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนจากพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นวนเกษตร เพราะหากปลูกเชิงเดี่ยวอยู่ ปัญหา
ไฟก็ไม่หมดไป... ในเร่ืองการดูแลไฟป่า มีการต้ังศูนย์และมีการดูแลของหน่วยงาน ในพื้นที่ ทั้งอุทยาน
และป่าไม้ ที่ส�าคัญที่สุดคือ ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หากชุมชนไม่มีส่วนร่วมก็ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ และในปีหน้าก็มีการวางแผนในเรื่องการแก้ไขไฟป่าโดยการระดมความคิดจากคนใน
ชุมชน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ...คือ การวางแนวทางในปีต่อไปให้เกิดความยั่งยืน การแก้ปัญหา
ไฟป่าอย่างเดียว แต่ไม่แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ มีการจัดต้ังวิสาหกิจเพื่อรองรับ
ผลประโยชน์ของเกษตรกรในอนาคต มีการแปรรูปผลผลิตเรื่องของไผ่ เรื่องของไม้ผล มีการวางแผน
ในอนาคตต่อไป” 
 ก�านันสวาท ธรรมรักษา ร่วมแลกเปลี่ยนในพื้นที่น�้าพาง จังหวัดน่าน ซึ่งเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและระบบการเกษตรแบบเดิมที่เคยปลูกข้าวโพด เปลี่ยนมาเป็นปลูกพืช
ที่ผสมผสานมากข้ึน ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนมาเป็น
วนเกษตร โดยเกษตรกรปลูกพืชที่หลากหลายให้ความเหมาะสมกับระบบการผลิต เช่น มะม่วง-
หิมพานต์, ขนุน, ไผ่, กาแฟ เป็นต้น ซึ่งพืชบางชนิดจะมีข้อแนะน�าหรือข้อก�าหนดต่างๆ อาทิ 
ปลูกมะม่วงหิมพานต์ 1 ไร่ ควรปลูกไม้ป่า 20 ต้น เป็นต้น 
 ในช่วงท้าย อ.ชยันต์ วรรธนะภูติ ย�้าถึงสาระส�าคัญของเวทีในครั้งนี้และสรุปแนวทางจัดการ
ดูแลไฟว่า “ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนทุกท่านชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของเศรษฐกิจป่า การอยู่กับป่าไม่ใช่

นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์การแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2
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แค่เพียงไปเก็บของป่าล่าสัตว์เหมือนภาพที่เราอาจจะเข้าใจผิดกันมานาน แต่ท�ารายได้ให้ชุมชน
มีรายได้อย่างเพียงพอ... การป้องกันไฟป่า ไม่ใช่แค่เรื่องปากท้อง แต่เป็นสิ่งที่ไปท�าลายระบบนิเวศ 
รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ด้วย... เพราะฉะนั้นวิถีของชาวบ้านแบบนี้น่าจะเป็นโมเดล
ที่ลงตัว... แนวทางในการจัดการกับไฟป่าหรือฝุ่นควัน พอสรุปได้ 2 แนวทาง แนวทางแรก การแก้
ปัญหาไฟป่าจากหน่วยงานราชการ โดยเพิ่มงบประมาณ เพิ่มก�าลังคน ใช้เทคโนโลยี เช่น เครื่องมือ
ตัดไฟ เครื่องเป่าลม เป็นต้น อีกแนวทางหนึ่ง คือ การด�ารงชีวิตที่สมดุล โดยวางอยู่บนฐานของ
วัฒนธรรม ทรัพยากรของชุมชน”
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 16

“เมือง” ในหุบเขา 
การออกแบบเมืองเพ่ือการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ผู้ร่วมเสวนา
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
ผศ.คมสัน ธีรภาพวงศ์ อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่
อ.วรงค์ วงศ์ลังกา อาจารย์ภูมิสถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.อิศรา กันแตง อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายสื่อ (ผู้ด�าเนินรายการ)

บัณรส บัวคลี่
 การพูดคุยวันนี้เป็นครั้งที่ 16 ขอ อ.ชยันต์ กล่าวต้อนรับแขกและพูดคุยถึงวงพูดคุยของเรา
วันนี้ครับ

“เมือง” ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่
อการแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน
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ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 ก่อนอื่นขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในบ่ายวันนี้ ผมคิดว่าปัญหา
ฝุ ่นควันที่เราได้เผชิญกันอยู ่ในวันนี้มีสาเหตุหลายอย่าง เมื่อต้นปีเราก็พบว่าสาเหตุส�าคัญคือ 
“ไฟป่า” ที่ทางคุณชัชวาลย์ คุณบัณรส คุณวิทยา ที่ได้ไปท�างานกับทางจังหวัด ร่วมกับกรมป่าไม้ 
กรมอุทยาน เพื่อที่จะแก้ปัญหาฝุ่นควันที่มาจากไฟป่า 
 อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ ชาวบ้านที่อยู่ในป่าบางคนที่ยังท�าไร่หมุนเวียนอยู่ เรื่องเมืองเป็นเรื่อง
ใหญ่และมีความสลับซับซ้อน โดยเฉพาะเมืองที่เป็นแอ่งกระทะ เป็นหุบเขา และมีภูมิอากาศที่เฉพาะ
เจาะจง และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนาน เราจะมีทางออกอย่างไร ให้เมือง
เป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นเมืองที่ทุกคนเป็นพลเมืองท่ีมีความกระตือรือร้นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 
รักษาวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากท่านผู้รู้ทั้งหลาย

บัณรส บัวคลี่
 ผมขอผู้หญิงก่อน งานที่อาจารย์เจอเกี่ยวกับ New Normal นักออกแบบต้องดูฤดูกาล 
ร้อน ฝน หนาว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลต่อการออกแบบเมืองที่เราจะอยู่กันอย่างไร

อ.อิศรำ กันแตง
 ด้วยความที่เรามีความรู้ทั้งสถาปัตยกรรมและผังเมือง เราถือว่าเป็นมนุษย์คนนึงที่ประกอบ
ด้วย 4 ธาตุ ดิน น�้า ลม ไฟ ถ้าเกิดเราขาดธาตุใดไป หรือไม่มีความสมดุลเราก็จะอยู่ไม่เป็นสุข แล้ว
ประสบการณ์คือ พิษณุโลก 15 ปี อยู่กรุงเทพฯ 8 ปี แล้วมาอยู่เชียงใหม่ จนตอนนี้ 30 ปี เราถือว่า
เราเป็นนักผังเมืองที่เลือกมาอยู่เชียงใหม่ เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองที่อยู่แล้วมีความสุข สาเหตุที่เรา
เลือกเชียงใหม่เพราะอากาศดี แต่เราก็เจอว่า 5 ปีที่ผ่านมา เราก็ไม่มีความสุขอีกแล้ว อยู่ยากมาก 
เพราะท�างานได้แค่ครึ่งเช้า มันเกิดอะไรขึ้น? เราอยู่ในเมืองหุบเขาใช่ไหม? เราควรท�าอย่างไร? เรา
ควรแก้หรือออกแบบเมืองในหุบเขาอย่างไร?
 ค�าว่าเมืองในหุบเขาคือ บ้านเราเป็นเมืองที่มีหุบเขาวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ แล้วเราก็อยู่กัน
ในร่องเขา ทุกวันน้ีอยู่ในเมืองหุบเขาแต่เป็นหุบเขาที่พิเศษเพราะมีพญา 3 พญา ที่มาชี้ว่าตรงน้ี
เป็นการเลือกเมืองท่ีดีมาก ในเร่ืองลมและน�้า เป็นเมืองที่สมดุล ดินก็ดีมาก เพราะเป็นที่ราบลุ่มแม่น�้า 
ถ้าที่ไหนฝนไม่ตกแตด่อยสุเทพจะตก นัน่คอืป่าตน้น�า้ เรามลีมที่ด ีมดีอยสเุทพ มอีากาศไหลเวียนดใีน
การระบายอากาศ และเรามีไฟที่ดีเพราะเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเห็นว่าเรามีความสมดุล 
เรามีต้นทุนที่ดี แต่ไม่ใช่ทุกเดือน เมื่อก่อนเราจะมี 4 เดือนอากาศหนาว 8 เดือนเราจะมีลมมรสุม
จากตะวันตกเฉียงใต้ เอาฝนมาอีก 4 เดือนที่หนาว อากาศจะกด
 ทีนี้เราถามกันต่อมาว่า หน้าฝน เราไม่ได้เผชิญกับฝุ่นและควัน แสดงว่า “น�้า” เป็นเงื่อนไข
ส�าคัญ น�้าแก้ได้ เพราะฉะน้ันส่ิงที่เราต้องรักษาคือ น�้ากับเมือง แล้วน�้ามาจากต้นไม้ แล้วฝุ่นก็
เกิดมาจากหน้าแล้ง แล้วเมืองที่มีแต่ดิน มันก็เกิดฝุ่นแน่นอน 
 ควันมาจากการเผา เผามาจากวิถีชีวิต ใบไม้ร่วงก็ต้องกวาด ก็ต้องเผา จากการสันดาปของ
เชื้อเพลิง จากรถ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นในเรื่องของเมืองเราก็ต้องมา
พูดถึงการเดินทางของเมืองด้วย 
 นักสถาปัตย์ ออกแบบตามสภาพแวดล้อม เราอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่าง ก่อนหน้านี้
โลกร้อนเราก็มี Concept Green พอโลกไม่มั่นคงเราก็มีความยั่งยืน พอภัยพิบัติมาเราก็ออกแบบ
ให้โลกเตรียมพร้อมกับภัยพิบัติ ปัจจุบันโจทย์ใหม่คือ New Normal แล้วที่ อ.ชยันต์ พูดถึงมรดก
โลก ความเสี่ยงเรื่องอากาศเป็นผลอย่างหนึ่งในเรื่องมรดกโลก และอยู่ในแผนที่ต้องจัดการ
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บัณรส บัวคลี่
 อาจารย์บอกว่า “เราอยู่ในแอ่งกระทะทองแดง” เรารับลมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

ผศ.คมสัน ธีรภำพวงศ์
 ถ้าเรามองว่าเชียงใหม่เป็นบ้านที่มีรั้วอยู่ แล้วพญามังรายขี่ม้าขึ้นไปที่ยอดดอยแล้วมอง
ลงมาที่ตรงนี้ ภาพที่ท่านเห็นคือบ้าน สิ่งที่เรามองถึงความเปลี่ยนแปลง เราต้องมองจากข้างในบ้าน
ด้วย คือในเมืองเชียงใหม่ด้วย ว่าเราใส่อะไรไปบ้าง เช่น เรามีบ้านแล้ววันนึงเราท�าโรงจอดรถ แล้ว
ก็เอารถร้อนๆ เข้าไปจอดข้างๆ ห้องนอน สักพักเราก็ไปสร้างศาลาไว้ข้างๆ ไปต่อเติมนู่น ต่อเติม
นี่ บ้านเราก็ใหญ่ขึ้น มีสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น ในปัจจัยนึงเราก็ท�าตัวเราเองด้วย เราเปลี่ยน
หนองน�้า เราเปล่ียนผังเมือง ตรงน้ีเป็นปัจจัยนึงที่เราต้องท�าความเข้าใจผังเมือง พร้อมๆ ไปกับ 
Location ที่เราพูดถึง

บัณรส บัวคลี่
 ผมขอถามต่อว่า ขนาดที่เหมาะสมของเมืองเชียงใหม่ “เมือง” ในที่นี้ไม่เฉพาะแต่เมือง
เชียงใหม่ แต่หมายถึงเมืองย่อยๆ ในที่ราบด้วย แต่เมืองที่เราคุยกันในวันนี้คือ ตัวเมืองเชียงใหม่ 
ที่มีอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งครอบคลุม 5 อ�าเภอโดยประมาณ มันควรมีขนาด
ประมาณไหน
 และขนาดของเมืองที่ผมเคยอ่านมา เขามีการจัดขนาดของเมืองในทางวิชาการ เราอยู่
ขนาดไหน เราสามารถลดหรือเพิ่มอย่างไร

ผศ.คมสัน ธีรภำพวงศ์
 การแบ่งขนาดของเมืองมันเกิดจากผลลัพท์ที่เกิดขึ้น Megacity, Metropolis, Town, City 
ผมจ�าได้ว่าเคยท�านิทรรศการที่คุ้มแก้วนวรัฐ เราเรียกเมืองนี้ว่า “วนานคร” คือ เรามองว่าเชียงใหม่
เป็น Green City คือเป็นเมืองสวนมาก่อน ถ้าเราจะก�าหนดว่าขนาดเท่าไหร่ มันมีขนาดก�าหนด
เรื่องสีเขียวของเมือง ปัจจัยด้านประชากรเท่าไหร่ 1.6x1.6 ตารางกิโลเมตร ถ้าเป็นเมืองเก่าของเรา 
อันนี้ไม่รวมวงแหวนและซูเปอร์ไฮเวย์ มันก็ควรมีขนาดของเมืองเท่าไหร่ รวมไปถึงบริเวณแม่ข่าด้าน
นอกและบริเวณแม่น�้าปิง ในเมืองเมื่อมีคนเพิ่มขึ้น ก็จะมีสัดส่วนสีเขียวต่อคนประมาณนึง ซ่ึงตรงนี้ก็
จะมีสถิติว่า เรามีพื้นที่เท่านี้เราควรมีพื้นที่สีเขียวเท่าไหร่ เช่น สิงคโปร์ ผมว่าข้อมูลตรงนี้ยังมีข้อมูล
ที่ลักลั่นกันอยู่ว่าควรจะมีเท่าไหร่ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะเป็นตัวแปรส�าคัญด้วย
 ผมเคยท�างานวิจัยว่าเรามีจ�านวนโรงแรมเท่านี้ควรจะมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ แต่เราไม่เคย
ท�ากับชาวบ้านหรือเมืองเราจริงๆ ซึ่งในฐานคิดตรงนี้เราน่าจะเอามาใช้และในอนาคตอีก 5 ปี 
10 ปี จะเปิดโอกาสให้เพิ่มได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าเราเอาพื้นที่สีเขียวทางการเกษตรมารองรับ และ
ถ้าพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ จะรองรับได้อีกเท่าไหร่ มันเคยมีคนท�าแต่กระจัดกระจาย หากเรา
เอามารวมกันอาจจะเป็นฐานคิดให้นักผังเมืองวางผังเมืองได้ว่าจะเปิดโอกาสให้เมืองเจริญเติบโต
ได้เท่าไหร่ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีใครท�า ที่ของรัฐเอาไปท�าคอนโด เอาไปปล่อยเป็นที่ว่างโล่งก็มี หรือ
พื้นที่รกร้างที่ยังไม่เกิดการลงทุน หรือการลงทุนจากคนนอกพื้นท่ีหรือนายทุนต่างชาติ เพราะฉะน้ัน
พื้นที่เหล่านั้นมันถูกจัดการอย่างไร และมีผลต่อภาพรวมของเมืองอย่างไร ผมคิดว่าตรงนี้เชียงใหม่
ต้องเข้ามาดูเพราะว่ามีผลต่อหลายเรื่อง เช่น เรื่องขยะ เรื่องคนที่เข้ามาใช้ รวมไปถึงเรื่องมรดกโลก
ด้วย เรื่องดอยที่ยึดโยงอยู่กับเมือง

“เมือง” ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่
อการแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน
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บัณรส บัวคลี่
 อ.วรงค์ ครับ

อ.วรงค์ วงศ์ลังกำ
 ผมขอพูดเรื่องต้นไม้แล้วกันนะครับ ถ้าเราพูดถึงเรื่อง “หมอกควัน” เรามองว่าต้นไม้ช่วยได้ 
เราฝากความหวังไว้กับมันเยอะมาก แต่ส�าหรับผมมันแค่ส่วนนึง PM 2.5 มันไปเกาะจับต้นไม้ก็จริง 
แต่ลักษณะของต้นไม้ที่ PM 2.5 ไปเกาะจับ และการเจริญเติบโตของมัน มันมีลักษณะเฉพาะ ไม่ใช่
ต้นอะไรก็ได้ มันจ�าเป็นต้องมีสายรัดพัน มันต้องมีความซับซ้อนของกิ่งก้านใบมันถึงจะไปเกาะได้ดี 
วัฏจักรของฝุ่นคือ มันลอยในอากาศ มันก็จะมาเกาะบนใบไม้ที่มีกระจุก มีขน มีเมือกเหนียว แล้ว
น�้าฝนก็ชะล้าง แล้วมันก็มาเกาะใหม่ แต่การเกาะฝุ่นของใบไม้มันไม่ใช่ทุกต้น
 สอง เมืองเชียงใหม่ขาดต้นไม้ไม่ได้ ถ้าเชียงใหม่ไม่มีต้นไม้ เชียงใหม่จะไม่ได้อยู่ตรงนี้เลย 
ในชัยมงคล 7 ประการของเชียงใหม่ มีดอยสุเทพ, แม่น�้าปิง, น�้าแม่ข่า, หนองบัว, ฟานเผือกใน
รอมคา, มีหนูเผือก ดังนั้นประการในการตัดสินใจในเชียงใหม่อยู่ตรงนี้ มันเกี่ยวกับพืชพันธุ์ทั้งนั้น
เลย
 สิ่งที่เชียงใหม่สร้างมา ที่มีการปลูกต้นไม้กัน ผมมีการศึกษาของผมคือวิทยานิพนธ์ปริญญา
เอกของผมที่ศึกษาต้นไม้ในสี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม่ พบว่า พื้นที่สีเขียวในคูเมืองเชียงใหม่ไม่ใช่
ไม่พอนะ แต่เราไม่มีพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพและไม่มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นสาธารณะ มันเป็นพื้นที่สีเขียว
ส่วนบุคคล
 ในการรณรงค์พื้นที่สีเขียว เราก็มีการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ แต่ปัญหาของมันก็คือว่า 
ปลูกเสร็จไม่มีการจัดการต่อ เราเห็นสิงคโปร์ที่มีภูมินิเวศท่ีใกล้เคียงกับเรา แต่ท�าไมเราท�าไม่ได้ 
เพราะเราไม่มีระบบรุกขกร ไม่มีระบบดูแลต้นไม้ ไม่มีผู้ตรวจพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง การจะมี
พื้นที่สีเขียวโดยขาดการจัดการนั้นเป็นไปไม่ได้เลย
 การเอาโมเดลของสิงคโปร์เข้ามา เช่น ต้นประดู่ มาปลูกในเมืองเชียงใหม่ ต้นชงโคมาปลูก 
ปัญหาที่ต่างจากเราคือสิงคโปร์เขาปลูกในฟุตบาท แต่ฟุตบาทเขาหนา 4 เมตรขึ้นไป แต่ฟุตบาท
บ้านเรา 1.5 เมตร ซึ่งถ้าบริเวณที่มีตู้โทรศัพท์จะเหลือ 25 เซนติเมตร ซึ่งต้นไม้ของเราใช้ Guide 
Line ของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นต้นไม้ใหม่ เช่น ต้นขี้เหล็ก ประดู่ ชมพูพันธุ์ทิพย์ เมื่อเอาต้นไม้
พวกนี้มาปลูก มันก็ใหญ่เกินความเหมาะสม เราไม่มีการคัดเลือกต้นไม้อย่างเหมาะสม

บัณรส บัวคลี่
 ผมจับประเด็นได้ว่าไม่ใช่ New Normal อย่างเดียว แต่เป็น New Idea New Concept 
ที่มองว่าปลูกอะไรก็ได้ที่เป็นสีเขียว แต่อาจารย์จะบอกในฐานะนักภูมิทัศน์เมือง บอกว่าส่ิงที่เรา
ขาดอยู่คือการเลือกสรรต้นไม้ที่เหมาะสมส�าหรับการสู้ฝุ่น 

ผศ.คมสัน ธีรภำพวงศ์
 ใช่ครับ ต้นไม้ที่สู้ฝุ่นเป็นประเด็นที่สอง ประเด็นแรกคือต้นไม้ที่เหมาะกับเมืองก่อน เรายัง
เลือกกันไม่ได้ ไม่ใช่เราไม่มีความสามารถ แต่เรายังไม่มี Event ที่จะเลือกกัน ตัวอย่างเช่น ต้นคูน 
มีเต็มเมืองเชียงใหม่ ต้นคูนที่สมบูรณ์ ต้นเขาจะเป็นสีเทาอมเขียว มีรอยยับย่นเล็กๆ เป็นเปลือก
เรียบๆ แต่ลองไปดูในเขตเมือง ต้นคูนจะเปลือกแตก หยาบ แข็ง เปลือกสีด�าเข้ม เกิดจากความเครียด 
เครียดจากความร้อน เครียดจากการบดอัด ดังนั้นพื้นที่ที่ปลูกต้นคูนต้องมีพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ
ส�าหรับต้นคูน เดี๋ยวช่วงหลังผมจะบอกว่าพื้นที่แคบๆ มันเหมาะกับพืชอะไรได้บ้าง
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บัณรส บัวคลี่
 ผมขออีกหนึ่งค�าถาม มันมี Routes ที่เขาให้เราเดินดูต้นไม้ของเขา เขามีการปลูกต้นฉ�าฉา
ซึ่งเอามาจากอาณานิคมอังกฤษ อังกฤษบอกว่าต้นฉ�าฉาต้องปลูกริมทางก็เลยเผยแพร่มาถึง
บ้านเรา ฉ�าฉานี่เหมาะกับในเมืองไหมครับ?

อ.วรงค์ วงศ์ลังกำ
 ผมว่าอยู่ที่สถานที่ ถ้ามีพื้นที่ท่ีกว้างใหญ่พอ ฉ�าฉาไม่ได้มีผลเสียอะไร ฉ�าฉาเป็นพืชตระกูล
ถั่ว มีไนโตรเจนสูง ใบสามารถปรับปรุงดินได้ แต่ถ้าพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมคือ มันเป็นพืชต่างถิ่น
ไหม 
 เราต้องมาดูด้านวัฒนธรรม เชียงใหม่มีพลวัตทางวัฒนธรรมสูงมาก เรามองจากอาหารก็ได้ 
น�้าเงี้ยวเราใส่มะเขือเทศ ซึ่งมะเขือเทศคือพืชพื้นเมืองของเม็กซิโก เรามีพริกหนุ่ม พริกเป็นพืชพื้น
เมืองของโปรตุเกส แถบละตินอเมริกา ดังนั้นความหลากหลายมันมาหลายรูปแบบ ต้นไม้ก็เป็นอีก
รูปแบบหนึ่ง
 การที่เรายอมรับมัน เน่ืองจากมีประโยชน์ มีคุณค่าทางจิตใจ มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
จอร์เจีย บอกว่ามนุษย์รับรู้ความศักดิ์สิทธ์ิของต้นไม้ด้วยเหตุผลอะไร? มนุษย์บางกลุ่ม บางเผ่า 
บอกว่าต้นไม้มีความศักดิ์สิทธิ์ มีความจับจิต จับใจ เขาก็ส�ารวจว่าต้นไม้จ�าพวกนี้จะมีกิ่งใบ
แผ่ไปด้านข้าง ลักษณะนั้นเช่น ต้นโพธิ์ ต้นฉ�าฉา ก็เป็นพืชลักษณะดังกล่าว กิ่งใบแผ่ไปด้านข้าง
ท�าให้มนุษย์รู้สึกอย่างนั้นได้อย่างไร เขาบอกว่ากระดูกด้านหลังของมนุษย์มันเป็นตัวที่บอกว่า มนุษย์
ห้อยโหนต้นไม้ได้ ในตอนที่เป็น Homo sapiens เราไม่ได้อยู่กับต้นไม้ล�าสูงๆ เพราะเราปีนไม่ได้ 
ต้นไม้ที่เราปีนป่ายได้ต้องเป็นกิ่งก้านสาขาที่ปีนป่ายได้ เป็นพุ่มกว้างๆ ดังนั้นเมื่อเราเห็นต้นไม้
ลักษณะแบบนี้ DNA ของเรามัน Remind ถึงความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย 
 แล้วย้อนกลับมาดูต้นฉ�าฉา บางต้นมีผ้าผูกด้วยซ�้า แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ 
ต้นไม้ที่คนรู้สึกแบบนี้ ต้นมะม่วงก็เป็น 

บัณรส บัวคลี่
 ในมุมของป้าจิ๋ม (เสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง) ว่าอย่างไรบ้างครับ

เสำวคนธ์ ศรีบุญเรือง
 ในส่วนของป้าจิ๋ม คือเป็นส่วนของคนที่ท�างานในเมืองด้วยความรู้สึก เราไม่มีความรู้ด้าน
วิชาการ ตอนที่มาท�างานแล้วเกี่ยวข้องกับต้นไม้ กับป่า เราในฐานะของคนที่เกิดและเติบโตที่นี่ 
มองว่าเมืองเราอยู่แล้วมีความสุข จากอดีตเราเคยมีความสุขแต่ตอนนี้ไม่มีความสุขแล้ว จึงเป็น
จุดเริ่มต้นให้เราท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เมืองเรามีความสุขอีกครั้ง 
 ในส่วนของเมือง “เมืองอยู่ม่วน” (เมืองน่าอยู่) ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกของเราคนเดียว 
หลายๆ คนที่มาเชียงใหม่ก็มีความรู้สึกแบบนี้แล้วย้ายเข้ามาอยู่ พอย้ายมาอยู่ มีทั้งพม่า ไทใหญ่ จีน 
แขก ฝรั่ง ในสมัยก่อนจ�านวนคนไม่เยอะและเคารพซึ่งกันและกัน จึงเป็นเมืองที่อยู่ม่วนมาเนิ่นนาน 
จนกระทั่งเขาท�าให้เมืองเรากลายเป็นเมืองท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่เห็นว่าเมืองเราอยู่ม่วน 
ก็ย้ายมาอยู่ เพราะมันง่าย มันสบาย และถูก เงินต่างถิ่นเข้ามาอยู่ หลายคนก็อดทน แต่เราก็
ตัดสินใจสู้ สู้ให้เมืองเราอยู่ม่วนเหมือนเดิม
 การสู้ของเรา คือ เราจะท�าอย่างไรให้เมืองเราไม่แย่ไปกว่านี้ แล้วจะท�าอย่างไรให้เกิดการ
ปรึกษากัน หารือกัน เพื่อให้เมืองอยู่ได้ แม้แต่เรื่องการปลูกต้นไม้ การตัดต้นไม้ จึงมองว่าจากถนน

“เมือง” ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่
อการแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน



92

สภ
าล
มห
าย
ใจ
เช
ียง
ให
ม่

เจริญเมือง หรือเจริญลง เรามองว่าในการที่เราจะรักษาเมืองเราให้มีต้นไม้ เราไม่ต้องพูดถึงจิตส�านึก
แล้วเพราะยากมาก เราจะท�าอย่างไรให้เขาเข้าใจถึงเรื่อง ที่ตั้ง ลม ที่มาประจ�าแบบนี้อยู่แล้ว แล้ว
จะแก้ปัญหาอย่างไร
 เรามองว่า น�้า ช่วยเรื่องปัญหาเหล่านี้ แล้วที่ มช. ท�าอ่างเก็บน�้าไว้ที่ตีนดอยสุเทพ จนคลอง
แม่ข่าต้องสูบน�้าปิงมาหล่อเลี้ยง หน่วยงานเหล่านี้รับผิดชอบเรื่องที่ท�ามากน้อยแค่ไหน 
 เรามองว่า เรื่องเหล่านี้สามารถที่จะผลักดันและวางแผนร่วมกัน มันน่าจะแก้ไขเมือง
ของเราไม่ให้แย่ไปกว่านี้ เราคงสภาพนี้แล้วหาทางในการแก้ไข 

บัณรส บัวคลี่
 ป้าจ๋ิมได้สัมผัสผู้คนมากมาย ได้ชักชวนมาท�ากิจกรรมมากมาย แต่เมื่อมีฝุ่นควันมา การ
ท�ากิจกรรมต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองมากขึ้น เพราะคนที่อยู่ในเมือง ถ้าไม่อยู่ห้องแถวก็อยู่
เรือนไม้ บางชุมชนก็เป็นเรือนยกสูงแบบดั้งเดิม ซ่ึงไม่ได้ป้องกันฝุ่นควัน แล้วคนที่ท�ามาหากิน 
ชาวบ้านเขาแก้ปัญหากันอย่างไร

เสำวคนธ์ ศรีบุญเรือง
 ติดละอองน�้า อย่างน้อยเพิ่มความชื้นในอากาศ เราพยายามให้ทุกบ้านปลูกต้นไม้ส�าหรับ
บังฝุ ่นควัน เราเคยถามไปทางประปาว่า ท�าไมถึงไม่ติดละอองน�้าในรอบคูเมือง? เรามองว่า
เรื่องเล็กๆ แบบนี้ทุกคนสามารถท�าได้ ประปาอาจจะช่วยได้ บางทีงบหลายๆ ตัวของเราไปสร้าง
เครื่องดักฝุ่นควัน เอางบที่ซื้อเคร่ืองเหล่านั้นมาท�าละอองน�้าติดให้ชาวบ้านดีกว่าไหม ตรงนี้คือ
มุมมองของชาวบ้านนะคะ ณ เวลานี้เราก็พยายามท�าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการง่ายๆ เหล่านี้
 เรามองว่าส่วนราชการน่าจะมีส่วนช่วยในเร่ืองเหล่านี้ได้ เช่น สถานที่ราชการทุกที่มีการ
ติดละอองน�้า เมืองก็จะชุ่มขึ้น ตรงนี้คือค�าถามที่ฝากไปยังวงใหญ่

บัณรส บัวคลี่
 ผมเห็นภาพนะครับ ถ้าทุกหน่วยงาน ทุกบ้านติดละอองน�้า คงจะลดได้เยอะ แต่ถ้าท�าจริง
ก็คงมีการบอกเรื่องการประหยัดน�้า หรือน�้าเริ่มมีน้อย ไอเดียแบบนี้อาจจะมีปัญหา ซึ่งต้องไปคุยกัน 

อ.อิศรำ กันแตง
 ประเด็นเมื่อสักครู่ ยิ่งพูดยิ่งเห็นว่าน�้าส�าคัญมากๆ น�้ากลายเป็นความชุ่มเย็นของเมือง
ที่สามารถแก้ปัญหาฝุ่นควันของเมืองได้อย่างยั่งยืน เราเสนอเลยว่าเมืองนี้ต้องแก้ปัญหาเร่ืองการ
จัดการน�้าทั้งเมือง น�้าเราต้องมีพอ
 สมัยก่อนดอยสุเทพน�้ามีหลายสายมาก ทั้งบนดินและใต้ดิน แต่ตอนนี้ต้นทุนน�้าก็น้อย 
มีน�้าปนเปื้อนด้วย แล้วชลประทานก็ขวางระบบน�้าเดิม การฟื้นน�้าทั้งระบบเป็นเรื่องที่เมืองเชียงใหม่
ต้องท�าอย่างเร่งด่วน เพราะน�้าเป็นนิเวศของเมืองเรา ท�าให้เราอยู่กันได้

บัณรส บัวคลี่
 พูดถึงน�้าแล้วคิดถึงดอยหัวล้าน ข้าวโพด ต่างๆ อะไรที่เป็นน�้าก็เป็นไร่ข้าวโพดไปแล้ว New 
Normal เกิดจากอากาศที่กดลงมา น�้าหายไป น�้าที่หล่อเลี้ยงน้อยลง อะไรก็เปลี่ยนไป ในฐานะ
อาจารย์ จะออกแบบอย่างไร? จะออกแบบผังเมืองใหม่ขึ้นมาจะต้องคิดอะไร ใส่อะไรลงไปบ้างครับ
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อ.อิศรำ กันแตง
 การออกแบบสถาปัตยกรรมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพูดเรื่องสิ่งแวดล้อม กลุ่มสถาปนิก
นักออกแบบก็แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่พยายามใช้สิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด กลุ่มไฮเทคไปเลยก็มี 
ซึ่งตรงน้ีก็ยาก คนที่รักษาไม่ใช่คนขัดขวางความเจริญ มันคือการมองไปในอนาคตให้ทุกคนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี การสอนสถาปัตยกรรมต้องมองถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นจะเป็นเรื่องดี ไม่ใช่เรื่องล้าหลัง 
 ถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อน วัสดุทางธรรมชาติไม่เป็นปัญหากับธรรมชาติ แต่เดี๋ยวนี้เรามีวัสดุ
ก่อสร้างเยอะแยะมากมาย ซึ่งสะดวกสบาย แต่ขณะเดียวกันก็ท�าให้โลกร้อนข้ึน ท�าให้เมืองเกาะ
ความร้อน การออกแบบอาคาร ความละเอียดในการใช้พลังงาน การท�าให้มีประสิทธิภาพจาก
ธรรมชาติสูงที่สุดแล้วค่อยใช้สิ่งที่เป็นอย่างอื่น เป็นเรื่องที่สถาปนิกที่ดีพึงท�า 
 ในส่วนเมือง นิเวศมันเคยดีแต่เมืองขยาย ต่อให้เมืองอยู่เท่าเดิมแต่นิเวศเป็นแบบนี้ก็ไม่มี
ความสุข การที่มีฝุ่น มีควัน ส่ิงที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ “น�้า” น�้ามาจากไหน ต้นไม้เป็นอย่างไร เป็น
ความรู้ที่เราต้องสะสม ในส่วนของผังเมือง ความหนาแน่นของเมืองต้องควบคุม แค่ไหนถึงจะพอ
กับแอ่งที่ราบนี้ เราชวนกันมองทั้งแอ่ง ในเชิงที่ตั้งแอ่งที่ราบ เรามีที่ราบที่อุดมสมบูรณ์ 30% รึเปล่า 
นอกนั้นเป็นป่าและภูเขา แล้วเราสร้างบ้านเมืองบนที่ราบลุ่มแม่น�้า ขณะน้ีเราแทบจะไม่มีที่ราบ
ส�าหรับปลูกข้าวแล้ว เพราะใช้ท่ีราบไปในทางอ่ืนหมดแล้ว การใช้ที่ดินที่คุ้มค่า ใช้ท่ีดินเหมาะสม 
อาคารสูงไม่ได้น่ารังเกียจหากอยู่เหมาะ อยู่ถูกที่ แล้วท�าให้เมืองกระชับ ลดการเดินทาง หยุดการ
ปล่อยพิษจากการเดินทาง แต่การออกแบบต้องชัด ตรงไหนอย่างไร เช่น ถ้าอยู่ที่ท่าแพ ตรงนั้นเรา
เดือดร้อน เพราะบดบังท�าให้ลดต้นทุน ตรงไหนที่ท�าให้เมืองไม่สวยก็ท�าให้แห้งแล้ง เพราะฉะนั้น
การออกแบบผังเมืองต้องใช้เมืองอย่างคุ้มค่าในพื้นที่ จะมีเมืองเก่า เมืองใหม่ มีย่านเศรษฐกิจ ก็ว่า
กันไป 
 กฎหมายผังเมืองที่เราใช้กันปัจจุบันคือ เราจะมีพื้นที่ตรงไหน อย่างไร เราจะมีพื้นที่สีเขียว 
50% ในฉบับใหม่ (ฉบับเก่าก�าหนด 30%) สมดุลตรงนี้จะอยู่อย่างไร พื้นที่ บ้าน วัด จะอยู่อย่างไร 
แต่ในความเป็นเมือง กระชับได้ไหม ลดการเดินทาง หรือการเดินทางที่เป็นขนส่งสาธารณะ ขนส่ง
มวลชน เพื่อลดมลภาวะ จะท�าอย่างไร และอาคารสูงถ้าอยู่เยอะก็มีผลต่ออากาศ การหมุนเวียน
ของลม ลมผ่าน-ไม่ผ่าน ถ้ามองในภาพกว้าง ตึกสูงถ้ามาอยู่รวมกันเยอะๆ ก็จะเป็นการบังช่อง
ถ่ายเทระหว่างเมืองกับดอยได้ อาจจะเกิดเป็นพายุได้ เพราะอากาศที่ร้อนขึ้นลมจะพัดแรงยิ่งขึ้น
ด้วยช่องลมพวกน้ี ก็เป็นอันตรายที่เกิดจากลมเช่นกัน ตรงนี้ก็เป็นอันตรายจากอากาศที่ส่งผลต่อคน
เช่นเดียวกัน

บัณรส บัวคลี่
 เราตั้งประเด็นไว้ว่า การออกแบบ “เมือง” อาจารย์ชี้ไว้ว่าการออกแบบเมืองต้องไปแก้ที่
นิเวศ ไม่ใช่แก้เฉพาะที่การออกแบบแล้วจะแก้ปัญหาได้ยั่งยืน 
 อาจารย์อยู ่ในสายการออกแบบเมืองแบบต้นทุนของธรรมชาติ แต่มีอีกสายนึงที่อาศัย
เทคโนโลยี ผมขอแย้งว่า ถ้าไม่มีแอร์เลยผมก็อยู่ไม่ได้ แล้วต้องติดเครื่องฟอกอากาศด้วย แล้วบ้าน
โบราณที่มีฝาไหล มันก็เท่ แต่เมื่อถึงฤดูฝุ่นควัน เราก็ต้องปกป้องลูก และคนในครอบครัว ต้องเอา
กระจกมาติดเพื่อสู้กับธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น
 นี่เราเข้าสู่ยุคการออกแบบสถาปัตยกรรมและเมืองในภาวะธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น

“เมือง” ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่
อการแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน
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ผศ.คมสัน ธีรภำพวงศ์
 ที่ อ.อิศรา พูดไว้น่าสนใจหลายประเด็น ผมอยากจะเพิ่มว่า เวลาเราสอนเราไม่ได้สอน
เฉพาะ Object แต่สิ่งหนึ่งเราสอนในเรื่องระบบสถาปัตยกรรมกับระบบนิเวศธรรมชาติ แล้วเวลา
เราสอนเราสอนความสัมพันธ์ระหว่างกัน เราพยายามท�าให้เด็กเห็นว่าความสัมพันธ์ของสองอย่าง
นี้มาเชื่อมกันอย่างไร
 เรื่องสมดุล ท�ายังไงให้เด็กเข้าใจความสมดุล คือ อย่างที่พี่โต (บัณรส บัวคลี่) บอก เราก็ยัง
ต้องการเทคโนโลยี ต้องการแอร์คอนดิชัน ต้องการเครื่องจักร ต้องมีเครื่องฟอกอากาศ แต่ท�าอย่างไร
ให้มีความสมดุล ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป แต่เรายังไม่มีความสมดุลในระดับเมือง เราพยายาม
ให้เห็นว่า เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว ปัญหาเหล่านี้มันส่งผลใหญ่อย่างไร มีผลดี ผลเสีย
อย่างไรบ้าง
 เรื่องตึกสูง มีในแง่ดีเรื่องของการใช้พื้นที่ เมืองที่ดีต้องเปิดโอกาสให้มีหลายๆ แนวคิด ทั้ง 
คนรุ่นใหม่ คนอนุรักษ์ ในมุมผมเชียงใหม่ก�าลังจะเข้าไปสู่ยุคนั้น คือเมืองที่เริ่มมีกระจายตัว ปัจจุบัน
เราสามารถออกไปซื้อของในรอบนอกได้ เช่น รวมโชค หนองหอย ไม่ต้องเข้าไปในตัวเวียง (เมือง) 
แล้ว คือการเป็นเมืองจุดย่อยๆ คืออยากให้เมืองเชียงใหม่มีผังเมืองที่เจาะเฉพาะคนบางกลุ่มได้ จะ
ท�าให้เกิดสภาพของความเขียวของเมือง พื้นที่อยู่อาศัยที่มันไม่โตมาก เพราะฉะนั้นทฤษฎีเรื่อง 
Garden City Green Belt ก็จะเริ่มแตกออกไป จะกลายเป็นพลาสเตอร์ย่อยๆ แล้วกลุ่มย่อยๆ ก็
จะมีพื้นที่สีเขียว มีโคก มีหนอง มีบึง มีเหมือง มีฝาย มันจะท�าให้เกิดภาวะการใช้เมืองอย่างสุดโต่ง
ลดลง ท�าให้ลดการเดินทาง ไม่ต้องเดินทางเข้ามาในเมือง ไม่ต้องมีมลพิษ ท�าให้ลดมลภาวะได้ การ
โตเป็นกลุ่มเป็นก้อนย่อยๆ แล้วเก็บความโตของเมืองให้เหมาะสม 
 การยื่น “มรดกโลก” ก็มีผลต่อเรื่องนี้ การยึดโยงระหว่างระบบเมืองกับระบบนิเวศธรรมชาติ 
เราต้องเข้าใจให้ได้ว่าเชื่อมโยงกันอย่างไรให้สมดุล

บัณรส บัวคลี่
 ในที่สุดก็ย้อนมาที่การออกแบบผังเมือง การท่ีเราจะสู้กับสภาวะธรรมชาติที่ร้ายแรงขึ้น เรา
ก็ต้องมีการออกแบบผังที่เหมาะสมเพื่อเผชิญกับโลกยุคใหม่ 
 เราทุกคนก็ทราบกันดีว่าเราก�าลังออกแบบผังเมืองของเชียงใหม่กันใหม่ แล้วเขามี Concept 
ว่าขนาดพื้นที่เป็นอย่างไร มีการสร้างเงื่อนไขใหม่ๆ อ.คมสัน คิดว่าแนวคิดนี้โอเคไหม? 

ผศ.คมสัน ธีรภำพวงศ์
 จริงๆ ผมได้เห็นผังตรงนั้นแล้ว แต่ผมว่าไม่ได้เป็นประเด็นแค่มุมเดียว ผมคิดว่าเขาน่าจะ
เอาตัวเทศบัญญัติ บทบัญญัติมาใส่ด้วย ในประเด็นที่ส�าคัญๆ เช่น เครื่องมือด้านกฎหมาย การ
มีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาด้วย ตรงนี้เราอาจจะต้องการนักวิชาการที่เข้าใจจริงๆ แล้วมาคุยกัน 
เห็นได้ชัดว่าประเด็นเรื่องตึกสูงตรงนี้คือช่องโหว่ของกฎหมายที่ไม่ได้ใช้ จริงๆ เมื่อ 20-30 ปี ก็มี
อาจารย์ท่านนึงเคยเสนอไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ เช่น พื้นที่เลียบน�้าปิง เพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วม 
ซึ่งมันก็ท่วมจริงๆ หรือว่าตรงไหนบ้างควรเปิดและควรปิด คือตรงนี้ผมว่ายังมีความลักลั่นกันอยู่ 
แต่ยังไม่มีใครมาเติมเต็ม ตรงน้ีจะท�าอย่างไรให้เรื่องของกฎหมาย การใช้พื้นที่ การใช้เทศบัญญัติ 
มาผนึกเข้าด้วยกันในเรื่องของการออกแบบผังเมืองได้ อย่างในอังกฤษมีกฎหมายเกี่ยวกับรถที่
ก่อให้เกิดฝุ่นควัน การผนวกเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการวัดฝุ่นควันก็สามารถท�าได้ 
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อ.อิศรำ กันแตง
 ผังเมืองรวมเมื่อสักครู่ที่ถามว่า พอใจหรือไม่พอใจ มันคือผังเมืองรวม ผังเมืองมีหลายขนาด 
แต่ว่าในขณะพื้นที่กว้างกว่าน้ันคือผังเมืองจังหวัด ผังเมืองพื้นท่ี คือการวางผังเมืองเพื่อออกแบบ
พื้นที่ ถ้าจะมาดูในเรื่องผังเมืองรวมฉบับนี้ คือ ต้องมีข้อกฎหมายที่ควรจะต้องท�า ถ้าไม่ท�ามันจะ
มีผลในเรื่องการยื่นปลูกสร้างอาคาร และผังเมืองอันนี้มันพูดถึงการจัดระเบียบที่ดิน การใช้ที่ดิน 
เพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าที่ดินตรงไหน ใช้-ไม่ใช้ คุ้ม-ไม่คุ้ม ตรงนี้ก็เกี่ยวกับระบบนิเวศ
แล้ว การท�าเมืองเก่า-เมืองใหม่ ผังเมืองตรงนี้ก็ท�าได้
 ผังเมืองอันนี้ เมื่อก่อนมันเป็น พรบ. 2518 ซึ่งความลึกไม่มาก แต่ขณะนี้เป็น พรบ. 2562 
มันสามารถคุมเรื่องความสูง เรื่องลักษณะหลังคาได้ แต่ตัวใหม่จะพูดถึงเร่ืองสัดส่วนอาคารของที่ดิน 
ซึ่งพูดในหลายมิติมาก ซึ่งเป็นข้อดีในการที่เราจะท�าได้ แล้วเทศบัญญัติก็เป็นมาตรการทางกฎหมาย
ที่เราสามารถท�าในท้องถิ่นเราได้ เช่น บริเวณตีนดอยสุเทพ การอนุรักษ์น�้า เราก็สามารถหยิบมา
ใช้ได้ แต่ในขณะเดียวกันเร่ืองเมืองก็มีมาตรการของประชาชนที่ท�าได้ สภาลมหายใจท�าได้ ไม่ได้เป็น
กฎหมายแต่เป็นมาตรการที่ปกป้องท้องถิ่นของเรา 
 เมืองยังมีเรื่องการเดินทาง เราจะเดินทางกันวิธีไหน เชียงใหม่เราเดินทางโดยรถส่วนบุคคล 
แล้วขยายถนนไม่สิ้นสุด ถ้าเราจัดการเรื่องการเดินทางได้ เมืองของเราก็จะปลอดจากฝุ่นและควัน
ไปในอีกระดับนึง คือต้องดูหลายๆ เรื่องพ่วงไปด้วยกัน 

อ.วรงค์ วงศ์ลังกำ
 ผมขอเล่ากว้างๆ เรื่องต้นไม้ ที่พูดถึงเรื่องภูเขาหัวโล้น เราลองเข้าไปดูจริงๆ ในภูเขาหัวโล้น 
มันยังมีบางหย่อมที่ยังไม่ถูกท�าลาย มันเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้นไม้ของเจ้าป่าเจ้าเขา ผืนนาที่เคย
ท�านาแล้วมาถมเป็นบ้านจัดสรรก็ไม่ได้ถม 100% มันยังมีพื้นที่หัวนาที่ไม่กล้าถมเพราะกลัวซวย 
ผมคิดว่าตรงนี้คือข้อดีของเมืองเชียงใหม่ มันก็มีต้นไม้บางต้นที่คนไม่กล้าท�าอะไรเพราะกลัวความ
ศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้มากระทบกับเขา 
 กฎระเบียบใดๆ ก็ตามถ้าไม่เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ก็จะถูกเบียดขับ เหมือนสนามท่ี
ห้ามเดินลัดสนามที่ไม่รู ้ว่าจะเดินไปท�าไม? มันก็เกิดเป็นร่องทางเดินที่สะดวกที่สุด ที่ใกล้ที่สุด
เพื่อให้ทางเดินนั้นมันง่าย แต่ถ้าบอกว่าสนามนี้เป็นสุสาน รับรองไม่มีใครกล้าเดิน 
 จากงานส�ารวจของผม ต้นไม้ในเมืองเชียงใหม่เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมเยอะมาก มีต้นไม้
ประมาณ 50 ชนิดที่ถูกเก็บไว้บูชา อย่างฤดูกาลนี้คือต้นไคลน�้า ที่เรียกว่า “ดอกโชค” เป็นเหมือน
กระดิ่งเล็กๆ เอาไปไหว้พระวันเข้าพรรษา มีต้นไม้หลายต้นที่ปลูกไว้หน้าบ้านห้ามใครมาตัดเพราะ
เอาไว้ใส่ขันดอกที่วัดอินทขิล อย่างต้น “ซอมพอ” ซึ่งมันมีความอนุรักษ์แบบกลายๆ และเกิดความ
หลากหลาย
 ผมไปพบความหลากหลายของต้นลั่นทมในคูเมืองเชียงใหม่ 32 แบบ มีความหลากหลาย
ของต้นโกสนที่เราเอาไปกิน ไปใส่ย�าไก่ ใส่สรวย (กรวย) ดอก มีอยู่ 10 ชนิด มีความหลากหลาย
ของหมากผู้หมากเมียอยู่ 20 ชนิด เรามีต้นไม้มากพอที่จะเอามาเลือกปลูก และต้นไม้เหล่าน้ีถูก
ปกปักรักษาด้วยประโยชน์ของมัน วัฒนธรรมของมัน อันนี้เป็นเพียงผิวเผิน ถ้าเราไปดูปฏิทินปีใหม่
เมืองล้านนา จะบอกไว้เลยว่าปีไหนดอกไม้อะไร แล้วเอามาทัดหัวเพื่อบูชาเทวดาประจ�าตัว ปีนี้อยู่
ที่ดอกส้มสุก พญาไม้คือไม้มะเดื่อ ข้ึนบ้านใหม่ต้องเอาไม้มะเดื่อไปผูกไว้ที่เสาไม้ สิ่งเหล่านี้คือความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม น�าไปสู่การสร้างพื้นที่สีเขียวได้ รับรองผมว่าเราไม่ต้องออกกฎระเบียบ
อะไร สังเกตดูว่าถ้าต้นไม้ที่รัฐเอามาปลูกสักพักจะถูกตอกตะปู แปะป้าย ปะยาง 24 ชั่วโมง อะไร
ต่างๆ แต่ต้นไม้เหล่านี้เขาได้ใช้ประโยชน์ ได้ปฏิสัมพันธ์ เกิดเป็นความหวงแหนโดยอัตโนมัติ 
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อ.อิศรำ กันแตง
 แล้วถ้าคนเมืองแบบนั้นไม่ได้อยู่ในเมืองอีกต่อไป มรดกโลกต้องการให้คนเมืองอยู่ในเมือง
แต่ตอนนี้เราพบว่าคนเมืองดีดออกไปจากเมืองเพราะอยู่ในเมืองไม่ได้ ภูมิปัญญาเหล่านี้มันจะ
หายไปนะอาจารย์

อ.วรงค์ วงศ์ลังกำ
 วัฒนธรรมเมืองมันอยู่กับเมืองหรืออยู่กับคน มันพอฟื้นได้นะครับ มันยังพอมีเค้าลาง ผม
ไปพบต้นไม้วรรณกรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับเมืองเชียงใหม่ มีอยู่ 81 ชนิด มีต้นไม้ไหนขึด (ไม่ดี) 
ควรปลูก-ไม่ควรปลูก 
 ต้นไม้ขึด ในต�าราหลายๆ เล่มที่ห้ามปลูกรอบเรือน คือ แค ทองหลาง สองต้นมีลักษณะ
ใกล้เคียงกันคือ เนื้ออ่อน เวลาพายุมาหักง่าย 
 ถั่วแระ ต้นเท่าเอวท�าไมไม่ให้ปลูก เพราะมันเป็นเชื้อไฟอย่างดี อาจจะท�าให้ไฟไหม้ได้ 
กระบวนการเหล่านี้เราสามารถถอดออกมาได้ กล้วยก็เหมือนกัน ปลูกได้ทางทิศตะวันออกแต่ห้าม
ให้เงากล้วยทับเรือน แปลว่าปลูกใกล้บ้านเกินไป มีแมลง มีปลวก มีมด ท�าให้ไม่ควรปลูกใกล้บ้าน 
ดังนั้นกระบวนการเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมของเราคัดกรองอยู่ ถ้าเราขยับจากตัวเมืองเชียงใหม่ไป
แม่วาง ไปสันทราย ไปล�าพูน มันก็อาจจะมีชุดคิดอีกชุดหนึ่ง ด้วยนิเวศที่ต่างกัน เวลาเราออกแบบ
อะไรมันจะเกิดความเฉพาะเจาะจงกับพ้ืนที่ตรงนั้น สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ มันมีเรื่องของ
วัฒนธรรม ชีววิทยาพื้นที่ สิ่งเหล่านี้ต้องผสานกันจะท�าให้การออกแบบต้นไม้ในเมืองอย่างยั่งยืน
มันไปต่อได้

บัณรส บัวคลี่
 อาจารย์พูดแล้วนึกถึงบาหลี ต้นไม้แต่ละสีของเขามีความหมายหมดเลย อาจารย์ก�าลังจะ
บอกว่าการจะท�าให้เมือง ที่มนุษย์เราอาศัยอยู่ภายใต้ภาวะความเปลี่ยนแปลง หนีไม่พ้นว่าต้องท�าให้
เมืองเป็นสีเขียว แต่พื้นที่สีเขียวมันไม่พอ แต่เราต้องหนุนสร้าง คือ พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ กับพืช
ที่มีวัฒนธรรมหนุนเสริม เพียงแต่มันเลือนหายไปแต่มันสามารถสร้างได้ 

อ.วรงค์ วงศ์ลังกำ
 มันมีทั้งจับต้องได้กับจับต้องไม่ได้ เช่น ต้นพิกุล เราเจอเยอะมาก เราเจอลายดอกพิกุล 
เพราะชุดความคิดของเรา วัดคือพื้นท่ีสวรรค์ และในวิหารมีลายดอกพิกุลเยอะมาก ถ้าเราไม่มี
ต้นพิกุลให้เห็น ลายพิกุลในวัดก็จะไม่มีความหมาย สองอย่างนี้มัน Reflect กันไปมา 
 นอกจากแค่ลายดอกในวัด ยังมีเรื่องสรวยดอก เพลงพื้นบ้าน อาหาร สิ่งเหล่านี้ค�้าชูให้
หลายสิ่งหลายอย่างมากเลย

บัณรส บัวคลี่
 ป้าจิ๋มครับ รอบน้ีคิดจะท�าอะไรต่อ เราเผชิญกับฝุ่นมาหลายปี เราจะท�าอะไรเพื่อเผชิญ
กับมัน

เสำวคนธ์ ศรีบุญเรือง
 ยังจะรณรงค์เรื่องการติดน�้าฝอย คุณโตกลัวน�้าไม่พอ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องรีบจัดการเพราะ
รู้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อเทียบกับสนามกอล์ฟ น�้าที่จะใช้ในเมืองยังน้อยกว่าที่ใช้ในสนามกอล์ฟด้วยซ�้า 
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 อยากจะฝากถึงสภาลมหายใจด้วย ว่าเราได้ติดตามเร่ืองน�้ามาพอหรือยัง อย่างเร่ืองการ
ท�าฝายน�้า (ฝายแม้ว) ยังเถียงกันว่าดีไม่ดีอยู่เลย เรื่องที่เราดูกันมาทั้งหมดจะเห็นว่า “น�้าเป็นปัจจัย
หลัก” 
 ตอนนี้แต่ละส่วนที่กักเก็บน�้าไว้ เช่น มช. ชลประทาน มีการศึกษาหรือยังว่าการกักน�้า
เหล่านี้มีผลต่อน�้าในตัวเมืองอย่างไร เช่น ฝายพญาค�า ก็มีประตูดักน�้าเหลือแคบนิดเดียว และ
ตอนนี้มีการสร้างร้านอาหารขึ้น ต่อไปฝายพญาค�าอาจจะมีอนาคตเหมือนคลองแม่ข่า
 ตอนน้ีเรามองเร่ืองไฟป่า เรื่องฝุ่นควัน แต่ระบบน�้าเรามีการวางแผนรึยัง หรือปล่อยให้
ชลประทานท�าโดยที่เราไม่ได้ติดตาม 
 เรื่องน�้าฝอย เราก็จะยืนยันท�า เพราะเราเห็นว่าบ้านเพื่อนที่ท�าน�้าฝอยค่าฝุ่นมันลดลงจริง 
การติดน�้าฝอยกับการซื้อเครื่องฟอกอากาศ ต้นทุนมันต่างกัน อะไรเล็กๆ น้อยๆ ที่ชาวบ้านสามารถ
ดูแลตัวเองมันสามารถช่วยเหลือเมืองได้ 
 สิ่งที่จะท�าคือการปลูกต้นไม้ในบ้าน และการติดน�้าฝอยให้ได้ทุกบ้าน อย่างน้อยก็ช่วย
เรื่องวัสดุอุปกรณ์ก็ยังดี อาจจะไม่ใช่เงินในส่วนที่มากแต่สามารถช่วยในส่ิงที่เราเผชิญได้ หากรอ
หน่วยงานรัฐก็เหมือนสิ้นหวัง ไม่รู้จะรอไปจนถึงเมื่อไหร่

บัณรส บัวคลี่
 ปัญหาของชาวบ้านแท้ๆ คือ ขายของอยู่ในห้องแถว ไม่มีโอกาสในการติดแอร์ต่างๆ ก็ต้อง
ช่วยตัวเอง หาทางต่างๆ เพื่อบรรเทา นอกจากห้องแถวแล้วก็เป็นบ้านไม้ ตอนกลางวันก็ออกมาอยู่
ใต้ถุนบ้าน ไม่มีการติดเครื่องฟอกอากาศอะไรต่างๆ การติดเครื่องพ่นน�้าทุนน้อยกว่าแน่นอน
 อ.ชยันต์ ได้ฟังวงสนทนาวันนี้ เป็นอย่างไรครับ

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 คิดว่าเราคงต้องมีเวทีแบบนี้อีก วันนี้ 2 ชั่วโมงไม่พอ เรื่องราวน่าสนใจมาก เป็นเรื่องใหญ่
ที่อาศัยการพูดคุยที่มีปฏิสัมพันธ์มากกว่านี้
 ประเด็นที่ผมประทับใจมากมี 3-4 ประเด็น
 ประเด็นแรก ผมได้ยินเสียงของเมือง ผมฟังป้าจิ๋ม เราดีใจที่ได้ยินเสียงของคนที่เติบโต
มากับเมืองตั้งแต่เล็กๆ ได้ยินอารมณ์และความผูกพัน เป็นเมืองที่ “อยู่ม่วน” มีคนหลายกลุ่มเข้ามา
อยู่อาศัย เสียงที่ป้าจิ๋มสะท้อนก็คือ ชาวบ้านอาจจะจัดการหมอกควันของตัวเอง เช่น การติดเครื่อง
ท�าฝอยน�้า จากประสบการณ์ของป ้าจิ๋มท�าให ้ เห็นว ่าลด PM 2.5 ได ้ และป้าจิ๋มแสดง
ความห่วงกังวลเรื่องของน�้าที่ไหลมาจากดอยสุเทพ ที่ถูกน�าไปใช้อย่างอื่น รวมทั้งฝายพญาค�า 
 ประเด็นที่สอง เร่ืองของดอยที่สัมพันธ์กับแอ่งกระทะ มันมีมิติเรื่องของอากาศท่ีกดทับ
ช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ อ.อิศรา ได้เน้นเรื่องของความส�าคัญของน�้า ที่ผ่านมาเราพูดแต่เรื่อง
การปลูกต้นไม้ การสร้างพื้นที่สีเขียว แต่เราไม่ได้พูดถึงน�้า ซึ่งน�้าเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงต้นไม้ และลด
ความร้อน ท�าให้เมืองน่าอยู่
 ประเด็นที่สาม คือ อ.วรงค์ ที่พูดถึงมิติทางวัฒนธรรมในเรื่องของต้นไม้ ไม่ใช่ว่าต้นอะไรก็ได้ 
ที่มีรูปทรงสวยแต่ไม่สอดคล้องกับระบบวัฒนธรรมหรือระบบนิเวศของเมือง ผมคิดว่าความหมาย
ของต้นไม้ เช่น ซอมพอ พิกุล โกสน มันสามารถสร้างพื้นที่สีเขียวที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมล้านนา 
ไม่ใช่ระดมการปลูกต้นไม้โดยไม่เข้าใจความหมายของต้นไม้ เราก�าลังมีโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในวัด ปัจจุบันมีพระ เณร น้อยลง หรือพระบางรูปก็ไม่เข้าใจความหมายของต้นไม้ บางทีก็ไปเอา

“เมือง” ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่
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ต้นไม้ที่ไม่ใช่ต้นไม้พื้นถิ่นมาปลูก ก็ท�าให้ประชาชนไม่เข้าใจความหมายของต้นไม้พื้นถิ่น ที่เชื่อมโยง
กับคนที่เข้ามาในวัด ผมยังมีความหวังว่ายังมีพื้นที่อีกหลายพื้นที่ ที่เราสามารถรื้อฟื้นวนานครได้
 ประเด็นที่สี่ คือ ผังเมืองที่เหมาะสมกับเชียงใหม่ ที่เป็นเมืองที่อยู่แอ่งกระทะ เป็นเมืองที่
ก�าลังเติบโต ซึ่ง อ.คมสัน ได้พูดถึงเมืองที่กระจายตัวเป็นแบบพลาสเตอร์ จะท�าอย่างไรให้ออกแบบ
เมืองให้เหมาะสมกับความหนาแน่น และการขนส่งมวลชนที่เหมาะสม หวังว่าเราจะมีเวทีนี้เพิ่มอีก
ต่อไปเพื่อหารือกันในโอกาสหน้า

บัณรส บัวคลี่
 ในนามของสภาลมหายใจเชียงใหม่ ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาช่วยเติมเต็มความรู้ และ
เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมด้วยช่วยกันที่ท�าให้ภาคเหนือของเราหลุดพ้นจากหมอกควันได้ วันนี้ได้อรรถรส
และประทับใจมากครับ สวัสดีครับ

สรุป
อ.อิศรำ กันแตง
 มนุษย์คนนึงที่ประกอบด้วย 4 ธาตุ ดิน น�้า ลม ไฟ ถ้าเกิดเราขาดธาตุใดไปหรือไม่มีความ
สมดุลเราก็จะอยู่ไม่เป็นสุข บ้านเราเป็นเมืองที่มีหุบเขาวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ แล้วเราก็อยู่กัน
ในร่องเขา ทุกวันน้ีอยู่ในเมืองหุบเขา แต่เป็นหุบเขาที่พิเศษเพราะมีพญา 3 พญา ที่มาชี้ว่าตรงนี้
เป็นการเลือกเมืองท่ีดีมาก ในเร่ืองลมและน�้า เป็นเมืองที่สมดุล ดินก็ดีมาก เพราะเป็นที่ราบลุ่มแม่น�้า 
เรามีลมที่ดี มีดอยสุเทพ มีอากาศไหลเวียนดีในการระบายอากาศ และเรามีไฟที่ดีเพราะเราหันหน้า
ไปทางทิศตะวันออก จะเห็นว่าเรามีความสมดุล เรามีต้นทุนที่ดี “น�้า” เป็นเงื่อนไขส�าคัญ น�้าแก้ได้ 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรักษาคือ น�้ากับเมือง แล้วน�้ามาจากต้นไม้ ควันมาจากการเผา เผามาจาก
วิถีชีวิต ใบไม้ร่วงก็ต้องกวาด ก็ต้องเผา จากการสันดาปของเชื้อเพลิง จากรถ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรา
ต้องรับผิดชอบ

ผศ.คมสัน ธีรภำพวงศ์
 การแบ่งขนาดของเมืองมันเกิดจากผลลัพท์ที่เกิดขึ้น Megacity, Metropolis, Town, City 
ฐานคิดตรงนี้เราน่าจะเอามาใช้และในอนาคตอีก 5 ปี 10 ปี จะเปิดโอกาสให้เพิ่มได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์ 
ถ้าเราเอาพื้นที่สีเขียวทางการเกษตรมารองรับ และถ้าพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่จะรองรับได้อีก
เท่าไหร่ มันเคยมีคนท�าแต่กระจัดกระจาย หากเราเอามารวมกันอาจจะเป็นฐานคิดให้นักผังเมือง
วางผังเมืองได้ว่าจะเปิดโอกาสให้เมืองเจริญเติบโตได้เท่าไหร่

อ.วรงค์ วงศ์ลังกำ
 ลักษณะของต้นไม้ที่ PM 2.5 ไปเกาะจับและการเจริญเติบโตของมัน มีลักษณะเฉพาะ ไม่ใช่
ต้นอะไรก็ได้ มันจ�าเป็นต้องมีสายรัดพัน มันต้องมีความซับซ้อนของกิ่งก้านใบมันถึงจะไปเกาะได้ดี
 สอง เมืองเชียงใหม่ขาดต้นไม้ไม่ได้ ถ้าเชียงใหม่ไม่มีต้นไม้ เชียงใหม่จะไม่ได้อยู่ตรงนี้เลย 
ในชัยมงคล 7 ประการของเชียงใหม่ มีดอยสุเทพ, แม่น�้าปิง, น�้าแม่ข่า, หนองบัว, ฟานเผือกใน
รอมคา, มีหนูเผือก ดังนั้นประการในการตัดสินใจให้เชียงใหม่อยู่ตรงนี้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ทั้งนั้นเลย
 พื้นที่สีเขียวในคูเมืองเชียงใหม่ไม่ใช่ไม่พอ แต่เราไม่มีพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพและไม่มีพื้นที่
สีเขียวที่เป็นสาธารณะ มันเป็นพื้นที่สีเขียวส่วนบุคคล ในการรณรงค์พื้นที่สีเขียว เราก็มีการปลูก
ต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ แต่ปัญหาคือปลูกเสร็จไม่มีการจัดการต่อ
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 ต้นไม้ที่สู้ฝุ่นเป็นประเด็นที่สอง ประเด็นแรกคือต้นไม้ที่เหมาะกับเมืองก่อน เรายังเลือกกัน
ไม่ได้ ไม่ใช่เราไม่มีความสามารถแต่เรายังไม่มี Event ที่จะเลือกกัน
 เราต้องมาดูด้านวัฒนธรรม เชียงใหม่มีพลวัตทางวัฒนธรรมสูงมาก เรามองจากอาหารก็ได้ 
น�้าเงี้ยวเราใส่มะเขือเทศ ซึ่งมะเขือเทศคือพืชพื้นเมืองของเม็กซิโก เรามีพริกหนุ่ม พริกเป็นพืช
พื้นเมืองของโปรตุเกส แถบละตินอเมริกา ดังนั้นความหลากหลายมันมาหลายรูปแบบ ต้นไม้ก็เป็น
อีกรูปแบบหนึ่ง
 งานวิจัยของมหาวิทยาลัยจอร์เจีย บอกว่ามนุษย์รับรู้ความศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้ด้วยเหตุผล
อะไร? มนุษย์บางกลุ่ม บางเผ่า บอกว่าต้นไม้มีความศักดิ์สิทธิ์ มีความจับจิต จับใจ เขาก็ส�ารวจว่า
ต้นไม้จ�าพวกนี้จะมีก่ิงใบแผ่ไปด้านข้าง ลักษณะนั้น เช่น ต้นโพธิ์ ต้นฉ�าฉา ก็เป็นพืชลักษณะดังกล่าว 
กิ่งใบแผ่ไปด้านข้างท�าให้มนุษย์รู้สึกอย่างนั้นได้อย่างไร เขาบอกว่ากระดูกด้านหลังของมนุษย์มัน
เป็นตัวที่บอกว่า มนุษย์ห้อยโหนต้นไม้ได้
 ต้นไม้ลักษณะแบบนี้ DNA ของเรามัน Remind ถึงความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย 

เสำวคนธ์ ศรีบุญเรือง
 ติดละอองน�้า อย่างน้อยเพิ่มความชื้นในอากาศ เราพยายามให้ทุกบ้านปลูกต้นไม้ส�าหรับ
บังฝุ่นควัน

อ.อิศรำ กันแตง
 น�้าส�าคัญมากๆ น�้ากลายเป็นความชุ่มเย็นของเมืองที่สามารถแก้ปัญหาฝุ่นควันของเมือง
ได้อย่างยั่งยืน เราเสนอเลยว่าเมืองนี้ต้องแก้ปัญหาเรื่องการจัดการน�้าทั้งเมือง น�้าเราต้องมีพอ
 สมัยก่อนดอยสุเทพน�้ามีหลายสายมาก ทั้งบนดินและใต้ดิน ถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อน วัสดุ
ทางธรรมชาติไม่เป็นปัญหากับธรรมชาติแต่เดี๋ยวน้ีเรามีวัสดุก่อสร้างเยอะแยะมากมาย ซึ่งสะดวก
สบายแต่ขณะเดียวกันก็ท�าให้โลกร้อนขึ้น ท�าให้เมืองเกาะความร้อน การออกแบบอาคาร ความ
ละเอียดในการใช้พลังงาน การท�าให้มีประสิทธิภาพจากธรรมชาติสูงที่สุด แล้วค่อยใช้สิ่งที่เป็น
อย่างอื่น เป็นเรื่องที่สถาปนิกที่ดีพึงท�า 
 การที่มีฝุ่น มีควัน สิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ “น�้า” น�้ามาจากไหน ต้นไม้เป็นอย่างไร เป็น
ความรู้ที่เราต้องสะสม ในส่วนของผังเมือง ความหนาแน่นของเมืองต้องควบคุม แค่ไหนถึงจะ
พอกับแอ่งที่ราบนี้ เราชวนกันมองทั้งแอ่ง ในเชิงที่ตั้งแอ่งที่ราบ เรามีที่ราบที่อุดมสมบูรณ์ 30% 
หรือเปล่า นอกนั้นเป็นป่าและภูเขา แล้วเราสร้างบ้านเมืองบนที่ราบลุ่มแม่น�้า ขณะนี้เราแทบจะไม่มี
ที่ราบส�าหรับปลูกข้าวแล้ว เพราะใช้ที่ราบไปในทางอื่นหมดแล้ว
 แต่ในความเป็นเมือง กระชับได้ไหม ลดการเดินทาง หรือการเดินทางที่เป็นขนส่งสาธารณะ 
ขนส่งมวลชน เพื่อลดมลภาวะ จะท�าอย่างไร และอาคารสงูถา้อยู่เยอะก็มผีลตอ่อากาศ การหมนุเวยีน
ของลม

ผศ.คมสัน ธีรภำพวงศ์
 ผมอยากจะเพิ่มว่า เวลาเราสอนเราไม่ได้สอนเฉพาะ Object แต่เราสอนในเร่ืองระบบ
สถาปัตยกรรมกับระบบนิเวศธรรมชาติ แล้วเวลาเราสอน เราจะสอนความสัมพันธ์ระหว่างกัน เรา
พยายามท�าให้เด็กเห็นว่าความสัมพันธ์ของสองอย่างนี้มาเชื่อมกันอย่างไร
 การยื่น “มรดกโลก” ก็มีผลต่อเรื่องนี้ การยึดโยงระหว่างระบบเมืองกับระบบนิเวศธรรมชาติ 
เราต้องเข้าใจให้ได้ว่าเชื่อมโยงกันอย่างไรให้สมดุล

“เมือง” ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่
อการแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน
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อ.อิสรำ กันแตง
 เมืองยังมีเรื่องการเดินทาง เชียงใหม่เราจะเดินทางโดยรถส่วนบุคคล แล้วขยายถนน
ไม่ส้ินสุด ถ้าเราจัดการเรื่องการเดินทางได้ เมืองของเราก็จะปลอดจากฝุ่นและควันไปในอีกระดับ
นึง คือต้องดูหลายๆ เรื่องพ่วงไปด้วยกัน 

อ.วรงค์ วงศ์ลังกำ
 เร่ืองภูเขาหัวโล้น เราลองเข้าไปดูจริงๆ ในภูเขาหัวโล้น มันยังมีบางหย่อมที่ยังไม่ถูกท�าลาย 
มันเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้นไม้ของเจ้าป่าเจ้าเขา กฎระเบียบใดๆ ก็ตาม ถ้าไม่เกิดประโยชน์กับ
คนในพื้นที่ก็จะถูกเบียดขับ
 ต้นไม้ในเมืองเชียงใหม่เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมเยอะมาก มีต้นไม้ประมาณ 50 ชนิดที่ถูก
เก็บไว้บูชา อย่างฤดูกาลนี้คือต้นไคลน�้า ที่เรียกว่า “ดอกโชค” เป็นเหมือนกระดิ่งเล็กๆ เอาไป
ไหว้พระวันเข้าพรรษา มีต้นไม้หลายต้นที่ปลูกไว้หน้าบ้านห้ามใครมาตัด เพราะเอาไว้ใส่ขันดอก
ที่วัดอินทขิล อย่างต้น “ซอมพอ” ซึ่งมันมีความอนุรักษ์แบบกลายๆ และเกิดความหลากหลาย
 ผมไปพบความหลากหลายของต้นลั่นทมในคูเมืองเชียงใหม่ 32 แบบ มีความหลากหลาย
ของต้นโกสนที่เราเอาไปกิน ไปใส่ย�าไก่ ใส่สรวยดอก มีอยู่ 10 ชนิด มีความหลากหลายของ
หมากผู้หมากเมียอยู่ 20 ชนิด เรามีต้นไม้มากพอที่จะเอามาเลือกปลูก และต้นไม้เหล่านี้ถูกปกปัก
รักษาด้วยประโยชน์ของมัน วัฒนธรรมของมัน
 ถ้าเราไปดูปฏิทินปีใหม่เมืองล้านนา จะบอกไว้เลยว่าปีไหนดอกไม้อะไร แล้วเอามาทัดหัว
เพื่อบูชาเทวดาประจ�าตัว ปีน้ีอยู่ที่ดอกส้มสุก พญาไม้คือไม้มะเดื่อ ข้ึนบ้านใหม่ต้องเอาไม้มะเดื่อ
ไปผูกไว้ที่เสาไม้ สิ่งเหล่านี้คือความหลากหลายทางวัฒนธรรม น�าไปสู่การสร้างพื้นที่สีเขียวได้
 ผมไปพบต้นไม้วรรณกรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับเมืองเชียงใหม่ มีอยู่ 81 ชนิด มีต้นไม้
ไหนขึด (ไม่ดี) ควรปลูก-ไม่ควรปลูก

บัณรส บัวคลี่
 อาจารย์ก�าลังจะบอกว่าการจะท�าให้เมือง ที่มนุษย์เราอาศัยอยู ่ภายใต้ภาวะความ
เปลี่ยนแปลง หนีไม่พ้นว่าต้องท�าให้เมืองเป็นสีเขียว แต่พื้นที่สีเขียวมันไม่พอ แต่เราต้องหนุนสร้าง 
คือพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ กับพืชที่มีวัฒนธรรมหนุนเสริม เพียงแต่มันเลือนหายไปแต่มันสามารถ
สร้างได้ 

อ.วรงค์ วงศ์ลังกำ
 มันมีทั้งจับต้องได้กับจับต้องไม่ได้ เช่น ต้นพิกุล เราเจอเยอะมาก เราเจอลายดอกพิกุล 
เพราะชุดความคิดของเรา วัดคือ พื้นที่สวรรค์ และในวิหารมีลายดอกพิกุล เยอะมาก ถ้าเราไม่มีต้น
พิกุลให้เห็น ลายพิกุลในวัดก็จะไม่มีความหมาย สองอย่างนี้มัน Reflect กันไปมา
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 17

ตามติด พรบ.อากาศ
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ผู้ร่วมเสวนำ
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
เตือนใจ ดีเทศน์ ประธานสภาลมหายใจภาคเหนือ
วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 (เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง แม่ฮ่องสอน)
อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยา ครองทรัพย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายสื่อ (ผู้ด�าเนินรายการ)

บัณรส บัวคลี่ 
วันนี้เราเชื้อเชิญแขกที่มีมุมมอง ความคิดและ Action เกี่ยวกับมลพิษทางหมอกควัน 

ที่คุยกันทุกวันเสาร์ สัปดาห์นี้ครั้งที่ 17 แล้ว 
สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อ “ติดตาม พรบ.อากาศ” เรื่องราวของ

กฎหมายนี้น่าสนใจ จึงเป็นที่มาของการตั้งวงคุยกันในวันนี้นะครับ 
(Share Screen) เว็บไซต์รัฐสภา ร่าง พรบ.เพื่ออากาศสะอาด พ.ศ.2562 ผู้ริเริ่มคือ

คุณกลินท์ สารสิน กฎหมายตัวนี้ร่างโดยประชาชน โดย อ.ไพสิฐ และสภาหอการค้าภาคเหนือ, 
สภาหอการค้าไทย อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุด วันนี้เราจะมาคุยกันว่า เมื่อไปถึงในขั้นตอนนี้มันจะ
ส�าเร็จไหม 

ขอรบกวน คุณวิภาวัลย์ ที่ผลักดันเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น ช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับ

ตามติด พ
รบ.อากาศ
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วิภำวัลย์ วรพุฒิพงค์
ในส่วนของดิฉันก็ได้ท�างานเป็นประธานหอการค้ามา 2 สมัย การท�าหน้าที่ตรงนี้เรามีความ

รู้สึกว่า เชียงใหม่และภาคเหนือมีสถานการณ์ความรุนแรงของฝุ่นควันเพิ่มขึ้นทุกปีๆ ในส่วนของ
ตัวดิฉันเองได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งภาควิชาการและประชาสังคม เรา
ก็ช่วยกันรณรงค์เพื่อให้ประชาชนห่วงเรื่องสุขภาพก่อน ซึ่งจริงๆ แล้วเรื่องสาเหตุเรามีหลายท่าน
ช่วยผลักดัน

ในตอนที่ด�ารงต�าแหน่งประธานหอการค้าได้ร่วมกับทาง มช. ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
วัดคุณภาพอากาศ ไปติดตั้งในแหล่งชุมนุมต่างๆ เพื่อเป็นการเตือนให้ทราบว่าถ้าหากคุณภาพ
อากาศไม่ดีเราต้องปรับตัวอย่างดี แล้วก็มีโอกาสได้น�าเสนอในที่ประชุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กกร. 
จังหวัด กกร. กลุ่ม หรือ หอการค้าภาคเหนือ ประชุมหอการค้า 5 ภาค ต่างๆ ซึ่งมีล�าดับการ 
น�าเสนอมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการเริ่มผลักดันเข้มข้นในปี 2562 เราได้มีการวางแผนมาอยู่เรื่อยๆ 
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 คณะกรรมการหอการค้าไทยได้พูดคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2562 ได้มีมติในการขับเคลื่อนเรื่อง พรบ.อากาศสะอาด คุณวิทยาก็มี
โอกาสได้ไปเสนอ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ท่านวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ และคณะกรรมการหอการค้าไทยก็ได้
เสนอแนวความคิดในการร่าง พรบ. ฉบับนี้ในงานสัมมนาทั่วประเทศ ณ จังหวัดล�าปาง ซึ่งเป็น
ประเด็นที่เราให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ได้เสนอ พรบ. ที่ร่างขึ้นให้กับทางประธานสภา เดือน มกราคม 
2563 ทางประธานสภาก็ได้พิจารณาร่าง พรบ.

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เสนอในการรับซื้อฟางข้าว ฟางอ้อย ต่างๆ 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ยื่นข้อเสนอผลักดันร่าง พรบ. ฉบับนี้ ต่อ รมต.กระทรวง

พลังงาน
วันที่ 18 มีนาคม 2563 ก็ยื่นข้อเสนอ พรบ. ต่อ รมต.ทรัพยากร
วันที่ 24 มีนาคม 2563 ท่านประธานสภาก็แจ้งกลับมาว่า พรบ. เป็นไปตาม พรบ. ที่ยื่น

เพื่อแก้กฎหมาย
วันที่ 26 มีนาคม 2563 พบหารือกับคณะอนุกรรมการลดความเหลื่อมล้�าทางเศรษฐกิจ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้ยื่นค�าขอเสนอร่าง พรบ. และเสนอรายชื่อ 12,000 รายชื่อ

ต่อรัฐสภา 
ตรงนี้ทั้งหมดก็เป็นความพยายามที่เราท�ากันมาเพื่อจะให้เกิด พรบ.อากาศสะอาด ขึ้น

บัณรส บัวคลี่
เท่าที่ฟังมามีการท�าอย่างต่อเนื่องด้วยเวลาที่รวดเร็ว พอยื่นแล้ว พวกเรามีความสบายใจ

กันแล้วใช่ไหม ขอ อ.ไพสิฐ ช่วยรวบยอดกฎหมายฉบับนี้นะครับว่า กฎหมายนี้มันคืออะไร

อ.ไพสิฐ พำณิชย์กุล
การร่างกฎหมายฉบับนี้ร่างจากปัญหาที่ภาคเหนือเจอเป็นตัวตั้ง แล้ววิเคราะห์ว่าข้อจ�ากัด

ที่เกิดขึ้นจากระบบการแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไร การร่าง พรบ.อากาศสะอาด คือการที่ไม่มี พรบ. 
รองรับสิทธิการมีอากาศสะอาดของประชาชน เพราะฉะนั้นเราจะท�าอะไรก็ต้องรอฟ้าฝนมาโปรด 
กฎหมายฉบับนี้คือการค�านึงถึงสิทธิของการมีอากาศสะอาดของประชาชน ตรงนี้คือหัวใจ
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 การเกิดอากาศสะอาดจะต้องมีระบบในการจัดการ โดยดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ที่ไหน 
เมื่อก่อนเชียงใหม่มีอากาศดีมาก แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา จนน�าไปสู่การจัดการปัญหาอย่างไร 
ก็เลยตั้งชื่อกฎหมายนี้ให้เป็นกฎหมายเรื่องการจัดการอากาศสะอาดขึ้นมา ซึ่งเป็นการปรับปรุง
ระบบต่างๆ ของภาครัฐ
 ในส่วนของการจัดการตัวแกนหลักอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐ การท�าให้เกิดอากาศสะอาด
ให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐ ก็ต้องไปด�าเนินการในการจัดระบบใหม่เพื่อด�าเนินการในการ
แก้ปัญหา ซึ่งระบบที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว คือเราจะมี Process ในด้านนโยบายอย่างไร ที่ผ่านมา
ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่สาเหตุแต่เป็นการแก้แบบ Event เราจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างของ
ฝุ่นควันทั้งหมด ไม่ใช่แค่ PM 2.5 ที่เกิดจากการเผา แต่เกิดจากอุตสาหกรรม จากฝุ่นควันที่เข้ามา
จากที่อื่นๆ ด้วย
 ที่ผ่านมาใช้วิธีการห้ามเผา แต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่เป็นการแก้ปลายเหตุ ในความ
เป็นจริงในทางกฎหมายไม่เกิด ในส่วนของ Policy Body เป็นข้อมูลที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อน ไม่มี
เหตุผลในเชิงประจักษ์ในการจัดการ ท�าให้การ Set Body แบบใหม่ มีลงมาในระดับจังหวัด ใน
ต�าบล ระดับพื้นที่ เพื่อท�าเป็นกลไกในการจัดการดังกล่าว
 ล�าดับที่สาม เรื่องฐานข้อมูล เราไม่เคยมีฐานข้อมูลที่เป็นชิ้นเป็นอัน กฎหมายใหม่นี้ก�าหนด
ให้เป็นหน้าที่ของรัฐท�าหน้าที่จัดการข้อมูลและมีการติดตามแบบระบบมอนิเตอร์ ซึ่งน�าไปสู่การวัด
เกณฑ์มาตรฐาน PM 2.5 และไปสู่เครื่องมือที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ จึงก�าหนดให้เป็นหน้าที่
ของรัฐที่ท�าระบบฐานข้อมูล และการวัดเครื่องวัดต่างๆ ที่ผ่านมาเราถือเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ
ซึ่งมีตัวชี้วัดอีกแบบที่ไม่ได้น�าไปสู่การแก้ปัญหา 
 ที่ไปไกลมากกว่านั้นคือ ถ้ามีสถานการณ์ที่ร้ายแรงเกิดขึ้น กฎหมายใหม่ก�าหนดให้มี
หน่วยการประเมินในการจัดการ หรือเข้าไปยับยั้งในการจัดการสถานการณ์ดังกล่าว ต้องมีการ
แจ้งเตือนกัน ท�าให้เราสามารถคาดการณ์ได้ ที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องพวกนี้ 
 ตรงนี้คือโครงสร้างของกฎหมายที่น�าไปสู่การจัดการพื้นที่ที่มี PM 2.5 ซึ่งเป็นการวางระบบ
ใหม่แทนที่ระบบที่มีอยู่ที่เป็นข้อจ�ากัด คือ กฎหมายเดิมมี กฎหมายบรรเทาสาธารณภัย มีกฎหมาย
เรื่องการแก้ปัญหามลพิษจากที่ต่างๆ แต่ว่าไม่มีบูรณาการในการท�างานและไม่มีระบบเชื่อมโยง
ข้อมูล กฎหมายใหม่จึงก�าหนดให้ PM 2.5 เป็นมลพิษอย่างหนึ่ง เป็นตัวอันตรายที่ต้องไปจัดการ
 ข้อจ�ากัดในกฎหมายฉบับนี้ที่ยังไม่เกิดขึ้นเต็มที่คือ “ตัวเม็ดเงิน” ที่ยังไม่ได้ท�าให้กฎหมาย
ฉบับนี้ด�าเนินไปอย่างชัดเจน และการดึงเอาหน่วยงานอื่นเข้ามาท�างานในระดับจังหวัด ระดับต�าบล 
แต่ยังไม่ได้ไปเอาบทบาทของหน่วยงานอื่นเข้ามาว่าจะเข้ามาในบทบาทใด เพราะฉะนั้นในการ
จัดท�ากฎหมายฉบับนี้ยังมีหลายเรื่องที่ละเอาไว้ซึ่งต้องไปต่อรองในระดับกรรมาธิการ ตรงนี้คือ
โครงของกฎหมายที่เราได้ก�าหนดเอาไว้

บัณรส บัวคลี่
 ที่อาจารย์พูดมานี่คือเรื่องใหม่ เรื่องของสิทธิอากาศในการหายใจก็ไม่เคยระบุตรงไป 
ตรงมาที่ผ่านมา และยังมีการก�าหนดวิธีการจัดการอะไรหลายๆ อย่าง ถึงแม้จะพยายามหลีกเลี่ยง
แล้ว 
 ผมอยากถามผู้ที่อยู่ในวงการอีกท่านนึง คือ คุณวิทยา ที่อยู่ในกระบวนการผลักดันมาตั้งแต่
เริ่มต้น เห็นด้วยไหมครับที่เราเลี่ยงนั่นเลี่ยงนี่เพื่อให้มันผ่านฉลุย หรือเราต้องท�าอะไรอีกเยอะ
เพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงๆ

ตามติด พ
รบ.อากาศ
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วิทยำ ครองทรัพย์
 ผมว่าจากประสบการณ์ของผมที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายมาก่อนเลย แต่
ปัญหาเรื่องฝุ่นเราถือว่าเป็นเรื่องที่ครอบคลุมไปหมด ความพยายามของผมถือว่าในฐานะประชาชน 
การยื่นกฎหมายนี่ถูกต้องแล้ว และขอขอบคุณท่านอาจารย์ไพสิฐที่หลีกเลี่ยงไม่ให้เราเจอศึก
หลายด้าน เพื่อให้ตัวหนังสือไปถึงรัฐสภา แต่ว่าในส่วนของสังคมยังมีอีกเยอะที่เราต้องช่วยกัน 
เพราะในทางสังคมเรามีความชัดเจนในปัญหานี้น้อยเกินไป 
 ผลกระทบสุขภาพที่มีต่อพ่อแม่พี่น้องเรามีผลสูงมาก แต่การดูแลในภาครัฐมีน้อยมาก 
มีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องท�า แต่ปัจจุบันก็มีหลายๆ ท่านที่ได้เข้ามาช่วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจ
ส�าคัญที่จะต้องท�าให้สังคมรับรู้ถึงปัญหา อันตรายที่เกิดขึ้น และจริงๆ มีทางออกก็คือ ร่างกฎหมาย
ที่เราท�ารออยู่แล้ว ที่ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้น

บัณรส บัวคลี่
 ในฐานะที่พี่แดง (เตือนใจ ดีเทศน์) เคยเป็น สว. อยู่ในกระบวนการกลั่นกรองกฎหมาย 
เห็นว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ 

เตือนใจ ดีเทศน์
 อยู่ที่แรงกดดันในสังคมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ อย่างที่คุณวิทยาได้พูดไปคือข้อมูลที่ไปถึง
ประชาชนน้อยเกินไป ดังนั้นที่เราต้องท�าควบคู่กันไปกับการพิจารณากฎหมาย สิ่งที่เราท�ากัน
ตอนนี้ทั้งหอการค้าและสภาลมหายใจที่เราได้จัดเวทีกันมา 17 ครั้งแล้ว ถ้าเราได้ขยายไปใน
ทุกจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย เพราะ กทม. ก็มีปัญหาด้วย เสียงของคนกรุงเทพจะ
ดังมาก แต่ไม่ใช่ว่าเสียงของคนภาคเหนือจะไม่ดัง เพราะเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจ
อันดับต้นของประเทศไทย แต่ปีนี้เชียงใหม่อากาศกลับแย่สุด ดังนั้นข้อมูลนี้ควรไปถึงทุกระดับ 
ในกฎหมายที่ท่าน อ.ไพสิฐ ได้ให้หลายหน่วยงานมีส่วนรับผิดชอบด้วย
 ในหลายพื้นที่เข้าใจว่าฝุ่นควันในภาคเหนือเป็นเพียงฤดูกาลเท่านั้น แล้วเดี๋ยวก็จะหมดไป
แต่ที่จริงแล้วเราต้องแก้ที่สาเหตุ อีกอย่างคือ หอการค้าชาติและหอการค้าภาคเหนือเป็นองค์กร
ที่ยื่นกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นว่าหอการค้าจะให้ความส�าคัญ ดังนั้นเราก็ต้องไปเพิ่ม
เครือข่าย ถ้าเราท�าคู่กับการขับเคลื่อนกฎหมายในรัฐสภาซึ่งอยู่ในล�าดับที่ 13 หากกระแสมาแรง 
โซเชียลมาแรง ล�าดับที่ 13 สามารถกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับต้นได้ อยู่ที่ว่าสังคมให้ความส�าคัญ
แค่ไหน เพราะ สส. เป็นตัวแทนของประชาชน จะต้องฟังเสียงประชาชน
 จะขอยกตัวอย่าง พรบ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 ของคนไทยพลัดถิ่น คนไทยพลัดถิ่นเดินเท้า
มาจากประจวบถึงกรุงเทพฯ สื่อทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง ท�าข่าวเรื่องนี้ เราจะต้องท�าเรื่องอากาศสะอาด
ให้เป็นวาระแห่งชาติ ผ่านสื่อทุกช่องทางจึงจะท�าให้ร่าง พรบ. นี้กระโดดจากล�าดับที่ 13 ขึ้นมาเป็น
ล�าดับที่ 1 ด้วยความเข้าใจ ความจ�าเป็นและความส�าคัญ และคนทุกภาคต้องร่วมมือกันในภูมิภาค
อาเซียนด้วย เพราะภาคใต้ก็เจอปัญหาจากอินโดนีเซีย ซึ่งมีการขยายพื้นที่ปาล์มน้�ามัน ยางพารา 
เข้าไปในป่าดิบชื้น เราทุกคนได้รับผลกระทบ ดังนั้นความร่วมมือในประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความ
ส�าคัญ 
 ดิฉันดีใจมากที่ภาคธุรกิจมีบทบาทส�าคัญ เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เปลี่ยนจากพืช
อายุสั้นให้เป็นพืชอายุยืน เช่น กระถินยักษ์ ภาคธุรกิจจะเป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินงานคู่กับรัฐ
และองค์กรท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน อบต. โรงเรียน มหาวิทยาลัย เรามีมหาวิทยาลัยมากมายใน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวะ ต่างๆ ที่ท�าได้ทั้งในเชิงป้องกันและการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องเครื่องมือ
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ในการวัดค่าฝุ่นควัน ที่ผ่านมาเกิดความเหลื่อมล้�าเพราะประชาชนที่มีรายได้น้อยไม่มีห้องปิด ไม่มี
แอร์คอนดิชัน ไม่มีห้องฟอกอากาศ เด็ก ผู้สูงอายุ คนป่วย สตรีมีครรภ์ หาพื้นที่ปลอดภัยได้ยาก
มาก ดิฉันคิดว่าการจะท�าให้ร่าง พรบ. ที่จะท�าให้อากาศสะอาดสามารถกระโดดจากล�าดับที่ 13 
เป็นล�าดับที่ 1 ได้ต้องอาศัยพลังจากภาคประชาชนและเราต้องเข้าถึง สส. ทุกพรรคในพื้นที่ของเรา 
ที่ส�าคัญที่สุดคืองานวิจัย ที่แสดงถึงการมีผลเสียของฝุ่นพิษในอากาศมากเกินไป การร่วมมือของ
ทุกฝ่ายถือว่าหอการค้าได้ด�าเนินการไปก่อนแล้วก็ขอชื่นชม แล้วพี่น้องชนบทไม่รู้ว่าจะจัดการ
กับเศษใบไม้อย่างไร อบต. หรือท้องถิ่นอาจจะต้องรับใบไม้หรือพืชในภาคเกษตรไปย่อยสลาย
กลายเป็นปุ๋ยกลับคืนสู่เกษตรกร ซึ่งมีหลายเรื่องที่เราต้องท�าร่วมกันและเชื่อมต่อให้เปน็เรือ่งเดียวกัน 
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ยานพาหนะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันให้สามารถสร้างความ
ยั่งยืนได้ เป็นเกษตรที่ปลอดภัยและสร้างรายได้ให้แก่เกษตร เชื่อมั่นในศักยภาพในทุกฝ่าย เมื่อเป็น
ภาระของหลายกระทรวงร่วมกัน แต่ละกระทรวงก็จะให้นักกฎหมายของแต่ละกระทรวงพิจารณา
แล้วเอามาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยวันที่ 3 สิงหาคม คณะกรรมการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจะประชุมร่วมกันและเราได้ส่งร่าง พรบ. นี้เข้าไปแล้ว ก็จะเป็นวาระหนึ่งของการ
ประชุมยุทธศาสตร์ มีความมั่นใจว่า ร่าง พรบ. นี้จะได้เป็นช่องทางพิเศษแน่นอนเพราะลมหายใจ
เป็นตัวชี้วัดการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

บัณรส บัวคลี่
 ฟังแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นมาได้ง่ายๆ แต่พี่แดงก็พยายามให้ก�าลังใจ เพราะต้องอาศัยพลัง
จากภาคประชาชนเป็นอย่างมาก 
 ท่านอดีต สว. ให้ก�าลังใจแต่มันไม่ง่าย ต้องใช้พลัง ทางหอการค้าก็ก�าลังจะขับเคลื่อน
ครั้งใหญ่ ในประเทศไทยภาคธุรกิจเอกชนและหอการค้ามารวมกลุ่มกันไม่ใช่เรื่องธรรมดา ผมคิดว่า
น้�าหนักของสภาหอการค้าไทยมีน้�าหนักกว่าพรรคการเมืองขนาดกลางด้วยซ้�า พอยื่นกฎหมาย
ไว้อย่างนี้แล้ว หอการค้าคิดจะท�าอะไรต่อไปไหมครับ 

วิภำวัลย์ วรพุฒิพงค์
 ในส่วนหอการค้าไทยก็ได้ตั้งคณะท�างานในนามของหอการค้าไทยอยู่แล้ว ในคณะนี้ก็มี
รองประธานหลายๆ ท่าน และอีกหลายท่านก็มีความเชี่ยวชาญในหลายๆ ด้าน ในส่วนของ
คณะท�างานชุดนี้จากที่ได้ประชุมร่วมกันเราจะได้ยินในส่วนของท่านที่เกี่ยวข้อง ก็มีการประสาน
และด�าเนินงานให้เกิดความรวดเร็ว อย่างเช่นที่ท่านยงยุทธ แก้วอุดม ประสานเอาไว้ ในส่วนของ 
สส. หลายพรรคการเมืองก็ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น พรรคภูมิใจไทย ที่จะน�าเสนอ พรบ. 
ฉบับนี้ต่อรัฐสภา ซึ่งเราน่าจะมีโอกาสได้ขยับ พรบ. ขึ้นมา 
 คณะท�างานชุดนี้จะเป็นชุดที่ต้องท�างานและผลักดันอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่จะไปอย่าง
รวดเรว็คอ่นขา้งจะมสีงู ในสว่นของรายชือ่หากครบถว้นแลว้กจ็ะประกาศลงในเวบ็ไซตแ์ละสง่หนงัสอื
ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ซึ่งอีกไม่นานท่านนายกฯ ก็จะออกมาฟัง
ความคิดของประชาชน ขณะนี้ในส่วนของหอการค้าไทยได้มีการคุยกันว่าจะเดินทางในแนวทาง 
2 แนวทางที่คู่ขนานกันไป
 แนวทางแรกคือการยื่นรายชื่อไม่น้อยกว่า 12,000 คน และมีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้
ด้วย รวมไปถึงการท�างานร่วมกับการขับเคลื่อนต่อไป 

ตามติด พ
รบ.อากาศ
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บัณรส บัวคลี่
 (Share Screen) ร่างค�าสั่งแต่งตั้งผลักดันร่าง พรบ.อากาศสะอาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
หอการค้าก็ได้พยายามท�าการผลักดัน 
 คุณวิภาวัลย์ บอกว่าพรรคภูมิใจไทย ก็ยื่นเสนอเหมือนกัน อยากให้ อ.ไพสิฐ ลองช่วยอธิบาย
ขั้นตอนการเสนอว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง

อ.ไพสิฐ พำณิชย์กุล
 ตามมาตรา 133 กฎหมายรัฐธรรมนูญได้บอกว่า กฎหมายจะเข้าสภาได้มี 3 ช่องทาง
ด้วยกัน ช่องแรกคือ ร่างของ ครม. ช่องที่สอง ร่างของ สส. เข้าชื่อกัน ช่องที่สาม ร่างของประชาชน
เข้าชื่อกัน เราใช้ช่องที่สาม ซึ่งในส่วนหมวด 5-6 ผ่านแล้ว และดูว่าครบ 12,000 รายชื่อหรือยัง
เสร็จแล้วก็ส่งต่อไปยังการแสดงความคิดเห็นว่าใครคัดค้านหรือไม่ ถ้าร่างเกี่ยวกับการเงินก็ให้
นายกฯ รับรอง
 ในส่วนของยุทธศาสตร์ก็คือให้ ครม. ยื่นกฎหมายเข้ามาประกบไปด้วย พรรคที่สนใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย PM 2.5 ของประชาชนก็ส่งร่างเข้ามาด้วย ถ้ามีช่องทางที่ประชาชนยื่นเข้าไปก่อน 
แล้วมีร่างของ สส. ตามมา ครม. ตามมา 3 ร่างนี้ก็ไปสู่การได้รับการบรรจุและโยงเข้าไปพร้อมกัน 
แล้วดูว่าจะเอาร่างไหนเป็นตัวตั้งและน�าไปสู่การตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา เพราะฉะนั้น 3 ช่องนี้
ก็ไปบรรจบที่รัฐสภา 
 ตอนนี้ช่องของเรา (ประชาชน) ไปก่อนแล้ว ช่อง สส. ก�าลังตามมา และในนามของร่าง
รัฐบาล ก็ก�าลังน�าไปพิจารณาด้วยแต่อาจจะช้าหน่อย ตอนนี้เราจะมีแรงดันมากน้อยแค่ไหนก็
ขึ้นอยู่กับบทบาทของพวกเราที่จะท�าให้แรงกดดันกลายเป็นหัวขบวนท�าให้เกิดการเร่งแรงดันให้
ไปเป็นอันดับหนึ่งได้
 การท�าร่างกฎหมายไม่ต้องห่วง หากเรามีแรงกดดัน การท�าร่างกฎหมายก็จะเร็วมาก

บัณรส บัวคลี่
 ฟังแล้วก็ได้ก�าลังใจ ไม่เหมือนกฎหมายอื่นๆ ที่เราสู้กันมา แต่กฎหมายนี้มีหอการค้า
ช่วยผลักดัน มีพรรคการเมืองมาช่วย แต่ก็ต้องมีแรงกดดันจากประชาชนเข้าไปเป็นแรงหล่อลื่น
 คุณวิทยา เราต้องมีการด�าเนินอย่างไร

วิทยำ ครองทรัพย์
 ในส่วนเอกชน เรารวมกัน 3-4 องค์กร ในนาม กกร. เพื่อเป็นการผลักดันและการแสดง
ประชามติของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เราคุยกันว่าอยากจะให้มีสภาลมหายใจใน
ทุกจังหวัด นอกจากนั้นก็ยังมีส่วนของนักวิชาการ แพทย์ ประชาชนทั่วไป ผู้มีจิตอาสาในส่วนของ
จังหวัดนั้นๆ สภาลมหายใจเชียงใหม่เราก็ได้ท�างานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อย่าง
ใกล้ชิด ลักษณะอย่างนี้ก�าลังเริ่มต้นที่เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล�าปาง ล�าพูน พะเยา ก็ก�าลังจัดตั้ง
และอีกส่วนหนึ่งเราก็จะตั้งเป็นสภาลมหายใจภาคเหนือที่ติดตามเรื่องนี้เป็นหลัก มีคุณเตือนใจ 
รับบทบาทผู้น�าในภาคเหนือ แต่ว่าเราก็จะด�าเนินงานไปพร้อมกัน ตรงนี้น่าจะเป็นบทบาทของ
คนในสังคมทุกคนที่ช่วยกันแสดงความต้องการตรงนี้ออกมา
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บัณรส บัวคลี่
 พี่แดง (เตือนใจ ดีเทศน์) 10-20 ปีที่อยู่ในวงการนี้มา การเสนอร่างกฎหมายของประชาชน 
กฎหมายฉบับนี้มีความแตกต่างจากเรื่องอื่นๆ ไหม และในฐานะว่าที่ประธานสภาลมหายใจ
ภาคเหนือ ที่ต้องผลักดันกฎหมายนี้ที่เป็นความหวังของประชาชน จะท�าอย่างไรต่อไปครับ

เตือนใจ ดีเทศน์
 ความต่าง อย่างที่หนึ่งคือ ลมหายใจเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคน ไม่มีใครเลยที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการมีลมหายใจที่เป็นพิษ ซึ่งน่าจะมีความส�าคัญมากกว่าโควิดด้วยซ้�า เพียงแต่ไม่ได้
เห็นผลทันทีแต่มีการสะสม หากเราเอาการบริหารจัดการแบบโควิดเข้ามาใช้ เช่น การดูแหล่งก�าเนิด
ของฝุ่นควัน จากอุตสาหกรรม แหล่งผลิตทางการเกษตร หรือการจราจร เป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก ซึ่ง
เกิดขึ้นทั่วประเทศและทั่วโลก น่าจะให้วาระนี้เป็นวาระระดับชาติ
 อีกช่องทางหนึ่งคือ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ต้องน�าเรื่องนี้เข้าไป ทั้งในปีนี้ และปีต่อๆ ไป 
และที่ส�าคัญคือสภาหอการค้าและสภาธนาคารเป็นผู้ยื่นกฎหมายฉบับนี้และนักวิชาการเป็นผู้ร่าง
กฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องเด่นมาก เรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน มีการรวมกลุ่มเป็น Global Compact 
และมีการวาง National Action Plan เกิดขึ้นแล้ว การยื่น พรบ.ลมหายใจสะอาดของหอการค้า ถือ
เป็นรูปธรรมของการน�าเอาแผนธุรกิจและสิทธิมนุษยชนเข้ามาใช้ ซึ่งสภาหอการค้าและสภาธนาคาร
มีอิทธิพลต่อทิศทางของเศรษฐกิจประเทศเป็นอย่างยิ่ง พี่จึงมองว่านี่เป็นประเด็นส�าคัญ แต่เราต้อง
ท�าควบคู่กับประชาชนทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วม
 ใน ม.77 ของรัฐธรรมนูญ ที่เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เราไม่น่าจะปล่อยให้
รัฐสภาเป็นผู้ด�าเนินการฝ่ายเดียว สภาลมหายใจของจังหวัดต่างๆ ต้องช่วยกัน ซึ่งเราจะไปจัดเวที
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เช่น เชียงของ เวียงแก่น เชียงแสน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องวัดคุณภาพ
อากาศ เราต้องรณรงค์ในเชิงบริหารด้วยว่าต้องมีเครื่องมือในการวัด ต้องมีทุกพื้นที่ และสถาบัน
ทางการศึกษาต้องคิดค้นเครื่องวัดคุณภาพอากาศในระดับหมู่บ้านด้วย ไม่ใช่แค่ระดับต�าบล หรือ
อ�าเภอ แล้วเราจะตั้งวงเสวนา ซึ่งเป็นงานจิตอาสา เราไม่คิดเรื่องงบประมาณ เพราะนี่คือสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน และดึงเอาสื่อมวลชนเข้ามาช่วยกัน ทั้งสื่อระดับท้องถิ่น และสื่อระดับชาติ และเรื่อง
ลมหายใจสะอาดน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกมหาวิทยาลัยน่าจะให้ความส�าคัญในการศึกษาวิจัย และน�า
นักศึกษามามีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน และทางปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน 
น่าจะรณรงค์ร่วมกันให้เป็นเอกภาพ

บัณรส บัวคลี่
 ถามคุณวิภาวัลย์ ในเชิงกลยุทธ์ นอกจากทางหอการค้าได้ตั้งกรรมการชุดใหญ่ในการ
ผลักดันแล้ว ในฐานะของกรรมการในชุดนี้อยากให้ภาคประชาสังคมหรือประชาชนทั่วไป ช่วยกัน
อย่างไรบ้าง

วิภำวัลย์ วรพุฒิพงค์
 ที่ผ่านมา ในส่วนของภาคประชาสังคมและองค์กรอื่น มีส่วนส�าคัญมากในการผลักดัน พรบ. 
ฉบับนี้ และต่อจากนี้ไปในขั้นตอนต่างๆ ที่เราน่าจะมีส่วนร่วมท�าให้ พรบ. ส�าเร็จและการติดตาม
คณะท�างานเราก็จะด�าเนินงานอย่างเต็มที่
 ในภาคประชาชนด้านการรับรู้ข่าวสาร หอการค้าเราน่าจะมีส่วนในการขยายผลในเรื่องของ
ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตามติด พ
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ในขั้นตอนการท�าประชาพิจารณ์ ซึ่งเราจะท�าความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้การท�าประชาพิจารณ์
ผ่านไปด้วยดี 

บัณรส บัวคลี่
 อ.ไพสิฐ ในเชิงที่จะผลักดัน อาจารย์คิดว่าภาคสังคมควรจะมีส่วนช่วยอย่างไรบ้าง เพื่อให้
กฎหมายนี้ออกมา

อ.ไพสิฐ พำณิชย์กุล
 อยากจะเสนอเป็นยุทธวิธีแบบนี้นะครับ เมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นและมีหอการค้า
เข้ามาขับเคลื่อนด้วย ประเมินแล้วกฎหมายฉบับนี้ไม่น่าออกมาทันเผาคราวหน้าแน่ๆ เพราะระยะ
เวลาในการผลักดันกฎหมายต่างๆ ไม่ต่�ากว่า 1 ปี
 สิ่งที่ผมอยากให้เกิดความลื่นไหลคือ หากหอการค้าจะเป็นแม่งานในการเชิญพรรคการเมือง
ต่างๆ หลังจากที่ปรับ ครม. แล้ว จัดประชุมใหญ่ที่รัฐสภา โดยมีประชาชน คุณหมอ หรือคนที่ติดตาม 
ยื่นหนังสือถึงพรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อให้เกิดความเร่งรัดเพื่อให้เกิดเป็นวาระด่วนจะใช้เวลา
เท่าไหร่ ตรงนี้คือข้อเสนอ
 อันดับสอง ในส่วนของการฟังความคิดเห็น เราจะเอาหลักการส�าคัญของกฎหมายฉบับนี้
ไปปฏิบัติในส่วนของจังหวัดหรือในระดับของพื้นที่ได้เลยหรือเปล่า เนื่องจากว่าต่อให้มีกฎหมาย
แต่ภาครัฐไม่ขับเคลื่อนก็ไม่มีประโยชน์
 หลักการของกฎหมาย หากสภาลมหายใจไปคุยกับองค์กรต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบและ
ท�าการดูแล มาสู่การวางแผนในระยะเนิ่นๆ เลยจะใช้แนวทางไหนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือจัดการ
เชื้อไฟ ก็จะท�าให้หลักการทางกฎหมายน�าไปสู่การปฏิบัติได้เลย โดยไม่จ�าเป็นต้องรอกฎหมาย
ผ่านสภา ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่ช่วยขับเคลื่อน
 อันดับสาม บทบาทของหอการค้าที่จะสามารถโยงไปยังแบรนด์ต่างๆ ที่ภาคธุรกิจจะ
ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับโลกร้อนหรือสิ่งแวดล้อม สุขภาพ SDG เป็นไปได้ไหมที่เราจะคุยกับทาง
รัฐบาลที่จะท�าให้การจัดท�าร่างกฎหมายนี้ผ่านในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว หมายความว่า
นายกฯ หรือรัฐมนตรีรับเรื่องนี้จะท�าให้เสียงในพรรคร่วมรัฐบาลเป็นไปได้ดีขึ้น ประกอบกับแรง
กดดันจากภาคประชาสังคมจะท�าให้ข้อขัดแย้งในทางกฎหมายมีความเสียดทานลดน้อยลง

บัณรส บัวคลี่
 คุณวิทยา เห็นด้วยไหมครับ อยากจะเพิ่มเติมตรงไหนไหม

วิทยำ ครองทรัพย์
 ผมว่าอาจารย์ให้ค�าแนะน�าได้อย่างดี และอาศัยแรงจากท่านวิภาวัลย์ เชิญพรรคการเมือง 
และสภาลมหายใจ รวมตัวกันยื่นหนังสือ ผมคิดว่าน่าจะสร้างการรับรู้ในภาพกว้างได้
 ตัวร่างกฎหมายในส่วนของผลกระทบด้านสุขภาพและธุรกิจน่าจะถูกน�าไปขับเคลื่อน
ในแต่ละจังหวัดด้วย เพราะพวกเราต่างก็ได้รับผลกระทบร่วมกันทุกจังหวัด
 และการผลักดันให้รัฐบาลรับกฎหมายนี้ ก็อาจจะยากล�าบากเหมือนกัน แต่เราก็มีความ
คาดหวังอยากจะให้ท่านประธานวิภาวัลย์ผลักดันจนถึงที่สุด
 ในทางกรุงเทพฯ หรือคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมา หากได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับกลุ่มที่
ท�างานในภาคเหนือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เพื่อท่านจะได้น�าไปเป็นแนวทางในการผลักดัน
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น่าจะเป็นแนวทางที่ดี หากมีการประชุมร่วมกันก็จะได้พิจารณาข้อมูลร่วมกัน เชื่อว่าน่าจะมี
ประโยชน์

เตือนใจ ดีเทศน์
 ผู้ที่รับผิดชอบ พรบ. นี้คือ นายกฯ กับ 4 กระทรวงหลักคือ กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรฯ แต่ในส่วนของคณะกรรมการอากาศสะอาด
มีถึง 10 กระทรวงเลย รวมกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง ฯลฯ นอกจากไปคุยกับ
พรรคการเมืองที่เป็นต้นสังกัดของรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ แล้ว ถ้ามีเวลาเราอาจจะไปคุยราย
กระทรวงอีกทางหนึ่งก็จะท�าให้ทั้ง 3 ช่องทางเกิดความเข้มแข็งและความรวดเร็วขึ้น ในส่วนของ
คณะกรรมการชุดย่อยนี้ก็อยากจะขอให้ไปพูดคุยกับคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย ซึ่งจะท�าให้ราบรื่น
และแต่ละขั้นตอนก็อยากจะให้สื่อสารผ่านสื่อมวลชน เพราะ พรบ. บางฉบับที่เกี่ยวกับภาคประชาชน
ยังมีช่องว่างระหว่างประชาชนในเมืองกับชนบทอยู่ เช่น พรบ.ป่าชุมชน คนเมืองจะไม่เข้าใจ แต่
เรื่องลมหายใจ ทุกคนได้รับผลกระทบหมด จึงเป็น พรบ. ที่ทุกคนมีส่วนร่วม

อ.ไพสิฐ พำณิชย์กุล
 ผมมีประเด็นที่อยากจะขอค�าแนะน�าก็คือว่า ในระหว่างที่จะเคลื่อนไปเป็นวงใหญ่ บทบาท
ของสื่อมวลชนมีการจัดเวทีสาธารณะ โดยเชิญ สส. ว่าจะมีแผนอย่างไร ผ่านสื่อแบบนี้ แล้วท�าเป็น
ระยะ แล้วท�าการประเมินผล ผมคิดว่าแบบนี้ก็จะเป็น Social Movement ผ่านทางมีเดีย จะท�าให้
เกิดผลกระทบค่อนข้างสูง

บัณรส บัวคลี่
 ขอเชิญ อ.ชยันต์ สรุปครับ

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 ผมจ�าได้ว่าสภาลมหายใจเชียงใหม่ได้เริ่มเอา พรบ.อากาศสะอาด เป็นการพูดคุยครั้งแรก
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม หลังจากนั้นก็มีความพยายามที่น่าชื่นชมที่ได้มีการติดต่อประสานกับ
เครือข่ายต่างๆ เพื่อที่จะผลักดัน พรบ. ฉบับนี้ ในท้ายที่สุดก็สามารถเชิญคุณเตือนใจ มาเป็นประธาน
ในการผลักดันในนามสภาลมหายใจภาคเหนือ ผมคิดว่าน่าจะเป็นพลังในการเคลื่อนไหว
ภาคประชาชนที่จะผลักดัน พรบ. นี้ขึ้นมาได้ 
 ผมคิดว่าข้อดีของการผลักดันในครั้งนี้คือ อ.ไพสิฐ ก็ได้ท�าการบ้านมาอย่างดีในการร่าง พรบ. 
ได้อย่างครอบคลุม ในข้อเสนอของทุกท่านที่ได้กล่าวมาท�าให้สภาลมหายใจต้องมาทบทวน
ยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีในการผลักดันให้ พรบ. นี้เป็นที่เข้าใจในสังคม และท�าให้พรรคการเมือง
แต่ละพรรคมาช่วยผลักดัน เท่าที่ทราบตอนนี้ก็มี สส. จากพรรคก้าวไกล สส. มานพ คีรีภูวดล จาก
เชียงใหม่ได้อภิปรายเรื่องนี้ในสภา แต่เราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับ สส. ท่านอื่น ก็เป็นการ
เสนอให้มีการจัดเวทีแล้วเชิญ สส. เหล่านี้มาพูดคุยร่วมกัน
 ในความเห็นของผมคิดว่า ความเข้าใจในเรื่องอากาศสะอาด เราอาจจะยังไม่ได้ท�าความ
เข้าใจกับประชาชนมากพอ ผมนึกถึงความพยายามของการแบนยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพแต่ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังใน พรบ.
อากาศสะอาดก็คือว่า อาจจะมีบางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของพวกเรา ที่ต้องการจะท�าให้

ตามติด พ
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ฝุ่นควันลดน้อยลง เราเชื่อว่าลมหายใจสะอาดทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ว่ามันก็มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
 ผมคิดว่าความพยายามที่คุณวิทยาได้เสนอให้ทางหอการค้าหรือสภาอุตสาหกรรมเป็น
หัวหอกในการผลักดัน พรบ.อากาศสะอาด เป็นเรื่องที่ดี และเป็นเรื่องที่เข้ากับแนวคิดของธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ในสังคมไทย ซึ่งเราก�าลังเรียกร้องให้ภาคธุรกิจมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในภาคธุรกิจ 
 ตอนนี้มีองค์กร ETO Watch ซึ่งยังไม่มีในประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่คอยติดตาม
ภาคธุรกิจที่ไปด�าเนินงานในต่างประเทศ ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสิทธิมนุษยชน
อย่างไร ทางฝ่ายธุรกิจและรัฐบาลต้องรับผิดชอบร่วมกัน เราอาจจะต้องมีการวางยุทธศาสตร์ยุทธวิธี
ในการท�างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 
 ผมคิดว่าการเสวนาในวันนี้ท�าให้เห็นทั้งจุดแข็งที่เรามีอยู่ และเห็นจุดอ่อน ช่องทางที่เรา
ต้องพัฒนาและดึงเอาภาคส่วนต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุด ซึ่งทางสภาลมหายใจเชียงใหม่จะ
ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะมีกลวิธีในการผลักดัน พรบ. นี้ให้ส�าเร็จได้อย่างไร ต้องขอขอบคุณทุก
ภาคส่วน ทั้งคุณวิทยา อ.ไพสิฐ และทุกท่านในวันนี้ ในการแนะน�าให้ พรบ. ที่ร่างขึ้นมีช่องทาง 
ในรัฐสภาเร็วขึ้น

เตือนใจ ดีเทศน์
 อาจารย์ชยันต์ พูดถึง ETO Watch คือผลกระทบข้ามพรมแดน ที่ผ่านมาเคยมีการ
ตรวจสอบผลกระทบข้ามพรมแดนของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนต่างประเทศ พี่มองถึงความร่วมมือ
กับประเทศในอาเซียนด้วยกัน ซึ่งมีชายแดนติดกัน การมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้นในประเทศ
เพื่อนบ้าน เราต้องมีความร่วมมือกันในการที่จะท�าให้เกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้านมีทางออกอื่นๆ 
เหมือนอย่างที่เกษตรกรไทยเริ่มเปลี่ยนพืชระยะสั้นมาเป็นพืชระยะยาวที่มีมูลค่าสูง เช่น กาแฟ ชา 
โกโก้ มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ คิดว่าหอการค้า กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ อาจจะต้อง
ช่วยมองทิศทางด้วย ว่าจะท�าอย่างไรให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ เช่น อ.เวียงแก่น มีการ
ปลูกส้มโอ มี Smart Young Farmer จนได้มาตรฐานส่งไป EU ได้เลย ตรงนี้หากได้ร่วมมือกัน
ก็จะเกิดประโยชน์มาก พี่น้องอาข่าก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ เกี่ยวกับเรื่องการท�ากินที่ไม่ผิดกฎหมาย 
มีการปลูกพืชอินทรีย์ พืชสมุนไพร การก�าหนดแผนด้านการตลาด จะท�าให้เราลดปัญหาเรื่องพืช
ที่ใช้การเผาได้
 และที่ต้องพูดให้มากคือ การเผาด้วยเป้าหมายอื่น เช่น การเอาไฟแช็กกับธูปไปวางใน
ป่าลึก มันจะท�าให้เมื่อเกิดไฟไหม้แล้วจะท�าให้ดับยาก เราต้องเปลี่ยนทัศนคติว่าการเกลียดชังกัน
อย่าใช้ธรรมชาติ หรือระบบนิเวศ ซึ่งเป็นสิทธิของทุกคน มาเป็นการกลั่นแกล้งหรือท�าลายกัน
 ในปีนี้กระทรวงทรัพยากรฯ ได้ท�าการวิจัยว่า ที่เกิดไฟไหม้ออสเตรเลียในปีนี้ที่ไม่ได้เกิดไฟ
ไหม้มานานแล้ว แล้วมาเกิดไฟไหม้เพราะว่าเกิดเชื้อเพลิงในป่ามาก การจัดการเชื้อเพลิง การบริหาร
การเผา ไม่ใช่เป็นศูนย์ แต่ต้องมีการจัดการ 
 สังเกตว่าในช่วง 4-5 ปีมานี้ เกษตรกรมีความเข้าใจว่า ถ้าจะเผาจะต้องท�าแนวกันไฟและ
มีการแจ้งวันเวลา ที่จะเผา และมีความระวัง เวรยามไฟ ที่ดีขึ้น ซึ่งท้องถิ่น อบต. เทศบาล 
ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน ต้องให้ความส�าคัญ และถ้าได้ ครม. ชุดใหม่มา เราต้องเดินสายไปคุยคือใช้
การบังคับอย่างเดียวไม่ได้ ใช้มาตรการเดิมคือการลงโทษไม่ได้ เพราะบางครั้งชาวบ้านไม่เข้าใจ 
ถ้าหากประชาชนมีทางอื่น เขาก็จะเข้าใจมากขึ้น เช่น การปลูกเห็ด คือต้องห้ามแล้วมีทางออก
ให้แก่เขา ไม่ใช่ห้ามแล้วไม่มีทางออก ตรงนี้คือสิ่งที่ต้องท�าควบคู่กันไป
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บัณรส บัวคลี่
 วันนี้เราได้มาอัปเดตสถานการณ์การผลักดัน พรบ.อากาศสะอาด ในรอบนี้เราพบว่าการ
เข็นครกของเราอาจจะไม่ยากล�าบากเท่ากับยุคก่อนหน้า 

ผมคิดว่าคณะเราคงจะมาสนทนากันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้เราก็เริ่มเห็นว่าเรา
ขยับไปเรื่อยๆ วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมสนทนาครับ ขอบคุณครับ

สรุป
บัณรส บัวคลี่

เว็บไซต์รัฐสภา ร่าง พรบ.เพื่ออากาศสะอาด พ.ศ.2562 ผู้ริเริ่มคือคุณกลินท์ สารสิน 
กฎหมายตัวนี้ร่างโดยประชาชนโดย อ.ไพสิฐ และสภาหอการค้าภาคเหนือ, สภาหอการค้าไทย อันนี้
คือความคืบหน้าล่าสุด

วิภำวัลย์ วรพุฒิพงค์ 
รณรงค์เพื่อให้ประชาชนห่วงเรื่องสุขภาพก่อน สร้างเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ ไปติดตั้ง

ในแหล่งชุมนุมต่างๆ เพื่อเป็นการเตือนให้ทราบว่าถ้าหากคุณภาพอากาศไม่ดีเราต้องปรับตัว 
อย่างดี

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 คณะกรรมการหอการค้าไทยได้พูดคุยกับรัฐมนตรีกระทรวง
พลังงาน ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้มีมติในการขับเคลื่อนเรื่อง พรบ.อากาศสะอาด

ท�างานโดยยื่นข้อเสนอมาเป็นระยะ
จนล่าสุด วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้ยื่นค�าขอเสนอร่าง พรบ. และเสนอรายชื่อ 12,000 

รายชื่อต่อรัฐสภา 

อ.ไพสิฐ พำณิชย์กุล
การร่างกฎหมายฉบับนี้ร่างจากปัญหาที่ภาคเหนือเจอเป็นตัวตั้ง
กฎหมายฉบับนี้คือการค�านึงถึงสิทธิของการมีอากาศสะอาดของประชาชน ตรงนี้คือหัวใจ
การเกิดอากาศสะอาดจะต้องมีระบบในการจัดการ โดยดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ที่ไหน
จนน�าไปสู่การจัดการปัญหาอย่างไร
ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐ จะมี Process ในด้าน

นโยบายอย่างไร
ที่ผ่านมาใช้วิธีการห้ามเผา แต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่เป็นการแก้ปลายเหตุ
ในส่วนของ Policy Body เป็นข้อมูลที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อน ไม่มีเหตุผลในเชิงประจักษ์

ในการจัดการ
เรื่องฐานข้อมูล กฎหมายใหม่นี้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐท�าหน้าที่จัดการข้อมูลและมีการ

ติดตามแบบระบบมอนิเตอร์
คือ ถ้ามีสถานการณ์ที่ร้ายแรงเกิดขึ้น กฎหมายใหม่ก�าหนดให้มีหน่วยการประเมินในการ

จัดการ หรือเข้าไปยับยั้งในการจัดการสถานการณ์ดังกล่าว ต้องมีการแจ้งเตือนกัน ท�าให้เราสามารถ
คาดการณ์ได้

โครงสร้างของกฎหมายที่น�าไปสู่การจัดการพื้นที่ที่มี PM 2.5 ซึ่งเป็นการวางระบบใหม่
แทนที่ระบบที่มีอยู่ที่เป็นข้อจ�ากัด คือ กฎหมายเดิมมี กฎหมายบรรเทาสาธารณภัย มีกฎหมายเรื่อง

ตามติด พ
รบ.อากาศ
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การแก้ปัญหามลพิษจากที่ต่างๆ แต่ว่าไม่มีบูรณาการในการท�างานและไม่มีระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
กฎหมายใหม่จึงก�าหนดให้ PM 2.5 เป็นมลพิษอย่างหนึ่ง เป็นตัวอันตรายที่ต้องไปจัดการ

 “ตัวเม็ดเงิน” ที่ยังไม่ได้ท�าให้กฎหมายฉบับนี้ด�าเนินไปอย่างชัดเจน และการดึงเอา
หน่วยงานอื่นเข้ามาท�างานในระดับจังหวัด ระดับต�าบล แต่ยังไม่ได้ไปเอาบทบาทของหน่วยงานอื่น
เข้ามา ว่าจะเข้ามาในบทบาทใด

วิทยำ ครองทรัพย์
ในทางสังคมเรามีความชัดเจนในปัญหานี้น้อยเกินไป 
ผลกระทบสุขภาพที่มีต่อพ่อแม่ พี่น้องเรา มีผลสูงมากแต่การดูแลในภาครัฐมีน้อยมาก

เตือนใจ ดีเทศน์
ต้องไปเพิ่มเครือข่าย ถ้าเราท�าคู่กับการขับเคลื่อนกฎหมายในรัฐสภาซึ่งอยู่ในล�าดับที่ 13 

หากกระแสมาแรง โซเชียลมาแรง ล�าดับที่ 13 สามารถกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับต้น ภาคธุรกิจ
จะเป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินงานคู่กับรัฐและองค์กรท้องถิ่น

จากล�าดับที่ 13 เป็นล�าดับที่ 1 ได้ ต้องอาศัยพลังจากภาคประชาชนและเราต้องเข้าถึง สส. 
ทุกพรรคในพื้นที่ของเรา

ที่ส�าคัญที่สุดคืองานวิจัย ที่แสดงถึงการมีผลเสียของฝุ่นพิษในอากาศมากเกินไป เมื่อเป็น
ภาระของหลายกระทรวงร่วมกัน แต่ละกระทรวงก็จะให้นักกฎหมายของแต่ละกระทรวงพิจารณา
แล้วเอามาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

บัณรส บัวคลี่
ผมคิดว่าน้�าหนักของสภาหอการค้าไทยมีน้�าหนักกว่าพรรคการเมืองขนาดกลางด้วยซ้�า

วิภำวัลย์ วรพุฒิพงค์
ในส่วนของ สส. หลายพรรคการเมืองก็ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น พรรคภูมิใจไทย ที่

จะน�าเสนอ พรบ. ฉบับนี้ต่อรัฐสภา ซึ่งเราน่าจะมีโอกาสได้ขยับ พรบ. ขึ้นมา

อ.ไพสิฐ พำณิชย์กุล
ตามมาตรา 133 กฎหมายรัฐธรรมนูญได้บอกว่า กฎหมายจะเข้าสภาได้มี 3 ช่องทาง 

ช่องแรกคือ ร่างของ ครม. ช่องที่สอง ร่างของ สส. เข้าชื่อกัน ช่องที่สาม ร่างของประชาชนเข้าชื่อ
กัน เราใช้ช่องที่สาม ซึ่งในส่วนหมวด 5-6 ผ่านแล้ว และดูว่าครบ 12,000 รายชื่อหรือยัง เสร็จแล้ว
ก็ส่งต่อไปยังการแสดงความคิดเห็นว่าใครคัดค้านหรือไม่ ถ้าร่างเกี่ยวกับการเงินก็ให้นายกฯ รับรอง

ในส่วนของยุทธศาสตร์ก็คือให้ ครม. ยื่นกฎหมายเข้ามาประกบไปด้วย พรรคที่สนใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย PM 2.5 ของประชาชนก็ส่งร่างเข้ามาด้วย ถ้ามีช่องทางที่ประชาชนยื่นเข้าไปก่อน 
แล้วมีร่างของ สส. ตามมา ครม. ตามมา 3 ร่างนี้ก็ไปสู่การได้รับการบรรจุและโยงเข้าไปพร้อมกัน 
แล้วดูว่าจะเอาร่างไหนเป็นตัวตั้งและน�าไปสู่การตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา เพราะฉะนั้น 3 ช่องนี้
ก็ไปบรรจบที่รัฐสภา 

บทบาทของพวกเราที่จะท�าให้แรงกดดันกลายเป็นหัวขบวนท�าให้เกิดการเร่งแรงดันให้
ไปเป็นอันดับหนึ่งได้

การท�าร่างกฎหมายไม่ต้องห่วง หากเรามีแรงกดดัน การท�าร่างกฎหมายก็จะเร็วมาก
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พี่แดง (เตือนใจ ดีเทศน์) 10-20 ปีที่อยู่ในวงการนี้มา การเสนอร่างกฎหมายของประชาชน 

กฎหมายฉบับนี้มีความแตกต่างจากเรื่องอื่นๆ ไหม และในฐานะว่าที่ประธานสภาลมหายใจ
ภาคเหนือ ที่ต้องผลักดันกฎหมายนี้ที่เป็นความหวังของประชาชน จะท�าอย่างไรต่อไปครับ

เตือนใจ ดีเทศน์
ความต่าง อย่างที่หนึ่งคือ ลมหายใจเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคน ไม่มีใครเลยที่ไม่ได้รับ 

ผลกระทบจากการมีลมหายใจที่เป็นพิษ ซึ่งน่าจะมีความส�าคัญมากกว่าโควิดด้วยซ้�า
การดูแหล่งก�าเนิดของฝุ่นควัน จากอุตสาหกรรม แหล่งผลิตทางการเกษตร หรือการจราจร 

เป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก
อีกช่องทางหนึ่งคือ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สภาหอการค้าและสภาธนาคารเป็นผู้ยื่น

กฎหมายฉบับนี้และนักวิชาการเป็นผู้ร่างกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องเด่นมาก เรื่องธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน มีการรวมกลุ่มเป็น Global Compact และมีการวาง National Action Plan เกิดขึ้นแล้ว 
การยื่น พรบ.ลมหายใจสะอาด ของหอการค้า ถือเป็นรูปธรรมของการน�าเอาแผนธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชนเข้ามาใช้

ใน ม.77 ของรัฐธรรมนูญ ที่เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เราไม่น่าจะปล่อยให้
รัฐสภาเป็นผู้ด�าเนินการฝ่ายเดียว สภาลมหายใจของจังหวัดต่างๆ ต้องช่วยกัน สถาบันทางการ
ศึกษาต้องคิดค้นเครื่องวัดคุณภาพอากาศในระดับหมู่บ้าน นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐาน ในภาคประชาชน
ด้านการรับรู้ข่าวสาร ในส่วนของหอการค้าเราน่าจะมีส่วนในการขยายผลในเรื่องของประโยชน์
จากกฎหมายฉบับนี้และช่วยประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจ

อ.ไพสิฐ พำณิชย์กุล
สิ่งที่ผมอยากให้เกิดความลื่นไหลคือ หากหอการค้าจะเป็นแม่งานในการเชิญพรรคการเมือง

ต่างๆ หลังจากที่ปรับ ครม. แล้ว จัดประชุมใหญ่ที่รัฐสภา โดยมีประชาชน คุณหมอ หรือคนที่ติดตาม 
ยื่นหนังสือถึงพรรคการเมืองทุกพรรค เพื่อให้เกิดความเร่งรัด เพื่อให้เกิดเป็นวาระด่วนจะใช้เวลา
เท่าไหร่ ตรงนี้คือข้อเสนอ

อันดับสอง ในส่วนของการฟังความคิดเห็น เราจะเอาหลักการส�าคัญของกฎหมายฉบับนี้
ไปปฏิบัติในส่วนของจังหวัดหรือในระดับของพื้นที่ได้เลยหรือเปล่า เนื่องจากว่าต่อให้มีกฎหมาย
แต่ภาครัฐไม่ขับเคลื่อนก็ไม่มีประโยชน์

หลักการของกฎหมาย หากสภาลมหายใจไปคุยกับองค์กรต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบและ
ท�าการดูแล มาสู่การวางแผนในระยะเนิ่นๆ เลยจะใช้แนวทางไหนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือจัดการ
เชื้อไฟ ก็จะท�าให้หลักการทางกฎหมายน�าไปสู่การปฏิบัติได้เลย โดยไม่จ�าเป็นต้องรอกฎหมาย
ผ่านสภา ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่ช่วยขับเคลื่อน

อันดับสาม บทบาทของหอการค้าที่จะสามารถโยงไปยังแบรนด์ต่างๆ ที่ภาคธุรกิจจะให้
ความส�าคัญเกี่ยวกับโลกร้อนหรือสิ่งแวดล้อม สุขภาพ SDG เป็นไปได้ไหมที่เราจะคุยกับทางรัฐบาล
ที่จะท�าให้การจัดท�าร่างกฎหมายนี้ผ่านในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว หมายความว่านายกหรือ
รัฐมนตรีรับเรื่องนี้จะท�าให้เสียงในพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นไปได้ดีขึ้น ประกอบกับแรงกดดันจาก
ภาคประชาสังคมจะท�าให้ข้อขัดแย้งในทางกฎหมายมีความเสียดทานลดน้อยลง

ตามติด พ
รบ.อากาศ
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เตือนใจ ดีเทศน์
ผู้ที่รับผิดชอบ พรบ. นี้คือ นายกฯ กับ 4 กระทรวงหลัก คือกระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรฯ แต่ในส่วนของคณะกรรมการอากาศสะอาด
มีถึง 10 กระทรวงเลย รวมกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง ฯลฯ ถ้ามีเวลาเราอาจจะไปคุยราย
กระทรวงอีกทางนึง ก็จะท�าให้ทั้ง 3 ช่องทางเกิดความเข้มแข็งและความรวดเร็วขึ้น ขอให้ไปพูดคุย
กับคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย

อ.ไพสิฐ พำณิชย์กุล
บทบาทของสื่อมวลชนมีการจัดเวทีสาธารณะ โดยเชิญ สส. ว่าจะมีแผนอย่างไร ผ่านสื่อ

แบบนี้ แล้วท�าเป็นระยะ แล้วท�าการประเมินผล ผมคิดว่าแบบนี้ก็จะเป็น Social Movement ผ่าน
ทางมีเดีย จะท�าให้เกิดผลกระทบค่อนข้างสูง

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
เราต้องระมัดระวังใน พรบ.อากาศสะอาด ก็คือว่า อาจจะมีบางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ

ข้อเสนอของพวกเรา ที่ต้องการจะท�าให้ฝุ่นควันลดน้อยลง เราเชื่อว่าลมหายใจสะอาดทุกคนมี
ส่วนเกี่ยวข้อง แต่ว่ามันก็มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

เตือนใจ ดีเทศน์
ETO Watch คือผลกระทบข้ามพรมแดน ที่ผ่านมาเคยมีการตรวจสอบผลกระทบข้าม

พรมแดนของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนต่างประเทศ พี่มองถึงความร่วมมือกับประเทศในอาเซียน
ด้วยกัน ซึ่งมีชายแดนติดกัน การมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้นในประเทศเพื่อนบ้าน เราต้องมีความ
ร่วมมือกันในการที่จะท�าให้เกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้านมีทางออกอื่นๆ เหมือนอย่างที่เกษตรกร
ไทยเริ่มเปลี่ยนพืชระยะสั้นมาเป็นพืชระยะยาวที่มีมูลค่าสูง

หอการค้า กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ อาจจะต้องช่วยมองทิศทางด้วย
และที่ต้องพูดให้มากคือ การเผาด้วยเป้าหมายอื่น เราต้องเปลี่ยนทัศนคติว่าการเกลียดชัง

กัน อย่าใช้ธรรมชาติ หรือระบบนิเวศ ซึ่งเป็นสิทธิของทุกคน มาเป็นการกลั่นแกล้งหรือท�าลายกัน
เกษตรกรมีความเข้าใจว่า ถ้าจะเผาจะต้องท�าแนวกันไฟและมีการแจ้งวันเวลาที่จะเผา และ

มีความระวัง เวรยามไฟ ที่ดีขึ้น ซึ่งท้องถิ่น อบต. เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน ต้องให้ความส�าคัญ
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 18

“เมือง” ในหุบเขา 
การออกแบบเมืองเพ่ือการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน 2

วันเสาร์ที่  25 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
เวลา  13.00-15.00  น.

ผู้ร่วมเสวนา
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
ผศ.กานต์ ค�าแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
 ชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อ.ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.สนิท บุญแลน ครูภูมิปัญญาชุมชนหมื่นสาร
ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย
บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายสื่อ (ผู้ด�าเนินรายการ)

“เมือง” ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่
อแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2
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บัณรส บัวคลี่
 วันนี้เวทีเสวนานโยบายสาธารณะของสภาลมหายใจเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นครั้งที่ 18 แล้ว 
เราพูดคุยกันแบบนี้ทุกสัปดาห์เป็นเวลา 4 เดือนแล้ว วันนี้หัวข้อในการสนทนาต่อเนื่องมาจาก
สัปดาห์ก่อนซึ่งสนุกมาก คือ “เมือง” ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่อการแก้ปัญหาฝุ่นควัน
อย่างยั่งยืน ตอนที่ 2 
 (แนะน�าผู้เข้าร่วมเสวนา รายชื่อหน้า 115)
 ขอเชิญ ดร.ชยันต์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวเกริ่นน�าในการพูดคุยกันวันนี้ครับ

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 เวทีวิชาการบ่ายวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผังเมืองในหุบเขา คือ เมือง
เชียงใหม่ มีลักษณะเฉพาะคือ มีเมืองและมีดอย และมีการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลโดยเฉพาะ
ต้นปีคือ เดือนมกราคม-เมษายน ที่มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและมีภาวะอากาศกดต่�า ท�าให้
หมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและฝุ่นควันที่มาจากเมืองและการจราจร ไม่ถูกกระจาย
หรือพัดไป ค�าถามก็คือว่าถ้าเราจะมีสภาวะอยู่กับอากาศแบบนี้ ประชากรของเชียงใหม่จะมีสภาพ
เป็นอย่างไร คนเชียงใหม่ก็คิดว่าเราไม่ควรที่จะทนอยู่กับสภาวะอากาศแบบนี้ สิ่งนี้คือท�าให้
สภาลมหายใจ ระดมความคิดจากหลายๆ ฝ่ายมารวมกันเพื่อหาทางออก 
 ที่ผ่านมาเราก็พูดคุยกับกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรบนที่สูง กลุ่มที่ท�างานในการ
ดับไฟป่าก็ดี หรือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่หาทางเลือกในการท�าเกษตรบนพื้นที่สูง ที่ไม่ต้องอาศัยการ
เผาเศษวัชพืช แต่ในขณะเดียวกันท�าให้อากาศมีความชุ่มชื่น ร่มเย็น และท�าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ไม่ใช้สารเคมี สิ่งนี้คือความพยายามที่เราระดมความคิดในเรื่องต่างๆ 
 มาถึงประเด็นส�าคัญก็คือเรื่องของเมืองเชียงใหม่ที่ก�าลังขยายอย่างรวดเร็ว เมื่อสองอาทิตย์
ก่อนเราได้คุยกันเรื่องนี้แล้วว่าควรจะมีการออกแบบเมืองอย่างไร เพราะว่าเรื่องของเมืองมีความ
สลับซับซ้อน เราจึงคิดว่าควรจะมีการพูดเรื่องของเมืองมากกว่า 1 ครั้ง แล้วก็เชิญผู้ที่มีความรู้
ทั้งหลาย ทั้งในท้องถิ่น นักวิชาการจากสถาบัน มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเกิดข้อแลกเปลี่ยน และ
น�าไปสู่ทางออกของปัญหาที่เราก�าลังถกเถียงกันอยู่ แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่าง
รวดเร็ว แต่อย่างน้อยทางสภาลมหายใจก็พยายามที่จะท�าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันระดม
ความคิด 

บัณรส บัวคลี่
 เมืองเชียงใหม่ผ่านมา 700 กว่าปี ไม่ค่อยมีอากาศรุนแรงจนกระทั่ง 7-8 ปีที่ผ่านมา 
พอเริ่มฤดูแล้ง ฝรั่งตั้งชื่อใหม่ว่า “Burning Season” ขอ ดร.วรจิตต์ นักสถาปนิกครับ

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
 มรภ. เชียงใหม่ เป็นสถาบันที่ให้บริการชุมชน ซึ่งเราเรียกว่า “วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
ชมุชนแหง่เอเชยี” จดุมุง่หมายของเราคอืพฒันาชมุชนดว้ยพลงังานทดแทน หวัขอ้คอื “เมอืงในหบุเขา” 
เราก็เป็นมหาวิทยาลัยในหุบเขาเหมือนกันเพราะเราย้ายไปที่ศูนย์แม่ริมแล้วส่วนใหญ่ แล้วเราก็จะ
เผชิญกับฝุ่นควันแล้วก็ไฟป่าตลอดเวลา เพราะเรามีพื้นที่กว่า 8 พันไร่ ซึ่งเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลง
ทุกปี ตอนนี้แทบไม่เห็นภูเขาแล้ว
 (แชร์ภาพหน้าจอ) ภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตัวเราจบวิศวกรรมเคมี 
ไม่มีความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเลย ซึ่งพลังงานเริ่มจากพลังงานโซลาร์ก่อน คือท�าโซลาร์ฟาร์ม เพื่อ
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ท�าให้เกิดพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดใช้ที่ศูนย์แม่ริม ช่วงหลังเราเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องเกิดจาก
การบูรณาการในทุกภาคส่วน เกิดจากสถาปนิกด้านเดียวไม่ได้ ดังนั้นของเราจึงมีศูนย์การเรียนรู้
ทางด้านอาคารประหยัดพลังงานเกษตร (Smart Farm) ถนนมาจากขยะพลาสติก โรงงานไฟฟ้า 
มีการวัดพลังงานไฟฟ้าส�าหรับชุมชนขนาดเล็ก เพื่อลดการเผาไหม้การใช้ถ่านหิน นอกเหนือจากนั้น
เราก็ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านพลังงาน เพื่อช่วยลดหมอกควันทั้งทางตรงและทางอ้อม และด้าน
ขยะจะสร้างประโยชน์และจัดเก็บอย่างไร หรือสร้างเป็นถ่านชีวมวลได้ สิ่งส�าคัญคือลดการเผาเพื่อ
ลดหมอกควัน นอกเหนือจากนั้นเราก็มีศูนย์เฝ้าระวังฝุ่น เป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วน
 ส่วนชุมชน Smart Community ซึ่งจะดูพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า รถยนต์ น้�า การทิ้งขยะ
ต่างๆ ถ้าเรารู้ตัวเราเองก่อน เราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ ทางเราเห็นว่ายังอยากที่จะ
แก้ปัญหาระดับใหญ่หรือระดับนโยบาย คือจะแก้ปัญหาระดับเล็ก ระดับครัวเรือนก่อน จึงพยายาม
ช่วยเหลือชุมชนรอบนอก เช่น กื้ดช้าง อ.แม่แตง เป็นต้น และหาทุนจากส�านักงานนวัตกรรมที่ส่ง
ผลดีต่อชุมชน นี่คือภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บัณรส บัวคลี่
 ถ้าผมอยากจะเที่ยวที่กื้ดช้าง จะมีอะไรให้ชมบ้างครับ

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
 กื้ดช้าง ตอนนี้ดูในด้านขยะก่อน เราพบว่าเขามีปัญหาเรื่องขยะ เพราะเขาเป็นชุมชน
ท่องเที่ยวและอยากจะให้เห็น Green Tourism เราเลยไปเน้นสัดส่วนการจัดการขยะหรือการวัด
ปริมาณขยะ เราจึงร่วมกับ อบต. เพื่อท�าเหมือนประชาคมหมู่บ้าน คือแนวทางในการจัดการขยะ
ที่กื้ดช้างให้กลายเป็นศูนย์
 ถ้าแวะศูนย์แม่ริม ก็จะเน้นพลังงานทดแทน ถนนถุงพลาสติก ฟาร์มเล็กๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
บริบทในแต่ละที่

บัณรส บัวคลี่
 อ.ณัฐพล ครับ 

อ.ณัฐพล เรืองวิทยำนุสรณ์ 
 (แชร์สไลด์) ขอเกริ่นเรื่องที่ก่อนจะเข้ามาท�างานกับสภาลมหายใจนี้นะครับ เมื่อ 2 ปีก่อน
ได้เห็นข่าวว่ามีน้องตัวเล็กๆ มีเลือดก�าเดาออก แล้วอย่างที่ อ.ชยันต์ กล่าวคือ เรามีลมหายใจ
เดียวกัน คือผมพื้นเพเป็นคนอีสาน แล้วพอเราเป็นสถาปนิกแล้วเข้าไปในวงเสวนาของสถาปัตย์ 
แล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่า พวกเราหลีกหนีไม่พ้นหมอกควัน คือขั้นต่�า 1 ใน 4 ของปี 
เราจะต้องเจอเกือบทั่วประเทศ ทางอีสาน ทางเหนือก็หนักมาก
 อย่างที่ป้าจิ๋ม (เสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง) บอกว่า ในแต่ละบ้านไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถ
ซื้อเครื่องปรับอากาศได้ เราเรียนสถาปนิก ฟังแล้วก็สะท้อนใจว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยชาวเมือง
ได้เลยเหรอ ก็เลยได้ไปคุยกับอาจารย์หลายๆ ท่าน แล้วก็มีความสนใจโดยวางความรู้เราเอาไว้
แล้วไปมองจากมุมที่ชาวบ้านอยู่จริงๆ ว่าเป็นอย่างไร 
 มช. มีการท�าโครงการหลายโครงการที่เกี่ยวกับการฟอกอากาศ แล้วพอสนใจจริงๆ 
ก็ขยับมาท�ากับสภาลมหายใจ เพราะมีความสนใจด้านนี้ 

“เมือง” ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่
อแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2
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 ตอนนี้แม่โจ้วางไว้ว่าให้เป็นครัวของโลกและดูแลสิ่งแวดล้อมของเมือง แม่โจ้มีพื้นที่
ป่าของเมืองอยู่ทางตอนเหนือซึ่งเป็นป่าส�าคัญเพราะเป็นป่าต้นน้�า เราอยู่ฝั่งดอยแท่นพระ มี
อ่างเก็บน้�า ซึ่งเราต้องดูแล เราอยู่เทือกเขาเดียวกันกับดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งเป็นปอดของเมือง 
 แม่โจ้ ก็มีการลงมือท�า ซึ่งอยู่ในสายเลือด คือ ลูกแม่โจ้ ฝั่งของสถาปัตย์ อ.ศิริชัย   
หงษ์วิทยากร ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเมืองสีเขียวและนิเวศวิทยา ท่านท�าเรื่องนี้มา 30 กว่าปี  
แม่โจ้มีบุคลากรที่สนใจจะท�า มีการลงมือท�าอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว 

แต่สิ่งที่อยากจะชวนคุยวันนี้คือ ถ้าหากในหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ขยับและลงมือท�ากัน
ทั้งหมด มีการขยับมาตั้งแต่ก่อนมีหมอกควันแล้ว แต่ท�าไมเรายังเจอปัญหานี้อยู่? จนมาถึงวันนี้
เรามีสภาลมหายใจ หรือเขียวสวยหอม มารวมกลุ่มกันท�า ตรงนี้อยากสะท้อนไปยังพี่น้องทั้งหลาย
ว่าเราติดอะไรกัน น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้

(ตัวรูป) ในรูปคือบ้านของคนส่วนใหญ่ คือ ติดแอร์ไม่ได้ ติดแอร์ไปควันก็เข้าอยู่ดี เข้าตาม
รูต่างๆ เพราะว่าบ้านแต่เดิมเราพึ่งพาที่ตั้ง พึ่งพานิเวศของเรา แต่ตอนนี้นิเวศมันเปลี่ยนไปแล้ว 
ก็เลยมีค�าถามว่า เรามีทางเลือกใดบ้างที่จะลดหมอกควันที่เข้ามาสู่ที่พักอาศัยของเรา? เรามี
พืชพรรณที่ลด PM 2.5 ได้ไหม? และแนวคิดด้านสถาปัตยกรรมเราเอามาออกแบบ ก่อสร้าง
ได้จริงไหม? 

ในส่วนของหมอกควัน มันมีชั้นอยู่มาก ยิ่งเมืองที่อยู่ในหุบเขาแบบเรา เราอยู่ในแอ่งของหุบ 
เป็นเมืองที่เหมาะจะมีหมอกแต่พอมีควันผสมเข้าไปเลยเป็นพิษ ตัวความร้อน สภาพปัญหา มันเป็น
ตัวก�าหนดเรา

Micro Planet ตอนนี้ที่อาหรับเขาก�าลังน�ามาใช้ในการวางแผนเมืองไปผสมเรื่องความร้อน
และทิศทางของลม ซึ่งเราสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะหรือ Micro Planet ขึ้นมาได้ ซึ่งตรงนี้หาก
บริเวณรอบๆ มันเกิดเป็นหมอกควันขึ้นมา เราสามารถสร้างพื้นที่เล็กๆ ของเรา ให้มีสีเขียว มี
ความชื้นเฉพาะ มันเป็นไปได้

อีกตัวนึงคือ “ระเบียงนิเวศ” เราจะเชื่อมป่าเขา ดอยของเราไปสู่แม่น้�าปิง จะท�ายังไง ให้
สีเขียวเข้าไปในเมือง ให้สีเขียวกับคน กับสัตว์ เชื่อมโยงกันได้ แม่น้�าทุกวันนี้คือแหล่งทิ้งน้�าเสีย
หรือเปล่า ไม่ได้เกิดการเชื่อมโยงหรือเปล่า ดูอย่างคลองแม่ข่า แต่ตอนนี้ก็พยายามฟื้นฟูแล้ว มัน
จะดไีหมถา้เมอืงของเรามปีอดทีเ่ราสามารถมอีากาศทีด่ ีเพราะอากาศทีด่เีปน็สทิธพิืน้ฐานของมนษุย ์
ที่เราไม่จ�าเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรน

ต่อไป Green Wall คือ ดูแค่ว่าผนังเรารับน้�าหนักได้ไหม พืชพรรณอะไรที่สามารถอยู่กับ
ก�าแพงได้ Green Wall ถ้าไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เป็นอาหารได้ด้วย ชาวบ้านปลูกแล้วขาย
ได้ด้วย ก็อาจจะสามารถผลิตอาหารได้ด้วย 

เกี่ยวกับความร้อน หากต้องการความเย็น ต้องใช้แอร์ ถ้าไม่ใช้เครื่องกล เราสามารถ
ออกแบบที่อยู่อาศัยได้ไหม ท�าให้เกิดการหมุนเวียนของลมที่ไม่ต้องใช้เครื่องกลได้ไหม

(ภาพ) ตรงนี้คือภาพของ Green Wall อาจจะดูมืดหรือทึบ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Green Wall คือ การระบายอากาศ เพราะ Green Wall มีความชื้นสูงต้องมีการระบาย
ลมที่ดี การเป็นสถาปนิกมันสัมพันธ์กับ Air Pollution Landscape และ Accommodation 
Management ซึ่งเราต้องการผู้รู้ที่มาท�าร่วมกันเยอะๆ ตัวผมเองสนใจเกี่ยวกับพืชพรรณที่น�ามา
ใช้ลดฝุ่นควันและลดความร้อนทางอากาศ แล้วก็เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน

ตอนนี้ก็ท�าแล้วที่ Arte House ก็ลองท�าดูว่าถ้าจะท�าให้ฟอกอากาศจะท�าอย่างไร (ภาพ) 
ซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่แคบๆ มีเงาของตึกสูงบัง บางครั้งคนอาจจะคิดว่า ชาวบ้านน่าจะท�าได้มากกว่า
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เพราะคนในเมืองมีคอนกรีตเยอะ มีตึงบัง แต่ความจริงแล้วทุกคนท�าได้ เพียงแต่ว่าเราจะเลือกท�า
แค่ไหน ตรงนี้เราก็เสนอไป โดยท�าสวนแนวตั้งบางส่วน แล้วเราก็พบว่าสภาพของตัวที่ตั้งมีความอับ
และชื้น เราก็เลยท�า ข่วง ตรงกลางเพื่อให้ความร้อนไหลเวียน บริเวณพื้นที่รับแขกก็ใช้พื้นที่สีเขียว
โดยใช้โครงสร้างเบา บวกกับการเลือกวัสดุกับพืชพรรณ การใช้สีลดความร้อนของผนัง ใช้พืชพรรณ
ที่ลดฝุ่นควัน 

ในการท�างานพบว่า งานที่ต้องการความช่วยเหลือก็คืออุปกรณ์ในการตรวจวัดว่าที่ท�าไป
นั้นท�าได้จริงหรือเปล่า เกิดผลกับเมืองมากน้อยแค่ไหน ทั้งอุณหภูมิและมลภาวะ จุดยืนของแม่โจ้
คือ เราถือว่าเราลงมือท�าแล้วแต่ส่วนที่ยังไม่เกิดก็ช่วยเหลือกันไป แต่สิ่งที่จะช่วยเหลือและท�าต่อไป
คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง

บัณรส บัวคลี่
 บ้านผมขนาดติดแอร์ ฝุ่นก็เข้ามาได้ทางบานเกล็ด แต่ชาวบ้านเขาจะแก้ปัญหาอย่างไร แล้ว
คนที่ขายก๋วยเตี๋ยว ขายของในอาคารพาณิชย์ เขาจะท�าอย่างไร ถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถปลูกต้นไม้
ได้หรือเปล่า? 
 สิ่งที่อาจารย์เล่ามาคือ อากาศยังไงก็เปลี่ยนแปลงจึงเน้นที่ชาวบ้าน ครัวเรือน แล้วจะลด
หรือบรรเทาสิ่งที่มาปะทะเขาได้อย่างไร โดยใช้ต้นไม้ การท�า Green Wall ถือเป็นเรื่องใหม่ของ
เชียงใหม่ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ จะเอาต้นไม้อะไรมาท�าสวนแนวตั้งก็ได้ แต่ต้องเป็นลักษณะเฉพาะของมัน 
อาจารย์ขยายความได้ไหมครับ

อ.ณัฐพล เรืองวิทยำนุสรณ์ 
 Green Wall จริงๆ ไม่ได้ใหม่นะครับ มีมาหลายสิบปีแล้ว แต่ที่ไม่ถึงชาวบ้านเพราะ
โครงสร้างมันแพง เพราะมันมีน้�าหนักรองรับพืชและดิน ส่วนเรื่องต้นไม้ก็อยู่ตามพื้นที่ ไม้ยืนต้น 
ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ก็เลือกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตอนนี้ถ้าถามผม ชาวบ้านคนไหนปลูกอะไรได้
ก็ปลูก เพราะเงาของต้นไม้มันช่วยให้ปูนร้อนน้อยลง หรือปลูกไม้กระถางก็ได้ ให้มีเงา แต่ถ้าเป็น
ไม้สวนครัวก็ยิ่งดี เพราะกินได้ 

บัณรส บัวคลี่
 อ.กานต์ ครับ ต่อเนื่องกันเลยครับ

ผศ.กำนต์ ค�ำแก้ว
 ถ้าเป็นงานสถาปัตย์ เราต้องมองจากภาพกว้างที่เป็นเมืองจนเป็นภาพเล็กที่สุดคือ บ้าน 
ที่อยู่อาศัย เมื่อศึกษาเรื่องของบ้านแล้ว วัฒนธรรมการใช้บ้าน พื้นที่รอบๆ บ้าน แล้วถ้าเราท�าให้
บ้านเรามีคุณภาพที่ดีเราก็จะสามารถช่วยเมืองได้ ซึ่งเริ่มจากบ้าน ชุมชน และเมืองขึ้นมา เพื่อ
แก้ปัญหาภาพขนาดใหญ่ ซึ่งเราก็ท�ากันมานานแล้วแต่การท�าในครั้งนี้เราก็พยายามไปโฟกัสในจุด
ที่เล็กที่สุดให้ได้คือ บ้าน
 สถาปัตยกรรมคือหนึ่งในสามที่ท�าให้สภาพแวดล้อมของโลกแย่ลง เราต้องปรับเปลี่ยน
วิธีคิดในการใช้วัสดุที่อยู่ในบ้านที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ มันก็จะท�าให้เกิดการท�าลาย
สิ่งแวดล้อมไปเรื่อยๆ ผมเองท�างานเกี่ยวกับด้านวัสดุ ถ้าเราพูดถึงบ้าน เราก็ย้อนกลับไปดูว่า
แต่ก่อนเราใช้วัสดุอะไร ไม้ ใช่ไหม แต่ตอนนี้สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไป ผมจึงไปดูวัสดุคือ “ไม้ไผ่” 
ในการสร้างสถาปัตยกรรม แต่ก็ยังคิดว่า ไม้ไผ่จะคงทนถาวรได้มากน้อยแค่ไหน เราก็พยายามพัฒนา

“เมือง” ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่
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ให้ไม้ไผ่คงทนถาวรมากขึ้นเพื่อเป็นวัสดุทางเลือก อาจจะไม่ตลอดไปแต่ท�ายังไงให้ใช้ได้นานที่สุด 
และน่าจะช่วยรักษาต้นไม้ได้ และลดวัสดุถาวรได้ เช่น คอนกรีต ปูน ดังนั้นเราก็สร้างทางเลือก
 ตัวอย่างคือ เราท�าไม้ไผ่ให้เป็นแท่ง ซึ่งความคงทนถาวรก็จะใกล้เคียงกับไม้จริง คือถ้าเรา
เริ่มปรับเปลี่ยน เราก็ต้องเลือกใช้วัสดุที่หมุนเวียนได้ ถ้าเราขยับเรื่องพวกนี้ได้ เราก็สามารถช่วย
รักษาต้นไม้ไว้ได้สักจ�านวนหนึ่ง

บัณรส บัวคลี่
 อาจารย์ยกไม้ไผ่มา เพราะว่าพี่น้องของเราอีกฟากนึง เช่น แม่แจ่ม ก็พยายามปลูกไม้ไผ่
เพื่อลดข้าวโพด แต่ก็ไม่ง่ายนักเพราะการจะแปรรูปมันต้องใช้ระยะเวลา พออาจารย์มาพูดตรงนี้
ก็คือเรื่องเดียวกัน 

ผศ.กำนต์ ค�ำแก้ว
 ที่แม่แจ่มผมก็ร่วมกับเขา คือใช้พืชที่เจริญเติบโตเร็วเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง คือ เอาไปล้อมรั้ว 
หรือกันพื้นที่ ซึ่งท�ามาประมาณ 2-3 ปีแล้ว คือถ้าเปลี่ยนจากข้าวโพดเป็นไผ่ก็จะไม่เผาแล้วเพราะ
จะท�าให้ไผ่หรือไม้อื่นๆ เสียไปด้วย การน�าเอาไผ่มาปลูกก็จะท�าให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรได้ด้วย 
เพราะฉะนั้นการใช้วัสดุ ไม้ไผ่อาจจะไม่ใช่ของใหม่แต่วิธีการที่จะน�ามาใช้เราจะต้องมองใหม่ให้
มีการใช้ให้คงทนถาวรมากขึ้น ก็จะลดปัญหาทางอ้อมได้

บัณรส บัวคลี่
 เชียงใหม่เป็นเมืองแอ่งกระทะ ที่ต้องท�าแบบนี้อยู่แล้ว แต่เราจะต้องเพิ่มวัสดุอะไรเข้าไป
นอกจากนี้ไหมครับ

ผศ.กำนต์ ค�ำแก้ว 
 ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิด แต่ก่อนเราอยู่บ้านไม้ไผ่ มาเป็นบ้านไม้ แล้วมาเป็นบ้านปูน ท�าจาก
เหล็ก แต่เมื่อเรานึกถึงสิ่งแวดล้อม บ้านในเทรนด์ใหม่เราก็จะพยายามใช้วัสดุที่ปลูกและหมุนเวียน
ได้ การเปลี่ยนมาใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อทดแทนวัสดุบางส่วน ไม้ไผ่ก็จะช่วยได้ ซึ่งเราไม่จ�าเป็นต้อง
ตัดไม้จริง เพราะต้นไผ่ปลูกไว้นานๆ ก็ไม่ดี ต้องตัดเอามาใช้ ก็ถือว่าเป็นวัสดุอย่างดีที่จะน�าเอา
มาใช้เป็นวัสดุสมัยใหม่ที่จะน�าเอามาใช้ในอนาคต

บัณรส บัวคลี่
 การใช้วัสดุใหม่ การดูทิศทางลม การไหลเวียน ต่างๆ แต่มันจะขัดแย้งกับสภาพแวดล้อม
ที่เราอยู่กันในระยะ 10 ปีที่มีสภาวะอากาศรุนแรงได้หรือเปล่า ฤดูฝุ่นมันบังคับให้เราติดกระจก 
เปิดแอร์ ใช้พลังงานที่เยอะขึ้น 

ผศ.กำนต์ ค�ำแก้ว
 เลี่ยงไม่ได้จริงๆ กับสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราย้อนไปแสดงว่าที่ผ่านมาเราก็ท�าลาย
สภาพแวดล้อมมามากแล้ว ความหมายของผมคือการที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมปิด ผมเห็นว่า
เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการปัญหาที่เราเผชิญในลักษณะเฉพาะหน้าได้ แต่ถ้าเราจะแก้ไขปัญหา
นี้จริงๆ เราต้องสร้างพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพ มันก็จะลดฝุ่นควันได้ ในบางที่ที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงก็อาจจะช่วยลดในเรื่องฝุ่นควันได้บ้าง แต่ก็เข้าใจว่าไม่ใช่จัดการแค่บ้านเรา
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แต่ต่างประเทศก็น�าพาฝุ่นเหล่านี้เข้ามาด้วย เพราะฉะนั้นการเลือกในสถาปัตยกรรมเราก็ต้องใช้
ช่วงใดช่วงหนึ่ง คือถ้าเรามีฤดูกาลที่ดีขึ้นเราก็ใช้ชีวิตนอกบ้านได้ มาช่วยปลูกพืชที่กรองฝุ่นควันได้ 
เราก็ต้องสร้างพื้นที่บ้านของเราให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพ พื้นที่ที่เต็มประสิทธิภาพก็อีกเรื่องนึง พื้นที่
คุณภาพก็อีกเรื่องนึง คุณภาพของที่อยู่อาศัยมันจะช่วยให้สังคมแถวๆ นั้นอยู่ร่วมกันได้ ถ้าบ้าน
แต่ละหลังมีพื้นที่แบบนี้รวมๆ กันก็จะท�าให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพในชุมชนนั้นๆ ไปด้วย

บัณรส บัวคลี่
 ขอมุมมองของนักผังเมือง คุณฐาปนา แลกเปลี่ยนครับ

ฐำปนำ บุณยประวิตร
 (แชร์สไลด์) ผมอาจจะมองมุมมองที่ตรงกับหลายๆ ท่าน แต่ก็มีบางตัวที่มีมิติของภาพใหญ่
เข้ามา ตัวแรกคือ ตัวเมืองเชียงใหม่ เรากลับไปที่การกระจัดกระจายของเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ดูจากตัวชี้วัดคือ การจัดสรรบ้านเดี่ยว การรุกล้�าพื้นที่เกษตรและรุกล้�าพื้นที่ธรรมชาติ เชียงใหม่
มีสูงมาก เพราะว่าการกระจายตัวของหมู่บ้านเดี่ยวสูงและกระจายอยู่รอบนอกทั้งหมด ตัวนี้
ชี้ให้เห็นการลดลงของพื้นที่เกษตร การแผ่ของเมืองในลักษณะแนวราบค่อนข้างอันตรายมาก 
ทั้งการบริหารจัดการและการจัดการระบบขนส่ง ตัวนี้เป็นตัวที่มีอิทธิพลสูงสุดที่ท�าให้เราต้องใช้
รถยนต์ส่วนตัว เราลงทุนเองได้แต่ให้ขนส่งมวลชนลงทุนค่อนข้างจะล�าบาก เพราะฉะนั้นค่าขนส่ง
มวลชนจึงมีสูง
 เรื่องสุขภาวะก็เป็นตัวชี้วัดส�าคัญ แต่ละเมืองมีอัตราของโรคอะไรบ้าง เช่น โรคอ้วน โรคเตี้ย 
การเพิ่มขึ้นของสารเคมีในร่างกายและสภาวะแวดล้อม จริงๆ แล้วสารเคมีที่เข้าไปเยอะที่สุดคือ
อาหารและยา เพราะฉะนั้นในปี 64 เราพุ่งไปตรงนี้ คือพยายามลดสารพิษในอาหารและยาให้
มากที่สุด 
 ตัวศักยภาพของแผน เราจะเห็นความแตกต่างของแผน เรามีศักยภาพทางสาธารณสุข
สูงมากแต่การจัดการเมืองหลายพื้นที่มีปัญหาพอสมควร ท�าให้เห็นความแตกต่างของการใช้แผน
และศักยภาพของแผน รวมถึงศักยภาพความรู้ทางวิชาการ มันมีความแตกต่างกันมากในแต่ละพื้นที ่
แต่ถ้าออกมาดูผังเมืองจะเห็นความแตกต่างที่มีความระเกะระกะทางกายภาพ การติดขัดทางจราจร 
และงานทางเดิน ที่ไปไม่ได้ นี่คือความไม่เท่าเทียมขององค์ความรู้ทางวิชาการที่เรามีในปัจจุบัน 
บางสาขาไปไกลมาก บางสาขาก็ไปไม่ถึง 
 อีกตัวคือการครอบครองทุนและเทคโนโลยี เรามีกลุ่มใหญ่ๆ อยู่ 4-5 กลุ่ม และกลุ่ม
เหล่านี้ชอบอะไรต่างๆ แล้วไปกระเทือนกับประเทศต่างๆ ที่ท�าให้เกิดการพัฒนาที่ผิดทิศผิดทาง 
กลุ่มที่อยากจะเน้นคือ กลุ่มยาเคมี เคมีเกษตร และเงินทุน พวกนี้ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆ 
ตอนนี้ของพื้นถิ่นของเราถูกจดสิทธิบัตรเยอะแยะไปหมด แล้วปรากฏว่านักวิจัยของเราไปเอา
ทุนวิจัยมาเยอะมาก บางครั้งการน�าผลวิจัยพื้นถิ่นส่งไปเมืองนอกเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
เมืองของเรา ท�าให้เกิดการท�างานกันหนักมาก
 ความพึงพอใจในภาวะต่�ากว่ามาตรฐาน จนกระทั่งทุกคนคิดว่านี่คือมาตรฐานเพราะเรา
อยู่จนชิน แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เช่น การขยายถนน ไม่มีที่ไหนในโลกจะขยายถนนให้เพียงพอกับ
รถที่มี ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องที่ต่�ากว่ามาตรฐาน ท่านต้องไปเรียกร้องขนส่งมวลชน 
เรียกร้องการขนคน ตามผังเมืองต้องหาที่อยู่อาศัยให้ใกล้กับที่ท�างาน เพื่อลดการใช้รถ เช่น การ
อยู่ใกล้ที่ท�างาน ใกล้ตลาด ใกล้โรงเรียน เด็กสามารถเดินไปโรงเรียนได้ เพราะฉะนั้นทางเดิน
ต้องดี ทางจักรยานต้องดี ต้นไม้ใหญ่ต้องดี เหมือนญี่ปุ่น 

“เมือง” ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่
อแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2
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 กฎบัตรแห่งชาติ ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือทั่วโลก สิ่งส�าคัญคือ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน
คิด ไม่ใช่แค่ข้างบน แต่มี 13 สาขาที่ต้องใช้ในการพัฒนาร่วมกัน 
 ถ้าจะเดินไปสู่การแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน ของเรามี Transect คือการแยกชั้นคุณภาพ
ของพื้นที่ เช่น การท�าเป็นย่านต่างๆ ย่านแพทย์ ย่านวัฒนธรรม ย่านเมือง ย่านเกษตร เป็นต้น 
ซึ่งมันจะมีมาตรการทางผังเมืองจะถูกจ�าแนกไม่เหมือนกันในแต่ละส่วนของเมือง จึงท�าให้มี
การจัดการที่ต่างกัน
 เรามีข้อเสนออะไรบ้างในการที่จะให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่แก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน 
สิ่งแรกคือ การจ�าแนกเมืองให้ชัดเจน ว่าตรงไหนคือดาวน์ทาวน์ ตรงไหนคืออุตสาหกรรม คือที่อยู่
อาศัย เช่น ตรงไหนเป็นศูนย์การค้า ตรงไหนเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับประชากรและท�าการจัดการ 
ส่วนบริเวณดั้งเดิมก็มีกิจกรรมเศรษฐกิจแต่ไม่มาก มีแค่เพียงพอเพื่อรองรับประชากร ไม่ใช่เอา
ศูนย์การค้าไปตั้ง เราต้องไม่สร้างความจ�าเป็นในการเดินทางให้แก่ประชาชน เช่น การตั้งศูนย์การค้า
ไว้นอกเมือง มันท�าให้เกิดรถติด
 การออกแบบปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ เราต้องจ�าแนกประเภทการใช้ที่ดินตาม
องค์ประกอบของนิเวศเมืองและกิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ กิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจเราสามารถเปลี่ยนแปลงได ้แต่นิเวศเมืองเปลี่ยนยาก ถ้าหากเราเปลี่ยนแปลงนิเวศเมือง
ก่อน จบเลย ในบางศาสตร์ในการออกแบบจะเอาอาคารวางก่อน แต่ในทางผังเมืองเราจะวางเอา
พื้นที่สีเขียวไว้ก่อน เพราะว่าดูว่าธรรมชาติอยู่ตรงไหนก่อน หากต้องถมคลอง ท�าลายธรรมชาติ 
แบบนี้ไม่ได้แล้ว
 การออกแบบปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินการเกษตรและพื้นที่ธรรมชาติ การจัดการ
ขึ้นอยู่กับชุมชน แต่ปัจจุบันยังไม่เคยมี Land Use ในพื้นที่อนุรักษ์ชัดๆ ว่าเป็นอย่างไร คือ ตรงไหน
คือพื้นที่ที่แตะไม่ได้ ตรงไหนเข้าไปศึกษาได้ และตรงไหนคือ Land Use ที่เราสามารถไปใช้ประโยชน์
ได้ โดยต้องมีการก�าหนดว่าตรงไหนใช้อย่างไร และที่ส�าคัญก็คือว่า จะเขียนข้อก�าหนด Land Use 
อะไร ให้ฟังคนที่อยู่อาศัยให้เยอะเข้าไว้ ท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วม ต้องฟังท้องถิ่น ต้องฟังคนในพื้นที่
ว่าเขาต้องการอย่างไร
 ตัวต่อมาคือระบบสิทธิประโยชน์ คือพยายามที่จะใช้กฎหมายให้น้อยที่สุด แต่เติมเรื่องสิทธิ
ประโยชน์เรื่องที่จะช่วยเหลือดูแล ไม่ใช่ไปไล่รื้อ
 และข้อสุดท้ายคือ ไม่ว่าจะท�าอะไรต้องหาข้อตกลงร่วมกันก่อน ก่อนที่จะออกข้อกฎหมาย
หรือข้อก�าหนด ต้องฟังทุกภาคส่วน คนตัวเล็กตัวน้อยต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะเขาไม่มีก�าแพงหลัง 
และที่ต้องเติมเข้าไปคือเรื่องนิเวศธรรมชาติ เพราะฉะนั้นดูแลพื้นที่เหล่านี้ให้ดี การพูดถึงเรื่อง
ความยั่งยืนเราต้องดูโครงสร้างของเมือง 

บัณรส บัวคลี่
 คุณฐาปนาได้ฉายภาพกรอบคิดให้เราเห็นชัดๆ เลย แบ่งเป็น Zone เมืองเก่า เขตธุรกิจ 
ย่านชุมชน ต่างๆ คือแอ่งล�าพูน-เชียงใหม่ ทั้งหมด ซึ่งท�าให้เราเห็นว่าแต่ละส่วนต้องมีการจัดการ
ใหม่ มีความคิดใหม่ใส่ลงไป นี่เป็นภาพใหญ่ ค�าถามก็เลยมีเยอะมาก เช่น เมืองเป็นที่ราบมากไป
ไม่ได้ เมืองที่ดีในอนาคตมันไม่ควรแผ่ขยายราบมากเกิน ส�าหรับเมืองเชียงใหม่รัศมีควรจะเท่าไหร่
จากศูนย์กลาง? เพราะเห็นว่าจะมีวงแหวนรอบ 4 
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ฐำปนำ บุณยประวิตร
 ผมคิดว่ายิ่งวงแหวนขยายไปมาก ยิ่งเป็นตัวชี้วัดว่าเราต้องไปดูแลพื้นที่เกษตรและธรรมชาติ
ที่จะหายไปมากด้วย แต่ในทางปฏิบัติเราต้องกลับมามองพื้นที่เมืองเดิม อย่างเช่นว่า ณ วันนี้
เรามีศูนย์การค้าที่คนเข้าไปไม่มาก เช่น พรอมเมนาดา เราท�าไมไม่กระจายให้เป็นดาวน์ทาวน์ใหม่
แทนที่จะไปท�าลายพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เดิมที่มีอยู่ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพราะมีการลงทุนไว้แล้ว 
ตอนนี้เชียงใหม่เกินรัศมีไปแล้ว เกินประชากรที่มีอยู่ ตอนนี้ GDP ต่อพื้นที่เราใช้เปลืองมาก 
เพราะฉะนั้นต้องหาวิธี
 เขตเมืองเก่าเราต้องดูแล ต้องเว้นไว้ แต่ในบางบริเวณที่ไม่มีปัญหาเรื่องทัศนียภาพ ไม่มี
ปัญหาบดบังเรื่องเขตโบราณสถาน ก็ควรจะเน้นให้ขึ้นสูงเพื่อให้ประชากรอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
เป็นก้อนเพื่อที่เขาจะได้รู้จักหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในพื้นที่นั้น และลดการท�าลายพื้นที่ทางเกษตร
 พื้นที่ทางเกษตรของเราจนถึงล�าพูน พื้นที่ทางเกษตรแทบจะไม่เหลือแล้ว หายไปเรื่อยๆ 
ทั้งพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้�า พื้นที่วงแหวนถ้าจะท�าก็ขอให้จบที่วงนี้ได้แล้ว แต่ถ้าไม่ท�าได้ก็จะด ี
เพราะพื้นที่ด้านในของเรายังหลวมอยู่เยอะ ท�าพื้นที่ด้านในให้ดีแล้วค่อยออกไปข้างนอก

บัณรส บัวคลี่
 ในสายตาของคุณฐาปนา ในล�าพูน-เชียงใหม่ Green Way อะไรที่ประทับใจมาก

ฐำปนำ บุณยประวิตร
 เรามีล�าคลอง ผมไปที่แม่ข่า ซึ่งทีมท�างานแข็งแกร่งมาก เราคิดว่าคลองทุกคลองจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องดูแลเรื่องงานออกแบบภูมิทัศน์ ซึ่งตรงไหนสามารถพัฒนาเป็นสวน เป็น Park ได้
เอาเลย เพราะส�าคัญ ตัวคุณภาพแหล่งน้�าจัดการต้นทาง ถ้าท�าไม่ได้ก็จัดการการอนุรักษ์ 
 Green Way ไม่ใช่ล�าธารอย่างเดียว แต่มีถนนสายหลัก ซึ่งส่วนประกอบหลักคือ มีแนว
ต้นไม้ใหญ่ โดยวัดขนาดทรงพุ่ม ซึ่งมีขนาดเท่าไหร่ ไม่น้อยกว่าประชากรในพื้นที่ ตรงไหนเป็นที่ว่าง
ลงต้นไม้หมด เป็นตัวระบายเชิงความร้อน งานสถาปัตย์ ของหลายๆ ท่าน ท่านพยายามให้สวยงาม 
น่าอยู่ แต่งานผังเมืองต้องหาเรื่องให้คนออกจากอาคารมาอยู่ใน Public Space เพราะจะท�าให้
ใช้พลังงานน้อย และถ้าคุณมารวมกลุ่มกัน ได้รู้จักกัน ได้แลกเปลี่ยนกัน ท�าให้เกิดความน่าอยู่ 
แต่พอคนอยู่แต่ในอาคาร จะไม่มีความสัมพันธ์กับภายนอกเลย 

บัณรส บัวคลี่
 ถ้าให้คะแนนเชียงใหม่ว่าด้วย Green Way และ Public Space คุณฐาปนาให้เท่าไหร่

ฐำปนำ บุณยประวิตร
 ตอนนี้คะแนนเรายังต่�าอยู่ แต่หลังจากที่เราได้ท�างานกันไปสักระยะนึง มีการพัฒนาพื้นที่
ต่างๆ พื้นที่สีเขียวเราจะเพิ่มขึ้น แต่พื้นที่ริมทางต้นไม้ใหญ่ยังขอเก็บไว้อยู่ พื้นที่สีเขียวของเรา
ยังต่�ากว่ามาตรฐานอยู่พอสมควร ผมขอวัดตามความสามารถในการเข้าถึง เขาบอกว่า “เรามีพื้นที่ 
Park ขนาดใหญ่ ไม่เท่าการมีพื้นที่ Park ขนาดเล็กแต่ 3 นาทีสามารถเดินออกจากบ้านไปได้” 
ความส�าคัญอยู่ตรงนี้

“เมือง” ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่
อแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2
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บัณรส บัวคลี่
 อ.สนิท เป็นผู้น�าชาวบ้านและเป็นครูภูมิปัญญาได้อยู่กับชุมชน อาจารย์ได้ฟังแล้วคิดอย่างไร
ครับ

อ.สนิท บุญแลน 
 ในฐานะชาวบ้านที่ฟังในวันนี้ อยากจะให้ที่เราคุยกันในวันนี้ลงไปชุมชนให้มากขึ้น ให้ได้
รับรู้มากขึ้น และทางสถาบันการศึกษาได้ให้ความส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นราชภัฏ มช. แม่โจ้ ที่เห็นปัญหา
และพยายามแก้ไข ในส่วนของชุมชนถ้าจะให้ท�าเองก็ไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไร 
 ในส่วนของผมก็เป็นประสบการณ์ที่ได้ท�าในชุมชน ผมเป็นคนเชียงใหม่โดยก�าเนิด ก็เห็น
ความเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่พอสมควร ภาพของเชียงใหม่ในอดีตหลายท่านก็ได้เห็นอยู่ว่า
เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม มีเมืองเก่า สมัยก่อน ปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ก็ต้องมาเชียงใหม่ มาเล่น
น้�ารอบเมือง ถ้าลอยกระทงก็ต้องมาลอยกระทงที่น้�าปิงเชียงใหม่ ก็เป็นประเพณีที่รู้จักทั่วประเทศ 
อีกอย่างหนึ่งเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว คนกรุงเทพฯ มาเที่ยวก็จะนึกถึงดอย น้�าตก หรือ
หมู่บ้านชาวเขา ดอยอินทนนท์ และเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองธุรกิจการค้า เป็นรองจากกรุงเทพฯ (ใน
อดีต) และเป็นเมืองแห่งการศึกษา มี มช. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาคที่ตั้งขึ้น แล้วเมื่อไม่
กี่ปีมานี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ปีที่แล้วเห็นได้ชัดเจนมาก เป็นอาทิตย์เลยที่ไม่เห็นดอย 
แล้วอากาศสมัยก่อนที่เราไม่มีแอร์ เมื่อเข้าฝนจะไม่ใช้แอร์ พัดลมเลย แต่เดี๋ยวนี้เข้าหน้าฝน
จะหน้าหนาวแล้ว พัดลมยังเอาไม่อยู่ต้องใช้แอร์ ซึ่งแบบนี้หากเราไม่แก้ไขก็จะแย่ไปเรื่อยๆ
 ในส่วนของชุมชน อย่างเช่น เขียวสวยหอม โครงการแปลงปันปลูก เข้ามาช่วย และส�านัก
พุทธได้มอบเมล็ดพันธุ์มาให้ ในฐานะของคนในชุมชนถ้าเราท�าด้วยตนเอง เราก็ช่วยกันปลูกผัก 
พองอกมาก็กิน อย่างน้อยก็เป็นพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้านเรา จึงเกิดความคิดว่าเราน่าจะท�าพื้นที่
สีเขียวให้แก่ชุมชน ตอนนี้เราได้รับงบประมาณจาก สสส. เพื่อท�าพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง ได้แก่ 
ชุมชนวัดสวนดอก ชุมชนวัดหมื่นสาร และชุมชนบ้านปิง ในส่วนของชุมชนหมื่นสารเราก็มีกิจกรรม
ในโครงการนี้ 4 กิจกรรม กิจกรรมนึงคือ การให้ความรู้แก่ชุมชน กิจกรรมที่ 2 คือกิจกรรมเพิ่มพื้นที่
สีเขียวภายในชุมชน คือการปลูกผัก ปลูกดอกไม้ ทั้งในวัดและในบ้าน ประมาณ 25 ครัวเรือน แต่
ภายใน 25 ครัวเรือนนี้ต้องมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 80% และกิจกรรมที่ 3 คือ การบ�ารุงรักษาต้นไม้
ใหญ่ กิจกรรมที่ 4 คือการเพิ่มเครือข่าย

บัณรส บัวคลี่
 เป็นการแก้ปัญหาชุมชนนะครับ ในจุดท้ายนี้มีปัญหาของความย้อนแย้ง เช่น สถาปัตยกรรม
ยุคใหม่เน้นให้มีลมพัดเข้า ปรากฏว่าลมพัดเข้ามาก็เจอฝุ่น อะไรท�านองนี้ 
 ผมก็อยากจะถาม อ.วรจิตต์ ว่า แม่แจ่ม จะมีโครงการโรงไฟฟ้ามาลงเพื่อเอาซังข้าวโพด
มาผลิตเพื่อไม่ให้เกิดการเผา แต่การผลิตก็คือการเผาเพื่อให้เกิดไฟฟ้า แต่ก็คือการน�าเอาสิ่ง
เหล่านี้ไปสนับสนุนอาชีพให้กับชาวบ้าน เรื่องพลังงานจริงๆ เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาฝุ่นควัน 
ในเชิงอาชีพและการลดฝุ่นควัน อาจารย์ช่วยเพิ่มมุมมองตรงนี้หน่อยได้ไหมครับ 

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
 เวลาที่เขาบอกว่าห้ามเผา คือห้ามเผาแบบเปิด แต่ถ้าเราจะเผาเพื่อใช้เป็นพลังงานเราจะ
เผาในระบบปิด เวลาเผาก็จะไม่มีฝุ่นควัน จะมีระบบการกรองอะไรเรียบร้อย อย่างเช่น โรงไฟฟ้า 
ถ่านหิน มีสารอะไรออกมา ก็จะกรองอย่างเต็มที่ก่อนจะปล่อยออกมา 
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 ทีนี้จะบอกว่าในประเทศไทยจะสนับสนุนพลังงานทดแทนเริ่มที่โซลาร์ก่อน เพราะว่า 
มันง่าย แต่ถ้าสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าผู้ที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นนายทุนที่สามารถลงทุนได้ 
แล้วรัฐบาลก็จะให้ค่าไฟเพิ่มขึ้น เราก็เลยคิดว่าผลประโยชน์อยู่ที่นายทุน คนที่จ่ายค่าไฟคือประชาชน 
ดังนั้นถ้าเกิดเรามีโรงไฟฟ้าชุมชนที่ชุมชนเอาเศษวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร เอามาช่วยสนับสนุนเป็น
เชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้า ตรงนี้ไอเดียดีแต่ Logistic ยากมาก เพราะการใช้พื้นที่ การจัดเก็บ 
ต้องใช้พื้นที่เยอะมาก ความหนาแน่นของพลังงานมีน้อยต้องอัดให้แน่น และทางชุมชนต้องผลิตได้
ตามนั้นเพื่อใช้ให้พอกับการจัดท�าพลังงาน ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ต้องร่วมมือกันและแบ่งปัน
ประโยชน์กัน แทนที่เอกชนจะลงทุนเต็มรูปแบบ

บัณรส บัวคลี่
 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราต่างระดมความคิดกันเพื่อช่วยในการจัดการต่างๆ เพื่อ
แก้ปัญหาเมือง ทีนี้ภาคพลังงานผมมาเห็นว่าก็พยายามเอาพลังงานมาช่วยในการแก้ปัญหา 
แต่ว่าการจะเอาพลังงานมาเป็นกุญแจหนึ่งในการช่วยคลี่คลายปัญหานี้

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
 โครงการต่างๆ ที่จะมาสนับสนุนตอนนี้เราต้องมีฝั่งของชุมชนขึ้นมาว่าจะส่งเสริมอาชีพ
อย่างไร การคิดโครงการต้องคิดมากกว่าการขายไฟฟ้า แต่ต้องดูด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม ไปพร้อมๆ กัน

บัณรส บัวคลี่
 ปี 2564 ที่จะถึง ราชภัฏเชียงใหม่ จะท�าอะไรเพิ่มต่อจากนี้

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
 ในเชิงของราชภัฏเอง เรามุ่งมั่นมากในการพัฒนาชุมชน โดยมีงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างของเราลงที่กื้ดช้าง เน้นการจัดการขยะ เอาขยะมาใช้ประโยชน์ ทางอมก๋อย มีการจัดการพื้นที่
ชีวมวล ที่แม่วิน ก็มีการท�าโรงเรียนสีเขียว เราจะท�าอะไรเล็กๆ น้อยๆ แล้วขยายไป ทั้งหมดนี้
จะพร้อมกับการอบรมเสริมสร้างความรู้และใช้จริง แล้วค่อยๆ ขยายผลไปเรื่อยๆ ราชภัฏฯ มีแผน
ระยะยาวให้ชุมชนดีขึ้นและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

อ.สนิท บุญแลน
 ที่ คุณฐาปนา พูดว่าท�าอย่างไรให้ลดความเดือดร้อนแก่ชุมชนน้อยที่สุด และเรื่องที่สองคือ
สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานน่าจะมีส่วนในการร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้ ผมเองเป็นครูเก่าเห็นว่า
มันมีในหลักสูตร หนึ่งในนั้นคือ หลักสูตรท้องถิ่น ก็อยากจะให้ทางโรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่นแล้ว
บรรจุให้เด็กได้เรียน 
 และมีกิจกรรมในการปลูกผักที่บ้าน ที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง หากตรงไหนสามารถผลักดัน
เรื่องเหล่านี้ได้ ก็อยากจะฝากไว้นะครับ
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ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
 ราชภัฏ ดูแลครูอยู่แล้ว และหลักสูตรครุศาสตร์ก็จะมีรายวิชาที่จะให้ครูรู้ นักศึกษาครุศาสตร์
ทุกคนอยู่หอใน ก็จะปลูกผัก โดยหลักสูตรศาสตร์พระราชา แต่ในส่วนหลักสูตรก็จะพยายามผลัก
ดัน

บัณรส บัวคลี่
 มีค�าถามจากออนไลน์ ถามมาว่า “ขอค�าอธิบายว่าพื้นที่สีเขียวคุณภาพคืออะไร?” ผมเข้าใจ
ว่า “สีเขียวคุณภาพ” เป็นค�าที่เสนอให้สู้กับการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เขียวธรรมดา 
ต้องเป็นเขียวคุณภาพ

อ.ณัฐพล เรืองวิทยำนุสรณ์
 ข้อนี้เป็นค�าถามที่ยาก ค�าว่า “คุณภาพ” ของเรา มันต้องมาจาก ความปลอดภัย เพราะ
ฉะนั้นเราต้องมองกลับมาในสังคม ชุมชน มีพื้นที่สีเขียวที่ใช้ร่วมกัน 
 ข้อที่สอง เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ ว่าพันธุ์ไม้ชนิดไหนควรจะปลูก ผมคิดว่าถ้าเราสนับสนุนให้
มีการปลูกพันธุ์ไม้ชนิดนี้เยอะๆ มันจะเป็นนิเวศอยู่ไหม ราคาของมันจะโดดขึ้นไปรึเปล่า บางชนิด
จะเยอะเกินไปรึเปล่า เราต้องดูยาวๆ ว่าจะมีผลระยะยาวอย่างไร มีการใช้ประโยชน์ในการกิน
ได้ไหม ผมคิดว่าในแต่ละชุมชนจะมีพันธุ์ไม้ประจ�าท้องถิ่นของตนเอง คือต้องมาจากชุมชน 
อีก 5 ปีเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้

บัณรส บัวคลี่
 เขียวคุณภาพ คือเขียวที่มีเหตุผล เขียวที่ตอบโจทย์อะไรได้

ผศ.กำนต์ ค�ำแก้ว
 การที่จะมีคุณภาพอย่างหนึ่งคือ ความปลอดภัย และความสามารถที่เราจะไปใช้ได้ พื้นที่
สีเขียวไม่ใช่การพักผ่อนอย่างเดียว แต่เราสามารถเอาผลผลิตในนั้นมาใช้ พื้นที่ที่เป็นคุณภาพคือ
พื้นที่ที่เราไปใช้และเอาผลผลิตมาใช้ได้ ท�าให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ซึ่งต้องมีเรื่องของการจัดการ
น้�า การจัดการพื้นที่ดิน ถ้าสามารถสร้างเป็นระบบก็จะท�าให้พื้นที่ที่อยู่รอบๆ พื้นที่สีเขียวสามารถ
ใช้ประโยชน์และรักในพื้นที่สีเขียวนั้นด้วย นอกจากใช้ประโยชน์ก็จะสร้างคุณภาพให้แก่พื้นที่นั้นด้วย

บัณรส บัวคลี่
 อาจารย์เป็นตัวแทนของสถาปนิก โดยสรุปคือ คนที่อยู่ในแอ่ง เชียงใหม่-ล�าพูน การอยู่อาศัย
จะต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหม แล้วสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนได้แก่อะไรบ้าง 

ผศ.กำนต์ ค�ำแก้ว
 ถ้าเป็นมุมมองที่มองในฐานะสถาปนิก เราเริ่มมองเห็นว่าสถาปัตยกรรมต้องเปลี่ยนเราต้อง
รู้ว่า 1. ปัญหาอะไรที่เราเจอในพื้นที่ ปัจจุบันเราแก้ปัญหาในรูปแบบเฉพาะหน้า แล้วเราเปลี่ยนจาก
พื้นที่กล่องในระบบเปิดเป็นกล่องในระบบปิดแล้วให้คนเข้าไปอยู่ข้างใน ซึ่งด้านนอกก็เป็นมลพิษ
อยู่ ถ้าหากเราเปลี่ยนแนวคิดตรงนี้ คือเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาตรงนี้ด้วย บ้านแต่ละ
บ้านมีเครื่องฟอกนั่นแสดงว่าบ้านแต่ละหลังต้องท�าหน้าที่เป็นเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งเทคโนโลยี
ในอนาคตเราก็จะถูกพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันวัสดุที่จะใช้เราต้องพัฒนาให้ปลูกได้ 
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หมุนเวียนได้ เราต้องท�าให้เป็นระบบ หาวิธีใช้ในแบบร่วมสมัย อันนึงที่น่าสนใจคือเราต้องดู
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเพื่อหาวิธีแก้ไข มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาของหมอกควัน อาจจะมีปัญหาเรื่อง
แผ่นดินไหว น้�าหลาก เราก็ต้องปรับตัวสถาปัตยกรรมให้เข้ากับปัญหา ถึงจะเรียกว่า “บ้าน” ถ้า
รวมกันเยอะๆ ก็จะเป็น “ชุมชน” และเป็น “เมือง” 

บัณรส บัวคลี่
 คุณฐาปนา ทิ้งข้อความสุดท้าย ถ้ามีเทวดาเปลี่ยนชื่อให้เป็น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
คุณฐาปนา จะท�าอย่างไรกับเมืองเชียงใหม่ในมิติด้านผังเมือง

ฐำปนำ บุณยประวิตร 
 ผมมีข้อเสนอคือ 1. เรื่องผังเมืองรวมเชียงใหม่ อาจจะต้องขอความอนุเคราะห์ว่าถ้ามี
ทีมงานของสภาลมหายใจเข้าไป ก็อาจจะขอเอารายละเอียดมาดู เพราะเกี่ยวข้องกับการออก
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับพื้นที่ว่ามีความสอดคล้องกับพื้นที่อย่างไรบ้าง
 2. ตัวผังเมืองรวมจังหวัด อีกประมาณปีหน้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะให้ท�าผังจังหวัด
ใหม่ เมื่อมีการท�าผังจังหวัดใหม่เราน่าจะมีโอกาสเข้าไปร่วมในตัวโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติ
โดยรอบจังหวัดเชียงใหม่ สภาลมหายใจอาจจะต้องเข้าไปในหมวดแรกของงานเพื่อลดความ
เหลื่อมล้�า ซึ่งเราอาจจะจัดการด้านปัญหาหมอกควันได้ระดับหนึ่ง ซึ่งจ�าเป็นต้องพูดคุย โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจ�าแนกบริเวณที่เปลี่ยนไม่ได้ แบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนและออกข้อก�าหนดให้
ชัดเจน เพราะฉะนั้นใครมาครั้งหนึ่ง นโยบายก็เปลี่ยนครั้งหนึ่ง มันต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดู มีชุมชน
ที่เกี่ยวข้องท�างานพร้อมกัน
 พื้นที่สีเขียวคุณภาพ ถ้าไปเปิดดูค�านิยามเขาอธิบายว่า ก็คือคุณภาพของสังคมธรรมชาติที่
ไม่ใช่ต้นไม้อย่างเดียว มีหลากหลายพันธุ์ มีหลากหลายสัตว์ และมีระบบน้�า ระบบราก ที่เกี่ยวข้อง
กับอาคาร กับถนน การฟอกอากาศ นี่คือนิยามของค�าว่า “พื้นที่สีเขียวคุณภาพ” การมีพื้นที่สีเขียว
แต่ไม่มีคนใช้ก็ไม่มีคุณภาพ
 ถ้าผมว่าจะให้เปลี่ยนอย่างไร สรุปคือว่า ขอให้มีการจ�าแนกประเภทการใช้ที่ดินและให้มี
การดูแลอย่างเข้มข้นในพื้นที่ซึ่งมีโอกาสที่จะก่อผลกระทบด้านฝุ่นควัน เราต้องช่วยกันดูในระยะ
ยาว พื้นที่โดยรอบเชียงใหม่เรามีความหลากหลายทางธรรมชาติมากมาย เราสามารถก�าหนดได้ ถ้า
เราจ�ากัดได้ดี เราสามารถก�าหนดทิศทางลมได้ และสามารถเพิ่มพืชชนิดใหม่ได้ด้วย สิ่งเหล่านี้ท�าได้
หมด แต่ว่ามันไม่อยู่ในข้อก�าหนดที่สามารถน�าไปใช้ได้ เราต้องกลับไปต้นทางและจัดการระยะยาว

บัณรส บัวคลี่
 ขอ อ.ชยันต์ ปิดท้ายครับ

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้คือ ท�าอย่างไรที่จะให้เรามีพื้นที่ให้
คนในเมือง และให้ท่านผู้มีความรู้ ความคิด ได้ให้ความรู้ได้มากขึ้น ผมคิดว่าประชาคมเชียงใหม่
ต้องการความรู้ ข้อมูล ข้อเสนอแนะแบบนี้
 สิ่งที่ผมจับความได้และเป็นเรื่องส�าคัญคือ “การคิดใหม่” (Rethinking) เพราะเราเจอ
ปัญหาส�าคัญหลายเรื่อง เช่น เรื่องปัญหาฝุ่นควันที่ทางสภาลมหายใจพยายามผลักดันให้ลด
ปัญหานี้ อันที่สองคือปัญหาโลกร้อน วันนี้เราก็เข้าใจปัญหาของเมืองในหุบเขาคือการเติบโตของ

แก้จาก g

“เมือง” ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่
อแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2



128

สภ
าล
มห
าย
ใจ
เช
ียง
ให
ม่

เมืองที่ไร้ทิศทาง รวมทั้งปัญหาสุขภาพที่ติดตามมา และที่คุณฐาปนาพูดมาก็คือ นโยบายผังเมือง
รวม ที่เราต้องมีการแก้ปัญหาและปรับปรุงให้ดีขึ้น
 สิ่งที่วิทยากรพูดมาวันนี้มี 4-5 ประเด็นที่ส�าคัญ
 ประเด็นแรก เรื่องของการทบทวนการใช้พื้นที่ในเมือง ท�าอย่างไรถึงจะให้มีการจ�าแนก
โซนนิ่ง เพื่อท�าให้เราปรับวิถีชีวิตและพฤติกรรมให้สอดคล้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มีคุณภาพที่ดีในพื้นที่เมืองได้ คุณภาพส�าคัญมาก ต้องมองความสัมพันธ์ของคนกับพื้นที่ 
 ประเด็นที่สอง อ.กานต์ พูดถึงการทบทวนการใช้วัสดุ ท�าอย่างไรถึงจะมองหาวัสดุที่สามารถ
จะใช้ในระยะยาวและลดการท�าลายต้นไม้ลง เช่น ไม้ไผ่ ที่ตรงกับแนวคิดแม่แจ่มโมเดล และอาจจะ
มีวัสดุอย่างอื่นด้วย
 ประเด็นที่สาม อ.แสน ที่พูดถึงการออกแบบอาคารที่สอดคล้องกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิ
สูงขึ้น ลดอุณหภูมิที่มาจากแสงอาทิตย์ ลดการใช้คอนกรีต การเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมให้เข้ากับ
ท้องถิ่น ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยภูมิปัญญาของท้องถิ่น เช่นเดียวกับพ่อครูสนิทที่ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่สี่ เรื่องของพลังงานทางเลือก เราต้องมองหาโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงาน
สะอาดหรือพลังงานเขียว หรือการใช้พลังงานจากโรงงานชีวมวล แต่ว่าเรื่องนี้ก็กังวลในเรื่องของ
การจัดการอยู่ ผมเห็นว่าหากรัฐบาลมองเห็นความส�าคัญของคุณภาพชีวิตของประชาชน ก็อาจจะ
ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลหรือถ่านหินได้
 ราชภัฏมีโครงการเกี่ยวกับชุมชนอย่างไร ตรงนี้น่าสนใจ น่าจะส่งเสริมให้มีการขยาย
ความคิดสู่ชุมชน วันนี้เราได้แนวคิดหลายๆ แนวคิด ซึ่งเราจะรวบรวมแนวคิดเหล่านี้เพื่อเผยแพร่
แก่ชุมชน เพื่อให้ลดการเกิดหมอกควันและเป็นประโยชน์แก่ชุมชน

สรุป  
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 เมืองเชียงใหม่มีลักษณะเฉพาะคือ มีเมืองและมีดอย และมีการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
โดยเฉพาะต้นปีคือ เดือนมกราคม-เมษายน ที่มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและมีภาวะอากาศกดต่�า 
ท�าให้หมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและฝุ่นควันที่มาจากเมืองและการจราจร ไม่ถูก
กระจายหรือพัดไป

บัณรส บัวคลี่
 เมืองเชียงใหม่ผ่านมา 700 กว่าปี ไม่ค่อยมีอากาศรุนแรงจนกระทั่ง 7-8 ปีที่ผ่านมา 
พอเริ่มฤดูแล้ง ฝรั่งตั้งชื่อใหม่ว่า “Burning Season”

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
มรภ. เชียงใหม่ เป็นสถาบันที่ให้บริการชุมชน ซึ่งเราเรียกว่า “วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ

ชุมชนแห่งเอเชีย” จุดมุ่งหมายของเราคือพัฒนาชุมชนด้วยพลังงานทดแทน พลังงานเริ่มจากพลังงาน
โซลาร์ก่อน คือท�าโซลาร์ฟาร์ม เพื่อท�าให้เกิดพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดใช้ที่ศูนย์แม่ริม ช่วงหลังเราเริ่ม
เข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องเกิดจากการบูรณาการในทุกภาคส่วน เกิดจากสถาปนิกด้านเดียวไม่ได้ 
ดังนั้นของเราจึงมีศูนย์การเรียนรู้ทางด้านอาคารประหยัดพลังงานเกษตร (Smart Farm) ถนน
มาจากขยะพลาสติก โรงงานไฟฟ้า มีการวัดพลังงานไฟฟ้าส�าหรับชุมชนขนาดเล็ก เพื่อลดการ
เผาไหม้ การใช้ถ่านหิน นอกเหนือจากนั้นเราก็ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านพลังงาน เพื่อช่วยลด
หมอกควันทั้งทางตรงและทางอ้อม และด้านขยะจะสร้างประโยชน์และจัดเก็บอย่างไร หรือสร้าง
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เป็นถ่านชีวมวลได้ สิ่งส�าคัญคือลดการเผาเพื่อลดหมอกควัน นอกเหนือจากนั้นเราก็มีศูนย์เฝ้าระวัง
ฝุ่น เป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วน

กื้ดช้างเขามีปัญหาเรื่องขยะ เพราะเขาเป็นชุมชนท่องเที่ยวและอยากจะให้เป็น Green 
Tourism เราเลยไปเน้นสัดส่วนการจัดการขยะหรือการวัดปริมาณขยะ เราจึงร่วมกับ อบต. เพื่อ
ท�าเหมือนประชาคมหมู่บ้านคือแนวทางในการจัดการขยะที่กื้ดช้างให้กลายเป็นศูนย์

อ.ณัฐพล เรืองวิทยำนุสรณ์ 
ตอนนี้แม่โจ้วางไว้ว่าให้เป็นครัวของโลกและดูแลสิ่งแวดล้อมของเมือง แม่โจ้มีพื้นที่ป่า

ของเมืองอยู่ทางตอนเหนือซึ่งเป็นป่าส�าคัญเพราะเป็นป่าต้นน้�า เราอยู่ฝั่งดอยแท่นพระ มีอ่าง
เก็บน้�า ซึ่งเราต้องดูแล เราอยู่เทือกเขาเดียวกันกับดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งเป็นปอดของเมือง 

แม่โจ้ ก็มีการลงมือท�า เมืองสีเขียวและนิเวศวิทยา
Micro Planet ตอนนี้ที่อาหรับเขาก�าลังน�ามาใช้ในการวางแผนเมืองไปผสมเรื่องความร้อน

และทิศทางของลม ซึ่งเราสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะหรือ Micro Planet ขึ้นมาได้ ซึ่งตรงนี้
หากบริเวณรอบๆ มันเกิดเป็นหมอกควันขึ้นมา เราสามารถสร้างพื้นที่เล็กๆ ของเรา ให้มีสีเขียว 
มีความชื้นเฉพาะ มันเป็นไปได้

อีกตัวนึงคือ “ระเบียงนิเวศ” เราจะเชื่อม ป่าเขา ดอยของเราไปสู่แม่น้�าปิง
ต่อไป Green Wall คือ ดูแค่ว่าผนังเรารับน้�าหนักได้ไหม พืชพรรณอะไรที่สามารถอยู่กับ

ก�าแพงได้ Green Wall ถ้าไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เป็นอาหารได้ด้วย ชาวบ้านปลูกแล้วขาย
ได้ด้วย ก็อาจจะสามารถผลิตอาหารได้ด้วย 

เกี่ยวกับความร้อน หากต้องการความเย็น ต้องใช้แอร์ ถ้าไม่ใช้เครื่องกล เราสามารถ
ออกแบบที่อยู่อาศัยได้ไหม ท�าให้เกิดการหมุนเวียนของลมที่ไม่ต้องใช้เครื่องกลได้ไหม

ชาวบ้านคนไหนปลูกอะไรได้ก็ปลูก เพราะเงาของต้นไม้มันช่วยให้ปูนร้อนน้อยลง หรือ
ปลูกไม้กระถางก็ได้ ให้มีเงา แต่ถ้าเป็นไม้สวนครัวก็ยิ่งดี เพราะกินได้ 

ผศ.กำนต์ ค�ำแก้ว
ถ้าเราท�าให้บ้านเรามีคุณภาพที่ดีเราก็จะสามารถช่วยเมืองได้ ซึ่งเริ่มจากบ้าน ชุมชน และ

เมืองขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาภาพขนาดใหญ่
สถาปัตยกรรมคือหนึ่งในสามที่ท�าให้สภาพแวดล้อมของโลกแย่ลง เราต้องปรับเปลี่ยน

วิธีคิดในการใช้วัสดุในการสร้างสถาปัตยกรรม ตัวอย่างเช่น “ไม้ไผ่” แต่ก็ยังคิดว่า ไม้ไผ่จะคงทน
ถาวรได้มากน้อยแค่ไหน เราก็พยายามพัฒนาให้ไม้ไผ่คงทนถาวรมากขึ้น เพื่อเป็นวัสดุทางเลือก 
อาจจะไม่ตลอดไปแต่ท�ายังไงให้ใช้ได้นานที่สุด และน่าจะช่วยรักษาต้นไม้ได้ และลดวัสดุถาวรได้ 
เช่น คอนกรีต ปูน ดังนั้นเราก็สร้างทางเลือก

ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิด แต่ก่อนเราอยู่บ้านไม้ไผ่ มาเป็นบ้านไม้ แล้วมาเป็นบ้านปูน ท�าจาก
เหล็ก แต่เมื่อเรานึกถึงสิ่งแวดล้อม บ้านในเทรนด์ใหม่เราก็จะพยายามใช้วัสดุที่ปลูกและหมุนเวียน
ได้ การเปลี่ยนมาใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อทดแทนวัสดุบางส่วน ไม้ไผ่ก็จะช่วยได้ ทางเลือกนึงในการจัดการ
ปัญหาที่เราเผชิญในลักษณะเฉพาะหน้าได้ แต่ถ้าเราจะแก้ไขปัญหานี้จริงๆ เราต้องสร้างพื้นที่สีเขียว
ที่มีคุณภาพ มันก็จะลดฝุ่นควันได้ ในบางที่ที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงก็อาจจะช่วย
ลดในเรื่องฝุ่นควันได้บ้าง เราก็ต้องสร้างพื้นที่บ้านของเราให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพ

“เมือง” ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่
อแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2
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ฐำปนำ บุณยประวิตร
การกระจัดกระจายของเมือง จังหวัดเชียงใหม่ดูจากตัวชี้วัดคือ การจัดสรรบ้านเดี่ยว การ

รุกล้�าพื้นที่เกษตรและรุกล้�าพื้นที่ธรรมชาติ เชียงใหม่มีสูงมาก เพราะว่าการกระจายตัวของหมู่บ้าน
เดี่ยวสูงและกระจายอยู่รอบนอกทั้งหมด ตัวนี้ชี้ให้เห็นการลดลงของพื้นที่เกษตร การแผ่ของเมือง
ในลักษณะแนวราบค่อนข้างอันตรายมาก ทั้งการบริหารจัดการและการจัดการระบบขนส่ง ตัวนี้
เป็นตัวที่มีอิทธิพลสูงสุดที่ท�าให้เราต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว เราลงทุนเองได้แต่ให้ขนส่งมวลชนลงทุน
ค่อนข้างจะล�าบาก เพราะฉะนั้นค่าขนส่งมวลชนจึงมีสูง

มันมีความแตกต่างกันมากในแต่ละพื้นที่ แต่ถ้าออกมาดูผังเมืองจะเห็นความแตกต่างที่มี
ความระเกะระกะทางกายภาพ การติดขัดทางจราจร และงานทางเดิน ที่ไปไม่ได้ นี่คือความไม่
เท่าเทียมขององค์ความรู้ทางวิชาการที่เรามีในปัจจุบัน บางสาขาไปไกลมาก บางสาขาก็ไปไม่ถึง 

อีกตัวคือการครอบครองทุนและเทคโนโลยี เรามีกลุ่มใหญ่ๆ อยู่ 4-5 กลุ่ม และกลุ่ม
เหล่านี้ชอบท�าอะไรต่างๆ แล้วไปกระเทือนกับประเทศต่างๆ ที่ท�าให้เกิดการพัฒนาที่ผิดทิศผิดทาง 
กลุ่มที่อยากจะเน้นคือ กลุ่มยาเคมี เคมีเกษตร และเงินทุน พวกนี้ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆ 
ตอนนี้ของพื้นถิ่นของเราถูกจดสิทธิบัตรเยอะแยะไปหมด แล้วปรากฏว่านักวิจัยของเราไปเอา
ทุนวิจัยมาเยอะมาก บางครั้งการน�าผลวิจัยพื้นถิ่นส่งไปเมืองนอกเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
เมืองของเรา ท�าให้เกิดการท�างานกันหนักมาก

ความพึงพอใจในภาวะต่�ากว่ามาตรฐาน
การอยู่ใกล้ที่ท�างาน ใกล้ตลาด ใกล้โรงเรียน เด็กสามารถเดินไปโรงเรียนได้ เพราะฉะนั้น

ทางเดินต้องดี ทางจักรยานต้องดี ต้นไม้ใหญ่ต้องดี
ถ้าจะเดินไปสู่การแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน ของเรามี Transect คือการแยกชั้นคุณภาพ

ของพื้นที่ เช่น การท�าเป็นย่านต่างๆ ย่านแพทย์ ย่านวัฒนธรรม ย่านเมือง ย่านเกษตร เป็นต้น 
ซึ่งมันจะมีมาตรการทางผังเมืองที่ถูกจ�าแนกไม่เหมือนกันในแต่ละส่วนของเมือง จึงท�าให้มี
การจัดการที่ต่างกัน

เรามีข้อเสนออะไรบ้างในการที่จะให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่แก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน 
สิ่งแรกคือ การจ�าแนกเมืองให้ชัดเจน ว่าตรงไหนคือดาวน์ทาวน์ ตรงไหนคืออุตสาหกรรม คือที่อยู่
อาศัย

การออกแบบปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ เราต้องจ�าแนกประเภทการใช้ที่ดินตาม
องค์ประกอบของนิเวศเมืองและกิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่นิเวศเมืองเปลี่ยนยาก

การออกแบบปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินการเกษตรและพื้นที่ธรรมชาติ การจัดการ
ขึ้นอยู่กับชุมชน แต่ปัจจุบันยังไม่เคยมี Land Use ในพื้นที่อนุรักษ์ชัดๆ ว่าเป็นอย่างไร

ต้องหาข้อตกลงร่วมกันก่อน ก่อนที่จะออกข้อกฎหมายหรือข้อก�าหนด ต้องฟังทุกภาคส่วน 
คนตัวเล็กตัวน้อยต้องดูแลเป็นพิเศษ ต้องเติมเข้าไปคือเรื่องนิเวศธรรมชาติ เพราะฉะนั้นดูแลพื้นที่
เหล่านี้ให้ดี การพูดถึงเรื่องความยั่งยืนเราต้องดูโครงสร้างของเมือง 

ผมคิดว่ายิ่งวงแหวนขยายไปมาก ยิ่งเป็นตัวชี้วัดว่าเราต้องไปดูแลพื้นที่เกษตรและธรรมชาติ
ที่จะหายไปมากด้วย Green Way ไม่ใช่ล�าธารอย่างเดียว แต่มีถนนสายหลัก ซึ่งส่วนประกอบหลัก
คือ มีแนวต้นไม้ใหญ่ ตรงไหนเป็นที่ว่างลงต้นไม้หมด ซึ่งเป็นตัวระบายเชิงความร้อน งานผังเมือง
ต้องหาเรื่องให้คนออกจากอาคารมาอยู่ใน Public Space เพราะจะท�าให้ใช้พลังงานน้อย
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ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
เวลาที่เขาบอกว่าห้ามเผา คือห้ามเผาแบบเปิด แต่ถ้าเราจะเผาเพื่อใช้เป็นพลังงาน เรา

จะเผาในระบบปิด เวลาเผาก็จะไม่มีฝุ่นควัน จะมีระบบการกรองอะไรเรียบร้อย อย่างเช่นโรงไฟฟ้า 
ถ่านหิน มีสารอะไรออกมาก็จะกรองอย่างเต็มที่ก่อนจะปล่อยออกมา 

ที่กื้ดช้าง เน้นการจัดการขยะ เอาขยะมาใช้ประโยชน์ ทางอมก๋อย มีการจัดการพื้นที่ชีวมวล 
ที่แม่วิน ก็มีการท�าโรงเรียนสีเขียว มีแผนระยะยาวให้ชุมชนดีขึ้นและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

อ.ณัฐพล เรืองวิทยำนุสรณ์
พื้นที่สีเขียวคุณภาพคืออะไร? มันต้องมาจาก ความปลอดภัย เพราะฉะนั้นเราต้องมอง

กลับมาในสังคม ชุมชน มีพื้นที่สีเขียวที่ใช้ร่วมกัน 
ข้อที่สอง เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ ว่าพันธุ์ไม้ชนิดไหนควรจะปลูก ในแต่ละชุมชนจะมีพันธุ์ไม้ประจ�า

ท้องถิ่นของตนเอง คือต้องมาจากชุมชน อีก 5 ปีเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้

ผศ.กำนต์ ค�ำแก้ว
การที่จะมีคุณภาพอย่างหนึ่งคือ ความปลอดภัย และความสามารถที่เราจะไปใช้ได้ พื้นที่

สีเขียวไม่ใช่การพักผ่อนอย่างเดียว แต่เราสามารถเอาผลผลิตในนั้นมาใช้ พื้นที่ที่เป็นคุณภาพคือ
พื้นที่ที่เราไปใช้และเอาผลผลิตมาใช้ได้ ท�าให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ซึ่งต้องมีเรื่องของการจัดการ
น้�า การจัดการพื้นที่ดิน ถ้าสามารถสร้างเป็นระบบก็จะท�าให้พื้นที่ที่อยู่รอบๆ พื้นที่สีเขียวสามารถ
ใช้ประโยชน์และรักในพื้นที่สีเขียวนั้นด้วย นอกจากใช้ประโยชน์ก็จะสร้างคุณภาพให้แก่พื้นที่นั้นด้วย

ฐำปนำ บุณยประวิตร 
ผมมีข้อเสนอคือ 1. เรื่องผังเมืองรวมเชียงใหม่ อาจจะต้องขอความอนุเคราะห์ว่าถ้ามี

ทีมงานของสภาลมหายใจ เข้าไปก็อาจจะขอเอารายละเอียดมาดู เพราะเกี่ยวข้องกับการออก
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับพื้นที่ว่ามีความสอดคล้องกับพื้นที่อย่างไรบ้าง

2. ตัวผังเมืองรวมจังหวัด อีกประมาณปีหน้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะให้ท�าผังจังหวัด
ใหม่ เมื่อมีการท�าผังจังหวัดใหม่เราน่าจะมีโอกาสเข้าไปร่วมในตัวโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติ
โดยรอบจังหวัดเชียงใหม่ สภาลมหายใจ อาจจะต้องเข้าไปในหมวดแรกของงานเพื่อลดความ
เหลื่อมล้�า ซึ่งเราอาจจะจัดการด้านปัญหาหมอกควันได้ระดับหนึ่ง พื้นที่สีเขียวคุณภาพ ถ้าไป
เปิดดูค�านิยามเขาอธิบายว่า ก็คือคุณภาพของสังคมธรรมชาติที่ไม่ใช่ต้นไม้อย่างเดียว มีหลากหลาย
พันธุ์ มีหลากหลายสัตว์ และมีระบบน้�า ระบบราก ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร กับถนน การฟอกอากาศ 
นี่คือนิยามของค�าว่า “พื้นที่สีเขียวคุณภาพ” การมีพื้นที่สีเขียวแต่ไม่มีคนใช้ก็ไม่มีคุณภาพ

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
เรื่องส�าคัญคือ “การคิดใหม่” (Rethinking) ปัญหาฝุ่นควัน ที่ทางสภาลมหายใจพยายาม

ผลักดันให้ลดปัญหานี้ อันที่สองคือปัญหาโลกร้อน วันนี้เราก็เข้าใจปัญหาของเมืองในหุบเขาคือการ
เติบโตของเมืองที่ไร้ทิศทาง รวมทั้งปัญหาสุขภาพที่ติดตามมา และที่คุณฐาปนาพูดมาก็คือนโยบาย
ผังเมืองรวม ที่เราต้องมีการแก้ปัญหาและปรับปรุงให้ดีขึ้น
 สิ่งที่วิทยากรพูดมาวันนี้มี 4-5 ประเด็นที่ส�าคัญ

“เมือง” ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่
อแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 2
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 ประเด็นแรก เรื่องของการทบทวนการใช้พื้นที่ในเมือง ท�าอย่างไรถึงจะให้มีการจ�าแนก
โซนนิ่ง เพื่อท�าให้เราปรับวิถีชีวิตและพฤติกรรมให้สอดคล้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีคุณภาพ
ที่ดีในพื้นที่เมืองได้ คุณภาพ ส�าคัญมาก ต้องมองความสัมพันธ์ของคนกับพื้นที่ 
 ประเด็นที่สอง อ.กานต์ พูดถึงการทบทวนการใช้วัสดุ มองหาวัสดุที่สามารถจะใช้ใน
ระยะยาวและลดการท�าลายต้นไม้ลง เช่น ไม้ไผ่ ที่ตรงกับแนวคิดแม่แจ่มโมเดล และอาจจะมีวัสดุ
อย่างอื่นด้วย
 ประเด็นที่สาม อ.แสน ที่พูดถึงการออกแบบอาคารที่สอดคล้องกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิ
สูงขึ้น ลดอุณหภูมิที่มาจากแสงอาทิตย์ ลดการใช้คอนกรีต การเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมให้เข้ากับ
ท้องถิ่น ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยภูมิปัญญาของท้องถิ่น เช่นเดียวกับ พ่อครูสนิทที่ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วม
 ประเด็นที่สี่ เรื่องของพลังงานทางเลือก เราต้องมองหาโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงาน
สะอาดหรือพลังงานเขียว หรือการใช้พลังงานจากโรงงานชีวมวล แต่ว่าเรื่องนี้ก็กังวลในเรื่องของ
การจัดการอยู่ ผมเห็นว่าหากรัฐบาลมองเห็นความส�าคัญของคุณภาพชีวิตของประชาชน ก็อาจจะ
ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลหรือถ่านหินได้
 ราชภัฏมีโครงการเกี่ยวกับชุมชนอย่างไร ตรงนี้น่าสนใจ น่าจะส่งเสริมให้มีการขยาย
ความคิดสู่ชุมชน วันนี้เราได้แนวคิดหลายๆ แนวคิด ซึ่งเราจะรวบรวมแนวคิดเหล่านี้เพื่อเผยแพร่
แก่ชุมชน เพื่อให้ลดการเกิดหมอกควันและเป็นประโยชน์แก่ชุมชน
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 19

ขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่
กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างย่ังยืน

วันเสาร์ที่  1 สิงหาคม พ.ศ.2563 
เวลา  13.00-15.00  น.

ผู้ร่วมเสวนา 
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ  ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วราภรณ์ วงพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ปรเมษฐ์ บันสิทธิ์ กรรมการบริษัทสิ่งแวดล้อมเพื่อเชียงใหม่
ณัฐศาสตร์ ศรีนา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 
 บริษัทรีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จ�ากัด 
 (รถเมล์เชียงใหม่ RTC Chiang Mai City Bus)
อ.นิรันดร โพธิกานนท์ ที่ปรึกษาชมรมจักรยานวันอาทิตย์
อรช บุญ-หลง ผู้แทนส�านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
 (องค์การมหาชน) ภาคเหนือ (ผู้ด�าเนินรายการ )

ขนส่งสาธารณ
ะในเมืองเชียงใหม่กับการแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน
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อรช บุญ-หลง
 วันนี้เป็นเวทีสาธารณะ ขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน
เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่ 19 โดยสภาลมหายใจเชียงใหม่นะคะ
 ตอนน้ีอยากให้แต่ละท่านช่วยเล่าให้ฟังนะคะว่าเคยท�างานอะไรเกี่ยวกับขนส่งสาธารณะ
มาแล้ วบ้าง เริ่มที่ท่านอาจารย์นิรันดร ก่อนเลยค่ะ ในฐานะที่อยู่ในขนส่งสาธารณะไร้เครื่องยนต์ 
ได้เห็นแผนต้นแบบมาเยอะ มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างคะ ในปี 2563

อ.นิรันดร โพธิกำนนท์
 มีคว ามเชื่อว่ารถขนส่งสาธารณะที่มีอยู่แล้ว หรือก�าลังจะเพิ่มข้ึนหลังจากจะมีการสร้าง
รถไฟฟ้าขึ้นมา คิดว่าเชียงใหม่ก็จะมีความหวังมากขึ้นที่จะเป็นเมืองที่ลดมลพิษจากการใช้รถยนต์
ส่วนตัว ผมเองก็ใช้รถยนต์น้อยมาก ใช้จักรยานเป็นส่วนใหญ่ ถ้าระบบขนส่งมีระบบที่ดี มีรถที่ดี 
เป็นบริการท่ีคนนิยมใช้เมื่อไหร่ ผมเชื่อว่าเมืองเชียงใหม่ก็จะเป็นเมืองที่น่าสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม
เพราะว่าเราก็มีเมืองเก่าที่สวยงาม รอบคูเมืองมีต้นไม้เยอะแยะ สามารถออกก�าลังกายได้สารพัด
อย่างและท�าให้มลพิษลดลง 
 สรุป ว่ารถขนส่งสาธารณะเป็นผลดีต่อบ้านเมือง เพียงช่วงนี้เป็นโควิด คนอาจจะรู้สึกว่า
รถขนส่งสาธารณะจะอันตรายที่ต้องเข้าไปแออัด เพราะฉะนั้นช่วงนี้ควรใช้จักรยานกันเยอะๆ ใน
ช่วงระยะ 10 กม. จะสบายมาก 

อรช บุญ-หลง
 ขอมาต่อประเด็นที่คุณณัฐศาสตร์นะคะ ในเรื่องรถเมล์ซิตี้บัส RTC

ณัฐศำสตร์ ศรีนำ
 ของ RTC เราก็ให้บริการมาเข้าปีที่ 3 แล้วหยุดบริการช่วงโควิด จากแต่เดิมผู้โดยสารที่จะ
ได้ปริมาณวันละ 1,500 คน ก็หายไปครึ่งนึง ส่วนที่ผ่านมาปัญหาฝุ่นควัน RTC เราเป็นรถที่
ส่งมล พิษน้อยกว่า ผู้ใช้บริการกลัวว่าจะมีปัญหาฝุ่นควันเราก็มีตัวเครื่องฟอกอากาศในรถ เราก็
พยายามท�าหลายๆ วิธีการเพื่ออ�านวยความสะดวก เพื่อให้เข้าถึงสะดวก 

อรช บุญ-หลง
 ที่บอกว่ามีคนใช้บริการประมาณวันละ 1,500 คน ส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะ

ณัฐศำสตร์ ศรีนำ
 จริงๆ แล้วต้องบอกก่อนว่าเกือบ 70% เป็นนักท่องเที่ยว และคนในชุมชนเอง 30% แล้ว
เมื่อเราบริการไป ปรับปรุงเส้นทาง และมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือเรา ส่งผลให้พฤติกรรม
ของคนเริ่มเปลี่ยน โดยเฉพาะนักศึกษา ณ ปัจจุบันนี้ สัดส่วนการใช้ของเราอยู่ที่ 50 : 50 แล้ว เป็น
นักเรียน นักศึกษาในเมืองด้วย
 ตอนนี้เราหยุดตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม คาดการณ์ว่าจะกลับมาเร็วที่สุดคือต้นเดือนตุลาคม 
ปัจจุบันเรามีสายที่วิ่งจากสนามบิน-รอบเมืองเชียงใหม่ ชื่อว่าสาย R3 สาย R1 คนในท้องถิ่นหรือ
ประชาชนจะใช้กันเยอะ คือ สายต้นทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ขนส่งช้างเผือก ขนส่งอาเขต และเซ็นทรัล
เฟสติวัล ตรงนี้จะมีนักเรียนนักศึกษาใช้กันเยอะ
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อรช บุญ-หลง
 ที่ผ่านมา เราได้เก็บข้อมูลไหมว่าการเดินรถเมล์จะช่วยลดการใช้รถยังไงบ้าง

ณัฐศำสตร์ ศรีนำ
 ตัวเลขที่จะเห็นได้ชัดยังไม่มี แต่พฤติกรรมที่เห็นคือ ผู้ปกครองที่ต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนดารา
วิทยา ลัย หรือโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เขาจะไปส่งลูกที่เซ็นทรัลเฟสติวัล แล้วให้ลูกนั่ง
รถเมล์ต่อ เช่นเดียวกันกับช่วงเย็น เราก็จะเห็นเด็กนั่งจากโรงเรียนมาที่หน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล

อรช บุญ-หลง
 มาที่คุณปรเมษฐ์ค่ะ ขอเล่าเรื่อง B4 กับ B6 นิดนึงค่ะ

ปรเมษฐ์ บันสิทธิ์
 บริษัทสิ่งแวดล้อมเพื่อเชียงใหม่เราจดทะเบียนเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา เราเข้ามาขอรับใบอนุญาต
เพื่อ การเดินทางสาธารณะหมวด 1 สายแรก B4 เราออกแบบเส้นทางจากเชียงใหม่ขนส่งอาเขต 
ปลายทางที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แล้วเส้นทางน้ันผ่านตลาดไนท์บาซาร์แล้วก็ผ่านถนนช้างคลาน 
เส้นนั้นยังไม่ได้ให้บริการ แล้วเราก็ได้รับความกรุณาจากเชียงใหม่ขนส่งอนุมัติให้เราอีกหนึ่งเส้นทาง 
ในสาย B6 (เส้นทางวนซ้าย วนขวา) แบ่งเป็น 3 ช่วง
 ช่วงที่ 1 B6/2 จากสนามบินเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ถนนมหิดล ผ่านโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
เลี้ยวซ้ายผ่านโรงพยาบาลสวนดอก มุ่งหน้าสู่หลัง มช. แล้วกลับรถมุ่งหน้ามาทางคันคลอง แล้วมา
เลี้ยวที่สวนดอก ออกนิมมานฯ สู่แยกรินค�า ออกซูเปอร์ไฮเวย์ แล้วเลี้ยวขวาเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
แล้วปลายทางที่ขนส่งช้างเผือก
 ช่วงที่ 2 B6/2 จากขนส่งช้างเผือกกลับมาทางราชภัฏ มุ่งไปทางเซ็นเฟส ไปขนส่งอาเขต 
จากขนส่งอาเขตก็กลับไปทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผ่านเส้นทางเข้าเมืองสาย 1 
 เราเ ลือกเส้นทางสายน้ีเพราะเรามองว่าผู้ใช้บริการจริงๆ คือเราเห็นรถมาจากต่างอ�าเภอ 
แม่ริ ม หนองตอง แม่แตง ซึ่งมีจ�านวนโดยเฉลี่ยกว่า 2 หมื่นคน ที่ไม่ได้ใช้รถส่วนตัว เรามองว่า
เส้นทางสายวนซ้าย วนขวา ของเราจะเป็นการต่อเส้นทาง โดยมีรถ RTC รับต่อ เป็น Connecting 
Point ไปในเส้นทางที่บริการ ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องและเหมาะสม ถ้าการขนส่งทั้ง RTC การขนส่ง 
เทศบา ลให้บริการครบทุกเส้นทาง เรามั่นใจว่าการเดินทางเชิงสาธารณะที่เป็นเส้นสายหลักใน
เชียงใหม่น่าจะไม่มีประเด็นให้ผู้โดยสารตกค้าง
 ยานยนต์ที่ใช้บริการ ท�าไมเราถึงเลือกรถไฟฟ้าตั้งแต่แรก เนื่องด้วยเรามีความคิดว่าเชียงใหม่
เป็นเมืองที่คุ้นเคยกับการเดินทางใกล้ๆ อยู่แล้ว ซึ่งมันไม่จ�าเป็นต้องใช้รถยนต์สักเท่าไหร่ รถไฟฟ้า
น่าจะเหมาะกับเชียงใหม่ และเพื่อให้คนเชียงใหม่คุ้นเคยกับรถไฟฟ้าก็น่าจะเริ่มจากระบบการบริการ
ขนส่งสาธารณะก็เลยเลือกรถเมล์ที่เป็นไฟฟ้า ในอนาคตเราคิดว่าจะมีรถตุ๊กๆ ไฟฟ้า รถแดงไฟฟ้า 
สกูตเตอร์ไฟฟ้า รถประจ�าบ้านไฟฟ้า ถ้าเราลดเครื่องยนต์สันดาปในเมือง ก็เปรียบเทียบได้เท่ากับ
การดับกองเพลิงบนเขาได้ น่าจะช่วยลดมลพิษในเมืองเชียงใหม่ได้

อรช บุญ-หลง
 ทีนี้ถึง อ.ปุ่น ค่ะ ตอนนี้ท�าเรื่องขนส่งเรื่องอะไรบ้างคะ

ขนส่งสาธารณ
ะในเมืองเชียงใหม่กับการแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน
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ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
 ตอนนี้นโยบายชัดแล้วเหลือแค่ขอบเขตทางวิชาการ ตอนนี้อยู ่ในข้ันลงไปยัง Actor ที่
เข้มแ ข็ง ก็ดีใจที่ RTC เดินได้อยู่ มีรถอะไรเข้ามา เราก็รู้แล้วว่าทางเลือกของเราในการเดินทาง
ต้องมีอะไรมากกว่ารถส่วนตัว เพราะฉะนั้นหนึ่งในขนส่งสาธารณะที่เรามีคือ รถประจ�าทาง แต่ใน
ทางปฏิบัติทางภาคเอกชนกับภาครัฐจะท�าอะไรได้ นัยในอนาคตเราพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีกลไก
ไหนบ้างที่ท�าให้เกิดได้ง่ายขึ้น การจัดการภาพรวมทั้งหมดก็ส�าคัญ
 ส่วน งานวิชาการเรามองว่าถึงขอบแล้ว อยู่ในส่วนปฏิบัติ ทางวิชาการก็ท�าการหนุนเสริม
ให้เกิดการท�างานจริงเกิดขึ้น เพื่อให้เมืองใดเมืองหนึ่งมีทางเลือกในการเดินทางมากกว่ารถส่วนตัว

อรช บุญ-หลง
 ที่อาจารย์บอกว่าภาควิชาการร่วมผลักดัน มีโครงการไหนเป็นรูปธรรมบ้างคะ

ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
 ตอนนี้ในเครือข่ายเรามีกลุ่มเครือข่ายที่ท�างานด้วยกัน ระหว่างภาครัฐ เอกชนและภาค
วิชาการ ที่มาหารือกันว่าข้อมูลส่วนไหนที่ท�างานร่วมกันได้ ตรงไหนสามารถวางเส้นทางได้ ก็เป็น
เครือข่ายที่ท�างานอย่างต่อเนื่อง

อรช บุญ-หลง
 คือไม่ได้แบ่งว่าใช้รถยี่ห้อไหน แต่ว่าเป็นการวางนโยบายภาพรวมใช่ไหมคะ

ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
 ใช่ครับ เป็นบทบาทของเรา สุดท้ายก็คือเรื่องการเดินทางจากจุดนึงไปจุดนึง ถ้าเราไม่เดิน
ก็ใช้รถส่วนตัว ถ้าไม่มีรถส่วนตัวก็ต้องใช้จักรยาน หรือเดินทางทางไหนที่ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ 
ก็ต้องช่วยกันคิด 

อรช บุญ-หลง
 มีโปรเจกต์ในอนาคตอันใกล้ที่ก�าลังจะเกิดอีกไหมคะ มีการเพิ่มสายอีกไหม

ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
 ตอนน้ีเรามีประเด็นเร่ืองโควิดท�าให้มีปัญหาร่วมกัน ก�าลังหารือกันอยู่ว่าจะท�ายังไงบ้าง 
ในอนาคตถ้ามีแรงก็ผลักดันกันต่อ แต่ท�ายังไงให้การเดินทางมีหลายๆ ทาง อาจจะมีโหมดอื่นๆ ที่
เราไม่รู้

อรช บุญ-หลง
 การเดินทางโหมดอื่นได้แก่อะไรบ้างคะ

ผศ.ดร ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
 เช่น  นั่งสองแถวมาตรงนี้แล้วขึ้นรถเมล์สายไหน บางครั้งเราไม่ขึ้นไม่ใช่เพราะไม่อยากขึ้น
แต่เพ ราะเราไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นในหลายภาคส่วนก�าลังรวบรวมข้อมูลและแชร์กัน 
เพื่อให้เป็นข้อมูลการเดินทางส�าหรับทุกหมู่เหล่า ท�าแล้วมันยั่งยืนไหม แค่คิดก็ยากแล้ว แต่การเอา



137

สิ่งที่คิดไปท�ามันยากกว่าหลายเท่า ต้องเป็นความรู้อีกชุดนึงที่ต้องเรียนรู้กับเอกชนด้วย มันเป็นสิทธิ
ในฐานะของผู้เสียภาษีคนนึง เรามีสิทธิในการเดินทางมากกว่าการใช้รถส่วนตัว เรามีทางเลือกไหน
บ้าง ปั่นจักรยาน เดิน ข้ึนรถโดยสาร เราในฐานะผู้เสียภาษีตรงไหนสะดวกกว่า ถ้าล�าบากกว่า
เราก็ ไม่ข้ึน เราก็ต้องช่วยกันในการออกแบบ แต่กระดุมเม็ดแรกมันติดผิด ก็ผิดไปเรื่อยๆ แต่พอ
หมอกควันมา อากาศปิด ภาวะควันของรถก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้ว เราก็ไม่ควรจะเพิกเฉย ไม่ต้องไป
ดับไฟ บนดอยอย่างเดียว เปลี่ยนโหมดการเดินทางของเราให้ยั่งยืนมากขึ้นดีกว่า มันยากนะแต่จะ
ท�าให้มันง่ายต้องรวมพลังกันท�า

อรช บุญ-หลง
 เห็นว่าจะมีรถไฟฟ้าสีแดงในปี 64-65 นะคะ 

ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
 ถ้ามานี่ถือเป็นโชคดีของคนเชียงใหม่มาก

อรช บุญ-หลง
 มาแน่ค่ะ ตอนนี้ก�าลังศึกษาในรายละเอียดอยู่ค่ะ เท่าที่อัปเดตจากผู้ประสานงานจะเริ่มปี 
65 ตอนนี้อยู่ในรายละเอียดของผู้ลงทุน การมี City Bus ก็เป็นภาพรวมที่ดี 
 ตอนนี้ City Bus ครอบคลุมหมดรึยังคะคุณณัฐศาสตร์ ตอนนี้ที่เล็งไว้จะมีเพิ่มสายอีก 
ไหมคะ

ณัฐศำสตร์ ศรีนำ
 ตอนน้ีที่ให้บริการหลักก็จะมี เทศบาล RTC ตอนนี้ค่อนข้างครอบคลุม ถ้ารถไฟฟ้าสาย
สีแดงมา ถ้าวันนึงเราต้องเปลี่ยนไปเป็น Leader ผมมองว่าเครือข่ายกลุ่มนี้ จะช่วยท�าให้เรามีข้อมูล
ในการบริการให้ชัดเจนมากขึ้น ตรงนี้ผมมองว่าส�าคัญ

อรช บุญ-หลง
 ส่วนตัวได้เข้าไปมีส่วนร่วมในที่มาของแผนจัดการแม่บทรถไฟฟ้าสายสีแดงจังหวัดเชียงใหม่ 
เราก็มีการลงพื้นที่ท�า Focus Group คุยกับชุมชนเยอะในการจัดวางเส้นทางให้เหมาะสมกับเมือง
เชียงใหม่ ซึ่งเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองเก่า มีโบราณสถาน เราก็ได้คุยกับทางกรมศิลปากร ด้วย 
 สิ่งที่เราพิจารณาเป็นพิเศษคือวิถีชีวิตเดิม การที่มีรถสีจากต่างอ�าเภอเข้ามาในเมือง แล้ว
ต่อจากในเมืองจะท�ายังไงให้เกิดเครือข่ายที่ครอบคลุม เพราะเส้นรถไฟฟ้าก็เป็นสายหลัก ตรงนี้ก็
ต้องฝากความหวังไว้ที่รถเมล์ในเมือง และอย่างที่ อ.ปุ่น บอกว่า ให้เชื่อมกับรถสีต่างๆ ในเมือง 
ถ้าตอบสนองโดยที่เขาไม่ต้องต่อรถหลายต่อก็จะเป็นประโยชน์ในภาพใหญ่

ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
 เป็นความฝันมาก เพราะการลงทุนตรงนี้ รัฐซีเรียสมากท่ีจะท�าให้เมืองมันกระชับ แต่ว่าถ้า
ลงทุนมาก และท�าได้ ผมคิดว่ามันดีมาก เพราะรถเมล์มันแตกต่าง ถ้ารถแบบนั้นมาแบบถาวร การ
ปักถิ่นฐานของเราก็จะไม่ถาวรแล้ว ผมก�าลังคิดว่ารัฐเขาจะซีเรียสขนาดไหน ผมอยากจะชวนว่า
เป็นเมืองของเรา ตรงไหนเราท�าได้ก็ท�าไปก่อน คือผมก็ท�ามานานแล้ว ต้องรอเขาไหม ถ้ารถเมล์
ผมคิดว่าท�าได้เลย เพราะเป็นชีวิตเรา มันส�าคัญมาก 

ขนส่งสาธารณ
ะในเมืองเชียงใหม่กับการแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน
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 นอกจากท�ารถแล้วเราต้องท�าให้ผู้ใช้มีทางเลือก ที่ล�าบากนิดนึงเพื่อไปใช้รถจักรยานกัน 
รถเมล์กัน ทุกเมืองต้องคิดภาพรวมร่วมกัน เราไม่ใช่ท�าไม่ได้แต่เราขาด Think Tank ที่จะท�า
เรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราต้องจริงจังมากขึ้นถ้าคิดถึงรุ่นต่อไป

อรช บุญ-หลง
 ตอนนั้นที่ท�ากับศูนย์ความเป็นเลิศฯ ก็พยายามศึกษาเยอะเกี่ยวกับเมืองนอก ซึ่งเชียงใหม่
ก็ท�าได้ แต่เชียงใหม่ยังไม่ได้ลองท�า เช่น ค่าจอดรถแพงๆ เวลามาจอดในเมือง ถ้าเมืองนอกจะไม่
คุ้มเพราะขนส่งง่ายกว่า คือต้องมีการบีบบังคับจากกรอบบางอย่าง เพื่อให้คนหันมาเปลี่ยนพฤติกรรม 
ขอ อ.ชัช เล่าคร่าวๆ ว่าเรามาคุยเร่ืองน้ี เน่ืองจากเราเห็นว่าระบบขนส่งสาธารณะกับฝุ่นควันมีความ
สัมพันธ์กันยังไง

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ 
 อยากเริ่มอย่างน้ีว่า ที่ผ่านมาเรามักจะมองไปที่ชนบท แต่จริงๆ แล้วทางสภาลมหายใจ
อยากเห็นการแก้ปัญหาทุกสาเหตุ ตั้งแต่ พื้นที่ในป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน พื้นที่อุตสาหกรรม
และคมนาคมขนส่งด้วย 
 ข้อมูลที่ได้มาคือสถิติแบบ Hotspot จะเกิดกุมภา มีนา เมษา แต่ว่าคมนาคม 365 วัน 
ประเด็นคือเราไม่สามารถจัดแบบ Hotspot ได้ว่าออกมาเท่าไหร่ อย่างไร ข้อมูลตรงนี้เราแทบจะ
ไม่มี เพราะฉะนั้นเราจะท�าอย่างไรที่จะบริหารเรื่องฝุ่นควันจากการคมนาคมทั้งปีได้ไหม
 สอง เป็นได้หรือไม่ที่เราจะเร่ิมเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ หรือเอาเครื่องติดที่ท่อไอเสียเพื่อ
ป้องกันฝุ่นควัน หรือเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าในอนาคต แม้กระทั่งขนส่งมวลชนเป็นระบบรถไฟฟ้า
มากข้ึนโดยไม่ปล่อย PM 2.5 ซึ่งการคมนาคมมีมลพิษอื่นๆ ด้วย แต่เครื่องมือที่ไปตรวจวัดยัง
ค่อนข้างน้อย
 ในขณะที่เราเรียกร้องให้ชนบทยุติการเผา ในเมืองเราจะให้ยุติการเผาโดยรถยนต์ได้อย่างไร
บ้าง ตรงนี้คือที่พี่น้องชนบทถามกันมา

อรช บุญ-หลง
 ในฐานะประชาชนเราก็เริ่มต้นจากตนเอง เช่น อ.นิรันดร ท�า คือการปั่นจักรยาน ภาพรวม
ที่สภาลมหายใจอยากเห็น อยากเชิญชวนให้คนเปลี่ยนตรงไหนก่อนบ้าง

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ 
 หน่ึง ก็คือว่า เราก�าลังเริ่มเป็นโมเดลคือมีถนนให้คนสัญจรโดยการเดิน ซึ่งตอนนี้เร่ิมจาก
ราชด�าเนินโมเดล ซึ่งอาจจะเริ่มวันอาทิตย์ ซึ่งเราเรียกว่า “ถนนคนเดิน” อยู่แล้ว แต่ไม่ใช่การเดิน
มาซื้อของแต่เป็นการเดินสัญจร เดินมาเที่ยวเมือง เพราะเป็นการใช้พลังงานที่ต�่าที่สุดและดีต่อ
สุขภาพด้วย
 สอง คือ เส้นทางจักรยาน รณรงค์เรื่องการท�าให้รถจักรยานเป็นเอกได้ไหม เพราะในเมือง
เรามีเส้นทางให้รถวิ่ง 40 กม. ต่อชั่วโมง แต่จริงๆ แล้วมันเกิน ทางสภาลมหายใจอยากจะให้รณรงค์
เหลือ 30 กม. ต่อชั่วโมงเพื่อให้เป็นมิตรกับจักรยาน แต่ถ้าไม่ได้ 40 ก็ได้ แต่ขอให้ท�าได้จริงๆ เริ่ม
จากคูเมืองก่อน
 สาม คือ ให้สัญจรทางเรือโดยใช้แม่น�้าปิง ตอนนี้ก�าลังพยายามทดลองกัน จากท่าหลุก 
มากาดวโรรสโดยทางเรือได้ไหม เริ่มจากสันทราย-ต้นกอก
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 ที่เหลือก็เสนอทั่วไป เช่น ลดควันด�า เสนอเรื่องรถไฟฟ้า และมีนโยบายเปลี่ยนรถตุ๊กๆ เป็น
รถไฟฟ้าทั้งหมด อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดี

ปรเมษฐ์ บันสิทธิ์
 เราเริ่มที่จะเลือกรถไฟฟ้า เราดับกองไฟจากการสันดาปภายในที่บ้านเรา เหมือนกับที่เรา
ไปรณรงค์ไฟป่ากับพี่น้องชนบทหรือภาคการเกษตร
 เท่าที่ทราบมารถตุ๊กๆ ในเชียงใหม่มีการจดทะเบียน 2 พันกว่าคัน แล้วเรารู้กันอยู่แล้วว่า
เราเป็นจังหวัดน�าร่องในการใช้รถตุ๊กๆ ไฟฟ้า ซึ่งก็กระจายไปตามสหกรณ์ต่างๆ ซึ่งก็ยังใช้บริการ
ยังไม่หมด เรามองว่าทางกรมการขนส่งทางบกก็มองเห็นช่องทางความเป็นไปได้ก็เลยลองที่เชียงใหม่
 รถแดงอยู่กับเรามานานและเราก�าลังพยายามรณรงค์ให้เขาลองปรับเปลี่ยนเป็นรถแดงไฟฟ้า 
หรือว่าเปลี่ยนรถแดงเดิม เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยที่ไม่กระทบส่วนตัวมากนัก 
 อีกส่วนหนึ่งคือ ขนส่งมวลชนประจ�าทาง ตอนนี้เรามีเส้นทางหลักอยู่ 11 เส้นทาง หากให้
บริการเต็มรูปแบบทุกเส้นทางเราไม่ต้องเพิ่มแล้ว แต่ว่ามันคงต้องสร้างพ้ืนที่เชื่อมต่อการเดินทาง
ให้เกิดความสะดวกในการเชื่อมต่ออย่างไรบ้าง เขาจะสามารถออกแบบการเดินทางได้อย่างไรบ้าง 
จะลงป้ายไหน ต่อไปไหน 
 อีกประเด็นหนึ่งคือ การรับรู้ถึงป้ายรถเมล์ วันนี้คนเชียงใหม่ไม่รู้ว่าป้ายรถเมล์อยู่ไหน และ
ไม่รู้ว่ารถเมล์นั้นผ่านเส้นทางไหนบ้าง แล้วเราก็ยังไม่ได้เอาป้ายรถเมล์ไปเชื่อมต่อกับรถสี จุดหมาย
ปลายทางของรถสีคือขนส่งอาเขตและจุดหมายปลายทางตามคิวรถต่างๆ หลักการตอนนี้ถ้าจะ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง เราจะไม่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงแต่เราจะปรับปรุงแค่นั้นเอง เพราะทุกอย่าง
มีพร้อมแล้ว เราแค่ท�าให้ Demand เพิ่มขึ้น อาจจะไม่ต้องสร้างความเจ็บปวดให้คนใช้รถยนต์แต่
สร้างความสะดวกให้กับการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะเท่านั้นเอง
 ในส่วนพื้นที่เมืองเก่า ในส่วนนี้เราอาจจะช่วยกันในการหารถไฟฟ้าเข้ามาช่วยวิ่ง เพ่ือให้
เมืองเก่าลดการสันดาปภายในและเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าประจ�าทางแทน สิ่งต่างๆ ที่ผมอธิบาย
เบื้องต้นอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ เรามี Connecting Point มากขึ้น และถ้าคนเห็นความสะดวก
เหล่านี้เขาจะเลือกใช้ด้วยตัวของเขาเอง

อรช บุญ-หลง
 คุณณัฐศาสตร์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ 

ณัฐศำสตร์ ศรีนำ
 จริงๆ เรื่องการสนับสนุนรถไฟฟ้าที่จะส่งผลให้คนมาใช้ขนส่งมวลชนมากขึ้น และทาง RTC 
เทศบาล และ E4C เห็นตรงกันคือ การปรับตัวรถให้เป็นไฟฟ้า เราพยายามศึกษาและหาข้อมูล 
ถ้าภาครัฐให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจะท�าให้เทคโนโลยีเหล่านี้มีต้นทุนที่ต�่าลง เพราะแบตเตอรี่
ราคาสูงและที่ชาร์จ 

อ.นิรันดร โพธิกำนนท์
 ผมก็สนใจเร่ืองรถขนส่งสาธารณะอยู่นะครับ แม้จะใช้จักรยาน ผมก็ลองใช้รถ RTC อยู่
เพราะอยากจะรู้เส้นทางว่าเขาวิ่งกันยังไง ใช้เวลาขนาดไหน ผมคิดว่าในตอนน้ีเราอย่าเพิ่งคิดว่าการ
เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าแล้วจะเพิ่มความน่าใช้ให้แก่ผู้คน แต่มันจะเป็นไฟฟ้าหรือไม่ไฟฟ้าก็แล้วแต่ 
คนจะใช้ก็ต่อเมื่อเขารู ้เส้นทางวิ่ง แต่วิธีการท�าให้รถเหล่านี้จูงใจให้คนมาใช้คือ การเข้าป้าย  

ขนส่งสาธารณ
ะในเมืองเชียงใหม่กับการแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน
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ออกป้าย ให้ตรงเวลาจริง ผมไม่แน่ใจว่าผู้ประกอบการมีนโยบายจะท�าตรงนี้จริงๆ หรือเปล่า 
คนขับท�าเวลาตรงป้ายได้ตามเวลาจริงๆ และคนขับได้รับการอบรมหรือแนะน�าอะไรให้เข้าป้าย
ตรงเวลาจริง ถ้ารถเมล์เข้าป้าย ออกป้ายตรงเวลาจริง เขาก็จะไปรอล่วงหน้าได้ ถ้ายืนรอแล้ว
ยังไม่มาก็ใช้ไม่ได้ 
 RTC ข้อได้เปรียบคือคนใช้ App ในการติดตามรถได้ แต่ถ้าเข้าป้าย ออกป้าย ให้ตรงเวลา
จะส�าคัญกว่า เพราะว่าผู้สูงอายุ บางคนไม่รู้จักการใช้ App ถ้าเข้าออกตรงเวลาจะเป็นเสน่ห์ในการ
ใช้รถขนส่งสาธารณะ และมีสิ่งจูงใจให้คนขับรถในการเข้าป้ายตรงเวลา แล้วค่อยเช็กว่าการเข้าป้าย
ตรงเวลาท�าให้มีคนขึ้นรถเยอะหรือไม่
 ในส่วนของผมท่ีเกี่ยวข้องกับจักรยาน มันมีข้อได้เปรียบตรงที่เราออกจากบ้านเราไปถึง 
ที่ท�างานจริง ขึ้นรถสาธารณะยังไปไม่ถึงจริง ยังต้องเดิน ฝนตก แดดออก เดินเหนื่อย ผมไม่คิดว่า
จักรยานจะไปเป็นคู่แข่งของรถขนส่งสาธารณะ 
 ถ้าเกิดเราท�าได้มันมีโอกาสในการลดฝุ่นควันจากรถที่วิ่งในเมืองได้เยอะมาก ยกตัวอย่าง 
โรงเรียนในถนนเจริญประเทศ สามารถเดินเข้าไปทุกโรงเรียนได้ ถ้าจัดระบบให้ดี ให้เดินไปโรงเรียน
ได้ ตรงนี้คนในถนนเจริญประเทศต้องคุยกัน เพื่อให้ผู้ปกครองไม่ต้องไปส่งลูกที่โรงเรียน

อรช บุญ-หลง
 กลับมาที่ อ.ชัช นะคะ ลองมองว่าสักกี่ปี อย่างรถไฟฟ้าบนดิน ใต้ดิน จะมาในปี 65 ถ้า
ภายใน 2 ปีเราเพิ่มรถบัสให้ได้ 11 เส้นทาง ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีไหมคะในการเริ่มเตรียมความพร้อม
ของคนในการเปลี่ยนจากการใช้รถส่วนตัวมาเป็นรถไฟฟ้าสาธารณะ

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ 
 มันต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลในการลดหย่อนภาษี ต้องมองว่าปัญหาฝุ่นควันเป็นปัญหา
ระดับชาติและระดับภูมิภาค เพราะฉะนั้นต้องมีเจตจ�านงในการแก้ปัญหาและวางนโยบาย แต่
อย่างน้อยการเปลี่ยนแปลงระบบที่สร้างมลพิษไปสู่ระบบคมนาคมขนส่งที่ไม่สร้างมลพิษน่าจะเป็น
นโยบายที่ส�าคัญเรื่องนึงเพราะเกี่ยวข้องกับสุขภาพและหลายๆ เรื่อง
 ผมมีแนวความคิดอันนึงว่าจะมีการย้ายโรงเรียนออกไปอยู่นอกเมืองมากข้ึน เพราะโรงเรียน
อยู่ในเมืองเยอะมาก มันก็เหมือนรถทั้งหมดพุ่งเข้ามาในเมืองเยอะมาก โดยรัฐต้องสนับสนุนให้
ขยับโรงเรียนไปข้างนอกเยอะขึ้น ราชภัฏขยับไป ต.สะลวง มช. ขยับไปไหนได้ไหม
 ถ้าขยับไม่ได้ก็ต้องจัดการเร่ืองขนส่งสาธารณะและมีการจัดระบบร่วมในการเดินทาง มีการ
มาด้วยกันมากขึ้น มีที่จอดรถข้างนอกมากขึ้น ที่ผ่านมาไม่มีการวางแผนแม่บทในเรื่องนี้อย่างชัดเจน
ว่าจะมีระบบคมนาคมขนส่งในเมืองอย่างไรบ้าง 

อรช บุญ-หลง
 เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าเราไม่จ�าเป็นต้องไปดับไฟนอกเมือง
ตามป่าตามดอยอย่างเดียว แต่สิ่งที่คนเมืองใช้กัน 365 วัน ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญ เหมือน
กรุงเทพฯ ที่ไม่มีไฟป่าแต่มี PM 2.5 ตลอดเลย ซึ่งเรามาทราบกันก็ตอนที่มี App ขึ้นมาใช้ ถึงแม้ว่า
จะมีรถไฟฟ้าแล้วก็ตาม เพราะมีรถหลายชนิดและความแออัด
 ในฐานะคนท�ารถสาธารณะ เราสามารถท�าอะไรได้มากกว่านี้ ที่เรามีการร่วมมือกันระหว่าง 
เทศบาล RTC E4C ในอนาคตจะมีแนวโน้มเพิ่มไหม หรือว่าใน 3 เจ้านี้มีการขยายเส้นทางเพิ่ม 
แล้วมีการท�าแผนที่ ท�าป้ายรถเมล์ มีเส้นทางร่วมกันขึ้น
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ปรเมษฐ์ บันสิทธิ์
 อันดับแรกเราต้องยอมรับว่าในช่วงท่ีผ่านมาทั้ง 3 เจ้ายังให้บริการไม่เต็มรูปแบบ RTC 
พบปัญหาเรื่องขนาดของรถ เลยท�าให้การออกแบบระยะเวลาในการเข้าป้ายอาจจะไม่สอดคล้อง 
ในส่วนที่หารือกันหลังจากโควิด เราออกแบบเส้นทางใหม่ให้ทุกเส้นทางเชื่อมโยงกัน RTC มีการ
ปรับให้รถมีขนาดเล็กลง เราไม่ได้ติดว่ารถเป็นพลังงานอะไร แต่เนื่องด้วยเราอยากให้เชียงใหม่เป็น
เมืองต้นแบบที่มีการเดินทางโดยลดมลพิษ เราจึงยินดีที่จะเพิ่มการลงทุนจากรถสันดาปภายใน
มาเป็นรถที่ขับเคลื่อนกระแสไฟฟ้า
 ส่วนการเข้า-ออก ตรงเวลา เรามีนโยบายการเข้า-ออก ที่ตรงกับ App Urban Transit 
ในทุกๆ เจ้า คนขับรถก็จะรู้เวลาที่ตนเองต้องออก และประมาณการในการถึงป้ายได้ ถ้าคนถามมา
เขาก็สามารถตอบได้
 ส่วนในเรื่อง Lap Time ระหว่างคันที่ 1 และคันที่ 2 เราออกแบบไม่ให้เกิน 15 นาทีต่อคัน 
ตอนนี้เส้นทางทับซ้อนกันไม่เยอะแล้ว มีการออกแบบใหม่ให้การทับซ้อนน้อยลง การเชื่อมต่อ
เพิ่มขึ้น มันท�าให้ Lap Time สั้นลง เนื่องด้วยสามารถควบคุมรถเมล์ได้
 เส้นทางจะเพิ่มได้ไหมข้ึนอยู่กับขนส่งจังหวัด แต่ว่าถ้าเรามองในกรอบของผู้ประกอบการ
ถ้ามีเส้นทางเพิ่มเติม มีผู ้ประกอบการเพิ่มเติมเราก็ยินดี ที่เปิดโอกาสให้คนเชียงใหม่ใช้บริการ
เพิ่มขึ้น แต่ทุกวันนี้ 11 เส้นทางตอบโจทย์กับ Urban Area แล้ว ที่แม่เหียะก็อยากจะเชื่อมต่อ
ด้วยเหมือนกัน

อรช บุญ-หลง
 ก็ขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนด้วยใช่ไหมคะ ถ้าหากอยากจะให้ขนส่ง
สาธารณะเข้าไปเชื่อมต่อด้วย 

ปรเมษฐ์ บันสิทธิ์
 มีเพิ่มเติมอีกนิดนึง เมื่อวันพฤหัสทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
การจราจรของจังหวัด ได้มีการปรับปรุงป้ายรถเมล์ จ�านวนป้ายรถเมล์ทั้งหมดในการน�าร่อง 
7 เส้นทางหลัก จะมีการใช้จุดให้ชัดเจนมากขึ้น และป้ายตรงไหนที่สับสนก็จะมีการจัดระเบียบและ
ออกแบบป้ายใหม่ทั้งหมด ก็จะท�าให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่จะเข้าถึงระบบรถเมล์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

อรช บุญ-หลง
 ป้ายรถเมล์ รวมป้ายทั้ง 3 เจ้าแล้วใช่ไหมคะ

ปรเมษฐ์ บันสิทธิ์
 ใช่ครับ จะเป็นป้ายรถเมล์ของเชียงใหม่ แต่ละป้ายจะบอกว่าสายไหนไปทางไหนบ้าง 

อ.นิรันดร โพธิกำนนท์
 ที่พูดเร่ืองความถ่ีของรถเมล์ที่จะวิ่ง ผมคิดว่าประเด็นส�าคัญคือความถี่จะเห็นชัดเมื่อรถ
มันเต็มหมด แต่ถ้ายังไม่มีความแออัดแบบนั้น การเข้าป้าย ออกป้าย ส�าคัญยิ่งกว่า คนก็จะรอขึ้น
และเช่ือมั่นการขนส่งสาธารณะมากกว่า แล้วคนจะแน่นขึ้น มีการใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้น แล้ว
ค่อยเพิ่มความถี่ เป็นเรื่องที่แต่ละเจ้าท�าได้ด้วยตนเองก่อนเลย

ขนส่งสาธารณ
ะในเมืองเชียงใหม่กับการแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน
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 ในเรื่องของจักรยาน ผมคิดว่าในเมืองเชียงใหม่เคยมีทางจักรยานน�าร่อง แล้วได้เปิดใช้
มาแล้ว ผมก็อยากจะให้มีการรื้อฟื้นตรงนี้ขึ้นมา ถ้าจัดท�า Car Free Day แล้วก็มีกิจกรรมรองรับ
เพื่อให้คนได้เข้าร่วม เราต้องไม่ลืมว่าแค่จักรยาน คนที่ใช้รถยนต์ต้องรู้ว่ารถเมล์จอดที่ไหน ใช้ยังไง 
น่าจะเปิดให้คนขึ้นฟรี Car Free Day เพื่อให้ลองใช้ดู

อรช บุญ-หลง
 เรื่องเลนจักรยานก็ส�าคัญมากนะคะ ถ้าชวนคนมาขี่จักรยานแต่เส้นทางไม่ปลอดภัยก็ล�าบาก 
เหมือนญี่ปุ่น 
 สิ่งที่พี่ชัชพูดสักครู่ คือการท�าเมืองน่าเดิน เราก็ท�าอยู่ คือ ราชด�าเนินโมเดล แต่เราเริ่มจาก
ขยะก่อน เพื่อที่จะให้เป็นเมืองที่น่าเดินมากขึ้น เราคิดว่าถ้าราชด�าเนินเริ่ม ชุมชนอื่นๆ ก็จะท�าได้
ไม่ยาก แล้วก็โยงกับเร่ืองย่านสร้างสรรค์ ที่เราจะดึงคนในเมืองและนักท่องเที่ยวใช้เมืองมากขึ้น 
ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ 
 คือเสนอว่าหลังจากคุยวันน้ีก็ได้แง่มุมดีๆ หลายอย่าง อยากยกระดับให้มีแผนแม่บท
การคมนาคมในเมืองเชียงใหม่ ดูทุกเร่ือง ทั้งทางเดิน จักรยาน รถส่วนตัว รถสาธารณะ และใน
อนาคตก็จะมีรถไฟฟ้า เราลองช่วยยกระดับให้มีแผนแม่บทเพื่อท�าให้เราเห็นจินตภาพในอนาคต
ที่เราจะเห็นร่วมกัน เพื่อให้เห็นช้างทั้งตัว 
 และในช่วง กุมภา มีนา เมษา ที่มีฝุ่นควันเยอะๆ ของดการเอารถยนต์ออกมาเยอะๆ เพราะ
เป็นช่วงวิกฤตจริงๆ ก็ต้องขอความร่วมมือให้ลดหรือใช้ให้น้อยที่สุด จะเป็น Car Free Day หรือ
อะไรก็แล้วแต่ ก็อยากจะส่งความคิดเห็นข้อเสนอแนะมายังสภาลมหายใจนะครับ

อรช บุญ-หลง
 ที่พ่ีชัชพูดมาก็เห็นภาพว่าช่วงกุมภา มีนา เมษา ปี 64 ร่วมกันลดฝุ่นควันในเมืองก่อน 
ตอนนั้นป้ายรถท�าเสร็จรึยังคะ

ปรเมษฐ์ บันสิทธิ์
 30 วันนี้ก็เสร็จแล้วครับ

อรช บุญ-หลง
 เราลองมารณรงค์แคมเปญเล็กๆ ดูไหมคะ เช่น อ.นิรันดร มีแก๊งปั่นจักรยานวันอาทิตย์ 
เราอาจจะมีข้ึนรถบัสวันอาทิตย์ก็ได้ แล้วประชาสัมพันธ์ให้เห็นภาพ แล้วดูว่ามันสะดวกจริงไหม 
ท�าได้จริงหรือเปล่า เป็นเส้นทางตัวอย่าง เพิ่มเรื่องศิลปวัฒนธรรมไปด้วยก็ได้ค่ะ ถือเป็นการ
ท่องเที่ยวไปในตัวได้ด้วย เพื่อน�าไปสู่การใช้รถส่วนตัวในเดือน กุมภา มีนา เมษายน
 ขอเชิญ อ.นิรันดร พูดทิ้งท้ายคนแรกเลยค่ะ

อ.นิรันดร โพธิกำนนท์
 ก็คิดว่าการพูดคุยวันน้ีมีประโยชน์ ผมก็จะไปทดลองใช้รถเมล์ดูบ้าง อยากจะให้ท�าเรื่อง
เข้าป้าย ออกป้ายให้ตรงเวลา ผมเชื่อมั่นว่าตรงนี้จะท�าให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ เพราะคน
จะใช้เพิ่มขึ้น
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 ส่วนเส้นทางจักรยาน เส้นทางที่เคยเปิดใช้ในปี 58 น่าจะเอากลับมาใช้อีกครั้ง แล้วท�าด้วย
ความเข้าใจ

ปรเมษฐ์ บันสิทธิ์
 ในฐานะผู้ประกอบการก็ยินดีร่วมกับสภาลมหายใจในทุกๆ ด้านนะครับ เมื่อ 2 อาทิตย์
ก่อนก็มีการถ่ายคลิปของสภาลมหายใจในการใช้รถไฟฟ้า ตรงนั้นก็ได้อธิบายการใช้รถไฟฟ้า
ในหลายๆ แบบ ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราเอาเรื่องมลพิษมาเป็นปัจจัยในการแก้ไขปัญหา 
 ในการท�างานภายใต้เครือข่าย หลายๆ ภาคส่วนก็พร้อมจะเข้ามาท�างานอย่างบูรณาการ 
ไอเดียจากหลายๆ ท่านน่าจะเกิดขึ้นได้จริงถ้าหากเราร่วมกัน

ณัฐศำสตร์ ศรีนำ
 เราร่วมมือกับสภาลมหายใจกันมาตลอด เราก็ยินดี แก้ไข ปรับปรุง สนับสนุนในทุกๆ ด้าน 
เรามองว่าประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบเราพยายามปรับราคาให้คนเชียงใหม่ได้เข้าถึง
มากขึ้น 

(ค�าถามจากผู้ร่วมเสวนา)
Plai-auw Thongsawat
 ตอนนี้เมืองเชียงใหม่มีรถขนส่งสาธารณะกี่คันคะ เมล์เทศบาล 2 คัน รถไฟฟ้า E4C 1 คัน 
รวม 3 คันใช่ไหมคะ ถ้าใช่ ตารางเวลาที่ชัดเจนตรงเวลาตามที่ อ.นิรันดร เสนอยิ่งจ�าเป็น 

ปรเมษฐ์ บันสิทธิ์
 ถ้าเป็นหมวดเครือข่าย ปัจจุบันเทศบาลถ้าวิ่งในถนนเลยจะมีอยู่ 9 คัน E4C มี 1 คัน และ
มีอีก 4 คันก�าลังจะมา 

ณัฐศำสตร์ ศรีนำ
 RTC เรามีรถอยู่ 11 คัน เราหวังว่าการกลับมาหลังโควิดก็จะท�าให้ได้ภายใน 20-30 นาที 
เราพยายามจะปรับให้มันเข้ากับรูปแบบการเดินทางให้ได้มากที่สุด 

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ 
 ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ ครั้งนี้เราใช้สโลแกนคือ “ผู้ที่มีลมหายใจเดียวกัน” อยากจะให้
ทุกส่วนมาช่วยกันเพราะเกิดผลกระทบร่วมกันอยู ่แล้ว เพื่อทุกคน เพื่อลูกหลาน ญาติพี่น้อง 
นักท่องเที่ยว คงต้องช่วยกันอย่างจริงจัง จริงใจ และต่อเนื่อง
 ช่วงน้ีอยากให้เป็นโหมดของการเตรียมพร้อมและป้องกันลดฝุ่นควัน PM 2.5 ให้ได้มาก
ที่สุด ให้แอ่งล�าพูน-เชียงใหม่สะอาดที่สุดเท่าที่สะอาดได้ เพื่อรองรับช่วง กุมภา มีนา เมษา เพราะ
ช่วงนั้นจะมีฝุ่นควันจากการเกษตรเข้ามา
 เราจะมีมหกรรม PM 2.5 Expo ในเดือนพฤศจิกายน (คาดว่า จะจัดที่หอประชุมนานาชาติ 
700 ปี) ซึ่งจะน�าเอาความรู้ทุกภาคส่วนมาแลกเปลี่ยนกัน แล้วเราจะมีงาน Fair เครื่องวัดอากาศ 
เคร่ืองฟอกอากาศ ผลิตที่ปลอดฝุ่นควัน นวัตกรรมที่ลดฝุ่นควันเข้ามาด้วย เราจะเชิญชวนพี่น้อง
ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาคเหนือและทั่วประเทศ ในการผนึกก�าลังร่วมกัน ให้ กุมภา มีนา เมษา 
ให้ฝุ่นควันลดลงได้ เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกัน

ขนส่งสาธารณ
ะในเมืองเชียงใหม่กับการแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน
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สรุป
อ.นิรันดร โพธิกำนนท์
 มีความเช่ือว่ารถขนส่งสาธารณะที่มีอยู ่แล้วหรือก�าลังจะเพิ่มข้ึนหลังจากจะมีการสร้าง
รถไฟฟ้าขึ้นมา คิดว่าเชียงใหม่ก็จะมีความหวังมากขึ้น

ณัฐศำสตร์ ศรีนำ
 RTC เราก็ให้บริการมาเข้าปีที่ 3 ผู้โดยสารที่จะได้ปริมาณวันละ 1,500 คน วิ่งจาก
สนามบิน-รอบเมืองเชียงใหม่ ชื่อว่าสาย R3 สาย R1 คนในท้องถิ่นหรือประชาชนจะใช้กันเยอะ 
คือ สายต้นทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ขนส่งช้างเผือก ขนส่งอาเขต และเซ็นทรัลเฟสติวัล ตรงนี้จะมี
นักเรียนนักศึกษาใช้กันเยอะ

ปรเมษฐ์ บันสิทธิ์
 หมวด 1 สายแรก B4 เราออกแบบเส้นทางจากเชียงใหม่ขนส่งอาเขต ปลายทางที่
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 ช่วงที่ 1 B6/2 จากสนามบินเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ถนนมหิดล ผ่าน ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ เลี้ยว
ซ้ายผ่านโรงพยาบาลสวนดอก มุ่งหน้าสู่หลัง มช. แล้วกลับรถมุ่งหน้ามาทางคันคลอง แล้วมาเลี้ยว
ที่สวนดอก ออกนิมมานฯ สู่แยกรินค�า ออกซูเปอร์ไฮเวย์ แล้วเลี้ยวขวาเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ แล้ว
ปลายทางที่ขนส่งช้างเผือก
 ช่วงที่ 2 B6/2 จากขนส่งช้างเผือกกลับมาทางราชภัฏ มุ่งไปทางเซ็นเฟส ไปขนส่งอาเขต 
จากขนส่งอาเขตก็กลับไปทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผ่านเส้นทางเข้าเมืองสาย 1 
 ในอนาคตเราคิดว่าจะมีรถตุ๊กๆ ไฟฟ้า รถแดงไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า รถประจ�าบ้านไฟฟ้า 
ถ้าเราลดเครื่องยนต์สันดาปในเมืองก็เปรียบเทียบได้เท่ากับการดับกองเพลิงบนเขาได้ น่าจะ
ช่วยลดมลพิษในเมืองเชียงใหม่ได้

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ 
 อยากเริ่มอย่างน้ีว่า ที่ผ่านมาเรามักจะมองไปที่ชนบท แต่จริงๆ แล้วทางสภาลมหายใจ
อยากเห็นการแก้ปัญหาทุกสาเหตุ ตั้งแต่ พื้นที่ในป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน พื้นที่อุตสาหกรรม
และคมนาคมขนส่งด้วย 
 คมนาคม 365 วัน ประเด็นคือเราไม่สามารถจัดแบบ Hotspot ได้ว่าออกมาเท่าไหร่ อย่างไร 
ข้อมูลตรงนี้เราแทบจะไม่มี เพราะฉะนั้นเราจะท�าอย่างไรที่จะบริหารเรื่องฝุ่นควันจากการคมนาคม
ทั้งปีได้ไหม
 สอง เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะเร่ิมเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ หรือเอาเครื่องติดที่ท่อไอเสีย
เพื่อป้องกันฝุ่นควัน หรือเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าในอนาคต
 หนึ่ง ก็คือว่า เราก�าลังเริ่มเป็นโมเดลคือมีถนนให้คนสัญจรโดยการเดิน
 สอง คือ เส้นทางจักรยาน รณรงค์เรื่องการท�าให้รถจักรยานเป็นเอกได้ไหม เพราะในเมือง
เรามีเส้นทางให้รถวิ่ง 40 กม. ต่อชั่วโมงแต่จริงๆ แล้วมันเกิน ทางสภาลมหายใจอยากจะให้รณรงค์
เหลือ 30 กม. ต่อชั่วโมงเพื่อให้เป็นมิตรกับจักรยาน
 สาม คือ ให้สัญจรทางเรือโดยใช้แม่น�้าปิง ตอนนี้ก�าลังพยายามทดลองกัน จากท่าหลุก 
มากาดวโรรสโดยทางเรือได้ไหม เริ่มจากสันทราย-ต้นกอก
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ปรเมษฐ์ บันสิทธิ์
 เราเริ่มที่จะเลือกรถไฟฟ้า เราดับกองไฟจากการสันดาปภายในที่บ้านเรา เหมือนกับที่เรา
ไปรณรงค์ไฟป่ากับพี่น้องชนบทหรือภาคการเกษตร
 ในส่วนพื้นที่เมืองเก่า ในส่วนนี้เราอาจจะช่วยกันในการหารถไฟฟ้าเข้ามาช่วยวิ่ง เพ่ือให้
เมืองเก่าลดการสันดาปภายในและเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าประจ�าทางแทน
 RTC ข้อได้เปรียบคือคนใช้ App ในการติดตามรถได้ แต่ถ้าเข้าป้าย ออกป้าย ให้ตรงเวลา
จะส�าคัญกว่า เพราะว่าผู้สูงอายุ บางคนไม่รู้จักการใช้ App ถ้าเข้าออกตรงเวลาจะเป็นเสน่ห์ในการ
ใช้รถขนส่งสาธารณะ และมีสิ่งจูงใจให้คนขับรถในการเข้าป้ายตรงเวลา แล้วค่อยเช็กว่าการเข้าป้าย
ตรงเวลาท�าให้มีคนขึ้นรถเยอะหรือไม่

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ 
 มันต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลในการลดหย่อนภาษี ต้องมองว่าปัญหาฝุ่นควันเป็นปัญหา
ระดับชาติและระดับภูมิภาค เพราะฉะนั้นต้องมีเจตจ�านงในการแก้ปัญหาและวางนโยบาย แต่
อย่างน้อยการเปลี่ยนแปลงระบบที่สร้างมลพิษไปสู่ระบบคมนาคมขนส่งที่ไม่สร้างมลพิษน่าจะ
เป็นนโยบายที่ส�าคัญเรื่องนึง

ปรเมษฐ์ บันสิทธิ์
 มีเพิ่มเติมอีกนิดนึง เมื่อวันพฤหัสทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
การจราจรของจังหวัด ได้มีการปรับปรุงป้ายรถเมล์ จ�านวนป้ายรถเมล์ทั้งหมดในการน�าร่อง 7 
เส้นทางหลัก จะมีการใช้จุดให้ชัดเจนมากข้ึน และป้ายตรงไหนท่ีสับสนก็จะมีการจัดระเบียบและ
ออกแบบป้ายใหม่ทั้งหมด ก็จะท�าให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่จะเข้าถึงระบบรถเมล์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ 
 คือเสนอว่าหลังจากคุยวันน้ีก็ได้แง่มุมดีๆ หลายอย่าง อยากยกระดับให้มีแผนแม่บท
การคมนาคมในเมืองเชียงใหม่ ดูทุกเรื่อง ทั้งทางเดิน จักรยาน รถส่วนตัว รถสาธารณะ และ
ในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้า เราลองช่วยยกระดับให้มีแผนแม่บทเพื่อท�าให้เราเห็นจินตภาพในอนาคต
ที่เราจะเห็นร่วมกัน เพื่อให้เห็นช้างท้ังตัว 

ขนส่งสาธารณ
ะในเมืองเชียงใหม่กับการแก้ปัญ

หาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 20

ขยะเป็นศูนย์?...
กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563
13.00-15.00 น. 

ผู้ร่วมเสวนา
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
วิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อ�านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม่
ประสพชัย แขกอ้อย วิศวกรสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม่
อรุณี คนว่อง นักพัฒนาชุมชนช�านาญการ อบต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ประยุทธ์ ถนอมบุญ ผู้จัดการและวิศวกร 
 โครงการศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาล 
 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
นลี อินทรนันท์ ฝ่ายโครงการภาคีเมือง สภาลมหายใจเชียงใหม่
ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
บุษยา คุณากรสวัสดิ์ สมาชิกสภาลมหายใจเชียงใหม่ (ผู้ด�าเนินรายการ)

บุษยำ คุณำกรสวัสดิ์
 สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาพูดคุยกันในหัวข้อ “ขยะเป็นศูนย์?... กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่าง
ยั่งยืน” เวทีเสวนาสาธารณะครั้งที่ 20 นะคะ 
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 ช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝน ปัญหาฝุ่นควันก็จะเบาบางลง แต่หลังจากนี้เราก็ต้องมาพบศึกหนัก
กันอีก เราจะเห็นว่า 3 -4 ปีให้หลังมานี้ สถานการณ์ฝุ่นควันเกิดขึ้นเร็วมาก หนักหนาแล้วยาวนาน
มาก ต้นปีที่ผ่านมาเราก็เจอฝุ่นควันเกือบๆ 3 เดือน และแตะค่าฝุ่นควันหลักสูงมาก
 หนึ่งในปัจจัยเกี่ยวกับฝุ่นควันก็มีเรื่องขยะอยู่ในนั้นด้วย เราจะพบว่ามีขยะหลายประเภท
ที่มีปัญหาฝุ่นควันอยู่ในนั้น โดยเฉพาะถ้าก�าจัดโดยการเผา หลายปีที่แล้วขยะส่วนหนึ่งจากการเผา
คือ ใบไม้ พลาสติกและอื่นๆ เรื่องขยะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นควันโดยตรง 
 วันนี้สภาลมหายใจจึงเป็นเจ้าภาพในการพูดเรื่อง หัวข้อ “ขยะเป็นศูนย์?... กับการแก้ปัญหา
ฝุ่นควันอย่างยั่งยืน” การจัดการฝุ่นควันมีการท�าให้การเผาเป็นศูนย์ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว แล้ว
การจัดการขยะจะท�ายังไง วันนี้เรามีวิทยากรหลายท่านที่จะร่วมพูดคุยกับเรา มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งในเมือง ชานเมือง นอกเมือง ซึ่งจะน�าเอาประสบการณ์การจัดการขยะในหลายๆ 
ที่มาแลกเปลี่ยนด้วยนะคะ 
 ขอไล่จาก อปท. ก่อนเพราะเป็นหน่วยงานที่จัดการขยะโดยตรงแต่ละพื้นที่ อยากจะทราบ
ว่าแต่ละ อปท. มีการจัดการอย่างไรบ้างเกี่ยวกับขยะ ขอไล่จากพื้นที่ด้านนอกเมืองเข้ามาในเมือง
ก่อน ว่าแต่ละที่เป็นอย่างไร ขอเชิญคุณอรุณี คนว่อง นักพัฒนาชุมชนช�านาญการ อบต.กื้ดช้าง 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ช่วยเล่าให้ฟังว่า ใน อบต. มีปัญหาขยะอย่างไรและ อบต. ได้ท�าอะไรไปบ้าง
เกี่ยวกับปัญหาขยะค่ะ

อรุณี คนว่อง
 ของเราเป็น อบต. เล็กๆ ในต�าบลกื้ดช้าง ไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักพัฒนาชุมชน
จึงต้องมาจัดการเรื่องปัญหาขยะ เดิม ต.กื้ดช้างไม่มีการจัดการเรื่องขยะเลย ชาวบ้านก็จะขุดหลุม
แล้วเอาขยะไปทิ้ง 
 (แชร์สไลด์) พื้นที่ ต.กื้ดช้าง มีพื้นที่ 306 ตรว. เป็นพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ ที่เหลือเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมและอุทยาน และพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า มีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยว
จึงมีประชากรเข้ามา ประชากรส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพ
ค้าขายและธุรกิจท่องเที่ยว มีกลุ่มชาติพันธุ์ 5 ชาติพันธุ์ 
 ประเด็นขยะ ปี 59-60 กื้ดช้างเริ่มจัดการขยะตั้งแต่ปี 59 มีนโยบายไร้ขยะ ช่วงนั้น
งบประมาณของเรามี 10,000 บาทในการส่งเสริมการจัดการขยะ ตอนนั้นเราท�าได้แค่ท�าป้ายรณรงค์
และประชุมทุกภาคส่วนในการรณรงค์การจัดการขยะ เน้นการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 ระยะที่ 2 ปี 61-63 ทางมหาวิทยาลัยมาท�า KM (Knowledge Management) พื้นที่ก่อน 
และพื้นที่เราเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวท�าให้มีขยะค่อนข้างเยอะ เราจึงท�าการเก็บข้อมูลของขยะก่อน
เพื่อทราบปริมาณขยะและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ รวมถึงการจัดการขยะใน
ครัวเรือนว่าชุมชนจะจัดการอย่างไร หลังจากนั้นก็อบรมการใช้ประโยชน์จากขยะ เช่น กล่องนม 
หลอดดูด เป็นการน�าขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ที่สุด หลังจากนั้นก็ท�าประชาคมเพื่อจัดท�า
แผนการจัดการขยะระดับชุมชน เพื่อให้ทราบว่าแต่ละชุมชนหรือหย่อมบ้านต้องการจัดการขยะ
แบบไหน ให้เขาเสนอเอง ท�าให้เกิดแผนระดับหมู่บ้าน ส่วนมากขยะเปียกจะจัดการเอง ขยะทั่วไป
บริจาคได้บริจาค ขายได้ขาย จริงๆ แล้วเรารณรงค์ให้มีการล้างถุงพลาสติกให้สะอาดแล้วขาย 
มี 1 หมู่ที่เริ่มท�าแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดี ตอนนี้การท�าแผนยังเหลืออีก 3 หมู่บ้านเนื่องจาก
ติดสถานการณ์โควิด 

ขยะเป็นศูนย์?... กับการแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน
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 ระยะที่ 3 มีความคาดหวังว่า ในระดับหมู่บ้าน ต�าบล มีคู่มือการแยกขยะและออกข้อบัญญัต ิ
มีการแยกขยะในระดับต�าบล รวมถึงมีนักคัดแยกขยะ ความคาดหวังของเราอยากมีศูนย์จัดการขยะ
ระดับหมู่บ้าน ต�าบล จัดการขยะที่ไปไหนไม่ได้แล้ว ที่เหลือจะเอาไปขายและใช้ประโยชน์

บุษยำ คุณำกรสวัสดิ์
 ขยะอย่าง 100% คิดเป็นสัดส่วนขยะประเภทไหนบ้างคะ

อรุณี คนว่อง
 ตอนนี้พลาสติกมีเยอะที่สุด แล้วเราจะมีปัญหาการสื่อสารของชุมชนเรื่องการตระหนักรู้ 
เพราะคนส่วนใหญ่เกิดความเคยชิน ความสะดวกสบาย ไม่ยอมเปลี่ยนเอาอย่างอื่นมาใช้แทน
ถุงพลาสติก เราท�าการอบรมหลายๆ รอบ ทั้งในชุมชนและในโรงเรียน ตอนนี้เน้นขยะอย่างเดียว
ไม่พอ ต้องเอาเศรษฐกิจเข้ามาเสริม เช่น หน้าบ้านน่ามอง เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ เป็นต้น

บุษยำ คุณำกรสวัสดิ์
 อบต.กื้ดช้างเป็น อบต. เล็กๆ ในชุมชน แต่เป็นโมเดลในหลายๆ เรื่อง น่าสนใจเรื่องมี
ส่วนร่วม 
 เดี๋ยวเราขยับไปอีก อบต. นึง ใกล้เมืองมาอีกนิดนึงแล้วท�าเรื่องขยะมาอย่างยาวนาน พื้นที่
ที่ทั่วประเทศมาดูงาน เชิญ ดร.อุบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ช่วยกรุณาเล่าให้เราฟังว่า อบต.ดอนแก้ว ท�าอะไรบ้างเรื่องการจัดการขยะ

ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย
 ที่ดอนแก้วเราจัดการขยะที่เรามีความคิดนอกกรอบตั้งแต่ปี 2543 ทาง อบต. เรามีความ
คิดว่าอยากแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ไม่อยากแก้ที่ปลายเหตุ การแก้ปลายเหตุคือ อบต. เราให้ประชาชน
มาทิ้งในถังเดียวแล้ว อบต. เราเอาไปจัดการ เราคิดว่าเราน่าจะแก้ที่ต้นเหตุ เพราะการแก้ปลายเหตุ
ไม่ถาวร การแก้ต้นเหตุคือใครสร้างขยะต้องจัดการขยะเอง
 เรามีนโยบายให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ 1 ครัวเรือน ถ้าบังคับจะไม่ถาวร แต่เราจะเน้น
การสร้างจิตส�านึกโดยให้ประชาชนอยากจะคัดแยกขยะ เราจึงลงไปชุมชนเพื่อสร้างแกนน�า โดย
ถามว่าเขาจัดการขยะอย่างไร แต่ละกลุ่มบอกว่า เอาไปฝัง เอาไปเผา เอาไปทิ้งที่รกร้าง หรือให้
เอกชนเก็บไป เราย้อนถามเขาว่าที่เราเอาขยะไปเผา ชุมชนเราอยู่สุขสบายดีหรือ แต่พบว่ามีคน
เสียชีวิต 2 คน เป็นมะเร็งในปอด มะเร็งในตับ จึงบอกไปว่าถ้าไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมน่าจะเกิด
จากการเผาขยะ ที่เผาในช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อากาศกดต่�า ท�าให้เกิดการแตกตัวเป็นอนุภาค
เล็กๆ ท�าให้เราหายใจเข้าไปในปอด ในร่างกาย ท�าให้เกิดมะเร็งในปอด ในตับ เมื่อชาวบ้านทราบ
ก็เกิดความตระหนัก เกิดความกลัว 
 และการเผายังซึมไปในน้�าใต้ดินด้วย ท�าให้น้�าใต้ดินเสีย ต้องหันมาใช้น้�าประปาก็ท�าให้
เสียเงินทองมากขึ้น แล้วยังท�าให้เกิดน้�าเสีย มีน้�าเน่า ท�าให้ชาวบ้านเกิดอาการท้องร่วงอย่างแรง 
อันเป็นผลมาจากการทิ้งขยะในน้�า ในที่สุดก็มีพาหะน�าโรคแล้วมาท�าลายเราต่อ เกิดจากการจัดการ
ขยะไม่ถูกต้อง เมื่อฟังแบบนี้ชาวบ้านก็เกิดการรวมตัวกันแล้วตระหนักมากขึ้น เกิดเป็นจิตส�านึกขึ้น 
ท�าให้เกิดการคัดแยกขยะ 
 ทาง อบต.ดอนแก้วเป็นฝ่ายสนับสนุนให้ชาวบ้านจัดการ คือ เมื่อคัดแยกแล้ว ก็สอนให้เขา
ท�าปุ๋ยหมักจากขยะเปียก ทั้งแบบแห้ง แบบเปียก จากนั้นขยะแห้งเราแบ่งเป็นขยะแห้งทั่วไป ซึ่ง
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เก็บไว้ในบ้านเพื่อไม่ให้เกิดขยะจร แล้ววันไหนจะเก็บขยะก็ประกาศให้ชาวบ้านทราบแล้วเก็บขยะ
ที่คัดแยกแล้วมา แล้วทาง อบต. ก็ชั่งขยะก็จะทราบว่า ขยะแต่ละวันของหมู่บ้านมีเท่าไหร่ ส่วนขยะ
รีไซเคิล ก็มีการจัดการโดยการท�าการคัดแยกขยะ แล้วเอาไปขาย ท�าให้มีเงินกองกลางของหมู่บ้าน 
แล้วน�าไปใช้ในการพัฒนาของหมู่บ้าน 
 แล้วหมู่บ้านอื่นก็มีการท�าธนาคารขยะ ทางเราก็สอนการท�าบัญชี บางหมู่บ้านก็จะมีการ
ประกาศให้มีการขายขยะทุกวันอาทิตย์ เรียกว่า “ตลาดนัดขยะ” อันนี้เป็นวิธีการจัดการขยะที่ทาง 
อบต.ดอนแก้วมี ซึ่งมีหลากหลาย อย่าไปจัดการให้เขามีรูปแบบเดียว เพราะว่าบางหมู่บ้านบริบท
ไม่เหมือนกัน สะดวกไม่เหมือนกัน ซึ่งเราจะไม่บังคับ จะท�าให้เกิดความร่วมมืออย่างถาวร
 ขยะทั่วไป อบต.ดอนแก้วได้ท�าเตาเผาขยะขนาด 800-1,000 องศาเซลเซียส โดยใช้สุสาน
นั้นๆ ของหมู่บ้าน ส�าหรับขยะอันตราย อบต.ดอนแก้วให้ใส่ในถังมีฝาปิดแล้วมีจุดทิ้งของหมู่บ้าน 
อบต. ก็ท�า MOU กับ อบจ. เมื่อ อบจ. จะเก็บขยะอันตราย ก็ให้อบต. ต่างๆ เอาไปส่งให้ 
 การจัดการโดยวิธีนี้คือ การจัดการปัญหาขยะโดยชุมชน โดยชุมชนเป็นพระเอก อบต. เป็น
ผู้ชี้แนะชี้น�า การบริการเหล่านี้ประชาชนได้รับการบริการฟรีไม่มีการเก็บเงิน เพราะประชาชนจัดการ
เอง เราคิดว่าวิธีการจัดการฟรีนี้น่าจะประสบความส�าเร็จเพราะไม่เก็บเงิน แต่ปรากฏว่าประชาชน
ออกไปท�างานกันหมด เวลาที่ อบต. จะไปเก็บขยะแต่เขาไม่อยู่บ้าน ขยะแห้งไม่มีคนเอามารวมไว้
ให้เรา เราจึงแก้ปัญหาโดยให้อาสาสมัครไปเก็บขยะแห้งมาให้ (ครอบครัวที่เอาขยะออกมาไม่ได้) 
อาสาสมัครก็ขอค่าบริการ 30 บาทต่อเดือน แล้วจากนั้นก็พบอีกกลุ่มนึงที่ไม่มีปัญหาเรื่องขยะแห้ง
แต่มีปัญหาขยะเปียกเนื่องจากเป็นชุมชนเมือง เขาจัดการขยะแห้งได้แต่จัดการขยะเปียกไม่ได้ 
เราก็ให้อาสาสมัครไปเก็บ โดยคิดค่าบริการเดือนละ 40 บาท และอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่มีใคร
อยู่บ้าน จัดการทั้งขยะเปียก ขยะแห้งไม่ได้ แม้ว่าจะแยกขยะแล้ว คิดค่าบริการเดือนละ 50 บาท 
 เพราะฉะนั้น อบต.ดอนแก้ว จึงมีการจัดการขยะอยู่ 4 รูปแบบ
 รูปแบบที่ 1 ฟรี ประชาชนท�าเองหมด
 รูปแบบที่ 2 เสียเงิน 30 บาท/เดือน ให้จัดการขยะแห้ง
 รูปแบบที่ 3 เสียเงิน 40 บาท/เดือน ให้จัดการขยะเปียก
 รูปแบบที่ 4 เสียเงิน 50 บาท/เดือน ให้จัดการทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง
 ตรงนี้คือ ขยะบุฟเฟต์ คือ ประชาชนเลือกได้ ตามความต้องการของประชาชน ครั้งแรก
มีคนเข้าร่วม 600 ครัวเรือน พอจัดขยะบุฟเฟต์เพิ่มขึ้นเป็น 4 พันกว่าครัวเรือน ในส่วนบ้านจัดสรร
ยังไม่เข้าร่วมเพราะเขามีการจัดการของเขาเอง ซึ่งครัวเรือนใดก็ตามจะเข้าร่วมการจัดการขยะ
ต้องมีการคัดแยกขยะก่อน หากไม่คัดแยกขยะเราจะไม่ให้เข้าร่วมโครงการเด็ดขาด

บุษยำ คุณำกรสวัสดิ์
  ต่อไปเป็นหน่วยงานเอกชน โครงการศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาล 
ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า บทบาทของบริษัทเป็นอย่างไร แล้ว
ตอนนี้จัดการอย่างไรบ้าง

ประยุทธ์ ถนอมบุญ
 (แชร์สกรีน) เป็นการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาล ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม ่
ขยะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปี 41 ตอนนั้นขยะเข้ามา 200 ตันต่อวัน ประมาณปี 47 ขยะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ 
เป็น 325 ตันต่อวัน ปี 48 49 เราปิดลง แล้วเราก็เปิดหลุมฝังกลบขยะช่วงปี 50 เราก็รับจาก อปท. 
รอบนอกมาด้วย ขยะจึงเพิ่มเป็น 425 ตันต่อวัน ปี 52 มีการสร้างโรงงานไฟฟ้าจากหลุมฝังกลบ

ขยะเป็นศูนย์?... กับการแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน



150

สภ
าล
มห
าย
ใจ
เช
ียง
ให
ม่

ขยะมาเป็นเชื้อเพลิง เมื่อขยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราก็มีการฝังกลบในพื้นที่มาเรื่อยๆ ปัจจุบันเรา
ย้ายมาโซนที่ 7 เป็นหลุมใหม่ มีขยะเข้ามา 700 ตันต่อวัน 
 เราก�าจัดขยะแบบไหน? โจทย์ของเราคือ ขยะไม่มีที่ทิ้ง เมื่อต้นทางหาที่ทิ้งขยะรวมกันมา 
ปลายทางก็ต้องหาวิธีการในการก�าจัดขยะ การทิ้งขยะมาที่สถานีขนถ่าย แล้วขนส่งมาที่หลุมประกบ
ขยะ มี 2 ส่วนออกมาคือ น้�าชะมูลฝอยและแก๊สชีวภาพ น้�าชะมูลฝอยก็จะท�าให้เกิดความสะอาด
ขึ้น ส่วนแก๊สชีวภาพก็จะน�าไปยังโรงไฟฟ้า ที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้ามีความร้อนทิ้งออกมา
เราสามารถเอาไปใช้เป็นพลังงานอบแห้งในโรงงานอบแห้งได้ แก๊สชีวภาพเราส่งไปให้ครัวเรือนเพื่อ
ใช้เป็นแก๊สหุงต้มได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 ในอนาคต แก๊สที่เหลือเราอาจจะมาบรรจุลงถังแล้วใช้กับรถบรรทุกที่บรรทุกขยะเข้ามา 
ในส่วนของบ่อหมักแบบไร้อากาศ ก็จะส่งไปบ่อผึ่ง แล้วน�าส่งไปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ลักษณะคล้ายๆ 
ปุ๋ย ในพื้นที่ควบคุม เพราะยังมีโลหะหนักอยู่ ต้องปลูกไม้โตเร็วเพื่อควบคุมโลหะเหล่านี้ 
 หลุมฝังกลบขยะหลังจากเวลาผ่านไป 20-30 ปีเราจะมีการรื้อแล้วใช้พื้นที่ซ้�าได้ท�าให้
ไม่ต้องขยายพื้นที่ในการฝังกลบขยะ ขยะที่ร่อนออกมาเราน�ามาใช้ใหม่ได้ ขายได้ เช่น แก้ว โลหะ 
ส่วนอินทรีย์วัตถุก็น�ามาปรับปรุงดิน ส่วนเชื้อเพลิงแข็งก็จะน�ามาเป็นเชื้อเพลิงให้เตาเผาเพื่อผลิต
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ส่วนดินน�าไปใช้ทับหน้าขยะที่เข้ามาใหม่ได้
 ตรงนี้คือกระบวนที่วางไว้ทั้งหมดในการบริหารจัดการขยะที่ต้นปัญหา คือขยะที่ไม่ได้
คัดแยก สังเกตว่าสีเขียว (แชร์สกรีน) ที่ท�าในปัจจุบันมีแค่ 50% ของผังทั้งหมด ที่เหลือเป็นแผน
ในอนาคต ซึ่งในอนาคตขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในการรับซื้อ 
 (รูป) มีสถานีขนถ่ายอยู่ 2 จุด จุดแรกเป็นของเทศบาลนครเชียงใหม่ (ประตูหายยา) 300 
ตัน/วัน จุดที่สอง สถานีขนถ่ายมูลฝอย (เอกชน) ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง 300 ตัน/วัน
 ที่ไหนบ้างที่เอาขยะมาทิ้งที่เรา ไกลสุดคือเชียงราย มาเป็นบางครั้ง เวียงป่าเป้า เชียงดาว 
แม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ มีล�าพูนบางส่วน รวมๆ แล้ว 36 อปท. 
 (รูป) การฝังกลบ ถ้าไม่มีการฝังกลบเราจะปิดทับด้วยดินเพื่อแก้ปัญหาหนอนแมลงวันต่างๆ 
ในส่วนของพื้นล่างมีการปูด้วยพลาสติก เพื่อป้องกันการซึมของน้�าชะขยะเข้าไปในดิน ส่วนพื้นที่
เปิดเราเปิดไม่กว้างเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องกลิ่น 
 หลุมที่ปิดแล้ว เราจะทับหน้าด้วยดินเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและการซึมของน้�าฝนที่เอา
น้�าเหม็นซึมลงไปในดินด้วย หลุมใหม่เราปรับเปลี่ยนการปิดขยะชั้นสุดท้ายเป็นพลาสติกปิดคลุม
ทับไปเพื่อไม่ให้น้�าฝนซึมเข้าไปในขยะ ส่วนกลิ่นเหม็นเรารวบรวมเป็นพลังงาน (แก๊สชีวภาพ)
 สิ่งที่เราท�าตอนนี้คือ หลุมฝังกลบขยะ (ทั้งดินกลบและคลุมด้วยพลาสติก) หลังจากนั้นเรา
ก็ท�าการลดแก๊สไข่เน่า แล้วเอาไปส�ารองไว้ที่เก็บแก๊สชีวภาพ แล้วส่งไปยังโรงไฟฟ้า โดยลดความชื้น
และเพิ่มแรงดันก่อน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ส่วนความร้อนทิ้งเราก็ส่งไปโรงอบล�าไย
 ลักษณะของพื้นที่ เราตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชนในรัศมี 2.5 กม. และในรัศมี 3 กม.  
มี 100 ครัวเรือน ดังนั้นเรื่องปัญหาผลกระทบต่อชุมชนจึงไม่ค่อยมีผลกระทบมากนัก เรากันพื้นที่
ไม่ให้ชุมชนเข้ามาใกล้เรา ส่วนหลุมเก่าที่ปิดไปแล้ว 150 ไร่ หลุมใหม่ 140 ไร่ ในอนาคตก็จะมี 150 
ไร่ที่ส�ารองไว้
 เรามีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งแก๊สชีวภาพไปให้ใช้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน (ภาพ
สถานีแก๊สชีวภาพ) มีการส่งแก๊สผ่านระบบท่อ ระยะทางรวม 11 กม. เป็นภาพของความส�าเร็จ
ในการส่งแก๊สที่ชาวบ้านสามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางชุมชนก็จะมีการเก็บรายละ 50 บาท
ต่อครัวเรือนเพื่อใช้ในการบ�ารุงในหมู่บ้าน
 ทั้งหมดคือกิจกรรมที่ท�ามาตั้งแต่ปี 41 จนถึงปัจจุบันครับ
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บุษยำ คุณำกรสวัสดิ์
 ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ อย่างที่บอกว่า อปท. ที่ส่งขยะมาจ�ากัดที่นั่น อปท. ที่อื่นนอกจาก 
อบต.ดอนแก้วที่จัดการขยะในครัวเรือนแล้ว อปท. อื่นเขาจัดการอย่างไร พอจะทราบไหมคะ

ประยุทธ์ ถนอมบุญ
 ผมไม่ทราบจริงๆ ครับ เพราะอาจจะมีหลุมฝังกลบขยะอื่นรับไป บางทีก็มีหลุมฝังกลบของ
เทศบาลรับไป

บุษยำ คุณำกรสวัสดิ์
 แล้วรวมๆ อย่าง 30 กว่า อปท. ประมาณกี่ตันคะ

ประยุทธ์ ถนอมบุญ
 ประมาณ 600 ตันต่อวันครับ ครึ่งนึงเป็นของเทศบาลนครเชียงใหม่ อีกครึ่งนึงก็เป็นของ 
อปท. อื่นๆ 

บุษยำ คุณำกรสวัสดิ์
 เมื่อสักครู่พูดถึงโรงไฟฟ้า บ่อไร้อากาศ แก๊สชีวภาพ ถ้าขยะไม่ได้แยกมาตั้งแต่ต้นทาง เรา
เอามาจัดการยังไงบ้างคะ

ประยุทธ์ ถนอมบุญ
 ขยะทีม่าเปน็ขยะรวม สิง่ทีเ่ราจ�าเปน็ตอ้งท�าอยา่งแรกคอืฝงักลบเพือ่ก�าจดักลิน่ทีจ่ะกระจาย
สู่ชุมชน หลังจากนั้นก็จะเกิดแก๊สชีวภาพเกิดขึ้น (กลิ่นเหม็น) เราก็ดึงมาใช้ประโยชน์โดยน�ามาเป็น
เชื้อเพลิง แต่ถ้าจะเผาเราไม่เผาขยะสด แต่ว่าในอนาคตเราจะท�าคือ ขยะที่ฝังกลบ 18-19 ปีจะ
ย่อยสลายตามธรรมชาติ เราจะขุดแล้วร่อนออกมาเพื่อเอาวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เช่น พลาสติกที่
ไม่ย่อยสลาย เศษไม้ต่างๆ เอาผึ่งให้แห้งแล้วเราก็เอาไปเข้าเตาเผา สิ่งส�าคัญของเชื้อเพลิงคือถ้า
เราเตรียมเชื้อเพลิงไม่ดีจะท�าให้มีปัญหาเรื่องมลพิษค่อนข้างสูง แต่ถ้าเป็นขยะที่ย่อยสลายแล้ว
เราเอามาผึ่งได้ แต่ขยะใหม่มีความชื้นสูง มีกลิ่น 

บุษยำ คุณำกรสวัสดิ์
 โรงไฟฟ้าตอนนี้ก็ด�าเนินการด้วยใช่ไหมคะ

ประยุทธ์ ถนอมบุญ
 โรงไฟฟ้าเตาเผาต้องรอโอกาส แต่ตอนนี้รอนโยบายจากรัฐบาลมาสนับสนุน ทางด้าน
วิธีการ เทคโนโลยีก็ได้ไปดูมาแล้ว 

บุษยำ คุณำกรสวัสดิ์
 ตอนนี้ที่ฮอดเป็นฝังกลบหมด

ขยะเป็นศูนย์?... กับการแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน
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ประยุทธ์ ถนอมบุญ 
 ใช่ครับ แล้วแก๊สชีวภาพที่ใช้ก็มาจากฝังกลบหมด แล้วโรงงานไฟฟ้าก็มาจากการฝังกลบ
ครับ ยังไม่มีเตาเผานะครับ ต้องรีบฝังกลบลงไป 

บุษยำ คุณำกรสวัสดิ์
 ขอเชิญคุณประสพชัย แขกอ้อย วิศวกรสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ ตอนนี้เทศบาล
นครเชียงใหม่ซึ่งมีประชากรแออัดที่สุดในเชียงใหม่ ตอนนี้มีการจัดการขยะอย่างไรบ้างคะ

ประสพชัย แขกอ้อย
 ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่เรามีขยะ 320 ตันต่อวัน มีครัวเรือน 7 หมื่นครัวเรือน 
การจัดการขยะภาพรวมจริงๆ เรามีขยะ 3 ประเภท 
 ขยะอันตราย เราเริ่มท�าตั้งแต่ปี 54 เราจ้างเหมาเอกชน แต่ละปีมี 37 ตันต่อปี ปัจจุบัน
ลดลงเหลือ 30 ตันต่อปี หมายความว่าขยะอันตรายของชุมชน ชาวบ้านก็ทิ้งบ้างแล้วเราก็รับมา 
และคาดว่าจะลดลงเรื่อยๆ 
 หมอกควัน มูลฝอยติดเชื้อ แต่เดิมเรามีเตาเผาขยะที่สุสานสันติธรรม ตั้งแต่ปี 41 เรา
รับมาจากโรงพยาบาล คลินิก โรงพยาบาลขนาดเล็ก (ไม่รวม มช.) แต่ปี 60 เราเริ่มเปลี่ยนเป็น
ระบบไม่เผาแล้ว เพราะมลพิษทางอากาศ หมอกควัน ละอองเหล่านี้ก็จะมีปัญหา ถึงแม้เราจะมี
ระบบตรวจสอบ ระบบกรองแค่ไหน แต่ความเชื่อมั่นของประชาชนก็ไม่มีความมั่นใจ ท่านนายกฯ
ก็เปลี่ยนระบบการนึ่งฆ่าเชื้อ เป็นวิธีหนึ่งของกฎกระทรวง ณ ตอนนี้เรามีเผากับนึ่ง ก็มีขยะ 1 ตัน
ต่อวันที่ก�าจัดได้ ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงเรื่องหมอกควัน ฝุ่น 
 มูลฝอยทั่วไป เทศบาลนครเชียงใหม่มี 320 ตันต่อวัน มีคัดแยก 3 ส่วน ส่วนแรกคือ
ขยะอินทรีย์ เราน�าไปที่ศูนย์ปุ๋ยของเทศบาล ที่สวนหลวงล้านนา ร.9 ท�าเป็นผักสวนครัวจากปุ๋ย 
 ขยะถุงด�า ยอมรับว่าเทศบาลนครเชียงใหม่มีอยู่ประมาณ 320 ตันต่อวันที่ส่งไปที่ บ้านตาล 
อ.ฮอด การคัดแยกขยะมีในครัวเรือน แต่เรื่องชุมชนบางครั้งทางหน่วยงานรัฐก็โดนต�าหนิว่า รถของ
เทศบาลไม่ได้คัดแยก เราจึงใช้การคัดแยกไว้ที่หลังรถ และก่อนที่จะส่งไปฮอดเราก็มีการคัดแยก
จากคนอีกครั้ง โดยใช้ระบบแรงงานคน
 ขยะ 320 ตันเราใช้รถ 47 คันวิ่ง 2-3 เที่ยวต่อคัน ประมาณ 100-120 เที่ยวต่อวัน ซึ่งก็
ผลิตมลภาวะในเมือง แต่วันนี้เรามาตระหนักเรื่องมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดมลภาวะสะสมจาก
รถ 47 คัน เราใช้ระบบรถเอกชน ซึ่งเปลี่ยนทุกๆ 5 ปี เพราะเกิน 5 ปี มลภาวะก็จะตามมา เทศบาล
นครเชียงใหม่ก็พยายามจัดหารถให้ใหม่ตลอดเวลาเพื่อลดภาวะทางอากาศได้ การก�าจัดขยะ
เราพยายามลดขยะภายในครัวเรือน แต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงใหม่ส่งไป 280 ตัน
ต่อวัน หมายความว่า 40 ตันต่อวันมาจากนักท่องเที่ยวที่ผลิตขยะในตัวเมือง ซึ่งจริงๆ แล้ว 
ขยะเกิดจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่เป็นขยะจร 
 วันนี้การให้ลดถึง 0 ค่อนข้างที่จะยาก วันนี้ถ้าธุรกิจเราฟื้นขึ้นมาก็จะมี 320 ตัน เพราะ
ฉะนั้นเราก็จะพยายามลดให้อย่างน้อยเหลือ 300 ตันให้ได้ ซึ่งถนนราชด�าเนินทั้งหมดจะเริ่ม
คัดแยกขยะตั้งแต่วันที่ 12 สิงหานี้แล้ว
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บุษยำ คุณำกรสวัสดิ์
 ขอเชิญครูเบลล่า-คุณนลี ฝ่ายโครงการภาคีเมืองของสภาลมหายใจเชียงใหม่ ตอนนี้
ท�าโครงการไร้เหลือ เป็นโครงการที่น�าเอาประสบการณ์ต่างๆ ของคนที่ท�างานด้านการจัดการขยะ
มาเผยแพร่ อยากขอเชิญให้ครูเบลล่าช่วยเล่าให้ฟังค่ะ

นลี อินทรนันท์
 ก่อนอื่นสภาลมหายใจเรามารวมตัวกันเพราะต้องการแก้ปัญหาฝุ่นควันในเชียงใหม่ ใน
ภาคเมืองเราจะบอกว่า PM 2.5 มาจากคนดอย แต่คนเมืองเราก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบค่อนข้างเยอะ 
ซึ่งมีประมาณ 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ
 1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ได้อากาศที่ดีเพิ่มขึ้น
 2. การใช้ยานยนต์ หรือใช้คาร์บอนต่�า โดยใช้รถไฟฟ้าหรือจักรยาน
 3. Zero Waste สิ่งที่พ้นจากมือเราไม่ใช่ขยะแต่เราน�าไปใช้ประโยชน์ได้
 ในการท�างาน Zero Waste เราคิดว่าเราจะท�ายังไงที่จะท�าให้คนท�างานในเมืองให้เกิด
ความน่าสนใจ เรามาคิดว่าการท�างานผ่าน Facebook ท�ากันง่ายๆ ใช้ชื่อรายการว่า “เชียงใหม่
ไร้เหลือ เพื่อโลก” เพื่อหาสิ่งที่ดีๆ ที่เขาท�าดีอยู่แล้ว ไปชื่นชมเขา แล้วฉายให้คนอื่นดูว่ามีสิ่งที่ดีๆ 
ที่เชียงใหม่ท�าแล้ว เช่น โครงการเอาขยะพลาสติกมาท�าถนนได้, หรือเอาโฟมมาท�าเป็นบล็อก, หรือ 
มช. มีการคัดแยกขยะที่ดีมาก เอาไปท�าไบโอแก๊ส, หรือสเปย์ขยะเปียกจากสุเทพ, การจัดการกิ่งไม้, 
การเอาเศษอาหารไปท�าปุ๋ย ของ ม.แม่โจ้ และมีการรณรงค์การไม่ใช้ถุงพลาสติกในตลาดโดยใช้
ถุงผ้า ซึ่งเราค้นพบว่าเชียงใหม่มีความเข้มแข็งแต่ว่ายังไม่พอ จะต้องท�าต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งเท่าที่ฟัง
หลายๆ ท่านก็น่าสนใจและอยากจะไปท�ารายการ
 มีค�าถามอยากจะถามท่านอื่นๆ คุณประสพชัย เป็นค�าถามที่คนทั่วไปถามเวลารณรงค์เรื่อง
การแยกขยะเปียก ขยะแห้ง คนจะถามว่า “ไม่รู้จะแยกกันท�าไม เพราะเก็บไปก็เอาไปรวมกันอยู่ดี” 
อยากจะถามทางเทศบาลว่า คิดยังไงกับค�านี้
 และเป็นไปได้ไหม ถ้าเทศบาลจะท�าโรงงานไบโอแก๊สของเราเอง อย่างที่ มช. ท�า เพื่อที่เรา
จะท�าการก�าจัดขยะเปียกเองแล้วน�าแก๊สมาใช้เอง
 อยากจะเรียนถามท่านทั้ง 2 ข้อนี้ค่ะ

ประสพชัย แขกอ้อย
 ขออนุญาตน�าเรียนว่า แนวคิดเราคิดมาหลายปีแล้ว แต่ปัญหาตัวเมืองเราก็คือ บริบท
ตัวเมืองกับชนบทจะต่างกัน ในเมืองเพื่อนบ้านยังไม่รู้จักกันเลยซึ่งมันบริหารจัดการได้ เราใช้วิธีว่า 
ถ้าชุมชนไหนพร้อม เช่น ถนนราชด�าเนิน เขาก็จะให้เราเอารถคัดแยกขยะออกไปเก็บได้เลย
 เมื่อก่อนเรามีถังขยะคัดแยก แต่วันนี้เราคัดแยกไม่ได้ สุดท้ายเราคิดว่าการเปลี่ยนรถให้เป็น
ช่วงเวลา เป็นการจัดการได้ แต่ความคาดหวังของประชาชนเรามองว่า ถุงด�าเก็บตอนเช้า ถุงขยะ
เก็บตอนบ่าย เราคิดว่าถนนราชด�าเนินจะเป็นจุดเริ่มแล้วขยาย กระจายไปรอบๆ เราก็ยอมรับว่า 
ถุง และรถเป็นแบบนั้น ในช่วงเวลาที่จ�ากัด เราแข่งกับเวลา เราไม่มีเวลามาคัดแยกขยะแล้วส่งไป
ฮอด 
 ถ้าเรามีสถานีขนส่งขยะมี 2 สถานี เราสามารถสลับกันได้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดไม่ได้ ซึ่ง 
300 ตันของขยะต้องส่งไป ฮอดไปก่อนเที่ยง เราต้องรีบขนส่งไป เป็นปัญหาที่ท้าทายมาก
 เรื่องไบโอแก๊ส เราสามารถเอาน้�าชะขยะมารวบรวมเพื่อผลิตไบโอแก๊สออกมา แต่จุด
คุ้มทุนไม่คุ้ม ซึ่งต้องมีพื้นที่กว้างกว่านี้ เรื่องไบโอแก๊ส หากเรามีพื้นที่กว้าง มีต้นทุนสูง ข้อกฎหมาย

ขยะเป็นศูนย์?... กับการแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน 
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อีกเยอะมาก ถามว่าเอกชนกับรัฐใครท�างานยากกว่ากัน เราต้องท�างานภายใต้ข้อกฎหมายอีกเยอะ 
เอกชนท�าเร็วกว่า นี่คือจุดท้าทาย เราอาจจะต้องน�าเรียนผู้ใหญ่ หากมีมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วย
แนะน�า เข้ามาช่วยกันท�าเพื่อหน่วยงานรัฐจัดหาทุน ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ นี่เป็นแนวคิดที่ผมประสบ
มา 20 กว่าปี

นลี อินทรนันท์
 เพราะฉะนั้นที่เรารณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะแห้งออกจากขยะเปียกเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
ใช่ไหมคะ เรารณรงค์ถูกทางแล้วใช่ไหมคะ

ประสพชัย แขกอ้อย 
 จริงๆ แล้ว น้�าชะขยะหรือน้�าขยะ ประเด็นหลักๆ คือ ลดน้�าหนักขยะที่ส่งไปที่ฮอด คือ 
300 ตันที่เราส่งไปที่ฮอด มีของเหลวประมาณ 50 ตัน 10-20% ถ้าเราแยกน้�าออกแล้วกักไว้
ที่เชียงใหม่ ไว้ที่หายยาแล้วท�าเป็นไบโอแก๊สได้ แต่พื้นที่เราไม่พอ เรามีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ซึ่งการ
ท�าไบโอแก๊สต้องใช้พื้นที่เยอะ 
 ส่วนเรื่องขยะที่เป็นอาหาร ท�าอีเอ็ม เราท�าอยู่แล้ว แต่เรามีขยะที่ต้องแข่งกับเวลาซึ่งมาจาก
ภาคธุรกิจ มีวันนี้ต้องไปวันนี้ ภายใน 4 ชั่วโมง ตอนนี้บางคนกักขยะไว้ในบ้าน 4-5 ชั่วโมง 
หมายความว่าขยะ 12 ชั่วโมงยังไม่ถึงฮอด แต่ถ้าเรามีขยะแห้ง 5 ตัน 10 ตัน เราไม่ต้องแข่งกับเวลา 
เราสามารถแยกสสารได้ ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากของเมือง ทั้งกรุงเทพฯ อย่างภูเก็ตเป็นเกาะ 
ท�าอะไรไม่ได้ เผาอย่างเดียว
 ทางเราก็รับฟัง แล้วปฏิบัติตาม ตรงไหนเราท�าได้ เราก็ท�าได้เลย

บุษยำ คุณำกรสวัสดิ์
 มีประสบการณ์จากการจัดการขยะ นอกจาก อบต.ดอนแก้ว จัดการได้กับชุมชน แต่บางที
ท�าการดึงขยะบางอันออกมาก่อน อย่างสุเทพ อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละที่จะจัดการยังไง
 แต่ละที่มีการจัดการขยะ ในแง่จากมุมมองของเรา การจัดการขยะอะไรที่ได้ผลและสามารถ
แก้ปัญหาฝุ่นควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอีกไม่กี่เดือนฝุ่นควันก็จะมาอีกแล้ว 
 เชิญ อปท. ก่อนไหมคะ เชิญ อบต.ดอนแก้ว ค่ะ

ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย
 ถ้าถามว่าขยะที่ก่อให้เกิดหมอกควันมากที่สุด ก็คือขยะที่เป็นกิ่งไม้ ใบไม้ เพราะประชาชน
จะดายหญ้า ตัดกิ่งไม้ ใบไม้ แล้วเผา ก็จะเกิดปัญหาหมอกควัน ขยะในครัวเรือนเราจัดการได้ ทาง 
อบต.ดอนแก้วใช้วิธีการน�าเอาเศษกิ่งไม้ ใบไม้ มาท�าปุ๋ยหมัก ท่านนายกให้เราซื้อเครื่องย่อย โดย
ฝ่ายงานป้องกันฯ จะไปจัดการเรื่องการตัดแต่งกิ่งไม้ แล้วกองส่งเสริมการเกษตรน�าเครื่องย่อยออก
ไปย่อยเลย แล้วเอามาท�าปุ๋ยหมัก
 แล้วปุ๋ยหมักก็น�ามาจากขยะจากครัวเรือนด้วย จึงท�าเป็นปุ๋ยหมักกลาง จึงท�าให้เศษใบไม้ 
กิ่งไม้ ไม่พอ เราเลยออกข้อบัญญัติห้ามเผาตลอดปี ประชาชนเขาก็จะทราบว่าถ้ามีกิ่งไม้ ใบไม้ 
ก็จะแยกไว้แล้วเราก็เอารถไปเก็บ แล้วเอามาบดย่อยท�าปุ๋ย ดังนั้นในเรื่องขยะเปียกเราก็เอาท�า
พร้อมกับกิ่งไม้ใบไม้ได้ เรามีปุ๋ยหลายตันมาก 
 ที่ต�าบลดอนแก้ว หากมีฝุ่นควันประชาชนจะรีบโทรแจ้ง แล้วเราก็จะออกไป แล้วการเผา
ที่เตาของเรา เตาเราขนาด 80-100 องศาเซลเซียส เราก�าหนดให้เผาในช่วง 10 โมงตอนเช้าจนถึง
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บ่าย 2 นอกเหนือจากนั้นเราไม่ให้เผา เพราะความกดอากาศสูง แต่เตาของเราประหยัดพลังงาน
จะเกิดควันช่วงแรกไม่เกิน 5 นาที หลังจาก 5 นาทีไม่มีควันด�า เราเคยตรวจอากาศรอบเตาเรา
กับสี่แยกศาลากลาง ปรากฏว่าคุณภาพอากาศรอบเตาเรามีมากกว่า จึงสร้างความสบายใจให้กับ
ประชาชน
 ตรงนี้คือการจัดการหมอกควันของ อบต. เรา ในตัวชุมชนเราจะไม่มีปัญหาหมอกควันที่
เกิดจากชุมชนของเราเอง แต่เกิดจากการไหลในช่วงฤดูแล้วจึงต้องเฝ้าระวัง นอกจากนี้เรามี “ตาไว 
ใจกล้า” ที่ออกลาดตระเวนว่ามีการเผา มีการทิ้งขยะไหม เราก็มีชุมชนช่วยกันในการดูแล 
 ขยะของเรามีประมาณ 3-4 ตันต่อวัน ซึ่งมีขยะเปียกเยอะ แต่เราจัดการโดยการท�าปุ๋ยหมัก 
ขยะรีไซเคิล เราก็จัดการโดยการท�าธนาคารขยะ ก็จะเหลือเป็นขยะทั่วไปไม่ถึงวันละตันที่น�าเข้า
เตาเผา 
 ทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้ละมือ ใครสร้างขยะต้องจัดการขยะด้วยมือเราเอง

บุษยำ คุณำกรสวัสดิ์
 ดูเหมือนว่าแนวคิด อบต.ดอนแก้ว คือ จัดการขยะที่ครบวงจรคือแยกตั้งแต่ต้นทาง 
ย่นระยะทางให้ขยะเป็นไม่ใช่ขยะให้เร็วที่สุด
 อบต.กื้ดช้าง มีการจัดการอย่างไรต่อไป และมีแนวคิดเกี่ยวกับหมอกควัน เกี่ยวกับขยะ
อย่างไร เชิญค่ะ

อรุณี คนว่อง
 พื้นที่กื้ดช้างมีพื้นที่ท�าการเกษตร ส่วนมากหมอกควันมากจากไฟป่า ถ้าไกลๆ ก็ดับยาก
ไปไม่ไหว ชุมชนมีการดูแลชุมชนตนเอง เรียกว่า “เสือไฟป่า” ที่บูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ
ร่วมกันในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง
 ส่วนเรื่องการจัดการขยะที่มีปัญหาเรื่องหมอกควัน ช่วงนี้เรารณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ 
ซึ่งกื้ดช้างมีบ่อขยะทุกหมู่บ้าน ในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเราปิดแล้ว 1 บ่อ แล้วขยะที่เหลือเราจะ
ส่งขยะไปจัดการที่ถูกวิธี ตั้งแต่เรารณรงค์มาตั้งแต่ปี 61-63 ประชาชนเริ่มแยกขยะมากขึ้น และ
มีการรวบรวมขยะอันตรายซึ่งเราก็ส่งไปยัง อบจ.เชียงใหม่ แล้วมีการท�า MOU ขยะมือสอง
แล้วส่งต่อไปยังศูนย์ดอยสะเก็ด เราก็มีความพยายามอยู่
 ส่วนการเผา ช่วงหมอกควันและไฟป่าเราก็รณรงค์เรื่องการเผา แต่คิดว่าเมื่อแผนเสร็จสิ้น
การเผาจะลดลง เพราะจะมีศูนย์รวมขยะ ซึ่งจะส่งต่อไปดอยสะเก็ด และเราก็เน้นเรื่องการปลูก 
จิตส�านึกและตระหนักรู้ว่าเขาสร้างขยะและจัดการขยะด้วยตนเอง และให้เขาจัดการบ้านของเขา
เอง คาดว่าปีหน้าจะดีขึ้นกว่านี้ ตอนนี้ อบต. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ร่วมจัดการร่วมกัน

บุษยำ คุณำกรสวัสดิ์
 น่าสนใจมาก แม้จะเป็น อบต. ที่อยู่รอบนอกแต่ว่าก็ยังตระหนักถึงขยะ 
 ขอวนกลับมาที่เทศบาลนคร ตอนนี้เราเห็นชุมชนที่เริ่มจัดการ เช่น ถนนราชด�าเนินที่
ออกมาจัดการขยะ มีแนวโน้มที่จะขยายไปพื้นที่อื่นไหมคะ? แล้วเราฝ่าวิกฤตฝุ่นควันเรื่องการจัดการ
ขยะไปอย่างไรบ้าง ขอสอบถามคุณประสพชัยค่ะ

ขยะเป็นศูนย์?... กับการแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน
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ประสพชัย แขกอ้อย
 ขออนุญาตขยายเรื่องกิจกรรมเรื่องการคัดแยกขยะก่อนนะครับ เมื่อก่อนกระจาย เวลาท�า
ก็ไม่เกาะกลุ่มกัน ซึ่งชุมชนไม่ติดกัน การจัดการของเทศบาลนครเชียงใหม่เราเริ่มต้นที่เมืองเก่า
คือกรอบคูเมือง เอาถนนราชด�าเนินก่อนเดือนที่หนึ่ง เดือนที่สองเป็นพระปกเกล้าจนกว่าจะครบที่
ในเมืองเก่า แล้วขยายไปที่วัวลาย ถนนคนเดิน เราคิดว่าใช้วิธีกระจายแบบนี้น่าจะได้ผลกว่า ซึ่ง
เมื่อก่อนเราดูจากประชาชนที่พร้อมแต่ปรากฏว่าชุมชนที่พร้อมห่างกัน 10 กิโล การท�างานมัน
กระจายกันท�าให้ไม่มีการแตกองค์ความรู้ออกไป กลยุทธ์ที่เริ่มจากตัวเมืองเก่าน่าจะขยายออกไป
ได้ คิดว่าไม่ยากเพราะชุมชนพร้อมแล้ว 
 ในส่วนของเทศบาลส่วนไหนที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย รถเราเพิ่มเที่ยวได้ อันนี้คือแนวทาง
ของเรา ส่วนเรื่องฝุ่นควันจากขยะ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ต่างจากที่อื่นคือการเผา ส่วนใหญ่
จะมีกิ่งไม้ ใบไม้ เนื่องด้วยทุกบ้านมีต้นไม้ต่างๆ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นคือ ตัดแล้วไม่รู้เอาไปไหนก็
ทิ้งหน้าบ้าน เทศบาลต้องเอารถไปเก็บ ชาวบ้านตัดต้นไม้วันนี้ไม่ได้ทิ้งวันนี้ เอาทิ้งอีก 2-3 วัน 
จากใบไม้แห้งกลายเป็นใบไม้เปียก ในฤดูแล้งก็จะเป็นแบบนี้ทุกบ้าน ก็ยอมรับว่าเกิดปัญหาได้ 
โดยเฉพาะเรื่องการเก็บขน ท�าให้เกิดฝุ่นได้เช่นกัน เรามองว่าการปิดและการลด ส่วนปลายทาง
เรามีการรดน้�าเพิ่มน้�าให้อากาศ เราสามารถลดฝุ่นได้
 ส่วนเรื่องรถเก็บขน เราพยายามลดโดยการเก็บช่วง ตี 2-ตี 5 เพื่อลดการแออัด และการ
ก่อสร้างก็เกิดจากตัวเมือง เช่น การทุบตึก เราใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร ฝุ่นจากการทุบเหล่านี้
มีมากกว่าการเผาขยะอีก ส่วนสุดท้ายปลายทางของขยะเราขนไปบ้านตาล 12 เที่ยว (18 ล้อ) เป็น
รถใหม่ซึ่งส่งฝุ่นควันน้อย มีผ้าใบปิดเรียบร้อย เราก็พยายามลดในส่วนนี้ เราคาดหวังว่าต่อไป
ฝุ่นควันจะลดลง

บุษยำ คุณำกรสวัสดิ์
 ขอเชิญคุณประยุทธ์ ขยะกับฝุ่นควัน มีข้อเสนอไหมคะ

ประยุทธ์ ถนอมบุญ
 ตามที่ทางเทศบาลหลายๆ ที่เข้ามาสู่การคัดแยกขยะ ทางฮอดก็เตรียมในการปรับปรุง
บริหารจัดการให้สอดคล้อง 
 (แชร์สกรีน) ตรงนี้คือแผนที่เราวางไว้ในอนาคต เราก็มีการบริหารจัดการปลายทาง ปกติ
เริ่มจากกลุ่มต้นทางแล้วส่งไปกลุ่มกลางทาง แล้วปลายทาง ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งหากต่อไป
ต้นทางมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เราก็จะปรับให้มีการปรับปรุงสถานีขนถ่ายมูลฝอยให้เหมาะสมกับ
การคัดแยกของทางเทศบาลต่างๆ เราก็จะแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 
 น�ากลับวัสดุได้ รับซื้อ แปรรูปในพื้นที่ ส่งขาย
 เผาไหม้ได้ รับซื้อ แปรรูปในพื้นที่ ส่งขาย
 อันตราย บริการเก็บรวบรวม ส่งก�าจัด
 อินทรีย์  บริการก�าจัด ผลิตพลังงาน ราคาก�าจัดลดลง
 ไม่ได้คัดแยก บริการขนถ่าย ส่งก�าจัด ราคาตามปัจจุบัน
 ดังนั้นหากมีการคัดแยกขยะแล้วส่งมาที่จุดขนถ่าย ก็จะท�าให้ขยะที่ส่งมาที่ฮอดมี 2 ส่วน
คือ ขยะที่ไม่คัดแยกและเผาไหม้ได้ และเมื่อมีการผลิตไฟฟ้าเกิดขึ้นก็จะมีรายได้ ก็จะเอามาเป็น 
กองทุนในการคัดแยกขยะมูลฝอย และมีหน่วยงานราชการและสถานศึกษาที่เข้าผลักดันในส่วนนี้
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 ในภาครัฐก็จะสนับสนุนในส่วนของการรับซื้อพลังงานที่ได้จากขยะ เราก็ดูศักยภาพของ 
อปท. ต่างๆ ว่าสามารถด�าเนินได้มากน้อยแค่ไหน ก็จะประมาณนี้ครับ

บุษยำ คุณำกรสวัสดิ์
 ขอครูเบลล่าค่ะ

นลี อินทรนันท์
 อยากจะขอใช้ช่องทางนี้ว่าจะน�ากองถ่ายไปคุยกับ อบต.ดอนแก้ว กื้ดช้าง ต่างๆ ที่เป็น
โมเดลที่ดีมาก สิ่งที่อยากจะคุยคือในอนาคต อยากจะชวนคนมาสัญจรคาร์บอนต่�ากัน เรื่องของ
การจัด World Car Free Day อยากจะให้สนใจในคูเมือง ลอง 1 วัน ที่ใช้รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์
น้อยที่สุด หันมาใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่พยายามท�าให้เกิดขึ้น ต้องการ
ให้ถนนคูเมืองปลอดภัยส�าหรับจักรยานในชีวิตประจ�าวัน ปั่นไปตลาด ปั่นไปธนาคารได้ ท�าให้ 
เวียงเก่ากลับมาเป็น Slow Life เกิดขึ้น อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 ขอบคุณทุกท่านที่ได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อบต. 
กื้ดช้าง และ อบต.ดอนแก้ว ที่ใช้แนวคิดคนสร้างขยะต้องเป็นคนจัดการขยะ อยากจะให้ครูเบลล่า
ถอดบทเรียนว่า สอง อบต. นี้ได้สร้างประสบการณ์แก่คนในการจัดการขยะอย่างไร
 ของท่านปลัดอุบล ท่านประสบความส�าเร็จในระดับชุมชน โดยการสร้างอาสาสมัครชุมชน
ที่ท�างานด้านการก�าจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และชุมชนดอนแก้วเป็นชุมชนที่มีความ
หลากหลาย ซึ่งพัฒนาวิธีการจัดการขยะให้สอดคล้องกับชุมชน คือ “ขยะบุฟเฟต์” เลือกได้ตาม
ข้อจ�ากัดของแต่ละครอบครัว ผมคิดว่าทั้งคนที่ท�าให้เกิดขยะ และชุมชนต่างอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งน่าจะ
เอามาขยายเข้ามาใช้ในเมือง และคิดว่าชุมชนหลายแห่งน่าจะมีความพร้อมที่จะท�า โดยเฉพาะย่าน
ราชด�าเนิน
 เมื่อวานผมก็คุยย่านในเมืองเชียงใหม่ เช่น ย่านล่ามช้าง ย่านช้างม่อย ตรงนี้ก็มีความ
เข้มแข็งในการจัดการขยะ คิดว่าคุณประสพชัยดึงเอาสองชุมชนเข้ามา น่าจะช่วยได้
 โจทย์ของพวกเราก็คงต้องมาช่วยกันคิดว่า จะท�าอย่างไรให้การจัดการขยะไม่ใช่เรื่องของ
เทศบาลเพียงอย่างเดียว ซึ่งครูเบลล่าก็พยายามให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เราจะท�าอย่างไรให้คน
ชนบทคนในเมืองมองเห็นว่าจะช่วยการแยกขยะอย่างไร
 อย่างหนึ่งคือการลดขยะลง เราต้องมาส�ารวจตัวเองว่าเราจะท�ายังไงให้ขยะลดลงหรือแยก
ขยะให้การจัดการลดลง ท�าการขนขยะจากเชียงใหม่ไปฮอดน้อยลงเพื่อลดจ�านวนการขนส่ง เพราะ
การขนส่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการท�าให้เกิดฝุ่นควันด้วย
 เพราะฉะนั้นทิศทางข้างหน้าจะท�าอย่างไรให้การจัดการขยะลดลง เป็นเรื่องที่ท้าทายว่า
แนวทางในการแยกขยะในเชียงใหม่จะท�าอย่างไร
 ขอบคุณความคิดดีๆ ตัวอย่างดีๆ ที่มาแบ่งปันกันวันนี้นะครับ

ขยะเป็นศูนย์?... กับการแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน
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สรุป
อรุณี คนว่อง
 ขยะ เดิม ต.กื้ดช้างไม่มีการจัดการเรื่องขยะเลย ชาวบ้านก็จะขุดหลุมแล้วเอาขยะไปทิ้ง 
 ต.กื้ดช้าง มีพื้นที่ 306 ตรว. เป็นพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ ที่เหลือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและอุทยาน 
และพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า มีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวจึงมีประชากรเข้ามา
 ปี 61-63 ท�าการเก็บข้อมูลของขยะก่อนเพื่อทราบปริมาณขยะและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ รวมถึงการจัดการขยะในครัวเรือนว่าชุมชนจะจัดการอย่างไร หลังจากนั้นก็อบรม
การใช้ประโยชน์จากขยะ
 ระยะที่ 3 มีความคาดหวังว่า ในระดับหมู่บ้าน ต�าบล มีคู่มือการแยกขยะและออกข้อบัญญัต ิ
มีการแยกขยะในระดับต�าบล รวมถึงมีนักคัดแยกขยะ ความคาดหวังของเราอยากมีศูนย์จัดการขยะ
ระดับหมู่บ้าน ต�าบล จัดการขยะที่ไปไหนไม่ได้แล้ว ที่เหลือจะเอาไปขายและใช้ประโยชน์
 ตอนนี้พลาสติกมีเยอะที่สุด แล้วเราจะมีปัญหาการสื่อสารของชุมชนเรื่องการตระหนักรู้ 
เพราะคนส่วนใหญ่เกิดความเคยชิน ความสะดวกสบาย ไม่ยอมเปลี่ยนเอาอย่างอื่นมาใช้แทน
ถุงพลาสติก เราท�าการอบรมหลายๆ รอบ ทั้งในชุมชนและในโรงเรียน ตอนนี้เน้นขยะอย่างเดียว
ไม่พอต้องเอาเศรษฐกิจเข้ามาเสริม เช่น หน้าบ้านน่ามอง เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ เป็นต้น

ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย
 ที่ดอนแก้วเราจัดการขยะที่เรามีความคิดนอกกรอบตั้งแต่ปี 2543 ทาง อบต. มีความคิด
ว่าอยากแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ไม่อยากแก้ที่ปลายเหตุ
 การแก้ต้นเหตุคือใครสร้างขยะต้องจัดการขยะเอง
 เราย้อนถามเขาว่าที่เอาขยะไปเผา ชุมชนเราอยู่สุขสบายดีหรือ แต่พบว่ามีคนเสียชีวิต 
2 คน เป็นมะเร็งในปอด มะเร็งในตับ จึงบอกไปว่าถ้าไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมน่าจะเกิดจากการ
เผาขยะ ที่เผาในช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อากาศกดต่�า ท�าให้เกิดการแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆ ท�าให้
เราหายใจเข้าไปในปอด ในร่างกาย ท�าให้เกิดมะเร็งในปอด ในตับ เมื่อชาวบ้านทราบก็เกิดความ
ตระหนัก เกิดความกลัว 
 และการเผายังซึมไปในน้�าใต้ดินด้วย เกิดจากการจัดการขยะไม่ถูกต้อง เมื่อฟังแบบนี้
ชาวบ้านก็เกิดการรวมตัวกันแล้วตระหนักมากขึ้น เกิดเป็นจิตส�านึกขึ้น ท�าให้เกิดการคัดแยกขยะ 
 ทาง อบต.ดอนแก้วเป็นฝ่ายสนับสนุนให้ชาวบ้านจัดการ คือ เมื่อคัดแยกแล้ว ก็สอนให้เขา
ท�าปุ๋ยหมักจากขยะเปียก ทั้งแบบแห้ง แบบเปียก จากนั้นขยะแห้งเราแบ่งเป็นขยะแห้งทั่วไป ซึ่ง
เก็บไว้ในบ้านเพื่อไม่ให้เกิดขยะจร แล้ววันไหนจะเก็บขยะก็ประกาศให้ชาวบ้านทราบแล้วเก็บขยะ
ที่คัดแยกแล้วมา แล้วทาง อบต. ก็ชั่งขยะก็จะทราบว่า ขยะแต่ละวันของหมู่บ้านมีเท่าไหร่ ส่วนขยะ
รีไซเคิล ก็มีการจัดการโดยการท�าการคัดแยกขยะ แล้วเอาไปขาย ท�าให้มีเงินกองกลางของหมู่บ้าน 
แล้วน�าไปใช้ในการพัฒนาของหมู่บ้าน 
 แล้วหมู่บ้านอื่นก็มีการท�าธนาคารขยะ ทางเราก็สอนการท�าบัญชี บางหมู่บ้านก็จะมีการ
ประกาศให้มีการขายขยะทุกวันอาทิตย์ เรียกว่า “ตลาดนัดขยะ” อันนี้เป็นวิธีการจัดการขยะที่ทาง 
อบต.ดอนแก้วมี ซึ่งมีหลากหลาย ซึ่งเราจะไม่บังคับ จะท�าให้เกิดความร่วมมืออย่างถาวร เพราะ
ฉะนั้น อบต.ดอนแก้ว จึงมีการจัดการขยะอยู่ 4 รูปแบบ
 รูปแบบที่ 1 ฟรี ประชาชนท�าเองหมด
 รูปแบบที่ 2 เสียเงิน 30 บาท/เดือน ให้จัดการขยะแห้ง
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 รูปแบบที่ 3 เสียเงิน 40 บาท/เดือน ให้จัดการขยะเปียก
 รูปแบบที่ 4 เสียเงิน 50 บาท/เดือน ให้จัดการทั้งขยะเปียกและขยะแห้ง
 ตรงนี้คือ ขยะบุฟเฟต์ คือ ประชาชนเลือกได้ ตามความต้องการของประชาชน ครั้งแรก
มีคนเข้าร่วม 600 ครัวเรือน พอจัดขยะบุฟเฟต์เพิ่มขึ้นเป็น 4 พันกว่าครัวเรือน ในส่วนบ้านจัดสรร
ยังไม่เข้าร่วมเพราะเขามีการจัดการของเขาเอง ซึ่งครัวเรือนใดก็ตามจะเข้าร่วมการจัดการขยะ
ต้องมีการคัดแยกขยะก่อน หากไม่คัดแยกขยะเราจะไม่ให้เข้าร่วมโครงการเด็ดขาด

ประยุทธ์ ถนอมบุญ
 เชียงใหม่ ขยะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปี 41 ตอนนั้นขยะเข้ามา 200 ตันต่อวัน ประมาณปี 47 ขยะ
เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เป็น 325 ตันต่อวัน ปี 48 49 เราปิดลง แล้วเราก็เปิดหลุมฝังกลบขยะช่วงปี 50 
เราก็รับจาก อปท. รอบนอกมาด้วย ขยะจึงเพิ่มเป็น 425 ตันต่อวัน ปี 52 มีการสร้างโรงงานไฟฟ้า
จากหลุมฝังกลบขยะมาเป็นเชื้อเพลิง เมื่อขยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราก็มีการฝังกลบในพื้นที่มาเรื่อยๆ 
ปัจจุบันเราย้ายมาโซนที่ 7 เป็นหลุมใหม่ มีขยะเข้ามา 700 ตันต่อวัน 
 เราก�าจัดขยะแบบไหน? โจทย์ของเราคือ ขยะไม่มีที่ทิ้ง เมื่อต้นทางหาที่ทิ้งขยะรวมกันมา 
ปลายทางก็ต้องหาวิธีการในการก�าจัดขยะ การทิ้งขยะมาที่สถานีขนถ่าย แล้วขนส่งมาที่หลุมประกบ
ขยะ มี 2 ส่วนออกมาคือ น้�าชะมูลฝอยและแก๊สชีวภาพ น้�าชะมูลฝอยก็จะท�าให้เกิดความสะอาด
ขึ้นส่วนแก๊สชีวภาพก็จะน�าไปยังโรงไฟฟ้า ที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้ามีความร้อนทิ้งออกมา
เราสามารถเอาไปใช้เป็นพลังงานอบแห้งในโรงงานอบแห้งได้ แก๊สชีวภาพเราส่งไปให้ครัวเรือน
เพื่อใช้เป็นแก๊สหุงต้มได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 หลุมฝังกลบขยะหลังจากเวลาผ่านไป 20-30 ปีเราจะมีการรื้อแล้วใช้พื้นที่ซ้�าได้ท�าให้
ไม่ต้องขยายพื้นที่ในการฝังกลบขยะ
 ลักษณะของพื้นที่ เราตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชนในรัศมี 2.5 กม. และในรัศมี 3 กม.  
มี 100 ครัวเรือน ดังนั้นเรื่องปัญหาผลกระทบต่อชุมชนจึงไม่ค่อยมีผลกระทบมากนัก เรากันพื้นที่
ไม่ให้ชุมชนเข้ามาใกล้เรา ส่วนหลุมเก่าที่ปิดไปแล้ว 150 ไร่ หลุมใหม่ 140 ไร่ ในอนาคตก็จะมี 150 
ไร่ที่ส�ารองไว้

ประสพชัย แขกอ้อย
 ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่เรามีขยะ 320 ตันต่อวัน มีครัวเรือน 7 หมื่นครัวเรือน 
การจัดการขยะภาพรวมจริงๆ เรามีขยะ 3 ประเภท 
 ขยะอันตราย เราเริ่มท�าตั้งแต่ปี 54 เราจ้างเหมาเอกชน แต่ละปีมี 37 ตันต่อปี ปัจจุบัน
ลดลงเหลือ 30 ตันต่อปี หมายความว่าขยะอันตรายของชุมชน ชาวบ้านก็ทิ้งบ้างแล้วเราก็รับมา 
และคาดว่าจะลดลงเรื่อยๆ 
 ควัน มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไป เทศบาลนครเชียงใหม่มี 320 ตันต่อวัน มีคัดแยก 
3 ส่วน ส่วนแรกคือขยะอินทรีย์ เราน�าไปที่ศูนย์ปุ๋ยของเทศบาล ที่สวนหลวงล้านนา ร.9 ท�าเป็น
ผักสวนครัวจากปุ๋ย 
 ขยะ 320 ตันเราใช้รถ 47 คันวิ่ง 2-3 เที่ยวต่อคัน ประมาณ 100-120 เที่ยวต่อวัน ซึ่งก็
ผลิตมลภาวะในเมือง แต่วันนี้เรามาตระหนักเรื่องมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดมลภาวะสะสมจากรถ 
47 คัน เราใช้ระบบรถเอกชน ซึ่งเปลี่ยนทุกๆ 5 ปี เพราะเกิน 5 ปี มลภาวะก็จะตามมา

ขยะเป็นศูนย์?... กับการแก้ปัญ
หาฝุ่นควันอย่างยั่ งยืน
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นลี อินทรนันท์
 ก่อนอื่นสภาลมหายใจเรามารวมตัวกันเพราะต้องการแก้ปัญหาฝุ่นควันในเชียงใหม่ ใน
ภาคเมืองเราจะบอกว่า PM 2.5 มาจากคนดอย แต่คนเมืองเราก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบค่อนข้างเยอะ 
ซึ่งมีประมาณ 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ
 1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ได้อากาศที่ดีเพิ่มขึ้น
 2. การใช้ยานยนต์ หรือใช้คาร์บอนต่�า โดยใช้รถไฟฟ้าหรือจักรยาน
 3. Zero Waste สิ่งที่พ้นจากมือเราไม่ใช่ขยะแต่เราน�าไปใช้ประโยชน์ได้ เราท�างานผ่าน 
Facebook ท�ากันง่ายๆ ใช้ชื่อรายการว่า “เชียงใหม่ไร้เหลือ เพื่อโลก” เพื่อหาสิ่งที่ดีๆ ที่เขาท�าดี
อยู่แล้ว ไปชื่นชมเขา แล้วฉายให้คนอื่นดูว่ามีสิ่งที่ดีๆ ที่เชียงใหม่ท�าแล้ว
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1. ปรับเปลี่ยนวิธีคิด มุมมองในการแก้ปัญหา
จาก Fire Protection การป้องกันไฟไหม้ ไปสู่ Fire Management 

การบริหารจัดการไฟที่เน้นการจัดการอย่างมีส่วนร่วม

2. การวางแผนการแก้ไขปัญหาไฟป่า 
ที่มาจากแหล่งการเผาในพ้ืนที่เกษตรในเขตป่า 

 (ในพื้นที่ 80% หรือประมาณ 7 ล้านไร่) ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
อย่างจริงจัง และไม่มีการท�าแผนในการบริหารจัดการ ต้องมีกระบวนการจากภาคส่วนต่างๆ เข้า
มาสนับสนุนในการจัดการไฟโดยชุมชน ทั้งในด้านงบประมาณ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ
พื้นที่ต�าบล ป่าชุมชน ที่กรมป่าไม้ได้ถ่ายโอนภารกิจในการดูแลป่าไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. การจัดการฝุ่นควันไฟป่าข้ามแดน 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ร่วมเป็นภาคีท�างานร่วมกัน 

 ทั้งสถาบันการศึกษา, หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง, องค์กรบริหารส่วนกลาง-ส่วนท้องถิ่น, 
กองทัพ, ภาคการท่องเที่ยว, ภาคเอกชน, หน่วยงานสาธารณสุข ฯลฯ ผลักดันให้เข้าไปอยู่ในกลไก
การจัดการระดับจังหวัด และสร้างกลไกข้ามแดนในการท�างานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน
ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มแข็งในระดับฐานราก

4. รณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก กับสังคม
เรื่องผลกระทบจากการเผาขยะจากเรือกสวนไร่นา ที่มีต่อตนเองและต่อส่ิงแวดล้อม 

 รวมถึงผลักดัน Zero Waste การบริหารจัดการขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะและการ
คัดแยกขยะอย่างเหมาะสมทั้งในเขตเมืองและเขตนอกเมือง

 5. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ในเรื่องฝุ่นควัน 
 ว่าทุกคนมีส่วนในการก่อให้เกิดปัญหา และเป็นปัญหาของทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบ ดูแล แก้ไข ป้องกัน โดยเริ่มตั้งแต่เด็ก ในโรงเรียน ปลูกฝังองค์ความรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่
ไดเ้รยีนและสรา้งพฤตกิรรมใหม ่ใหเ้กดิความรูส้กึมสีว่นรว่มในการอนรุกัษธ์รรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

6. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการในการป้องกัน
และแก้ปัญหาการบุกรุกป่าใหม่เพ่ือการท�าเกษตร 

 โดยมีการก�าหนดขอบเขตที่อยู่ ที่ท�ากินที่ชัดเจนภายในปี 64 พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้
ประโยชน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการปลูกในระบบวนเกษตร ส่งเสริมระบบการเกษตร
ที่มีโอกาสในการใช้น้�า ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

บทสังเคราะห์

ประมวลข้อเสนอนโยบายอากาศสะอาด
“ข้อเสนอแนะและแนวทาง” 
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 7. พัฒนาความร่วมมือ เชื่อมร้อยการพัฒนากลไก
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

 ทั้งในส่วนของภาคเมืองและชนบท ให้เกิดกลไกการบริหารจัดการที่เหมาะสม พร้อมทั้ง
ผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสถาบันการจัดการพื้นที่สีเขียวจังหวัดเชียงใหม่ทั้งระบบ ตั้งแต่การออกแบบ 
การดูแลฟื้นฟู การพัฒนา ต่อยอด โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจสีเขียว

8. สร้างทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง
ผ่านการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและยั่งยืน 

 น�าองค์ความรู้ด้าน “นิเวศเกษตรใหม่” มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาฝุ่นควันที่สอดคล้อง
กับมิติทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกร
เกิดการปลูกพืชหลากหลายที่เอื้อต่อระบบนิเวศทางภาคเหนือ หรือมีระบบการผลิตที่สอดคล้องกับ
ระบบนิเวศของผืนป่า เช่น การปลูกไผ่ กาแฟ เมี่ยง การเพาะเห็ดป่า 

9. สร้างความรู้ความเข้าใจกับภาครัฐ
ให้สนับสนุนแนวทางในการบริหารจัดการไฟป่าหรือฝุ่นควันโดยชุมชน 

ผ่านเรื่อง “การด�ารงชีวิตที่สมดุล” 
 โดยวางอยู่บนฐานของวัฒนธรรม ทรัพยากรของชุมชน น�าองค์ความรู้ เรื่อง “เศรษฐกิจป่ำ” 
การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร, การหมุนเวียนของระบบการผลิตอาหาร และการปลูกพืชที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริม อนุรักษ์ ดูแลป่าและระบบนิเวศในชุมชน ไป
ปรับใช้กับชุมชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 

10. ออกแบบเมืองเพ่ือแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน 
 ด้วยการผลักดันเชียงใหม่เป็น “เมืองสีเขียว” โดยการสร้าง “พื้นที่สีเขียวที่มีคุณภำพ” 
ในพื้นที่สาธารณะ บ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ รณรงค์ให้เกิดการสร้างพื้นที่เฉพาะหรือ 
Micro Planet ในพื้นที่ต่างๆ ในเมือง ปลูกต้นไม้ ส�าหรับบังฝุ่นควัน รวมถึงผลักดันให้เกิด Green 
Way ในถนนสายหลักในเชียงใหม่

11. นโยบายผังเมืองรวม 
การออกแบบผังเมืองใหม่ที่ค�านึงถึงวิถีชีวิตและพฤติกรรมให้สอดคล้อง 

 เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจ�าแนกโซนนิ่ง ให้ชัดเจนตามชั้นคุณภาพของพื้นที่ 
ออกแบบปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์โดยจ�าแนกประเภทการใช้ที่ดินตามองค์ประกอบของนิเวศเมือง
และกิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
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12. รณรงค์ให้เกิดการออกแบบอาคาร
ที่สอดคล้องกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น 

 ลดการใช้คอนกรีต ปูน ทบทวนการใช้วัสดุในการสร้างบ้าน มองหาวัสดุที่สามารถจะใช้
ในระยะยาวและลดการท�าลายต้นไม้ลง

13. ผลักดันให้ภาครัฐสนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
 พลังงานสะอาดหรือพลังงานเขียว หรือการใช้พลังงานจากโรงงานชีวมวล และลดการใช้
พลังงานจากฟอสซิลหรือถ่านหิน

14. ยกระดับให้มีแผนแม่บทการคมนาคมในเมืองเชียงใหม่ 
 ทั้งระบบทั้งทางเดิน จักรยาน รถส่วนตัว รถสาธารณะ สร้างการเปลี่ยนแปลงระบบที่สร้าง
มลพิษไปสู่ระบบคมนาคมขนส่งที่ไม่สร้างมลพิษ

15. รณรงค์การใช้ยานยนต์ หรือใช้คาร์บอนต�่า 
 โดยใช้รถไฟฟ้าหรือจักรยานในการเดินทาง หรือส่งเสริมการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
รถไฟฟ้า โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่ สนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ หรือเอา
เครื่องติดที่ท่อไอเสียเพื่อป้องกันฝุ่นควัน หรือเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าในอนาคต

16. สภาลมหายใจของจังหวัดต่างๆ 
ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาคิดค้นเครื่องวัดคุณภาพอากาศในระดับหมู่บ้าน 

สร้างเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ ไปติดตั้งแหล่งชุมนุมต่างๆ

เร่งผลักดัน ร่าง พรบ.เพ่ืออากาศสะอาด พ.ศ.2562 เข้าสู่สภาให้เป็นวาระเร่งด่วน 
โดยยื่นหนังสือถึงพรรคการเมืองทุกพรรคเพ่ือให้เกิดความเร่งรัด

เพ่ือให้เกิดเป็นวาระด่วน ควบคู่กับการสร้างให้เกิด Social Movement 
ท�าให้ภาคประชาชนเห็นประโยชน์และความส�าคัญของ พรบ.อากาศสะอาด

และร่วมสนับสนุน 
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กำรจัดกำรปัญหำไฟป่ำ 
ฝุ่นควันระหว่ำงประเทศ

สรา้งความร่วมมอืจากทกุหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ร่วมเป็น
ภาคีท�างานร่วมกัน ผลักดันให้การจัดการปัญหาฝุ่นควัน 
ข้ามแดนเข้าไปอยู่ในกลไกการจัดการระดับจังหวัด และ
สร้างกลไกข้ามแดนในการท�างานร่วมกันระหว่างภาค
ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มแข็งในระดับ 
ฐานราก

กฎหมำย นโยบำย เร่งผลักดัน ร่าง พรบ.เพื่ออากาศสะอาด พ.ศ.2562 (ภาค
ประชาชน) เข้าสู่สภา ให้เป็นวาระเร่งด่วน โดยยื่นหนังสือ
ถึงพรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อให้เกิดการเร่งรัดให้เป็น
วาระด่วน ควบคู่กับการสร้าง Social Movement ท�าให้
ภาคประชาชนเห็นประโยชน์และความส�าคัญของ พรบ.
อากาศสะอาดและร่วมสนับสนุน

กำรบริหำรจัดกำรปัญหำ
เรื่องฝุ่นควันและไฟป่ำ 
(ภำครัฐ-ท้องถิ่น)
  

1. การวางแผนการแก้ไขปัญหาไฟป่า ที่มาจากแหล่งการ
เผาในพื้นที่เกษตรในเขตป่า ในจังหวัดเชียงใหม่ ต้องมี
กระบวนการจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามาสนับสนุนการ
จัดการไฟโดยชุมชน ทั้งในด้านงบประมาณ การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับพื้นที่ต�าบล ป่าชุมชน ท่ีกรม
ปา่ไมไ้ดถ้า่ยโอนภารกจิในการดแูลปา่ไปยงัองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. ปรับเปลี่ยนวิธีคิด มุมมองในการแก้ปัญหาจาก Fire 
Protection การป้องกันไฟไหม้ ไปสู่ Fire Management 
การบริหารจัดการไฟที่เน้นการจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
3. พัฒนาความร่วมมือ ให้เกิดกลไกการบริหารจัดการที่
เหมาะสม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง “สถำบัน
กำรจัดกำรพื้นที่สีเขียว” จังหวัดเชียงใหม่ทั้งระบบ ตั้งแต่
การออกแบบ การดแูลฟืน้ฟ ูการพฒันา ตอ่ยอด โดยเฉพาะ
มิติเศรษฐกิจสีเขียว
4. ยกระดับให้มีแผนแม่บทการคมนาคมในเมืองเชียงใหม่ 
ทั้งระบบ ทั้งทางเดิน จักรยาน รถส่วนตัว รถสาธารณะ 
สร้างการเปลี่ยนแปลงระบบที่สร้างมลพิษไปสู่ระบบ
คมนาคมขนส่งที่ไม่สร้างมลพิษ
5. ภาครัฐสนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
พลงังานสะอาดหรอืพลงังานเขยีว หรอืการใชพ้ลงังานจาก
โรงงานชีวมวล และลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลหรือ
ถ่านหิน

นโยบายสาธารณะอากาศสะอาด 
ข้อเสนอและแนวทางการจัดการ
ปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน PM 2.5
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ประเด็น ข้อเสนอ

กำรบริหำรจัดกำรไฟในพื้นที่ป่ำ
(กำรเกษตรบนพื้นที่สูง)

1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกป่าใหม่เพื่อการท�าเกษตร 
โดยมีการก�าหนดขอบเขตที่อยู่ ที่ท�ากินที่ชัดเจนภายในปี 
64 พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการปลูกในระบบวนเกษตร 
ส่งเสริมระบบการเกษตรที่มีโอกาสในการใช้น้�า ส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์
2. สร้างทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง ผ่านการ
ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 
น�าองคค์วามรูด้า้น “นเิวศเกษตรใหม”่ มาปรบัใชใ้นการแก้
ปัญหาฝุ่นควันที่สอดคล้องกับมิติทางสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกษตรกรเกิดการปลูกพืชหลากหลายที่เอื้อต่อระบบ
นิเวศทางภาคเหนือ หรือมีระบบการผลิตที่สอดคล้อง
กับระบบนิเวศของผืนป่า เช่น การปลูกไผ่ กาแฟ เมี่ยง 
การเพาะเห็ดป่า 
3. น�าองค์ความรู ้เรือ่ง “เศรษฐกจิปำ่” การสรา้งความมัน่คง
ด้านอาหาร, การหมุนเวียนของระบบการผลิตอาหาร และ
การปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ ดูแลป่าและระบบนิเวศในชุมชน ไปปรับ
ใช้กับชุมชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

กำรจัดกำรและบรรเทำ
ปัญหำฝุ่นควัน
ในเขตเมืองเชียงใหม่
(กำรออกแบบเมือง- 
เมืองสีเขียว- 
เมืองปลอดฝุ่น) 

1. ออกแบบเมืองเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืนด้วย
การผลักดันเชียงใหม่เป็น “เมืองสีเขียว” โดยการสร้าง 
“พ้ืนที่สีเขียวท่ีมีคุณภำพ” ในพื้นที่สาธารณะ บ้าน วัด 
โรงเรียน หน่วยงานราชการ รณรงค์ให้เกิดการสร้างพื้นที่
เฉพาะหรือ Micro Planet ในพื้นที่ต่างๆ ในเมือง ปลูก
ต้นไม้ ส�าหรับบังฝุ่นควัน รวมถึงผลักดันให้เกิด Green 
Way ในถนนสายหลักในเชียงใหม่ 
2. นโยบายผังเมืองรวม การออกแบบผังเมืองใหม่ที่ค�านึง
ถึงวิถีชีวิตและพฤติกรรมให้สอดคล้อง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (จ�าแนกโซนนิ่ง ออกแบบปรับปรุงผังการใช้
ประโยชน์) จ�าแนกประเภทการใช้ที่ดินตามองค์ประกอบ
ของนเิวศเมอืงและกิจกรรมเศรษฐกิจทีส่อดคลอ้งกับบรบิท
พื้นที่
3. รณรงค์ให้เกิดการออกแบบอาคารที่สอดคล้องกับ
สภาพอากาศ ลดการใช้คอนกรีต ปูน ใช้วัสดุทดแทนที่
สามารถใช้ในระยะยาวและลดการท�าลายต้นไม้ลง
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กำรสื่อสำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สังคม สำธำรณะ
เรื่องปัญหำไฟป่ำ- 
ฝุ่นควัน PM 2.5
  
 

1. รณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก กับสังคมเรื่อง
ผลกระทบจากการเผาขยะจากเรอืกสวนไรน่า ทีม่ตีอ่ตนเอง
และต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลักดัน Zero Waste การ
บรหิารจดัการขยะ การใชป้ระโยชนจ์ากขยะและการคดัแยก
ขยะอย่างเหมาะสมทั้งในเขตเมืองและเขตนอกเมือง
2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างความรู้ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก ในเร่ืองฝุ่นควันว่าทุกคนมีส่วนในการก่อให้เกิด
ปัญหา และเป็นปัญหาของทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบ ดแูล แก้ไข ปอ้งกัน โดยเร่ิมต้ังแต่เดก็ในโรงเรียน 
ปลูกฝังองค์ความรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนและสร้าง
พฤติกรรมใหม่ ให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. รณรงค์การใช้ยานยนต์ หรือใช้คาร์บอนต่�า โดยใช้
รถไฟฟ้าหรือจักรยานในการเดินทาง หรือส่งเสริมการใช้
บริการระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า โดยเฉพาะในเขต
พื้นที่เมืองเชียงใหม่ สนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ 
หรือเอาเคร่ืองติดท่ีท่อไอเสียเพื่อป้องกันฝุ่นควัน หรือ
เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าในอนาคต
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การบริหารจัดการไฟในพ้ืนที่ป่า 
(การเกษตรบนพ้ืนที่สูง) 

มีมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกป่าใหม่เพื่อการท�าเกษตร 

การก�าหนดขอบเขตที่ดินท�ากิน/ที่อยู่อาศัยในเขตป่า 

สร้างทางเลือกส�าหรับเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงด้วย “นิเวศเกษตรใหม่” 
ระบบการผลิตที่สอดคล้องกับระบบนิเวศของผืนป่า 

ขยายแนวคิด “เศรษฐกิจป่า” ควบคู่ไปกับการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ดูแลป่าและระบบนิเวศในชุมชน สู่ชุมชนต่างๆ 

กำรแก้ปัญหำฝุ่นควันในพื้นที่ป่ำที่ค�ำนึงถึงควำมสอดคล้อง
กับมิติทำงสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
มีระบบกำรผลิตที่สอดคล้องกับระบบนิเวศของผืนป่ำ

การจัดการและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน
ในเขตเมืองเชียงใหม่ 

เชียงใหม่ “เมืองสีเขียว” การสร้าง “พื้นที่สีเขียวที่มีคุณภำพ”
Micro Planet - Green Way

นโยบายผังเมืองรวม (ออกแบบผังเมือง/จัดโซนนิ่ง) 
ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของนิเวศเมืองและกิจกรรมเศรษฐกิจ 

การเดินทางคาร์บอนต�่า (จักรยาน/รถไฟฟ้า/ขนส่งสาธารณะ/เครื่องยนต์ไฟฟ้า) 

Zero Waste บริหารจัดการขยะ 
การใช้ประโยชน์จากขยะและการคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม
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มาตรการ-กฎหมาย-นโยบาย 
(ประเทศ-ท้องถิ่น)

การบริหารจัดการไฟในพ้ืนที่ป่า 
(การเกษตรบนพ้ืนที่สูง) 

วาระเร่งด่วน ร่าง พรบ.เพื่ออากาศสะอาด 
พ.ศ.2562 (ภาคประชาชน) 

(เร่งติดตาม-ผลักดัน-เชื่อมภาคการเมือง-
สื่อสารสาธารณะ) 

แผนแม่บทการคมนาคมในเมืองเชียงใหม่ 
(เปลี่ยนแปลงระบบที่สร้างมลพิษ

ไปสู่ระบบคมนาคมขนส่งที่ไม่สร้างมลพิษ)

สนับสนุน
และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
พลังงานสะอาดหรือพลังงานเขียว 

หรือการใช้พลังงานจากโรงงานชีวมวล

สถาบันการจัดการพ้ืนที่สีเขียว
จังหวัดเชียงใหม่ 

เชื่อมร้อยการพัฒนากลไก
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

ในภาคเมืองและชนบท

กลไกการจัดการปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน 
(ระหว่างประเทศ-ในประเทศ-ท้องถ่ิน)

ผลักดันให้การจัดการปัญหาฝุ่นควันข้ามแดน
เข้าไปอยู่ในกลไกการจัดการระดับจังหวัด

ภาครัฐสนับสนุนการบริหารจัดการไฟ
โดยชุมชน (ทรัพยากร-ความรู้-งบประมาณ) 

รูปแบบ Fire Management 
การบริหารจัดการไฟที่เน้นการจัดการ

อย่างมีส่วนร่วม

ผลักดันให้การจัดการปัญหาฝุ่นควันข้ามแดน
เข้าไปอยู่ในกลไกการจัดการระดับจังหวัด

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ 
สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก 

“ปัญหาเรื่องฝุ่นควันทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบ ดูแล แก้ไข ป้องกัน” 

เริ่มตั้งแต่เด็กในโรงเรียน สังคม สาธารณะ

การสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ
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