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ค�าน�า

สภาลมหายใจเชียงใหม่ขับเคลื่อนแผนงานด้านต่างๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ ่นควันอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนภาคเมือง, 
ดินน�้าป่า, ธุรกิจ, ชุดโครงการดอยสุเทพ รวมถึงฝ่ายวิชาการ

“เวทีสาธารณะ” คือหนึ่งในแผนกิจกรรมของฝ่าย
วิชาการ โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ วันเสาร์ ในช่วงบ่าย 
ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เวทีสาธารณะเผยแพร่
สดผ่าน Application zoom บนหน้าเพจสภาลมหายใจ 

เนื้อหาในการแลกเปลี่ยนผ่านเวทีสาธารณะแต่ละ
คร้ังนั้นได้รับความกรุณาอย่างเต็มท่ี จากปราชญ์ท้องถ่ิน ผู้น�า 
นักเคล่ือนไหว นักวิชาการ รวมทั้งวิทยากรผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆ 

ในเล่มนี้คณะท�างานฝ่ายวิชาการ สภาลมหายใจ ร่วม
กันถอดเทป เรียบเรียง และสรุปสาระส�าคัญของเวทีสาธารณะ
ครั้งที่ 1-10 ไว้เป็นเล่มปฐมฤกษ์ เพื่อประมวลสาระส�าคัญ 
ยกระดับองค์ความรู้จากเวทีสาธารณะ และมุ่งผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายต่อไป

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
สภาลมหายใจเชียงใหม่ 
กรกฎาคม 2563
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 1

พ.ร.บ.อากาศสะอาด 
และการจัดการฝุ่นควันรูปแบบใหม่ 

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้ร่วมเสวนา
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ 
 และประธานในเรื่องของเวทีระดมข้อเสนอทางนโยบาย 
วิทยา ครองทรัพย์ ผู้น�าเสนอมุมมอง พ.ร.บ.อากาศสะอาด 
บัณรส บัวคลี่ น�าเสนอเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการฝุ่นควัน
อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ร่างกฎหมาย พ.ร.บ.อากาศสะอาด
อนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ส.ส.นิติพล ผิวเหมาะ ร่วมสังเกต 

เปิดศักราชเวทีสาธารณะครั้งที่ 1 ภาคประชาสังคม ประชาชน สภา องค์กรต่างๆ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร เวทีพบปะหารือ ระดมความคิดกันต่อเรื่องฝุ่นควันและการจัดการไฟป่า เพ่ือน�ำเสนอ
มำตรกำรในเชิงนโยบำยต่อผู้มีอ�ำนำจ หรือผู้ที่เก่ียวข้องในศูนย์กลางอ�านาจ ก้ำวไปสู่กำรน�ำ
ข ้อเสนอเชิงนโยบำย ข้อเสนอที่ว ่าด้วย พ.ร.บ.อำกำศสะอำด ข ้อเสนอจะน�าเสนอไปถึง
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา PM 2.5 นี้ ในภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้ว่าราชการแต่ละ
จังหวัด, อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, แพทย์และสาธารณสุข, สภาจังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, 
บริษัทท่ีได้ประโยชน์จากเกษตรพันธะสัญญา ฯลฯ รวมทั้งยกระดับก่อเกิดควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ 
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พ
.ร.บ.อากาศสะอาด และการจัดการฝุ่นควันรูปแบบใหม่

แนวทางขับเคลื่อนของสภาลมหายใจและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสร้างความเข้าใจและ
ร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอยู่ประมาณ 207 ต�าบล รวมทั้งสภาชนเผ่า
ซึ่งเป็นพี่น้องที่อยู่บนพื้นที่สูง ซึ่งถูกมองว่า การท�าไร่หมุนเวียนเป็นต้นเหตุของการท�าให้เกิดมลภาวะ 
โดยพยายามพูดคุย ท�าความเข้าใจ ก�าหนดช่วงเวลาและมาตรการในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง
อย่างบูรณาการและต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

โจทย์ส�าคัญอีกข้อในการขับเคลื่อนคือ ท�ำอย่ำงไรให้สังคมตระหนักถึงปัญหำของฝุ่นควัน
ว่ำเป็นปัญหำของทุกคนที่เกี่ยวข้องและมำช่วยกัน สภาลมหายใจจะเป็นตัวกลางที่จะช่วยรวบรวม
ข้อมูลและน�าเสนอข้อมูลไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป จุดประกายให้ทุกคนได้เห็นมุมมองต่างๆ เหล่านี้ 
น�าไปสู่การเสนอข้อคิดเห็นร่วมกัน เพื่อน�าไปสู่มุมมองใหม่ในการมองปัญหาและการจัดการ

ที่ผ่านมามีการเสนอของภาคประชาสังคมของภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยยื่นข้อเสนอผ่าน
รัฐบาล 2 ข้อ
 ข้อแรก คือ ให้มีกฎหมำยอำกำศสะอำด ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนล่ารายชื่อ 10,000 รายชื่อ 
ในส่วนตัวร่างกฎหมายสภาฯ ตรวจสอบแก้ไขถูกระเบียบเรียบร้อยแล้ว ข้อ 2 ที่ผ่านมารัฐจะเข้ามา
ช่วยสนับสนุนแก้ไขปัญหาเมื่อใกล้ช่วงเวลาจะเกิดไฟไหม้ ซึ่งการแก้ไขแบบเดิมไม่ได้ผล ภาคประชา-
สังคมภาคเหนือ 17 จังหวัดขอเสนอวิธีกำรกำรแก้ไขปัญหำในรูปแบบใหม่ โดยจัดตั้งคณะท�ำงำน
ซึ่งต้องท�ำงำนต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ขึ้นมาบริหารทั้งประเทศ ยึดเอานโยบายอากาศ
ให้สะอาดเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล หลังจากนั้นมีกระบวนการแก้ไขปรับปรุงให้คุณภาพอากาศ
นั้นดีขึ้น โดยแก้ไขอย่างยุติธรรม อย่างทั่วถึง อย่างเท่าเทียม เข้มแข็งและเอาจริงเอาจัง ทั้งนี้
คณะท�างานที่ตั้งขึ้นมาท�างาน ควรศึกษา แยกแยะ สาเหตุของปัญหา ทั้งภาคในเมือง นอกเมือง มอง
ในระดับต่างๆ และทบทวน วิเคราะห์ กลั่นกรององค์ความรู้ดั้งเดิมและความรู้สมัยใหม่ให้สอดคล้อง
กับชุมชนที่ต่างบริบท

แนวทาง/ข้อเสนอต่อกฎหมาย พ.ร.บ.อากาศสะอาด 
ณ ขณะน้ีอยู่ระหว่างยกร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เป็นข้อกฎหมายเพื่อบริหารจัดการ

เพื่ออากาศสะอาด ซึ่งจะออกมาส�าหรับใช้ประกาศทั่วประเทศ ประเด็นส�าคัญคือ โครงสร้ำงของ
ปัญหำในแต่ละภำค แต่ละบริบท มีควำมแตกต่ำงกัน ในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน 
ภาคตะวันออก มีโครงสร้างปัญหา PM 2.5 อย่างไร ทั้งเงื่อนไขในภาคเมืองกับภาคชนบทก็ต่างกัน 
รายละเอยีดต่างๆ ของปัญหาทีเ่กดิขึน้ แก่นของปัญหา ความรูค้วามเข้าใจ ถอดบทเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบั
การแก้ปัญหาฝุน่ควนัของระบบราชการ ซึง่เป็นชดุความคดิและกระบวนการแก้ปัญหาทีป่ลายเหตแุละ
ตกอยู่ในวังวนเดิมๆ ซ�้าซากทุกปี 

ระบบการแก้ปัญหาที่ภาครัฐริบอ�านาจในการจัดการของชาวบ้านและชุมชน จึงปิดช่องทาง
ระบบข้อมูลข่าวสาร เมื่อเกิดวิกฤตข้ึน ชุมชนจึงเฝ้ารอแต่กลไกภาครัฐมาจัดการ และไม่ได้เพิ่ม
ภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนในการจัดการปัญหาอีกด้วย ส�ำหรับวงจรของกำรเกิดฝุ่นควันในภำคเหนือ
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาจากโครงสร้างระบบการผลิตของธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร 
โดยเฉพาะข้าวโพดเล้ียงสัตว์ที่ปลูกในเขตป่าอุทยานฯ ที่รัฐไปประกาศเขตซ้อนทับลงบนพื้นที่ที่
ชาวบ้านท�ากินอยู่ ซึ่งอยู่ในโครงสร้างของระบบธุรกิจการเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contact Farm) 
ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือวงจรที่เกิดฝุ่นจากโครงสร้างเชิงนโยบาย 

ข้อเสนอหลักการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ จะต้องน�าไป
สู่อะไรบ้าง
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ข้อที่ 1 คือ น�ำมำใช้เป็นหลักกำรของกฎหมำยที่ได้ชื่อว่าเป็น พ.ร.บ.การบริหารจัดการเพื่อ
ความสะอาดของอากาศ กฎหมายฉบับน้ีคือกฎหมายที่มุ่งปฏิรูปการจัดการอากาศ ไม่ว่าจะมีสาเหตุ
จากอะไรก็ตาม ต้องน�ำไปสู่ระบบกำรปฏิบัติ

ข้อที่ 2 คือ เป็นกฎหมายที่ก่อให้เกิดมุมมองควำมคิด (Mindset) ใหม่ ในการอธิบายเรื่อง
การจัดการฝุ่นควัน วิธีการ อ�านาจ ผู้รับผิดชอบ โดยวางอยู่บนพื้นฐานการให้ความไว้วางใจต่อ
ประชาชนและชุมชนในการจัดการปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อที่ 3 กฎหมายฉบับนี้พยำยำมสถำปนำสิทธิอำกำศสะอำด อากาศสะอาดจะเกิดผล 
อย่างต่อเนื่อง ถ้ามีคนเข้าไปจัดการระบบต่างๆ เหล่าน้ี ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศ 
ไปฟ้องไปจัดการกับคนที่เป็นต้นเหตุได้ กระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 

ข้อที่ 4 น�ำไปสู่กำรจัดองค์กร กำรจัดกลไกใหม่ ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา วิธีกำรแก้ปัญหำ
แบบเดิมๆ ล้มเหลว เราจะจัดองค์กรใหม่อย่างไร สิ่งที่กฎหมายฉบับนี้พยายามจะออกแบบใน
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กร ต้องออกแบบกลไกในการท�าให้เกิดกลไกในระดับ
พื้นที่ขึ้นมา 
 ข้อท่ี 5 การจดัการกลไกใหม่ในข้อ 4 ต้องเชือ่มโยงกบัหวัใจส�ำคญัอกีข้อคอื ระบบฐำนข้อมูล 
ชี้จุดเลยว่าจุดที่เกิดไฟมันเกิดมาจากจุดไหน ย้อนหลังกลับไปดูว่ามันเกิดอย่างไร สาเหตุมาจากอะไร 
ต้องเอาตรงนี้มาสู่การก�าหนดแผนการที่จะออกแบบกลไกระดับพื้นที่ ที่ส�าคัญคือ จะต้องมีการ
ก�าหนดมาตรฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับอากาศสะอาด โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริม การจัดท�าฐาน
ข้อมูล EIS จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่เอื้อกับกฎหมายนี้ 

ข้อท่ี 6 ต้องก�ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรที่จะแก้ปัญหำเรื่องต่ำงๆ ต้องเปลี่ยนวิธีการ
แก้ปัญหาแบบปลายเหตุไปสู่การแก้ที่ต้นเหตุ ต้องท�างานแบบตั้งรับไปสู่การท�างานเชิงรุก ซึ่งอันนี้
คือวิธีการปฏิรูปในการแก้ปัญหา 

ข้อที่ 7 เมื่อปรับรูปแบบเชิงรุกแบบไปแก้ที่ต้นเหตุแล้ว มำตรกำรในกำรก�ำหนดลักษณะ
เฉพำะพื้นทีห่รือการก�าหนดมาตรการวิธีพิเศษในการแก้ปัญหาของพื้นที่เฉพาะ เป็นแนวทางที่ส�าคัญ
เช่นกัน 

กล่าวโดยสรุปคือ กฎหมาย พ.ร.บ.อากาศสะอาด ต้องเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง Mindset 
ในการมองปัญหาใหม่ ทัศนคติในการมองปัญหา มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการสถาปนาเรื่องสิทธิ
อากาศสะอาด กระบวนการมีส่วนร่วม การจัดการและกลไกใหม่ในระดับพื้นที่ ทั้งระบบข้อมูล ระบบ
ไอทีต่างๆ ที่จะมาช่วยจัดการการแก้ปัญหาเชิงรุกได้ สิ่งที่ต้องท�าควบคู่กับการผลักดันกฎหมายคือ 
ต้องผลักดันเจตจ�านง เสนอมุมมอง สร้างความเข้าใจให้กับผู้ออกกฎหมายทั้งมวล รวมถึงพลังทาง
สังคมทั้งหมด ไม่เช่นนั้นแล้วตัวกฎหมายจะถูกลากให้กลับไปในกรอบความคิดแบบเดิม การ
ผลักดันกฎหมายคือผลักดันเพื่อข้อมูล เพื่อ Mindset เพื่อทัศนคติ เพื่อให้ภาพรวมของสภาพปัญหา
ใหม่ 

การจัดการปัญหาเรื่องฝุ่นควันและไฟป่าต้องแบ่งเป็นสองระดับ เพราะสภาพปัญหาของไฟ
เป็นปัญหาของท้ังภาค การจัดการต้องใช้ทรัพยากร ทั้งบุคลากร ใช้เครื่องบิน ใช้หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคและส่วนกลางต่างๆ แต่โครงสร้างอ�านาจ บทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ คนในชุมชน
ในท้องถิ่นและอ�านาจจากรัฐส่วนกลางยังขัดแย้ง ทับซ้อน และเหลื่อมล�้ากันอยู่ มีผู้เสนอว่า ต้อง
จัดกระบวนการท�าแผนกับทุกชุมชนในเชียงใหม่ หมายความว่า ทุกตารางนิ้วมีคนดูแลรับผิดชอบ 
พื้นที่นี้ชุมชนกับรัฐดูแลแล้วจะจัดการร่วมกัน มีการวางแผนอย่างบูรณาการและเป็นระบบ 

การผลักดัน พ.ร.บ.ดังกล่าว อยู ่ระหว่างกระบวนการล่ารายชื่อ 10,000 รายชื่อ ใน
กระบวนการออกกฎหมายข้ึนอยู่กับแรงกดดันทางสังคม โดยรัฐสภากับรัฐบาลนับเป็นสองเงื่อนไข
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ส�าคัญ เพราะกระบวนการในการตรากฎหมายเป็นอ�านาจของรัฐสภา ประชาชนต้องการกฎหมาย
ฉบับนี้ อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากการใช้ช่องทางการเข้าชื่อแล้ว ต้องน�าไปสู่กระบวนการพิจารณา
ของ ส.ส. ของรัฐสภา อีกช่องหนึ่งคือ ใช้ช่องของการประกาศเป็นพระราชก�าหนด คือกลไกในการ
หนุนอ�านาจของกฎหมายว่าในสถานการณ์ฉุกเฉิน อ�านาจของภัยพิบัติสามารถออกพระราชก�าหนด
ได้ 
 ถ้าในเรื่องสิ่งแวดล้อมเรายังแก้ปัญหาไม่ได้ จะพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City, Medical 
HUB, Long Stay หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว ก็ยากที่จะเดินหน้าไปได้ เพราะฉะนั้นภาคเอกชน
มองว่าเป็นปัญหาทับซ้อนในเร่ืองการบริหารจัดการทางรัฐศาสตร์ของรัฐบาล มีปัญหาในเรื่องของ
ตัวบทกฎหมาย บางส่วนเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้ตรงกับต้นเหตุ ท�าอย่างไรที่จะมองและ
แก้ปัญหาให้ตรงจุด น�าเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ไขปัญหา เช่น การน�าบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้
ในระบบฐานข้อมูลและประมวลผล พร้อมทั้งเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมียุทธศาสตร์
เชิงรุก และต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
 แนวทางการจัดการโดยค�านึงถึงผังเมือง ผังระดับภาค ผังประเทศ ผังสาธารณูปโภค ผัง
โครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเศรษฐกิจต่างๆ ผังป่า หรือกระทั่งการโซนนิ่ง ซ้อนอยู่ในการจัดการทีเดียว 
เพราะฉะนั้นต้องเป็นการจัดการเชิงบูรณาการ มองทั้งระบบ ยกระดับการจัดการทรัพยากรทั้ง
ในเขตชนบท ในเขตเมืองใหม่อย่างเชื่อมโยงถึงกัน โดยเฉพาะในเรื่องผังป่า มองดูทั้งระบบว่า ตั้งแต่
เขตไหนเป็นโซนป่าต้นน�้า เขตป่าดิบ ป่าดิบชื้น ป่าผลัดใบ แล้วจัดโซนให้ชัดเจน 
 แม้ว่ากระบวนการของกฎหมาย พ.ร.บ.อากาศสะอาด จะไม่ง่ายนัก แต่วันนี้เริ่มเห็นขบวนการ
เคลื่อนไหวภาคประชาชน เริ่มมีการลงชื่อ เริ่มมีเครือข่ายการท�างาน นับว่าเวทีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น
ที่มีความหวัง ท่ีผ่านมาชุมชน ภาคประชาชน และงานวิชาการมีองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการป่า 
เช่น ป่าชุมชน ประกอบกับทุกวันนี้มีกลุ่มสตาร์ตอัปอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ หรือภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามา
มีส่วนร่วม หากได้ท�าข้อมูลให้เป็นระบบมากขึ้น พลังขับเคลื่อนย่อมสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
แน่นอน

สรุป
เปิดศักราชเวทีสาธารณะครั้งที่ 1 ภาคประชาสังคม ประชาชน สภา องค์กรต่างๆ แลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสาร เวทีพบปะหารือ ระดมความคิดกันต่อเรื่องฝุ่นควันและการจัดการไฟป่า เพ่ือน�ำเสนอ
มำตรกำรในเชิงนโยบำยต่อผู้มีอ�ำนำจ หรือผู้ที่เก่ียวข้องในศูนย์กลางอ�านาจ ก้ำวไปสู่กำรน�ำ
ข ้อเสนอเชิงนโยบำย ข้อเสนอที่ว ่าด้วย พ.ร.บ.อำกำศสะอำด ข ้อเสนอจะน�าเสนอไปถึง
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา PM 2.5 นี้ ในภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้ว่าราชการแต่ละ
จังหวัด, อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, แพทย์และสาธารณสุข, สภาจังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, 
บริษัทท่ีได้ประโยชน์จากเกษตรพันธะสัญญา ฯลฯ รวมทั้งยกระดับก่อเกิดควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ 

โจทย์ส�าคัญอีกข้อในการขับเคลื่อนคือ ท�ำอย่ำงไรให้สังคมตระหนักถึงปัญหำของฝุ่นควัน
ว่ำเป็นปัญหำของทุกคนที่เกี่ยวข้องและมำช่วยกัน สภาลมหายใจจะเป็นตัวกลางที่จะช่วยรวบรวม
ข้อมูลและน�าเสนอข้อมูลไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป จุดประกายให้ทุกคนได้เห็นมุมมองต่างๆ เหล่านี้
น�าไปสู่การเสนอข้อคิดเห็นร่วมกัน เพื่อน�าไปสู่มุมมองใหม่ในการมองปัญหาและการจัดการ

ที่ผ่านมามีการเสนอของภาคประชาสังคมของภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยยื่นข้อเสนอผ่าน
รัฐบาล 2 ข้อ

พ
.ร.บ.อากาศสะอาด และการจัดการฝุ่นควันรูปแบบใหม่
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 ข้อ 1 คือ ให้มีกฎหมำยอำกำศสะอำด
 ข้อ 2 ขอเสนอวิธีกำรกำรแก้ไขปัญหำในรูปแบบใหม่ โดยจัดตั้งคณะท�ำงำนซ่ึงต้องท�ำงำน
ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563

แนวทาง/ข้อเสนอต่อกฎหมาย พ.ร.บ.อากาศสะอาด 
 โครงสร้ำงของปัญหำในแต่ละภำค แต่ละบริบท มีควำมแตกต่ำงกัน ระบบการแก้ปัญหา
ที่ภาครัฐริบอ�านาจในการจัดการของชาวบ้านและชุมชน ชุมชนจึงเฝ้ารอแต่กลไกภาครัฐมาจัดการ 
ส�ำหรับวงจรของกำรเกิดฝุ่นควันในภำคเหนือสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาจากโครงสร้างระบบการผลิต
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

ข้อเสนอหลักการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ จะต้องน�าไป
สู่อะไรบ้าง

ข้อที่ 1 คือ น�ำมำใช้เป็นหลักกำรของกฎหมำยที่ได้ชื่อว่าเป็น พ.ร.บ.การบริหารจัดการเพื่อ
ความสะอาดของอากาศ กฎหมายฉบับน้ีคือกฎหมายที่มุ่งปฏิรูปการจัดการอากาศ ไม่ว่าจะมีสาเหตุ
จากอะไรก็ตาม ต้องน�ำไปสู่ระบบกำรปฏิบัติ

ข้อที่ 2 คือ เป็นกฎหมายที่ก่อให้เกิดมุมมองควำมคิด (Mindset) ใหม่ ในการอธิบายเรื่อง
การจัดการฝุ ่นควัน วิธีการ อ�านาจ ผู ้รับผิดชอบ โดยวางอยู ่บนพื้นฐานการให้ความไว้วางใจ
ต่อประชาชนและชุมชนในการจัดการปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อที่ 3 กฎหมายฉบับนีพ้ยำยำมสถำปนำสิทธิอำกำศสะอำด กระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
 ข้อที่ 4 น�ำไปสู่กำรจัดองค์กร กำรจัดกลไกใหม่ 
 ข้อที่ 5 การจัดการกลไกใหม่ในข้อ 4 ต้องเชื่อมโยงกับหัวใจส�ำคัญอีกข้อคือ ระบบฐำน
ข้อมูล
 ขัอที่ 6 ต้องก�ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรที่จะแก้ปัญหำเรื่องต่ำงๆ
 ข้อที่ 7 มำตรกำรในกำรก�ำหนดลักษณะเฉพำะพื้นที่

การจัดการปัญหาเรื่องฝุ่นควันและไฟป่าต้องแบ่งเป็นสองระดับ เพราะสภาพปัญหาของไฟ
เป็นปัญหาของทั้งภาค ต้องจัดกระบวนการท�าแผนกับทุกชุมชนในเชียงใหม่ ทุกตารางนิ้วมีคนดูแล
รับผิดชอบ พื้นที่น้ีชุมชนกับรัฐดูแลแล้วจะจัดการร่วมกัน มีการวางแผนอย่างบูรณาการและเป็น
ระบบ 

การผลักดัน พ.ร.บ.ดังกล่าว อยู ่ระหว่างกระบวนการล่ารายชื่อ 10,000 รายชื่อ ใน
กระบวนการออกกฎหมายข้ึนอยู่กับแรงกดดันทางสังคม โดยรัฐสภากับรัฐบาลนับเป็นสองเงื่อนไข
ส�าคัญ เพราะกระบวนการในการตรากฎหมายเป็นอ�านาจของรัฐสภา ประชาชนต้องการกฎหมาย
ฉบับนี้ อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากการใช้ช่องทางการเข้าชื่อแล้ว ต้องน�าไปสู่กระบวนการพิจารณา
ของ ส.ส. ของรัฐสภา อีกช่องหนึ่ง คือใช้ช่องของการประกาศเป็นพระราชก�าหนด คือกลไกในการ
หนุนอ�านาจของกฎหมายว่าในสถานการณ์ฉุกเฉิน อ�านาจของภัยพิบัติสามารถออกพระราชก�าหนด
ได้ 

แนวทางการจัดการโดยค�านึงถึงผังเมือง ผังระดับภาค ผังประเทศ ผังสาธารณูปโภค ผัง
โครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเศรษฐกิจต่างๆ ผังป่า หรือกระทั่งการโซนนิ่ง ซ้อนอยู่ในการจัดการทีเดียว 
เพราะฉะนั้นต้องเป็นการจัดการเชิงบูรณาการ มองทั้งระบบ ยกระดับการจัดการทรัพยากรทั้ง
ในเขตชนบท ในเขตเมืองใหม่อย่างเชื่อมโยงถึงกัน โดยเฉพาะในเรื่องผังป่า มองดูทั้งระบบว่า ตั้งแต่
เขตไหนเป็นโซนป่าต้นน�้า เขตป่าดิบ ป่าดิบชื้น ป่าผลัดใบ แล้วจัดโซนให้ชัดเจน
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 2

ชุมชนชาติพันธ์ุ
กับการจัดการฝุ่นควันในสถานการณ์โควิด 

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563 
ออนไลน์ผ่านระบบ zoom

ผู้ร่วมเสวนา
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ 
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
ประยงค์ ดอกล�าไย ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน 
 (กป.อพช.) 
ชัยธวัช จอมติ ตัวแทนชุมชนกะเหรี่ยงบ้านหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า 
 จ.เชียงราย
บัญชา มุแฮ ตัวแทนชุมชนกะเหรี่ยงดอยช้าง บ้านป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง 
 จ.ล�าพูน 
พฤ โอโดเชา ตัวแทนชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่าคา อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
สมชาติ รักษ์สองพลู ตัวแทนชุมชนกะเหรี่ยงบ้านกลาง อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง
รินลดา สุต๋า ผู้ใหญ่บ้านกอก อ.เชียงกลาง จ.น่าน
อภินันท์ ธรรมเสนา หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สุริยันต์ ทองหนูเอียด ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 

ชุมชนชาติพั
นธุ์กับการจัดการฝุ่นควันในสถานการณ์

โควิด
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บัญชำ มุแฮ 
อธิบาย “เผาชน” เป็นการเผาลงไปเจอกับไฟป่าที่ลามขึ้นมา ช่วยหยุดการลุกลามของไฟ 

ชัยธวัช จอมต ิ
พูดถึงการอยู่ร่วมกับป่าอย่างไรให้ยั่งยืน ต้องจ�าแนกพื้นที่ป่าและบ้าน ที่หินลาดใน มีทั้งป่า

เต็งรังและดิบเขา ป่าดิบเขาไม่ควรให้ไฟเข้ามาเลย จะเสียหายเยอะ ในป่าแบบนี้มีเชื้อราจัดการ
อยู่แล้ว การจัดการคือท�าแนวกันไฟล้อมรอบ อยู่บนเขาสูงมองภาพรวมได้ง่าย ใช้เยาวชนเป็นหน่วย
เคลื่อนไหวเร็วและเฝ้าระวังไฟป่า เหมือนที่หินลาด อันไหนเสี่ยงสูงจะเผาชน โดยจะมีน�้าน�าหน้า 
ตามด้วยมีดแผ้วถางทาง และตามด้วยคราดและเครื่องเป่าลม พบว่ายังไม่มีการเสียชีวิต เชื่อว่า 
ที่เห็นมีผู้เสียชีวิตจากการดับไฟในข่าว อาจเป็นเพราะไม่มีการประเมินสถานการณ์ การดูทิศทางลม 
การเผาชน ถ้าอยู่ในทิศทางลมจะเสี่ยงมาก พบว่าแนวกันไฟรอบนอกมักจะมีไฟข้ามมาได้ คนรู้เท่า-
ไม่ถึงการณ์เข้ามาล่าสัตว์จุดไฟ ชาวบ้านมีหน้าที่ดับไม่ให้เข้ามาในไร่หมุนเวียน ในป่าจิตวิญญาณ 
ชาวบ้านขึ้นไปนอนเฝ้า มีโดรน มีเคร่ืองเป่าไฟใหม่ๆ ที่ได้ระดมทุนจากเพื่อนที่เป็นคนในเมือง
ซึ่งมีส่วนร่วมมากขึ้น แสดงถึงความเป็นเจ้าของป่าร่วมกัน 

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ 
ถามว่าไฟมาจากไหน ชยัธวชัตอบว่าลามมาจากทีอ่ืน่ และมคีนเข้ามาจดุในพืน้ทีเ่ลย ส่วนใหญ่

เข้ามาจุดล่าสัตว์ เพราะไร่หมุนเวียนเป็นที่อนุบาลสัตว์ป่าดีที่สุด เขาจุดไฟเผาเพื่อเปิดพื้นที่ เพราะ
พื้นที่ป่ามีความรก 

รินลดำ สุต๋ำ 
บ้านกอก จ.น่าน เป็นชนเผ่าถิ่น มีการแบ่งหน้าที่ กลางคืนผู้ชายเฝ้าระวัง กลางวันผู้หญิง

ไปท�าแนวกันไฟ ไฟขึ้นตรงไหน ก็สื่อสารด้วยโทรศัพท์ ด้วยกลุ่มไลน์ พื้นที่ลาดชันไปล�าบากก็จะใช้
วิธีเผาชน แต่ระวังควันไฟ คนที่มีโรคประจ�าตัว หืดหอบก็จะไม่ให้ไปดับไฟ เพราะจะเป็นปัญหา การ
เอาน�้าไปดับท�าล�าบาก ต้องท�าแนวกันไฟไกลๆ แล้วเผาชน ชุมชนต้องช่วยกัน มิเช่นนั้นก็ท�าไม่ทัน 
ชุมชนใกล้เคียงต่างก็ช่วยเหลือกัน เมื่อเห็นไฟขึ้นก็โทรแจ้งกัน ทุกหลังคาช่วยกันหิ้วน�้าไปดับ ที่นี่ก็
ท�าไร่หมุนเวียนเช่นกัน แต่ที่น่ียังไม่มีเครื่องเป่าลม แม่หลวงบอกว่าสถานการณ์ระบาดของโควิด 
ท�าให้ล�าบาก ต้องนั่งห่างกันหนึ่งเมตรในการประชุม แต่เวลานั่งรถก็จ�าเป็นต้องไปด้วยกัน เวลานั่ง
กินข้าวก็แยกกัน

สมชำติ รักษ์สองพล ู
บ้านกลาง จ.ล�าปาง มีความเห็นว่า โควิดท�าให้ชาวบ้านกลับมาบ้านกัน เพราะออกไปไหน

ไม่ได้ ทุกคนพร้อมใจช่วยดับไฟ เยาวชนก็เป็นแรงงานส�าคัญ การท�าแนวกันไฟก็เป็นวิธีการหนึ่ง 
ได้เคยถามพ่อพบว่าเมื่อก่อนไม่มีไฟป่าขนาดนี้ เพราะชิงเผาแต่ต้นเดือน ไม่ให้เกิดเชื้อเพลิงเยอะ 
พอมีไฟ ควันก็บางๆ ที่นี่เป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ การสะสมเชื้อเพลิงมีมาก กำรใช้
แนวคิดไม่ให้เกิดหมอกควันไม่ให้มีไฟเข้ำเลย สุดท้ำยจะกลับมำทิ่มแทงเรำ เดิมมีชิงเผาเพ่ือไม่ให้
มีการสะสมเชื้อเพลิงมากเกินไป ส่วนป่าดิบก็จะไม่เผาอยู่แล้ว อยากให้พิจารณาการชิงเผา ชิงเผา
ทุกปีไฟก็ไม่รุนแรง สัตว์ป่าก็หนีทัน เมื่อไหม้จุดนี้ ก็หนีไปจุดอื่น การมีแนวกันไฟ ไม่ให้ไฟเข้าได้ 
ถือว่าดูแลป่าดี แต่การไม่ใช้ไฟจัดการ สุดท้ายผลเสียจะรุนแรงมากกว่า ป่าที่บ้านกลางเป็นป่า
ชั้นหนึ่งชั้นสอง (ป่าลุ่มน�้าเอหนึ่งเอสอง) เป็นป่าอนุรักษ์ ที่มีความลาดชันมาก เมื่อเกิดไฟป่า ต่อให้
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มีน�้า มีเครื่องบินบรรทุกน�้า เครื่องมือทันสมัย แต่ถ้าไฟแรง ก็เอาไม่อยู่แน่ จะท�าลายระบบมากกว่า
การชิงเผา พบว่าปีนี้บ้านกลางหนักที่สุดเท่าที่เคยมี ปีนี้ไฟมากจนพ่อหลวงเองก็ได้รับผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

พ่อหลวงชาติเชื่อว่ากรณีดอยสุเทพมีเชื้อเพลิงสะสมมานาน ก็ดับยาก เคร่ืองมือก็ช่วย
ได้ยาก นอกจากนี้ชาวบ้านเข้าไปในป่าอนุรักษ์ไม่ได้ 

บัญชำ มุแฮ 
จากบ้านป่าแป๋ที่มีการจัดการไฟเป็นความเด่นของพื้นที่ สภาพคล้ายบ้านหินลาดใน เป็น

ป่าดิบรอยต่อป่าเต็งรัง วิธีการรับมือกับไฟคือชาวบ้านท�าการเผาชน พบว่าต่อให้ท�าแนวกันไฟ
กว้างสิบเมตร ลมแรงไฟปลิว ใบไม้ไหม้ ก็เกิดไฟได้เหมือนกัน การจะรักษาป่ารอยต่อป่าเต็งรังกับ
ป่าดิบเขาคือการชิงเผา มีการท�าแนวกันไฟเดือนกุมภา ใช้การเผาชนเพราะต่อให้ชาวบ้านไม่เผา 
ก็จะมีคนเผาขึ้นมาให้เรา เผาในช่วงเดือนกุมภาเพื่อชิงเผา พบว่าการไหม้ไม่รุนแรง ก�าจัดเชื้อเพลิง
ที่สะสมได้ การดับไฟต้องใช้เวลา ท่อนซุงสิบถึงสิบห้าเมตรจะไหม้หนึ่งอาทิตย์ถ้าดับไม่สนิท 
จะสามารถกลิ้งไปติดที่อื่นได้ถ้าไม่ใช้น�้าช่วย 

อภินันท์ ธรรมเสนำ 
จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จะช่วยเรื่องการท�าความเข้าใจเรื่องความรู้ กับหน่วยงาน

ภาครัฐ เรื่องการจัดการไฟ มองว่าไม่ใช่เฉพาะภาครัฐที่ควรท�าเรื่องนี้ และในอนาคตเป็นไปได้ไหม 
ที่รัฐจะให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น กำรอนุรักษ์ที่กันคนออกจำกพื้นที่เป็นผลเสียมำกกว่ำ
ผลดี เห็นได้จากการถอดบทเรียนจากสถานการณ์ไฟป่า 

พฤ โอโดเชำ
จากสะเมิง รายงานสถานการณ์ไฟว่ามีรูปแบบต่างไป พบว่าเมื่อปกติดับเสร็จท�าแนวเสร็จ 

อีกห้าวันก็มีคนมาจุด ยาวเหยียดและหลายๆ ดอย พบว่าเกิดจากลูกสนกลิ้งเมื่อไฟไหม้ ท�าให้มีไฟ
หลายๆ จุดเกิดใหม่ ส่วนเรื่องความร่วมมือของชาวบ้าน พบว่าคนที่ดับเป็นชาวบ้าน ที่ไปก็ไป ที่
ขี้เกียจก็ยังคงมี แต่รวมๆ ก็ยังเป็นเอกภาพ กับค�าถามว่าไฟไหม้กับไฟไม่ไหม้ ชาวบ้านได้อะไร 
บ้านแม่ลานค�ามีป่าสน ป่าไผ่ ป่าสามแบบ มันมีปัญหา คือไฟเข้าแล้วดับยาก แต่เราชาวบ้านมีมติ
ที่จะไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า ตลอด 27 ปี แม่ลานค�า ไฟไม่ไหม้ เมื่อไฟไม่ไหม้ก็ได้กินของป่าเยอะ เมื่อ
ไฟไหม้ วัวควายเข้าป่าไม่มีอะไรกิน ส่วนเห็ดถอบบ้านผมไม่มี พอไฟไหม้หาง่ายขึ้น กรณีเห็ดถอบ 
ชาวบ้านที่จนๆ พึ่งป่า เวลาเห็ดถอบขึ้นหมื่นไร่พันไร่ เผาป่าแล้วมันคุ้ม ไฟไหม้ลงดอย ฮอตสปอต
จับไม่ได้ บ้านผมไหม้รุนแรง เพราะไม่เคยไหม้มานาน แต่ก็มีทีวีบูรพามาบริจาคเคร่ืองเป่าลมสองตัว

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูต ิ
ถามว่ามีการเผาชนและชิงเผาไหม พฤตอบว่าเราไม่ชิงเผา แต่เรามีผาเหว เมื่อมีไฟขึ้นมา 

เราหายใจไม่ทันไฟไหม้มาเร็ว แนะน�าควรไปอย่างน้อยสามคน ควรมีวอ (วิทยุสื่อสาร) บ้านดีปูนุ 
พ่อหลวงสมชาติมีแล้ว แต่ที่บ้านพฤยังไม่มีวอสื่อสาร เช่น บอกไม่มีน�้าดื่ม สถานการณ์ไฟป่าตอนน้ี
ที่ไกลๆ ชันๆ ไฟไหม้หมดแล้ว ส่วนที่เหลือสามารถควบคุมได้ กรณีไฟดอยสุเทพเขาต้องรายงาน
ว่าไฟดับเจ้านายจึงจะให้กลับ เขาจึงรายงานว่าไฟดับเองแล้ว (ภาพถ่ายจากโดรนเห็นว่าไฟยังไหม้
อยู่) เขาบอกคาดว่าคนหาของป่าเป็นผู้จุด การพูดแบบนี้โยนแพะให้คนอื่น ควรให้เครดิตชาวบ้าน
ซึ่งเป็นคนช่วยดับไฟ พฤอยากให้คนในเมืองเข้ามาศึกษาเรื่องไฟ 

ชุมชนชาติพั
นธุ์กับการจัดการฝุ่นควันในสถานการณ์

โควิด
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ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ 
สรุปการเรียนรู้จากชุมชน ให้เข้าใจธรรมชาติของป่า ดิบ เต็งรัง เบญจพรรณเป็นชั้นๆ เข้าใจ

ป่า จ�าแนกป่า ป่าแต่ละชนิดทิ้งใบผลัดใบไม่เหมือนกัน ตรงไหนเกิดเชื้อเพลิงสะสม เชื้อเพลิง 
มากน้อย เข้าใจธรรมชาติของไฟ และ Zero Burning เป็นไปไม่ได้ บริหารจัดการตามสภาพจริง
ของแต่ละพื้นที่ เวลาที่ป่าผลัดใบแห้งจริงๆ ของแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน ควรให้ชาวบ้านเข้ามามีบทบาท
ในการบริหารจัดการ

ได้มีโอกาสคุยกับหัวหน้าผู ้ตรวจส่ิงแวดล้อม เสนอให้เกิดการวางแผนร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ชุมชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้รวม 1,500 ชุมชน วางแผนร่วมกันอย่างชัดเจน เขตป่า เขต
ที่ท�ากิน เขตชุมชน จากเชิงเดี่ยวไปเป็นเกษตรยั่งยืน โดยแบ่งว่าพื้นที่ไหนดูแลโดยชุมชน พื้นที่ไหน
โดยชุมชนและเจ้าหน้าที่ร่วมกัน พื้นที่ไหนที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ดูแล หลักคือตรงไหนมีชุมชนอยู่
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม น่ีคือสิ่งที่เราอยากเสนอ ให้เริ่มงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ของทุกที่ รวมถึงรับรู้เรื่องสภาวะโลกร้อน ชุมชนไหนที่ดูแลป่า ดูแลไฟ เอาอยู่ จะมีกองทุนสนับสนุน 
เป็นก�าลังใจให้

ประยงค์ ดอกล�ำไย 
แชร์ว่ามีคนถามมาว่าท�าอย่างไรจะไม่ให้มีการเผา ก็ถามกลับไปว่าต้องไม่ให้มีการเผา

ฟอสซิล คือน�้ามันด้วย ตั้งแต่ท�ำงำนมำ มีเผำไร่ แต่ไม่มีเผำป่ำ แต่มีไฟไหม้ป่าทุกปี จุดฮอตสปอต
ที่พบอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นในป่าสงวน และพื้นที่ที่มีทหารดูแล ไม่ได้โจมตี
หน่วยงานรัฐ แต่จะบอกว่าพื้นที่น้ีชาวบ้านไม่กล้าเข้ามาจัดการ แต่พื้นที่ป่าชุมชน หรือที่ปกาเกอะญอ
เรียกว่าป่าจิตวิญญาณ มีการบริหารจัดการไฟ ท�าอย่างไรจะกระจายอ�านาจการจัดการ ป่าไม้และ
ไฟ เราจะไม่พูดเรื่อง พ.ร.บ.ป่าชุมชนในที่นี้แล้ว ไม่ว่าจะที่ป่าแป๋ ที่ลุ่มน�้าขาน ที่บ้านพ่อหลวงชาติ
ที่ล�าปาง ไม่มีสิทธิเข้าไปจัดตั้งป่าชุมชน เพราะชุมชนเหล่านี้อยู ่ในป่าอนุรักษ์ แต่กลับดูแลป่า
มายาวนาน อย่างบ้านพฤ มากกว่ายี่สิบปีแล้ว รวมทุกรายท่ีเข้าร่วมวันนี้ดูแลป่านับแสนไร่ ล้วนเป็น
ชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ ฮอตสปอตภาคเหนืออยู่ในป่าอนุรักษ์มากสุด ถ้าให้ดูแลชุมชนละหมื่นไร่ 
ก็จะมีสามสิบเก้าล้านไร่ที่ชุมชนดูแล กรณีตัวอย่างไฟไหม้ในเขตเตรียมประกาศอุทยานถ�้าผาไท 
แต่คนดับคือชาวบ้านพ่อหลวงชาติ อยำกให้รัฐเปลี่ยนวิธีคิด มำเป็นกำรกระจำยอ�ำนำจให้ชำวบ้ำน
ช่วยดูแล แทนที่จะมามองว่าใครเผาป่า แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในป่า จะช่วยดูแลป่า และแทนที่
จะมองชุมชนเป็นตัวการ ให้มองว่าเป็นหน่วยส�าคัญที่ช่วยดูแลป่า ถ้าเปลี่ยนวิธีคิดนี้ได้ จะถ่ายโอน
อ�านาจการรับผิดชอบมาสู่ท้องถิ่นชุมชน แม้แต่การเล้ียงวัวในป่า ก็ยังช่วยลดเชื้อเพลิง แต่ตอนน้ี
มีคนบอกคนเลี้ยงวัวนั่นแหละ เผาป่าเพื่อให้วัวมีหญ้ากิน ถ้าจริงเช่นนั้น พ่อหลวงชาติจะไปดับไฟ
ท�าไม เพราะพ่อหลวงชาติก็มีวัว อยากให้เปลี่ยนมายาคติ ทัศนคติ วาทกรรมของคนที่อยู่ไกลป่า 
ที่มีต่อคนที่เสี่ยงชีวิตเข้าไปดับไฟโดยไม่มีค่าตอบแทนว่าขาดความรู้ ไม่มีทักษะแล้วไปดับไฟ จึงเกิด
เรื่องเศร้าอย่างนี้ เป็นทัศนคติไม่ดีไม่ถูกต้อง 

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูต ิ
มองว่ำสังคมยังขำดควำมรู้เรื่องกำรใช้ไฟในป่ำ ยังเชื่อเรื่อง Zero Burning การรวบรวม

ความรู้จากท้องถ่ิน อาศัยประสบการณ์จากบ้านหินลาดใน ป่าแป๋ แม่ก่อ สะเมิง ท�าอย่างไรให้สถาบัน
การศึกษามีส่วนในการให้ความรู้ร่วมกัน อาศัยหลายๆ ฝ่าย ทั้งสภาลมหายใจ ฝ่ายเอกชน ภาค
วิชาการ ประชนชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลดความขัดแย้ง แตกต่าง มายาคติ ชี้นิ้วไปที่ชาวบ้าน
ว่าเป็นตัวปัญหา ควรเปิดโอกำสให้ชุมชนในป่ำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรไฟ ให้เกษตรที่สูง ลดกำร
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พึ่งพำเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรเกิดฝุ่นควัน ถ้าชุมชนมีส่วนในการจัดการ ประเทศ
จะมีป่าอย่างน้อยสามสิบเก้าล้านไร่ที่ชุมชนดูแล

รินลดำ สุต๋ำ 
กล่าวเสริมว่าอาจให้งบประมาณสนับสนุน ในทุกที่ไม่เฉพาะบ้านกอก เผ่าถิ่น อ.เชียงกลาง 

และไม่อยำกจะต้องเป็นจ�ำเลยสังคม เวลาไปไหน ก็ถูกพูดว่าเป็นคนเผาป่า นอกจากนี้ยังอยาก
ให้ช่วยเหลืออบรมเรื่องสุขภาพของชุมชน 

สมชำติ รักษ์สองพล ู
เสริมว่าให้ชุมชนดูแลอย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิในการจัดการ ใช้ประโยชน์ไม่ได้ เก็บของป่า

ไม่ได้ ชาวบ้านก็ขาดขวัญก�าลังใจ 

บัญชำ มุแฮ 
บอกว่าธรรมชาติกับมนุษย์เป็นสิ่งเดียวกัน อยากให้มีการนอบน้อมต่อธรรมชาติ 

อภินันท์ ธรรมเสนำ 
เสนอว่าภาครัฐมีปัญหาเรื่องความเข้าใจ อยากให้ความรู้จากภาคการศึกษา และความรู้

ท้องถิ่นยกระดับขึ้นมา ภาคชุมชนท้องถิ่นและภาควิชาการมาท�างานในเชิงนโยบายได้ ส่ือสารถึง
ภาครัฐ จนเป็นที่ยอมรับ

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ 
สรุปว่ำชุมชนจะเป็นฐำนส�ำคัญ อยากให้ภาคี โดยเฉพาะภาคเมือง เห็นประเด็นว่าชุมชน

เป็นฐานที่ส�าคัญของสังคม แต่มีปัญหาเรื่องทัศนคติที่ไม่ยอมรับ อคติที่มองในด้านลบ ต้องมาเริ่ม
เรียนรู้ศักยภาพชุมชน เปิดโอกาส เอาพื้นที่มาเป็นตัวตั้ง หรือ Area Base เพราะแต่ละพื้นที่
มีความแตกต่างกัน ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ และคนในเมืองมาเป็นภาคีท�างานร่วมกัน ต้องมีแผน 
กลไกกำรท�ำงำนอย่ำงมีส่วนร่วม สักพักหน่ึงจะเกิดโมเดล การท�างาน รวมถึงต้องมีการท�างาน
ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูต ิ
ในฐานะอดีตประธานศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มองว่าควำมจ�ำเป็นที่ต้อง

น�ำเอำควำมรู้จำกชุมชนมำรวบรวมน�ำไปสู่ควำมเข้ำใจ และกำรจัดกำร ไม่เฉพำะเรื่องไฟป่ำ แต่
กำรพัฒนำชุมชนที่สูงอย่ำงยั่งยืน เรื่องจัดกำรพืชเชิงเดี่ยว หาตัวอย่างของชุมชนมากกว่าห้าชุมชน 
ประมวลเอาความรู้ วิธีการจัดการไฟป่า การจัดการทรัพยากร แล้วเอามาสนทนากับคนในเมือง 
เพราะคนในเมืองไม่มีโอกาสได้ยินเร่ืองเหล่านี้ ปัญหาฝุ่นควันข้ามชายแดน ต้องท�าความเข้าใจระบบ
เกษตรทุนนิยม ท้ังจากนายทุนจากไทยและนายทุนจากจีน จะไปคุยกับกรมอาเซียน เลขาธิการ
อาเซียน ให้เกิดข้อตกลงการค�านึงถึงผลกระทบหมอกควันข้ามแดน ปัญหามาจากนายทุนที่ไป
สนับสนุนลงทุนปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งเรายังไม่ได้ไปคุย แต่ตอนนี้เรามีสภาลมหายใจ และหน่วยงาน
ที่ตระหนักว่าปัญหานี้ไม่ได้มีแต่เรา แต่เกิดจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย
 ก่อนจบมีการสงบนิ่งร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากการดับไฟป่า

ชุมชนชาติพั
นธุ์กับการจัดการฝุ่นควันในสถานการณ์

โควิด
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สรุป
บัญชำ มุแฮ 

อธิบายเผาชน เป็นการเผาลงไปเจอกับไฟป่าที่ลามขึ้นมา ช่วยหยุดการลุกลามของไฟ 
ธรรมชาติกับมนุษย์เป็นสิ่งเดียวกัน อยากให้มีการนอบน้อมต่อธรรมชาติ

รินลดำ สุต๋ำ 
มีการแบ่งหน้าที่ กลางคืนผู้ชายเฝ้าระวัง กลางวันผู้หญิงไปท�าแนวกันไฟ พื้นที่ลาดชัน

ไปล�าบากก็จะใช้วิธีเผาชน ไม่อยากจะต้องเป็นจ�าเลยสังคม เวลาไปไหน ก็ถูกพูดว่าเป็นคนเผาป่า

สมชำติ รักษ์สองพล ู
การใช้แนวคิดไม่ให้เกิดหมอกควันไม่ให้มีไฟเข้าเลย สุดท้ายจะกลับมาทิ่มแทงเรา เดิมมี

ชิงเผาเพื่อไม่ให้มีการสะสมเชื้อเพลิงมากเกินไป

อภินันท์ ธรรมเสนำ 
ในอนาคตเป็นไปได้ไหม รัฐจะให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น การอนุรักษ์ที่กันคน

ออกจากพื้นที่เป็นผลเสียมากกว่าผลดี

พฤ โอโดเชำ
ตลอด 27 ปี แม่ลานค�า ไฟไม่ไหม้ เมื่อไฟไม่ไหม้ก็ได้กินของป่าเยอะ ไฟไหม้วัวควาย

เข้าป่าไม่มีอะไรกิน

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ
สรุปการเรียนรู้จากชุมชน เข้าใจธรรมชาติของป่า ดิบ เต็งรัง เบญจพรรณเป็นชั้นๆ เข้าใจ

ป่า จ�าแนกป่า ป่าแต่ละชนิดทิ้งใบผลัดใบไม่เหมือนกัน ตรงไหนเกิดเชื้อเพลิงสะสม เชื้อเพลิงมากน้อย 
เข้าใจธรรมชาติของไฟ และ Zero Burning เป็นไปไม่ได้ บริหารจัดการตามสภาพจริงของแต่ละ
พื้นที่ เวลาที่ป่าผลัดใบแห้งจริงๆ ของแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน ควรให้ชาวบ้านเข้ามามีบทบาทในการ
บริหารจัดการ

ประยงค์ ดอกล�ำไย 
มีเผาไร่ แต่ไม่มีเผาป่า แต่มีไฟไหม้ป่าทุกปี จุดฮอตสปอตที่พบอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เป็นอันดับ

หนึ่ง อยากให้รัฐเปลี่ยนวิธีคิดมาเป็นการกระจายอ�านาจให้ชาวบ้านช่วยดูแล แทนที่จะมามองว่า
ใครเผาป่า

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูต ิ
ท�าอย่างไรให้สถาบันการศึกษามีส่วนในการให้ความรู้ร่วมกัน อาศัยหลายๆ ฝ่าย ทั้งสภา

ลมหายใจ ฝ่ายเอกชน ภาควิชาการ ประชนชน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ลดความขัดแย้ง แตกต่าง 
มายาคติ ชี้นิ้วไปที่ชาวบ้านว่าเป็นตัวปัญหา เปิดโอกาสให้ชุมชนในป่ามีส่วนร่วมในการจัดการไฟ 
ให้เกษตรที่สูง ลดการพึ่งพาเกษตรเชิงเดี่ยว

มองว่าความจ�าเป็นที่ต้องน�าเอาความรู้จากชุมชนมารวบรวมน�าไปสู่ความเข้าใจ และการ
จัดการ ไม่เฉพาะเรื่องไฟป่า แต่การพัฒนาชุมชนที่สูงอย่างยั่งยืน เรื่องจัดการพืชเชิงเดี่ยว หาตัวอย่าง
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ของชุมชนมากกว่าห้าชุมชน ประมวลเอาความรู้ วิธีการจัดการไฟป่า การจัดการทรัพยากร แล้วเอา
มาสนทนากับคนในเมือง

ชุมชนชาติพั
นธุ์กับการจัดการฝุ่นควันในสถานการณ์

โควิด
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 3

ความรู้ สู้ไฟ 
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563

ออนไลน์ผ่านระบบ zoom

ผู้ร่วมเสวนา
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.วีระชัย ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ 
 ผู้เชี่ยวชาญการจัดการภัยภิบัติด้วยภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 สนใจการจัดการและบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
หน่อแอริ ทุ่งเมืองทอง ผู้ใหญ่บ้านห้วยอีค่าง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
อุดม ตาบิ เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
ศิวกร โอโดเชา ตัวแทนชุมชนกะเหรี่ยง บ้านหนองเต่า อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
เมธาพันธ์ ภุชกฤษดาภา ผู้ใหญ่บ้านม้งดอยปุย จ.เชียงใหม่
เดโช ไชยทัพ ผู้อ�านวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
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ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
 ผมคิดว่าอันดับแรกที่พ่อหลวงบ้านบอกคือเรากันไฟมานานมาก น่าเสียดายตรงที่มัน
เอาไม่อยู่ข้ึนมา ประเด็นส�าคัญอันแรกคือโทษใครไม่ได้ ต้องโทษอากาศก่อน ปีนี้มันแล้งจริงๆ 
น่ำจะเป็นตัวแปรส�ำคัญตัวหนึ่ง ปีที่แล้วเหมือนจะแรง แต่ปีนี้แรงขึ้นมาอีกในช่วงนี้ พอได้มานั่งฟัง
เรื่องบ้านขุนแปะว่าเป็นป่าดิบเขา มีไม้ก่อ ไม้ทะโล้ พวกนี้เป็นป่าที่ไม่น่าจะติดไฟในปีปกติ แต่ใน
ปีนี้มันแห้งแล้งจัด ไม่ว่าจะเป็นป่าอะไรก็ตามพอมันแห้งขึ้นมา ตัวที่น่ากลัวคือเชื้อเพลิงในป่าดิบเขา 
พวกมอสส์ ไลเคน ยิ่งติดไฟดี เกิดปัญหาขึ้น ดอยสุเทพก็เช่นกันที่เป็นไฟที่ลามจากข้างล่างขึ้นมา
ที่เป็นเต็งรังและเบญจพรรณ พอขึ้นมาบนดิบเขาก็ติดเหมือนกัน
 ตอนน้ีเราก�าลังพูดถึงภาคเหนือ ป่าส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือนี่แหละ สีน�้าตาลเข้มๆ คือ
ป่าท่ีไฟไหม้ปกติ แต่เมื่อสักครู่ป่าดิบเขามันจะเป็นสีเขียวๆ อ่อนๆ เป็นภาพท่ีกรมป่าไม้และกรม
อุทยานฯ แปรไว้ จะเห็นว่าส่วนใหญ่ป่าภาคเหนือคือป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา ดิบแล้ง
นี่แหละ เป็นระบบนิเวศที่อ่อนไหวมาก ไม่ควรจะมีไฟเลยในปกติ ปีนี้ก็เลยค่อนข้างจะเสียหาย
มากเลยทีเดียว อยากจะบอกว่าป่าทางเหนือที่มีป่าเยอะๆ โดยธรรมชาติหน้าที่ของไฟในภาคเหนือ
บางแห่งก็จะเป็นแบบนี้
 กรมอุตุนิยมวิทยาทราบดีว่าปีนี้จะแล้ง เพียงแต่เราเองก็ไม่ได้อยากบอกว่าไม่ใส่ใจ แต่
หน้างานของแต่ละคนมีทั้งปี อาจจะลืมการท�างานบางอย่างไป กำรจัดกำรเชื้อเพลิงพอท�ำในช่วง
ต้นปีมันก็ไม่ทัน เพราะมันแล้งมาก อย่างที่บอกคือภัยแล้งปีนี้เราทราบมาล่วงหน้า แต่เราไม่คิดว่า
มันจะมาเร็วและยาวนานแบบนี้ ด้วยความที่ป่าดิบเขา เราเรียนตามตรงว่าเราไม่มีข้อมูล เราไม่เคย
คิดว่าไฟจะเข้าไปในป่าดิบเขา อยู่ๆ ก็มีเมฆมา เป็นฝอยๆ จะชื้นตลอดเวลา เราต้องมาหาข้อมูล
เกี่ยวกับป่าดิบเขา การเกิดไฟคร้ังนี้ท�าให้ต้นไม้ตายเยอะแน่ๆ เรียนตามตรงว่าเรายังไม่มีข้อมูล
ตรงนี้มากพอสมควร

ดร.วีระชัย ตันพิพัฒน์
 เท่าที่ตามเรื่องภัยแล้งในปี 2563 มันรู้กันมาประมาณ 2 ปี เขาบอกว่าปีที่แล้วไหม้เยอะ 
ผมบอกว่าไม่ได้เผาจริง เผาจริงคือปีนี้ ปีที่แล้วแค่เผาเล่นเพราะมันไม่ได้แล้ง แต่มันเกิดจากความ
ขัดแย้ง ปีที่แล้วชัดเจนมำกว่ำเป็นไฟกำรเมือง อย่างที่เชียงราย แต่ปีนี้ถ้าเกิดว่าดูว่าป่าดิบเขา
มันไหม้ไปถึง ดูอย่างห้วยขาแข้งจะไหม้ 2-3 เดือนเป็นประจ�าใน 3-4 ปีท่ีผ่านมา ไหม้ไปถึง
ป่าดิบเขาแล้วหยุดไปเอง เพราะไม่มีใครเข้าไปดับ แต่ปีนี้มีการเข้าไปดับ คือแล้งจริง แต่การวางแผน 
แม้แต่ป่าเต็งและเบญจพรรณเองมีการจัดการเชื้อเพลิงน้อย เพราะมีการห้ามบางจังหวัด ผู้ว่าฯ ห้าม 
ปัจจุบันไม่รู้เป็นอย่างไร อย่างเชียงรายห้ามก็ยังเผาอยู่ ก็เพื่อที่จะตัดตอนเชื้อเพลิง เวลาไหม้เขา
จะได้คุมได้หรือไม่รุนแรงเกินไป บางที่ไฟไม่ไหม้หลายปี เชื้อเพลิงเยอะก็เกิดปัญหา คนที่เข้าไปดับ
ก็ไม่ได้ผ่านการอบรมว่าการเข้าไปควบคุมไฟเป็นอย่างไร อันนี้อันตรายมาก ผมบอกแล้วว่าอย่าแค่
จิตอาสาแล้วพาเข้าไป เพราะมีคนบาดเจ็บแล้วตาย ปีนี้เขาก็ยังปล่อยให้เข้าไปอีก ต้องท�าให้ดี
กว่านี้ ส่วนตัวผมพูดกับอธิบดีเลยว่าอย่าท�าแบบปีที่แล้วอีก เพราะเขาจะไม่รู้หรอกว่าเวลาไฟมัน
เปล่ียนทิศ พฤติกรรมไฟเขาไม่เข้าใจพอ เขาต้องได้รับความรู ้พื้นฐานก่อน และต้องรู ้ขั้นตอน
การจัดการไฟ ผสมผสานระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน อย่างการขุดร่องมีอยู่แล้ว พวกไม้ พวกหิน
มันจะไหลลงมาแน่ อย่างดอยสุเทพถ้าจะเก็บแนวด�าต้องเก็บให้สนิท บางทีต้นไม้ไหม้ใช้ขวานไม่ไหว 
ก็ต้องใช้เลื่อยยนต์ เป็นข้อยกเว้น หรือหาปั๊มที่ส่งน�้าได้เป็นกิโลเพื่อเก็บแนวด�าไม่ให้ไหม้อีก
 คณะกรรมการน�้าเองก็ยังวุ ่นวายเรื่องภัยแล้ง แม้จะรู้ว่าแล้ง แต่น�้าในเขื่อนก็ปล่อยมา
เยอะเกิน ทั้งที่ควรจะเก็บไว้ กำรพยำกรณ์ต้องแม่นย�ำกว่ำน้ีเพรำะจะช่วยในกำรบริหำรจัดกำร แต่

ความรู้ สู้ไฟ
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ของเรำไม่แม่นย�ำ พอเราขอว่าจะจัดการเชื้อเพลิงจะได้รู้เรื่องอุตุนิยมวิทยาที่ถูกต้องกว่าน้ี อุตุฯ 
เลี่ยงไม่กล้าฟันธง เกิดปัญหาว่าเผาในช่วงที่ไม่ควรเผา 

ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
 เรื่องแรกคือสังคมต้องยอมรับควำมจริงเรื่องควำมไม่แน่นอนของอำกำศ อันนี้เราจัดการ
ไม่ได้ ถ้าเราหวังจัดการกับอากาศเราหวังไม่ได้ แต่หวังที่สองท่ีเราหวังได้คือการจัดการ กระบวนการ
ในการจัดการที่ถูกต้องตามครรลอง ป่าทั่วๆ ไปที่ไม่ใช่ป่าดิบเขา เราต้องเข้าใจความเป็นจริงว่า 
ป่ำของประเทศไทยเป็นป่ำที่โดนไฟเป็นประจ�ำ เพรำะฉะน้ันจะท�ำอย่ำงไรให้อยู่กับมันได้ เรำต้อง
ยอมรับควำมจริงว่ำมันมีเชื้อเพลิงอยู่ มันมีส่ิงท่ีพร้อมจะติดไฟ มันมีของที่พร้อมจะเกิดไฟ เรา
พยายามไม่ให้มันเกิด ถ้าสังคมไปคาดหวังว่ามันจะไม่เกิด มันจะเกิดปัญหา เพรำะนี่คือควำมจริง
ว่ำป่ำมีเชื้อเพลิงท่ีต้องเข้ำไปจัดกำร เราไม่ควรปิดก้ันป่าไม่ให้คนเข้า แต่ท�าอย่างไรให้การเข้าไป
ของคนท�าให้ป่าอยู่ได้
 ผมมีตัวเลขเชื้อเพลิงให้ดูอยู่ นี่คือตัวเลขเชื้อเพลิงของไทยทุกแห่ง ตัวสีแดงๆ คือภาคเหนือ
ส่วนใหญ่ พวกนี้มีเชื้อเพลิงอยู่ทั้งสิ้น แม้แต่ในระบบนิเวศเดียวกันก็มีความผันแปร อย่างป่าเต็งรัง 
บางที่ 500 กิโลต่อไร่ บางที่ปาไป 2,000 ทุกที่มีเชื้อเพลิงที่พร้อมเผาไหม้อยู่เสมอเมื่อสภาพอากาศ
เป็นใจ เราไม่ควรเอามันซุกไว้ใต้พรม ตัวเลขเหล่านี้เราต้องจัดการ

ศิวกร โอโดเชำ 
คือในส่วนของหนองเต่า ห้วยอีค่าง เราก็ยังรู้สึกว่าไฟป่าปีนี้มันเป็นเหมือนปกติทุกๆ ปี 

ไม่ได้คลาดเคลื่อนหรือแตกต่างเยอะมาก ส่วนใหญ่เกิดเป็นจุดๆ ที่เคยเกิดแล้ว อีกอย่างคือการ
จัดการ การเฝ้าระวัง การท�าแนวกันไฟก็เป็นวิธีการเดิมๆ ที่เราเคยท�ามา แต่หลายๆ หมู่บ้านที่
ไม่เคยมีไฟไหม้มานานแล้วก็จะรุนแรงกว่า อย่างผมคิดว่าไฟมาทุกปี เรารู้สึกปกติ เพียงแต่ว่าสิ่งที่
เปลี่ยนไปคือ เรารู้สึกว่าไฟถึงหน้าร้อนเมื่อไรมันต้องมีหมอกควัน ซึ่งเมื่อก่อน 2-3 ปีก่อนหน้านี้
เราไม่รู้สึกว่ามันสะสมในอากาศขนาดนี้ เดี๋ยวนี้บนดอย หรือข้างล่างเอง อากาศสะสมหมอกควัน
มากขึ้น ส่งผลกระทบมากขึ้น เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกด้วยหรือเปล่า 
ผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ชำวบ้ำนเรำเวลำอยู่กับไฟก็เหมือนกำรอยู่กับน�้ำ เหมือนอยู่กับดิน อยู่กับ
อำกำศ เพรำะฉะนั้นเรำมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้ไฟ อำกำศ น�้ำ แต่ว่ำกำรใช้ไฟอยู่ในวิถีชีวิตนะครับ 
ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าจะจัดการอยู่กับมันอย่างไรเพื่อให้ลดผลกระทบที่มันจะเกิดต่อชีวิต ไม่ใช่
แค่ชีวิตเรา แต่หมายถึงชีวิตต้นไม้ในป่า สัตว์ในป่า แมลง ซึ่งเราจะอยู่กับไฟอย่างไรไม่ให้ไฟท�าลาย
ส่ิงเหล่าน้ีมากกว่าที่เป็นอยู่ อย่างในพ้ืนที่ เวลาเราลงไปเชียงใหม่ ผมอยู่ในบ้านระดับความสูง
หนึ่งพันกว่าเมตร พอปลายฝน ต้นหนาว หมดหนาว เราจะเห็นไฟตามป่าผลัดใบ ค่อยๆ ขึ้นมา 
เกิดขึ้นทุกปีจนเราชินตาแล้วครับ แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือท�าไมหมอกควันเยอะกว่าเมื่อก่อน สอง 
ผมรู้สึกว่าเราจะอยู่กับไฟอย่างไร มันมีความจ�าเป็นว่าชาวบ้านและคนในเมืองต้องเรียนรู้และ
ปรับตัวเป็นอย่างยิ่ง แม้ผมจะไปดับไฟทุกปี แต่ผมก็มองว่าไฟกับชีวิตของเรา ไฟกับป่ำ เป็นสิ่งที่
อยู่คู่กัน แต่จะอยู่คู่กันอย่างไร อย่างชาวบ้านเวลาเราจะเผาไร่หมุนเวียนเราก็ท�าแนวกันไฟ ก่อนจุด
เราก็จุดด้านบนลงมา เกิดเป็นแนวกันไฟ แล้วจุดข้างล่าง อธิษฐานบอกว่าไฟ ผมมีความจ�าเป็น
ต้องใช้คุณนะ เราไม่สามารถแผ้วถาง ใช้เครื่องจักรในการท�าการเกษตร แต่บอกไฟว่าอย่าไปท�าลาย
สรรพชีวิตทั้งปวง พอสิงหาเราก็เลี้ยงผีไฟ ใช้ไฟอย่างพอประมาณ ไม่ใช่ว่าท�าให้ไฟมันเกิดความ
เสียหายต่อระบบนิเวศ
 ผมคิดว่าในมุมของชาวบ้าน เรื่องการใช้ไฟกับวิถีชีวิต เมื่อก่อนผมมีทัศนคติต่อการใช้ไฟ
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ที่เป็นลบมาก ผมคิดว่ามันท�าลายทุกอย่าง จนอายุ 40 ปี พอเห็นไฟทุกปีๆ ต้นไม้ก็ยังมีอยู่ พอถึง
หน้าฝนมันก็งอกเต็มไปหมด พอหน้าแล้งมันก็ใบร่วงเป็นเชื้อเพลิง จนทุกวันนี้คนที่ใช้ไฟก็น่าจะมี
หลายกลุ่ม แต่กลุ่มที่เขาอยู่กับป่าตรงนั้นจริงๆ เขาจะเห็นประโยชน์ในการใช้ไฟมากกว่าผลในทาง
ลบ ซึ่งผมก็ต้องเรียนรู้กับเขา ว่าท�าไมเขาต้องไปจุดทุกปี ท�าไมต้องใช้ไฟ ผมต้องเริ่มเปิดใจมากขึ้น
เพราะว่าผมก็เห็นว่าพอเขาใช้ไฟแล้วต้นไม้ไม่ตาย สัตว์ก็ยังอยู่ โดยเฉพาะในป่าผลัดใบนะครับ
 บ้านผมในพ้ืนที่เดียวกันมีความแตกต่าง บนเขามีต้นสน มีใบหล่นทับถมกันทุกปี แต่ใน
ร่องห้วยเป็นป่าดิบชื้น เป็นไม้ก่อ การทับถมของใบไม้จะแตกต่างจากบนเขา นี่คือบริเวณเดียวกัน 
พอเราเห็นไฟเกิดบนเขา มันจะดับที่ห้วย เราก็มองว่าพอมันเกิดทุกปี เรามีประสบการณ์ว่าป่าสน
ที่เราไม่ปล่อยให้ไฟเกิดขึ้นเลยหลายสิบปี พอมันมาคราวนั้นแม้แต่ต้นสนก็ตายหมดเลย ต้นใหญ่ๆ 
เป็นค�าถามที่ว่าถ้ามันมีไฟทุกปีมันดีกว่าหรือเปล่า แม้แต่ป่าดิบเขาเอง ห้ามไฟตลอดมันอาจจะ
ส่งผลในทางลบมากกว่าหรือเปล่า เห็น สังเกต จากประสบการณ์ที่เห็นครับ

ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
 ผมมองว่ำกำรที่ชุมชนมีกำรใช้ไฟเป็นภูมิปัญญำ แต่สิ่งที่ผมกังวลคือ ป่าเต็งรัง ป่า
เบญจพรรณ ป่าสน ภาพนี้เป็นภาพที่เราดูอิทธิพลของไฟ เส้นแรกสีแดงคือป่าที่เราไม่ปล่อยให้ไฟ
เกิดมานานมากๆ ระบบนิเวศค่อยๆ เติมความสมบูรณ์ขึ้นมาโดยการหมุนเวียนของภาพอาหาร 
พื้นที่ก็สมบูรณ์มากขึ้นก็จริง แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเกิดไฟไหม้ขึ้นจะเห็นว่าความสูญเสียมันเยอะมาก 
ป่าจะโทรมไปเยอะ และกว่าจะฟื้นตัวได้ก็นาน นี่คือป้องกันไฟมากไป อีกเคสคือข้างล่าง เผาทุกปี 
ไม่ใช่สิ่งที่ดี แต่จะท�าให้เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ สิ่งที่เราต้องการคือแบบนี้ครับ การไหม้ในเวลา
ที่เหมาะสม กี่ปีครั้ง 2-3 ปีไหม้ครั้งหนึ่ง ป่าแบบนี้จะอุดมสมบูรณ์ได้ยาวนานมากกว่า ไม่ว่าป่า
ชนิดใด กันไฟมากไปไม่ดี ถ้าไม่ให้ไหม้เลยก็จะเหมือนปีนี้ที่ดอยสุเทพ ที่ต้องมีกระบวนการฟื้นฟูป่า
แน่ๆ ต้องให้อยู่ในระดับพอดีๆ ที่หายาก เป็นกระบวนการจัดการที่ท�าให้เกิดการเผาที่จังหวะ
พอดีๆ ยังไม่ถูกยอมรับอย่างเป็นรูปธรรม เป็นกราฟในไอเดียมากๆ 
 ในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ มีข้อมูลวิชาการบอกเลยว่าเราต้องเผาถี่ขนาดไหน มีคน
ท�าข้อมูลมาเยอะ ในป่ำเต็งรังของเรำประมำณ 2-3 ปี ถ้ำไฟไหม้ครั้งหนึ่งจะท�ำให้ป่ำยังอยู่ได้

ดร.วีระชัย ตันพิพัฒน์
 กระแสโลกไม่มีอะไร เพิ่มการจัดการเชื้อเพลิงให้มากขึ้น เพราะมันมีตัวอย่างที่อเมริกา 
ฟลอริดาเขาไม่เชื่อเร่ืองการเผา แต่บางที่ก็ชิงเผา จัดการไป ถึงปัจจุบันไฟเกิดฝั่งตะวันตกที่ไม่ให้เผา
อย่างยิ่งใหญ่ อย่างออสเตรเลียชิงเผาเยอะอยู่ แต่ชิงเผาแบบไม่เอาความรู้ของอะบอริจินเข้าไปช่วย 
ตอนนี้เขายอมรับแล้วว่าต้องเอามาผสมผสานกัน แอมะซอนก็ปีที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ ชำวบ้ำนที่เขำ
ใช้ไฟมำตลอดเขำก็พิสูจน์ให้เห็นว่ำของเขำรักษำไว้ได้ แต่ที่ปล่อยให้ไหม้แบบนี้เพรำะคุณไม่
บริหำรจัดกำรเชื้อเพลิง ภูมิอากาศเราห้ามไม่ได้อยู่แล้ว เราคิดว่าความกดอากาศ อุณหภูมิ บางที
มันใช่ บางทีไม่ใช่ แต่ที่แน่ๆ ทางเชียงใหม่ช่วงมีนาที่อากาศจะปิดมาก ถ้าบริหารจัดการเชื้อเพลิง
คือเดือนนี้จะเหนื่อย ไม่ควรให้ไหม้เยอะ แต่พอห้ามไม่ให้บริหารจัดการต้ังแต่มกรา มันก็เป็น
เชื้อเพลิงสะสม พอไหม้นิดเดียวก็กลายเป็นเยอะเกินไป พื้นที่ที่ให้ควันอยู่ก็น้อย เหมือนเป่าควัน
เข้าไปในขวด จนกว่าจะมีอากาศเปิดแล้วควันลอยไป 
 ถ้าเราต้องท�าการชิงเผา ต้องประเมินทิศทางลมให้ชัด สมมติเราบริหารจัดการหมื่นไร่ ควัน
จะไปที่น่ีไม่กี่ชั่วโมงแล้วจะลอยไปนะ แต่มันเป็นปัญหาระหว่างคนในเมืองและคนนอกเมือง ต้อง
ถามว่าคนในเมืองยอมให้บริหารจัดการเชื้อเพลิงหรือยัง ถ้าเขาไม่ยอมมันก็ไม่จบ แต่ถ้ายอมให้มี

ความรู้ สู้ไฟ
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การบริหารจัดการเชื้อเพลิง เขาจะรับได้ว่ามีควันก่ีวัน 2 วันดีกว่า 20 วัน ต้องท�าให้เขายอมรับ 
ให้ได้
 ในต่างประเทศ มันต้องใช้เวลาในการประสานงานทุกภาคส่วน บางส่วนคิดไปเอง อย่าง
ของเราคือชาวบ้านบอกเอาแบบชาวบ้าน ราชการบอกเอาราชการ คนในเมืองเอาแบบในเมือง คือ
ต้องท�าให้เขาเห็นตรงกันก่อนถึงจะไปรอด ตอนนี้เราไม่มีระบบรองรับการจัดการเชื้อเพลิง ต้อง
รองรับว่าเผาตรงนี้นะ จะกระทบตรงนี้นะ ให้กระทบน้อยที่สุด แต่ชาวบ้านต้องเข้าใจนะ คนในเมือง
ต้องเข้าใจนะว่าต้องมีการบริหารจัดการ อย่างทางจอมทอง แม่แจ่ม สมมติราชการบอกว่าขยาย
ไม่ให้เผาจนฝนตกเลย ก็จะเกิดความไม่เชื่อใจ เพราะเมื่อหลายปีที่แล้วเกิดการขยายไปเรื่อย มันจะ
มากระจุกตัวกันเผา ควันก็มหึมามาก ถ้าก�าหนดว่า 60 วันก็ต้อง 60 วัน ไม่ใช่การเลื่อนไปเรื่อยๆ 
ต้องสร้างความจริงใจและเชื่อใจกันให้ได้ก่อน เหมือนตอนนี้ชาวบ้านไม่เชื่อว่าถึงเวลาแล้วคุณจะให้
เผาหรือเปล่า ความเชื่อใจน้อยลงเรื่อยๆ  

ผศ.ดร.วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์ 
ถ้าพูดเรื่องปัญหาไฟป่าในภาคเหนือ เป็นปัญหาในป่า คนในเมืองแทบไม่ได้รู้เลยว่าไฟเป็น

อย่างไร แต่ปีน้ีเหตุการณ์เปลี่ยน เพราะเกิดไฟป่ารุนแรงใกล้เมืองมากๆ ประกอบกับการน�าภาพ
มาให้ประชาชนเห็น คนก็เข้าใกล้ไฟป่าเพิ่มขึ้น เมื่อก่อนถ้ามีไฟป่า คนจะคิดถึงสามเหลี่ยมไฟ 
คิดว่าถ้าไม่มีไฟเกิดขึ้นดีที่สุด แต่ตอนน้ีหลายๆ สื่อเริ่มพูดถึงการจัดการไฟป่าขึ้นมา เป็นสามเหลี่ยม
พฤติกรรมไฟโผล่ขึ้นมา คือว่าในอดีตที่ผ่านมา เมื่อก่อนเราจะพูดถึงสามเหลี่ยมไฟที่ป้องกันไม่ให้
เกิดไฟเลย ปัญหาคือว่า ถ้าจะไม่ให้เกิดเลยมันไม่ได้ มันมีเกิดแน่นอน อเมริกา ออสเตรเลีย จีน 
ทุกที่เกิดหมด แต่ค�าถามคือจะดับอย่างไร มันมีสามเหลี่ยมตัวที่สองคือสามเหลี่ยมพฤติกรรมไฟ 
ไฟป่าความรุนแรงจะขึ้นอยู ่กับสามตัว คือ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และเชื้อเพลิง เราท�าได้
อย่างเดียวคือไปควบคุมลักษณะเชื้อเพลิงให้ได้ ในสังคมเรามีสามเหลี่ยมสองตัวแล้ว แต่จะประสาน
อย่างไรให้เหมาะสม บางประเภทป่าดงดิบ ไม่สามารถจัดการเชื้อเพลิงได้ตอนนี้เพราะความรู้
ไม่มากพอ แต่ถ้าเป็นป่าที่เราจัดการเป็นเราจะจัดการได้ดีขึ้น
 ทางป่าไม้มีงานวิจัยพอสมควร อย่างป่าเต็งรังในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างไร ผมจะเอา
ต่างประเทศให้ดูก่อน เขาเอาความรู้นี้ออกมาให้ประชาชนรู้ ให้รู้ว่าป่าแต่ละท่ีดั้งเดิมเป็นอย่างไร 
ต่างประเทศจะเป็นปัญหาเรื่องป่าสน เขาจะศึกษาย้อนไปนาน ซ้ายบนคือป่าของเขาเมื่อ 100 ปี
ก่อนเทียบกับปี 2532 เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเชื้อเพลิงอย่างไร พอประชาชนรู้เขาจะเข้าใจ
ว่ามีการเปล่ียนแปลงอะไรบางอย่าง แต่ของเราเองอันแรกคือ ไม่เคยมีภาพว่าป่าเต็งรังในอดีต
เป็นอย่างไร เรามีชุดความรู้เดียวคือป่าที่ดีคือป่าที่รกทึบ สัตว์ก็น่าจะอยู่เยอะ เป็นภาพที่เราคิดกันเอง 
ผมมองว่า ในสังคมเมืองพอเกิดเหตุการณ์ปีนี้ ก็หวังว่าจะเกิดการเรียนรู้อดีตกับปัจจุบัน ลักษณะ
ป่าเต็งรังจริงๆ เป็นป่าโปร่ง ไม่ใช่รกทึบ เป็นไฟผิวดินความรุนแรงต�่า ความเป็นป่าโปร่งเชื้อเพลิง
น้อย เกิดไฟประจ�า ไม่มีลม ไฟไม่แรงอยู่แล้ว ถ้าอธิบายด้วยพฤติกรรมของไฟ ไฟเวลาเกิดขึ้นจะมี
ความร้อน อากาศเย็นจะไหลเข้าไป อากาศร้อนลอยตัว อีกส่วนคือไฟจะแผ่รังสีความร้อนออกมา
ไปหาเชื้อเพลิงข้างหน้า ไปท�าปฏิกิริยาย่อยสลายเน้ือไม้กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิง นี่คือกลไกกำร
ลุกลำมของไฟในป่ำโปร่ง อำกำศที่ไหลเข้ำมำเยอะ ควำมร้อนจะไปข้ำงบนหมดเลย แผ่รังสีน้อย 
ก๊ำซเชื้อเพลิงก็น้อย ไฟจะค่อยๆ เบำลง ทีนี้หลังจากที่เราไม่รู้กันว่าป่าเต็งรังต้องมีไฟ เราก็พยายาม
ไปกันไฟ ต้นไม้เล็กๆ ขึ้นเยอะมาก ป่ารกทึบ พื้นป่าก็มีเชื้อเพลิงสะสมเยอะ ปัญหาคือว่าพอลักษณะ
เช้ือเพลิงเปล่ียน เกิดไฟขึ้นมา ความรกทึบนี้เองที่บล็อกอากาศเย็นไม่ให้ไหลเข้ามา ลมที่เคยระบาย
ความร้อนหายไป อุณหภูมิไฟสูงขึ้น ก๊าซเชื้อเพลิงก็เยอะ ไฟก็แรงขึ้นอีก นี่คือนอกเหนือจากเชื้อเพลิง
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ที่แรงขึ้นแล้ว
 ชาวบ้านเรียนรู้เรื่องไฟพอสมควร ก็มีชาวบ้านที่พยายามท�าป่าให้เหมือนสวนสาธารณะ 
พยายามท�าให้พื้นล่างโล่งด้วย เป็นการจัดการลักษณะเช้ือเพลิงมากกว่าการลดเชื้อเพลิง อันน้ี
ต่างจากคนในเมือง คนในเมืองคิดว่าแค่ลดเชื้อเพลิง แต่ชาวบ้านเขาคิดเรื่องลักษณะเชื้อเพลิงด้วย 
ปัญหาคือวิธีการก็จะต่างไป ไฟก็เป็นวิธีการหนึ่ง แต่คนในเมืองบอกว่าเราไม่ใช้ไฟได้ไหม ไปกวาด
ออกมา เอาน�้าใส่เข้าไปให้ย่อยสลาย เอาปลวกเข้าไป เป็นการลดเชื้อเพลิงเหมือนกัน แต่ผลลัพธ์
ไม่เหมือนกัน 
 คนในเมืองบอกว่าเราไม่เอาไฟ เราต้องการอย่างอื่นที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่า สุดท้ายท�าไม่ได้ 
พอท�าไม่ได้ก็ไม่ท�าอะไรเลย เชื้อเพลิงก็สะสม กลายเป็นไฟป่าแบบดอยสุเทพ

ดร.วีระชัย ตันพิพัฒน์
 ผู้บริหำรต้องยอมรับก่อนว่ำต้องมีกำรชิงเผำที่เป็นช่วงเวลำ ไม่ใช่การเผาโดยทั่วไป คือให้
เผาตามช่วงเวลาที่เผาได้ และมีช่วงที่ห้ามเผา จะได้ชนะทั้งสองฝ่าย ต้องยอมรับให้ได้ก่อนครับว่า
ต้องใช้ไฟในการจัดการเชื้อเพลิง ถ้ายังยอมรับไม่ได้ก็ก้าวไม่ได้ อีกอย่างคือ ช่วยกรุณาให้ผู้รู้น่ังอธิบาย
รัฐมนตรีให้เข้าใจว่าไฟป่าคืออะไรกันแน่ ไม่ใช่นึกไปเอง พอมีค�าสั่งจะได้ถูกต้องตามปัญหาจริงๆ 
อย่างเรื่องการจับที่ดอยสุเทพ เขาต้องควานหาคนมาจับ แต่คนนั้นจุดจริงหรือเปล่า คือมันไม่ใช่
ไฟที่เกิดในบริเวณนั้นบริเวณเดียว มันเป็นไฟที่เกิดหลายๆ ที่ ลักษณะที่ไฟขยับในดอยสุเทพไม่ใช่
ไฟจากตรงนั้นแน่นอน เป็นไฟที่จุดขึ้นมาใหม่แน่ๆ ถ้ามีค�าสั่งบอกให้จับเขาก็เลยต้องไปจับ เพื่อให้
ได้ตามค�าสั่ง อันนี้ไม่ใช่ แต่ Fire Investigation ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าไฟเกิดจากตรงไหน ง่ายๆ ให้
ยอมรับในการใช้ไฟบริหารจัดการเชื้อเพลิงก่อน มันมีคนบอกจะปิดป่า ให้เจ้าหน้าที่มาเดินตรวจการ 
แต่มันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ เป็นไปไม่ได้หรอก เอาดอยสุเทพ มาเดินให้เต็มที่ เอาโดรนมาบิน 
แต่มันไม่เห็นหรอก เรื่องเวลาของโดรนที่บินอีก เอาง่ายๆ คือให้ยอมรับให้มีกำรจัดกำรเชื้อเพลิง
โดยใช้ไฟ มีควันคนเมืองก็ต้องเข้าใจว่าจะมีบ้าง แต่เป็นช่วงสั้นๆ 

ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
 ถ้าจะปิดป่าก็ต้องไปปิดหลังบ้านทุกหมู่บ้าน อันนี้เป็นไปไม่ได้ มันเป็นค�าพูดเชิงวาทกรรม 
ความหมายท่านคือจ�ากัดคนที่เข้าไป แต่ความจริงมันท�าไม่ได้ ห้วยขาแข้งพยายามแล้วในการล้อม
ลวดหนาม แต่มันก็โดนแหกหมด คือไม่ต่างอะไรจากนโยบายไล่ดับไฟ ไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืน ทางออก
ที่ยั่งยืนที่ส�าคัญคือคนทุกคนเชื่อมั่นในข้อมูลที่เราน�าเสนอ ทั้งภาคราชการ นักวิชาการ นี่คือตัวเลข
กรมอุทยานฯ ที่จริงเขาท�าข้อมูลเยอะมากและมีประโยชน์ แต่พอไม่ได้น�าเสนอออกไปคนก็ไม่เห็น 
ภาพนี้บอกอะไรเรา ดูแค่เส้นสีแดงของผมนี่มันเชิดหัวขึ้นใช่ไหม มันบอกว่าการท่ีใครสักคน หรือ
รัฐบาลบอกว่าไม่ให้ไฟไหม้เลย มันจะเกิดเชื้อเพลิงมากขึ้นเรื่อยๆ นี่แค่ 3 ปีนะ นอกจากนั้นยังมี
ความสูงของเชื้อเพลิงที่เยอะขึ้น อยากให้ประชาชนเห็นภาพนี้ อยากให้มีการสื่อสารมากๆ จากใคร
ก็ตาม จากนักวิชาหาร เจ้าหน้าที่ ต้องเชื่อเขา มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้ไม่ชี้ ไม่สนใจอะไรเลย ไม่ทราบ
ปัญหา พวกที่สองคือรู้แต่ไม่ช้ี อมภูมิ พวกที่สามมีปัญหา เป็นพวกที่ท�าให้เกิดความเข้าใจสับสน คือ
พวกไม่รู้แต่ชอบชี้ สาเหตุแรกคือไม่ค่อยเห็นข้อมูลเหล่าน้ีที่เราหรือหน่วยงานท�ามา เขาก็ใช้การ
จินตนาการ มันจินตนาการโดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัว ไม่อิงข้อมูลความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้
ถูกถ่ายทอดอย่างจริงจัง เราต้องการนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ อย่างช่วงโควิดเรามีโฆษก เรา
ต้องการการสื่อสารแบบนี้ให้คนเข้าใจมากๆ จุดอ่อนของนักวิชาการอย่างเราคือสื่อสารไม่ดีพอ ไม่
สามารถท�าให้คนทั่วประเทศเห็นความเป็นจริง ให้คนเหล่านั้นสุดท้ายไปตัดสินบนทัศนคติส่วนตัว 

ความรู้ สู้ไฟ
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การจัดการก็ตะกุกตะกัก เราต้องให้เขาเห็นข้อมูลนี้โดยคนสื่อสารที่ดี คนจะยอมรับการจัดการไฟ
ของชุมชนที่เหมาะสม 
 เร่ืองการจัดระเบียบการเผาต้องยืนยันมาตลอด ต้องหารูปแบบให้ชัดเจนขึ้น หรือสามเหลี่ยม
การจัดการไฟป่าในบริบทโลกที่มีมนุษย์ครอบครองอยู่ ต้องเน้นเรื่องคนแล้ว เราต้องจัดการในแง่
บูรณาการ มันไปเอียงอยู่ข้างการจัดการการควบคุม ทั้งทหาร ต�ารวจ เราท�าแค่นี้ แต่อีกส่วนเราให้
ความส�าคัญมากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะนิเวศของป่า ป่าบางประเภทมีไฟบ้างไม่ใช่เรื่องเสียหาย ไม่ใช่
ส่วนที่ได้รับการพูดถึงเท่าไร อีกส่วนคือองค์ความรู้ของชุมชน ต้องบูรณาการจริงๆ ดูให้รอบด้าน ทั้ง
เรื่องการควบคุม นิเวศ และชุมชน สุดท้ายผมมี 3 ศาสตร์ ศาสตร์ที่หนึ่งคือศาสตร์สากลที่เราต้อง
ไปหาความรู้มา แล้วมาเสนอ สองคือศาสตร์พระราชา ผมเชื่อว่าในหลวงทรงให้แนวคิดไว้หลายเร่ือง 
คือการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ส่วนที่สามคือศาสตร์ชุมชน องค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการ ต้อง
มาฟันเฟืองร่วมกัน

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการให้นโยบายของรองนายกฯ มองไฟป่าแบบเรียบง่ายแบบ Over 
Simplify มองว่าคนไปเผา เนื้อหา นัยในการมองแบบนี้นอกจากจะ Simplify แล้วยังไปกล่าวโทษ
ประชาชนว่าเป็นต้นตอในการท�าให้เกิดไฟป่า เท่าที่ฟังมา เราท�าให้เห็นว่าไฟป่ามีความสลับซับซ้อน 
ถ้าสามารถจะบูรณาการได้อย่างที่อาจารย์กอบศักดิ์พูดมาจะท�าให้เกิดแนวทางที่เป็นประโยชน์
ในการแก้ปัญหาไฟป่าของเรา
 ผมอยู่ในเมืองเชียงใหม่ เจอทั้งควันไฟ เห็นป่าดอยสุเทพไหม้ด้วยความห่วงใยเพราะเราก็
เติบโตมาใต้ร่มเงาดอยสุเทพ ที่ผ่านมาเราไม่เห็นท่าทีของฝ่ายก�าหนดนโยบายที่จะดึงเอาชาวบ้าน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ไม่ว่าจะร่วมดับไฟ ร่วมในการน�าเอาความรู้ชาวบ้านมาช่วยแก้ปัญหา
ไฟป่าอย่างไร ผมคิดว่า ผมให้ความส�าคัญกับศาสตร์ของชุมชน เพราะผมคิดว่าความรู้เหล่านี้ท�าให้
เราเข้าใจลักษณะซับซ้อนของป่า อย่างบ้านหนองเต่ามันมีรอยต่อของป่าสองประเภทนี้ มันก็ไม่เป็น
ไปตามต�าราเสียทีเดียว รวมทั้งสภาพที่ลาดชัน หรือป่าที่อาจารย์วัชรพงษ์อธิบายมา เราจ�าเป็นต้อง
ท�าความเข้าใจบริบทมากขึ้น ความรู้บริบทพื้นที่ ความรู้ชุมชนในการจัดการไฟไปเป็นความจ�าเป็น
อย่างยิ่ง เป็นภาระนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ด้วยเช่นกัน
 โดยเฉพาะเทคนิคดับไฟของชาวบ้าน อย่างที่ป่าแป๋ ต.ป่าพลู ล�าพูน หรือหนองเต่า แม่วาง 
หรือที่อื่นๆ แต่ละคนมีการดัดแปลงเอาความรู้ที่เรียกว่าประสบการณ์ บรรพบุรุษ หรือตัวเขาเอง
ที่เขาเข้าไปจัดการไฟแต่ละปี มีเทคนิคที่น่าสนใจท่ีเราอาจจะได้ประโยชน์ถ้าได้ศึกษาเอาความรู้จาก 
Practice มาใช้ การแก้ปัญหาไฟป่าถ้าไม่บูรณาการ ทั้งวิทยาศาสตร์และชุมชนเข้าด้วยกัน หรือไม่มี
ท่าทีในการให้มีส่วนร่วมหลายๆ ภาคส่วน ปัญหาของไฟป่าจะมีขึ้นในปีหน้าเช่นเดียวกัน
 เรายังไม่เห็นท่าทีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังหน่วยงานวิชาการ อย่างภาคเหนือมี
มหาวิทยาลัยท้องถิ่นจ�านวนมาก เราไม่เห็นว่ามีหน่วยงานปฏิบัติและวิชาการที่มาพูดคุยกันในเวที 
ถ้ามีการเชิญนักวิชาการทั้งสองฝ่าย รวมทั้งภาคประชาชนในเมือง ตัวแทนชุมชนมาคุยกัน เป็นเวที
สาธารณะ จะท�าให้เราเอาความรู้ของทุกฝ่ายมาบูรณาการเกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ผมเห็นแต่ 
Simplification ในปัญหาไฟป่า

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ
 ปีนี้ผมคิดว่าเราเห็นภาพความตื่นตัวที่น่าสนใจมากๆ คือภาพหนึ่งเป็นภาพที่ชุมชนลุกขึ้น
มาร่วมกันดูแลป่า ร่วมกันดับไฟ พวกเราระดมของจากในเมืองไปช่วยกันเยอะไปหมด หลายแห่ง 
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เราเห็นเลยว่าชาวบ้านลุกขึ้นมาร่วมกัน เป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างมาก ที่ส�าคัญคือความตื่นตัวของ
คนในเมืองที่ร่วมกันช่วยกันดูแล ระดม ทั้งภาคธุรกิจ ดารา ศิลปิน ผมจะบอกว่าสิ่งนี้ ส�ำนึกในกำร
ดูแลทรัพยำกรมันเติบโตและงอกงำมขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญมำกๆ คือผมก�าลังมองว่าภาคประชาชน
ก�าลังมองว่าป่าไม้เป็นทรัพยากรส่วนรวมที่ต้องดูแลรักษาร่วมกัน ประเด็นที่ส�าคัญที่เราไปเกี่ยวกับ
ผู้ว่าฯ หรือ ทส. หรือรัฐบาล ประเด็นคือ หลักคิด กฎหมำยและนโยบำยมันยังมีลักษณะปิดกั้น
กำรมีส่วนร่วม น่ีคือประเด็นส�าคัญที่ท�าให้กระบวนการที่จะร่วมมือกันยังไปได้ไม่ดีนัก เราจะเห็น
ภาพที่เจ้าหน้าที่กับชุมชนมีการปะทะ ขัดแย้งตลอดเวลา ซึ่งอันนี้ประเด็นหนึ่งคือ เราต้องยอมรับว่า
เรามีชุมชนในป่า และเราไม่สามารถไปเอาเขาออกมาในเมือง อย่างเชียงใหม่ เรามีชุมชนอย่างน้อย 
400 ชุมชนในป่าอนุรักษ์ ในป่าสงวนอีกเป็นพัน เรำต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์กฎหมำยนโยบำย
มำเปิดกำรมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้ำมำร่วมจัดกำรป่ำและไฟ เพื่อช่วยลดฝุ่นควัน ถ้ำกระบวนกำร
มีส่วนร่วมเกิดขึ้น สถำนกำรณ์จะเปลี่ยนไป
 ผมอยากส่ือสารไปยังฝ่ายนโยบาย ตอนนี้เราท�าให้การเผาผิดกฎหมาย ใครเผาโดนจับ 
สิ่งที่เกิดขึ้นคือลักลอบเผา แอบเผา เผาทิ้ง เผาลาม สองส่วน หนึ่งคือการกันไม่ให้มีส่วนร่วม ความ
เป็นเจ้าของก็น้อยลง สองพอต้องร่วมป้องกัน สวน ไร่ นา เหล่านี้ผมว่าต้องท�าให้เกิดการบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงที่เป็นระบบ มีวิชาการที่ผมฟังวันนี้แล้วหนักแน่นชัดเจน ถ้าเราท�าให้การบริหาร
เชื้อเพลิงมาอยู่ในระบบ มีหลักวิชาการและช่วยกันดูแลทุกๆ ฝ่าย ผมเชื่อว่าจะอยู่ในการควบคุมได้ 
อยู่ในจุดที่เหมาะสม หมายถึง หนึ่ง เรำต้องท�ำให้ป่ำอยู่ได้ สองคือ ชุมชนต้องอยู่ได้ พึ่งตนเองได้ 
และส่งผลให้คุณภำพอำกำศดีขึ้น คนในเมืองจะรับได้ เราจ�าเป็นต้องมาเรียนรู้ร่วมกัน มีข้อตกลง 
ความเห็นร่วมกันว่าจากนี้เราจะใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม องค์ความรู้ชุมชน องค์ความรู้วิชาการ
มาบริหารจัดการเช้ือเพลิงให้กระทบคุณภาพอากาศให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าท�าได้ 
สถานการณ์จะเปล่ียนไป ผมคิดว่าที่สภาลมหายใจเกิดขึ้นเพราะเราอยากเห็นการท�างานร่วมกัน
ของทุกฝ่าย แท้ที่จริงปัญหาฝุ่นควันเกิดขึ้นจากทุกภาคส่วนครับ ที่ส�าคัญคือ สภาวะโลกร้อนก็เป็น
สภาวะที่ทุกคนต้องท�าความเข้าใจร่วมกัน มันก�าลังเข้ามากระทบระบบนิเวศวิทยาในบ้านเราชัดเจน
ขึ้น เราก็ควบคุมไม่ได้ ทุกคนต้องปรับตัว ช่วยกัน ไม่ใช่ไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไปโทษชาวบ้าน
เป็นแพะตลอดเวลา ถูกไล่จับตลอดเวลา มันไม่เป็นธรรม ฝั่งในเมืองผมอยากเสนอนโยบายว่า
ให้กฎหมายและนโยบายเปิดให้มีการมีส่วนร่วม เราจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านทะเลาะกัน
ตลอดเวลาไม่ได้ เพราะผลกระทบจะเกิดกับเราด้วย เราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ใหม่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันใหม่ เห็นเป้าหมายร่วมกันชัดเจน น่าจะท�าให้เกิดทางออก ผมได้
ปรึกษากับผู้ว่าฯ และหัวหน้าผู้ตรวจ ทส. ผอ.ส�านัก 16 เราอยากเห็นกระบวนการวางแผนแบบ
มีส่วนร่วมกับชุมชนทุกชุมชนที่อยู่ในป่า วางแผนร่วมกันว่าเราจะดูแลป่าอย่างไร บริหารจัดการ
เช้ือเพลิงอย่างไร จัดการผลิตให้มีความยั่งยืน ลดปัญหาฝุ่นควันอย่างไร ดูแลสวัสดิการอย่างไร
ได้บ้าง เราอยากเห็นกระบวนการนี้ แล้วกระบวนการนี้ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เพราะมัน
เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เราจะท�า 2 เดือนแล้วจบไม่ได้ ต้องมีระบบสนับสนุนชุมชน เช่น ถ้าจะ
เปลี่ยนระบบการผลิตจากเชิงเดี่ยวเป็นยั่งยืน ก็ต้องใช้การสนับสนุนพอสมควร หรือการบริหารจัดการ
เช้ือเพลิงก็ให้ชาวบ้าน นักวิชาการ ป่าไม้ และภาคประชาชนสังคมมาร่วมกัน ท�าแผนอย่างเป็นระบบ 
เริ่มเดือนหน้าเลย แล้วเราหวังว่ากระบวนการแบบนี้จะช่วยลดปัญหา มีความหวังแบบนี้ 

ดร.วีระชัย ตันพิพัฒน์
 กฎหมายอันไหนที่ติดต้องท�าความเข้าใจ ปรับปรุงแก้ไขให้ยอมรับให้ได้ อย่างที่ผมช่วยเรื่อง
การกระจายอ�านาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงการท�างาน ติดข้อกฎหมายหรือกฎ

ความรู้ สู้ไฟ
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กระทรวงต้องลิสต์ออกมา แล้วบอกว่าถ้าเราต้องเดินข้างหน้า ผอ. ต้องไม่มาบ่นอย่างเดียว ต้องไป
แก้ให้เขาด้วย เพราะเยอะครับที่ท�าไม่ได้เพราะติดกฎหมาย อย่างองค์กรต่างประเทศเข้ามาหลายปี
แล้วให้มีกฎหมายไฟป่าแห่งชาติ แต่เท่าที่สอบถามคือบอกว่าแค่นี้ก็เยอะอยู่แล้ว ถ้าใช้เป็นก็พอเพียง 
แต่มันจะมีข้อที่ติดขัดต้องไปจ�าแนกออกมาว่าติดอะไร แล้วพยายามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมมากขึ้น มันคงไม่ใช่เชียงใหม่ที่มีปัญหา มันมีกันหมด เราต้องดูทั้งหมดเลยในการด�าเนิน
การร่วมกัน

หน่อแอริ ทุ่งเมืองทอง
 ถ้าพูดถึงศักยภาพชุมชนที่มีอยู่แล้วต้องย้อนหลังไปหลายสิบปีที่แล้วว่าท�าไมคนยังอยู่กับป่า
และไฟได้ แล้วท�าไมวันน้ีเราจะอยู่ไม่ได้ เมื่อก่อนเราไม่มีเครื่องมือ เรามีแค่องค์ความรู้ กิ่งไม้ 
ก้านไม้มาท�าแนวกันไฟให้คนอยู่กับไฟได้ แต่ตอนนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือ มีข้อมูลมากมาย น่าจะ
ดีกว่าเดิม เราต้องยอมรับอีกตัวหน่ึงคือเราต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ของชุมชนนั้นๆ เมื่อไร
ถ้าไม่มีการบูรณาการองค์ความรู้ของชุมชน จะให้คนจากเชียงใหม่หรือกรุงเทพฯ มาท�าให้มัน
เป็นไปได้ยาก จะท�าอย่างไรให้เขามีส่วนร่วม เอาองค์ความรู้บูรณาการด้วย ชุมชนไม่รู้หรอกว่าข้อมูล
วิชาการเป็นอย่างไร แต่ชุมชนรู้ว่าต้องจัดการอย่างไรให้เราอยู่ด้วยการรักษาและอยู่ตลอดชีวิต 
สิ่งเหล่านี้เขาตระหนักเสมอว่าดิน น�้า ป่า ไม่ได้อยู่แค่ในตัวเรา แต่ไปถึงลูกหลาน โดยเฉพาะผู้หญิง 
ปกาเกอะญอมีความผูกพันกับป่า โดยเฉพาะอาหาร หน่อไม้ มันอยู่ในป่า ผู้หญิงมีกำรจัดกำรไฟ
ด้วย ตั้งแต่ตื่นเช้ำถึงเข้ำนอนเขำอยู่กับไฟ การจัดการไฟของแต่ละชุมชนเราต้องมาดูว่าเราจัดการ
ไฟอย่างไร ปกำเกอะญอเรำท�ำไร่หมุนเวียน ไร่หนึ่งไฟไหม้แค่ 20 นำทีหมดเกลี้ยง แต่เราไม่มี
ข้อมูลว่ามีควันเท่าไร ไม่มีข้อมูล เราคิดว่าการอยู่กับไฟต้องมีฐานองค์ความรู้ของชุมชนดั้งเดิมด้วย 
เป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้ ต้องคิดถึงเสมอ 

เมธำพันธ์ ภุชกฤษดำภำ
 ดอยปุยตอนนี้เฝ้าระวังไฟอยู่ เมื่อคืนก็มีไฟเกิดขึ้นก็ไปดับไฟกัน ห่างจากหมู่บ้านเรา 3-4 
กิโล ไม่ใช่ลูกไฟกลิ้งไป แต่เป็นไฟที่ตอดับไม่สนิท พอใบสนหล่นไปทับถมมันก็ขึ้นมาใหม่ เรียกว่า
ไฟรอบสอง ปีหน้าต้องมาคุยกันว่าจะจัดการอย่างไรในพื้นที่ ป้องกันก่อนมันจะเกิด คือมันเกิด
ทุกปี เราต้องท�าแผนการที่รัดกุมป้องกัน บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่มีสรรพก�าลังมาช่วยกัน
จะดูแลแก้ปัญหายาก ในส่วนที่เราดูแลไม่เป็นอะไรเยอะ แต่ส่วนที่รัฐดูแลไหม้หมดแล้ว พื้นที่มัน
กว้างมาก เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเราก็เห็นใจนะ เหนื่อยมาก ท�าให้เขาควบคุมไม่ได้ เลยเสียหายเยอะ 
 จริงๆ ถ้าจะมีหน่วยจากที่อื่นต้องมีคนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการน�าทาง บอกลักษณะพื้นที่
ต่างๆ ให้การจัดการเรื่องไฟปลอดภัย การจัดการไฟจะได้ดีและเร็วขึ้น 

ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
 อนัแรกอยากให้ฝ่ายนโยบายรบัหลกัการการจดัการเชือ้เพลงิโดยการชงิเผาอย่างเป็นรปูธรรม 
เขาต้องยอมรับ สอง เมื่อฝ่ายนโยบายยอมรับจะตามมาด้วยการแก้ระเบียบและกฎหมายต่างๆ 
ปัจจุบันมันมี พ.ร.บ.อุทยานฯ ที่ผมคิดเอาเองในการท�าให้ไฟไหม้เยอะขึ้นมาด้วย เป็นการเข้าไป
ตัดตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนออก โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ แม้จะมีมาตรา 64 และ 65 
ที่ไม่ได้ถูกใส่ไว้ตั้งแต่แรก มีการขอเป็นรายๆ ยุ่งยากมาก ต้องปรับตัวนี้ สามคือ การบริหารจัดการ
ของภาครัฐ ผมไม่ได้มองไฟแยกส่วนระหว่างกรมป่าไม้ อุทยานฯ หรือเขตห้ามล่าฯ ไฟมันจัดการ
แยกตามกรมกอง ท�าไมเราต้องแยกอย่างนั้น อยากฝากไปยังองค์กรด้วย เป็นไปได้ไหมว่าเร่ือง
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ไฟป่าที่อยู่ใน ทส. กระทรวงเดียว บริหารจัดการร่วมไปเลย ไม่งั้นมันจะลักลั่นในการบริหารจัดการ 
เกิดช่องว่างในการท�างาน การท�างานไม่สมูท ต่อมาคือเรื่องถอยคนละก้าว ทั้งชุมชนและภาครัฐ 
เราอยากให้ภาครัฐยอมรับในการมีตัวตนของชุมชน ยอมรับการบริหารจัดการไฟป่าและทรัพยากร
โดยชุมชน ถ้าเราให้ภาครัฐยอม ชุมชนเองก็ต้องยอม ถ้ารัฐยอมรับการมีอยู่ของชุมชน ชุมชนก็ต้อง
ยอมรับกฎกติกาบางอย่างที่รัฐอาจต้องเพิ่มเติมขึ้นมา ผมเข้าใจว่าการใช้ไฟมันเป็นบริบทวิถีชีวิต
ในอดีตยาวนานมาแล้ว แต่ชุมชนต้องเข้าใจว่าบริบทของโลกต้องเปลี่ยนไป ต้องปรับบางอย่างให้
เข้ากับยุคสมัย ผมเป็นคนที่ยืนยันเรื่องการเผามาตลอดเวลา แต่วิธีการจัดการต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ไปบ้างหรือไม่ มีความยุ่งยากขึ้นหรือไม่ เช่น การท�าไร่หมุนเวียนต้องมีการเผา ถ้าเราเพิ่มกระบวนการ
บางอย่างเข้าไปการเผาจะง่ายขึ้น หมอกควันน้อยลง แต่ตามมาด้วยระเบียบที่ยุ ่งยากขึ้น ซึ่งจะ
ไม่ไปสร้างผลกระทบกับเมืองมากนัก ส่วนรัฐก็ต้องยอมรับกระบวนการการจัดการไฟของชุมชน 
ปัจจุบันต่างคนต่างไม่ยอมกัน ก็เลยเกิดปัญหา
 ถ้าทุกคนยอมรับตามน้ันที่รัฐต้องมีกติกา ชุมชนมีกติกา วิธีการปฏิบัติต้องตามมาในการ
ท�างานให้เกิดความปลอดภัย ต้องออกมาเป็นคู่มือที่สามารถหยิบจับได้ ใช้การได้จริง ไม่ใช่เฉพาะ
สิ่งที่เป็นลอยๆ ในอากาศ ต้องออกมาเป็นคู่มือการบริหารจัดการที่ชัดเจน เป็นคู่มืออบรม

ผศ.ดร.วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์ 
 เรื่องการจัดการเชื้อเพลิงในส่วนของป่าเต็งรังที่เป็นพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ของภาคเหนือ ในปี
ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ท�าให้ไฟที่อยู่ในป่าเริ่มเข้ามาในเมือง ส่ิงที่ต้องมีคือการสื่อสาร
กันของชุมชนและในเมือง เราจะได้รู้สถานการณ์จริงๆ ว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้าจะถอยคนละก้าว เมื่อไร
จะเริ่มเดินหน้าคนละก้าวกัน ก็ต้องมีการติดตามที่ดี

ดร.วีระชัย ตันพิพัฒน์
 ต้องให้ส�านักนายกกระจายอ�านาจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอย่างเป็น
ทางการ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองไม่มีการตั้งงบบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เขาไม่มี
งบเรื่องนี้ ต้องรองบกลาง กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ถ้าต้องการให้เดินหน้าต้องให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความเกี่ยวข้องมากกว่านี้ ไม่ใช่เกิดเรื่องแล้วท�า ทุกที่ต้องเริ่มกันท�าได้แล้ว อีกเรื่อง
คือการสื่อสารท�าความเข้าใจกันทุกฝ่าย ต้องให้ท่านประธานช่วย ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนในเมือง 
ในชนบท และฝ่ายเอ็นจีโอต่างๆ ให้มีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันว่าทั้งหมดที่เราพยายามท�า
เพื่อให้ทุกคนมีอากาศบริสุทธิ์ในการหายใจมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ผมพยายามบอกว่าถ้าไม่ให้
เผาเลยมันเป็นไม่ได้ ต้องยอมรับกันให้ได้

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 เห็นด้วยกับการยอมรับเร่ืองการชิงเผา อยากเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญโดยเฉพาะในมุม
ผู้ก�าหนดนโยบาย ท�ำอย่ำงไรให้นโยบำยและสังคมเมืองเข้ำใจเรื่องกำรชิงเผำ อันที่สองคือ ต้อง
แยกการใช้ไฟตามวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องในป่า โดยเฉพาะชาติพันธุ์ เช่น ปกาเกอะญอ ลัวะ และ
อื่นๆ ที่ใช้ไฟจัดการเชื้อเพลิง แยกออกจากไฟสาเหตุอื่นๆ โดยเฉพาะไฟที่มาจากการเผาเชื้อเพลิง
หรือวัสดุการเกษตร เช่น ไร่ข้าวโพด ปัญหาไฟที่เกิดจากการเผาแบบนั้นเป็นการเผาที่ท�าให้เกิด
หมอกควันในภาคเหนือมากขึ้น มีความจ�าเป็นต้องหาทางเลือกในการทดแทนการเกษตรปศุสัตว์ 
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่เป็นพืชเลี้ยงสัตว์ขึ้นมา ตราบใดที่เราไม่แก้ปัญหาดังกล่าวขึ้นมาจะท�าให้เกิด
หมอกควัน เกี่ยวข้องกับประเด็นหมอกควันข้ามแดน เราน่าจะเอาบทเรียนจากอินโดนีเซียและ

ความรู้ สู้ไฟ
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สิงคโปร์มาเป็นบทเรียนว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เขามีความพยายามในการใช้กลไกนโยบาย
ต่างประเทศ และอาเซียน หรือกลไกอื่นๆ ของภาคประชาชน ด้านสุดท้ายที่อยากเสนอคือว่า การ 
บูรณาการความรู ้ ต้องใช้ควำมรู ้เป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ ถ้าเดินทางแก้ปัญหาโดยไม่มี
ความรู้ การแก้ปัญหานี้จะไม่ประสบความส�าเร็จ

อุดม ตำบิ
 ถ้ำเรำมองว่ำเป็น Zero Burning มันเป็นไปไม่ได้เลย ต้องปลดล็อกกฎหมำยก่อนให้
ประชำชนมีส่วนร่วม เราจะเริ่มต้นอย่างไร เมื่อไหร่ ที่ไหน ผมอยู่กลางๆ ระหว่างเป็นชุมชน ทีแรก
เป็นลูกจ้างในกรมอุทยานฯ เขามีข้อจ�ากัด อย่างพื้นที่ผม เจ้าหน้าที่ไฟป่าจอมทองมีแค่ 10 กว่านาย 
เจ้าหน้าที่ป่าสงวนฯ ของกรมป่าไม้มีแค่ 7 คน ถ้าออกมาช่วยจัดการไฟจริงๆ ในอนาคตเราแก้ที่
ปลายเหตุ ไปดับไฟเฉยๆ เราต้องออกแบบการบูรณาการตั้งแต่ต้น ออกแบบการจัดการเชื้อเพลิง
อย่างไร ดูภูมิปัญญาของกะเหรี่ยงเรา เมื่อก่อนการชิงเผาในป่าดิบเขายังไม่เกิดขึ้น มันจะมีส่วนส�าคัญ
ในการแก้ปัญหาได้ ในกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้เพิ่งมาคุยกันเรื่องชิงเผาเมื่อไม่กี่ปีนี้ ถ้าไฟ
ปล่อยให้เป็นปกติมันจะไหม้นิดๆ หน่อยๆ ไม่ท�าลายมาก ตอนนี้บ้านผมมันเป็นไฟใต้ดินแล้ว 
พืชชั้นล่างจะไหม้หมดเลย ต้นไม้ใหญ่จะตายหมด วันหนึ่งถ้ามันเอาไม่อยู่มันจะท�าลายล้างเยอะ
มาก แต่เราจะจัดการอย่างไร คนในเมืองมองว่าไฟเป็นปีศาจ เราต้องสร้างทัศนคติท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันด้วย 

ศิวกร โอโดเชำ 
 เรื่องทัศนคติเรำต้องปรับให้ได้ เป็นเรื่องของกำรศึกษำและกำรสื่อสำร เป็นภารกิจต่อไป
ให้มากขึ้นว่า มันเป็นเรื่องของคนที่อยู่กับป่ำ อยู่กับธรรมชำติ ขำดธรรมชำติไม่ได้ ไฟ อำกำศ ลม
เป็นเครื่องมือในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมดุลและลงตัว น�าไปสู่เรื่องอื่นๆ ว่าจะมีระบบอื่นๆ รองรับ
อย่างไร เช่น สิทธิของคน เศรษฐกิจ การเกษตร ความยั่งยืนทั้งหมด และสวัสดิการด้วย ไม่ได้แยก
เป็นชิ้นเป็นอันแล้วท�าไปคนละอย่าง น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องเป็นต่อไป ต่อไปเรื่องไฟป่าหมอกควันต้อง
ยกระดับเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่ง เหมือนฝนตก น�้าท่วม ให้ท้องถิ่นท�างานได้ ภาคประชาสังคม
จะได้มาช่วยกันได้

หน่อแอริ ทุ่งเมืองทอง
 เราทุกคนต้องช่วยกันให้ดีที่สุด อย่ามาแต่กล่าวหากัน มันไม่มีอะไรดีขึ้น อยากให้ช่วยกัน 
โดยเฉพาะพวกเราที่เป็นผู้หญิง ต้องสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรไปด้วยกัน

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ
 เห็นด้วยทุกประการ อยากฝากไปทางฝั่งนโยบายว่าคงต้องแก้นโยบายและกฎหมายเพ่ือ
เปิดพื้นที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น อันนี้ส�าคัญที่สุด ภาคธุรกิจฝากมาด้วยว่าอยากให้เร่งรัด พ.ร.บ. 
อากาศสะอาด สองคือเห็นด้วยว่าต้องแก้ที่ต้นเหตุ ตอนนี้เราแก้ปลายเหตุตลอดเวลา แก้ไม่ได้ 
เหนื่อย มีปัญหาตลอดเวลา ผมเห็นด้วยในหลักการการจัดการบริหารเชื้อเพลิงโดยให้ทุกฝ่ายมา
มีส่วนร่วมกัน ท�างานเชิงรุกด้วยความรู้ อยากเห็นกลไกการท�างานร่วมกันของทุกฝ่ายในจังหวัด เอา
แค่เชียงใหม่ก่อนก็ได้นะครับ จะมีกระบวนการวางแผนโดยให้ชุมชนเป็นตัวต้ัง ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม
ปี 2563 ต้องเริ่มเลย แล้วมาวำงแผนบูรณำกำร ตั้งแต่กำรดูแลป่ำ กำรดูแลไฟ กำรดูแลเรื่องอำชีพ 
เรื่องเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เรื่องระบบสวัสดิกำร เรำจะท�ำด้วยกัน แล้วให้สนับสนุนชัดเจน อย่างชุมชน



29

ที่ดูแลได้ให้ชุมชนดูแลเป็นหลัก พื้นที่ไหนชุมชนจะดูแลร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต้องมีพื้นที่ชัดเจน พื้นที่ไหน
เจ้าหน้าที่จะดูแลเป็นหลัก ให้ทุกภาคส่วนเข้าไปช่วยด้วย ฝากเรียนเชิญสายวิชาการ ภาคธุรกิจ
เข้ามาช่วยกัน 
 ของเชียงใหม่อยากให้ประกาศเรื่องนี้เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนการวางแผน
แบบมีส่วนร่วม ก�าลังจะเสนอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ออกข้อบัญญัติท้องถ่ินเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฝุ่นควัน โควิด หวังว่าเมื่อทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วควรจะ
มีระบบการสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณและเครื่องมืออย่างพร้อมเพรียงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไป

สรุป
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย

ตัวแปรส�าคัญในการเกิดไฟในปีนี้คือ อากาศแห้งและข้อมูลค่อนข้างน้อยท�าให้เกิดต้นไม้ตาย
เยอะ ความไม่แน่นอนของอากาศเราจัดการไม่ได้ มีเชื้อเพลิงที่พร้อมจะติดไฟ เราพยายามไม่ให้มัน
เกิดแต่ความจริงคือป่ามีเชื้อเพลิงที่ต้องเข้าไปจัดการ เราไม่ควรปิดกั้นป่าไม่ให้คนเข้าไป จัดการ
ให้การเข้าไปในป่าท�าให้ป่าอยู่ได้ ชุมชนมีการใช้ไฟเป็นภูมิปัญญา และให้มีกระบวนการจัดการที่
ท�าให้เกิดการเผาที่จังหวะพอดีๆ ซึ่งถ้าจะปิดป่าต้องไปปิดหลังบ้านทุกหมู่บ้าน โดยทางออกที่ยั่งยืน
ที่ส�าคัญที่สุดคือคนทุกคนเชื่อมั่นในข้อมูลที่มี การจัดระเบียบการเผาต้องยืนยันมาตลอด หารูปแบบ
ให้ชัดเจนขึ้น โดยองค์ความรู้ของชุมชนต้องบูรณาการดูรอบด้านทั้งเรื่องการควบคุมนิเวศ และชุมชน 
โดยใช้ 3 ศาสตร์ดังนี้
 1. ศาสตร์สากลที่ต้องไปหาความรู้มา
 2. ศาตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา
 3. ศาสตร์ชุมชน องค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการ

ข้อเสนอทำงออก
 1. ฝ่ายนโยบายรับหลักการการจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. การแก้ระเบียบและกฎหมายต่างๆ 
 3. การบริหารจัดการของภาครัฐให้จัดการร่วม
 4. ถอยคนละก้าว ทั้งชุมชนและภาครัฐ เราอยากให้ภาครัฐยอมรับในการมีตัวตนของชุมชน 
ยอมรับการบริหารจัดการไฟป่าและทรัพยากรโดยชุมชน ถ้าเราให้ภาครัฐยอม ชุมชนเองก็ต้องยอม 
ถ้ารัฐยอมรับการมีอยู่ของชุมชน ชุมชนก็ต้องยอมรับกฎกติกาบางอย่างที่รัฐอาจต้องเพิ่มเติมขึ้นมา 
การใช้ไฟมันเป็นบริบทวิถีชีวิตในอดีตยาวนานมาแล้ว แต่ชุมชนต้องเข้าใจว่าบริบทของโลกต้อง
เปลี่ยนไป

ดร.วีระชัย ตันพิพัฒน์
ปี 2562 ไฟเกิดจากความขัดแย้ง แต่ปี 2563 เกิดเพราะแล้ง ในเชียงรายมีการตัดตอน

เชื้อเพลิง เวลาไหม้จะไม่รุนแรงเกินไป เข้าไปจัดการ พื้นที่ไฟไม่เกิดมาหลายปี เชื้อเพลิงเกิดปัญหา 
การดับไฟต้องใช้ผู้ช�านาญการ และที่ผ่านมาการพยากรณ์ต่างๆ ไม่ค่อยแม่นย�า ที่เกิดการไหม้ปีนี้
เพราะไม่มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ต้องมีการท�าการชิงเผา และประเมินทิศทางลมให้ชัด ตอนน้ี
เราไม่มีระบบรองรับการจัดการเชื้อเพลิง 
 ผู้บริหารต้องยอมรับก่อนว่าต้องมีการชิงเผาที่เป็นช่วงเวลา ต้องใช้ไฟในการจัดการเชื้อเพลิง 

ความรู้ สู้ไฟ
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และกฎหมายอันไหนที่ติด ต้องท�าความเข้าใจ ปรับปรุงแก้ไขให้ยอมรับให้ได้

ศิวกร โอโดเชำ 
หลายๆ หมู่บ้านที่ไม่เคยมีไฟไหม้นานแล้ว เวลาเกิดทีก็จะรุนแรง เพราะการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของโลกด้วย ชาวบ้านเราเวลาอยู่กับไฟก็เหมือนอยู่กับน�้า เหมือนอยู่กับดิน อยู่กับ
อากาศ เพราะฉะน้ันเรามีความจ�าเป็นต้องใช้ไฟ คือจะจัดการอยู่กับมันอย่างไรเพื่อให้ลดผลกระทบ
ที่จะเกิดต่อชีวิต ไฟกับชีวิต ไฟกับป่าเป็นสิ่งที่อยู ่คู ่กัน ชาวบ้านเวลาเผาไร่หมุนเวียนเราจะท�า
แนวกันไฟก่อน และจะจุดจากด้านบนลงมา ซึ่งการห้ามไฟตลอดจะส่งผลในทางลบมากกว่า อยาก
ให้มีการปรับทัศนคติทั้งเรื่องการศึกษาและการสื่อสาร

ผศ.ดร.วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์
สามเหลี่ยมพฤติกรรมไฟป่าความรุนแรงจะเกิด ขึ้นอยู่กับสามตัวคือ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

และเชื้อเพลิง เราท�าได้อย่างเดียวคือควบคุมลักษณะเชื้อเพลิงให้ได้

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
ที่ผ่านมาเราไม่เห็นท่าทีของฝ่ายก�าหนดนโยบายที่จะดึงเอาชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการ ไม่ว่าจะร่วมดับไฟ ร่วมในการน�าเอาความรู้ชาวบ้านมาช่วยแก้ปัญหาไฟป่าอย่างไร 
ศาสตร์ของชุมชน ท�าให้เราเข้าใจลักษณะซับซ้อนของป่า ควำมรู้บริบทพื้นที่ ควำมรู้ชุมชนในกำร
จัดกำรไฟเป็นควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง การแก้ปัญหาไฟป่าถ้าไม่บูรณาการ ทั้งวิทยาศาสตร์และชุมชน
เข้าด้วยกัน หรือไม่มีท่าทีในการให้มีส่วนร่วมหลายๆ ภาคส่วน ปัญหาของไฟป่าจะมีขึ้นในปีหน้า
เช่นเดียวกัน และเห็นด้วยกับการยอมรับเรื่องการชิงเผา ท�าอย่างไรให้นโยบายและสังคมเมืองเข้าใจ
เรื่องการชิงเผา ต้องแยกการใช้ไฟตามวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องในป่า หาทางเลือกในการทดแทน
เกษตรปศุสัตว์ มีการบูรณาการความรู้ ต้องใช้ความรู้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ
มีภาพความตื่นตัวที่น่าสนใจมาก ชุมชนลุกขึ้นมาดูแลป่า ร่วมกันดับไฟ ส�านึกในการดูแล

ทรัพยากรเติบโตและงอกงามขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ หลักคิด กฎหมายและนโยบายยังมีลักษณะปิดกั้น
การมีส่วนร่วม ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์กฎหมาย นโยบาย มาเปิดการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้ามา
ร่วมจัดการป่าและไฟ ท�าให้เกิดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่เป็นระบบ เมื่อป่าอยู่ได้ ชุมชนอยู่ได้ 
และส่งผลให้คุณภาพอากาศดีข้ึน ควรให้มีกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนทุกชุมชน
ที่อยู่ในป่า วางแผนร่วมกันว่าเราจะดูป่าอย่างไร บริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างไร จัดการผลิตให้มี
ความยั่งยืน ให้มีการแก้นโยบายและกฎหมายเพื่อเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ให้แก้ที่
ต้นเหตุ ให้มีหลักการการจัดการบริหารเชื้อเพลิงแบบมีส่วนร่วม ท�างานเชิงรุกด้วยความรู้ วางแผน
บูรณาการตั้งแต่การดูแลป่า การดูแลไฟ การดูแลอาชีพ เศรษฐกิจที่ยั่งยืน และสวัสดิการ โดยประกาศ
ให้เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่

หน่อแอริ ทุ่งเมืองทอง
ชุมชนไม่รูหรอกว่าข้อมูลวิชาการเป็นอย่างไร แต่รู้ว่าต้องจัดการอย่างไร ให้เราอยู่ด้วยการ

รักษาและอยู่ตลอดชีวิต ไม่อยากให้กล่าวหา อยากให้ช่วยกัน และร่วมมือสร้างความมั่นคงทาง
อาหารไปด้วยกัน
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อุดม ตำบิ
 Zero Burning เป็นไปไม่ได้เลย ให้ออกแบบการจัดการเชื้อเพลิงอย่างไร ดูภูมิปัญญาของ
กะเหรี่ยง

ความรู้ สู้ไฟ
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 4

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการจัดการไฟป่าและปัญหาฝุ่นควัน 

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563
ออนไลน์ผ่านระบบ zoom

ผู้ร่วมเสวนา
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ  ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
ดร.สมคิด แก้วทิพย์  ผู้อ�านวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ.ดร.สมพร จันทระ  หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สืบสกุล กิจนุกร  ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ 
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน  นายก อบต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ  ผู้อ�านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 (ผู้ด�าเนินรายการ)

 ผู้ด�าเนินรายการชวนมองย้อนหลังสามปีจากกรณีฝุ่นควันไฟป่า ทุกท่านเห็นความส�าเร็จ
อะไรคืบหน้า และจากพฤษภาคมน้ีเป็นต้นไป อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้าง ขอทราบมุมมองตามความ
เชี่ยวชาญแต่ละคน
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ดร.สมคิด แก้วทิพย์ 
แนวโน้มปัญหาน้ีน่าจะดีข้ึนในเชิงบริหารจัดการ แต่ในเชิงสถานการณ์จะเห็นว่ายังไม่ดีขึ้น 

และดูจะหนักกว่าเดิม อาจจะเกิดจากการแก้ไม่ถูกจุด นวัตกรรมใหม่ๆ ดับไฟป่าด้วยระเบิด การ
ปลูกเห็ดในป่า ฯลฯ แสดงว่าคนไม่จ�านนต่อปัญหา ทั้งภาคเอกชน อย่างบริษัทเชียงใหม่ธุรกิจเพื่อ
สังคมที่พยายามเข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นทาง ระดมทุนปลูกป่า พัฒนาอาชีพชาวบ้าน ภาคประชาสังคม
ก็เช่นการเกิดขึ้นของสภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกายร่วมใจและก�าลังทรัพย์จัดการกับปัญหา 
ภาควิชาการก็มีการวิจัยต่างๆ ผู้น�าท้องถ่ินก็มีความพยายามเข้าไปจัดการปัญหา สื่อมวลชนก็
ให้ความสนใจมากขึ้น โจทย์ใหญ่คือร่วมกันอย่ำงไรให้ได้ผล ต้องสร้างพื้นที่ร่วมเพื่อถกแถลง
แสดงทัศนะแบบอารยะคือไม่เป็นอริศัตรูต่อกัน โดยใช้พื้นที่สภาลมหายใจนี้เอง ศึกษาบทเรียนของ
ความส�าเร็จที่ดีงามที่ได้จากการปฏิบัติจริง ทั้งระดับชุมชน ระดับเมือง เช่น บทเรียนจากบ้าน
หินลาดใน เวียงป่าเป้า มีระบบวนเกษตร ให้คนอยู่ร่วมกับป่า ภายใต้แนวคิดของพะติปรีชนผู้น�า
ชุมชนว่า “ไม่ต่อสู้ แต่จะขอท�ำควำมเข้ำใจ” ที่อื่น เช่น บ้านแม่ก�าปอง เด่นเรื่องการจัดการที่ดิน
กับป่า และการพัฒนาอาชีพ ที่ล�าปางก็มีบ้านสามขา บ้านต้นต้อง ก็มีการบริหารจัดการเครือข่าย
ที่ดี มีการสนธิก�าลัง มีเครือข่ายป่าของจังหวัด มีความร่วมมือกับภาครัฐด้วยดี สรุปคือหัวใจคือการ
มีแผนที่ดี เปลี่ยนนิเวศปัญหำ เป็นนิเวศปัญญำ ท�าความเข้าใจภาพใหญ่ของปัญหาอย่างลุ่มลึก
รอบด้าน มีคณะท�างานหลายระดับจากระดับชุมชนถึงระดับประเทศ มีการบูรณาการหลายภาคส่วน 
รัฐ เอกชน ประชาชน ประชาสังคมต่างๆ โดย Back Up แผนด้วยความรู้ ด้วยข้อมูลวิจัยเพื่อจัดการ
ต่อปัญหา และควบคุมให้บรรลุเป้า 

ผศ.ดร.สมพร จันทระ
 (เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ปัญหาในเชิงข้อมูล ผู้ด�าเนินรายการขอให้ อ.สมพรช่วยอธิบาย)

ข้อมูลฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่มีข้อมูลนี้มาตั้งแต่ปี 2011 โดยกรมควบคุมมลพิษ เราจึงดู
ข้อมูลเปรียบเทียบ เน้นสามปีค่าฝุ่นสูงคือ 2015 2019 และปีปัจจุบัน 2020 จะเห็นว่าห้าปีที่แล้ว
คือ 2015 ค่าฝุ่นรายวันสูงสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่าน ค่าเกิน 250 ไมโครกรัมต่อ ลบ.เมตร ของไทย
ค่าฝุ่น PM 2.5 รายวันค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อ ลบ.เมตร ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับ
ที่อื่นๆ แต่พบว่ำปีปัจจุบันที่เรำรู้สึกว่ำสูง พบว่ำยังสูงไม่เท่ำปีที่แล้ว หรือปี 2015 แต่ด้วยควำม
ตระหนักของผู้คน กำรมีส่วนร่วม กำรมีอำรมณ์ควำมรู้สึกร่วม และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่
มำกขึ้น ไฟใกล้ตัวใกล้เมือง เช่น ดอยสุเทพ คนก็รับรู้มำกขึ้น ค่าฝุ่นที่พุ่งสูง 18 มีนา ที่ห้วยตึงเฒ่า 
ก็จะเห็นค่า PM 2.5 สูงชัดเจน ก่อนจะมีไฟที่อ่ืนๆ บริเวณดอยสุเทพ รายชั่วโมงสูงสุดถึง 700 
ไมโครกรัมต่อ ลบ.เมตร กรมควบคุมฯ ได้เอาสถานีแบบ Low Cost Sensor ไปติดตั้งที่เมืองคอง 
อ.เชียงดาว จะเห็นว่าสูงกว่าที่เมืองเชียงใหม่มากๆ สูง 600 กว่าไมโครกรัมติดกันเป็นเดือน โดยสูง
ปลายเดือนมีนาถึงเมษา แต่ที่แม่ฮ่องสอนและแม่สาย จะเร่ิมสูงมากมาต้ังแต่กลางเดือนมีนาคม โดย
เฉพาะแม่สายอาจมีฝุ่นข้ามแดนร่วมด้วย จึงมีค่าฝุ่นสูงที่สุดแต่สังคมก็ไม่รับรู้มากเท่าฝุ่นควันไฟป่า
ที่ดอยสุเทพ ส่วนเรื่องมาตรการห้ามเผา 60 วัน จะเห็นว่าข้อมูลเดิมปี 2012-2014 ยังไม่มีมาตรการ
ห้ามเผา การเกิดฝุ่น PM 2.5 จะกินระยะเวลา 2 เดือน แต่พอเริ่มมีการใช้มาตรการห้ามเผา แม้
บางช่วงฝุ่นจะลดลง แต่จะเกิดการขยายเวลาของช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานออกไปเป็นเวลา 
3 เดือน ในปี 2016-2019 ปี 19 เห็นชัดว่า มีกำรเผำในช่วงห้ำมเผำเยอะมำก ดังนั้นมำตรกำร
ห้ำมเผำนี้จะต้องได้รับกำรทบทวน

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการไฟ
ป่าและปัญ

หาฝุ่นควัน
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ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ 
(ผู้ด�าเนินรายการยกประเด็น มาตรการห้ามเผาส่งผลต่อชีวิตของกลุ่มคนต่างๆ อย่างไร 

มาถาม อ.ชยันต์)
 อยากให้แยกพิจารณากรณีปัญหาไฟป่า กับฝุ่นหมอกควัน เมืองเชียงใหม่ยังไม่เคยเห็นปัญหา
ไฟป่ารุนแรงมากอย่างครั้งที่ไหม้ดอยสุเทพเมื่อเร็วๆ นี้เลย แต่ในชุมชนกะเหรี่ยงที่เชียงดาว จอมทอง 
สะเมิง ล�าพูน เชียงราย ก็มีไฟป่าเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่เคยพบมาก่อน มีอาสาสมัครดับไฟเสียชีวิต 5 
ราย จากมุมมองทางสังคมศาสตร์ว่าท�าไมปัญหาไฟป่ารุนแรงขึ้น สรุปคือ 1. ปีนี้มีอำกำศร้อนและ
มีกำรสะสมของเชื้อเพลิงในพื้นท่ีมาก โดยเฉพาะป่าอนุรักษ์และป่าสงวน เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ใช้การ
ชิงเผาเหมือนกันหมด 2. พื้นที่ป่ำอนุรักษ์ป่ำสงวนมีมำก แต่เจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลเรื่องไฟป่ำมีจ�ำนวน
น้อย ควบคุมไฟได้ไม่ทัน เครื่องมือก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณไฟที่เกิด 3. กลุ่มจิตอำสำโดรนและ
ร่มบินที่จะช่วยถ่ำยภำพมุมสูงจุดที่เกิดไฟไหม้ ก็ถูกห้ำมโดยผู้ท่ีเก่ียวข้อง สะท้อนถึงรัฐและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม รวมถึงชาวบ้านที่ท�ามาหากินอยู่ใกล้
หรือในป่า ก็ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการไฟป่าอย่างที่ควรจะเป็น ตัวอย่างชุมชนที่จัดการไฟได้ดี เช่น
หินลาดในที่เชียงราย ป่าแป๋ที่ล�าพูน ที่จอมทอง ที่แม่ฮ่องสอน เหล่านี้เข้าไปดับไฟ ตอนนี้ชุมชน
เหล่านี้ก็ยังไม่ได้เผาเพราะอยู่ในช่วงที่ห้ามเผา ค�าถามคือค�าว่าการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่สภา
ลมหายใจพยายามผลักดันอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตราบใดที่ประชาชนยังไม่
สามารถมีส่วนร่วม หลายประเด็นก็ยังไม่ถูกพูดถึง เช่น การเผาไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นเกษตร
เพื่อปศุสัตว์ที่ส่งเสริมในภาคเหนือของไทย ในรัฐฉาน และในลาว 

คนบนดอยในภำคเหนือถูกเพ่งเล็ง แต่กำรใช้ไฟในกำรเผำตอซังข้ำวโพดเพื่อกำร
เพำะปลูกฤดูกำลใหม่ ไม่ถูกพูดถึง ตราบใดที่ยังมีนโยบายพัฒนาที่เน้นปลูกพืชเชิงเดี่ยวแบบนี้ 
เราก็ยังอยู่ในวังวนของปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า ส่วนแนวที่ว่าการเผาป่าโดยชาวบ้านที่เก็บเห็ดและ
ผักหวาน คงมีจริงแต่จ�านวนน้อยมาก ทางแม่โจ้ก็คิดค้นการเพาะเห็ดถอบได้โดยไม่ต้องเผาป่า เรา
ยังไม่ได้พูดถึงการเติบโตของภาคเมือง ปริมาณรถยนต์ จักรยานยนต์ การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงจาก
ฟอสซิลก็ก่อให้เกิดฝุ่นในอากาศ ผนวกกับเรื่องความกดอากาศสูงช่วงกุมภาถึงเมษา ท�าให้ปัญหา
ฝุ่นหมอกควันยิ่งแย่ลง เราควรวิเคราะห์วิถีชีวิตของกลุ่มท่ีต้องใช้ไฟ เช่น กลุ่มชาติพันธุ ์เผาไร่
เตรียมดินเพื่อท�าไร่หมุนเวียนที่เป็นเกษตรแบบยังชีพ การเผาแต่ละครั้งมีคณะกรรมการเข้ามา
ควบคุม แต่ละหมู ่บ้านขออนุญาตจากต�าบลอ�าเภอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูขณะเผาไร่ เวลาเผา
บ่ายสี่โมงถึงหนึ่งทุ่ม เพื่อให้เผาอย่างรวดเร็ว เกิดฝุ่นควันน้อย เป็นการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการไฟมาใช้ ข้อเสนอคือ 1. ถ้าเราต้องการท�านโยบายจัดการไฟป่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะ
เกษตรกร ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรเชิงเดี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ไม่พูดแต่เฉพาะชุมชน
ชาติพันธุ์ที่อยู่กับป่าและใช้ไฟในการท�าไร่หมุนเวียนเท่านั้น 2. นโยบายห้ามเผา ที่ขัดกับความจ�าเป็น
ในการใช้ไฟเพื่อเผาชน และชิงเผาไม่ให้ไฟลามเข้ามาในหมู่บ้าน ในไร่ หรือใช้ไฟในการเตรียมดิน
แล้วใช้เวลาสั้นในการเผา จ�าเป็นต้องน�ามาพิจารณา โดยน�าลักษณะภูมิประเทศ ระบบนิเวศ สภาพ
ของเชื้อเพลิง มาประกอบการพิจารณา กำรห้ำมเผำควรค�ำนึงถึงควำมหลำกหลำยของควำมจ�ำเป็น
และของพื้นที่ แต่กำรระบุว่ำห้ำมท�ำไร่หมุนเวียน เป็นกำรชี้ว่ำชำวบ้ำนคือผู้ร้ำย คือสำเหตุหลัก
ของฝุ่นควันไฟป่ำ เป็นกำรมองอย่ำงไม่เป็นธรรม ท�าให้คนเหล่านี้เสียเปรียบทางสังคม ไม่สามารถ
ผลิตและขาดอาหาร น�าไปสู่ความขัดแย้ง 

สืบสกุล กิจนุกร  
ภาพรวมปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน ปีที่ผ่านมาเชียงรายหนักมาก เพราะสองปีที่ผ่านมาห้ามเผา 
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เชียงรายเผาน้อย พอมาปีนี้มีการเผาจึงหนัก ปีนี้ก็ไม่ต่างจากปีที่แล้ว ชาวบ้านดับไฟป่าเสียชีวิต
หนึ่งราย และมีคนบาดเจ็บ เชียงรายมีพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาร์ 155 กิโลเมตรเป็นภูเขา 
90 เปอร์เซ็นต์ติดรัฐฉาน ตั้งแต่ 22 กุมภาถึง 14 เมษาใช้มาตรการห้ามเผา พบว่าค่า PM 2.5 ของ
เชียงรายสูงเกินมาตรฐานมาตั้งแต่วันที่เริ่มการห้ามเผาเลย จุดวัดคุณภาพอากาศมีที่แม่สายและ
เมืองเชียงรายและเกินค่ามาตรฐานท้ังสองจุด แม้ช่วงทางเชียงรายเผาน้อยแต่ Hot Spot ทาง
รัฐฉานสูงแล้วเพราะการท�าไร่ข้าวและไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องใหญ่ของเขา ถือเป็นความเสี่ยง
ข้ามพรมแดน ปัจจุบันเชียงรายกับเมียนมาร์มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยผ่านการค้าขายและ
ท่องเที่ยว การเมืองภายในของเมียนมาร์เองก็มีความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาฝุ่นควัน
นี้ รัฐบายไทยควรไปเจรจากับใครระหว่างรัฐบาลกลางของเมียนมาร์ กับคนในพื้นที่รัฐฉาน แต่ก็ยัง
มีวัฒนธรรมข้ามแดนของประชาชน เป็นญาติพี่น้องกันทั้งสองฝั่ง ถือเป็นโอกาสในการท�าความเข้าใจ 
ข้อเสนอคือ 1. ต้องสร้ำงควำมร่วมมือข้ำมพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้ำน สร้ำงชุดควำมรู้ควำม
ร่วมมือ ให้เห็นจุด Hot Spot ร่วมกัน ให้เห็นค่า PM 2.5 ร่วมกัน เวลาที่แม่สายเจอปัญหาค่าฝุ่น
สูงเกินมาตรฐาน เมืองฝั่งตรงข้ามคือท่าขี้เหล็กก็เดือดร้อนเหมือนกัน 2. เมื่อมีข้อมูลความรู้แล้ว 
ก็ต้องมีการส่ือสารเพื่อท�าความเข้าใจร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ ปัจจุบันมีการจัดการประชุมระหว่าง
หน่วยงานรัฐไทยกับท่าข้ีเหล็กเฉพาะตอนมีวิกฤตรุนแรงเท่านั้น เช่น ขอความร่วมมือลดการเผา
ช่วง PM 2.5 สูง ซึ่งยังไม่พอเพราะเป็นเพียงการส่ือสารครั้งเดียว ทั้งที่จริงควรท�าทั้งปี ตอนนี้มีความ
ริเริ่มท�าแนวกันไฟสองแผ่นดิน เอาคนไทยกับเมียนมาร์ที่เป็นเครือญาติมาท�าแนวกันไฟร่วมกัน แต่
ปัญหาคือแนวกันไฟท�าที่พรมแดน แต่ไฟเกิดในพื้นที่ภายในประเทศ 3. อำจมีกำรร่วมวำงแผน
ร่วมมือกัน นัดคุยกัน เช่น ตั้งแต่เดือนพฤษภำคมนี้ไประหว่ำงเชียงรำยกับท่ำขี้เหล็ก รัฐฉำน เรา
ยังไม่มีแผนการร่วมเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 ร่วมกันเลย 4. มีกำรแบ่งปันควำมรู้ข้ำมพรมแดน กำร
ฝึกอบรม กำรให้ควำมรู้เรื่องนิเวศวิทยำของไฟ กำรฝึกอบรมดับไฟป่ำ งบประมาณ เทคโนโลยี ก็
จะแบ่งปันทรัพยากรกันได้มากขึ้น เปลี่ยนความสัมพันธ์จากแค่พึ่งพาอาศัยกันมาเป็นบูรณาการ
ร่วมกันในพื้นที่ชายแดน ร่วมแก้ปัญหาข้ามพรมแดน

กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน 
 (ผู้ด�าเนินรายการเปิดประเด็นให้ว่าเราท�าอะไรไปแล้วบ้าง และอีกหกเดือนข้างหน้าเราควร
ท�าอะไร)

ชุมชนแม่ทา เชื่อการจัดการไฟป่าหมอกควันเป็นวิถี เราเคยท�าตามระบบ Single Command 
เจ้าหน้าที่รัฐก็เข้มแข็ง แต่ก็รักษาได้ 70 เปอร์เซ็นต์ (มีไฟ 30) ตอนนี้เราได้เชิญราชการ อุทยาน 
ป่าไม้มาร่วมคุย โดยให้ชุมชนขับเคลื่อน ราชการเข้ามาหนุนเสริมในส่วนที่เราขาด เราชิงเผาจัดการ
เชื้อเพลิงในที่ล่อแหลม เราท�าข้อมูลว่าตรงไหนควรจัดการไฟ ตรงไหนห้ามมีไฟ ก็ได้ความร่วมมือ
จากรัฐ ชาวบ้านเองระดมเงินซื้อเครื่องเป่าลมจัดการไฟได้ 17 เครื่อง ถือว่าเพียงพอ แต่ทั้งๆ ที่ปีนี้
เราถือว่าพร้อมที่สุด แต่พบว่ำปัญหำไฟป่ำแม่ทำปีน้ีเจอหนักที่สุด กลำยเป็นว่ำปีนี้มีไฟเข้ำถึง 70 
เปอร์เซ็นต์ พบว่ำพื้นที่ที่ไม่เคยไหม้เลยตลอด 3-4 ปีคือแม่บอน ห้วยแม่แทนซึ่งเป็นป่ำอนุรักษ์
ต้นน�้ำของคนแม่ทำ ปีนี้สูญเสียป่ำทั้งหมด เช้ือเพลิงสะสมมำนำน ไฟเกิดก็หนักเกินก�ำลัง
ชำวบ้ำน เสียป่าไปเป็นม่อนๆ กว่าจะเอาไฟอยู่ ยังมีไฟจากล�าพูนจากล�าปางเข้ามาด้วย ท�าให้
การจัดการไฟยากล�าบาก ที่อยากจะเน้นในส่วนที่ดีปีนี้คือมีการน�าเรื่องสุขภาพมาเน้น โดยเอา
เครื่องวัดค่า PM 2.5 เข้ามา เราทราบค่าฝุ่นทั้งเช้าและเย็น ท�าให้ชาวบ้านตระหนักรู้ต่อพิษภัยและ
ปริมาณฝุ่น พบว่าไฟจากพื้นที่เกษตรควบคุมได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ มีไลน์กลุ่มจากคุณหมอส่งให้
ชาวบ้านว่าเช้านี้ฝุ่นควันอยู่สีส้ม สีแดง สีม่วง ชาวบ้านเข้าใจดีขึ้นในความรุนแรงของปัญหาฝุ่นควัน

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการไฟ
ป่าและปัญ

หาฝุ่นควัน
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ต่อสุขภาพ ก็น�าไปสู่ความร่วมมือ ดังนั้นปีนี้ท่ียังจัดการไม่ได้ดีคือไฟป่า ข้อเสนอในฐานะองค์กร
ท้องถิ่นคือ 1. เสนอให้มีกลไกระดับต�าบล ระดับอ�าเภอมีนายอ�าเภอแล้ว แต่ยังลงมาไม่ถึงระดับ
ต�าบล เดิมที่ผ่านมานายอ�าเภอให้องค์การบริหารส่วนต�าบลดูแลที่โล่งแจ้ง ก�านันร่วมกับอุทยานดูแล
พื้นที่ป่า โดยไม่ได้เอาพื้นที่ต�าบลเป็นตัวตั้ง แต่เอาพื้นที่ของหน่วยงานราชการเป็นตัวตั้ง แล้วจึงแบ่ง 
ก็เกิดการเกี่ยงงาน เช่น ในป่าไม่ใช่พื้นที่ฉัน ท�าให้ไฟอาจเกิดในสวนแล้วลามไปในป่าสงวน คนก็
อาจคิดว่าจุดไฟในสวนแล้วกัน แล้วให้ลามไปในป่าสงวน ก็เป็นหน้าที่ป่าสงวนดูแลไฟน้ัน ดังนั้นควร
ปรับให้บูรณาการโดยใช้พื้นที่ทั้งต�าบลเป็นตัวตั้ง (แทนที่จะแบ่ง ที่โล่ง กับที่ป่า) ช่วงที่เราท�างาน
เรื่องนี้อยากให้ลบแนวคิดพื้นที่อุทยาน พื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ คทช. พื้นที่โฉนดออกก่อน ให้มองว่า
เป็นพื้นที่ต�าบลแม่ทา แล้วใช้กลไกนี้ควบคุมทั้งหมด และยังไม่เห็นด้วยที่ให้น้องๆ ทหาร ให้ปลัด
อ�าเภอ ไปดับไฟในป่า และให้องค์การบริหารส่วนต�าบลไปไล่จับชาวบ้าน มองว่าเป็นเรื่องท่ีไม่
เห็นด้วย ส่งทหารมาช่วยก็เป็นภาระ เพราะเขาอาจช�านาญเร่ืองดับไฟแต่ไม่ช�านาญทางของพื้นที่ 
ถ้าชาวบ้านเข้าไปดับไฟ 20 คน ก็ต้องทิ้งคนไว้ 5 คนเพื่อน�าทางเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไป แล้วก็ต้อง
น�ามาส่ง มีปัญหากันทั้งสองฝ่าย 2. กำรยอมรับข้อมูลท่ีว่ำมันมีพื้นที่ที่จ�ำเป็นต้องไหม้ และมีพื้นที่
ที่ไม่ควรไหม้ และเราจะจัดการอย่างไร ถอดบทเรียนจากป่าแม่แทน ของแม่ทา ที่บวชป่าไปเมื่อปี 
40 ไม่เคยไหม้มาสิบกว่าปี ปีนี้เกิดไหม้ชาวบ้านก็รู้สึกสูญเสีย ต้องเอาองค์ความรู้มาคิดว่าระยะเวลา
ที่ควรไหม้เท่าไร ให้เชื้อเพลิงสะสมแค่ไหน 3. ที่ส�าคัญคือไม่อยากให้การจัดการฝุ่นควันไฟป่าเป็น
แค่การรณรงค์ อยากให้เรื่องนี้ปรับไปสู่วิถีของพี่น้องชาวบ้าน เป็นเรื่องของสุขภาพ ที่เกินไปกว่าการ
แย่งสิทธิการใช้ประโยชน์จากป่าแล้ว ต้องวางแผนว่าแต่ละเดือนทั้งสิบสองเดือนเราจะท�าอะไรส�าหรับ
เรื่องนี้บ้าง การปรับวิถีการผลิต การสร้างพื้นที่สีเขียว การสร้างฝาย ฯลฯ มีตัวอย่างที่ดีเรื่องคน
อยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ว่าท�าได้ เช่น หินลาดใน เป็นต้น ต้องหาทางออกให้ชาวบ้านว่า จะปรับเปลี่ยน
ข้าวโพดมาสู่วนเกษตรอย่างไร 
 (ผู้ด�าเนินรายการถามน�า จะออกแบบรูปธรรมที่ชุมชนเป็นผู้น�าในการกระท�า และรัฐเป็น
ฝ่ายสนับสนุน เราจะออกแบบให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร จะมีชุมชนใดจะเป็น
แบบอย่างของความส�าเร็จ การลบพื้นที่แบบการปกครอง มาใช้พื้นที่ต�าบลเพื่อท�างาน ตามแนวคิด
นายกกนกศักดิ์ องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ทา ได้บ้าง) 

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ   
เสนอบ้านป่าแป๋ ต.ป่าพลู ชุมชนก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อุทยาน และองค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในการท�าหน้าที่ร ่วมกันในการป้องกันและดับไฟป่า จุดแข็งคือชุมชนมีคน
หนุ่มสาวที่เป็นก�าลังในการท�างาน และมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการดับไฟ โดยเอาถังน�้าสองร้อย
ลิตรไปเก็บน�้าไว้บนภูเขา รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมืออื่น นอกจากนี้ชุมชนยังปฏิเสธพืชเชิงเดี่ยวอย่าง
ข้าวโพด แต่ท�าไร่หมุนเวียนอยู่อย่างพอเพียงยั่งยืน ลดปัญหาการใช้เชื้อเพลิงเมื่อเตรียมดิน 

สืบสกุล กิจนุกร  
เสริมตัวอย่างพื้นที่บ้านหินลาดใน ที่ได้รับความร่วมมือจากคนภายนอก ได้ทั้งความเข้าใจ

และเครื่องมือ และเงินประกันชีวิตขณะดับไฟป่า บ้านดอยปู่ไข่ บ้านดู่ อ.เมือง เชียงราย ชาวบ้าน
ท�าแนวกันไฟ ดับไฟป่า มีภาคประชาสังคมเล็กชื่อ เชียงรายฟ้าแจ่ม สนับสนุนประกันชีวิตและอุปกรณ์
ดับไฟ อีกพ้ืนที่ในเชียงรายคือ อบต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง อยู่ที่ตะเข็บชายแดน มีการท�าแนว
กันไฟประจ�าปี มีการสร้างหอสังเกตการณ์ไฟป่า เมื่อเกิดไฟป่า อบต. สนับสนุนเงิน อุปกรณ์ และ
รถดับเพลิง อาศัยความสัมพันธ์เชิงเครือญาติของคนสองฝั่งพรมแดนในการร่วมพูดคุย อีกที่คือ 
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อ.เวียงแก่น ติดภูชี้ฟ้า ติดแนวชายแดนไทยลาว เครือข่ายชาวบ้านดูแลป่า ที่บ้านห้วยหาน ต.ปอ 
อ.เวียงแก่น เป็นพี่น้องม้ง 5-6 หมู่บ้าน ที่ดูแลป่า ท�าแนวกันไฟป่า ลาดตระเวน ช่วยกันดับไฟ และ
ได้รับงบประมาณจากหน่วยดับไฟป่าด้วย แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ยังมีการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาคประชาชนกับประชาชนกันเอง เช่น เพจมิตรภาพข้ามแดนแม่สายท่าขี้เหล็ก ระหว่างคนไทย
ในแม่สายกับคนเมียนมาร์ฝั่งท่าขี้เหล็ก ใช้สื่อสารเรื่องสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งเอามาปรับใช้ได้กับ
เรื่องไฟป่าและ PM 2.5 ต่อไปได้

ดร.สมคิด แก้วทิพย์   
 (เสริม) ที่ล�าปางแนวคิด บุญก็ได้ไส้ก็เต็ม คือคนอยากมีส่วนร่วมเห็นโทษภัยของไฟป่าต่อ
คนและสัตว์ป่า แม้แต่คนแก่ที่อยู่ด้วยเบี้ยยังชีพก็อยากบริจาคช่วยสัตว์ป่า การเขียนค�าสาปแช่ง
ของเจ้าพ่อที่คนเกรงกลัวไว้ใกล้ป่า เห็ดจากป่าที่สามขาส่งออกได้ด้วย จะให้ชาวบ้านรักษาป่า 
ป่าต้องให้ชีวิตที่ดีแก่ชาวบ้านด้วย เรำมีป่ำเยอะจนรัฐเองก็รักษำไม่ไหว ท�ำอย่ำงไรให้ชำวบ้ำนมำ
ช่วยรักษำป่ำและได้ประโยชน์จำกป่ำไปด้วย

กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน   
มองว่าเร่ืองโควิด ท�าให้เราคิดถึงการท�าชุมชนให้เป็นคลังอาหาร ไม่ใช่คิดแต่เร่ืองท�าการ

ท่องเที่ยว การโรงแรมเหมือนในอดีต เป็นเกษตรอินทรีย์ได้ยิ่งดี รองรับคนในชุมชนให้มีคลังอาหาร 
รวมถึงพี่น้องที่ออกไปรับจ้างท�างานในโรงงาน ให้รัฐได้จีดีพี กลับมาก็มีอาหารกิน เพราะชุมชน
มีความมั่นคงทางอาหาร 

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ 
 (ผู้ด�าเนินรายการถามเรื่องทิศทางสภาลมหายใจ บทเรียนที่ผ่านมา)

มีการถกเถียงกันมายาวนาน ชาวบ้านดูแลป่ามาสามสิบปี มีเรื่องป่าชุมชนมานาน ปีนี้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นกำรตอกย�้ำควำมส�ำคัญว่ำไม่มีฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงท�ำส�ำเร็จ ทุกฝ่ำย
ต้องท�ำงำนร่วมกัน บทเรียนส�าคัญท่ีอยากให้ฝ่ายวิชาการช่วยน�าเสนอให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนหลาย
เรื่อง 1. เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ท�ามาสิบสามปี เปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็น
อุบัติภัย 2-3 เดือน มาเป็นการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวให้ได้ 2. ต้องมองที่สาเหตุทั้งหมด
เป็นองค์รวมทั้งพื้นที่ป่า ทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน พื้นที่เกษตร เกษตรเชิงเดี่ยว พื้นที่ชุมชน พื้นที่
ในเมือง คมนาคมต่างๆ โรงงาน ประเทศเพื่อนบ้าน และเรื่องสภาวะโลกร้อน ทั้งหมดต้องถูกมอง
ทั้งระบบและแก้ปัญหาแบบบูรณาการไปด้วยกัน 3. เราเห็นการตื่นตัวอย่างชัดเจนแล้ว เรำต้อง
เปลี่ยนวิธีแก้ปัญหำจำกกำรส่ังกำรจำกข้ำงบนลงมำ ซ่ึงพิสูจน์ให้เห็นมำสิบกว่ำปีแล้วว่ำ ท�ำ
แบบนี้แก้ปัญหำไม่ได้ ข้อเสนอของสภาลมหายใจคือ ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมโดยให้ชุมชน
เป็นตัวตั้ง เอา Area Base เป็นตัวตั้ง มีการวางแผนร่วมกันแบบบูรณาการ ดูพื้นที่ว่ามีการจ�าแนก
เขตชุมชนกับป่าอย่างไร จะดูแลป่ากันอย่างไร พื้นที่เกษตรจะเปลี่ยนจากเชิงเดี่ยวเป็นยั่งยืนอย่างไร 
เรื่องสุขภาพและเร่ืองสวัสดิการอย่างไร เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องสุขภาพ สวัสดิการ 
บูรณาการไปด้วยกันเลยทั้งระบบ ต้องวางแผนแบบบูรณาการในทุกๆ ชุมชน เชียงใหม่มีชุมชน
ในป่าอนุรักษ์ 400 ชุมชน ชุมชนในป่าสงวน 1,200 ชุมชน เราอาจต้องมาวางแผนร่วมกัน 4. เมื่อ
วำงแผนแล้วต้องมีกำรปลดล็อกนโยบำยกฎหมำยที่ไม่เอื้อที่จะให้ชุมชนมำมีส่วนร่วม เช่น 
พ.ร.บ.อุทยำนอันใหม่ ท�ำอย่ำงไรจะจ�ำแนกชุมชนออกจำกป่ำอุทยำนให้ชัดเจน เพ่ือให้ชุมชนมั่นใจ
ว่ำเขำสำมำรถท�ำกำรบริหำรได้ ท�ำกำรผลิตได้อย่ำงมั่นคงยั่งยืน ซึ่งในขณะนี้ทุกอย่างท่ีท�าถือว่า

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการไฟ
ป่าและปัญ

หาฝุ่นควัน
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ผิดกฎหมายหมด ส่วนเกษตรเชิงเดี่ยวที่ป่าต้นน�้าจะเปลี่ยนเป็นเกษตรยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง ส่วน
ในเมืองน้ันสภาลมหายใจพยายามเชื่อมสร้างความเข้าใจระหว่างภาคเมืองกับภาคชนบท ที่เคย
โทษกันไปโทษกันมาตลอด ปีนี้มีความร่วมมือมากขึ้น เมืองเชียงใหม่มีพื้นที่สีเขียว 18 เปอร์เซ็นต์ 
อยากเพิ่มเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ จึงจะเหมาะและเกิดความสมดุลกับสิ่งแวดล้อมเมืองมากขึ้น เปลี่ยน
รถใช้น�้ามันเป็นรถไฟฟ้าได้ไหม ใช้รถสาธารณะมากขึ้นได้ไหม เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวมาก
ขึ้นได้ไหม ที่ควบคุมการปล่อยฝุ่นควัน มีการเสนอภาคธุรกิจโดย กกร. คณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชน ได้เสนอ พ.ร.บ.อากาศสะอาดเข้าไปในสภาแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการผลักดันออกมา ถ้ามี 
พ.ร.บ. นี้ ก็จะมีมาตรการต่างๆ แต่สภาลมหายใจจะคอยดูให้ พ.ร.บ. นี้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งเมือง
และชนบท เรื่องการดูแลป่า ชุมชนไหนเข้มแข็งให้ดูแล บางบริเวณร่วมกันดูแล บางบริเวณป่าไม้ดูแล 
เอาให้ชัดเจนไปเลยแบบนี้ มี KPI มีตัววัดชัดเจนว่าเราจะดูแลปัญหาร่วมกัน ตรงไหนมีปัญหาเราก็
ช่วยกัน 5. มีระบบสนับสนุน มีกองทุนสนับสนุนการดูแลป่า ภาคธุรกิจจะท�า Blockchain ที่จะ
ระดมทุนท�ากองทุนรักษ์ป่า หรือว่าจะท�า Brand ปลอดฝุ่น PM 2.5 เพื่อเปิดตลาดให้กับชุมชน 
เป็นต้น เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกัน ใช้เวลา และเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ทั้งหมดทั้งมวลก็
แก้ปัญหาโลกร้อนไปในตัว และสัมพันธ์กับเรื่องโควิดที่ว่าหลายคนกลับมาบ้าน ฐานชุมชนจะเป็น
ฐานหลักของเศรษฐกิจ และฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ 
ทุกอย่างต้องบูรณาการแก้ปัญหาไปพร้อมกัน รวมไปถึงเรื่องการลดความเหลื่อมล�้า สร้างความ
เป็นธรรม สร้างความยั่งยืน ความร่วมมือของทุกภาคส่วน น่าจะผลักดันจนเกิดกฎหมายที่มาเอื้อ 
เกิดระบบสนับสนุน ใช้ความรู้ชาวบ้านบวกกับความรู้วิชาการ ก็จะร่วมแก้ปัญหาได้ในระยะยาว 
ซึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10 ปี 

สรุป
ดร.สมคิด แก้วทิพย์

มีระบบวนเกษตรให้คนอยู่ร่วมกับป่า ภายใต้แนวคิดของพะติปรีชนผู้น�าชุมชนว่า “ไม่ต่อสู้ 
แต่จะขอท�าความเข้าใจ” หัวใจคือ มีแผนที่ดี เปลี่ยนนิเวศปัญหา เป็นนิเวศปัญญา

ผศ.ดร.สมพร จันทระ
พบว่าปีปัจจุบันที่เรารู้สึกว่าค่า PM 2.5 สูง พบว่ายังสูงไม่เท่าปีที่แล้ว หรือปี 2015 แต่

ด้วยความตระหนักของผู้คน การมีส่วนร่วม การมีอารมณ์ความรู้สึกร่วม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ที่มากขึ้น ไฟใกล้ตัวใกล้เมือง เช่น ดอยสุเทพ คนก็รับรู้มากขึ้น มาตรการการห้ามเผาต้องได้รับการ
ทบทวน

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
ท�าไมปัญหาไฟป่ารุนแรงขึ้น สรุปคือ 
1. ปีนี้อากาศร้อนและมีการสะสมของเชื้อเพลิงในพื้นที่มาก
2. พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนมีมาก แต่เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องไฟป่ามีน้อย
3. กลุ่มจิตอาสาโดรนและร่มบินถูกห้ามโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง สะท้อนถึงรัฐและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
 เมื่อมีนโยบายพัฒนาที่เน้นปลูกพืชเชิงเดี่ยว เราจะอยู่ในวังวนของปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า 
ซึ่งการเผาป่าเพื่อเก็บเห็ดและผักหวาน จริงๆ แล้วมีจ�านวนน้อยมาก โดยสาเหตุของฝุ่นควันมีทั้ง
การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่ก่อให้เกิดฝุ่นในอากาศ ผนวกกับเรื่องความกดอากาศสูง
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ช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษายนท�าให้ปัญหาฝุ่นควันยิ่งแย่ลง ซึ่งจริงๆ แล้วเวลาชาวบ้านเผาแต่ละครั้งนั้น
มีคณะกรรมการเข้ามาควบคุม โดยมีตัวอย่างชุมชนที่เป็นแบบอย่างของความส�าเร็จ เช่น บ้าน
ป่าแป๋ ต.ป่าพลู ชุมชนได้รับความร่วมมือจากอุทยานและองค์การบริหารส่วนต�าบล ในการท�าหน้าท่ี
ร่วมกันในการป้องกันและดับไฟป่า โดยชุมชนปฏิเสธพืชเชิงเดี่ยว และท�าไร่หมุนเวียน อยู่อย่าง
พอเพียงยั่งยืน

สืบสกุล กิจนุกร
1. สร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างชุดความรู้ความร่วมมือให้

เห็นจุด Hot Spot ร่วมกัน 
2. เมื่อมีความรู้แล้วต้องมีการสื่อสารเพื่อท�าความเข้าใจร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ
3. มีการร่วมวางแผน ร่วมมือกัน
4. มีการแบ่งปันความรู้ข้ามพรมแดน การฝึกอบรมด้านต่างๆ เช่น อบรมดับไฟป่า การให้

ความรู้เรื่องนิเวศของไฟ 
 เสริมหมู่บ้านตัวอย่างในเรื่องการจัดการไฟที่ดีคือ บ้านหินลาดใน ได้รับความร่วมมือจาก
คนภายนอก ได้ทั้งความเข้าใจและเครื่องมือรวมถึงเงินประกันชีวิตขณะดับไฟ บ้านดอยปู่ไข่, 
บ้านดู่, องค์การบริหารส่วนต�าบลเทอดไทย, อ.เวียงแก่น มีการท�าแนวกันไฟร่วมกัน มีการใช้ความ
สัมพันธ์เชิงเครือญาติของคนสองฝั่งร่วมกัน

กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน
ในพื้นที่มีการน�าเรื่องสุขภาพมาเน้น โดยมีเครื่องวัดค่า PM 2.5 ท�าให้ชาวบ้านตระหนักรู้

ต่อพิษภัยและปริมาณฝุ่น และไฟจากพื้นที่การเกษตรสามารถควบคุมได้ถึงร้อยละ 90 
 ข้อเสนอ
 1. ให้มีกลไกระดับต�าบล เดิมระดับนายอ�าเภอให้ อบต. ดูแลที่โล่งแจ้ง ก�านันร่วมกับอุทยาน
ดูแลพื้นที่ป่า อยากให้ปรับเรื่องนี้
 2. การยอมรับข้อมูลว่ามีพื้นที่ที่จ�าเป็นต้องไหม้และพื้นที่ที่ไม่ควรไหม้ เราจะจัดการอย่างไร 
ถอดบทเรียนป่าแม่แทนไม่เคยไหม้มากว่าสิบปี พอไหม้ขึ้นมาเกิดความสูญเสีย
 3. ไม่อยากให้การจัดการไฟป่าเป็นแค่การรณรงค์อยากให้ปรับไปสู่วิถีของพี่น้องชาวบ้าน

ชัชวำลย์ ทองดีเลิศ 
 1. เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีท�ามาสิบสามปี ให้เปลี่ยนจากอุบัติภัย 2-3 เดือน มาเป็น
แก้ระยะกลางและยาว 
 2. มองที่สาเหตุองค์รวมของผืนป่า มองทั้งระบบและบูรณาการไปด้วยกัน
 3. ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ให้ชุมชนเป็นตัวตั้ง
 4. มีการปลดล็อกนโยบายกฎหมายที่ไม่เอื้อที่จะให้ชุมชนมีส่วนร่วม
 5. มีระบบสนับสนุน มีกองทุนสนับสนุนการดูแลป่า
 ท้ายที่สุดการลดความเหลื่อมล�้า สร้างความเป็นธรรม สร้างความยั่งยืน สร้างความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน น�าความรู้ชาวบ้านและวิชาการผนวกกันเพื่อร่วมกันแก้ไข

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการไฟ
ป่าและปัญ

หาฝุ่นควัน
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 5

นโยบาย - ความรู้ - นิเวศ คน ไฟ ฝุ่น : 
โจทย์ท้าทายก้าวพ้นวังวนไร่หมุนเวียน 

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563
ออนไลน์ผ่านระบบ zoom

ผู้ร่วมเสวนา 
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  ผู้อ�านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนากร อัฏฐ์ประดิษฐ์  นักวิชาการอิสระ 
พฤ โอโดเชา  ผู้แทนชุมชนป่า 
ชันชัย แสนใจอิ  ประธานกลุ่มคนฮักอมก๋อย
เดโช ไชยทัพ  ผู้อ�านวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) 
 (ผู้ด�าเนินรายการ)



41

เกริ่นน�า 
เดโช ไชยทัพ 
 ปัญหำไฟป่ำฝุ่นควัน ระยะเวลำ 14 ปีที่เผชิญกับปัญหำ และเป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบ
มำกมำยเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ สร้ำงมลพิษทำงอำกำศ ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ มีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 
แหล่งก�าเนิดฝุ่น มลพิษทุกแหล่งก�าเนิด อุตสาหกรรม ยาพาหนะ ก่อสร้าง ไฟทางการเกษตร ไฟ
จากพื้นที่ป่า ทุกคนตอบไม่ได้ว่าจะลดลงอย่างไรหรือไม่ และแนวโน้มปัจจุบัน เกิดควำมขัดแย้งทำง
สังคมมำกมำย และเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรไฟป่ำที่มีแนวโน้มสร้ำงควำมขัดแย้งชำวบ้ำนกับ
ชำวบ้ำน ชำวบ้ำนกับรัฐ ควำมไม่เข้ำใจชำวบ้ำนกับรำชกำร และเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆ และปีนี้
หนักมำกกว่ำทุกปีที่ผ่ำนมำ ที่พบว่ามีพื้นที่เกิดไฟกว่า 8 ล้านไร่และส่งผลกระทบต่างๆ มากมาย 

บทบาทสภาลมหายใจ
กับการจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน 
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ 
 ปัญหาฝุ่น หมอกควันในภาคเหนือ มีมาสิบกว่าปี มีทีท่าว่าจะหาทางแก้ไขไม่ได้ ทางภาค
ธุรกิจ นักวิชาการ สภาองค์กรชุมชน องค์กรประชาสังคม หารือและเห็นร่วมกันที่จะสร้างเครือข่าย
หลวมๆ เป็นเวทีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน แสวงหาความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ และมุ่งเน้นสนับสนุน
ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่พยายามแก้ไขปัญหาทั้งในเมืองและชุมชนที่อยู่กับป่าและอยากจะรวบรวม
ความคิดเหล่านี้ท�าเป็นข้อเสนอในการจัดการและแก้ไขปัญหา ลดความขัดแย้งระหว่างภาคราชการ
กับภาคประชาชน 
 ที่ผ ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ปีที่ผ่ำนมำมีไฟป่ำเกิดขึ้นท่ีดอยสุเทพและ
ห้วยตึงเฒ่ำ มีกลุ่มคนหลำกหลำยให้ควำมสนใจและส่งเงินบริจำคช่วยเหลือชำวบ้ำนผ่ำนสภำ
ลมหำยใจเชียงใหม่ เป็นเงินจ�านวนมาก และไม่คิดว่าจะได้รับการสนับสนุนแบบนี้ และน�าไปซื้อ
อุปกรณ์ในการดับไฟ เช่น เครื่องเป่าลม ถังโบโด คราด รองเท้า ยารักษาโรค ข้าวปลาอาหารแห้ง
และมีกิจกรรมในภาคเมือง เช่น ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตเมืองเก่า บริเวณริมน�้าปิง พยายาม
ลดการใช้ยานพาหนะ ส่งเสริมขี่จักรยานมากขึ้น และดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันและท�างานกับส่วนราชการผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด และในอนาคตหวังว่าจะมีข้อเสนอ
ส�าคัญๆ ที่จังหวัดสามารถน�าไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ 
 โอกาสนี้ขอไว้อาลัยกับชาวบ้านและครอบครัวที่เสียชีวิตจากการดับไฟป่า ที่ป้องกันไฟ
ไม่ให้ลุกลามเข้าไปในเขตพื้นที่หมู่บ้านของตัวเอง ทราบว่าปีนี้ ชาวบ้านเสียชีวิตไป 7 คน และเป็น
เร่ืองที่น่าเสียใจ ซึ่งชาวบ้านมีความตั้งใจ แต่มีเหตุสุดวิสัย ประสบอุบัติเหตุพลัดตกเขาเป็นเรื่องที่
ไม่คาดคิดมาก่อน ครอบครัวของคนเสียชีวิตเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือจากเราในวันนี้ 

เดโช ไชยทัพ 
 ลมหายใจเกิดข้ึนจากการเสียสละในการเข้าไปดับไฟป่า เป็นเหตุสะเทือนใจที่รับรู้ร่วมกัน
ไม่มีใครอยากให้เกิด หลายฝ่ายช่วยกันด้วยความจริงใจ 

PM 2.5 ความเข้าใจของผู้คนที่เกี่ยวข้อง
ดร.นพ.โกมำตร จึงเสถียรทรัพย์ 
 เร่ืองฝุ่นควัน PM 2.5 ปลายปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอซามอล จากดูไบ ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องนี้พบว่า น�าเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบ PM 2.5 น�ามาเปรียบเทียบและตกใจที่

นโยบาย - ความรู้ - นิเวศ คน ไฟ
 ฝุ่น : โจทย์ท้าทายก้าวพ้

นวังวนไร่หมุนเวียน
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หลายเรื่องไม่รู ้ว่า PM 2.5 มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลายชนิด ซึ่งหลายคลินิกยังอธิบาย
ไม่ได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ยกตัวอย่าง คนในกลุ่มลักษณะพันธุกรรมคล้ายคลึงกัน อาชีพคล้ายคลึง
กัน สถานะคล้ายคลึงกัน และไปอาศัยอยู่ในเขตที่มี PM 2.5 กับอัตรา PM 2.5 แตกต่างกัน กลุ่ม
ที่มี PM 2.5 พบว่ามีโรคอ่ืนเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดัน อัตราเบาหวานเกิดเร็วขึ้น
และเกิดมากขึ้นในกลุ่มคนเหล่านี้ PM 2.5 ไม่เพียงแค่ระคายเคือง แต่ส่งผลให้เกิดการรบกวน
องค์ประกอบของเซลล์ เซลล์เกิดการรวน ท�าให้ลมหายใจไม่สะดวก แสบจมูกและท�าให้เซลล์ต่างๆ 
เสียหายไปด้วย 

ดังนั้น จึงปรากฏได้หลายโรคมาก เมื่อน�าเอาข้อมูลมาเปรียบกันแล้วจะท�าให้เห็นว่า ปัญหา
ที่เผชิญอยู่นั้นกว้างขวางมาก และท�าให้ PM 2.5 มีปัญหำและท�ำให้ศำสตร์แต่ละศำสตร์ที่ออกมำ
นั้นยังไม่รู้สำเหตุที่แท้จริงมำกนัก หรือไปโยงกำรเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต
ของชุมชนที่อยู่ติดกับป่ำ ไปโยงกับควำมซับซ้อนของปัญหำเหล่ำนี้ และหากจะแก้ไขปัญหาจุดใด
จุดหนึ่งก็ยากที่จะได้ผล จ�าเป็นต้องหาทางสร้างความร่วมมือหลายๆ ฝ่ายขึ้นมา ศูนย์มานุษยวิทยา 
มีความตั้งใจสนับสนุนสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย 

ชุมชนจัดการป่าและอยู่กับป่า 
พฤ โอโดเชำ
 ไฟป่า ฝุน่ควนัเกดิผลกระทบกบัชมุชนอย่างไร นอกจากคนในเมือง และทางออกทีค่วรจะเป็น
 อยู่กับไฟมาตั้งแต่เด็ก บนเตาไฟในห้องครัว นอนกับเตาไฟมาตั้งแต่เด็กๆ อาจจะเป็นอย่าง
ที่หมอกล่าวมา แต่คนอยู่กับไฟไม่รู้สึกว่ามีผลกระทบกับตัวเอง หมอกควัน ไฟป่ากระทบช่วงเดียว
และหายไป แต่ควันจากกระแสคนในเมืองที่เข้าใจว่าควันเกิดจากกลุ่มชาวบ้านเผาป่า ท�าให้เกิดไฟ 
เกิดการเกลียดชัง และเข้าใจว่าชาวบ้านเป็นผู้เผานั้น ซึ่งหนักกว่าควันที่อยู่ในพื้นที่ เกิดความเข้าใจ
ผิดว่า ไฟป่าเป็นพื้นที่ไร่หมุนเวียนท่ีจะต้องใช้ไฟทุกปี คือ กรณีไร่หมุนเวียน ภาคเหนือเป็นภูเขา
สลับซับซ้อน ที่ราบมีน้อย พ้ืนที่น�้ามีน้อย ฉะนั้นการเกษตรหนึ่งที่บรรพชนท�ามานานหลายพันปี 
อาศัยน�้าฝนตามความคิดชาวบ้านดีที่สุดเพราะไม่มีน�้า ไม่มีที่ราบให้ขุด และไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในพ้ืนที่เกษตร ไม่ต้องใช้ปุ๋ย ยา แต่ชาวบ้านมีมีด เคียว ขวาน เมล็ดพันธุ์ มีความรู้ มีฤดูกาล 
มีแรงงานและมีข้าวกิน 
 “ท�ำไม ณ ขณะนี้คิดว่ำไร่หมุนเวียนกระทบกับไฟป่ำ” คิดว่ำคนในเมืองไม่รู้ว่ำไร่หมุนเวียน
ที่ท�ำนั้น ไร่ซำกที่ทิ้งไว้สำมปี เจ็ดปี สิบปีนั้นชำวบ้ำนจะไม่ยอมให้ไฟเขำ้ไป ฉะนั้นพื้นที่ไร่หมุนเวียน
กว้างขนาดไหนจะมีผลต่อการป้องกันพื้นที่ตามจ�านวนพื้นที่นั้นๆ ด้วย ไร่ซากที่รอฟื้นนั้นอยู่ที่การ
เจริญเติบโตของแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน บางพื้นที่ไม้โตเร็ว บางพื้นที่ไม้โตช้า และดูว่าพื้นที่นั้นๆ พร้อม
ที่จะท�ากินได้ 
 ดังนั้นการที่ชาวบ้านมีการท�าไร่หมุนเวียนที่คนในเมืองไม่เข้าใจและมองว่าหมุนไปเร่ือยๆ 
“ไม่ใช่” และขึ้นอยู่กับแรงงานที่จะช่วยกันท�าในสมาชิกครอบครัว หากมี 8 คน ไม่อยู่ 2 คน ต้องลด
พื้นที่ลง หรือบริเวณที่ทิ้งไว้ 8 ปีไม้จะโตเร็วเมื่อมีสมาชิกในชุมชนกลับมาในชุมชน จะต้องถางเพิ่ม
บริเวณเดิมตรงนั้น ทางเจ้าหน้าที่เข้าใจว่า บุกรุกเพิ่ม เพราะไม้บริเวณนั้นใหญ่กว่าไม้ที่ท�าก่อนหน้า
นี้ และทางราชการไม่เข้าใจว่า หมุนเวียนมาสามรอบ อดีตอาจจะหมุน 2 รอบ เมื่อมาท�าแล้วรวม
อายุ 20 กว่าปีที่ผ่านมา อยากให้มองภาพรวมว่าชาวบ้านท�ามานานแล้ว อยู่มา 300 ปี 700 ปี 
ส่วนของแปลงคดี หากย้อนกลับไปตามแผนที่ภาพถ่ายจะเห็นเรือนยอดไม้ จาก 98 ปี จะเห็นว่า 
หากชาวบ้านท�าบริเวณน้ันเจ้าหน้าที่มาเจออีกครั้ง เจ้าหน้าท่ีไม่รู้ว่าชาวบ้านทิ้งไว้นานแล้ว สองหรือ
สามรอบกลับมาท�าอีกรอบ เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ กล่าวหาว่า “ชาวบ้านบุกรุก” 
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 ความจ�าเป็นของการปล่อยทิ้งในไร่หมุนเวียนสูงมาก เพราะข้าวที่ปลูกมีศัตรูอยู่มากทั้งหญ้า 
แมลง สัตว์ต่างๆ อยำกให้คนในเมืองเข้ำใจและเห็นใจคนที่อยู่บนดอยว่ำ วิถีมีสีเขียวอยู่เรื่อยๆ 
แต่คนในเมืองให้ท�ำอยู่กับที่สนับสนุนกะหล�่ำ มะเขือเทศ ข้ำวโพด กลับกลำยเป็นกำรใช้รถไถ 
น�้ำมัน ปุ๋ย ยำฆ่ำแมลงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ำมำและต้องพึ่งพำตลำดภำยนอก ตลำดภำยนอก
เอำเปรียบเกษตรกร ชำวบ้ำนไม่สำมำรถพึ่งพำตัวเองได ้
 ดังนั้นก่อนที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะจับและเข้าใจ อยากให้ถอยหลังดูภาพถ่ายทางอากาศ
ย้อนหลังว่า เป็นไร่ซากหรือไม่ สอบถามผู้ใหญ่บ้านแม้ว่าจะไม่ได้ท�าทิ้งไว้หลายรอบ กรณีบ้าน
ขุนแม่ลอ เมื่อมีลูกหลานเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน จะให้ลูกหลานท�าต่อ ซึ่งการท�าการเกษตรนั้นจะเป็น
ลักษณะแปลงรวม เอาแรงไปช่วยกัน ซึ่งง่ายต่อการล้อมรั้วป้องกันสัตว์เข้าไปในพื้นที่แปลงเกษตร 
เช่น ช้าง เป็นต้น เมื่อเจ้าหน้าที่ไปพบเห็นไฟไหม้ระบุจ�านวนพื้นที่ไปว่า 200 ไร่ หากคิดจ�านวนนั้น
แล้ว ชาวบ้านจะท�ากินได้อย่างไร หากมองภาพเป็นพื้นที่ต้นไม้ไม่ใหญ่ เป็นซากเดิมที่เคยท�ามาก่อน 
แต่ไม่รู้ว่าจะโต้แย้งอย่างไร 
 ส่วนภาพที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้น�าออกมาสื่อนั้น เป็นภาพตอไฟไหม้ ท�าให้คนในสังคม คนใน
เมืองตกใจ และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน สิงหาคม-กันยายนแล้วต้นไม้จะเปลี่ยนไปอีกแบบ ซึ่งเป็นเร่ืองที่
โยนให้ชุมชนกะเหรี่ยงเป็นผู้ผิดกฎหมาย การไหม้ในพื้นที่ไร่หมุนเวียนจะไหม้ตามขอบพื้นที่ไร่ที่
ท�าแนวไว้ และบางแปลงจะมีไม้ใหญ่อยู่บางแปลงต้องตัดออก บางแปลงไม่ตัด โดยเฉพาะต้นสน 
มีผลต่อข้าวไร่ของชาวบ้านที่ท�าให้ไม่ได้ผลผลิต ข้าวไม่งาม 
 ท�าไมต้องใช้ไฟ เพราะว่า 7-8 ปี ตัดฟันแล้วไม้ล้มเต็มไร่ แต่ระบบการตัดฟันของชุมชนนั้น
เป็นยุคของความขี้เกียจในการท�าไร่ แต่ที่ดินท�ากินของชาวบ้านนั้นมีการจับพิกัด GPS รายแปลงไว้
อยู่แล้ว 

เดโช ไชยทัพ
 หำกเป็นไร่หมุนเวียนเดิมจะไม่จับจำกค�ำกล่ำวของเจ้ำหน้ำที่ แต่ที่จับเพรำะบุกรุกใหม่ 
เท่ำที่ฟังแล้วข้อมูลมีสองลักษณะคือ ข้อมูลไม่ตรงกันว่ำใหม่หรือเก่ำ แต่ชำวบ้ำนมองว่ำเป็น
ไร่หมุนเวียนเก่ำ แต่เจ้ำหน้ำที่มองว่ำเป็นไร่หมุนเวียนใหม่ ประเด็นที่สอง ลักษณะกำรท�ำไร่เป็น
แบบแปลงครอบครัว ครอบครัวละ 5 ไร่ 10 ไร่ 2 ไร่กระจำยอยู่เป็นหย่อมๆ และเป็นลักษณะ
ผืนใหญ่ทั้งหมู่บ้ำน ท�ำให้คนไม่เข้ำใจ และเห็นภำพว่ำ เผำครั้งหนึ่ง 200 ไร่เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ 
ฉะนั้นควำมเข้ำใจไม่ตรงกันเป็นปัญหำท่ีจะต้องได้รับกำรสะสำง พูดคุย เจรจำ หำรือ หำข้อตกลง
อยู่ ทางป่าไม้ยอมรับว่า “ถ้าเป็นไร่หมุนเวียนเดิมเข้าใจ” แต่ที่ไปจับเพราะเป็นพื้นที่บุกรุกใหม่ หาก
ก่อนจะด�าเนินการจับกุมได้ปรึกษาหารือกับชุมชนหรือไม่ หรือไปถึงท�าเป็นแปลงคดีแสดงว่า เป็น
ประเด็นที่สามที่จะต้องหารือถึงกระบวนการในการไต่สวน พิจารณา ใช้อ�านาจในการตัดสินใจควร
จะด�าเนินคดีหรือไม่อย่างไร หรือจะมีกระบวนการอื่นที่ไม่ใช่เข้าไปบุกและจับด�าเนินคดี 

พฤ โอโดเชำ 
 (เติมประเด็นเร่ืองไฟ) อยู่ท่ีชำวบ้ำนในกำรจัดกำรพื้นที่แปลงเกษตรที่ทิ้งไว้กี่ปี แต่กำร
ทิ้งไว้นั้นเป็นกำรที่ชำวบ้ำนไม่พึ่งปัจจัยภำยนอก กำรเผำเพ่ือให้มีข้ำวกิน ได้ผลผลิตแล้วต้องคืนให้
เจ้ำป่ำเจ้ำเขำได้ฟื้นกลับมาโดยเร็ว เริ่มจากถางต้นไม้เล็กๆ ให้นอนลง หลังจากนั้นตัดไม้ชั้นสองลง 
ตัดแต่งกิ่งให้ล้มเป็นแถว ง่ายต่อการจัดการในการเผาแต่ละครั้งไม่ให้ไฟสูง การเผาจะมีตอเกิดขึ้น
จะน�ามารวมกันและปลูกถั่วคลุม ใบไม้เศษไม้ที่อยู่ในแปลงต้องเอาออกให้หมดก่อน ไม่เช่นนั้นจะ
ปลูกข้าวไม่ได้ 

นโยบาย - ความรู้ - นิเวศ คน ไฟ
 ฝุ่น : โจทย์ท้าทายก้าวพ้

นวังวนไร่หมุนเวียน
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 ข้อเสนอความเข้าใจต่อสังคม ไฟที่ชาวบ้านใช้ในอดีตจะเผาช่วงปลายมีนาคม-เมษายน
และเตรียมแปลงไว้ หลังจากน้ันจะเริ่มหยอดข้าว เมื่อฝนตกจะเตรียมตัวดายหญ้า แต่ไฟป่า 
หมอกควันในเมืองเชียงใหม่ ชาวบ้านในพื้นที่ถอยหลังจากค�าส่ังผู้ว่าฯ ที่ประกาศออกมาไม่ให้ใช้ไฟ 
หากใช้จะจับ ฉะนั้นหลายปีที่ผ่านมา ชุมชนมีแผนเสนอให้นายอ�าเภอ แต่นายอ�าเภอยกเลิก ชุมชน
จึงไม่กล้าที่จะเผา คนที่เผาก่อนนั้นจะเป็นคดีหรือไม่ที่เผาก่อนประกาศซึ่งมีไม่กี่ราย ชุมชนถอยมา
ด้วยความเข้าใจในสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน แต่มาปัจจุบันมาชนกับฤดูฝน เมื่อฝนตกลงมาแล้ว
ไม่สามารถเผาไร่ได้ และส่วนหน่ึงชุมชนได้มีการจัดระเบียบแบ่งโซนในการจัดการเผาครัวเรือนละ 
1-2 ไร่ ในแต่ละวัน แต่หากฝนมาชาวบ้านเผากันทุกครัวเรือน เพราะไม่เช่นนั้นชาวบ้านจะไม่มีข้าวกิน 
 ดังนั้นกำรใช้ไฟมีควำมจ�ำเป็นส�ำหรับไร่หมุนเวียน และขยับมาในช่วงที่ไม่มีความกดอากาศ 
หรืออากาศชื้น และส่วนหนึ่งสังเกต โครงการหลวง กรมวิชาการเกษตร ที่มีการท�านาขั้นบันไดยังไม่
ดีเท่ากับไร่หมุนเวียน ไร่หมุนเวียนเป็นนวัตกรรมแบบพื้นบ้านที่ส�าคัญมาก

เดโช ไชยทัพ
 กำรจัดกำรไร่ในแบบจำรีตเดิมได้ปรับเข้ำมำสู่ควำมร่วมมือของชุมชนและรำชกำร ในกำร
จัดระเบียบกำรเผำ ว่ำควรจะเผำในช่วงเวลำไหน อย่ำงไร แต่กำรออกประกำศยังไม่สอดคล้อง
กับควำมจ�ำเป็นของชำวบ้ำน แต่ยังมีการลงไปด�าเนินคดีในช่วงเวลาการเผาของชาวบ้านที่ถอยมา
จนสุดแล้ว ไม่เผาไม่ได้ฝนจะมาแล้ว จ�าเป็นที่จะต้องน�าประเด็นดังกล่าวไปหารือกับทางทีมบริหาร
อีกครั้ง 

มุมมองนักวิชาการ 
รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ำมศรี
 ไฟในเขตป่ำ ควรมีแผนงำนที่เป็นจริง ป่ำอุทยำนแห่งชำติสองสำมแห่ง เช่น ดอยหลวง
เชียงดำว ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ จะจัดกำรป่ำเหล่ำนี้ให้พ้นจำกไฟได้อย่ำงไร จุดที่เกิดขึ้นนั้น
เกิดขึ้นจำกนอกภำคเกษตรจะบอกว่ำ ไฟมำจำกไร่หมุนเวียนไม่ได้ เพรำะไม่ถูกจุด ค�าถาม ใคร
จะรับผิดชอบ ผู้ว่าฯ คงไม่ใช่เพราะหากเป็นปัญหาใหญ่จะแก้ไขปัญหาโดยวิธีคิดแบบท้องถิ่นไม่ได้ 
กลไกภูมิภาคที่มีอยู่ ใครจะเป็นผู้ริเริ่มใช้กลไกนี้ในการจัดการและแก้ไขปัญหา 
 ปัญหาหนักหน่วงข้ึน ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในขณะที่พื้นที่ไร่หมุนเวียนเป็นพื้นที่ถูก
จ�ากัดหรือถูกท�าให้เป็นบอนไซแคระ ชาวบ้านพยายามสร้างระบบ ระเบียบการจัดการไฟให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและชาวบ้านมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฉะนั้น
กำรผลักภำระให้ชำวบ้ำนแก้ไขปัญหำ กลำยเป็นท�ำให้ชำวบ้ำนเป็นศัตรูกับภำครัฐ เป็นการสร้าง
อันตรายมหาศาล ปีนี้ข่าวออกมาจับชาวบ้านออกไปล่าสัตว์ หาของป่าในพื้นที่ดอยสุเทพ กระแส
ออกมาว่า ต้องจัดการรุนแรงและเด็ดขาด ค�าถาม “ท�าแบบนี้แล้วปีหน้าจะรับไหวหรือไม่” ท�าให้
ชาวบ้านกลายเป็นศัตรูภาครัฐ สิ่งที่ภาครัฐควรท�า ต้องหนักหน่วงกว่านี้ คุยกับชาวบ้านให้มากขึ้น 
ท�ำให้ชำวบ้ำนมำท�ำงำนกับรัฐในกำรจัดกำรป่า การท�างานแบบใช้กลไกโดยมีผู้ว่าฯ เป็นประธาน 
ส่วนใหญ่มาเกษียณที่เชียงใหม่ เริ่มจัดการปัญหาหมอกควันในเดือนมีนาคม พอฝนมาเดือน
พฤษภาคมจบกันไปและเริ่มกันใหม่แบบนี้นั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

เดโช ไชยทัพ 
 ควรยกระดับการแก้ไขปัญหาให้ข้ามพ้นไปกว่าการบริหารงานของภาครัฐ จะท�าอย่างไร และ
ระดับการแก้ไขปัญหาไม่ควรเป็นท้องถิ่นเท่านั้น แต่ควรเป็นระดับชาติ นานาประเทศ ที่ควรจะต้อง
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ยกระดับกำรแก้ไขปัญหำ แหล่งก�ำเนิดต่ำงๆ ต้องบริหำรจัดกำรให้ชัดถ้ำแหล่งก�ำเนิดเป็นไฟ
ในพื้นที่ป่ำ ต้องจัดการให้ชัดเจน ส่วนไฟในพื้นที่เกษตรต้องพยายาม แต่จะบริหารจัดการอย่างไร
เป็นอีกโจทย์หน่ึง ส่วนการเข้ามาจับกุมชาวบ้าน ด�าเนินคดีกับชาวบ้าน เป็นการกระท�าที่ผิดทิศ
ผิดทาง ท�าให้ชาวบ้านกลายเป็นศัตรูในการแก้ไขปัญหา 

งานวิจัยไร่หมุนเวียนกับแนวทางการจัดการไฟป่า หมอกควัน 
ธนกร อัฏฐ์ประดิษฐ์ 
 ไร่หมุนเวียนท่ามกลางกระแสไฟป่า หมอกควัน ให้ภาพรวมเกี่ยวกับกรณีไร่หมุนเวียน
ในภาคเหนือ เชียงใหม่ เพื่อให้สังคม และผู้ฟังช่วยกันดูว่า กรณีการศึกษาไร่หมุนเวียนเป็นตัวแทน
ของพื้นที่ไร่หมุนเวียนอื่นๆ ได้เนื่องจากเผชิญมาตรการของภาครัฐ “ห้ามเผา” เหมือนกัน จากการ
ศึกษาของคณะนิติศาสตร์ จะเห็นว่า พยายามส�ารวจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท�าไร่หมุนเวียนอยู่
ส่วน 5 จังหวัดภาคเหนือที่ท�างานกับเครือข่ายทุกจังหวัด รวม 1,630 ชุมชน อีกส่วนหนึ่งในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ 647 ชุมชน และพ้ืนที่ป่าร้อยละ 50 มีชุมชนกะเหรี่ยงท�าไร่หมุนเวียนอยู่ หาก
น�าเอาชุมชน 1,630 ชุมชนมาซ้อนทับกับกฎหมายป่าไม้ทุกชุมชนอยู่ในเขตป่าไม่ประเภทใดก็ประเภท
หนึ่งทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ โซนที่เป็นที่ราบไม่มีกรณีของการจัดการที่เกิดขึ้น 
 ดังนั้น หากสามารถใช้ Hot Spot จุดลงไปตรงไหนแล้วจะพบว่า ไฟอยู่ในเขตป่ำทั้งสิ้น ซึ่ง
เป็นประเด็นท่ีควรจะสื่อสำรกับสังคมมำกขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลที่จะบอกว่า เกิดไฟในพื้นท่ีป่าสงวน
เท่าไหร่ ป่าอนุรักษ์เท่าไหร่ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 1,630 ชุมชนลักษณะการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับตัวชุมชน จะพบว่า ราวๆ ร้อยละ 54 นั้น ไร่หมุนเวียนยังเป็นวิถีชีวิตหลักของชุมชนอยู่ อีก
ร้อยละ 32 พบว่า เริ่มมีลักษณะการปรับเปลี่ยนจากไร่หมุนเวียนไปเป็นอย่างอื่นๆ ส่วนอีกร้อยละ 
15 พบว่า ไร่หมุนเวียนไม่ได้เป็นวิถีชีวิตหลักของชุมชนกะเหรี่ยงแล้ว แต่มีระบบอื่นๆ เข้ามา และ
หากน�าชุมชนมาซ้อนทับกับป่าประเภทต่างๆ จะพบว่า ชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในป่าประเภทผลัดใบ 
ร้อยละ 50 ซึ่งมีลักษณะของป่าที่เกี่ยวข้องกับพลวัตรของการใช้ไฟทั้งสิ้น 
 ชุมชนพะอัน อ�าเภออมก๋อย ดูจากแผนที่จะพบว่า บริเวณตรงกลางของชุมชน แนวเขตแนว
กันไฟหลักระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรอยู่รอบๆ พื้นที่ที่เป็นโซนป่าอนุรักษ์ของชุมชน ส่วนพ้ืนที่
ถัดลงมานั้นจะเป็นพื้นที่ไร่หมุนเวียนร้อยละ 50 อีกส่วนหนึ่งเป็นป่าใช้สอยร่วมกับชุมชนอื่น หากดู
ข้อมูลของชุมชนแบบนี้จะเป็นการจัดการตามสภาพข้อเท็จจริงของการใช้ประโยชน์พื้นที่ ไม่ได้จัดการ
ตามลักษณะขอบเขตป่าของภาครัฐ หากจะดูตัวอย่างอ�าเภออมก๋อย จะเห็นว่า ต�าบล/หมู่บ้านเดียว
จะมีลักษณะป่าต่างๆ ร่วมอยู่ด้วยกัน ไม่มีชุมชนไหนที่มีลักษณะป่าประเภทเดียวเท่านั้น 
 ฉะนั้นกำรจัดกำรของพื้นที่อมก๋อย ย่อมมีหลำยลักษณะในชุมชนเดียวกันที่พยำยำม
จัดกำรอยู่นั้น และระบบกำรหมุนเวียนไร่ของชุมชนนั้น จะพบว่ำ ในพื้นที่หนึ่งๆ มีหลำยแปลงท่ี
ผลัดเปลี่ยนและหมุนและพักแปลงไปเป็นรอบๆ 1 ปี 2 ปี 7 ปี ลักษณะแบบนี้ไม่ได้พูดถึง
มำกนักกับสังคม และเป็นอีกลักษณะหนึ่งของไร่หมุนเวียนซึ่งต้องย�้ากันว่า แปลงแต่ละพื้นที่
ไม่เหมือนกัน แต่ละพื้นที่มีความเฉพาะ บางแปลงเปิดใช้ 1 ปี 2 ปี 3 ปี 7 ปีไม่เท่ากัน 7 ปีที่มีการ
พยายามส่ือสารกันนั้นเป็นลักษณะคล้ายกับป่าและจะมีการเปิดใช้ในปีต่อไปหากมีการตัดในแปลง
นี้จะกลายเป็นความเสี่ยงที่จะถูกด�าเนินคดีได้และตีความว่าเป็นพื้นที่ป่า ส่วนป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์
จะมีอีกโซนหนึ่งที่ชุมชนจัดการและดูแลรักษาเอาไว้ แต่ละแปลง แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน 
 กุมภำพันธ์ เริ่มมีกำรตัดฟันไร่ ไร่ที่มีควำมพร้อมจะเริ่มริดต้นไม้ให้ไม้ยังคงอยู่ ไม่ใช่
เป็นกำรตัดต้นไม้ เมื่อถึงช่วงฤดูเหมำะสมกับกำรเผำจะเร่ิมท�ำพิธี โดยใช้ “คทา” พิธีกรรมของ
กะเหรี่ยงที่จะมีองค์ประกอบหลากหลายทั้งขนนก ขี้ช้างหรืออ่ืนๆ ยังคงความต้องการสื่อสารกับ

นโยบาย - ความรู้ - นิเวศ คน ไฟ
 ฝุ่น : โจทย์ท้าทายก้าวพ้

นวังวนไร่หมุนเวียน
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โลกหลายๆ โลกเพื่อไปถึงผี เทพเจ้าที่จะดูแลแปลงพื้นที่เกษตร มีภาพสองภาพเสนอทั้งภาพที่เผา
และไม่เผา ภาพที่เกิดขึ้นหลังเผาก่อนบ่ายสี่โมง ปัจจัยส�าคัญที่ชาวบ้านต้องปรับตัวคือ Hot Spot 
เร่ิมกลายเป็นเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดหมอกควันมากกว่าปกติเพราะอากาศเริ่มตกในเวลา 
บ่ายสาม-สี่โมง และเสี่ยงกับการดูแนวลาดตะเวนพื้นที่ที่จะมืดก่อน กรณีกิ่งไม้ เศษไม้จะกลิ้งลงมา
หรือเกิดสะเก็ดไฟในเวลากลางคืน เพิ่มความเสี่ยงในการจัดการไฟเพิ่ม การเผาควรเผาในช่วงเวลาที่
เหมาะสม แต่ต้องมาเลี่ยงดาวเทียมแล้วกลายเป็นความเสี่ยงในการจัดการ 
 ลักษณะกำรเผำกับกำรสื่อสำรกับสังคมท่ีออกมำน้ันพยำยำมน�ำเสนอต่อสังคมมำกขึ้น
โดยเฉพำะข้ีเถ้ำกับต้นไม้ที่ถูกเผำ แต่ภำพวิถีชีวิตกำรปลูกข้ำวของชุมชนไม่เห็นมีกำรน�ำเสนอ 
หลังฤดูกำลเผำ หว่ำนข้ำว จะพบว่ำพื้นที่มีสภำพที่ไม่ต่ำงกัน และในพื้นที่แปลงเกษตรจะมีควำม
หลำกหลำย หรือภำพบำงภำพไม่ถูกอธิบำยว่ำมีหลำยด้ำน เป็นวิถีของชุมชนในกำรจัดกำรไฟ 
ปลูกข้ำวกันอย่ำงไร ควรจะถูกน�ำเสนอข้อเท็จจริงมำกกว่ำภำพที่สื่อสำรกับสังคม 
 รวมทั้งความรู้ในการจ�าแนกดิน รำยละเอียดองค์ควำมรู้ของชุมชนโดยเฉพำะกลุ่มผู้หญิง 
สำมำรถแยกดินในพื้นที่ไร่หมุนเวียนออกมำ 6-7 ประเภท ที่จะบอกว่ำพืชแต่ละชนิดควรจะปลูก
ตรงไหน บริเวณไหนได้บ้ำง และมีพืชมำกกว่ำ 100 ชนิดที่กระจำยลงสู่แปลงไร่หมุนเวียน 

แนวทางไปข้างหน้า การจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน 
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย

อยากน�าเสนอไปข้างหน้าไร่หมุนเวียน คือ มองวิธีการแก้ไขปัญหาไร่หมุนเวียนออกเป็นสอง
ส่วน คือ การแก้ไขปัญหาระยะส้ันและระยะยาว และอยากน�าเสนอการขอแหล่งทุนในการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าที่มีมาอย่างต่อเนื่องไม่รู้จักจบ 

ปัญหำไฟป่ำ ไม่ใช่ปัญหำใหญ่ เป็นปลำยเหตุที่สะท้อนมำจำกปัญหำปำกท้อง ควำม
ขัดแย้ง ที่ดินท�ำกิน ตราบใดที่คนไม่ขัดแย้งกัน จะไม่เข้าไปจุดเผาป่า ปากท้องชุมชนอิ่ม ชุมชนจะ
ไม่เข้าไปเผาป่าหากแก้ไขปัญหาไฟป่า จะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ 

มองแนวทำงเป็นสองระยะ คือ ระยะยำว กรณีไร่หมุนเวียน หากมองระยะยาวทั้งชุมชน
พื้นที่สูงของประเทศไทย ที่ไม่ได้มีแต่เฉพาะชุมชนกะเหรี่ยง แต่มีอีกหลายชนเผ่า ในระยะยาว
สุดท้ายการท�าการเกษตรบนพื้นที่สูงต้องมีวิวัฒนาการหรือพัฒนาไป ไม่ใช่มาอยู่เหมือนเดิมได้ 
โลกเรามีการปรับเปลี่ยนเป็นเร่ืองส�าคัญ เนื่องจากโลกเล็กลง แคบลง การสื่อสารดีขึ้น การแก้ไข
ปัญหาระยะยาว มองเรื่องการเกษตรยั่งยืน บางชุมชนอาจจะยังคงวัฒนธรรมไร่หมุนเวียน แต่บาง
ชุมชนอาจจะไม่มีระบบไร่หมุนเวียนแต่สนใจการเกษตรแบบโครงการหลวง การเผาของชุมชนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องไร่หมุนเวียนจะยังคงมีอยู่ในช่วง 5 ปี และ 10 ปี เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเกษตรยั่งยืน
บนพื้นที่สูง 

ฉะนั้นจ�าเป็นต้องมีการจัดระเบียบการเผา การเผาต้องมีรูปแบบ รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
การจัดระเบียบจะต้องมาหาแนวทางร่วมกันภายใต้สามศาสตร์ ศาสตร์พระราชา สากล ชุมชน ที่จะ
เข้ามาช่วยในเรื่องจัดระเบียบการเผา เผาแบบปลอดภัยสิ่งเหล่านี้มีการศึกษาวิจัยรูปแบบการเผา
มานานแล้วในหลายๆ ประเทศ ภาพที่น�ามาใช้ในการจัดการไฟป่าประเทศไทย เมื่อมีการจัดการ
เชื้อเพลิงในการชิงเผา จะมีรูปแบบการเผาที่ปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่หรืออันตรายจากไฟที่เกิดขึ้น หรือ
แม้กระทั่งหมอกควัน รูปแบบนี้ต้องถูกน�ามาใช้ในพื้นที่มากขึ้นหรือยอมรับวิธีการต่างๆ เหล่านี้
มากขึ้น 

ตัวอย่ำงพื้นที่ชุมชนบนที่สูง ชุมชนมีวิธีกำรในกำรจุดไฟที่ปลอดภัย โดยกำรขยำยแนว
กันไฟออกไปด้ำนบนก่อนเริ่มจุดไฟ ซึ่งเป็นวิธีกำรหนึ่งเป็นภูมิปัญญำชุมชนที่มีอยู่แล้ว และต้อง



47

มาถ่ายทอดในชุมชนต่างๆ มากขึ้น 
ตัวอย่าง การฟันไม้ลงมาในไร่ วันหนึ่งได้ไปส�ารวจพื้นที่ร่วมกับชาวบ้าน สิ่งที่เห็นคือมี

เช้ือเพลิงจ�านวนมาก จึงเสนอให้ทดลองฟันไม้ท่อนใหญ่ๆ และยำวที่น�ำลงมำนั้น ให้เล็กลง สั้นลง
แต่ต้องใช้แรงจ�ำนวนมำก จึงเริ่มทดลองประมำณ 1 ไร่และส่วนอื่นปล่อยเหมือนเดิม ปรำกฏว่ำ
วันที่เผำนั้นเห็นชัดเจนว่ำ ไฟที่เกิดขึ้นมีควำมแรงต่ำงกันมำก ชาวบ้านสะท้อนว่า ดี ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ของชุมชนที่จะต้องมีการปรับตัว 

การจัดระเบียบการเผา ใครจะท�า ต้องมีหลักสูตรขึ้นมาภายใต้หลักเกณฑ์ของการชิงเผา ทั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือชาวบ้านที่จะจัดท�าแผนการเผา ต้องมีรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ภาครัฐ
จะต้องรับทราบ ทั้งแผนที่ วัน เวลา ข้อมูล ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ และน�าไปใช้ได้จริง การ
เผาต้องท�าอย่างไร ซึ่งหลายชุมชนได้เริ่มแล้วแต่ภาครัฐยังไม่ยอมรับมากนักในเรื่องนี้ 

แผนระยะสั้น ยังคงต้องมีกำรเผำ แต่ต้องจัดระเบียบในกำรเผำ 
แผนระยะยาว ภาพสุดท้ายที่จะต้องปรับการใช้ที่ดินบนที่สูงให้เหมาะสม เนื่องจากมีความ

เปราะบางของระบบนิเวศ จะน�าแนวทางโครงการหลวงและอื่นๆ มาใช้นั้น บางชุมชนอาจจะต้อง
ปรับตัว หรือบางชุมชนจะยังคงวิถีเดิมในเรื่องของการท�าไร่หมุนเวียน ต้องมองทั้งพื้นที่ ภูเขา และ
ไม่ได้บอกว่าทุกพื้นที่ ทุกชนเผ่าจะต้องเปลี่ยน แต่ต้องดูสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ว่าบริเวณไหนเป็น
ป่าชุมชน วนเกษตร ไร่หมุนเวียน มองทั้งระบบ เช่นเดียวกับรัฐท่ีมองเรื่องของจัดระเบียบที่ดิน คทช. 
หรือการจัดรูปแบบในการท�านาขั้นบันไดที่สามารถมีผลผลิตสูงกว่าการท�าข้าวไร่ทั้งภูเขา จ�าเป็นต้อง
มองรูปแบบ Land Scape ทั้งระบบ 

เดโช ไชยทัพ
การด�าเนินการไปสู่ระบบการจัดการการเกษตรที่ยั่งยืนมากขึ้น ใช้ไฟให้น้อยลง ซึ่งเป็น

ทิศทางหนึ่ง และเกษตรที่ยังคงใช้ไฟอยู่ ใช้อย่างระมัดระวังและปลอดภัย และมีบางชุมชนพยายาม
ลด ละ เลิกไร่หมุนเวียนมาท�าระบบนาด�า แต่การสื่อสารกลับพบว่า เอารถเข้าไปท�าทั้งๆ ที่เจตนา
อยากจะลดและปรับระบบมาท�านา ควรจะมีนโยบายภาครัฐที่ชัดเจนว่าจะส่งเสริมให้ถูกต้องตาม
กฎหมายจะท�าอย่างไร 

พฤ โอโดเชำ
  กรณีการท�านา หากชาวบ้านท�านาและมีน�้าใช้ ชาวบ้านอยากได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานเข้ามาขุดนาให้ แต่ปัญหาส�าคัญคือไม่มีน�้า หรือการขุดคลองไส้ไก่ ที่บางกรอย หรือการ
ท�าเป็นไร่หมุนเวียนบันไดแห้งไม่ใช้น�้า ผลผลิตไม่ได้ ส่วนของปรับนาให้มีน�้าหรือไปในทิศทางที่ดี
ทุกฝ่าย ทั้งนักวิชาการ ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ต่างๆ ควรมาร่วมกันออกแบบเรื่องวิถีชีวิตการเกษตรจะไป
อย่างไร และชาวบ้านมีส่วนร่วม อาจจะเริ่มจากการทดลอง และวิจัยดู พร้อมกับเอาชาวบ้านมา
แลกเปลี่ยนเต็มที่ว่าแต่ละปีเป็นอย่างไร เช่น การดูเรื่องคุณภาพดิน แรงงาน และส่วนหนึ่งชาวบ้าน
เริ่มยึดหลักศาสตร์พระราชา เห็นหลายชุมชนไปขุดท�านาแต่น�้าไม่มี หรือบางชุมชนเปลี่ยนไปปลูก
มะเขือเทศ และอื่นๆ ตามมา กลายเป็นการพึ่งพาพ่อค้า กลุ่มคนภายนอก และเมื่อเผชิญกับ
สถานการณ์ปัญหาโควิด การพึ่งตลาดแบบนั้นไปไม่รอด 

ฉะน้ันต้องพึ่งอาหาร พืชพันธุ์ดั้งเดิมในระบบไร่หมุนเวียน ท�าให้มีข้าว บริจาคให้กับคน 
ในเมือง ที่ส�าคัญ การพึ่งตัวเอง ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ และนับวันลูกหลานออกไปเรียนหนังสือ
ข้างนอกมากขึ้น ไม่สามารถกลับมาท�าไร่หมุนเวียนได้ วันหนึ่งระบบไร่หมุนเวียนจะสูญหายไปเอง 
อย่างไรก็ตามควรจะสนับสนุนให้ชุมชนใช้วิถีชีวิตไร่หมุนเวียนต่อไป ส่วนการเผานั้น ใครที่จะมีอ�านาจ

นโยบาย - ความรู้ - นิเวศ คน ไฟ
 ฝุ่น : โจทย์ท้าทายก้าวพ้

นวังวนไร่หมุนเวียน
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ในการจัดการพื้นที่ ไม่ใช่มาจับชาวบ้าน กลายเป็นเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และประเทศก�าลัง
เผชิญกับโรคอีก ควรจะมานั่งคุย หารือ หาทางออกร่วมกันว่า วิธีการเผาจะเผาช่วงไหน เวลาไหน 
ชาวบ้านเน้นขอให้มีข้าวพอกิน และอีกส่วนหนึ่งในพื้นที่ป่า ชาวบ้านยังมีการเลี้ยงวัวควายอยู่ด้วย 
ระดับนโยบายต้องลงมาในพื้นที่ฟังเสียงชาวบ้าน ฟังปัญหาและทางออกร่วมกัน 

ชันชัย แสนใจอิ
  ส่วนของท้องถ่ิน ชุมชนมีความเข้าใจและเริ่มวางแผนในการจัดการไฟป่า หมอกควัน ที่
ชัดเจน ส่วนกรณีไร่หมุนเวียนหากสถานการณ์โรคโควิดไม่คล่ีคลายและยาวนานนั้น เชื่อว่าไร่
หมุนเวียนจะอยู่ได้ เพราะไร่หมุนเวียนเป็นคลัง เป็นอาหาร ณ ปัจจุบันอ�าเภออมก๋อย โควิดไม่มี
ผู้ติดเชื้อ และหากสถานการณ์ดีขึ้นพี่น้องอมก๋อยจะอยู่ได้ 
 จากที่ได้มีการถอดสรุปบทเรียนของอ�าเภออมก๋อยต้นปีที่ผ่านมา พบว่าปัญหาไฟป่า หมอก
ควันขึ้นอยู่กับคน งบประมาณ เครื่องมือ จากไฟไหม้บนดอยสูงนั้นจะมีแต่โบโดฉีดน�้า จะให้แบกน�้า
ขึ้นไปไม่ไหว หรืองบประมาณส่งแผนไปให้จังหวัด แต่ไม่เห็นว่าจังหวัดจะด�าเนินการอย่างไร ใช้แต่
มาตรการมาคุมชาวบ้าน โดยเฉพาะฝ่ายปกครองท้องที่จะต้องท�างานอย่างหนัก งบประมาณที่
ลงมาในพื้นที่ไม่ถึงมือชาวบ้าน การเป็นจิตอาสาดับไฟ วันหรือสองวันชาวบ้านไปช่วยกันได้ แต่หาก
ต้องใช้เวลาเป็นเดือนนั้น ยากต่อการท�ามาหากินของชาวบ้านที่จะต้องท�างานและเลี้ยงดูครอบครัว
ไปด้วย 
 พื้นที่ป่าสงวนฯ ที่เกี่ยวข้องกับไฟป่านั้น เชื้อเพลิงสะสมอยู่จ�านวนมาก แต่หากป่าที่เผา
ทุกปีเชื้อเพลิงจะน้อย ความสูงของไฟไม่มาก และต้นไม้ไม่ตาย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่จัดการ
กันมาทุกปี ไฟที่เกิดขึ้นทุกปีดีกว่าไฟที่สะสมไว้นาน ณ ปัจจุบันชาวบ้านเข้าใจร่วมกันในการจัดการ
ไฟป่า ลดหมอกควันและพยายามประชาสัมพันธ์โดยการสนับสนุนงบประมาณของท้องถิ่น ส�าคัญ
สิ่งที่ชาวบ้านท�านั้น สังคมได้เห็น ได้รับรู้หรือไม่ หรือเป็นจ�าเลยของสังคมที่ถูกมองว่า สาเหตุหมอก
ควันมาจากคนอมก๋อย

เดโช ไชยทัพ
 สถานการณ์ครั้งนี้หนัก จ�าเป็นต้องปรับตัวครั้งใหญ่ 

รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ำมศรี
แผนกำรด�ำเนินงำนปฏิบัติกำรร่วม 5 ปี ที่จะต้องมีหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งไฟป่า 

กรมป่าไม้ พัฒนาชุมชน รวมทั้งทหารทุกเหล่าทัพ ที่มาช่วยดับไฟ องค์กรภาคประชาชน จะร่วมอยู่
ในแผนฯ นี้ได้อย่างไร แผนนี้ไม่ควรผลักภาระให้เป็นของชาวบ้าน แต่รัฐควรอุดหนุน ภายใต้กลไก
แบบไหนก็ตาม แผนไม่ควรใช้กลไกแบบเดิมในกำรแก้ไขปัญหำ 

ประเด็นการไม่เผาเป็นการสร้างภาระหนัก นักวิชาการป่าไม้ทราบดีว่าการไม่เผาป่า เมื่อ
เกิดไฟขึ้นมาอีกครั้งแล้วเป็นปัญหาใหญ่ จึงเสนอว่ำท�ำอย่ำงไรจึงจะท�ำให้กำรชิงเผำเป็นกำรจัดกำร
ไฟป่ำที่ท�ำให้คนหรือชำวบ้ำนเข้ำร่วม และป่ำเป็นแหล่งที่ชำวบ้ำนสำมำรถเข้ำไปใช้ชีวิตและ
ท�ำมำหำกินได้ กำรจัดกำรป่ำเพื่อให้ป่ำอยู่กับไฟได้ โดยไฟไม่สร้างปัญหาหมอกควัน โจทย์คือ
ป่าไม้ท่ีจะต้องไปคิดต่อ รวมทั้งชาวบ้านในไร่หมุนเวียน ที่มีการปรับตัว เผานอกฤดูที่มีความกด
อากาศต�่า เผาในช่วงเวลาท�าให้ไฟไม่สร้างหมอกควันที่จะสร้างปัญหาให้กับผู้คน ท�าได้อย่างไรบ้าง 
เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ นักวิชาการป่าไม้ต้องช่วยกันคิด การห้ามไม่ให้เผาในพื้นที่ไร่หมุนเวียนหรือ
เขตป่า ในอนาคตสร้างปัญหาแน่นอน 
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เดโช ไชยทัพ
 แผนปฏิบัติการร่วมของหลายๆ ฝ่าย ไม่ใช่แผนของรัฐและให้ชาวบ้านปฏิบัติการ และการ

บริหารงานของภาครัฐ

ธนกร อัฏฐ์ประดิษฐ์
   ต้องยกเลิกมำตรกำรห้ำมเผำ การเพิ่มระยะเวลาในปีนี้ แม้ว่าจะห้ามเผา 60 วันหรือ 100 
วัน ไม่ได้เกิดประโยชน์หรือสอดคล้องกับความเป็นจริงในพื้นที่ และต้องเข้ำใจลักษณะสังคมต่ำงๆ 
ที่มีกำรใช้ไฟ ไม่ควรคิดแบบเหมำรวม แต่ละพื้นที่มีกำรใช้ประโยชน์แตกต่ำงกันมำก ไฟที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่ไฟป่าแต่เป็นไฟท่ีมีลักษณะอื่นๆ เกิดขึ้น กราฟดาวเทียมย้อนหลัง 2560-2563 ควรมีการ
ศึกษาค้นคว้าว่าภาพรวมทุกจังหวัด 60 ค่า Hot Spot ลดลง แต่ปี 2561-2563 กลับก้าวกระโดด
ขึน้มาอย่างเรว็ ต้องพยายามหาเงือ่นไขว่าเกดิอะไรขึน้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านค่าดาวเทียม ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปอาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

ตัวอย่างไร่หมุนเวียน ควรมีการยกเลิกมาตรการห้ามเผาแบบเหมารวม การใช้ไฟในพื้นที่ไร่
หมุนเวียน จะถูกเฉลี่ยไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมไปแต่ละพ้ืนที่ กรณีของควันจะถูกเฉลี่ยไปตามระยะ
เวลาร่วมด้วย แต่การบีบด้วยมาตรการดังกล่าว จึงเกิดการเผาพร้อมกันหมดในช่วงเวลา 1-2 ชั่วโมง
จึงเกิดความเสี่ยง จ�าเป็นต้องทบทวนมาตรการดังกล่าว 

เดโช ไชยทัพ
 การจัดระเบียบมาก ยิ่งเกิดปัญหามากขึ้น แต่หากมีการจัดระเบียบที่ลงตัว สามารถเป็นไป
ได้ในการจัดการและแก้ไขปัญหา 

พฤ โอโดเชำ 
อยากให้ผู้ว่าฯ อนุญาตให้พ้ืนที่อ�าเภอสะเมิงมีการเผาไร่หมุนเวียน ถ้าฝนตกลงมาแล้ว

ไม่สามารถเผาได้หรือท�าการเกษตรได้ หรือกรณีไฟไหม้ที่ลุกลามเข้ามาในพื้นที่ไร่หมุนเวียน 
ชาวบ้านไม่กล้าไปช่วยกันดับ เพราะเกรงว่า จะกล่าวโทษว่าตัวเองเป็นคนเผา อยากเสนอว่า ให้จัด
รอบกำรเผำไร่หมุนเวียนให้กับชำวบ้ำน 

ดร.นพ.โกมำตร จึงเสถียรทรัพย์ 
 ท�าวิจัยเรื่องไฟป่าเหมือนกัน ที่ภาคอีสาน จังหวัดชัยภูมิ แต่ฟังจากเวทีนี้เป็นสถานการณ์ที่
ต่างกันพอควร เป็นการเอาสามเรื่องมาปนกันทั้งเรื่อง 1. ไร่หมุนเวียน ควำมสมดุลในกำรจัดกำรท่ี
แตกต่ำงกันทั้งรัฐ ป่ำไม้ รูปธรรมของคนในท้องถิ่น เมื่อมีควำมต่ำงวิธีกำรมองท�ำให้เกิดอคติขึ้น 
และเกิดกำรใช้อ�ำนำจกระท�ำกับคนที่มีอ�ำนำจต่อรองน้อยกว่ำ 2. ปัญหำไฟป่ำ แต่ละภำคไม่
เหมือนกัน ภาคอีสานมีความสัมพันธ์กับป่าสงวนหรืออุทยานฯ แตกต่างกัน ดูเหมือนยืดหยุ่นกว่า 
ชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าได้ ป่าที่ภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังที่ทรุดโทรม จึง
ไม่เกิดไฟป่าที่ลุกไปจนถึงเรือนยอดของไม้ ชาวบ้านไม่รู้สึกว่าเป็นไฟป่าที่รุนแรง มีการชิงเผา แอบ
เผากันอยู่อย่างต่อเนื่อง ท�าให้เชื้อเพลิงเหลือไม่มาก และเห็นด้วยว่าส่วนมากเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติและป่าอุทยานฯ วิธีการแก้ไขปัญหาเป็นเฉพาะหน้าไป ผู้ว่าฯ ส่ังจากระดับจังหวัดลงไปใน
พื้นที่ และส่งพิกัดให้ท้องถิ่นไปดับ แก้ไปแบบเฉพาะหน้า 3. การปรับรูปแบบการผลิต การเกษตร
ข้ามพรมแดน ซึ่งสามเรื่องมีพลวัตรของการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน 

แต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือ 1. วนเวียนอยู่กับเรื่อง อคติ กล่ำวโทษ กำรเลือกข้ำง กำรน�ำเสนอ 

นโยบาย - ความรู้ - นิเวศ คน ไฟ
 ฝุ่น : โจทย์ท้าทายก้าวพ้

นวังวนไร่หมุนเวียน
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กำรเลือกใช้กฎหมำยกับกลุ่มคนบำงกลุ่ม กำรเลือกปฏิบัติ ต่อนำยทุนอีกแบบ ชำวบ้ำนอีกแบบ 
ควำมเกลียดชัง บ่ันทอนควำมร่วมมือในระยะยำว 2. กำรจัดกำรแบบแยกส่วน รำชกำรแต่ละส่วน
ดูกันไปแต่ละเร่ือง แต่ไปรวมศูนย์อยู่ส่วนกลำง ไม่ไวต่อการปรับตัวของชาวบ้าน เช่น ชัยภูมิ เป็นการ
จัดการปัญหาที่วิ่งไล่แก้ปัญหาแล้ว ปัญหาที่เผชิญนั้นเป็นปัญหาของหน่วยงานหรือเป็นปัญหาของ
ชาวบ้าน หรือรู้อยู่ว่า เชื้อเพลิงสะสมอยู่มากจะเป็นปัญหาระยะยาว แต่ยังห้ามไม่ให้เผา 3. เมื่อเกิด
วิกฤตปัญหำ น�้ำท่วม โควิด ท�ำให้เห็นคุณค่ำระบบสังคมที่พึ่งพำระบบกำรผลิต แลกเปลี่ยน
ระบบเดียว ไม่มีควำมมั่นคง กรณีโควิดเกิดขึ้นนั้น พืชผัก ผลไม้ขายออกตลาดไม่ได้ คนในเมืองไม่มี
ข้าวกิน แต่พื้นที่ชนบท พี่น้องชาติพันธุ์กลับมีความมั่นคงทางอาหารมากว่า ซึ่งคิดว่าหลังยุคโควิด
ระบบสังคมจะไปพึ่งพาระบบการผลิตแบบเดียวไม่ได้ ต้องมีระบบแลกเปลี่ยนอย่างอื่น หรือการผลิต
อย่างอื่น ไม่ควรผูกตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบ หลายพื้นที่ช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นข้าวแลกปลา พืชผัก
ผลไม้ระหว่างพื้นที่แลกเปลี่ยนกัน ลักษณะของการท�าที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเฉพาะกิจ แต่หากสามารถ
ใช้โอกาสนี้ท�าให้เห็นว่า การปลูกพืช การท�าไร่หมุนเวียนเป็นอีกวิถีหนึ่งที่มีความมั่งคงมากขึ้น และ
ท�ามากกว่าการแลกเปลี่ยนเฉพาะกิจ แล้วจะสามารถเกิดระบบจัดการ เช่น ระบบเครดิตที่ไม่ต้อง
มาแลกเปลี่ยนสถานการณ์แบบนี้ หรือแม้กระทั่งเงินตราท้องถิ่น ที่ กุดชุม แต่พลาดไปในเรื่องของ
อัตราแลกเปลี่ยนคล้ายธนบัตรจึงยุติไป แต่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราท้องถิ่นควรจะให้รัฐสนับสนุน
ให้ท้องถิ่นพึ่งตัวเอง หรือการผลิตแบบเดียวเป็นเรื่องของการเส่ียงที่มากเกินไป ควรมีการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการจัดการ สนับสนุนขึ้นมาให้มากขึ้น เพื่อก้าวพ้นไปได้ 
 ทั้งหมดนี้ต้องมีกลไกกำรจัดกำรและกลไกในกำรจัดกำรนั้นต้องเป็นกลไกกับหลำยระดับ
ร่วมกัน ทั้งไร่หมุนเวียน ท้องถิ่น ไฟป่ำ ระดับประเทศ ข้ำมแดน ใช้ระบบรำชกำรเป็นศูนย์กลำง
ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมองไปข้ำงหน้ำด้วย 

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูต ิ
สิ่งที่ได้เรียนรู้คร้ังน้ี ท�ำให้ได้เห็นควำมส�ำคัญของทำงเลือก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเกษตร

บนพื้นที่สูง ช่วงโควิด ที่มีการระดมข้าว กะหล�่า จากบนพื้นที่สูงไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนในเมือง
หรือพื้นที่อื่นๆ หรือชาวเลที่ภาคใต้ เวทีสภาลมหายใจจัดมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เห็นว่าส�าคัญ
โดยเฉพาะกำรลด หรือเลิกมำยำคติเกี่ยวกับไร่หมุนเวียน ท่ีผ่ำนมำนั้นคนทั่วไปและระบบรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องมักจะ Over เรื่องไร่หมุนเวียน ไฟป่าและปัญหาหมอกควัน ท้ายสุดมองไปที่ชาวบ้าน
โดยเฉพาะชาติพันธุ์ที่สูงเป็นสาเหตุไฟป่า หมอกควันและปัญหาสุขภาพที่ตามมา อ.ปิ่นแก้วได้กล่าว
ว่าปัญหาไฟป่าไม่ได้เกิดจากพื้นที่เกษตร รวมทั้ง อ.กอบศักดิ์พูดถึงความส�าคัญของไฟ การใช้ไฟ 
เห็นด้วยกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการไฟ แต่ต้องมีพัฒนาปรับปรุงสอดคล้องเหมาะสมกับ
ระบบนิเวศที่แตกต่างกัน 
 ดังนั้น จ�าเป็นที่จะต้องท�าการบ้านหรือท�าการวิจัย อาศัยความรู้นักวิชาการมาช่วยท�าความ
เข้าใจให้กระจ่าง อย่างแรกต้องแยกกำรท�ำไร่หมุนเวียนกับกำรท�ำไร่เล่ือนลอย เพราะที่ผ่านมา
มักจะเอาสองเรื่องมาปนกัน และไม่เข้าใจในระบบไร่หมุนเวียนว่าเป็นการใช้ประโยชน์ระยะสั้น แต่
พักยาวและสามารถดูดซับคาร์บอนได้ เป็นความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งที่สภาลมหายใจ ที่จะ
รบกวนนักวิชาการมาถกความคิดกันเรื่องนี้อีกหลายๆ ครั้งนั้น เพื่อเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
หาข้อมูล ท�าวิจัยในพื้นท่ีท่ีมีประสบการณ์ในการท�าเร่ืองนี้ เช่น คุณธนกรยกตัวอย่างบ้านพะอัน 
อมก๋อย หรือของ อ.กอบศักดิ์ ชี้ให้เห็นถึงการเผาไร่ จ.น่าน 
 ปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับไฟป่า มีความพยายามของพื้นที่หลายพื้นที่ท่ีปรับตัว ปรับระเบียบ
การบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยเฉพาะสภาองค์กรชุมชน เชียงใหม่ได้พูดคุยหารือกัน เช่น ที่องค์การ
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บริหารส่วนต�าบลอมก๋อย มีการวางแผนบริหารจัดการเช้ือเพลิง และบางพ้ืนที่มีการท�าโครงการแจ้ง
เจ้าหน้าที่ระดับอ�าเภอให้เข้ามามีส่วนร่วม ดูแล ชาวบ้านได้มีการท�าแนวกันไฟ และการเลือกเวลา
ที่เหมาะสมในการเผา ขณะนี้ปัญหำส�ำคัญคือกำรให้ควำมส�ำคัญกำรมีส่วนร่วมของชุมชนยังไม่มี
มำกพอ ในหลายๆ กรณีจะพบว่าหลายพื้นท่ีถูกมองอย่างเหมารวมว่าเป็นส่วนที่ท�าให้เกิดไฟป่า 
โดยไม่ค�านึงว่า ชาวบ้านจะใช้ไฟท�าไร่หมุนเวียนในพื้นที่จ�านวนหนึ่ง เช่น กรณีป่าแป๋ จังหวัดล�าพูน 
มีการใช้พื้นที่ 200 ไร่ แต่มีพื้นที่รักษารวม 20,000 ไร่ อาจจะต้องมีข้อตกลงหรือการยอมรับว่า 
บางส่วนต้องมีการใช้ไฟ ขณะเดียวกันให้มีส่วนร่วมในการดูแลไฟป่าและควบคุมการใช้ไฟ ตลอดจน
การช่วยดูแลรักษาป่ารอบๆ หมู่บ้าน 
 ประเด็นฝุ่นหมอกควันข้ามพรมแดน จากการได้หารือกับสภาลมหายใจโดยระบบออนไลน์ 
มีผู้ว่าฯ เข้ามาร่วมด้วยนั้น จะมีการประชุมต้นเดือนนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร กองทัพภาคที่ 
3 มาร่วม ผู้ว่าฯ เป็นเพียงผู้ประสานงาน ความรับผิดชอบน่าจะอยู่กับหน่วยงานอ่ืน โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่ดูแลส่วนของอาเซียนที่จะต้องประสานท่าที แต่ติดสถานการณ์โควิด และจะต้องหาวิธี 
ความร่วมมือกลไกอาเซียนที่มีอยู่นั้นช่วยแก้ปัญหา โดยให้เป็นภาระรัฐบาลแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ 
 ท้ายสุดที่ส�าคัญ กำรมองหำรูปแบบกำรเกษตรบนที่สูงที่หลำกหลำย รูปแบบที่ อ.กอบศักด์ิ
ได้เสนอ ทั้งโครงการหลวง วนเกษตร เกษตรนาขั้นบันได ทั้งหมดนี้นั้นต้องไปดูลักษณะเฉพำะพ้ืนท่ี 
ความสามารถและความพร้อมของชาวบ้านด้วย จ�าเป็นต้องมีกรณีตัวอย่างที่ประสบความส�าเร็จ
เอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม ซึ่งมีข้อเสนอให้บทบาทของรัฐเข้ามาหนุนช่วย 
ชาวบ้านท�าล�าพังไม่พอ และการท�าไร่หมุนเวียน แม้ว่าจะมีความพยายามรักษาเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มติ ครม. 3 สิงหาคม 2553 ในอนาคตประชากรบนที่สูงลดน้อยลง เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
มีความพยายามให้เป็นโจทย์จังหวัด แต่ชาวบ้านบอกว่าท�าไม่ไหวเพราะลูกหลานไม่อยู่บ้าน ฉะนั้น
ควรดูความเหมาะสมว่า แต่ละพื้นที่รูปแบบการเกษตรบนที่สูงจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะหลังโควิด 
 
เดโช ไชยทัพ
 ข้อเสนอเร่งด่วน

1. ห้ามการเผาไร่ในช่วงนี้ ควรจะได้รับการอนุมัติ อนุญาต ถือว่าเป็นเรื่องด่วนและส�าคัญ 
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนประกาศถึงความจ�าเป็นในการใช้ไฟในพื้นที่เกษตร แจ้งกับก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เผาด้วยความระมัดระวังสามารถท�าได้ เป็นอ�านาจที่สามารถผ่อนคลายให้ชาวบ้านได้มี
ข้าวกิน 

2. ภาพรวมทางกระทรวงทรัพยากรฯ จะมีการ Action Review 9 จังหวัดภาคเหนือ ผู้ว่าฯ
เชียงใหม่มอบหมายให้มีคณะท�างานชุดหนึ่งจัดท�าข้อเสนอให้ชัดว่าจะเดินหน้าอย่างไร ข้อเสนอจาก
หลายๆ เวทีที่ผ่านมา หากสามารถประมวลให้ชัดและท�าให้สิ่งนี้เดินหน้าไป ทะลุในเรื่องส�าคัญๆ 
จ�าเป็นต้องขับเคลื่อนร่วมกัน 

สรุป 
เดโช ไชยทัพ 
 ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน ระยะเวลา 14 ปีที่เผชิญกับปัญหา ส่งผลกระทบมากมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
สร้างมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เกิดควำมขัดแย้งทำงสังคมมำกมำย และเกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรไฟป่ำที่มีแนวโน้มสร้ำงควำมขัดแย้งชำวบ้ำนกับชำวบ้ำน ชำวบ้ำนกับรัฐ ควำม
ไม่เข้ำใจชำวบ้ำนกับรำชกำร และเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆ และปีนี้หนักมำกกว่ำทุกปีที่ผ่ำนมำ

นโยบาย - ความรู้ - นิเวศ คน ไฟ
 ฝุ่น : โจทย์ท้าทายก้าวพ้

นวังวนไร่หมุนเวียน
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ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ 
 ปีที่ผ่านมามีไฟป่าเกิดขึ้นที่ดอยสุเทพและห้วยตึงเฒ่า มีกลุ่มคนหลากหลายให้ความสนใจ
และส่งเงินบริจาคช่วยเหลือชาวบ้านผ่านสภาลมหายใจเชียงใหม่ เราน�าไปซื้ออุปกรณ์ในการดับไฟ 
มีกิจกรรมในภาคเมือง เช่น ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตเมืองเก่า บริเวณริมน�้าปิง พยายามลดการ
ใช้ยานพาหนะ ส่งเสริมข่ีจักรยานมากข้ึน และท�างานกับส่วนราชการผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด 
และในอนาคตหวังว่าจะมีข้อเสนอส�าคัญๆ ที่จังหวัดสามารถน�าไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้

ดร.นพ.โกมำตร จึงเสถียรทรัพย์
PM 2.5 ควำมเข้ำใจของผู้คนที่เกี่ยวข้อง PM 2.5 มีปัญหำและท�ำให้ศำสตร์แต่ละศำสตร์

ที่ออกมำนั้นยังไม่รู้สำเหตุที่แท้จริงมำกนัก หรือไปโยงกำรเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และ
วิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่ติดกับป่ำ ไปโยงกับควำมซับซ้อนของปัญหำเหล่ำนี้

พฤ โอโดเชำ
“ท�ำไม ณ ขณะนี้คิดว่ำ ไร่หมุนเวียนกระทบกับไฟป่ำ” คิดว่ำคนในเมืองไม่รู้ว่ำไร่หมุนเวียน

ที่ท�ำนั้น ไร่ซำกที่ทิ้งไว้สำมปี เจ็ดปี สิบปีนั้นชำวบ้ำนจะไม่ยอมให้ไฟเข้ำไป จึงอยากให้คนในเมือง
เข้าใจและเห็นใจคนที่อยู่บนดอยว่า วิถีมีสีเขียวอยู่เรื่อยๆ แต่คนในเมืองให้ท�าอยู่กับที่ สนับสนุน
กะหล�่า มะเขือเทศ ข้าวโพด กลับกลายเป็นการใช้รถไถ น�้ามัน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
เข้ามาและต้องพึ่งพาตลาดภายนอก ตลาดภายนอกเอาเปรียบเกษตรกร ชาวบ้านไม่สามารถพึ่งพา
ตัวเองได้ ซึ่งอยู่ที่ชาวบ้านในการจัดการพื้นที่แปลงเกษตรที่ทิ้งไว้กี่ปี แต่การทิ้งไว้นั้นเป็นการที่
ชาวบ้านไม่พ่ึงปัจจัยภายนอก การเผาเพื่อให้มีข้าวกิน ได้ผลผลิตแล้วต้องคืนให้เจ้าป่า ไฟที่ชาวบ้าน
ใช้ในอดีตจะเผาช่วงปลายมีนาคม-เมษายน ชาวบ้านในพื้นที่ถอยหลังจากค�าสั่งผู้ว่าฯ ที่ประกาศ
ออกมาไม่ให้ใช้ไฟ แต่หากฝนมาชาวบ้านเผากันทุกครัวเรือน เพราะไม่เช่นนั้นชาวบ้านจะไม่มีข้าวกิน 
ดังนั้นกำรใช้ไฟมีควำมจ�ำเป็นส�ำหรับไร่หมุนเวียน

เดโช ไชยทัพ
หากเป็นไร่หมุนเวียนเดิมจะไม่จับจากค�ากล่าวของเจ้าหน้าที่ แต่ที่จับเพราะบุกรุกใหม่ 

เท่าท่ีฟังแล้วข้อมูลมีสองลักษณะคือ ข้อมูลไม่ตรงกันว่าใหม่หรือเก่า แต่ชาวบ้านมองว่าเป็นไร่
หมุนเวียนเก่า แต่เจ้าหน้าที่มองว่าเป็นไร่หมุนเวียนใหม่ ประเด็นที่สอง ลักษณะการท�าไร่เป็นแบบ
แปลงครอบครัว ครอบครัวละ 5 ไร่ 10 ไร่ 2 ไร่กระจายอยู่เป็นหย่อมๆ และเป็นลักษณะผืนใหญ่
ทั้งหมู่บ้าน ท�าให้คนไม่เข้าใจ และเห็นภาพว่าเผาครั้งหนึ่ง 200 ไร่เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ ฉะนั้นความ
เข้าใจไม่ตรงกันเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการสะสาง พูดคุย เจรจา หารือ หาข้อตกลงอยู่ ควรจะ
ต้องยกระดับการแก้ไขปัญหา แหล่งก�าเนิดต่างๆ ต้องบริหารจัดการให้ชัด ถ้าแหล่งก�าเนิดเป็นไฟ
ในพื้นที่ป่า

รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ำมศรี
ไฟในเขตป่า ควรมีแผนงานที่เป็นจริง ป่าอุทยานแห่งชาติสองสามแห่ง เช่น ดอยหลวง

เชียงดาว ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ จะจัดการป่าเหล่านี้ให้พ้นจากไฟได้อย่างไร จุดที่เกิดขึ้นนั้น
เกิดข้ึนจากนอกภาคเกษตร จะบอกว่าไฟมาจากไร่หมุนเวียนไม่ได้เพราะไม่ถูกจุด การผลักภาระให้
ชาวบ้านแก้ไขปัญหา กลายเป็นท�าให้ชาวบ้านเป็นศัตรูกับภาครัฐ คุยกับชาวบ้านให้มากขึ้น ท�ำให้
ชำวบ้ำนมำท�ำงำนกับรัฐในกำรจัดกำรป่ำ
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งานวิจัยไร่หมุนเวียนกับแนวทางการจัดการไฟป่า หมอกควัน 
ธนกร อัฏฐ์ประดิษฐ์

ไฟอยู่ในเขตป่าทั้งสิ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรจะสื่อสารกับสังคมมากขึ้น การจัดการของพื้นที่
อมก๋อย ย่อมมีหลายลักษณะในชุมชนเดียวกันที่พยายามจัดการอยู่นั้น และระบบการหมุนเวียนไร่
ของชุมชนนั้น จะพบว่าในพื้นที่หนึ่งๆ มีหลายแปลงที่ผลัดเปลี่ยนและหมุนและพักแปลงไปเป็นรอบๆ 
1 ปี 2 ปี 7 ปี ลักษณะแบบนี้ไม่ได้พูดถึงมากนักกับสังคม กุมภาพันธ์ เริ่มมีการตัดฟันไร่ ไร่ท่ีมีความ
พร้อมจะเร่ิมริดต้นไม้ให้ไม้ยังคงอยู่ไม่ใช่เป็นการตัดต้นไม้ เมื่อถึงช่วงฤดูเหมาะสมกับการเผาจะเร่ิม
ท�าพิธี ลักษณะการเผากับการสื่อสารกับสังคมที่ออกมานั้นพยายามน�าเสนอต่อสังคมมากขึ้น
โดยเฉพาะขี้เถ้ากับต้นไม้ที่ถูกเผา แต่ภาพวิถีชีวิตการปลูกข้าวของชุมชนไม่เห็นมีการน�าเสนอ 
หลังฤดูกาลเผา หว่านข้าว จะพบว่าพื้นที่มีสภาพที่ไม่ต่างกัน และในพื้นที่แปลงเกษตรจะมีความ
หลากหลาย หรือภาพบางภาพไม่ถูกอธิบายว่ามีหลายด้าน เป็นวิถีของชุมชนในการจัดการไฟ 
ปลูกข้าวกันอย่างไร ควรจะถูกน�าเสนอข้อเท็จจริงมากกว่าภาพที่สื่อสารกับสังคม 

แนวทางไปข้างหน้า การจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน 
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย

ปัญหาไฟป่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เป็นปลายเหตุที่สะท้อนมาจากปัญหาปากท้อง ความขัดแย้ง 
ที่ดินท�ากิน มองแนวทางเป็นสองระยะ คือ แผนระยะสั้น ยังคงต้องมีการเผา แต่ต้องจัดระเบียบ
ในการเผา และระยะยาว มองเรื่องการเกษตรยั่งยืน ฉะนั้นจ�าเป็นต้องมีการจัดระเบียบการเผา การ
เผาต้องมีรูปแบบ ตัวอย่างพื้นที่ชุมชนบนที่สูง ชุมชนมีวิธีการในการจุดไฟที่ปลอดภัย โดยการขยาย
แนวกันไฟออกไปด้านบนก่อนเริ่มจุดไฟ ซึ่งเป็นวิธีการหน่ึงเป็นภูมิปัญญาชุมชนท่ีมีอยู่แล้ว มีการ
ทดลองฟันไม้ท่อนใหญ่ๆ และยาวที่น�าลงมา ให้เล็กลง สั้นลง ซึ่งต้องใช้แรงจ�านวนมาก แต่ผลปรากฏ
ว่าวันที่เผานั้นเห็นชัดเจนว่าไฟที่เกิดขึ้นมีความแรงต่างกันมาก เป็นการเรียนรู้ของชุมชนที่จะต้องมี
การปรับตัว 

รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ำมศรี
 แผนการด�าเนินงานปฏิบัติการร่วม 5 ปี ที่จะต้องมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอ

ว่าการชิงเผาเป็นการจัดการไฟป่าที่ท�าให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม และป่าเป็นแหล่งที่ชาวบ้านใช้ชีวิตและ
ท�ามาหากินได้ การจัดการป่าเพื่อให้ป่าอยู่กับไฟได้

ธนกร อัฏฐ์ประดิษฐ์
ต้องยกเลิกมาตรการห้ามเผา และต้องเข้าใจลักษณะสังคมต่างๆ ที่มีการใช้ไฟ ไม่ควรคิด

แบบเหมารวม แต่ละพื้นที่มีการใช้ประโยชน์แตกต่างกันมาก

ดร.นพ.โกมำตร จึงเสถียรทรัพย์
 สามเรื่องมีพลวัตรของการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน 

1. ไร่หมุนเวียน ความสมดุลในการจัดการที่แตกต่างกันทั้งรัฐ ป่าไม้ รูปธรรมของคนใน
ท้องถิ่น เมื่อมีความต่างวิธีการมองท�าให้เกิดอคติขึ้น และเกิดการใช้อ�านาจกระท�ากับคนที่มีอ�านาจ
ต่อรองน้อยกว่า 

2. ปัญหาไฟป่า แต่ละภาคไม่เหมือนกัน การปรับรูปแบบการผลิต 
3. การเกษตรข้ามพรมแดน 

นโยบาย - ความรู้ - นิเวศ คน ไฟ
 ฝุ่น : โจทย์ท้าทายก้าวพ้

นวังวนไร่หมุนเวียน
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 สิ่งที่เหมือนกัน
 1. วนเวียนอยู่เรื่อง อคติ กล่ำวโทษ กำรเลือกข้ำง กำรน�ำเสนอ กำรเลือกใช้กฎหมำยกับ
กลุ่มคนบำงกลุ่ม กำรเลือกปฏิบัติ ต่อนำยทุนอีกแบบ ชำวบ้ำนอีกแบบ ควำมเกลียดชัง บั่นทอน
ควำมร่วมมือในระยะยำว
 2. กำรจัดกำรแบบแยกส่วน รำชกำรแต่ละส่วนดูกันไปแต่ละเรื่อง แต่ไปรวมศูนย์อยู่
ส่วนกลำง
 3. เมื่อเกิดวิกฤตปัญหำ น�้ำท่วม โควิด ท�ำให้เห็นคุณค่ำระบบสังคมที่พึ่งพำระบบกำร
ผลิต แลกเปลี่ยนระบบเดียว ไม่มีควำมมั่นคง รัฐควรสนับสนุนให้ท้องถิ่นพึ่งตัวเอง 
 ทั้งหมดนี้ต้องมีกลไกกำรจัดกำรและกลไกในกำรจัดกำรนั้นต้องเป็นกลไกกับหลำยระดับ
ร่วมกัน ทั้งไร่หมุนเวียน ท้องถิ่น ไฟป่ำ ระดับประเทศ ข้ำมแดน ใช้ระบบรำชกำรเป็นศูนย์กลำง
ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมองไปข้ำงหน้ำด้วย

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูต ิ
ท�ำให้ได้เห็นควำมส�ำคัญของทำงเลือก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเกษตรบนพื้นที่สูง การลด 

หรือเลิกมายาคติเกี่ยวกับไร่หมุนเวียน คนทั่วไปและระบบราชการที่เกี่ยวข้องมักจะ Over เรื่องไร่
หมุนเวียน

อ.ปิ่นแก้วได้กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าไม่ได้เกิดจากพ้ืนที่เกษตร รวมทั้ง อ.กอบศักดิ์พูดถึงความ
ส�าคัญของไฟ การใช้ไฟ เห็นด้วยกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการไฟ แต่ต้องมีพัฒนาปรับปรุง
สอดคล้องเหมาะสมกับระบบนิเวศที่แตกต่างกัน ขณะน้ีปัญหาส�าคัญคือการให้ความส�าคัญการมี
ส่วนร่วมของชุมชนยังไม่มีมากพอ

กำรมองหำรูปแบบกำรเกษตรบนที่สูงที่หลำกหลำยนั้นต้องไปดูลักษณะเฉพำะพื้นที่

เดโช ไชยทัพ
  ข้อเสนอเร่งด่วน

1. ห้ามการเผาไร่ในช่วงนี้ ควรจะได้รับการอนุมัติ อนุญาต ถือว่าเป็นเรื่องด่วนและส�าคัญ 
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนประกาศถึงความจ�าเป็นในการใช้ไฟในพื้นที่เกษตร แจ้งกับก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เผาด้วยความระมัดระวังสามารถท�าได้ เป็นอ�านาจที่สามารถผ่อนคลายให้ชาวบ้าน
ได้มีข้าวกิน 

2. ภาพรวมทางกระทรวงทรัพยากรฯ จะมีการ Action Review 9 จังหวัดภาคเหนือ ผู้ว่าฯ
เชียงใหม่มอบหมายให้มีคณะท�างานชุดหนึ่งจัดท�าข้อเสนอให้ชัดว่าจะเดินหน้าอย่างไร ข้อเสนอจาก
หลายๆ เวทีที่ผ่านมา หากสามารถประมวลให้ชัดและท�าให้สิ่งนี้เดินหน้าไป ทะลุในเรื่องส�าคัญๆ 
จ�าเป็นต้องขับเคลื่อนร่วมกัน 
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 6

เศรษฐกิจสีเขียว 
พ้ืนที่สีเขียวกับความมั่นคงทางอาหาร ในยุควิกฤตโควิด-19

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ออนไลน์ผ่านระบบ zoom

ผู้ร่วมเสวนา
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 (ผู้ด�าเนินรายการ)
ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้บริหารมีโชคพลาซ่า (ผลกระทบโควิดและตลาดอินทรีย์ที่มีโชค)
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 (เรื่องสวนผักคนเมือง)
อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย ต้นไม้ในเมืองเชียงใหม่และการจัดการ
มนัสวัฑฒก์ ชุติมา ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (ตัวแทนนักธุรกิจรุ่นใหม่)
ธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีต�าบลสุเทพ 
 (ตัวแทนภาครัฐและมุมมองการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง)
นลี อินทรนันท์ สภาลมหายใจเชียงใหม่ กลุ่มงานภาคเมือง

เศรษฐกิจสีเขียว พื้
นที ่สีเขียวกับความมั่ นคงทางอาหาร ในยุควิกฤตโควิด-19
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รอบที่ 1 แบ่งปันประสบการณ์
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 ปรารภปัญหาฝุ่นควันไฟป่า โดยเฉพาะกรณีที่เกิดหลังห้วยตึงเฒ่า เป็นกรณีที่ใหญ่ ใกล้
เมือง ไม่เคยเกิดมาก่อน คนเมืองตระหนักเรื่องฝุ่นควันจากไฟป่ามากขึ้น อันท่ีจริงสาเหตุฝุ่นควัน
มีหลากหลาย เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแห้งแล้งและสะสมของเชื้อเพลิง (ใบไม้
แห้งในป่าผลัดใบ) ฝุ ่นควันข้ามพรมแดน และยังมีสาเหตุจากภาคเมือง ที่ผ่านมามีเวทีเสวนา
หลากหลาย การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดฝุ่นควัน ความพยายามเพื่อการออก พ.ร.บ.อากาศสะอาด 
การท�างานกับเยาวชนเพื่อการตระหนักรู้ปัญหาฝุ่นควัน สภาลมหายใจพยายามประสานภาคราชการ
กับประชาชน ร่วมกันแก้ปัญหา ความไม่เข้าใจกัน ไม่ร่วมมือ จึงไม่เกิดพลังที่จะร่วมแก้ปัญหา ใน
ช่วงปัญหาโควิด เราเห็นคนตกงาน ขาดรายได้ ขาดอาหาร มีการบริจาคอาหาร มีคนดอยเอาข้าวสาร 
เอาผักบนดอยมาแจกให้คนในเมือง มีการแลกข้าวกับปลาระหว่างคนดอยภาคเหนือกับชาวเลจาก
ภาคใต้ จึงอยากเห็นภาคเมืองมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นควัน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีผลต่อความมั่นคง
ทางอาหารของคนในเมือง และตั้งข้อสังเกตว่าถ้าปัญหานี้ยืดเยื้อออกไป ไม่เฉพาะคนในเมือง แต่
คนดอยที่ถูกห้ามเผาเพื่อเตรียมเพาะปลูกไร่หมุนเวียน ก็จะพลอยขาดอาหารไปด้วย ประเด็นปัญหา
ความมั่นคงทางอาหาร จึงเป็นงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ 
 วันนี้ประเด็นหลักคือพื้นท่ีสีเขียว ซึ่งเกี่ยวเนื่องไปถึงประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็น
ประเด็นข้ึนมาจากวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 และอาจพูดเชื่อมโยงไปถึงเรื่องปัญหาฝุ่นควันด้วย 
รอบแรกให้ทุกท่านร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดฝุ่นควัน 
 เรื่องราวท่ีท�า 3 ปีที่แล้วคือ โครงการสวนเจริญประเทศ ที่เปลี่ยนพื้นที่ที่จะสร้างคอนโด 
ให้กลายเป็นสวนสาธารณะ ด้วยพลังคนเชียงใหม่หลายพันคนร่วมผลักดัน ได้พื้นที่สีเขียวกลับมา
เป็นสวนสาธารณะกลางเมือง พื้นที่ 9 ไร่ อ.บรรจงก็มีส่วนช่วยด้วย ปัจจุบันดูแลโดยเทศบาล 
ตอนนี้คณะเกษตรฯ ร่วมออกแบบสวนให้มีแปลงผักสวนครัว ที่ให้คนมาดูแลและเก็บกินได้ 

ดร.ณรงค์ ตนำนุวัฒน์
 โควิดช่วยให้มนุษย์ทบทวนบทบาทตัวเองต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อมนุษย์หยุดกิจกรรม โลก
เย็นลง อากาศดีขึ้น ปลาโลมาว่ายน�้าเข้ามาในเมืองเวนิส เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ที่ภาคใต้ของไทย 
ธรรมชาติฟื้นตัว สหประชาชาติเตือนว่าจะมีการขาดแคลนอาหาร รัสเซียและเวียดนามเริ่มกักตุน
ข้าว อยากชวนมองประเทศเนเธอแลนด์ที่มีพื้นที่เพียงสองเท่าของเชียงใหม่ แต่สามารถส่งออกสินค้า
เกษตรเป็นอันดับ 2 ของโลก อยากชวนเรียนรู้เรื่องสินค้าออแกนิก สินค้า Green และสินค้า GoEco 
ที่ต่างกันตรงความปลอดภัยในการบริโภค การไม่เบียดเบียน และค�านึงถึงมิติของจิตใจตามล�าดับ 
เราต่างก็มีทุน 3 อย่าง 1. ทุนทางธรรมชาติ 2. ทุนทางวัฒนธรรม 3. ทุนมนุษย์ มีปัญญาตื่นรู้ใน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์
 ขอพูดจากสามจุดยืนคือ งานสวนผักคนเมือง ซึ่งท�ามาต่อเนื่อง 10 ปี การเป็นที่ปรึกษา
ติดตามประเมินผลก�าหนดทิศทาง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 และหัวหน้า
โครงการแผนแม่บทเทศบาลต�าบลฟ้าฮ่าม ที่ก�าลังจะเปลี่ยนแปลงขยะอาหารจากครัวเรือน และ
เศษใบไม้ใบหญ้า ให้กลายเป็นปุ๋ยหมัก ส่งเสริมเกษตรชุมชน น�าร่อง 7 ชุมชน 
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อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย
 ปัจจุบันเป็นหมอต้นไม้ เคยสอนที่ ม.แม่โจ้ มา 27 ปี เชียงใหม่เคยเป็นวนนคร คือเมือง
แห่งป่าไม้ หลังจากไฟป่าที่ดอยสุเทพตอนนี้สีน�้าตาลเร่ิมมากกว่าสีเขียว ต้นไม้ส�าคัญต่อคุณภาพ
ชีวิตของคนในเมือง ตามหลักการพื้นที่เมืองควรมีไม้ยืนต้น 50 เปอร์เซ็นต์ โครงการแรกที่เคยท�า
คือดูแลถนนเชียงใหม่สันก�าแพง ที่ปลูกฉ�าฉาหรือจามจุรี 600 ต้น อายุเกือบ 100 ปี พบว่าปัจจุบัน
เหลือ 200 กว่าต้นเท่านั้น โครงการปัจจุบันคือท�าที่ถนนสายประวัติศาสตร์ เชียงใหม่ล�าพูน สาย 
106 ดูแลเฉพาะต้นยางนา ความยาว 20 กิโลเมตร เป็นการดูแลต้นไม้ใหญ่เพื่อสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่สีเขียวเหล่านี้

มนัสวัฑฒก์ ชุติมำ
 บริหารศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจท่องเที่ยว เป็นตัวแทนนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ และ
ได้เข้าร่วมและสนับสนุนเครือข่ายคนรุ่นใหม่ เช่น กลุ่มใจบ้าน ที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองเชียงใหม่ 
น�าพื้นที่สาธารณะมาสร้างความมั่นคงทางอาหาร สนับสนุนโดยเป็นพื้นที่กลาง รับซื้อผลผลิตจาก
พื้นที่สีเขียวเหล่านี้ ในช่วงวิกฤตโควิด คนในเมืองขาดแคลนรายได้และขาดอาหาร ศูนย์วัฒนธรรม
เป็นพื้นที่จุดกระจายอาหาร เรามีครัวสามารถมาปรุงอาหารเพื่อแจกที่นี่ได้ นอกจากนี้ยังสนับสนุน
สินค้าปลอดฝุ่น ผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากป่าที่ปลอดการเผา เป็นป่าที่ชุ่มชื้น 

นลี อินทรนันท์
 เป็นครูสอนร้องเพลงที่โรงเรียนวรนันท์ ท�างานจิตอาสาเพื่อช่วยเด็กที่ก้าวพลาด เด็กจาก
สถานพินิจ ติดเหล้า ติดยา ให้มาท�างานจิตอาสาปลูกป่าในฤดูฝน เก็บขยะในฤดูหนาว ให้พวกเขา
ใกล้ชิดธรรมชาติ ลดการใช้ถุงพลาสติก มีการช่วยกันท�าแนวกันไฟ

รอบที่ 2 ข้อเสนอเชิงนโยบาย จากผลงานรูปธรรมที่ผ่านมา
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์
 สวนผักคนเมือง น�าขยะเมืองโดยเฉพาะขยะเศษอาหาร และเศษใบไม้ มาใช้กับแปลงเกษตร
และบ่อปลา เพื่อให้เมืองฟ้าฮ่ามยั่งยืนและน่าอยู่ Pain Point ของเมืองคือขยะเศษอาหาร ซึ่งมี
เป็นจ�านวน 8-9 ตัน จากขยะทั้งหมด 12 ตัน เศษใบไม้ก็มีมาก เป็นเมืองกึ่งชนบท การจัดการ
ปกติเอามารวมกันแล้วเผา ก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยทั้ง 7 ชุมชน ขับเคลื่อนโครงการ 1 ชุมชน 
1 แปลงผัก 1 บ่อปลา โดยขยะ 1 ตัน พอมาท�าปุ๋ยหมัก ก็ช่วยลดต้นทุนการก�าจัดโดยฝังกลบเป็น
เงิน 800 บาทต่อขยะ 1 ตัน ส่วนแปลงปลูกผักจะมีขนาด 200 ตร.ม. ใช้ขยะ 1 ตันต่อหนึ่งรอบปลูก 
รอบละ 2 เดือน ปีละ 6 รอบ รวมใช้ขยะ 6 ตันต่อปี ได้ผลผลิตผัก 5 กิโลกรัม/ตร.ม. สรุปแปลง 
200 ตร.ม. ได้ผัก 6 ตันต่อปี ค�านวณว่าคนกินผักจนอิ่มใช้ 145 กิโลกรัม/คน/ปี ยังมีกิจการขาย
ต้นกล้า ขายวัสดุเพาะ ท�าคาเฟ่น�้าผักด้วย เสริมด้วยกิจกรรมเลี้ยงปลาดุก มูลค่า 4.5 ล้านบาท
ต่อรอบ ท�าปีละ 2 รอบ รวม 9.1 ล้านบาทต่อปี เหตุที่เลือกชุมชนฟ้าฮ่ามเพราะมีความพร้อมของ
ชุมชน มีผู้น�าคือนายกเทศมนตรี ที่ได้อยู่ในต�าแหน่งยาวนาน 30 กว่าปี มีผลงานเด่น ทั้งฟ้าฮ่าม
ยังมีเศรษฐกิจดีเป็นที่ตั้งของห้างร้านใหญ่ๆ เช่น เซ็นทรัลเฟสติวัล อยากให้พิจารณาเชื่อมโยง ขยะ 
อาหาร อากาศ และเศรษฐกิจชุมชน เป็น Circular Economy 

อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย
  กล่าวถึงถนน 106 สารภีที่ท�าร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม สมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม และ

เศรษฐกิจสีเขียว พื้
นที ่สีเขียวกับความมั่ นคงทางอาหาร ในยุควิกฤตโควิด-19
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ความร่วมมือของพี่น้องสองข้างทาง ตั้งแต่เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลต�าบลหนองหอย 
หนองผึ้ง สารภี ยางเนิ้ง อุโมงค์ เหมืองง่า ไปจน ทศจ.ล�าพูน ปีนี้เริ่มมีการเก็บภาษีที่ดินเปล่า คิดว่า 
ถ้าขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินเปล่า หลายๆ หย่อมมารวมกัน ให้ชาวบ้านดูแลท�าประโยชน์ เพื่อ
ความมั่นคงทางอาหาร และเป็นพื้นที่สีเขียว แทนที่จะเพ่งไปที่การท่องเที่ยวและพื้นที่ธุรกิจเท่านั้น 
ถนนนี้มีประวัติศาสตร์มาแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 มีที่ของหลวงอนุสารสุนทรที่ท�า บ.สารภีกสิกรรม 
มีพื้นที่ 30 ไร่ การมองมาถึงจุดน้ี ก็ได้หลุดจากกรอบหมอต้นไม้ ดูแลเฉพาะต้นไม้ มาสู่ภาคเศรษฐกิจ
สีเขียว ที่มองรวม ทั้งขยะ อากาศ อาหาร การลดฝุ่นควัน มีการสนับสนุนเตาไบโอชาร์ ท�าถ่าน
ไบโอชาร์ เน้นปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ที่ซอยบ้านแพะ 
ถนนโพธาราม ย่านช้างเผือก มีเจ้าของที่ดินยกให้ใช้พื้นที่ 10 ปีเพาะปลูก เกิดแนวคิดที่จะจัดสรร
รูปแบบการใช้งาน เช่น ชุมชนส่วนหนึ่ง และให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมอีกส่วนหนึ่ง และถ้าเราท�าให้
มีพื้นที่แบบนี้กระจายไปรอบเมือง จะเกิดพื้นที่สีเขียวและความมั่นคงทางอาหารในเขตเมือง (ทั้งนี้
ยังไม่ได้พูดเรื่องของภาคชนบท) 

ผศ.ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์
 จากแนวคิด ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก คิดว่าบัณฑิตยุคโควิดนี้จะหางานยาก 
แนะน�าเรื่องการปลูกผักในบ้าน กินของที่ปลูกเองได้ในบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับขนาดของบ้าน Size S 
M หรือ L ซึ่งรัฐควรให้เป็นความรู้เสริมที่มอบให้กับบัณฑิตเหล่านี้ มีข้อคิดเห็นจากทางบ้าน ที่
อยากให้กล่าวถึงความมั่นคงทางอาหารของภาคชนบท และอีกความเห็นเป็นเรื่องที่อยากให้รอบคอบ
กับการปลูกป่าในเขตอุทยาน ซึ่งต้องดูส่ิงแวดล้อมบริเวณนั้นประกอบ เพราะต่างจากการปลูกป่า
ในพื้นที่ราบในเมือง 

มนัสวัฑฒก์ ชุติมำ
 ที่ดินตรงสารภีที่กล่าวถึง เป็นที่ท่ีครอบครัวดูแลอยู่ ก็เห็นว่าแนวคิดที่เสนอมาน่าสนใจ 
เป็นความร่วมมือระหว่าง อ.เมือง กับ อ.สารภี มีความเห็นว่าโครงการต่างๆ ภาคเอกชนสามารถ
ริเร่ิมเองได้เลย โดยไม่ต้องรอให้ภาครัฐเริ่มให้ เราสามารถเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้รับซ้ือ แต่เน้นว่า
ภาคธุรกิจเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งที่ศูนย์วัฒนธรรมท�าอยู่มีความเป็น Social 
Enterprise ทั้งๆ ที่เราไม่ได้จดทะเบียนเป็น โดยทุกสิ่งที่เราท�าจะต้องไม่สร้างปัญหาต่อสังคม เรา
ไม่จ�าเป็นต้องปลูกผักเองแต่เราสนับสนุนคนอื่นที่มีแนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 

ธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
 เห็นว่าพื้นที่สีเขียวมีความส�าคัญต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต สร้างพื้นที่สีเขียวท�าโดย
การปลูกต้นไม้ ซึ่งต้องท�าอย่างมีแผน ถ้าไม่วางแผนก็จะได้ต้นไม้ข้างทางที่สูงขึ้นไปติดสายไฟ และ
เมื่อคนตัดไม่มีความรู้เชิงรุกขกร ก็ตัดต้นไม้โดยสร้างความเสียหาย ทางเทศบาลได้น�าวัสดุที่เหลือ
จากขยะมาท�าอิฐจ�าหน่าย มีรายได้ส่งเสริมภาคกีฬา เช่น สนามฟุตบอล ก�าลังขอท�าโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน ป่าในเมืองที่จะได้ทั้งส่งเสริมระบบนิเวศและการท่องเที่ยว

นลี อินทรนันท์
 เมื่อตอนท�าแนวกันไฟครั้งที่ผ่านมา พบว่ามีนักดนตรีตกงานไปช่วยจ�านวนมาก ต่อมาจะมี
โครงการปลูกกล้วยเป็นแนวกันไฟ โดยจะท�าที่วัดผาลาดและน�้าตกมณฑาธาร จ�านวนรวมหนึ่งหมื่น
ต้น โดยจะปรึกษาส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ว่าจะใช้ต้นกล้วยแบบใด และจะเริ่มปลูกเดือน
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มิถุนายน อีกโครงการคือไปล่องเรือในล�าน�้าปิงเพื่อหาจุดที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยพบว่าน่าจะเป็น
บริเวณสะพานรัตนโกสินทร์และสะพานนวรัฐ โดยจะปลูกรวม 9,000 ต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
ที่จะปลูกต้นไม้เพิ่ม 300,000 ต้น โดยมีแผนจะจ้างจิตอาสาที่เป็นคนตกงาน โดยให้ค่าแรงปลูก
ต้นไม้ 300-400 ต่อวัน รวมถึงจะใช้ Social Media เชิญชวนให้คนใช้พื้นที่ในบ้านปลูกต้นไม้ อาจ
ใช้แนวคิดต้นไม้มงคล แก่วาระต่างๆ เป็นเหมือนการรับเลี้ยงต้นไม้บุญธรรม มีการรายงานผล 
ทุก 3-4 เดือน หรือแม้กระทั่งไม้เล็กๆ พริก กะเพรา ที่ใช้ปรุงอาหารเล็กๆ น้อยๆ ของคนที่มีที่น้อย 
อีกกิจกรรมคือ Zero Waste จะเผยแพร่คลิปวิดีโอทุกสัปดาห์ และร่วมกับพวกศิลปินตกงาน
ท�า Permaculture อยู ่ร ่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง โดยไม่ทิ้งอะไรเลย ชื่อโครงการ 
‘ช่างไร้เหลือ’ สุดท้ายคือสนับสนุนการปั่นจักรยานในเขตเมืองเก่าในคูเมือง ให้จักรยานเป็นเอก คือ
มีความส�าคัญที่ยานพาหนะอื่นต้องให้ความส�าคัญ โดยจะไม่ขับรถเร็วกว่า 30 กม. ต่อ ชม. 

ดร.ณรงค์ ตนำนุวัฒน์
 ความมั่นคงทางอาหารต้องเริ่มที่ระดับครัวเรือน เหลือกินในครัวเรือนจึงเอาไปขาย ปัญหา
เร่ืองการขาดอาหารจะไม่เกิด และอยากให้เชื่อมโยงพื้นท่ีสีเขียว ความรู้สีเขียว ความคิดสีเขียว 
ไปสู่ความเชื่อและศรัทธา ยกตัวอย่างการใช้ไส้เดือนช่วยกินขยะในตลาดมีโชคพลาซ่า ช่วยลดขยะ
เมือง และตั้งค�าถามว่าชาวบ้านจะท�าอย่างไร ที่จะปลูกพืชมูลค่าสูงโดยไม่ต้องรุกป่า โดยพบว่า
เกษตรกร 40% ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตัวเอง ยกตัวอย่างคนท�างานของสวนล�าไยก็เป็นคน
สูงอายุ คนหนุ่มสาวไปท�างานนอกภาคเกษตร ทางแก้อาจน�าเครื่องจักรทุ่นแรงเข้ามาช่วย เลือก
ปลูกพืชเหมาะสมกับสภาพแสงที่มี แสงมาก น้อย หรือปานกลาง เช่น พืชสมุนไพร พืชคลุมดิน
ต้องการแสงน้อย เลือกเกษตรผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ยกตัวอย่างแนวคิด 1 ไร่ 1 ล้าน 
ของหอการค้า กรณีศึกษาของยุทธนา แก้วค�า ที่ปลูกอะโวคาโดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
หลักการคือ 1. ปลูกพืชที่มูลค่าสูง 2. มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า 3. สร้างเครือข่ายและสนับสนุนให้
ชาวบ้านร่วมกันท�าโครงการ

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 วันน้ีจะเห็นภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชนที่มาช่วยเติมเต็ม เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและ
ความมั่นคงทางอาหารในภาคเมือง แต่ละท่านพูดจากความรู้ที่มาจากประสบการณ์ตรง เช่น กรณี 
Circular Economy ที่น�าขยะอาหารมาสร้างเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ค�านวณและน�าเสนอ
เป็นตัวเลขได้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดี อยากให้มีการรวบรวมบันทึกประสบการณ์ท่านทั้งหลาย เพื่อ
ท�าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอให้นายกเทศมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยสภาลมหายใจจะเสวนา
แบบนี้ เชิญผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรืออุดมการณ์ คือการพัฒนาที่ท�าให้ชีวิต
คนเมืองมีความใกล้ชิดและอยู ่ร ่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นชีวิตที่มีคุณภาพ ไม่ปล่อย
ให้การพัฒนามารุกสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของตนเอง ร่วมน�าความรู้มาใช้พัฒนาสังคม สร้างบ้าน
แปงเมืองให้เกิดความสงบยั่งยืน 

สรุป
 1. โครงการสวนผักคนเมือง โดย อ.ปิยะพงษ์ เป็นการน�าขยะเมืองโดยเฉพาะขยะเศษอาหาร 
และเศษใบไม้ มาใช้เป็นปุ๋ยหมักกับแปลงเกษตรและท�าบ่อปลาดุก เพื่อให้เทศบาลต�าบลฟ้าฮ่าม
ยั่งยืนและน่าอยู่ มีรูปธรรมที่สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ เรื่องพื้นที่ การลงทุน รายได้ และรายจ่ายที่
เป็นตัวเลขชัดเจน สามารถไปศึกษาเรียนรู้และน�าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งยัง

เศรษฐกิจสีเขียว พื้
นที ่สีเขียวกับความมั่ นคงทางอาหาร ในยุควิกฤตโควิด-19



60

สภ
าล
มห
าย
ใจ
เช
ียง
ให
ม่

เชื่อมโยง ขยะ อาหาร อากาศ และเศรษฐกิจชุมชน เป็น Circular Economy 
2. ในส่วนของการก้าวข้ามจากการสร้างพื้นที่สีเขียว ไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ให้แก่ภาคเมือง สามารถร่วมสนับสนุนและเรียนรู้ไปกับโครงการของ อ.บรรจง ที่เริ่มท�าที่ถนนสาย 
106 เชียงใหม่ล�าพูนผ่านอ�าเภอสารภี ที่ท�าร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม สมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม 
และความร่วมมือของพี่น้องสองข้างทาง ที่ปีนี้เริ่มมีการเก็บภาษีที่ดินเปล่า จึงเกิดความคิดที่จะขอ
ความร่วมมือเจ้าของที่ดินเปล่า หลายๆ ผืนมารวมกัน ให้ชาวบ้านดูแลท�าประโยชน์ เพื่อความมั่นคง
ทางอาหาร และเป็นพื้นที่สีเขียว แทนที่จะเน้นไปที่การท่องเที่ยวและพื้นที่ธุรกิจเท่านั้น การมาถึง
จุดนี้ ท�าให้ได้หลุดจากกรอบเดิมคือหมอต้นไม้ ดูแลเฉพาะต้นไม้ มาสู่ภาคเศรษฐกิจสีเขียว ที่
มองรวม ทั้งขยะ อากาศ อาหาร การลดฝุ่นควัน มีการสนับสนุนเตาไบโอชาร์ ท�าถ่านไบโอชาร์ เน้น
ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก การพัฒนาพื้นที่สีเขียวไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร ยังสามารถ
เข้าไปเรียนรู้ที่สวนสาธารณะเจริญประเทศ ที่ อ.เขมกร ได้ร่วมผลักดันเอาไว้แล้วด้วย

3. ส่งเสริมหลักสูตร การปลูกผักสร้างอาหารในครัวเรือน โดยปรับให้เหมาะกับขนาดพื้นที่
ที่มีอยู่ เนื่องจากวิกฤตโควิด คนจะหางานท�ายาก จึงควรกินสิ่งที่ปลูก ปลูกสิ่งที่กิน ใช้ทรัพยากร
ทุกอย่างอย่างคุ้มค่า พยายามไม่ทิ้งเป็นขยะ (Zero Waste) ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ที่ทางสภาลมหายใจในภาคเมืองได้น�าเสนอไว้ด้วย การมีพื้นที่น้อยก็สามารถท�ากสิกรรมที่มีมูลค่า
สูงได้ โดยบทเรียนแนวคิด 1 ไร่ 1 ล้าน ที่ อ.ณรงค์ เสนอ โดยมีหลักการคือ 1. ปลูกพืชที่มูลค่าสูง 
2. มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า 3. สร้างเครือข่ายและสนับสนุนให้ชาวบ้านร่วมกันท�าโครงการ กรณี
ตัวอย่างที่ยกมาคือการปลูกอะโวคาโด เพื่อท�าผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

4. ในส่วนของภาคธุรกิจ มีความเห็นว่าโครงการต่างๆ ภาคเอกชนสามารถริเริ่มเองได้เลย 
โดยไม่ต้องรอให้ภาครัฐเป็นฝ่ายเร่ิมให้ โดยสามารถเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้รับซื้อ โดยเน้นว่าภาค
ธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตัวอย่างเช่นที่ศูนย์วัฒนธรรมท�าอยู่ มีความเป็น Social  
Enterprise ทั้งๆ ที่องค์กรไม่ได้จดทะเบียนเป็นธุรกิจเพื่อสังคม โดยทุกสิ่งที่ท�าจะต้องไม่สร้างปัญหา
ต่อสังคม ทุกคนอาจไม่จ�าเป็นต้องปลูกผักเอง โดยเฉพาะภาคธุรกิจนั้นสามารถสนับสนุนกลุ่มคน
หรือหน่วยงานอื่นท่ีมีแนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ เช่นในปัจจุบันศูนย์วัฒนธรรมรับสินค้า
เกษตรที่มาจากการผลิตที่ไม่มีส่วนในการสร้างไฟป่าฝุ่นควัน 
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 7

คนรุ่นใหม่ในเมืองฝุ่นควัน
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ออนไลน์ผ่านระบบ zoom

ผู้ร่วมเสวนำ
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
อายุ  จือปา   (ลี ) กาแฟอาข่าอ่ามา
ภราดล  พรอ�าน วย  (ปอ ) นอร์ทเกต, มือเย็น เมืองเย็น
ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร   (ตี๋ ) ใจบ้านสตูดิโอ
ภัทรานิษฐ์ โพธิยารมย์  (น้�าตาล ) สายใต้ออกรถ , Wine Citizen Chiang Mai
มัทนา อภัยมูล   (ปุ้ย)  ศูนย์เกษตรอินทรีย์กรีนเนท ต.แม่ทา  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่
เกียรติศักดิ์ ฉัตร์ดี  สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน  : ISAC
วัฒนา  ทรงพรไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน ห้วยขมิ้น  ต.แม่นาจร  จ.เชียงใหม ่ 
 อดีตอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด 
สามารถ สุวรรณรัตน์ กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ด�าเนินรายการ)

คนรุ่นใหม่ในเมืองฝุ่นควัน
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สำมำรถ สุวรรณรัตน์
 วันนี้เราได้มาพูดคุยกันกับคนรุ่นใหม่ในนามสภาลมหายใจเชียงใหม่ เราจะมาพูดคุยถึง
กิจกรรมที่ทุกท่านได้ท�าร่วมกัน เท่าที่เห็นทุกท่านท�างานด้านการเกษตร ด้านอาหาร ทั้งที่อยู่ใน
เมืองแล้วก็รอบๆ เมือง หลายๆ พื้นที่ ผมขออนุญาตเริ่มที่พื้นที่เมืองก่อนนะครับ 

พี่ๆ ที่ท�างานในเขตเมืองไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีเขียว หรือการช่วยเหลือด้านวิกฤตโควิดใน
ช่วงนี้ อยากถามว่าเราได้ท�าอะไรบ้างและได้ไปขับเคลื่อนหรือบรรเทาปัญหาฝุ่นควันในเขตเมือง
อย่างไรบ้าง ขอพี่ปอเล่าสั้นๆ ประมาณ 2 นาที ว่าการท�างานในเมืองของเราท�าอะไรบ้างและ
มีเป้าหมายอย่างไรบ้าง และผลตอบรับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ภรำดล พรอ�ำนวย
 ขอยกตัวอย่างเรื่องโดรนอาสา เรามีความเชื่อมั่นเรื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วย
ในการจัดการทรัพยากร ในการชี้เป้า ดูหัวไฟหางไฟ ในการลงพื้นที่เข้าดับไฟ ก็เป็นเรื่องนึง แต่ว่า
ก็มีข้อจ�ากัดระเบียบข้อบังคับที่มากมายไปหมด ยกตัวอย่างเช่น การขึ้นบินในเขตอุทยาน การขอ
อนุญาต หรือการใช้ภาพที่ล่อแหลม ตอนนี้เกิดค�าถามที่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะตั้งกลุ่มโดรนอาสา
ที่อยู่ในกลุ่มของพี่น้องชนเผ่าเลย ก็ได้ไปพูดคุยกับพี่พฤ แล้วได้ลองบินโดรน บินดูทรัพยากรในพื้นที ่
ซึ่งเราคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะน�าข้อมูลเหล่านี้ลงไปในโปรแกรมเลย ความเสียหายที่เกิดจาก
ไฟไหม้ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมามีจ�านวนเยอะมากแต่บางครั้งไม่ได้มีการรวบรวมเก็บข้อมูลความ
เสียหายของมัน ซึ่งการให้คนในเมืองเข้าไปเก็บข้อมูลนั้นใช้ทรัพยากรมากมายมหาศาล เป็นไปได้
ไหมที่เราจะให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บโดยชุมชน เป็นการเก็บข้อมูลระยะยาว เดี๋ยวจะได้ไปพบกับพี่โจ ้
(ณัฐพล สิงห์เถื่อน) ซึ่งท�างานมูลนิธิกระจกเงา เราก็อยากจะทราบว่าเขาท�างานกับจังหวัดเชียงราย
อย่างไร มีข้อจ�ากัดในการท�างานอย่างไรเมื่อเทียบกับเชียงใหม่ ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรมหรือพื้นที ่

สำมำรถ สุวรรณรัตน์
สังเกตว่าพี่ปอไม่ได้พูดถึงแค่การลดการเกิดฝุ่นควันว่าจะท�าอย่างไร แต่พูดถึงเรื่องการ

จัดการ จัดการไฟ อีกช่องทางหนึ่งคือการรับบริจาคจากพี่น้องในเขตเมืองที่บริจาคผ่านทางเรามา 
ตรงนี้ก็สามารถพูดถึงได้นะครับ เพื่อจะได้รู้ว่าเราได้ท�างานอะไรมาบ้าง พี่ปอมีเพิ่มเติมไหมครับ 
เห็นว่ามีการเปิดรับบริจาคในช่วงที่เกิดไฟป่าที่ผ่านมา

ภรำดล พรอ�ำนวย
จริงๆ ผมเป็นแฟนคลับสายใต้ออกรถมาก ได้ยินมาว่ารับเอาของจากคนในเมืองไปส่งให้

ทางสายเหนือ เราได้มีโอกาสพูดคุยกับทั้งทีมโดรน ทีมร่มบินและทีมมอเตอร์ไซค์ ที่ไต่เขาขึ้นไปช่วย
อาสาดับไฟ จริงๆ ผมก็ใช้ทรัพยากรบางส่วนที่เขาร่วมบริจาคในช่วงโควิด แล้วเราก็โยกทรัพยากร
บางส่วนไปร่วมกับกลุ่มดับไฟที่มันเร่งด่วนจริงๆ เพราะว่าจะมีกลุ่มดับไฟบางกลุ่มที่ต้องการสิ่งของ
เหล่านี้ไม่ว่าจะทางใต้หรือว่าทางเหนือ เราก็พยายามโยกทรัพยากรที่เราเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งค�าว่า
เหมาะสมในทางมุมเราอาจจะดูคับแคบไปนิดหนึ่ง แต่เราไม่มีข้อมูลจากส่วนกลางว่าต้องการอะไร
บ้าง ซึ่งจะเกิดปัญหาที่น�าเอาของมารวมกันเยอะๆ แล้วก็เน่าเสียซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่ทราบว่า
ส่วนกลางจริงๆ ต้องการอะไร 

สำมำรถ สุวรรณรัตน์
ผมขอพี่ตี๋ พูดถึงเรื่องพื้นที่สีเขียวครับ 
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ศุภวุฒิ บุญมหำธนำกร
 พื้นที่สีเขียวในเมืองไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่ช่วยบรรเทาเฉยๆ เพราะว่าต้นทางมาจากรอบๆ 
เมือง ส่วนในเมืองก็มาจากรถต่างๆ เมื่อปีที่แล้วได้เริ่มท�า Scenario ส�าหรับอนาคตว่าเราจะเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเมืองได้อย่างไร ในมุมของเราพื้นที่สีเขียวมีน้อยมาก แล้วในจินตภาพเราก็นึกไม่ออก
ว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพควรจะเป็นแบบไหน พื้นที่สีเขียวคุณภาพมันไม่ได้หมายถึงต้นไม้ 
แต่มันหมายถึงพื้นที่ชุ ่มน�้า พื้นที่เกษตรกรรมในเมืองซึ่งเราก็ท�าจินตภาพออกมา ก็คาดหวังว่า
หน่วยงานจะรับไปท�า นี่คือปีที่แล้ว
 เพราะเราลองท�าแล้วเรารู้ว่า หนึ่งเราขาดจินตภาพที่มีแม่บท สองคือการขาดการท�าให้
เกิดขึ้นจริง ปีนี้จึงท�าการเสนอขึ้นไปว่าพื้นที่ของรัฐที่รกร้างกระจัดกระจายเราจะท�าอย่างไร เริ่มแรก
เราก็เสนอไปยังเทศบาลแต่ก็ติดข้อจ�ากัดมากมาย เราลองท�าภาคพลเมืองว่าจะไปไกลได้ขนาดไหน 
นี่คือการท�าในนามสวนผักคนเมืองกับภาคีที่หลากหลายซึ่งก็อยู่ในนี้ด้วย อยากจะลองดูเหมือนท่ีปอ
ว่าคืออ�านาจส่วนกลางมีอะไรบ้าง และอ�านาจที่อยู่ในมือเรามีอะไรบ้าง การสร้างการจัดการตรงนี้
ได้ ตอบค�าถามในหลายๆ เรือ่งไม่ว่าจะเป็นฝุน่ควนัหรอืว่าไฟป่า เรารูว่้าในเชงิทฤษฎว่ีาบูรณาการ แต่
ในทางปฏิบัติการบูรณาการคืออะไรกันแน่ ตอนนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่ 

สำมำรถ สุวรรณรัตน์
ที่ผมกลับมาถามพี่ตี๋เพราะว่าลักษณะที่พี่ตี๋ท�าก็มีการระดมทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกับที่

พี่ปอท�าในช่วงโควิด ซึ่งจัดการส่วนกลางตรงนี้ก็มีคนลองท�าแล้วก็คือ สายใต้ออกรถ ผมขอน้�าตาล
ช่วยเล่าเรื่องผลกระทบของไฟป่า รายการที่เราระดมสรรพก�าลัง สิ่งของต่างๆ การจัดการของ
สายใต้ออกรถเป็นอย่างไรบ้าง แล้วมันเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ อะไรบ้างในการที่เราจะน�ามาจัดการ
เกี่ยวกับฝุ่นควันในเชียงใหม่ 

ภัทรำนิษฐ์ โพธิยำรมย์
 เราเป็นปลายทางของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ คือน�าของที่คนบริจาคให้ไปส่งให้ยังพื้นที่ที่
เกิดไฟป่า ถือว่าเป็นปลายทางมากๆ เพราะว่าไฟเกิดแล้วเราถึงท�างาน ที่ผ่านมาเราได้รับการบริจาค
ค่อนข้างเยอะจากหลายๆ ส่วน ซึ่งเราคิดว่าจะท�าอย่างไรให้ตรงนี้ไปถึงพี่ๆ ให้เร็วที่สุด ให้การ
ดับไฟเร็วที่สุด ซึ่งตอนนี้เป้าหมายของกลุ่มสายใต้คือจะท�าอย่างไรไม่ให้ไฟลุกลามต่อไปอีก 
 แล้วก็เรามองไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือว่าจริงๆ แล้วการช่วยเหลือแบบนี้มันท�าให้พี่ๆ 
ปลอดภัยได้จริงๆ ใช่ไหม เป็นความช่วยเหลือที่พื้นที่ต้องการจริงๆ ใช่ไหม ค�าถามเหล่านี้ก็กลาย
เปน็โจทยต์า่งๆ ตามมา ซึง่การท�างานทีผ่า่นมา ท�าใหเ้รารูว้า่การทีจ่ะท�างานใหเ้รว็ ใหม้ปีระสทิธภิาพ
เราต้องมีเครือข่ายเพื่อที่จะรู้ว่าใครอยู่ตรงไหน ซึ่งการท�างานบูรณาการร่วมกันมันจะท�าให้การ
ท�างานภาคประชาชนท�างานได้ง่ายขึ้น 

สำมำรถ สุวรรณรัตน์
ขอสรุปภาคเมืองที่เห็นได้จากการท�างานของคนรุ่นใหม่ทั้ง 3 ท่านนะครับ คือ พี่ปอ พี่ตี๋ 

และน้�าตาล เราจะเห็นว่างานด้านรับบริจาคทั้งในส่วนของไฟป่าและฝุ่นเราจะเห็นงานของสายใต้ 
ที่จะท�าอย่างไรให้ของที่ได้รับบริจาคไปถึงที่ดับไฟป่าได้อย่างรวดเร็วที่สุดและตรงตามวัตถุประสงค ์
แล้วพี่ปอก็พูดถึงการน�าเทคโนโลยีเข้าไปช่วยผู้คนต่างๆ ที่อยากจะเข้ามาช่วยในเรื่องฝุ่นควัน และ
ไฟป่า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโดรน กลุ่มมอเตอร์ไซค์ หรือกลุ่มเรียนรู้อื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่เมือง ส่วนพี่ตี๋ก็
พูดถึงเรื่องพื้นที่สีเขียวว่าควรจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ จะกรองฝุ่นให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สุขภาพของ

คนรุ่นใหม่ในเมืองฝุ่นควัน
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คนในเมืองดีขึ้น ปีนี้ก็ได้ทดลองแล้วที่สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ เท่าที่ทราบมาก็คือน้�าตาลก็ได้มา
ช่วยทางส่วนนี้ในการระดมทุนด้วยว่าจะมีการจัดการอย่างไร 

ผมขอพัก 3 จุดนี้ของพื้นที่ในเมืองไว้ก่อน เดี๋ยวเราจะไปต่อกันในภาคชนบท พี่น้องที่ท�า
เรื่องการเกษตรรอบๆ ตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการป่าหรือพื้นที่ป่า ผมขอเริ่มที่ลีก่อนเพราะลี
เห็นภาพทั้งสองฝั่งคือท�าร้านในเมืองแล้วก็ท�าสวนเกษตรในชนบท ขอให้พูดถึงเรื่องกิจการของเรา
ที่มีการจัดการแล้วก็ส่งแรงไปยังพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องหมอกควัน

อำยุ จือปำ
ที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้า เพราะอยู่ๆ เราก็เจอปัญหาโควิด แล้วก็

หมอกควันพร้อมกันเลย งาน “ป่าเขาลมหายใจเรา” ก็ท�าร่วมกับสายใต้ออกรถอยู่แล้ว ร่วมกับพี่ๆ 
ทุกคน กลุ่ม “ป่าเขาลมหายใจเรา” ตั้งขึ้นมามีทั้งผู้ประกอบการ เชฟ นักวิชาการหรือคนที่ไม่มีสาย
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็มารวมตัวกัน ซึ่งคิดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ คนที่มา
ร่วมกันไม่จ�าเป็นว่าจะต้องเป็นคนเชียงใหม่แต่อยู่ที่ไหนก็สามารถมาร่วมกันได้ ก่อนที่เราจะเริ่มงาน
ชาวบ้านเขาก็เริ่มงานของเขาขึ้นมาก่อนแล้ว โดยใช้เครื่องมือของเขา ซึ่งตรงนี้เราก็เห็นใจเป็นอย่าง
มาก สายใต้ออกรถและป่าเขาลมหายใจเราได้เข้าไปร่วมงาน เราได้น�าเอาเครื่องมืออุปกรณ์เข้าไป
ช่วยเหลือซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือเรื่องการดับไฟแต่เป็นการช่วยเหลือ
ในเรื่องของการ Save ชีวิตของเขาด้วย ในหลายๆ ส่วน ซึ่งการท�างานต้องร่วมกันหลายๆ ฝ่าย
เช่น การน�าเอาของไปให้ในพื้นที่ไฟป่าหลายๆ ส่วนซึ่งในป่ามันไม่ได้เลือกพื้นที่ไม่ได้เลือกเขต มัน
ขยายออกไปนอกเขตเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เลือกพื้นที่ในการช่วยเหลือ ดีมากที่เราได้รับความ
ช่วยเหลือมาจากหลายๆ พื้นที่ ในระยะยาวเราร่วมกับชนเผ่าอาข่าและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเรื่อง
ของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเรื่องของที่ดินท�ากิน ตรงนี้เราไม่ต้องไปขออนุญาตจากส่วนกลาง เรา
สามารถประสานกับชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการท�ากิน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่
สวนกาแฟ ชาต่างๆ เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับฝุ่นควันทั้งหมด 
 ในตอนนี้ที่ก�าลังท�าคือเรื่องของเมล็ดพันธุ์ “แบ่งพันธุ์ปันกัน” ในการท�ากิจกรรมการเพาะ
เมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มที่ท�าเกษตรกรรมเหมือนกัน เราได้รับความช่วยเหลือจากพี่ปุ้ยที่
ส่งเมล็ดพันธุ์ให้มาเยอะมาก มีของเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ ของพันพรรณ อย่างวันนี้ผมก็อยู่ในช่วง
ที่ท�าการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักให้กับสวนผักคนเมืองเชียงใหม่ น่าจะเป็นการช่วยกันในสถานการณ์
ที่ผสมกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควัน โควิด ความอิ่มท้อง ต่างๆ เมล็ดพันธุ์บางส่วนเราก็ได้มาจาก
บนดอยซึ่งอิงกับระบบนิเวศบนพื้นที่สูง 

สำมำรถ สุวรรณรัตน์
 ก็เห็นภาพในเรื่องของเมล็ดพันธุ์แล้วก็ข้าวของที่ขึ้นไปช่วยพี่น้องในการดับไฟ 
 พูดถึงเรื่องภาคการเกษตร ผมขอพี่ปุ้ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าโปรเจกต์ที่พี่ปุ้ยท�าอยู่ ช่วยใน
เรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นควันหรือโควิดในช่วงนี้อย่างไรบ้าง 

มัทนำ อภัยมูล
 ตอนนี้ที่ท�าอยู่คือการเพาะพันธุ์เมล็ดผักอินทรีย์ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เก็บต่อได้ เป็นประธาน
ในชุมชนเองและเมล็ดพันธุ์จากจังหวัดอื่นที่เรารวบรวมมา เป็นการเพาะพันธุ์ให้มีคุณภาพที่สุด
เพื่อกระจายไปยังผู้ที่ต้องการท�าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ต่างๆ ท�ามาเป็นปีที่ 7 แล้ว คิดว่าเมล็ดพันธุ์
น่าจะกระจายตัวไปทั่วประเทศไทยแล้ว ไม่ได้ท�าส่วนตัว แต่เป็นการท�าเชื่อมโยงชุมชนในต�าบลแม่ทา
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ด้วย ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ท�าเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์เราก็ท�าเชื่อมโยงด้วยอยู่แล้ว เราก็น�ามา
เพาะพันธุ์ต่อ แล้วก็กระจายพันธุ์ต่อไป ที่เราท�าอยู่ก็เป็นการขยายผลไปยังเกษตรกรรายย่อย 
แม่ทาเองก็เป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงทางอาหารในระดับหนึ่ง ทุกวันนี้เราก็มีการเชื่อมกับสหกรณ์
การเกษตรยั่งยืนของแม่ทา สถาบันยั่งยืน รวมถึง อบต. ก็ท�างานร่วมกันกับชุมชน ว่าเราจะท�าการ
ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้มากแค่ไหน ซึ่งคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในเรื่องของฝุ่นควัน
ได้ด้วย ซึ่งในแม่ทาเราไม่ได้ขยับแค่เรื่องของเกษตรอินทรีย์แต่เราขยับในเรื่องของป่าชุมชนด้วย ใน
แม่ทาถ้าเกิดว่ามีไฟป่า ในชุมชนก็จะมีการจัดการของตนเอง คือมีการระดมคนไปช่วยกันดับไฟป่า 
รวมถึงการจัดการด้านขยะ อบต. มีการส่งเสริมในเรื่องของการก�าจัดขยะเปียกในครัวเรือน โดยใช้
แมลงวันทหารในการช่วยย่อยขยะเปียก เราก็จะได้ปุ๋ยหมักจากตรงนั้นเพื่อไปใช้ในการเกษตรด้วย 
 เรื่องของเมล็ดพันธุ์กับการเกษตรในชุมชน เมล็ดพันธุ์ของพี่ที่เพาะพันธุ์ก็จะถูกดึงไปใช้กับ
ชุมชนในชนบทด้วย เพิ่งท�าผ่านสหกรณ์ น้องๆ ก็จะน�าเมล็ดพันธุ์ไปผลิตเป็นอาหารในชุมชน 
ส่วนหนึ่งก็ถูกส่งไปในเมืองเชียงใหม่ ในภาพของแม่ค้าที่ท�าผักต่างๆ เขาก็น�าไปจ�าหน่ายที่ข่วงเกษตร
อินทรีย์ อินทรีย์มาร์เก็ต 
 ส่วนเราก็มีความร่วมมือกับภาคเอกชนคือน�าผลผลิตที่ตกเกรดไปให้ช้าง เพราะในช่วงวิกฤต
โควิดช้างก็ต้องการอาหาร ก็จะมีการประสานกับสหกรณ์น�าเอาพวกมันม่วงที่ตกเกรดไปให้กับ
อุทยานที่มีช้าง
 ตอนนีท้างแมท่าเองกพ็ยายามจะขยายพืน้ทีส่เีขยีวใหม้ากขึน้ ซึง่ตอนนีก้ม็เีกษตรกรตวัอยา่ง
ในชุมชนหลายคน กิจกรรมนี้น่าจะเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นต่อไป คิดว่าประเด็นเกษตรน่าจะเป็น
ประเด็นส�าคัญที่คนน่าจะให้ความสนใจมากขึ้น 

สำมำรถ สุวรรณรัตน์
 พี่ปุ้ยพูดอันนึงมาน่าสนใจมากคือ “เกษตรอินทรีย์” ซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับ
พื้นที่สีเขียว ที่ส่งผลกระทบต่อ โควิด โลกร้อน ไฟป่า อุณหภูมิต่างๆ แน่นอน
 ผมขออนุญาตคุยกับพี่เกียรติศักดิ์ เพราะท�างานด้านเกษตรกรหลายพื้นที่ ซึ่งเราจะได้ทราบ
ว่าเกษตรกรแต่ละพื้นที่รับมือกับเรื่องนี้อย่างไร มีงานส่วนไหนที่ช่วยเรื่องฝุ่นควันและโควิดได้บ้าง

เกียรติศักดิ์ ฉัตร์ดี 
 ตอนนี้ในส่วนของ “สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน” ตอนนี้เราให้ความส�าคัญทั้งเกษตรกร
และผู้บริโภค เนื่องจากช่วงโควิดท�าให้เกิดการปรับตัวระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตให้เจอกันมากขึ้น 
ตอนนี้เราท�าในส่วนของ “ผู้จัดการกลาง” ระหว่างเกษตรกรที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้ว ตอนนี้เราท�าทั้งหมด 16 อ�าเภอ ในส่วนของจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ผ่านมาเราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรไปจ�าหน่ายในรูปแบบของตลาดนัด ตลาดชุมชน ตรงนี้
เรามองว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันในเชียงใหม่ระดับหนึ่ง แต่ใน
ช่วงโควิดท�าให้ช่องว่างระหว่างเกษตรกรเหล่านี้ห่างกันมากขึ้น จากที่เราท�าตลาดนัดเราพบว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในระยะ 3-5 กิโลเมตรเท่านั้น เพราะฉะนั้นตลาดนัด 16-17 จุดที่เราท�า มัน
ไม่พอกับความต้องการของผู้บริโภค เพราะฉะนั้นผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงอาหารอินทรีย์ได้ 
เกษตรกรก็ผลิตได้เท่าเดิม ท�าให้การสร้างพื้นที่สีเขียวมันไม่สมดุลซึ่งกันและกัน วิกฤตโควิดออกมา 
เราเลยมีการจัดในส่วนของ “หน่วยจัดการกลาง” ให้เราเป็นธุรกิจของสังคมในการคิดเรื่องของต้นทุน
ที่เป็นธรรมให้กับเกษตรกร จัดระเบียบเรื่องการขนส่งให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม 
ตอนนี้ผู้บริโภคที่สั่งซื้อไกลจากเดิมเป็น 10-20 กิโลเมตร 

คนรุ่นใหม่ในเมืองฝุ่นควัน
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 ตอนนี้เราพบว่า โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้มีการซื้อข้าว ซื้อผัก จากเกษตรกรผ่านหน่วย
จัดการกลางในราคาที่สามารถซื้อได้ในระเบียบจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานราชการ เกษตรกรมี
การขยายพื้นที่การผลิตข้าวจาก 30-40 ไร่ เป็น 60-70 ไร่แล้ว ผมคิดว่าเป็นการพลิกวิกฤตเป็น
โอกาส และคิดว่าจะขยายโมเดลให้กับหน่วยจัดการกลางได้มากขึ้น

สำมำรถ สุวรรณรัตน์
 ตอนนี้ที่เห็นคือ ทุกคนใช้พลังของเครือข่ายเพื่อที่จะให้งานมันไปต่อ ทั้งเขตในเมือง ในเขต
ชนบท หรือในระดับประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร และพวกเราก็เป็นโหนดต่างๆ ในการจัดการ
ทรัพยากรส�าคัญๆ ทั้งเรื่องของความรู้ ทุนในเรื่องของการบริจาค ความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเป้าในการขยับปรับเปลี่ยนให้เมืองของเราดีขึ้น
 มีค�าถามใหญ่ๆ ที่จะให้ทุกคนช่วยกันตอบ ปีนี้เราจะเห็นการท�างานด้านฝุ่นควันมีการขยับ
ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะภาคประชาสังคม เราจะเห็นว่ามีการขยับตั้งแต่กลางปี 
 อยากจะให้ทุกคนคิดว่า เรามีเวลาขนาดนี้เราน่าจะเตรียมอะไรบ้าง เพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้น
ในปีต่อไปเรื่องการจัดการฝุ่นควัน การจัดการไฟ ในการจัดการบริจาค การจัดการเครือข่าย 
 ใครที่คิดไว้แล้ว ขออาสาสมัครตอบก่อนเลย ว่าเราจะเตรียมพร้อมกันอย่างไร ผ่าน
เครื่องมือของเรา

ภัทรำนิษฐ์ โพธิยำรมย์
 ปีนี้มันจบไปแล้ว แต่ว่ามันคือโค้งแรกของปีหน้า ซึ่งมานับๆ ดู อีกไม่กี่เดือน พี่ๆ ก็จะออก
มาท�าแนวกันไฟ มาจัดการพื้นที่กันแล้ว คืออย่างตัวเราอยู่ในกลุ่มของกระแสเคลื่อนไหวมาตลอด 
15 ปี แต่ว่าเพิ่งได้ลงมาท�าเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งตรงนี้คิดว่ามันอยู่ในตัวของคนเชียงใหม่ทุกๆ คน แต่
ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน อะไรคือการช่วยได้บ้าง เราต้องมองหาคนใหม่ๆ เหล่านี้มา
 ส่วนคนที่ท�างานนี้มาแต่เดิม เช่น สภาลมหายใจเชียงใหม่ เราคิดว่าตรงนี้มันมีประสิทธิภาพ
มาก เราควรเชื่อมต่อคนที่เคยท�ามาแล้ว เก่า เก่ากลาง เกือบใหม่ แล้วก็คนใหม่ เข้าด้วยกัน เพื่อ
บูรณาการทิศทางที่จะท�างานด้วยกันในภาคประชาสังคม ตรงนี้คือสิ่งที่คิดว่าควรจะเตรียมพร้อม
เพราะว่าต้นทุนเรามีแล้ว แล้วเราจะท�าอย่างไรให้ตรงนี้เป็นฟันเฟืองส�าคัญในภาคประชาชน
 แล้วก็อีกอย่างนึงคือ ความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เรามีจุดร่วมเดียวกันคือ ฝุ่น
ควัน ไฟ อย่างพี่ตี๋เป็นสถาปนิกถนัดเรื่องพื้นที่สีเขียว สภาลมหายใจถนัดเรื่องนโยบาย ด้านข้อมูล
เชิงวิชาการ สายใต้อาจถนัดเรื่องการสื่อสาร การปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว การประชาสัมพันธ์ 
ตรงนี้สามารถเชื่อมกันได้

ภรำดล พรอ�ำนวย 
 ผมคิดว่า “เรื่องการจัดการโดยภาคประชาชนที่แท้จริง” เรายังเอื้อมไปไม่ถึง เราอยู่แค่ขอบๆ 
ภาคประชาชนก็แค่เข้าไปหนุนเสริม เรื่องข้อกฎหมาย ระเบียบ พ.ร.บ. ต่างๆ เรายังไปไม่ถึงจุดนั้น
หรือเปล่า 
 กับอีกเรื่องหนึ่งคือ ข้อมูล เช่น ไร่หมุนเวียน มันไม่ใช่การเผาป่า มันถูกคิดมาแล้ว มันเป็น
ผลทางวัฒนธรรม มันคือการฟื้นฟู ผมว่าตรงนี้ก็น่าสนใจ ซึ่งข้อมูลตรงนี้เราจะไปดูตรงไหน ที่
ต้องการจะชี้แจงว่าการเผาไร่มันเป็นอย่างไร มันมีวิถีอย่างไร แต่คนในเมืองยังไม่เข้าใจ กลายเป็น
ประเด็นมาจนถึงทุกวันนี้ 
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มัทนำ อภัยมูล
 พี่มองว่าเรามีทุนอยู่เยอะมาก ที่มองอยู่มี 3 เรื่อง อันดับแรกคือ เครือข่าย มีภาคี ทั้ง
ในเมืองและชนบทที่เชื่อมกันอยู่แล้ว 
 อันดับสอง เรื่องความมั่นคงทางอาหาร ในเชียงใหม่เรามีอาหารที่เพียงพอ เพียงแต่เรา
จะเชื่อมโยงกันอย่างไรให้วิกฤตมันดีมากขึ้น 
 อันดับสาม คือ พื้นที่เรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ เรื่องการท�ามาหากิน คือเอาคนรุ่นเก่า 
รุ่นใหม่มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน

เกียรติศักดิ์ ฉัตร์ดี 
 ผมมองว่าในเชียงใหม่ มีคนหลายคน หลายกลุ่มท�าเรื่องดีๆ ให้กับเชียงใหม่เยอะแยะ แต่
ที่ผ่านมาคือต่างคนต่างท�า เพราะมีความถนัดต่างกัน มันไม่ได้เกิดการเรียงร้อยหน่วยงานที่จะ
เป็นกลไกในการที่จะเชื่อมกัน ตรงนี้ผมคิดว่าส�าคัญ เพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเราผูกกับภาคีที่
เป็นภาครัฐ และมองว่าไม่ใช่ปัญหาร่วม แต่ถ้าเราท�าให้มันเป็นประเด็นร่วม อย่างที่ผ่านมาผู้บริโภค
ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ผลิต แต่เมื่อมีฝุ่นควัน มีโควิดเข้ามา ผู้บริโภคคุยกับผู้ผลิตมากขึ้น มันเป็นการ
เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ผมคิดว่าถ้ามีการเพิ่มการลดปัญหาฝุ่นควันและโควิด เราดึงผู้บริโภค
มาร่วมผ่านเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้บริโภค ที่ผ่านมาเราท�า
ในส่วนของการพาผู้บริโภคไปดูในส่วนของพื้นที่ว่าเราเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างไร ผลิตอาหารที่มี
คุณภาพอย่างไร ผมคิดว่าเรื่องอื่นๆ สามารถน�ามาเรียงร้อยแล้วผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาในเรื่อง 
อื่นๆ ในปีหน้าได้เป็นอย่างดี

ศุภวุฒิ บุญมหำธนำกร
 ที่ผ่านมาเราเห็นความตื่นตัวของประชาชนด้วยความที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้า แต่เรื่อง
ฝุ่นควันผมคิดว่ามันเป็นปัญหาระยะยาวมาก แล้วเป็นเรื่องที่ต้องมีแผนการที่น�าประชาชนมา
เชื่อมต่อกัน
 อีกส่วนหนึ่งคืองานโครงสร้างเราจะท�าอย่างไรให้การสร้างแผนที่โยงกับส่วนรัฐ ทั้งด้าน
ทรัพยากรและด้านกฎหมายที่ติดขัดกับเราด้วย มันอาจจะฟังดูยากแต่ถ้าเราอยากจะเดินระยะไกล
เราก็ต้องเริ่มท�า ณ จุดนี้ เราต้องการจินตนาการอนาคตแบบใหม่ วัฒนธรรมแบบใหม่ที่ไม่ได้มี
คู่ขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน ผมคิดว่าการลงมือท�าคือการสร้างดุลยภาพระหว่าง แผนการ การ
ปฏิบัติการ ที่เชื่อมร้อยกัน ผมคิดว่าที่ผ่านมามันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มันเห็นพลังก็จริงแต่
มันเป็นการแก้ปัญหา เหมือนเอาน้�าไปรดดับไฟ แต่เรายังไม่ได้แก้ปัญหาในรุ่นลูก แก้ปัญหาไกลๆ 
เลย ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่และยาก พอมันเกิดการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายมันก็คิดภาพใหญ่ด้วยกันไม่ได้
 ผมคิดว่าจุดที่เป็นการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนให้คิดการใหญ่ด้วยกันได้ คือ อันดับแรก 
ธงที่รวมเอา รัฐ พ่อค้า ประชาชน นักวิชาการ มาอยู่รวมกัน เรามีหรือยัง
 อย่างที่สอง ความสัมพันธ์ ที่คนรู้สึกว่าอยู่ในระนาบเดียวกัน ไม่ได้อยู่คนละฝักฝ่าย เพราะ
ถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนในเชิงทรัพยากร คือทุกฝ่ายจะต้องคุยกันเพื่อ
ให้เห็นภาพที่ตรงกัน ผมคิดว่ารัฐ ถ้าเขาเห็นอุปสรรค เขาก็จะพยายามเปลี่ยนโครงสร้าง และค่อยๆ 
แก้ไปด้วยกัน 

อำยุ จือปำ
 ผมอาจจะเน้นไปที่ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพราะเป็นประเด็นที่ได้รับผลกระทบทั้งคน

คนรุ่นใหม่ในเมืองฝุ่นควัน
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ในสังคมเมืองและสังคมชนบท ค�าตอบที่ส�าคัญคือ “การไม่เผาแล้วมันดียังไง” 
 ถ้าเขาไม่เผาแล้วเขาจะใช้เครื่องมืออะไรในการท�ามาหากิน เขาจะใช้นวัตกรรมอะไร ถ้า
เกิดว่าการเผาไม่ดี เราจะท�าให้มันดีขึ้นได้ไหม อันนี้คือสะท้อนจากคนในพื้นที่ เพราะว่าวิถีชีวิตของ
คนที่ยังต้องเผาอยู่เขาก็อยากจะทราบตรงนี้
 ส่วนไฟป่าที่เกิดจากน้�ามือมนุษย์ ผมคิดว่าเราต้องใช้ความถนัดของแต่ละส่วนเข้ามาจัดการ 
เพราะบางทีการเกิดไฟป่าไม่ได้รู้ล่วงหน้า เราวางแผนอาจจะไม่ได้ เราก็ต้องช่วยกันเฉพาะหน้า แต่
ในระยะยาวเราต้องมีการศึกษาชัดเจน ทั้งคนที่ต้องใช้ไฟในการด�ารงชีวิตอยู่มาศึกษาร่วมกันได้ไหม 
ว่าเราจะมีทางออกอย่างไรที่ชัดเจน การแบ่งเขากับเราท�าให้เกิดการท�างานที่ไม่เชื่อใจกันในการ
ท�างานร่วมกัน 
 ในส่วนของการเป็นผู้ประกอบการ เราต้องสร้างอารยธรรมใหม่ที่ไม่ใช่การแบ่งปันแค่ข้อมูล
แต่ต้องเป็นเรื่องของการลงมือท�า เช่น ชุมชนต้องมีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นไปได้ไหมที่คน
ที่มีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาร่วม ไม่ต้องแบ่งว่าชุมชนที่อยู่บ้านนอกต้องจัดการเองหรือ
คนในเมืองต้องจัดการเอง เป็นไปได้ไหมว่าน�าความรู้ทุกระดับมาช่วยกันขับเคลื่อน ซึ่งเป็นการ
มีข้อมูลที่เชื่อใจกันที่ผมคิดว่าเราน่าจะท�าในอนาคตได้

สำมำรถ สุวรรณรัตน์
 ผมขออนุญาตเชิญพี่ปลายอ้อเข้ามาพูดคุยว่า ต่อไปเราจะท�างานกันอย่างไร ในเรื่องการ
จัดการฝุ่นควัน ในปีต่อไปเราจะท�าอย่างไรในการลดฝุ่นควันในระยะสั้น และระยะยาว เรื่องการ
จัดการศักยภาพ การจัดการทุน การจัดการการบริจาค การจัดการความรู้ การจัดการเครือข่ายของ
เราให้ดีขึ้นเราจะท�าอย่างไร

ปลำยอ้อ ทองสวัสดิ์ (กรรมกำรสภำลมหำยใจเชียงใหม่)
 ดิฉันก็จะมาพูดถึงภาพรวมของการท�างานในพื้นที่ภาคเมืองของสภาลมหายใจของเรา
ว่าเราท�างานอะไรกันบ้าง แล้วก็มีผู้ฟังในที่นี้ถามมาว่า พื้นที่สีเขียวจะแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างไร 
เป็นงานระยะสั้นหรือระยะยาว ก็จะพยายามเล่าให้ฟังในส่วนนี้
 ในส่วนของงานในพื้นภาคเมืองของสภาลมหายใจ เรามีธงอยู่ 3 อัน ก็คือ พื้นที่สีเขียวใน
เมือง การสัญจรที่ปล่อยไอเสียในเมือง และการท�าให้เมืองเชียงใหม่ปลอดขยะหรือมีขยะที่น้อยที่สุด 
 พื้นที่สีเขียวในเมือง ในระยะสั้นเราก็จะท�าพื้นที่ปลูกป่าในเมืองบริเวณพื้นที่เชิงสะพาน
รัตนโกสินทร์กับสะพานนวรัตน์ เราจะเรียกว่า “ป่า” กับ “Park”
 ป่า คือการเพิ่มพื้นที่ต้นไม้ใหญ่ เนื่องจากว่าเป็นสวนสาธารณะและมีพื้นที่ริมตลิ่งที่เรา
สามารถที่จะเพิ่มต้นไม้เข้าไปได้ แล้วก็สะพานนวรัตน์ก็จะท�าในลักษณะเดียวกัน โดยเพิ่มต้นไม้ใหญ่
อีกประมาณ 1,200 ต้น ตรงนี้คือตัวอย่างของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง แต่ในที่สุดแล้วทาง
สภาลมหายใจคิดว่าจะผลักดันตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐแล้วก็องค์กรปกครองท้องถิ่น 
ในเชียงใหม่เรามีเทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลต�าบลอีก 10 ต�าบล รวมแล้วเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 11 แห่งในพื้นที่อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ที่เราหวังว่าจะท�างานร่วมกันในเชิงนโยบายว่า ใน
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่เราต้องการพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอีกเท่าไร ซึ่งจากข้อมูลมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
ต้นไม้ใหญ่ 1 ต้นสามารถเก็บกักฝุ่นควันได้ 1.4 กิโลกรัมต่อปี แล้วก็สามารถผลิตออกซิเจนปีนึง
ประมาณ 2 แสนหรือ 2.5 แสนลิตร และในแง่ของการลดอุณหภูมิในเมืองด้วย ดังนั้นถ้าเราต้องการ
เอาจริง เอาจัง เราต้องมาดูว่าเมืองนี้ต้องการต้นไม้อีกเท่าไร เพราะศักยภาพของเมืองแต่เดิมที่พัด
เอาลมจากดอยสุเทพมาได้ ตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้ ดังนั้นทางสภาลมหายใจอาจ
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จะต้องขอความร่วมมือจากอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเมืองในการวางแผนพื้นที่
สีเขียวในเมือง ยกตัวอย่างเช่น มีนักวิชาการท่านหนึ่งบอกว่าต้องใช้ Google Map ร่วมกับส�านักงาน
ที่ดิน เพื่อที่จะหาพื้นที่ในเมืองที่จะปลูกต้นไม้ได้ ซึ่งมีที่ดินอยู่ 2 ประเภทคือ ที่ของราชการและที่
ของเอกชน ส่วนบุคคล 
 ในส่วนของราชการ เราก็มีการหาความร่วมมือว่าเราจะใช้พื้นที่ตรงไหนที่จะปลูกต้นไม้เพิ่ม
ได้ และในส่วนของพื้นที่ส่วนบุคคล เราก็มีโครงการ “ต้นไม้บุญธรรม” ที่ให้คนรับต้นกล้าจากเราไป
แล้วเอาไปปลูกแล้วเล่าให้เราฟังว่า มีพัฒนาการการเติบโตอย่างไร แล้วเราก็จะมีต้นไม้ 500 ต้น 
เกิดขึ้นในเมือง แล้วมีโครงการ “ปลูกป่าเปียก” บนดอยสุเทพ ตอนแรกคิดเอาไว้ว่าเป็นต้นกล้วย 
แต่นักวิชาการที่เชี่ยวชาญก็บอกว่าน่าจะมีมากกว่าต้นกล้วย แล้วก็มีโครงการปลูกพืชสวนครัวเพื่อ
สนับสนุนโครงการสวนผักในเมืองชื่อ โครงการใจบ้าน ต้องการเปลี่ยนพื้นที่ขยะบริเวณช้างคลาน
ให้เป็นพื้นที่สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในเมืองขึ้นมาด้วย ซึ่งเราก็มีโครงการ 
“เชิงดอยสร้างสรรค์น�าร่อง” เป็นความพยายามให้ชุมชน 4 ชุมชนที่เชิงดอยสุเทพ ให้มีกิจกรรม
สร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น ชวนกันปลูกต้นไม้ให้เยอะขึ้น ชวนกันท�าหน้าบ้าน
ให้สวยงาม และมีการสร้างแรงจูงใจในการใช้จักรยานในการเดินทางไปมาหาสู่กันและสร้างชุมชน
เข้มแข็ง หาผู้น�าชุมชนที่จะสร้างพลังให้กับชุมชนตรงนั้น
 แล้วโครงการ “ชุมชนปลอดขยะ” ก็จะมีโครงการที่จะท�าวิดีโอที่จะกระตุ้นผู้คนในเมืองให้
มีความร่วมมือในการแยกขยะ แล้วก็จะมีการท�าการ์ตูนแอนิเมชัน ที่กระตุ้นให้เห็นถึงปัญหา
ฝุ่นควันและภาวะโลกร้อน

สำมำรถ สุวรรณรัตน์
 อยากจะให้พี่ปลายอ้อกับทางทีม อ.ชยันต์ ชวนพวกเราซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ พูดคุยถึง
ประเด็นกิจกรรมต่างๆ ที่เราท�ากันมาครับ

ปลำยอ้อ ทองสวัสดิ์
 อยากจะถามปอว่า ต้นไม้ที่เราไปปลูกกันในปี 62 บริเวณคันคลองเป็นอย่างไรบ้าง

ภรำดล พรอ�ำนวย
 โดยส่วนตัวมองว่าการสร้างพื้นที่สีเขียวถ้าเราปลูกป่าแล้วเราไม่ได้ดูแล ความสัมพันธ์มันก็
ไม่เกิดขึ้น เรามองต้นไม้เป็นแค่เครื่อง Entertain เราจะท�าอย่างไรให้ดึงเอามิติทางวัฒนธรรมเข้ามา
เสริม พี่ปลายอ้อถามว่า ถ้าเราจะไปปลูกเสริมบริเวณคันคลอง เราก็ยินดีมาก เพราะเราปลูกไป 
500 ต้น น่าจะตายไปครึ่งนึง เราอาจจะไปปลูกเสริมได้

สำมำรถ สุวรรณรัตน์
 ผมอยากจะชวนพวกเรามาคุยกันว่า คนรุ่นพวกเราที่อายุเท่านี้ มีมุมมองกับเมืองเชียงใหม่
อย่างไร อยากจะให้พี่ปอช่วยแชร์จากการที่เราท�างานกันมาทั้งปี เราไปได้ไกลกว่านี้ไหม เราอยาก
เห็นอะไร

ภรำดล พรอ�ำนวย
 อันนี้ฟังมาจากอาจารย์หมอท่านหนึ่งมาอีกที อาจารย์แกบอกว่าพลังของมนุษย์คือการ
จัดตั้ง อย่างพวกเราก็มีการจัดตั้งกลุ่ม Interest Group ตามสไตล์ของพวกเราขึ้นมา ทีนี้ถามว่าเรา

คนรุ่นใหม่ในเมืองฝุ่นควัน
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จะท�างานกันอย่างไร ก็ท�าอย่างที่เราท�าตอนนี้แหละครับ แบบที่สภาลมหายใจท�าขึ้นมา ให้เราได้
มาพูดคุยกัน ให้เราเห็นว่ามีมุมนี้ขาดหายไป ได้มาพูดคุยกัน ตรงไหนอยากมาท�างานร่วมกัน เช่น 
การหาซื้อผักจะท�าอย่างไร ซื้อหน้าแปลงถูกกว่าอย่างไร สวนผักคนเมืองต้องท�าอย่างไร การที่สภา
ลมหายใจท�าอยู่นี้จะท�าให้เราได้เห็นโหนดต่างๆ เห็นการท�างานต่างๆ ว่าอะไรขาดหายไปแล้วเอา
มาเสริมกัน ซึ่งดีมาก เน้นการจัดการที่ดีมากๆ ที่ท�าให้พวกเรามารวมกันได้ขนาดนี้ ซึ่งท�าให้เรา
เห็นภาพที่จะตัดสินใจในการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต

ปลำยอ้อ ทองสวัสดิ์
 พูดถึงประเด็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องฝุ่นควันอย่างไรได้บ้าง อยากจะแชร์ว่า
ในช่วงที่มีไฟป่า ทางสภาลมหายใจก็มีผู้บริจาคเข้ามามากอย่างล้นหลาม มีการบริจาคตั้งแต่ 10 
บาทถึง 1 แสนบาท แล้วผู้บริจาค 1 แสนบาทมาจากดาราที่ชื่อ “น้องบาสอ้วน” เป็นเน็ตไอดอล 
เป็นดาราที่อยู่เชียงใหม่ พ่อแม่อยู่สันก�าแพง แล้วก็มีแฟนคลับอยู่เชียงใหม่ ก็เลยอยากจะส่งเงินมา
ช่วยดับไฟ เราก็เลยรวมกลุ่มน้องบาสกับแฟนคลับของเขาให้ดูแลในส่วนของชุมชนเชิงดอยสุเทพ 
ที่จะสร้างสรรค์เป็นพื้นที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมา ให้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับผู้บริจาค
ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมา
 และโครงการพื้นที่เปียกบนดอยสุเทพเราก็พยายามจะให้มีอาสาสมัครที่ท�างานวันเสาร์ 
อาทิตย์ เวลา 5 สัปดาห์ วันเสาร์อาจจะเป็นอาสาสมัคร เยาวชนทั่วไป วันอาทิตย์ก็อาจจะเป็นอาสา
ที่เขาท�างานบริษัทเอกชนที่หยุดวันอาทิตย์ เป็นการสร้างชุมชนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้สัมผัสป่าและ
ได้ปลูกป่า มีความผูกพันกับป่า 

สำมำรถ สุวรรณรัตน์
 อยากจะให้ช่วยกันแบ่งปันว่า ถ้าคนรุ่นเราอยากจะท�ากิจกรรมอะไรเป็นการสร้างสรรค์ เรา
จะท�าอะไรได้บ้าง อยากจะให้ช่วยกันแบ่งปันครับ

ศุภวุฒิ บุญมหำธนำกร
 ผมคิดว่าสิ่งที่เราก�าลังท�าคือ เป็นการสร้างวัฒนธรรมแบบใหม่ เป็นความเชื่อแบบใหม่ๆ 
ถ้าเราท�าให้เป็นกิจกรรมที่สนุก เกิดความประทับใจ เหมือนกิจกรรมอาบป่า มันท�าให้เรารู้สึกว่า
เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ มันเกิดความผูกพันกับคนที่นี่ มันท�าให้เราข้ามพ้น Logic1 ท�าให้เราเกิดพลัง
 ดอยสุเทพก็เช่นกัน เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ที่เราชวน อ.ประมวล เพ็งจันทร์ มาเดินป่า มันเกิด
ปัญหาพื้นที่ป่ากับพื้นที่วัด ถ้าเรามองว่ามันเป็นพื้นที่คู่ขนานกันมันก็จะเป็นปัญหา ซึ่งวันนั้นเราพา
คนอายุตั้งแต่ 7 ขวบ จนถึง 70 ปี ก็ไปนั่งด้วยกัน ผมคิดว่ามันเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลง ผม
คิดว่าถ้าเราค่อยๆ ขยายจากพลังเหล่านี้ มันจะเกิดความยั่งยืนมากๆ มากกว่าการต่อสู้ การสร้าง
คนรุ่นลูกรุ่นหลานของเรา ผมคิดว่าก็ส�าคัญ ผมคิดว่าถ้ามันผ่านกิจกรรมด้วยกัน เช่น การอาบป่า 
การดูนก การขึ้นห้วยด้วยกัน มันจะเกิดพลัง มีผู้รู้อธิบายให้เราฟัง เด็กก็จะไม่เดินห้างแล้วจะกลาย
มาเดินป่าแทน ซึ่งเราต้องสร้างวัฒนธรรมให้พ่อแม่ได้มีความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย ผมคิดว่า
จุดนี้ส�าคัญมากๆ เพราะมันไม่ได้เรียนในต�ารา มันมาจากความรู้สึกที่อยู่ข้างใน

สำมำรถ สุวรรณรัตน์
 ผมเห็นด้วยกับที่พี่ปอ พี่ตี๋พูด คือ พลังความเชื่อมโยงที่ไม่ใช่ตัวเรากับเพื่อนมนุษย์แต่เป็น
ความเชื่อมโยงที่มาจากพื้นที่ที่เรารู้สึกผูกพันและมีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งกับมัน ถ้าเราเป็น
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ส่วนหนึ่งกับมัน เราก็อยากจะเข้าไปแก้ไข ปรับปรุงให้มันดีขึ้นอย่างแน่นอน

มัทนำ อภัยมูล
 อยากจะพูดถึงเรื่องกิจกรรมหรือว่าการส่งต่อความรู้ อย่างเช่น ที่แม่ทาเราเองเราพยายาม
ปลูกฝังตั้งแต่รุ่นเด็กๆ ก็จะมีค่ายเยาวชนที่จะท�ารุ่นต่อรุ่น ให้เด็กได้เรียนรู้ว่าของดีในชุมชนเรา
มีอะไรอยู่บ้าง อย่างน้อยก็เป็นการสร้างประสบการณ์ก่อนที่เขาจะไปสู่สังคมภายนอก มันเป็นการ
สร้างจากภายในที่จะท�าให้เกิดความรู้สึกจากภายในจริงๆ 

ภัทรำนิษฐ์ โพธิยำรมย์
 อยากสนับสนุนความคิดของพี่ตี๋ที่ว่า ควรจะมีจินตนาการรุ่นใหม่ที่ท�าให้คนรุ่นใหม่มีความ
คิดว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ มันไม่เหมือนเมื่อก่อน เพราะปัจจัยข้อมูลต่างๆ มันท�าให้เด็กเขาถึงข้อมูล
เร็ว มันท�าให้เขาเข้าใจแล้วรู้ได้ว่าปัญหามันกว้างแค่ไหน แล้วเขาช่วยอะไรได้บ้าง ตรงนี้คือภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคม ควรจะปั้นแต่งออกมา ป้อนให้เด็กๆ ป้อนให้คนแบบเราท�าให้เห็นว่า
มันสามารถท�าได้
 อย่างตาลปีที่แล้วอยากปลูกต้นไม้มาก แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดี จะท�าอะไรได้บ้าง มัน
เหมือนมีคนคิดแต่เราไม่รู้ว่าจะไปจับต้นชนปลายอย่างไร ถ้าภาคประชาสังคมเรามีข้อมูลอยู่แล้ว 
แล้วออกแบบข้อมูลให้ย่อยง่าย เด็กๆ เห็นแล้วเข้าใจ อย่างเช่นโรงเรียนของลูกตาลเขาก็มีต้นไม้
ให้เด็กปลูก คือถ้าเราสอดแทรกเข้าไปในสถาบันการศึกษาที่เขาพร้อมท�า เราออกแบบรูปร่างใหม่
ด้วยข้อมูลเก่า แล้วก็ย่อยให้เด็กๆ รู้สึกว่าเขาท�าตรงนั้นได้ ตาลคิดว่า “มันคือคนรุ่นใหม่จริงๆ ที่
อยากจะจัดการฝุ่นจริงๆ” ตาลคิดว่าการแก้ไขมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยไม่ใช่วัยใดวัยหนึ่ง 
แต่เป็นคนเชียงใหม่ทุกคน ทุกวัย ที่จะท�าร่วมกัน

อำยุ จือปำ
 ผมคิดว่าเราต้องมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ ทุกวันนี้เรามีข้อมูลเยอะก็จริงแต่เป็นข้อมูลที่เลือกข้าง
ไปหน่อย แต่ว่ายังไม่มีทางออกให้กับคนที่งงอยู่ว่า ตกลงเขาผิดอะไร เราอธิบายได้ เราก็ต้องท�าความ
เข้าใจ มันอาจจะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ท�ามา บรรพบุรุษท�ามาแล้วเราท�าตาม ผมไม่ได้บอกว่าบรรพบุรุษ
ท�ามาไม่ดีแต่ในสมัยนี้ถ้าเราท�าให้มันดีกว่าเดิมได้ ผมว่าเราก็ควรที่จะท�า อย่างเช่น การท�าเกษตร
ดั้งเดิมก็ต้องปรับตัว เป็นเกษตรผสมผสาน วนเกษตร อันนี้คือค�าถามกว้างๆ ส�าหรับผมคิดว่าก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่ลดฝุ่นควันได้ แต่ก็ไม่ถูกใจทุกเรื่อง ซึ่งเราก็ต้องปรับตัว แต่เป็นการปรับตัวที่ดีต่อตัว
เราเองและคนอื่นได้ ตรงนี้คือเราอาจจะเอาภูมิปัญญาและองค์ความรู้มาหักล้างให้มันเกิดขึ้นจริง
ได้ด้วย สิ่งที่ผมเชื่อเสมอว่าเราต้องเริ่มที่ตนเองก่อน อย่างการปลูกต้นไม้มันไม่ใช่เรื่องง่าย มันต้อง
ดูแล แต่ถ้าเราเริ่มท�าเอง เราได้ดูแลสิ่งเหลานั้นมันก็เกิดขึ้นได้ บางทีเราชอบพูด ชอบเขียน แต่ขาด
การลงมือท�าเพื่อพิสูจน์ให้คนได้รู้

เกียรติศักดิ์ ฉัตร์ดี 
 ผมสนับสนุนเรื่องที่หลายๆ คนพูดคือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันต้องอาศัยข้อมูลที่มี
ความเป็นจริง แล้วก็ลงมือปฏิบัติ เรารู้ เราเปลี่ยนวิธีคิด แล้วจึงน�าไปสู่เรื่องของการลงมือ
เปลี่ยนแปลง ตัดสินใจ แต่คนรุ่นใหม่หลายคนไม่ได้อยู่ในสังคมแบบเรา อันนี้ก็ยากต่อการตัดสินใจ 
เราควรสร้างพื้นที่ใหม่ สังคมใหม่มันเป็นไปได้ แต่ไม่เปลี่ยนแปลงไปโดยเร็ว ผมคิดว่าจะเปลี่ยนแปลง
ใน 10 ปี แต่ถ้าเราท�าก็จะเร็วขึ้น

คนรุ่นใหม่ในเมืองฝุ่นควัน
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สำมำรถ สุวรรณรัตน์
 วันนี้พวกเราพูดคุยกันอย่างน่าสนใจมาก เรียกได้ว่าครบวงจร ทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ เรื่อง
ป่า เรื่องอาหารการกิน การแบ่งปันจากเมืองมาชนบท จากชนบทมาสู่เมือง ในรูปแบบการจัดการ
ที่เข้ากันในทุกภาคส่วน ซึ่งตอนแรกก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ตอนนี้เราก็สามารถ
แก้ปัญหาและปรับตัวเข้ากันได้แล้ว และในปีต่อไปก็จะท�าได้ดีขึ้น
 ในเรื่องพื้นที่สีเขียวตรงนี้ก็เหมือนที่สภาลมหายใจพยายามจะท�าพื้นที่กลางที่จะท�าให้เป็น
พื้นที่เรียนรู้ สร้างพลังและเครือข่ายใหม่ๆ ในการสร้างพลัง การท�างานร่วมกัน และมีการสร้างพื้นที่
ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และนอกจากพูดเรื่องการบริโภค การบริจาค เรายังพูดถึงเรื่องการจัดการ
ขยะด้วย ในที่สุดเรื่องข้อมูลที่เรามีการจัดการข้อมูล แผนที่ ที่เรารู้ว่าไฟอยู่ตรงไหน เราก็สามารถ
เข้าไปช่วยเหลือได้ น่าจะเป็นภารกิจที่ทุกท่านตระหนักกันแล้ว
 ใจความส�าคัญวันนี้ก็คือ เราจะท�าอย่างไรให้คนรุ่นเราขยายออกไปมากขึ้น ซึ่งมีมากกว่าที่
ร่วมเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้ เราก็คิดว่าเราจะท�าให้เกิดความผูกพันที่จะท�าให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 ขอขอบคุณทุกท่าน คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในเมืองสีเขียว ที่มีจินตนาการร่วมกัน มีความคิดดีๆ 
มีข้อเสนอดีๆ คราวนี้ก็เป็นโอกาสดีๆ ที่สภาลมหายใจได้เชิญพวกเรามาร่วมพูดคุยกัน แลกเปลี่ยน
กัน ผมอยากเห็นแบบนี้อีกและน�าไปสู่ข้อเสนอในเชิงนโยบาย ตอนนี้เราอาจจะแลกเปลี่ยนเฉพาะ
กลุ่ม แต่เรายังมีอีกหลายฝ่ายที่เรายังเอื้อมไปไม่ถึง แต่คิดว่าโอกาสต่อไปเราคงมีโอกาสได้เชิญ
คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมพูดคุยกันอีก น�าเอาความคิดมารวมกันเพื่อเสนอภาคส่วนอื่น “ลดความ
ขัดแย้ง สร้างความร่วมมือ” เพื่อให้เชียงใหม่น่าอยู่ ฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ด้วยครับ

บทสรุป
พลังความคิดของคนเลือดใหม่ในเมืองฝุ่นควัน : 
มีความหวัง สร้างความร่วมมือ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

บทสรุปเวทีสาธารณะ “คนรุ่นใหม่ในเมืองฝุ่นควัน” ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ผ่านโปรแกรม zoom ด�าเนินรายการโดย สามารถ สุวรรณรัตน์ มีผู้ร่วมพูดคุยได้แก่ ดร.ชยันต์ 
วรรธนะภูติ, อายุ จือปา (ลี กาแฟอาข่าอ่ามา), ภราดล พรอ�านวย (ปอ นอร์ทเกต), ศุภวุฒิ 
บุญมหาธนากร (ตี๋ ใจบ้านสตูดิโอ), ภัทรานิษฐ์ โพธิยารมย์ (น้�าตาล สายใต้ออกรถ), มัทนา 
อภัยมูล (ปุ้ย ศูนย์เกษตรอินทรีย์กรีนเนท ต.แม่ทา), เกียรติศักดิ์ ฉัตร์ดี (สถาบันชุมชนเกษตรกรรม
ยั่งยืน), วัฒนา ทรงพรไพศาล (ผู้ใหญ่บ้านห้วยขมิ้น) ร่วมด้วย ปลายอ้อ ทองสวัสดิ์ (กรรมการสภา
ลมหายใจเชียงใหม่)

เริ่มต้นด้วยการทบทวนทิศทาง บทเรียนจากการลงมือท�างานในภาคส่วนของตนเอง และ 
“งาน” เชื่อมโยงกับการบรรเทาปัญหาฝุ่นควันได้อย่างไร โดยผู้ร่วมพูดคุยจากภาคเมืองเล็งเห็นว่า 
เครือข่ายความร่วมมือในระดับต่างๆ มีพลังแก้ไขบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่าเฉพาะหน้าได้ 
ทั้งนี้โจทย์ส�าคัญเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว คือ ท�าอย่างไรไม่ให้เกิดไฟป่าและไฟลุกลามต่อไป 

 ภัทรำนิษฐ์ โพธิยำรมย์ (น้�ำตำล สำยใต้ออกรถ) “เราเป็นปลายทางของการแก้ไขปัญหา
เรื่องนี้ คือน�าของที่คนบริจาคให้ไปส่งให้ยังพื้นที่ที่เกิดไฟป่า ถือว่าเป็นปลายทางมากๆ เพราะว่า
ไฟเกิดแล้วเราถึงท�างาน ที่ผ่านมาเราได้รับการบริจาคค่อนข้างเยอะจากหลายๆ ส่วน ซึ่งเรา
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คิดว่าจะท�าอย่างไรให้ตรงนี้ไปถึงพี่ๆ ให้เร็วที่สุด ให้การดับไฟเร็วที่สุด ซึ่งตอนนี้เป้าหมายของกลุ่ม
สายใต้คือจะท�าอย่างไรไม่ให้ไฟลุกลามต่อไปอีก การทบทวนถึงประโยชน์และความต้องการ
ที่แท้จริงของการได้รับความช่วยเหลือกลายเป็นโจทย์ต่างๆ ตามมา บทเรียนจากการท�างานคือ 
“เครือข่าย” เป็นส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพการท�างาน การท�างานเชิงบูรณาการร่วมกันท�าให้การ
ท�างานภาคประชาชนท�างานได้เร็วขึ้น” 

ปี พ.ศ. 2563 สถานการณ์ไฟป่ารุนแรงรอบพื้นที่ผืนป่าที่โอบล้อม “เมืองเชียงใหม่” ทั่วทั้ง
เมืองถูกปกคลุมด้วยควันไฟสีหม่น แต่คนในเมืองหลายกลุ่มก�าลังเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดฝุ่นควัน
ขมุกขมัว ศุภวุฒิ บุญมหำธนำกร (ตี๋ ใจบ้ำนสตูดิโอ) เป็นกลุ่มหนึ่งที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
สีเขียว ผ่านการจัดการพื้นที่ ด้วยมุมมองสถาปนิกชุมชน แม้การเปลี่ยนแปลงจะมีข้อจ�ากัด แต่ก็
เชื่อมั่นว่า อนาคตภาคีความร่วมมือจะท�างานอย่างเข้มแข็งและเข้มข้นยิ่งขึ้น 

“พื้นที่สีเขียวในเมืองไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา แต่เพียงช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน เพราะว่า
ส่วนใหญ่ต้นทางมาจากรอบๆ เมือง เมื่อปีที่แล้วได้เริ่มท�า Scenario ส�าหรับอนาคตว่าเขาจะเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเมืองได้อย่างไร ในมุมของเราพื้นที่สีเขียวมีน้อยมาก แล้วในจินตภาพเราก็นึกไม่ออก
ว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพควรจะเป็นแบบไหน พื้นที่สีเขียวคุณภาพมันไม่ได้หมายถึงต้นไม ้
แต่หมายถึงพื้นที่ชุ่มน้�า... ปีนี้จึงเสนอว่า พื้นที่ของรัฐที่รกร้างกระจัดกระจายเราจะท�าอย่างไร โดย
เริ่มแรกเราก็เสนอไปยังเทศบาล แต่ก็ติดข้อจ�ากัดมากมาย จึงลองท�าภาคพลเมืองว่าจะไปไกลได้
ขนาดไหน นี่คือการท�าในนาม “สวนผักคนเมือง” ร่วมกับภาคีที่หลากหลาย ทบทวนว่าคืออ�านาจ
ส่วนกลางมีอะไร และอ�านาจที่อยู่ในมือเรามีอะไรบ้าง การสร้างการจัดการคนนี้ได้ตอบค�าถามใน
หลายๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันหรือว่าไฟป่า เรารู้ว่าในเชิงทฤษฎีว่า “บูรณาการ” แต่ในทางปฏิบัติ
การ การบูรณาการคืออะไร ต้องเรียนรู้ และขับเคลื่อนกันต่อไป” 
 การน�าเทคโนโลยี และการยกระดับข้อมูล ข่าวสาร เพื่อน�าไปสู่ความเข้าใจร่วมกัน นับเป็น
ประเด็นส�าคัญที่จะเข้ามาหนุนเสริมการขับเคลื่อน ภรำดล พรอ�ำนวย (ปอ นอร์ทเกต) ยกตัวอย่าง
เรื่องโดรนอาสา ว่า “กลุ่มโดรนอาสา เป็นตัวอย่างของการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการ
จัดการทรัพยากร การชี้เป้า ในการดูหัวไฟ การดับไฟ แต่กลับมีข้อจ�ากัดระเบียบข้อบังคับมากมาย 
และยังขาดความต่อเนื่องในการรวบรวมเก็บข้อมูลความเสียหาย ซึ่งการให้คนในเมืองเข้าไปเก็บ
ข้อมูลนั้นใช้ทรัพยากรมากมายมหาศาล เป็นไปได้ไหมที่เราจะให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บโดยชุมชน 
เป็นการเก็บข้อมูลระยะยาว” 

พื้นที่รอบๆ เมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่ป่า อุดมด้วยทรัพยากร และเครือข่ายองค์กรชุมชนที่
หลากหลายเช่นกัน อำยุ จือปำ (ลี กำแฟอำข่ำอ่ำมำ) บอกเล่าถึงความร่วมไม้ร่วมมือในการจัดการ
ไฟป่า และการดูแล การใช้ทรัพยากรอย่างเกื้อกูลอย่างไร 

“ชาวบ้านเริ่มแก้ปัญหาไฟป่าของเขาก่อนแล้ว โดยใช้เครื่องมือของเขา ซึ่งตรงนี้น่าเห็นใจ
เป็นอย่างมาก “สายใต้ออกรถ” และ “ป่าเขาลมหายใจเรา” ได้เข้าไปร่วมงาน โดยน�าเครื่องมือ
อุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมาก... ในหลายๆ ส่วนการท�างานต้องร่วมกันหลาย
ฝ่าย เช่น การน�าเอาของไปให้ในพื้นที่ไฟป่าหลายๆ ส่วนซึ่งในป่ามันไม่ได้เลือกพื้นที่ไม่ได้เลือกเขต 
เราได้รับความช่วยเหลือมาจากหลายๆ พื้นที่... ในระยะยาวเราร่วมกับชนเผ่าอาข่าและมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเรื่องของที่ดินท�ากิน ตรงนี้เราไม่ต้องไปขออนุญาตจาก
ส่วนกลางเราสามารถประสานกับชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการท�ากิน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มต้นไม้
ใหญ่ในพื้นที่สวนกาแฟ ชาต่างๆ เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับฝุ่นควันทั้งหมด... ในตอนนี้ที่ก�าลังท�าคือ 
เรื่องของเมล็ดพันธุ์ คือการแบ่งพันธุ์ปันกัน ในการท�ากิจกรรมการเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่าย
ให้กับกลุ่มที่ท�าเกษตรกรรม”

คนรุ่นใหม่ในเมืองฝุ่นควัน
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 “ชุมชนแม่ทา” เป็นพื้นที่ต้นแบบในด้านเกษตรอินทรีย์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน คนและเครือข่ายในชุมชนแม่ทาดูแล จัดการทรัพยากรและความสัมพันธ์อย่างไร มัทนำ 
อภัยมูล (ปุ้ย ศูนย์เกษตรอินทรีย์กรีนเนท ต.แม่ทำ) เล่าว่า 
 “ทุกวันนี้เราก็มีการเชื่อมกับสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนของแม่ทา สถาบันยั่งยืน รวมถึง อบต. 
ท�างานร่วมกันกับชุมชนว่า เราจะท�าการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้มากแค่ไหน ซึ่งคิดว่าก็เป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยในเรื่องของฝุ่นควันได้ด้วย ซึ่งในแม่ทาเราไม่ได้ขยับแค่เรื่องของเกษตรอินทรีย์ 
แต่เราขยับในเรื่องของป่าชุมชนด้วย ในแม่ทาถ้าเกิดไฟป่าในชุมชนก็จะมีการจัดการของตนเอง คือ
มีการระดมคนไปช่วยกันดับไฟป่า รวมถึงการจัดการด้านขยะ อบต. มีการส่งเสริมในเรื่องของการ
ก�าจัดขยะเปียกในครัวเรือน โดยใช้แมลงวันทหารในการช่วยย่อยขยะเปียก เราก็จะได้ปุ๋ยหมักจาก
ตรงนั้นเพื่อไปใช้ในการเกษตรด้วย”
 ในส่วนของ “สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน” เกียรติศักดิ์ ฉัตร์ดี ทบทวนถึงบทบาทของ
สถาบันฯ ต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทุกวันนี้ว่า “ตอนนี้สถาบันฯ ท�าในส่วนของ “ผู้จัดการกลาง” 
ระหว่างเกษตรกรที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้ว 
ตอนนี้เราท�าทั้งหมด 16 อ�าเภอ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมาเราก็ส่งเสริมให้เกษตรกร
ไปจ�าหน่ายในรูปแบบของตลาดนัด ตลาดชุมชน ตรงนี้เรามองว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหา
เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันในเชียงใหม่ระดับหนึ่ง แต่ในช่วงวิกฤตโควิด เราจัด “หน่วยจัดการกลาง” ให้
เราเป็นธุรกิจของสังคมในการคิดเรื่องของต้นทุนที่เป็นธรรมให้กับเกษตรกร จัดระเบียบเรื่องการ
ขนส่งให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม ตอนนี้ผู้บริโภคที่สั่งซื้อไกลจากเดิมเป็น 10-20 
กิโลเมตร”
 สำมำรถ สุวรรณรัตน์ ผู้ด�าเนินรายการชวนระดมความคิดต่อว่า แต่ละส่วนจะขยับการ
ท�างาน การจัดการฝุ่นควัน การจัดการไฟ การรับบริจาค การจัดการเครือข่าย ให้ชัดเจนขึ้นอย่างไร 
โดยเฉพาะภาคประชาสังคม 

ความร่วมมือของคนรุ่นเก่า รุ่นใหม่ และรุ่นกลางเก่ากลางใหม่ ในการเคลื่อนไปพร้อมกัน
คือส่วนส�าคัญ ภัทรำนิษฐ์ โพธิยำรมย์ ย้�าว่า “เราควรเชื่อมต่อคนที่เคยท�ามาแล้ว เก่า เก่ากลาง 
เกือบใหม่ แล้วก็คนใหม่ เข้าด้วยกัน เพื่อบูรณาการทิศทางที่จะท�างานด้วยกันในภาคประชาสังคม 
ตรงนี้คือสิ่งที่คิดว่าควรจะเตรียมพร้อมเพราะว่าต้นทุนเรามีแล้ว แล้วเราจะท�าอย่างไรให้ตรงนี้เป็น
ฟันเฟืองส�าคัญในภาคประชาชน... ทั้งนี้ความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่เรามีจุดร่วมเดียวกัน
คือ ฝุ่นควัน ไฟ อย่างพี่ตี๋เป็นสถาปนิกถนัดเรื่องพื้นที่สีเขียว สภาลมหายใจถนัดเรื่องนโยบาย ด้าน
ข้อมูลเชิงวิชาการ สายใต้ฯ อาจถนัดเรื่องการสื่อสารการปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว การประชาสัมพันธ ์
ตรงนี้สามารถเชื่อมกันได้” 

เช่นเดียวกับ เกียรติศักดิ์ ฉัตร์ดี ที่เห็นความส�าคัญเรื่องเครือข่ายความร่วมมือ “ในเชียงใหม ่
มีคนหลายคน หลายกลุ่มท�าเรื่องดีๆ ให้กับเชียงใหม่ แต่ที่ผ่านมาคือต่างคนต่างท�า เพราะมีความ
ถนัดต่างกัน มันไม่ได้เกิดการเรียงร้อยหน่วยงานที่จะเป็นกลไกในการที่จะเชื่อมกัน ตรงนี้ผมคิดว่า
ส�าคัญ...” 

ด้าน มัทนำ อภัยมูล มองว่า “เรามี “ทุน” อยู่เยอะมาก ที่มองอยู่มี 3 เรื่อง อันดับ 1 
“เครือข่าย” มีภาคี ทั้งในเมืองและชนบทที่เชื่อมกันอยู่แล้ว อันดับ 2 “ความมั่นคงทางอาหาร” 
ในเชียงใหม่เรามีอาหารที่เพียงพอ เพียงแต่เราจะเชื่อมโยงกันอย่างไรให้วิกฤตมันดีมากขึ้น อันดับ 
3 คือ “พื้นที่เรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ” เรื่องการท�ามาหากิน คือเอาคนรุ่นเก่า รุ่นใหม่มาแชร์
ประสบการณ์ร่วมกัน”
 ฝุ่นควันไม่ใช่แค่การแก้ไขเฉพาะหน้า ต้องจินตนาการอนาคตแบบใหม่ วัฒนธรรมแบบใหม ่
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และคิดการใหญ่ ศุภวุฒิ บุญมหำธนำกร มองว่า “ที่ผ่านมาเราเห็นความตื่นตัวของประชาชน
ด้วยความที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้า แต่เรื่องฝุ่นควันเป็นปัญหาระยะยาวมาก ต้องมีแผนการที่น�า
ประชาชนมาเชื่อมต่อกัน อีกส่วนหนึ่งคืองานโครงสร้าง เราจะท�าอย่างไรให้การสร้างแผนที่โยงกับ
ส่วนรัฐ ทั้งด้านทรัพยากรและด้านกฎหมายที่ติดขัดกับเราด้วย มันอาจจะฟังดูยาก แต่ถ้าเราอยาก
จะเดินระยะไกลเราก็ต้องเริ่มท�า ณ จุดนี้ เราต้องการจินตนาการอนาคตแบบใหม่ วัฒนธรรม
แบบใหม่ที่ไม่ได้มีคู่ขัดแย้งระหว่าง รัฐกับประชาชน ผมคิดว่าการลงมือท�าคือการสร้างดุลยภาพ
ระหว่าง แผนการ การปฏิบัติการ ที่เชื่อมร้อยกัน”
 “ผมคิดว่าจุดที่เป็นการเชื่อมโยงรัฐกับประชาชนให้คิดการใหญ่ด้วยกันได้ คือ อันดับแรก 
ธงที่รวมเอา รัฐ พ่อค้า ประชาชน นักวิชาการ มาอยู่รวมกันเรามีหรือยัง อย่างที่สอง ความสัมพันธ์ 
ที่คนรู้สึกว่าอยู่ในระนาบเดียวกันไม่ได้อยู่คนละฝักฝ่าย เพราะถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิด
การแลกเปลี่ยนในเชิงทรัพยากร คือทุกฝ่ายจะต้องคุยกันเพื่อให้เห็นภาพที่ตรงกัน ผมคิดว่ารัฐ 
ถ้าเขาเห็นอุปสรรค เขาก็จะพยายามเปลี่ยนโครงสร้าง และค่อยๆ แก้ไปด้วยกัน” 

ทั้ง ภรำดล พรอ�ำนวย และ อำยุ จือปำ ทิ้งท้ายถึง “องค์ความรู้ ความเข้าใจ” ต่อเรื่อง
สาเหตุ การแก้ปัญหา สถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันที่เกิดขึ้น 

คนรุ่นใหม่ในเมืองฝุ่นควัน
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 8

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการจัดการไฟป่า

วันเสาร์ที่  16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
เวลา  13.00-15.00  น.

ผู้ร่วมเสวนา
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดุลย์ฤทธิ์ ฤทัยวรุณรัตน์  ผู้อ�านวยการส่วนควบคุมไฟป่า
อ.พันธวัช ภูผาพันธกานต์  นักวิชาการอิสระ รัฐศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนา
เดโช ไชยทัพ  ผู้อ�านวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ)
กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน  นายก อบต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์  นายกเทศบาลต�าบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ดร.โอฬาร อ่องฬะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้ด�าเนินรายการ)
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รอบที่ 1
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ 
 เรื่องนี้ส�าคัญ หวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทส�าคัญในการผลักดัน ด้วย
ความร่วมมือของหลายๆ ฝ่าย ในการแก้ปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า

เดโช ไชยทัพ
 เจตนารมณ์คือเพิ่มความร่วมมือ ลดเหตุของฝุ่นควัน และลดผลกระทบ โดยอาศัยความรู้
และความร่วมมือของทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกส�าคัญในการลดเหตุ ลด
ผลกระทบ โดยอาศัยความรู้เข้าไปบริหารจัดการ 

อ.พันธวัช ภูผำพันธกำนต์
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ตรงกลางระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน 
และจะมีผลอย่างยิ่งต่ออนาคตของการคลี่คลายสถานการณ์ปัญหา วันนี้มาเสนอมุมมองทาง
รัฐศาสตร์ เพื่อเห็นแนวทางในการท�างานร่วมกัน 

อ.ไพสิฐ พำณิชย์กุล 
 สิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นถือเป็นการบุกเบิก จากเดิมที่ท้องถิ่นเป็นหน่วยที่ปฏิบัติตามค�าสั่ง 
ยกระดับไปสู่การจัดการตนเอง ผ่านกรณีศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม ดินน้�าป่า วันนี้จะมาชวน
แลกเปลี่ยน Unlock ในทางกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสไว้แล้ว 

ดร.โอฬำร อ่องฬะ 
 โจทย์ในวันนี้เราก�าลังชวนคุยเรื่องโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก จาก
แผนการกระจายอ�านาจปี 42 ในปี 46 มี 245 ภารกิจที่ต้องถ่ายโอนภายในปี 49 อีกส่วนคือการ
ถ่ายโอนงบประมาณสู่ท้องถิ่น ตามแผนระบุว่าต้องมีการถ่ายโอนประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบัน
ก็ยังไปไม่ถึง ที่ส�าคัญตอนนี้คือการถ่ายโอนภารกิจควบคุมไฟป่าจากกรมป่าไม้ไปให้ อปท. ซึ่งน่าจะ
เข้ามาตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ตั้งแต่ 47 ถึง 51 ถ่ายโอนไปกว่าพันสามร้อยแห่ง หลังจากนั้น
กรมอุทยานฯ ก็ถ่ายโอนภารกิจให้กรมป่าไม้ กรมป่าไม้ถ่ายโอนให้ อปท. อีกพันสี่ร้อยแห่ง ปัจจุบัน 
อปท. ได้รับการถ่ายโอนจากกรมป่าไม้ 2,000 กว่าแห่ง แต่บทบาทนี้ของ อปท. พบว่าเลือนราง
และมีอุปสรรคมาก 

ดุลย์ฤทธิ์ ฤทัยวรุณรัตน์ 
 พระราชบัญญัติขั้นตอนการกระจายอ�านาจปี 2542 พ.ร.บ. มุ่งเน้น อปท. ทั่วประเทศ
ได้บริหารจัดการ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ที่มี อปท. นั้นๆ อยู่ ตอนนั้นยังเป็นกรมป่าไม้เดิม ยังไม่มีการแบ่งเป็นกรมป่าไม้กับกรมอุทยาน 
เตรียมถ่ายโอน 2,000 กว่า อปท. ทั่วประเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ท้องถิ่น เริ่มด�าเนินการมา
ตั้งแต่ปี 43 สมัยที่เป็นกรมป่าไม้เดิม 
 ต่อมา ปี 45 มี พ.ร.บ. แบ่งกระทรวงทบวงกรม แบ่งกรมป่าไม้เดิมเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลป่าอนุรักษ์ กรมป่าไม้ดูแลป่าสงวน ในภารกิจดังกล่าวให้กรมป่าไม้มุ่งเน้น
ที่จะสร้างป่าเศรษฐกิจ จึงไม่มีสถานีไฟป่าอยู่เลย กรมป่าไม้ได้ไปสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ภายหลังก็ย้ายมาสังกัดกระทรวงทรัพย์ฯ หน่วยงานควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้เดิมทั้งหมด ย้ายไป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกับการจัดการไฟ
ป่า
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อยู่กับกรมอุทยานฯ เพื่อป้องกันรักษาและอนุรักษ์ ช่วงแรกภารกิจถ่ายโอนให้ อปท. จึงให้กรม 
อุทยานฯ ถ่ายโอนภารกิจควบคุมไฟป่า ตั้งแต่ปี 2547-2557 1,300 กว่าแห่งก็ด�าเนินการโดย
กรมอุทยานฯ
 ต่อมากรมป่าไม้เองได้เริ่มตั้งหน่วยควบคุมไฟป่าในปี 2551 เป็นหน่วยงานส่วนกลางเล็กๆ 
พอมาเริ่มภารกิจควบคุมไฟป่า กรมอุทยานฯ ในปี 53 ทบทวนภารกิจควบคุมไฟป่า การถ่ายโอน
พื้นที่ควบคุมไฟป่าในป่าสงวนเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ ส่งมอบให้กรมป่าไม้ต่อตั้งแต่ปี 
53 เป็นต้นมา กรมป่าไม้ก็ถ่ายโอนต่อเนื่องจนได้ทั้งหมด 2,000 กว่า อปท. ซึ่งเป้าทั้งหมดคือ 
2,969 แห่ง ถ่ายโอนแล้ว 2,629 แห่ง คงเหลือที่ยังไม่ถ่ายโอน 87 แห่ง ซึ่งบาง อปท. ก็ยังไม่มี
ความพร้อมที่จะรับภารกิจนี้ 
 ปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากถ่ายโอนภารกิจไป กรมป่าไม้ก็ไม่สามารถตั้งหน่วยงานที่ไปดับ
ไฟป่าได้ เพราะส�านักงบประมาณมองว่าเป็นภารกิจที่ถ่ายโอนให้ อปท. ไปแล้ว การด�าเนินการใน
พื้นที่ป่าสงวนต้องด�าเนินการโดย อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจไป ส่วน อปท. เกิดปัญหาคือ
ได้รับภารกิจที่ถ่ายโอนมาจ�านวนมาก ด้วยข้อจ�ากัดเรื่องงบประมาณของ อปท. เอง จึงมีปัญหาเรื่อง
การตั้งงบประมาณ ความเร่งด่วน ความจ�าเป็น ภารกิจนี้จึงกลายเป็นเรื่องท้ายๆ และเป็นปัญหา
เรื่อยมา อปท. จึงไม่เข้มแข็งที่จะลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน อปท. จัดเก็บรายได้น้อย 
แต่ต้องดูแลผืนป่าจ�านวนมาก กรมป่าไม้เองก็ติดปัญหาการก่อตั้งหน่วยงานควบคุมไฟป่า เพราะ
เป็นภารกิจถ่ายโอนไปแล้ว นี่เป็นประเด็นปัญหาที่เราต้องมาหาทางออกทางแก้ ปัจจุบันภารกิจ
ควบคุมไฟป่าโดยกรมอุทยานฯ ก็ยังไม่เพียงพอกับสถานการณ์และพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งก�าลังคน
และอุปกรณ์ 

ดร.โอฬำร อ่องฬะ 
 คือโอนไปแต่ภารกิจ อ�านาจในการตัดสินใจและงบประมาณก็ไม่ได้ตามมากับภารกิจด้วย 
และยังมี อปท. จ�านวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ถ่ายโอน 

กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน 
 ในส่วนท้องถิ่นเวลาท�างานมีปัญหาอุปสรรคในการใช้งบประมาณ การถ่ายโอน ในเรื่อง
ไฟป่าหมอกควันมีการตีประเด็นไปหลายเรื่อง ตอนแรกน้องๆ ข้าราชการก็ยังไม่กล้าตัดสินใจและ
มีปัญหาในการตีความ และคนท�างานมีสไตล์ไม่เหมือนกัน บางคนมีภารกิจในการด�าเนินงาน 
บางคนใช้ตัวพื้นที่เป็นกรอบด�าเนินงาน แต่ที่แม่ทาเราพยายามใช้ตัวของชุมชน ประมาณปี 53 ใช้
การอุดหนุนตัวองค์กร มีการขึ้นทะเบียนจดแจ้ง ล็อก 5 เปอร์เซ็นต์ ท้องถิ่นอุดหนุนชุมชนโดยตรง
ได้ยากขึ้น ก่อนหน้านี้องค์กรสามารถเคลื่อนไหวดูแลคนและจัดการท�างานได้เต็มที่ได้โดยมีตัวชี้วัด
มาแสดง 
 ต่อมามีล็อกปี 53 ในช่วงที่มีการต้องขึ้นทะเบียนกับ อปท. ต้องมีหน่วยงานราชการรับรอง 
ท�าให้การอุดหนุนได้ยากขึ้น กลายเป็นว่า ภารกิจนี้ถูกส่งมาที่ตัว อปท. ทุกอย่างต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของ อปท. ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การเลี้ยงอาหารแก่อาสาสมัครท�าแนวกันไฟ อาสาสมัคร
ลาดตระเวน เฝ้าระวัง หรือดับไฟ น้องๆ ข้าราชการก็เซฟตัวเอง โดยต้องใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ต้องท�าอาหารจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน ก็ท�างานล�าบาก ต้องมีรูปถ่าย มีลายเซ็นชาวบ้าน ต้องเซ็น
เองเซ็นแทนไม่ได้ ชาวบ้านรู้สึกว่าท�างานก็ยากติดขัด ต่อมาก็เริ่มผ่อนคลาย เรียนรู้ เอางานเป็น
ตัวตั้ง ที่แม่ทาพยายามท�าให้ถูกใจคนท�างานคือชาวบ้านที่ดับไฟป่า ซึ่งเป็นงานที่เหนื่อยมาก แต่ก็
พยายามหาจุดที่ลงตัวที่คนในส�านักงานก็ท�าอย่างถูกระเบียบด้วย ที่แม่ทาเราเน้นความไม่มีทุจริต
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คอร์รัปชัน แต่บางเรื่องที่เป็นอุปสรรคในการท�างานเราก็ช่วยกัน ซึ่งเกิดจากการที่ท�างานร่วมกัน  
เชื่อมั่นไว้ใจกันและกัน การพูดคุยกับส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เราก็นั่งคุยแจกแจง หน่วย
ตรวจก็เข้าใจ มองภาพใหญ่ที่เราน�าเสนอ 

ดร.โอฬำร อ่องฬะ
 (จับประเด็นจากนายกกนกศักดิ์) ก่อนปี 53 ท้องถิ่นสามารถอุดหนุนงบประมาณแก่
ชาวบ้านโดยตรง แต่หลังจากนั้นมีระเบียบ กลไกที่ระบุว่าการที่จะสามารถรับงบประมาณท้องถิ่น
ได ้จะตอ้งเปน็นติบิคุคล องคก์รชาวบา้นจงึไมส่ามารถรองรบังบประมาณทีถ่า่ยโอนมาได ้อกีประเดน็
ที่นายกกนกศักดิ์สะท้อนคือกลไกของข้าราชการท้องถิ่น เป็นเรื่องของการตีความตัวเนื้อหา ถ้า
พนักงานท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ เช่น ปลัด การคลังต่างๆ หากเห็นภาพไม่ตรงกับชาวบ้าน ก็จะท�างาน
ล�าบาก

เดโช ไชยทัพ
 1. มันมีความจ�าเป็นที่การถ่ายโอนภารกิจครั้งนี้ต้องถูกยกระดับมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม 
เพราะแนวโน้มวิกฤตไฟป่ารุนแรงมากขึ้น เป็นความเดือดร้อนของคน 9 จังหวัดภาคเหนือ ปีนี้เกิด
ไฟป่าเกือบ 17 ล้านไร่ทั่วประเทศในพื้นที่ป่า แต่กลไกหรือหน่วยงานรับผิดชอบน้อย สถานีควบคุม
ไฟป่าในเชียงใหม่ 13 สถานี มีพื้นที่รับผิดชอบแค่ 2 ล้านไร่ การดูแลจัดการขึ้นกับการมีคนไปดูแล 
แต่พื้นที่ที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปประมาณ 5 ล้านไร่ ในท้องที่ 101 อปท. ไม่ได้มีแผนปฏิบัติการ 
ดังนั้นวิกฤตฝุ่นควันไฟป่า จึงจ�าเป็นต้องให้องค์กรเหล่านี้ลุกขึ้นมาท�าหน้าที่ อย่างจ�าเป็นเร่งด่วน
และท้าทาย โดย อปท. ไปส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชน เป็นพระเอก มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มี
แผน มีคณะกรรมการ มีระเบียบกฎกติกา อบต. ไม่ใช่มาท�าหน้าที่ดับไฟป่า จะเห็นว่าที่ผ่านมา ความ
ส�าเร็จของสถานีควบคุมไฟป่าที่ท�าโดยเจ้าหน้าที่เอง ศักยภาพท�างานดับไฟ 30 เปอร์เซ็นต์ อีก 70 
เป็นความร่วมมือของชุมชน (ตัวอย่างจากสถานีควบคุมไฟป่า ดอยอินทนนท์)
 2. การบริหารจัดการในป่าผืนหนึ่งต้องท�าเรื่องการป้องกัน ท�าเรื่องการฟื้นฟู และท�าเรื่อง
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เวลาดูว่าท�าไมท้องถิ่นไม่อยากเข้ามามีส่วนร่วม เพราะท้องถิ่นตอนนี้
มีหน้าที่เพียงเข้าไปป้องกันไฟป่า ไปจัดการไฟป่า แต่หน้าที่ที่จะเอื้ออ�านวยให้เกิดการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน การพัฒนาแหล่งน้�า การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ การพัฒนาสิทธิในการใช้
ประโยชน์ที่ดินต่างๆ ยังไม่เกิดขึ้น ท้องถิ่นจึงไม่อยากเข้ามามีส่วนร่วมมากนัก ท�าอย่างไรจึงจะ
ไปสู่การบริหารจัดการที่ครบวงจร สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือพระราชบัญญัติป่าชุมชน ที่ไปส่งเสริม
รับรองสิทธิของชุมชนในเขตป่าสงวน ให้เข้ามาท�าหน้าที่ ป้องกัน ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน ถ้าในระดับต�าบลไปขึ้นทะเบียนป่าชุมชน ชุมชนแห่งนั้นก็มีความชอบด้วยระเบียบด้วย
กฎหมายที่ อบต. สามารถสนับสนุนงบประมาณไปจุดนั้นได้ 

ดร.โอฬำร อ่องฬะ  
 การก้าวข้ามจากการรวมศูนย์ไปสู่การกระจายอ�านาจในทางรัฐศาสตร์ อาจารย์มองอย่างไร

อ.พันธวัช ภูผำพันธกำนต์
 การถ่ายโอนเหมือนนิยายชีวิตที่มีกระบวนการต้องท�าต่อไป ถ่ายโอนมาแล้วองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเอาไปใช้ได้จริง เนื่องจาก 1. อยู่ที่ตัวผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ขออ้างอิงท่าน
นายกกนกศักดิ์ ที่กล้าที่จะท�านอกต�ารา ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ผมมองว่าต่อให้ถ่ายโอน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกับการจัดการไฟ
ป่า
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งบประมาณ ถ่ายโอนทรัพยากร ถ้าตัวผู้บริหารเองไม่เห็นว่าเรื่องใดเป็นปัญหา ไม่ได้รุนแรง ไม่ใช่
เนื้อหาส�าคัญของเขา ก็อาจไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาท�า 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เรื่องไฟป่า เรื่องทรัพยากร 
ไม่ใช่งานของท้องถิ่นมาก่อน (เป็นงานของกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ) กลายเป็นความรู้ใหม่ที่ อปท. 
ไม่มี ที่ท�าอยู่ปัจจุบันอย่างที่ท่านกนกศักดิ์ท�าอยู่ เป็นการใช้มิติของชาวบ้านบนฐานวัฒนธรรมชุมชน 
 อปท. ไม่จ�าเป็นต้องมีชุดดับไฟของตัวเอง แต่เป็น Hub (จุดเชื่อม) ดึงเอาชาวบ้านในพื้นที่
เข้ามา ดึงเอาภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และอื่นๆ เข้ามา ควรไปถอดบทเรียนจากแม่ทา (การ
ออกแบบการจัดการ) ชาวบ้านเป็นปลายน้�า ถูกมองว่าเป็นผู้ที่จุดไฟ และจะต้องเป็นคนที่ดับไฟ ถ้า
ชาวบ้านมองว่านี่คือปัญหาของเขา ถ้า อปท. สามารถสร้างมิติทางสังคมขึ้นมา แล้วใช้มิติทางสังคม
นี้เป็นตัวน�า แล้วเอาระเบียบทางกฎหมายไปเสริม แต่ถ้าเอาระเบียบทางราชการเป็นตัวน�าจะเกิด
ปัญหาทันที ปีที่แล้วผมเคยถอดบทเรียนเชียงรายเรื่องซิงเกิลคอมมานด์ ผมมองว่าไม่ประสบ
ความส�าเร็จเพราะชาวบ้านไม่มีส่วนร่วม 
 สิ่งส�าคัญที่ต้องเรียนรู้คือองค์ความรู้ในการจัดการไฟ ทั้งสามช่วง ก่อนเกิดไฟ ระหว่าง และ
หลังเกิดไฟ จึงมาถึงตัวที่ 3 เรื่องงบประมาณ
 3. เรื่องงบประมาณ ต่อให้เป็นท้องถิ่นขนาดเล็ก จัดเก็บรายได้น้อย ท่านก็ยังต้องบรรจุแผน
ยุทธศาสตร์จัดการไฟเข้าไปในแผนของท่าน เพื่อที่จะได้ท�าหน้าที่เป็นฮับได้ อย่างน้อยถ้าท่านผ่าน
เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีแผนรองรับ ถึงเวลาต้องสร้างความร่วมมือ กับภาคประชา
สังคม หรือดึงเอาชาวบ้านขึ้นมา อย่างน้อยก็มีอะไรแบ็กอัปเขา ให้สามารถท�างานได้ และแบ็กอัป
ผู้บริหารและข้าราชการในท้องถิ่นด้วย ว่าการที่ผู้บริหารดึงทรัพยากรภายนอกเข้ามาช่วยจัดการ
ไฟป่า มันมีข้อบัญญัติช่วยแบ็กอัปอยู่ 
 อีกประการคือเรื่องต้นน้�ากลางน้�าปลายน้�า ต้นน้�าว่าด้วยเรื่องระเบียบ การถ่ายโอน ถ่าย
โอนมาแล้วท�าอย่างไร อปท. จะสามารถด�าเนินการได้ กลางน้�าคือตัว อปท. ปลายน้�าคือชาวบ้าน 
ท�าอย่างไรให้กลางน้�ากับปลายน้�ามาเจอกันได้

ดร.โอฬำร อ่องฬะ
 ไม่ใช่เรื่องการจัดการไฟป่า แต่เป็นเรื่องการออกแบบการจัดการไฟป่า 

อ.ไพสิฐ พำณิชย์กุล 
 ข้อจ�ากัดทางกฎหมาย จะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการจริงอย่างไรบ้าง 
 1. ข้อมูล Reality เช่นข้อมูลที่กนกศักดิ์น�าเสนอ 2. หมั่น Update ประสบการณ์ดับไฟป่า
ในแต่ละปี และล่าสุดที่ก�าลังจะเกิดคือ การผลักดันข้อเสนอที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ 3. ลักษณะข้อมูล
ที่เอามาใช้ในการคิด เป็นการมองคู่ขนานระหว่างภาพระดับ Macro กับ Micro เช่นข้อมูลที่เดโช
น�าเสนอ ข้อมูลที่สะท้อนกันนี้เป็น Pragmatic คือมาจากการปฏิบัติ ทิศทางในการสร้างระบบใน
การจัดการฝุ่นควัน ภาคแรกเป็นการ Unlock กฎระเบียบต่างๆ เรื่องของงบประมาณ เรื่องคน 
นี่เป็นการแก้ปัญหาไฟป่าที่เกิดฝุ่นขึ้นมา แต่เป้าจริงเป็นภาค 2 เช่นที่เดโชพูดเมื่อครู่ การจัดการ
ไฟป่าตอนนี้เป็นการบรรเทาหรือป้องกัน แต่ถ้าอยากให้เป็นการจัดการที่ยั่งยืนจริงๆ ต้องไปถึงขั้น
ที่ให้ชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมการจัดการฐานทรัพยากร ดิน น้�า ป่า อากาศ 
อันนี้เป็นเป้าที่ต้องไปให้ถึง 
 ประเด็นสุดท้ายที่อยากเสนอ บทบาทท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร มาตรา 77 ใน
รัฐธรรมนูญพูดถึงเรื่องของการประเมินระบบ การด�าเนินการภาครัฐ ระบบการจัดการทรัพยากร
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ที่มีอยู่มันท�าให้เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างไร ต้นทุนที่เกิดจากการรวมศูนย์จัดการทรัพยากรนี้ กระจาย
ภาระให้ทั่วประเทศร่วมแบก คือความเสียหายจากระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ เรื่องการปรับรื้อ 
การน�าแนวคิดผังในการใช้พื้นที่ เช่น ของปกาเกอะญอ ไม่ใช่ให้การกระจายอ�านาจครั้งนี้ไปจบที่การ
ดับไฟและจบแค่นั้น ท�าอย่างไรจะน�าไปสู่การวางผังในการใช้พื้นที่ ในแง่ของแผนฟื้นฟู แผนป้องกัน 
งบประมาณ ถ้าย้อนดูชุมชนที่ประสบความส�าเร็จในการจัดการทรัพยากร ล้วนท�าแตกต่างไปจาก
วิธีที่ระบบราชการสั่งให้ท�า คือภายนอกเหมือน แต่ไส้ในต่างไปจากระบบราชการ 

รอบที่ 2
ดร.โอฬำร อ่องฬะ
 ชวนมองไปข้างหน้า ควรจะต้องสร้างรูปธรรมหรือปฏิบัติการอย่างไรบ้างที่ท�าให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นสามารถออกแบบบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ รวมถึงการจัดการไฟป่า 

กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน 
 ปัญหาอุปสรรคคือเรื่อง 1. ของความกลัว ที่ยังก้าวไม่พ้น ชุมชนก็ปล่อยให้นายกเข้าไปใน
องค์กรท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องระเบียบท้องถิ่นซึ่งน้องๆ ในส�านักงานกลัวกันมาก มองไปข้างหน้า
ต้องมีรูปแบบต้นแบบที่จะท�าเรื่องนี้ อาจจะเริ่มที่ประเด็นไฟป่าหมอกควัน เหมือนมีอะไรเป็นไม้กัน
หมาให้กับตัวผู้บริหารท้องถิ่นบ้าง หลายเรื่องเขาต้องสู้เอง โดยเฉพาะเมื่อเจอกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ละเอียดและยึดระเบียบเคร่งครัด มีผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าฯ และหน่วยจังหวัดที่ต้องไปช่วยท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้ ป่าไม้อุทยาน ตัวขององค์กรท้องถิ่น เอกชน ต้องมาช่วยกัน ลองท�าดู 
ให้ส�าเร็จ 
 2. ตอ้งปรบักระบวนวธิคีดิวา่ไมใ่ชแ่คเ่รือ่งการดบัไฟ แตเ่ปน็สว่นหนึง่ของการจดัการคณุภาพ
ชีวิตของทั้งต�าบล เรามีพื้นที่ในการท�างานน้อย อย่างแม่ทา 73,000 ไร่ ถ้ายึดกฎหมายท้องถิ่น 
ก็ท�าได้แค่ 5,300 ไร่ ที่เหลือเป็นป่าสงวนทั้งหมด ท้องถิ่นอื่นๆ ในเชียงใหม่เชียงรายก็เหมือนกัน 
ถ้าไม่มองกายภาพทั้งหมด ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง อยากให้มองภาพใหญ่ อย่ามองเป็นป่าสงวน 
ระบบจะเดินไปข้างหน้าได้ 
 สรุปคือ 1. กลัว 2. เห็นว่าไม่ใช่เรื่องของเรา เวลาไปขอความร่วมมือจึงยาก ถ้าทลายสอง
ข้อนี้ได้ มองเป็นภาพใหญ่ อย่าแยกมองเป็นป่าอุทยาน ป่าสงวน พื้นที่ท้องถิ่น เดิมท้องถิ่นดูการ
เผาโล่งแจ้ง ผู้ใหญ่บ้านก�านันดูพื้นที่ป่าสงวน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ดูพื้นที่ใครพื้นที่มัน การแยกแบบนี้
ท�างานไม่ส�าเร็จ และอยากให้มองเป็นระบบการจัดการคุณภาพชีวิตทั้งหมด ไม่ใช่แค่เรื่องไฟป่า
หมอกควัน 

ดุลย์ฤทธิ์ ฤทัยวรุณรัตน์ 
 ในฐานะที่ดูนโยบายและปฏิบัติการด้วย เห็นตรงกันที่จะให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม อาจ
เข้าใจว่าเดิมกรมป่าไม้ไม่เปิดโอกาสให้ใช้ทรัพยากร จริงๆ แล้วด้วยภาพรวมสองปีที่ผ่านมา อธิบดี
กรมป่าไม้เห็นถึงความส�าคัญเรื่องคนอยู่กับป่า ท�าอย่างไรจะลดผลกระทบจากการใช้ทรัพยากร
ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ปรับตัวแก้ข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่จะให้คนอยู่กับป่าภายใต้เงื่อนไขกติกา 
ที่จะต้องอยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก้ พ.ร.บ. มาตรา 7 เรื่องไม้หวงห้าม ที่จะส่งเสริมให้คน
มาสร้างป่าสร้างรายได้ กฎหมายในอดีตที่เป็นปัญหาในการพัฒนา ตอนนี้ได้รับการแก้ไขไปมาก เรา
มี พ.ร.บ.ป่าชุมชนที่ประกาศใช้แล้ว ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ป่าที่มีปัญหามานาน เดิมไม่อยาก
มีส่วนร่วมเพราะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ ต่อจากนี้ไปคงไม่ใช่แล้ว ต่อจากนี้คงหันหน้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกับการจัดการไฟ
ป่า
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มาคุยว่าจะเดินไปด้วยกันอย่างไร มีการอนุญาตมากมายที่จะให้ประชาชนอยู่กับป่า และพัฒนา
ตนเอง ที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันใจในเรื่องของการอนุญาต กรมป่าไม้ก็พยายามแก้ อธิบดีก็ย้�าว่าให้
ความส�าคัญเรื่องการกระจายอ�านาจ ให้ท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนอ�านาจมีการขับเคลื่อนให้
สมบูรณ์ อยากเห็นสองเรื่องคือ 1. ตั้งคณะท�างานเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการที่จะมีกลไกใน
ระบบงบประมาณ ระเบียบ ข้อสั่งการต่างๆ ที่จะต้องด�าเนินไป 2. ในระดับพื้นที่ คณะท�างานที่จะ
ต้องขับเคลื่อนเป็นเสมือนตัวอย่างให้กับท้องถิ่นอื่นๆ ที่ยังไม่เข้มแข็ง ไม่มีความกล้า ที่จะลุกขึ้นมา 
บริหารจัดการ จะได้มีความมั่นใจ การแก้จะไม่แก้ที่ปลายเหตุคือการดับไฟ ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการ
มีชุดดับไฟ แต่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าทางตรง และ
เป็นสาเหตุเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม ได้มีทางออก ทางเลือกที่จะต้องได้รับการหนุนเสริมจากภาคส่วน
ต่างๆ 

เดโช ไชยทัพ
 ขอบคุณผู้ว่าฯ เชียงใหม่ที่มองเห็นการณ์ไกลว่าการแก้ปัญหาไฟป่า ไม่ใช่มาแก้ไขช่วงตั้ง
คณะกรรมการธันวามกรา แต่ผู้ว่าตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตั้งแต่เดือนพฤษภา การคิดงานโดย
ละเอียดมากขึ้น กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากล่างขึ้นบน กับแนวที่สอง สั่งการจากบนลงล่าง แต่
เกิดมีแนวที่สาม เอาแนวทางทั้งสองสร้างตัวแพลตฟอร์มกลางที่มีความเป็น Partnership ที่มาจาก
หลากหลายกลุ่ม วิชาการ ธุรกิจ ข้าราชการ ภาคประชาสังคม และองค์กรประชาชนต่างๆ เหมือน 
สโนว์บอลกลิ้งกลมไปข้างหน้า NGO ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ไม่มีพลังสร้างความ
เปลี่ยนแปลง ขณะที่นโยบาย กฎหมายก็เชื่อมลงข้างล่าง ไม่ติดว่าจะปรับอะไร ไม่ปรับอะไร ถ้า
ใส่ใจจริงจังเชียงใหม่โมเดลจะเป็นกลไกสามารถเชื่อมโยงข้างบนลงมาข้างล่าง ข้อเสนอข้างล่าง
ขึ้นไปข้างบน ก็จะเป็นการบริหารจัดการไฟป่าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลด PM 2.5 เพื่อลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 สนใจพระราชบัญญัติป่าชุมชนที่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่านั้นๆ 
พ.ร.บ. นี้ได้ยกเว้นการบังคับใช้ พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ได้ยกเว้นการใช้ พ.ร.บ.ป่าสงวน 2507 หมายความ
ว่าพื้นที่ได้รับการตั้งเป็นป่าชุมชนไปแล้ว อ�านาจสิทธิต้องเป็นไปตามระเบียบข้อก�าหนด ที่คณะ
กรรมการนโยบายป่าชุมชนระดับชาติเป็นผู้ก�าหนด สิทธิชุมชนในการจัดการร่วมกับรัฐ จะมีเนื้อหา
ใหม่เกิดขึ้น จะบังคับใช้เรื่องไฟป่า เรื่องผู้บุกรุก ในเขตพื้นที่จัดตั้งป่าชุมชนตามแบบเดิมไม่ได้ จะ
ไปจับกุมชาวบ้านข้อหาจุดไฟเผาป่าในแบบเดิมไม่ได้ แต่จะเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะมีท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ภาคเหนือตอนบน 3 ล้านกว่าไร่ได้จัดตั้ง
ป่าชุมชนไปแล้ว จึงเป็นโมเดลที่น่าสนใจ เฉพาะเชียงใหม่ 8 แสนกว่าไร่ 

อ.พันธวัช ภูผำพันธกำนต์
 เห็นด้วยกับเดโช เราคุยกันในมุมกว้าง สองสิ่งที่ต้องรีบท�า 
 1. คืนสิทธิให้กับชุมชน สิทธิในการใช้ประโยชน์จากป่าและอนุรักษ์ป่า เมื่อเอาคุณภาพชีวิต
มาชี้วัด ไม่ใช่ฮอตสปอตมาชี้วัด จะท�าให้ชุมชนมีส่วนร่วม
 2. เปลี่ยน Mindset อปท. เป็นตัวกลาง ไม่ใช่ผู้รับนโยบายรัฐส่วนกลางมาทั้งแท่ง และ
กระจายลงล่าง โดยที่ไม่ฟังข้างล่าง ในการบริหารจัดการไฟป่าทั้งระบบ อปท. เป็น Hub ตรงกลาง 
ที่น�าเอาเอกชน ชุมชน และประชาสังคม มาท�างานร่วมกัน บูรณาการข้อมูลชุดเดียว 3 ระดับ นโยบาย 
อ�านวยการ และปฏิบัติการ 
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อ.ไพสิฐ พำณิชย์กุล  
 หัวใจของการกระจายอ�านาจจะอยู่ที่ความหลากหลายในรูปแบบการจัดการ ซิงเกิล 
คอมมานด์อาจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นกรณีไป แต่ออกแบบจากฐานรากขึ้นไปต้องค�านึงถึงรูปแบบ
การจัดการที่หลากหลาย บูรณาการและลงตัว มีการจัดการในระดับที่หลากหลายตามความสามารถ
ของพื้นที่ และท�าบนพื้นที่จริง ไม่ใช่จบแค่บทบัญญัติ ข้อบัญญัติ มีแผนในการจัดการ แผนคน 
แผนงบ แผนในการใช้เครื่องมือ เปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณแบบใหม่ มีการระดมสรรพก�าลัง 
เช่น เทคโนโลยีจากเอกชนที่ภาครัฐไม่มี 

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ 
 ขอบคุณ ผอ.ดุลย์ฤทธิ์ ที่ให้โอกาสท�างานร่วมกับรัฐโดยเฉพาะกรมป่าไม้ น่าจะมีคณะ
กรรมการร่วมเสนอข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาและฝุ่นควัน วันนี้เน้นเรื่อง อปท. 
เป็นฮับส่งเสริมการประสานงาน เป็นตัวเสริมไม่ใช่ท�างานเองทุกอย่าง ในทางปฏิบัติท้องถิ่นก็ยังกริ่ง
เกรงในการใช้งบประมาณ ตอนนี้เรามี พ.ร.บ.ป่าชุมชน ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการระดม
ทรัพยากร สรรพก�าลัง ความคิด หรือระบบข้อมูลมาช่วยแก้ปัญหาได้ ปัญหาฝุ่นควันต้องมองว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของภาพรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน 
อยากให้มีการท�าแผนปฏิบัติการระยะสั้นที่เชื่อมทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือกัน 

สรุป
เดโช ไชยทัพ

เพิ่มความร่วมมือ ลดเหตุของฝุ่นควัน และลดผลกระทบ โดยอาศัยความรู้และความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยอาศัยกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยความรู้เข้าไป
บริหารจัดการ 
 1. การถ่ายโอนภารกิจครั้งนี้ต้องถูกยกระดับมาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม เพราะวิกฤต
ไฟป่ารุนแรงมากขึ้น โดย อปท. ไปส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชน เป็นพระเอก มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ มีแผน มีคณะกรรมการ มีระเบียบกฎกติกา ปีนี้ไฟป่าเกือบ 17 ล้านไร่ทั่วประเทศในพื้นที่
ป่า แต่กลไกหรือหน่วยงานรับผิดชอบน้อย สถานีควบคุมไฟป่าในเชียงใหม่ 13 สถานี มีพื้นที่
รับผิดชอบแค่ 2 ล้านไร่

2. การบริหารจัดการในป่าผืนหนึ่งต้องท�าเรื่องการป้องกัน ท�าเรื่องการฟื้นฟู และท�าเรื่อง
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เชียงใหม่โมเดลจะเป็นกลไกสามารถเชื่อมโยงข้างบนลงมาข้างล่าง ข้อเสนอข้างล่างขึ้นไป
ข้างบน ก็จะเป็นการบริหารจัดการไฟป่าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลด PM 2.5 เพื่อลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ก�าหนด สิทธิชุมชนในการจัดการร่วมกับรัฐ จะมีเนื้อหาใหม่เกิดขึ้น จะบังคับใช้เรื่องไฟป่า 
เรื่องผู้บุกรุก ในเขตพื้นที่จัดตั้งป่าชุมชนตามแบบเดิมไม่ได้

อ.พันธวัช ภูผำพันธกำนต์
 อปท. เป็นหน่วยงานที่อยู่ตรงกลางระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน เมื่อถ่ายโอนมาแล้ว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไปใช้ไม่ได้ เนื่องจาก 
 1. ตัวผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เรื่องไฟป่า เรื่องทรัพยากร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกับการจัดการไฟ
ป่า
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ไม่ใช่งานของท้องถิ่นมาก่อน (เป็นงานของกรมป่าไม้ กรมอุทยาน) อปท. ไม่จ�าเป็นต้องมีชุดดับไฟ
ของตัวเอง แต่เป็นฮับ (จุดเชื่อม) ดึงเอาชาวบ้านในพื้นที่เข้ามา ดึงเอาภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 
และอื่นๆ เข้ามา ใช้มิติทางสังคมนี้เป็นตัวน�า
 3. งบประมาณ ต่อให้เป็นท้องถิ่นขนาดเล็ก ก็ควรบรรจุแผนยุทธศาสตร์จัดการไฟเข้าไปใน
แผน เพื่อที่จะได้ท�าหน้าที่เป็นฮับได้ เมื่อถึงเวลาต้องสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม หรือ
ดึงเอาชาวบ้านขึ้นมา อย่างน้อยก็มีอะไรแบ็กอัปให้สามารถท�างานได้ ทั้งนี้แบ็กอัปผู้บริหารและ
ข้าราชการในท้องถิ่นด้วย ว่าการที่ผู้บริหารดึงทรัพยากรภายนอกเข้ามาช่วยจัดการไฟป่า มันมีข้อ
บัญญัติช่วยแบ็กอัปอยู่ 
 สองสิ่งที่ต้องรีบท�า 
 1. คืนสิทธิให้กับชุมชน สิทธิในการใช้ประโยชน์จากป่าและอนุรักษ์ป่า เมื่อเอาคุณภาพชีวิต
มาชี้วัด ไม่ใช่ฮอตสปอตมาชี้วัด จะท�าให้ชุมชนมีส่วนร่วม
 2. เปลี่ยน Mindset อปท. เป็นตัวกลาง ไม่ใช่ผู้รับนโยบายรัฐส่วนกลางมาทั้งแท่ง และ
กระจายลงล่าง โดยที่ไม่ฟังข้างล่าง ในการบริหารจัดการไฟป่าทั้งระบบ อปท. เป็น Hub ตรงกลาง 
ที่น�าเอาเอกชน ชุมชน และประชาสังคม มาท�างานร่วมกัน บูรณาการข้อมูลชุดเดียว 3 ระดับ นโยบาย 
อ�านวยการ และปฏิบัติการ 

อ.ไพสิฐ พำณิชย์กุล 
 จากเดิมที่ท้องถิ่นเป็นหน่วยที่ปฏิบัติตามค�าสั่ง ยกระดับไปสู่การจัดการตนเอง ผ่านกรณี
ศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม ดินน้�าป่า วันนี้จะมาชวนแลกเปลี่ยน Unlock ในทางกฎหมาย ซึ่ง
รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสไว้แล้ว 
 ข้อจ�ากัดทางกฎหมาย จะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการจริงอย่างไรบ้าง 
 1. ข้อมูล Reality
 2. หมั่น Update ประสบการณ์ดับไฟป่าในแต่ละปี และล่าสุดที่ก�าลังจะเกิดคือ การผลักดัน
ข้อเสนอที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้
 3. ลักษณะข้อมูลที่เอามาใช้ในการคิด เป็นการมองคู่ขนานระหว่างภาพระดับ Macro กับ 
Micro การจัดการไฟป่าตอนนี้เป็นการบรรเทาหรือป้องกัน แต่ถ้าอยากให้เป็นการจัดการที่ยั่งยืน
จริงๆ ต้องไปถึงขั้นที่ ให้ชุมชน ท้องถิ่น และภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมกัน
 บทบาทท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร มาตรา 77 ในรัฐธรรมนูญพูดถึงเรื่องของการ
ประเมินระบบ การด�าเนินการภาครัฐ ระบบการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ มันท�าให้เกิดปัญหาขึ้นมา
อย่างไร ต้นทุนที่เกิดจากการรวมศูนย์จัดการทรัพยากรนี้ กระจายภาระให้ทั่วประเทศร่วมแบก คือ
ความเสียหายจากระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ ท�าอย่างไรจะน�าไปสู่การวางผังในการใช้พื้นที่ ใน
แง่ของแผนฟื้นฟู แผนป้องกัน งบประมาณ ถ้าย้อนดูชุมชนที่ประสบความส�าเร็จในการจัดการ
ทรัพยากร ล้วนท�าแตกต่างไปจากวิธีที่ระบบราชการสั่งให้ท�า หัวใจของการกระจายอ�านาจจะอยู่ที่
ความหลากหลายในรูปแบบการจัดการ

ดร.โอฬำร อ่องฬะ
 บทบาทของ อปท. พบว่าเลือนรางและมีอุปสรรคมาก

ก่อนปี 53 ท้องถิ่นสามารถอุดหนุนงบประมาณแก่ชาวบ้านโดยตรง แต่หลังจากนั้นมี
ระเบียบ กลไกที่ระบุว่าจะสามารถรับงบประมาณท้องถิ่นได้ จะต้องเป็นนิติบุคคล องค์กรชาวบ้าน
จึงไม่สามารถรองรับงบประมาณที่ถ่ายโอนมาได้ 
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ดุลย์ฤทธิ์ ฤทัยวรุณรัตน์ 
 พระราชบัญญัติขั้นตอนการกระจายอ�านาจปี 2542 พ.ร.บ. มุ่งเน้น อปท. ทั่วประเทศได้
บริหารจัดการ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่
มีปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากถ่ายโอนภารกิจไป กรมป่าไม้ก็ไม่สามารถตั้งหน่วยงานที่ไปดับไฟป่าได้ 
เพราะส�านักงบประมาณมองว่าเป็นภารกิจที่ถ่ายโอนให้ อปท. ไปแล้ว การด�าเนินการในพื้นที่
ป่าสงวนต้องด�าเนินการโดย อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจไป ส่วน อปท. เกิดปัญหาคือได้รับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนมาจ�านวนมาก ด้วยข้อจ�ากัดเรื่องงบประมาณของ อปท. เอง จึงมีปัญหาเรื่องการ
ตั้งงบประมาณ ภารกิจนี้จึงกลายเป็นเรื่องท้ายๆ และเป็นปัญหาเรื่อยมา อปท. จึงไม่เข้มแข็งที่จะ
ลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน อปท. จัดเก็บรายได้น้อย แต่ต้องดูแลผืนป่าจ�านวนมาก 
เป็นประเด็นปัญหาที่เราต้องมาหาทางออกทางแก้ ปัจจุบันภารกิจควบคุมไฟป่าโดยกรมอุทยานฯ 
ก็ยังไม่เพียงพอกับสถานการณ์และพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งก�าลังคนและอุปกรณ์ 
 อธิบดีกรมป่าไม้เห็นถึงความส�าคัญเรื่องคนอยู่กับป่า ท�าอย่างไรจะลดผลกระทบจากการ
ใช้ทรัพยากร ที่ผ่านมากรมป่าไม้ปรับตัวแก้ข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่จะให้คนอยู่กับป่าภายใต้
เงื่อนไขกติกา ที่จะต้องอยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 1. ตั้งคณะท�างานเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการที่จะมีกลไกในระบบงบประมาณ ระเบียบ 
ข้อสั่งการต่างๆ ที่จะต้องด�าเนินไป 2. ในระดับพื้นที่ คณะท�างานที่จะต้องขับเคลื่อนเป็นเสมือน
ตัวอย่างให้กับท้องถิ่นอื่นๆ ที่ยังไม่เข้มแข็ง ไม่มีความกล้า ที่จะลุกขึ้นมาบริหารจัดการ จะได้มีความ
มั่นใจ การแก้จะไม่แก้ที่ปลายเหตุคือการดับไฟ ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการมีชุดดับไฟ แต่เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าทางตรง

กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน 
 ปัญหาอุปสรรคคือเรื่องของความกลัว เรื่องระเบียบท้องถิ่น
 ต้องปรับกระบวนวิธีคิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องการดับไฟ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการคุณภาพ
ชีวิตของทั้งต�าบล

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ 
 น่าจะมีคณะกรรมการร่วมเสนอข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาและฝุ่นควัน 
วันนี้เน้นเรื่อง อปท. เป็นฮับส่งเสริมการประสานงาน เป็นตัวเสริม ไม่ใช่ท�างานเองทุกอย่าง ปัญหา
ฝุ่นควันต้องมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกับการจัดการไฟ
ป่า
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 9

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการพัฒนาเมืองสีเขียว

วันเสาร์ที่  23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
เวลา  14.00-16.00  น.

ผู้ร่วมเสวนา 
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
ธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์  นายกเทศมนตรีต�าบลสุเทพ 
ธนวัฒน์  ยอดใจ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
รุ่งปรีชา  ปั๋นแก้ว  นายกเทศมนตรีต�าบลป่าแดด 
ศิริพัฒน์ กาวิละ  นายกเทศมนตรีต�าบลท่าศาลา 
ชิดชัย อังคะไวมงคล  นักผังเมืองช�านาญการพิเศษ 
 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมืองและทีมงาน
ดร.ณัฐสิทธิ์ ศรีนุรักษ์  หัวหน้าศูนย์ศึกษาสถาปัตยกรรมผังเมืองและสิ่งแวดล้อม 
 (ศูนย์อยู่ดี) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.โอฬาร  อ่องฬะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้ด�าเนินรายการ )
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 ต่อเนื่องจากประเด็นที่พูดคุยในครั้งที่ผ่านมา เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่นในพื้นที่รอบนอก ที่มีการบริหารจัดการไฟป่า และมีแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมถึงแนวทางในการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ในพื้นที่ขนาดเล็ก ในครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่จะมีการพูดคุยภายใต้หัวข้อบทบาทของ อปท. แต่เป็นการ
พูดคุยในมิติมุมมองของ อปท. ที่อยู่ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่ โดนเฉพาะการพูดคุยในประเด็นของ
การพัฒนาเมืองในมิติของการสร้าง “เมืองสีเขียว” ซึ่งความหมายของค�าว่าเมืองสีเขียวนั้นมีนัย
ของความหมายที่หลากหลาย โดยเฉพาะวันนี้บทบาทที่ส�าคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันคือ เรื่อง
ของแนวทางการกระจายอ�านาจจากส่วนกลางลงไปสู่ท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี ้

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ
 (กล่าวน�า) ในนามของตัวแทนสภาลมหายใจ เราจัดเวทีนี้ขึ้นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
เชียงใหม่อย่างยั่งยืนร่วมกัน และเราจะร่วมกันพัฒนาเมืองและพื้นที่สีเขียวได้อย่างไร เราอยากจะ
เห็นพื้นที่เมืองเชียงใหม่ที่เราอาศัยอยู่นี้จะสามารถเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เราจะร่วมกันลดปัญหาฝุ่น 
PM 2.5 ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาของพื้นที่เมืองอย่างเดียว แต่เป็นปัญหาที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่
ชนบทที่อยู่รอบเมืองเชียงใหม่และพื้นที่สูงด้วย แต่อย่างไรก็ดีพื้นที่เมืองก็เป็นพื้นที่ที่มีบทบาทส�าคัญ 
ในรอบ 20 ปีที่ผ่านเราเห็นภาพของการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว นอกจากการขยายตัวของเมือง
แล้ว เราจะเห็นการเพิ่มขึ้นของยานพาหนะประเภทต่างๆ สิ่งก่อสร้างและจ�านวนประชากรที่เพิ่ม
มากขึ้น การขยายตัวดังกล่าวนี้จะมีสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างไรกับการมีอยู่ของพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็น
ประเด็นทางวิชาการที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนกัน เราจึงอยากจะทราบว่า อปท. ต่างๆ ในเมือง
เชียงใหม่ที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในวันนี้มีแนวคิดที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวในแต่ละ อปท. อย่างไร 
ในภาพรวม แล้วแผนการและแนวคิดเหล่านี้จะหลอมรวมเป็นแนวทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่
ในภาพรวมและพื้นที่สีเขียวอย่างไร
 ในครั้งที่ผ่านมา ได้มีการจัดเวทีเสวนาพูดคุยกับ อปท. ของพื้นที่รอบนอก (ชนบท) ใน
ประเด็นหลักเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจและการถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งตัวแทนของ อปท. ได้กล่าวถึง
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ว่าถึงแม้จะมีการถ่ายโอนอ�านาจมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่
ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องของงบประมาณยังคงเป็นอุปสรรคในการด�าเนินการอยู่ ซึ่งถือว่าเป็น
ข้อจ�ากัดในการท�างาน
 แต่ว่าถ้าเป็นกรณีของ อปท. ที่อยู่ในเขตพื้นที่เมือง ทางเรายังไม่ทราบว่ามีอุปสรรคปัญหา
เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจหรือไม่ คิดว่าถ้าเป็นกรณีของเทศบาลต�าบลสุเทพและเทศบาลเมือง
แม่เหียะ อาจจะมีประเด็นเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจจากกรมป่าไม้ในเรื่องของการดูแลควบคุม
และจัดการปัญหาไฟป่า แต่ประเด็นที่ส�าคัญคือ อปท. ที่อยู่ในเขตพื้นที่เมือง จะมีแผนการหรือ
แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวอย่างไร และคุณชิดชัย ตัวแทนจากส�านักผังเมืองจะให้ความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาผังเมืองได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง ดร.ณัฐสิทธิ์ นักวิจัยและนักวิชาการ
จะให้มุมมองด้านสถาปัตยกรรมและผังเมืองด้วยเป็นอย่างดี 

ดร.โอฬำร  อ่องฬะ
 การพัฒนาเมืองเราจะต้องเน้นในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท�าอย่างไรที่จะเกิดพื้นที่
สีเขียว ซึ่งเราจะท�าอย่างไรให้ทุกภาคส่วนเข้าไปร่วมออกแบบและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ช่วงหลังปี 
พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะเรื่องของแผนและขั้นตอนของการกระจายอ�านาจและถ่ายโอนอ�านาจลงไปสู่
ท้องถิ่น มีภารกิจต่างๆ มากมายที่ถูกถ่ายโอนลงมาจากส่วนกลาง แต่ในบางภารกิจก็ไม่สามารถ

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกับการพั
ฒ

นาเมืองสีเขียว
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ที่จะเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ ด้วยเงื่อนไขและข้อจ�ากัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวของกฎหมายหรือ
ระเบียบต่างๆ ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดของระบบการจัดการเหล่านี้
 จากปัญหาดังกล่าว อปท. หลายแห่งได้มีความพยายามที่จะก้าวข้าม โดยการใช้ศักยภาพ 
จุดแข็งและความสัมพันธ์ของท้องถิ่นกับหน่วยงานต่างๆ ในการที่จะช่วยให้ขับเคลื่อนให้เกิดเรื่อง
ของเมืองน่าอยู่ เมืองสีเขียวขึ้นมา โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เมืองเชียงใหม่ต้องเผชิญในช่วง 
7-8 ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ซึ่งบทบาทของท้องถิ่นก็ได้รับการยอมรับในระดับ
หนึ่ง รวมถึงความคาดหวังกับท้องถิ่นที่จะเข้ามาเป็นกลไกส�าคัญในการเชื่อมประสานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งในวันนี้เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนกับเมืองสีเขียว 
ซึ่งมีประเด็นหลักอยู่ 2 ประเด็นค�าถามที่จะพูดคุยกันในช่วงของชั่วโมงแรก ประเด็นแรกที่อยากจะ
เห็นคือภาพรวมของบริบทในพื้นที่ของแต่ละ อปท. ถ้ามีการ Mapping อปท. ที่ร่วมพูดคุยกันใน
ครั้งนี้เปรียบเสมือนวงแหวนที่ส�าคัญที่จะมีบทบาทหน้าที่ในการปกป้องตัวของการพัฒนาเมือง และ
ลดแรงปะทะของการพัฒนาและขยายตัวของเมืองได้สูงมาก 

ศิริพัฒน์ กำวิละ
 ข้อมูลเบื้องต้นของต�าบลท่าศาลา ต�าบลท่าศาลาเป็น 1 ใน 9 ของต�าบลในอ�าเภอเมือง
เชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ ทิศเหนือติดกับเทศบาลต�าบล
หนองป่าครั่ง มีถนนสายเชียงใหม่-สันก�าแพง (สายเก่า) คั่นไว้ ทิศตะวันออกติดกับแม่น้�าคาวซึ่งมี
เทศบาลต�าบลสันกลาง อ�าเภอสันก�าแพงอยู่ฝั่งตรงข้าม ทิศใต้ติดกับถนนสายเชียงใหม่-แม่ออน 
ติดกับเทศบาลต�าบลไชยสถาน และทิศตะวันตกติดกับถนนเชียงใหม่-ล�าปาง 
 ต�าบลทา่ศาลาเปน็ต�าบลทีม่พีืน้ทีข่นาดกลาง มพีืน้ทีป่ระมาณ 5.7 ตารางกโิลเมตร มทีัง้หมด 
5 หมู่บ้าน มีจ�านวนประชากรประมาณ 7,000 คน และประชากรแฝงอีกประมาณ 3,000 คน เดิม
พื้นที่ของต�าบลท่าศาลาเป็นพื้นที่การเกษตร เดิมร้อยละ 90 ของประชากรในพื้นที่ท�าการเกษตร 
(ราวปี พ.ศ. 2520-2530) ต่อมามีการขยายความเจริญของพื้นที่เมือง มีการตัดถนนสายส�าคัญผ่าน
บริเวณพื้นที่เทศบาลต�าบลท่าศาลา 2 สาย สายแรกคือถนนทางหลวงแผ่นดินเชียงใหม่-ล�าปาง 
และสายที่สองคือถนนวงแหวนรอบกลางหรือที่เรียกกันว่า ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จากการที่
มีถนนสายส�าคัญตัดผ่านพื้นที่เทศบาลต�าบลท่าศาลา ท�าให้มีการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน 
สถานประกอบการ เพิ่มขึ้นตามล�าดับและมีจ�านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นั่นเป็นเหตุให้
พื้นที่สีเขียวของต�ำบลท่ำศำลำซึ่งเดิมเป็นพื้นที่กำรเกษตรลดลง 
 ผมเข้ามารับต�าแหน่งนายกเทศมนตรีต�าบลท่าศาลาเมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ต�าบลท่าศาลาที่ผ่านมานั้นเป็นเมืองสีเขียว แต่ปัจจุบันมีความเป็นเมือง
มากขึ้น มีการสัญจรโดยยานพาหนะผ่านพื้นที่ของต�าบลเป็นจ�านวนมาก เกิดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น หากจะปล่อยให้ความเจริญของเมืองเป็นเพียงความงามของวัตถุ งามแต่อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่สีเขียวโดยเฉพาะต้นไม้ก็จะมีจ�านวนลดน้อยลง ซึ่งเล็งเห็นว่ำปัญหำนี้จะส่ง
ผลกระทบต่อประชำกรที่อำศัยอยู่ในต�ำบลท่ำศำลำอย่ำงแน่นอน เช่น ปัญหำสภำพอำกำศที่ร้อน 
ปัญหำควำมแห้งแล้ง น้�ำในล�ำคลองมีปริมำณที่ลดลง และมีปัญหำน้�ำเน่ำเสียส่งกลิ่นเหม็น 
สุขภำพของประชำกรแย่ลง ปัจจุบันพบโรคภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่วนใหญ่แย่ลง โดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุ 
 ผมเองมีความคิดว่า เราจะวางแผนเมืองโดยยึดหลักพัฒนาคุณภาพชีวิต และที่ส�าคัญ
คุณภาพชีวิตนั้นต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด
และมีความมุ่งมั่นว่าจะท�าให้พื้นที่ต�าบลท่าศาลาเป็นต�าบลน่าอยู่คู่กับเมืองสีเขียว ไม่ให้เกิด
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ผลกระทบด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วเหมือนเช่นเมืองใหญ่ๆ ทั่วไป โดยการให้ความรู้และความเข้าใจ
แก่ประชาชนทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้านในต�าบลท่าศาลา รวมทั้งประชาชนที่เข้ามาท�างานและ
พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของต�าบลท่าศาลาด้วย โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเมืองสีเขียว 
 ปัจจุบันได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณบ้าน โดยปลูก
ต้นไม้อะไรก็ได้ตามใจชอบ ปลูกแล้วมีความสุขและสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น น�ามาเป็นอาหาร 
นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มจ�านวนต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ มีการปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ในพื้นที่
สวนหย่อมทั้ง 5 หมู่บ้านและริมฝั่งแม่น้�าคาว และยังมีการจัดภูมิทัศน์ในพื้นที่ของส�านักงานเทศบาล
ต�าบลท่าศาลา มีการจัดสวนเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและมีสนามกีฬาให้ประชาชนได้มาออกก�าลัง
กาย เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่ของต�าบลท่าศาลามีความสุข มีความประทับใจ และอยากให้
ทุกท่านน�าแนวความคิดเรื่องของเมืองสีเขียวนั้นไปปรับใช้กับพื้นที่ของท่าน เช่น ที่บ้าน เป็นต้น
 นอกจากนั้นได้มีการสร้างสวน “ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง” โครงการนี้ได้ท�าขึ้นที่บ้านสันทราย
ดอนจั่น หมู่ที่ 3 ของต�าบลท่าศาลา พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยใช้ชื่อว่า “ควิกวิง 90 วัน สู่การปฏิบัติ 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 
1 เสวียน” ซึ่งในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านนายอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ นายสราวุฒิ วรพงษ์ 
มาเป็นประธานในพิธี ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวนี้จะเป็นศูนย์ต้นแบบ
การเรียนรู้และแนวคิด เพื่อให้ประชาชนน�าไปใช้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติในครัวเรือน และเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 ในส่วนของการท�างานสร้างเมืองสีเขียวนั้น มีแนวความคิดว่าเราจะสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชน ประชาชนต้องมีความสมัครใจและเต็มใจ ซึ่งเทศบาลต�าบลท่าศาลามีโครงการดีๆ ที่อยาก
จะน�าเสนอต่อสาธารณะได้ทราบว่า เทศบาลต�าบลท่าศาลามีโครงการสร้างเมืองสีเขียวในอนาคต
คือ “โครงกำรหน้ำบ้ำนน่ำมอง” ซึ่งหลังบ้านต้องน่าดู ในบ้านต้องน่าอยู่ และหน้าบ้านต้องน่ามอง 
ให้ความส�าคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากตัวเราก่อนจากนั้นค่อยขยายไปสู่พื้นที่สาธารณะ 
เน้นให้เกิดความเป็นระเบียบ สวยงาม มีความสะอาด
 หลังบ้ำนน่ำดู คือ หลังบ้านที่เคยรกก็ให้ปรับมาเป็นการท�าแปลงผักสวนครัว ทั้งยังได้
ประโยชน์จากการได้รับประทานผักที่ปลอดสารเคมี ดีต่อสุขภาพ และยังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน เพิ่มรายได้ สมาชิกในครัวเรือนได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น
 ในบ้ำนน่ำอยู่ คือ ในบริเวณบ้านมีการจัดการตามความเหมาะสมของผู้อยู่อาศัย มีที่นั่ง
พักผ่อน มีที่รับแขกหรือญาติที่แวะเวียนมาเยี่ยมให้รู้สึกผ่อนคลายมีความสุข มีการประยุกต์ใช้วัสดุ
ตกแต่งจากธรรมชาติมาตกแต่งให้ดูสวยงาม
 หน้ำบ้ำนน่ำมอง คือ หน้าตาของบ้าน มีการเชิญชวนให้ประชาชนทุกครัวเรือนร่วมจัด
ระเบียบหน้าบ้านของตนให้น่ามอง สวยงามเป็นระเบียบ
 ในอนาคตอยากจะให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของแต่ละ
ต�าบล ซึ่งปัจจุบันมีความเจริญอย่างต่อเนื่อง ได้แก้ไขปัญหาโดยยึดแนวทางเชียงใหม่เมืองสีเขียว 
เป็นเมืองที่มีความเป็นอยู่ดี ประชาชนอยู่แล้วมีความสุข
 
ดร.โอฬำร อ่องฬะ
 (สรุปประเด็นของต�าบลท่าศาลา) เนื่องจากพื้นที่ของต�าบลท่าศาลาในอดีตนั้นเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมเดิม มีระบบการผลิตที่เป็นแบบไร่นา ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2530 และสิ่งที่นายกเทศมนตรี
ต�าบลท่าศาลาได้สะท้อนให้เห็นคือ 
 ประเด็นแรก การพัฒนาที่มาพร้อมกับการตัดถนนสายเชียงใหม่-ล�าปาง และถนนสมโภช

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกับการพั
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นาเมืองสีเขียว
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เชียงใหม่ 700 ปี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวก็ไป
เชื่อมโยงกับอีกหลายพื้นที่ เช่น ในพื้นที่ของต�าบลแม่เหียะ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่
มีการตัดถนน ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นสูงมาก โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ชนบทไปสู่เมือง ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความส�าคัญที่ชี้ให้เห็นว่าระบบการ
ออกแบบการพัฒนาเมืองในช่วงหลังปี พ.ศ. 2530 ส่งผลให้ท้องถิ่นที่อยู่รอบเมืองเชียงใหม่ในพื้นที่
วงแหวนเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
 ประเด็นที่สอง การพัฒนาในพื้นที่เทศบาลต�าบลท่าศาลา จะเน้นการพัฒนาไปที่หน่วย
ระดับครัวเรือนเป็นหลัก โดยเฉพาะการพัฒนาให้เกิดระบบการผลิตขนาดเล็กในครัวเรือน และขยาย
ต่อไปในหน่วยของพื้นที่สาธารณะ โดยได้มีการเปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สะท้อนให้เห็นการจัดการ
ในพื้นที่ ซึ่งหน่วยในการมองพื้นที่สีเขียวนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยของพื้นที่สาธารณะ 
หน่วยครัวเรือน มีการปลูกพืชที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ 
 
สำยสมร ชัยงำมเมือง 
 (ตัวแทนเทศบาลต�าบลป่าแดด ดูแลฝ่ายงานสาธารณสุขชุมชน) ในส่วนของลักษณะพื้นที่
ของต�าบลป่าแดดมีความคล้ายกับพื้นที่ของต�าบลท่าศาลา เพราะพัฒนามาจากพื้นที่ชนบท
เหมือนกัน ปัจจุบันพื้นที่มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท พื้นที่ของต�าบลป่าแดดมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน 
มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 17,400 คน พื้นที่ของต�าบลป่าแดดมีแม่น้�าปิง
และคลองแม่ข่าไหลผ่าน จากการด�าเนินการด้านพื้นที่สีเขียวของต�าบลป่าแดดที่ผ่านมา นอกจาก
พื้นที่สาธารณะแล้ว มีพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน สวนสาธารณะ มีข้อจ�ำกัดด้ำนกำรท�ำงำนคือในพื้นที่
มีรำคำที่ดินค่อนข้ำงสูง ส่งผลให้กำรเพิ่มพื้นที่สำธำรณะในพื้นที่ค่อนข้ำงยำก 
 ที่ผ่านมาต�าบลป่าแดด มีความพยายามที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียว นอกจากการปลูกต้นไม้แล้ว
ยังมีการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ต�าบลป่าแดดรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดท�าโครงการ
คัดแยกขยะระดับครัวเรือน และส่งเสริมให้ผู้น�าชุมชน อสม. จัดการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ
ในครัวเรือน การท�าปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และเศษใบไม้ที่มีการตัดในพื้นที่ชุมชน โดยเทศบาลต�าบล
ป่าแดดจะเป็นผู้ด�าเนินการจัดเก็บและน�ามาส่งเสริมให้ชุมชนท�าปุ๋ยหมัก
 ในส่วนของโครงการที่มีการด�าเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด คือ โครงการฟื้นฟูคลองแม่ข่า 
ซึ่งเมื่อก่อนน้�าในคลองแม่ข่าที่ไหลมาจากเทศบาลนครเชียงใหม่จะเป็นน้�าที่เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น 
เทศบาลต�าบลป่าแดดจึงได้จัดท�าโครงการฟื้นฟูคลองแม่ข่า ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมาก โดยเห็นได้จาก
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน ซึ่งเมื่อก่อนน้�าในคลองแม่ข่ามีสีด�า กลิ่นเหม็น แต่ปัจจุบันสภาพ
ของน้�าในคลองแม่ข่าดีขึ้นมาก มีกิจกรรมลอกคลองให้เกิดความสวยงาม กลิ่นเหม็นของน้�าในคลอง
แม่ข่าลดลง ประชาชนมีความตระหนักว่าจะต้องช่วยกันในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ดร.โอฬำร  อ่องฬะ
 (ตั้งค�าถาม) เนื่องจากเทศบาลต�าบลป่าแดดตั้งอยู่ในพื้นที่ในเมือง ซึ่งบริบทอาจจะแตกต่าง
กับพื้นที่ต�าบลท่าศาลา โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้�าปิงและพื้นที่คลองแม่ข่า เป็นที่รับรู้
กันว่าคลองแม่ข่าเป็นพื้นที่ดั้งเดิมในการออกแบบการพัฒนาคลอง จึงอยากให้ลงรายละเอียด
ในส่วนของการพัฒนาคลองแม่ข่า ในฐานะที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดการและใช้ประโยชน์
ร่วมกันของคนในพื้นที่ ว่ามีรูปแบบการจัดการอย่างไร และชุมชนที่อยู่ริมสองฝั่งของคลองนั้น
เทศบาลต�าบลป่าแดดได้เข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมและดึงศักยภาพของชุมชนมาเป็นพลังในการ
จัดการได้อย่างไรบ้าง
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สำยสมร ชัยงำมเมือง 
 ในส่วนของคลองแม่ข่า มีการจัดตั้งคณะท�างานขึ้นมาซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านของหมู่ที่ 1 เป็น
แกนน�า น�าโดย ผอ.เชาวลิต ชูชาติ ประธานกลุ่มพลเมืองจิตอาสารักษ์แม่ข่าต�าบลป่าแดด มีการ
จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งคลอง มีการสร้างกฎกติการ่วมกัน เช่น ห้ามทิ้งขยะลงในคลอง ซึ่ง
เมื่อก่อนมีปัญหาการทิ้งขยะลงในคลองแม่ข่าจ�านวนมาก และตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการ ปัญหาการ
ทิ้งขยะลงในคลองแม่ข่าลดลงอย่างมาก และในส่วนของสถานประกอบการ หอพัก และบ้านเรือน
ที่อยู่ติดกับคลองแม่ข่าได้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนที่จะมีการปล่อยน้�าเสียลงคลองแม่ข่า ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาน้�าเน่าเสียได้ในระดับหนึ่ง

ดร.โอฬำร  อ่องฬะ
 (ตั้งค�าถาม) ในการด�าเนินการดังกล่าวมีการเชื่อมประสานกับ อปท. ที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับ
คลองแม่ข่าอย่างไรบ้าง
 
สำยสมร ชัยงำมเมือง 
 ในส่วนของการเชื่อมการท�างานก็จะมีเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลกระทบที่ได้รับมาจากน้�า
ที่ไหลมาจากพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีการท�า MOU กันว่า เทศบาล
นครเชียงใหม่จะมีการดักขยะไม่ให้ขยะในคลองแม่ข่าในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ไหลเข้าสู่
พื้นที่เทศบาลต�าบลป่าแดด ในส่วนของพื้นที่ต�าบลป่าแดดจะมีประตูน้�าที่ถนนมหิดลได้มีการท�าที่
ดักขยะเช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการหาสาเหตุว่าขยะในคลองแม่ข่านั้นมาจากเขตพื้นที่ใด เมื่อ
เริ่มโครงการนี้สถานการณ์ปัญหาขยะในคลองแม่ข่าดีขึ้น 
 
ดร.โอฬำร  อ่องฬะ
 การฟื้นฟูคลองแม่ข่าเป็นแนวทางในการพัฒนาที่เห็นค่อนข้างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา พื้นที่
ของคลองแม่ข่าเป็นพื้นที่ที่มีหลายภาคส่วนให้ความสนใจ และเป็นพื้นที่ที่มีกระบวนการในการฟื้นฟู
ค่อนข้างมาก อาจจะไม่สมบูรณ์แบบทั้งหมดแต่ก็เห็นความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาเมือง
ในมิติที่ใช้เรื่องของคลองเป็นเครื่องมือ
 ประเด็นที่เห็นด้วยและน่าสนใจคือ ประเด็นเรื่องของราคาที่ดินในเขตพื้นที่เมืองที่มีราคา
สูง เนื่องจากกระบวนการพัฒนาที่เข้ามายังพื้นที่ การเติบโตด้านอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ 
มีห้างสรรพสินค้า ส�านักงานของบริษัทขนาดใหญ่ กลุ่มนี้มีผลต่อแนวทางในการพัฒนาอย่างมาก 
คือท�าให้ราคาที่ดินซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลิตเปลี่ยนไป ราคาที่ดินในเขตของอ�าเภอเมือง
เชยีงใหมส่งูกวา่ราคาทีป่ระเมนิไวม้ากพอสมควร ดงันัน้เมือ่ราคาทีด่นิสงูขึน้ จงึสง่ผลตอ่กระบวนการ
ในการพัฒนาเมืองอย่างมีนัยส�าคัญ
 ในเมืองเชียงใหม่น่าจะมี อปท. อยู่ประมาณ 3-4 แห่ง ที่ยกฐานะกลายเป็นเทศบาลเมือง 
เราได้เห็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ โดยเฉพาะเทศบาลเมืองแม่เหียะสูงมาก 
โดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อที่ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย มีลักษณะของเมืองกึ่งชนบท มี
กลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรจ�านวนมาก ที่นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะจะได้อธิบายถึงบริบททั่วไปให้ได้
ทราบต่อไป

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกับการพั
ฒ

นาเมืองสีเขียว
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ธนวัฒน์  ยอดใจ
 เทศบาลเมืองแม่เหียะเป็น อปท. ที่ยกฐานะมาจากสภาต�าบลเมื่อปี พ.ศ. 2538 และผมเอง
ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อปี พ.ศ. 2542 เทศบาลเมืองแม่เหียะมีวิสัยทัศน์ว่า “ประชาชน
มีสุขถ้วนหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง” เทศบาลฯ ได้ก�าหนดว่าเป็น
เมืองที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว และเป็นเมืองแห่งสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรม 
 เทศบาลเมืองแม่เหียะมีพื้นที่ประมาณ 24 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 20,000 
คน และมีประชากรแฝงประมาณ 10,000 คน พื้นที่เป็นหัวแหวนทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม ่
มีสนามบิน มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ 4 คณะ มีกรมพลังงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ และมีพื้นที่
สีเขียวที่เคยจัดงานระดับโลกคือ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติสุเทพ-ปุย 
 ในส่วนของเมืองที่มีความเจริญอย่างรวดเร็ว กระบวนการปกครองของ อปท. ต้องยอมรับ
ว่าเราพัฒนาตัวของ อปท. หลังจากกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการกระจายอ�านาจระบุตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2542 ว่าจะต้องมีการถ่ายโอนภารกิจ จากส่วนกลาง กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้ อปท. ซึ่งใน
ส่วนของ อปท. ภารกิจที่ถูกถ่ายโอนมาจากส่วนกลางนั้นมีน้อยมาก ภารกิจที่จะต้องด�าเนินการ
ในการพัฒนาด้านต่างๆ นั้นมีปัญหาอุปสรรคอยู่ที่เรื่องของระเบียบ กฎหมาย พื้นที่ ฯลฯ และ อปท. 
อื่นๆ ก็น่าจะประสบปัญหาเช่นเดียวกัน
 เทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็น อปท. ที่มีพื้นที่ของอุทยาน เป็นพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับกรม
ทางหลวงชนบท เป็นพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ของกรมชลประทาน เป็นต้น แต่ในศักยภาพของเมือง
ที่ผ่านมา ปัจจุบันเรามีกฎหมายภาษีที่ก�าหนดให้มีการจัดท�าในเรื่องของการเก็บภาษีเกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน เทศบาลเมืองแม่เหียะมีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลรวมคือ One Data Map 
ของเทศบาลฯ เราด�าเนินการจัดระบบผังเมืองของเทศบาลฯ โดยวิธีการน�าที่ดินทั้งหมดในเขต
เทศบาลฯ มาจัดโซน ว่าพื้นที่ที่จะต้องด�าเนินการพัฒนามีพื้นที่ไหนบ้าง พื้นที่ใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ก็ต้องด�าเนินการให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งใช้มาตรการทางด้านภาษีตัวใหม่ ให้ประชาชน
ที่เป็นเจ้าของที่ที่รกร้างว่างเปล่านั้นเสียภาษีเพิ่มขึ้น ถ้ำจะต้องด�ำเนินกำรไม่ให้เสียภำษีก็จะต้อง
มำด�ำเนินกำรให้เกิดพื้นที่สีเขียว เช่น ท�าการเกษตร เป็นต้น 
 เทศบาลเมืองแม่เหียะ มีพื้นที่สีเขียวจ�านวนมาก ปัจจุบันเรามีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูง ซึ่งเป็นองค์การมหาชน ที่มีหน้าที่ดูแลอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ถือได้ว่าเป็นปอดของเมือง
แม่เหียะ เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ พื้นที่หลังวัดพระธาตุดอยค�า พื้นที่บ้านแม่เหียะใน เป็นพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ ได้มีการจัดกิจกรรมทุกปีเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการท�าฝายชะลอน้�า
บริเวณหลังวัดพระธาตุดอยค�า 
 แต่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจถนนเชียงใหม่-หางดง มีพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล
น้อยมาก ในการจัดการให้เกิดพื้นที่สีเขียว เรามีโครงการปลูกต้นไม้ เช่น ต้นราชพฤกษ์ ในถนน
สายต่างๆ ของพื้นที่กรมทางหลวงและบางส่วนปลูกในพื้นที่ของกรมชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียว หากเดินทางเข้ามาในพื้นที่เมืองแม่เหียะในช่วงฤดูร้อนจะสังเกตเห็นได้ว่ามีต้นราชพฤกษ์
ที่ออกดอกสีเหลืองตามถนนเส้นต่างๆ ที่เป็นพื้นที่ที่เทศบาลฯ ด�าเนินการ 
 ในเรื่องของความเจริญของเมืองก็เป็นปัญหา ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น และในเรื่องของปัญหาไฟป่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในช่วงของเดือนมีนาที่ผ่านมา
นั้น ในฐานะที่เป็นประธานการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟป่า ได้มีการจัดตั้งทีมดับไฟป่า 
เพื่อไม่ให้ไฟลามเข้าไหม้วัดพระธาตุดอยค�า ไฟไหม้ตั้งแต่ต�าบลบ้านปง ลามเข้ามาเข้ามาต�าบล
สุเทพและเข้ามายังเมืองแม่เหียะ ซึ่งปัญหาไฟป่าปีนี้รุนแรงมาก เราพยายามด�าเนินการควบคุม
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ไฟป่าในพื้นที่ของเราไม่ให้ลุกลามต่อ มีการจัดเวรยามในการเฝ้าระวัง 
 ในเรื่องของหมอกควันไฟในพื้นที่ ในที่ราบเราควบคุมไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ โดยเฉพาะใน
ช่วงท้ายของสนามบินต้องควบคุมเป็นพิเศษ มีการประกาศห้ามเผา มีมาตรการจับและปรับอย่าง
จริงจัง แต่ปัญหาไฟป่าก็ยังเป็นปัญหาที่หน่วยงานต่างๆ ต้องมาร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในปี พ.ศ. 2564 
 กระบวนการในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของ อปท. ปัจจุบันนี้ เรายังไม่ได้รับการถ่ายโอนพื้นที่
ในเขตพื้นที่ของอุทยานเข้ามาเป็นเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ถ้าจะท�ากิจกรรมใดๆ ในพื้นที่
ของอุทยานต้องมีการท�าเรื่องขออนุญาต ซึ่งเห็นว่าการท�างานยังต้องบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองของเรา 

ดร.โอฬำร  อ่องฬะ
 เนื่องจากเทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเมืองขนาดใหญ่และมีการจัดท�า
ระบบฐานข้อมูลรวมที่เป็นผังเมือง เมื่อท�าแล้วส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการผังเมือง
อย่างไรบ้าง

ธนวัฒน์  ยอดใจ
 ในส่วนของ อปท. การจะพัฒนามีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานของเมือง
ก่อน เมืองแม่เหียะมีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร ได้มีการด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูล โดยการน�า
ข้อมูลทุกอย่างเข้ามาในระบบ ซึ่งระบบหนึ่งที่เราด�าเนินการจัดท�าอยู่คือระบบภาษีที่ดิน ภาษีป้าย 
ภาษีโรงเรือน ภาษีบ�ารุงท้องที่ โดยเริ่มจากการขอความร่วมมือจากกรมที่ดิน ขอถ่ายโฉนดทั้งหมด
เพื่อจัดโซน และมีกระบวนการน�าโดรนขึ้นไปบินเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อส�ารวจพื้นที่รกร้างที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์ว่ามีจ�านวนเท่าใด เป็นที่อยู่อาศัย โรงแรม ห้าง ฯลฯ ว่ามีจ�านวนพื้นที่เท่าใด เมื่อจัด
เก็บข้อมูลและแบ่งพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ก็มีการดึงระบบบ้านเลขที่เข้าสู่ระบบแปลงที่ดิน หลังจากนั้น
ให้หน่วยงานต่างๆ 1 ส�านัก 6 กองในเทศบาลฯ ใส่ข้อมูลลงไปในระบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจ�านวน
ประชากร ข้อมูลผู้สูงอายุ ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลสัตว์เลี้ยง ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ฯลฯ
 ปัจจุบัน ฐานข้อมูล One Data Map ของเทศบาลฯ สามารถน�าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเมืองได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีกว่า 70 ข้อมูลในระบบ เพื่อที่จะเป็น Smart City 
มีการน�าข้อมูลมาวางผังระบบการพัฒนา มีการส�ารวจที่ดินในเมืองแม่เหียะตั้งแต่ปีที่ผ่านมาพบว่า 
มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ที่จะขอความร่วมมือให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ
มาตรการที่ส�าคัญคือการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินฉบับใหม่ เพื่อขอความร่วมมือกับประชาชนให้
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังนั้นการที่จะเป็นเมืองที่น่าอยู่ จะต้องควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อจัด
ผังเมืองสีเขียว

ดร.โอฬำร  อ่องฬะ
 เราได้รับฟังบทบาทของกลุ่ม อปท. ที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ ในมุมของการออกแบบผังเมือง
นั้นสามารถเอื้อต่อการน�าไปต่อยอดสร้างระบบเมืองสีเขียว พื้นที่ต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง
 
ชิดชัย อังคะไวมงคล
 ในประเด็นที่จะกล่าวถึงในวันนี้มีประเด็นหลักๆ อยู่ 3 ข้อ 
 1. สถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวมเชียงใหม่ 

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกับการพั
ฒ

นาเมืองสีเขียว



94

สภ
าล
มห
าย
ใจ
เช
ียง
ให
ม่

 2. ภาพอนาคตของพื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวมเชียงใหม่ 
 3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการพื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวม
เชียงใหม่
 ข้อ 1 สถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวมเชียงใหม่ ต้องการที่จะน�าเสนอว่า
เมื่อพูดถึงพื้นที่สีเขียวในเมือง ทุกคนก็จะนึกถึงการปลูกต้นไม้ในชุมชน ในอาคารที่มีผู้คนอาศัยอยู่ 
ในข้อเท็จจริงแล้ว ในด้านผังเมือง ต้นไม้เป็นองค์ประกอบเมืองซึ่งถือว่ามีบทบาทและความส�าคัญ
เป็นอย่างยิ่งในเรื่องของความงาม ความสดชื่น สีเขียวให้ความสบายตาแก่ผู้ที่อยู่อาศัย ขณะเดียวกัน
ถ้ามองถึงเมืองเชียงใหม่และ อปท. ที่เข้าร่วมซึ่งในพื้นที่มีความเป็นเมืองค่อนข้างมาก พื้นที่สีเขียว
จะมีความส�าคัญกับคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่ สีเขียวช่วยในเรื่องของการคลายเครียดจาก
การท�างาน ช่วยลดปัญหาของสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันเมืองเชียงใหม่เองประสบกับปัญหาเรื่อง
ของหมอกควัน PM 2.5 มลพิษ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในเมืองเชียงใหม่ 
 ถ้ากล่าวถึงประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวในเมืองก็มีอยู่หลายด้าน ด้านแรกที่เห็นได้ชัดเจนคือ
การรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฟอก
อากาศให้บริสุทธิ์ กรองฝุ่นและมลพิษ ช่วยลดความร้อนและประหยัดพลังงาน และอีกด้านคือด้าน
ผังเมือง พื้นที่สีเขียวในทางผังเมือง นอกจากจะเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังเป็นพื้นที่แนว
กันชนระหว่างพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมือง ป้องกันไม่ให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง
หรือป้องกันไม่ให้พื้นที่เมืองรุกล้�าเข้าไปในที่ที่ดินมีความเหมาะสมกับการเกษตรกรรม ตลอดจน
การแก้ปัญหาการระบายน้�าในพื้นที่ของเมือง นี่คือประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
 เมื่อกลับมามองในตัวของผังเมืองรวมเชียงใหม่ เป็นเรื่องของการวางแผนพัฒนาเมืองด้าน
ชุมชน ด้านกายภาพ ซึ่งแผนที่วางเสร็จแล้วจะเรียกว่า ผัง ขณะนี้ตัวเมืองเชียงใหม่มีกฎหมำย
ผังเมืองคือ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สาระส�าคัญของผังจะมี 2 ส่วน คือ
 ส่วนแรก คือผังการใช้ที่ดิน (ผังสี) จะมีการแบ่งการใช้ที่ดินเป็นประเภทต่างๆ สีแต่ละสีจะ
แทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่ละประเภท มีการก�าหนดสีว่าสีใดสามารถก่อสร้างอาคารประเภท
ใดได้บ้างและมีเงื่อนไขการก่อสร้างอะไรบ้าง หรือสีใดบ้างที่จะห้ามก่อสร้างอาคารประเภทใดบ้าง 
 ส่วนที่สอง ผังระบบคมนาคมและการขนส่ง เนื่องจากการวางผังเมืองเป็นการวางแผนเพื่อ
รองรับความเจริญของบ้านเมืองในอนาคต ส่วนหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องการคมนาคมขนส่ง ในหลักการ
ของผังเมือง ผังเมืองจะเป็นการก�าหนดพื้นที่ว่าการก่อสร้างถนนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นมีความ
เหมาะสมและจ�าเป็นหรือไม่ 
 ขณะนี้สถานการณ์ของพื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวมเชียงใหม่ มีอะไรบ้าง อย่างที่กล่าวมาแล้ว
ในข้างต้นว่าผังการใช้ที่ดินจะมีการแบ่งการใช้ที่ดินแบบต่างๆ ซึ่งโดยหลักการของการจัดท�าผังเมือง
จะมีหมวดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่หลายประเภทด้วยกัน เช่น การอยู่อาศัย การค้า การบริการ 
การอุตสาหกรรม ฯลฯ แต่จริงๆ แล้วส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองเชียงใหม่จะ
มีอยู่ 2 หมวดหลักๆ คือ หมวดที่ดินประเภทอนุรักษ์และการพักผ่อนหย่อนใจ และหมวดพื้นที่
เกษตรกรรม
 หมวดที่ดินประเภทอนุรักษ์และกำรพักผ่อนหย่อนใจ หมวดนี้ในแง่ของหลักการผังเมือง
ถือว่าเป็นการใช้ที่ดินที่มีความส�าคัญต่อการใช้ชีวิตของผู้คนที่อยู่ในชุมชนหรือในเมือง แนวคิดของ
การก�าหนดพื้นที่ดังกล่าวนี้มาจากความต้องการที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ ต้องการที่จะเปิด
เป็นที่โล่ง ส�าหรับนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ ถ้าดูผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ที่ดินดังกล่าวเรา
จะก�าหนดเป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจริงๆ แล้วที่ดินประเภท
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นี้มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะส่งเสริมให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอากาศบริสุทธิ์ มีสถานที่
ไว้ส�าหรับพักผ่อนหย่อนใจ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ในพื้นที่โล่ง (สีเขียวอ่อน) ในหลักการของผังเมืองจะก�าหนดให้เป็นสวนสาธารณะ สนาม
กีฬา สนามเด็กเล่น สวนป่าชุมชน แต่ในผังเมืองเชียงใหม่พื้นที่ส่วนหนึ่งมีลักษณะทางกายภาพเป็น
แม่น้�า (แม่น้�าปิง) แหล่งน้�าสาธารณะ คลองแม่ข่า ล�าคูไหว ในหลักการผังเมืองหรือกฎหมายผังเมือง
เชียงใหม่ฉบับปัจจุบัน ได้มีการก�าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินริมสองฝั่งของล�าน้�าให้เป็น
ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 เมื่อผังเมืองก�าหนดผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น ที่ดินที่เป็นที่โล่งเพื่อนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความชัดเจนว่าสามารถใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ในการนันทนาการ
และสิ่งแวดล้อม แต่ในกรณีที่ประชาชนมีโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายจะต้อง
ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการอยู่อาศัย จะเห็นได้ว่าการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อนันทนาการนี้เอื้อต่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามหลักการของการจัดการ
ผังเมือง 
 ผังสีที่เป็นพื้นที่สีเขียวอีกประเภทคือ ที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม หมวดนี้
ในการก�าหนดผังเมือง เป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่จะต้องมีในการจัดท�าผัง เนื่องจากวัตถุประสงค์
ของที่ดินประเภทนี้คือ เป็นแนวกันชนของเมือง เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเมืองให้ไปในทิศทาง
ที่ก�าหนดไว้ โดยใช้หลักการป่าล้อมเมืองหรือไร่นาล้อมเมือง และยังท�าหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัย ใน
ขณะเดียวกันพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นการเพาะปลูกและท�าการเกษตรของชุมชน 
อีกประเด็นคือพื้นที่สีเขียวของเมืองนี้จะช่วยป้องกันการขยายตัวของเมืองเข้าไปในพื้นที่ที่มีข้อจ�ากัด 
เช่น พื้นที่ลุ่มที่น้�าท่วมถึง 
 หากดูตามผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พื้นที่สีเขียวจะอยู่โดยรอบ ความเป็นเมืองในผังเมือง
รวมเมืองเชียงใหม่จะเป็นสีแดง ส้ม เหลือง ถูกล้อมรอบด้วยสีเขียว ถ้าดูในข้อก�าหนดของสีเขียว
จะเห็นความชัดเจนว่าให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
 สีอื่นๆ ตามผังเมืองจริงๆ แล้วก็จะมีอีกประมาณ 3-4 สีที่สามารถจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้กับเมืองเชียงใหม่ได้ โดยเริ่มจากที่ดินสีน้�าตาล คือ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะวัฒนธรรมไทย เช่น เขตคูเมือง เวียงสวนดอก เวียงเจ็ดลิน เวียงกุมกาม และก�าแพงเมือง
ชั้นนอก (ก�าแพงดิน) เมื่อดูข้อก�าหนดการใช้ที่ดินกรณีที่จะก่อสร้างหรือประกอบกิจการให้มีพื้นที่
ปลูกต้นไม้โดยรอบอาคารรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ�านวนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด 
จะเห็นได้ว่าผังเมืองปัจจุบันของเมืองเชียงใหม่ การเพิ่มของพื้นที่สีเขียวในโซนสีอื่นๆ เช่น สีน้�าตาล 
ก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ 
 จากสถานการณ์ของเมืองเชียงใหม่ที่มีความเป็นเมืองมาก ผังเมืองในตัวเมืองเชียงใหม่
ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่สีแดงเกี่ยวกับการค้าและการบริการ มีสีส้มและสีเหลืองพื้นที่อยู่อาศัย ถ้าดูใน
ข้อก�าหนด ที่ดินของพื้นที่ต�าบลป่าแดดและต�าบลท่าศาลาจะเพิ่มพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ
ค่อนข้างยากเนื่องจากราคาที่ดินสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าดูข้อกฎหมายของผังเมืองรวมเมือง
เชียงใหม่มีข้อก�าหนดที่ว่า ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีม่วง สีน้�าเงิน มีส่วนที่ก�าหนด
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เมื่อพูดถึงบทบาทของ อปท. ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองก็
สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้

ดร.โอฬำร  อ่องฬะ
 ตัวของผังเมืองเชียงใหม่ที่ก�าหนดพื้นที่สีเขียว และมีพื้นที่สีอื่นๆ เช่น สีน้�าตาล ที่ อปท. 

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกับการพั
ฒ

นาเมืองสีเขียว
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สามารถเข้าไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวได้ อปท. ทั้ง 3 แห่ง ก็จะมีพื้นที่ที่มีความคาบเกี่ยวกับ
ผังสีต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ของภาคธุรกิจ เช่น ในกรณีพื้นที่เมืองแม่เหียะ ในฐานข้อมูลแม่เหียะ 
One Data ข้อมูลมีความสัมพันธ์กับผังเมืองรวมอย่างไรบ้าง

ชิดชัย อังคะไวมงคล
 ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ผังการใช้ที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นสีใดๆ การที่จะ
ด�าเนินการเข้ามาจัดการผังเมืองจะมีวิธีการอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง
ด�าเนินการจัดท�าและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ โดยยึดตาม พ.ร.บ.ผังเมือง ปี พ.ศ. 2562 
ซึ่งกระบวนการต่างๆ เมื่อเทียบกับ พ.ร.บ.ผังเมืองตัวเก่า ปี พ.ศ. 2518 จะมีความแตกต่างกัน การ
จัดท�าผังเมืองในขณะนี้ ขั้นตอนจากเดิมตามกฎกระทรวงมีประมาณ 18 ขั้นตอน แต่ใน พ.ร.บ. 
ตัวใหม่ตามที่กรมโยธาฯ ด�าเนินการอยู่จะเหลือเพียง 8 ขั้นตอน โดยกระบวนการต่างๆ แล้วจะมี
ความแตกต่าง 
 ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ขณะนี้ถ้าดูตามขั้นตอนการปรับปรุงผัง อยู่ในระหว่างขั้นตอน
เก็บข้อมูล ส�ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลและท�าร่างผัง ในช่วงของปี พ.ศ. 2562-2563 ภารกิจหนึ่งของ
การจัดท�าผังเมืองคือ จะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการ
ลงพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้มีการใช้สถานที่ในการจัดประชุมกลุ่มย่อย มีการ
ระดมความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงของการเปิดรับฟังข้อมูลกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ในวันนี้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ หากสภาลมหายใจเชียงใหม่และผู้ฟังที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เห็นว่าเมืองเชียงใหม่ต้องใช้มาตรการด้านผังเมืองเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือลดปัญหาหมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ โดยเน้นกระบวนการจัดท�าผังเมือง ขั้นตอนของ
กฎหมายมีขั้นตอนขอการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งตามแผนงานที่กรมโยธาฯ วาง
ไว้คือในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม จะมีร่างผังเมืองตัวใหม่ที่ได้จากการระดมความคิดเห็นใน
ช่วงของปี พ.ศ. 2562 ถึงต้นปี พ.ศ. 2563 ทางกรมโยธาฯ จะมีการประมวลและร่างผังออกมา ขั้น
ตอนต่อไปคือน�าร่างผังมาติดประกาศและประชุมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ขณะนี้ทุกภาคส่วนมอง
ผังเมืองเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภทต่างๆ ก็
สามารถให้ข้อมูลมาที่ส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดได้ 

ดร.โอฬำร  อ่องฬะ
 ในกระบวนการพัฒนาเมืองสีเขียว มาตรการในการใช้ผังเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้และออกแบบ คาดว่า พ.ร.บ.ผังเมือง ปี พ.ศ. 2562 ฉบับใหม่นี้ จะสามารถน�าไป
ใช้ในการออกแบบเพื่อเป็นประโยชน์ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ดร.ณัฐสิทธิ์ ศรีนุรักษ์ 
 ใน พ.ร.บ.ผังเมืองตัวใหม่นอกจากจะลดขั้นตอนแล้ว ยังได้มีการเพิ่ม ผังพื้นที่สีเขียว ผังที่
โล่ง มีการมอบอ�านาจให้ท้องถิ่นเข้ามาจัดการร่วมด้วย
 เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่ อปท. เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมาก ถ้ามองในทางทฤษฎี การท�าผัง
ใหม่ๆ ของนักผังเมือง จริงๆ ผังมันมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ ประเทศไทยยังใช้การก�าหนดสีใน
ผังเมืองรวมในการก�าหนดและควบคุมโซนต่างๆ (Zoning Ordinance) แต่ในความเป็นจริงผังสีนั้น
มีเบื้องหลังแนวคิดที่แฝงอยู่เยอะมาก อย่างหนึ่งที่มีการพัฒนาไปค่อนข้างมากพอสมควรที่อาจจะ
สอดคล้องกับประเด็นที่จะกล่าวถึงในวันนี้คือ ผังเพื่อการสาธารณสุขหรือผังเพื่อสุขภาพ สุขภาวะ
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ของประชาชน แนวคิดนี้สอดคล้องกับประเด็นตรงที่ ผังแนวคิดนี้ไม่ได้มองผังเมืองเป็นเพียง
การก�าหนดอาคารสิ่งปลูกสร้าง ถนน สวน ต้นไม้ ฯลฯ แต่มองในมุมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มาอาศัย
อยู่รวมกันในเมือง (Living Organism) โดยยึดแนวคิดทางการแพทย์ เกิดจากการตั้งสมมติฐานว่า
โรคเกิดขึ้นได้อย่างไร (Pathogenesis) คือการหาสาเหตุของโรคและหาวิธีรักษาโรคนั้นๆ ก็ได้มี
แนวคิดใหม่อีกหนึ่งแนวคิดคือ Salutogenesis คือ หาสาเหตุของสุขภาวะ ซึ่งมีพื้นที่สีเขียวเข้ามา
เกี่ยวข้อง เหตุของสุขภาวะที่ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควัน โรคระบาด (โควิด) เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของ
คน จึงเกิดการตั้งค�าถามว่ามนุษย์สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ที่ไหน พื้นที่สีเขียวจึงมีความส�าคัญ
กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมือง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สวน ริมน้�า ริมฝั่งถนน สามารถตอบสนอง
เพื่อรักษาสุขภาวะของประชาชนได้ทั้งหมด พื้นที่สีเขียวเกี่ยวข้องโดยตรงต่ออากาศบริสุทธิ์ที่
ประชาชนต้องใช้หายใจ สุขภาพดีเริ่มจากเมืองที่อยู่อาศัยนั้นมีสุขภาวะที่ดี ต้องตั้งค�าถามว่าเมือง
ต้องมีอะไรบ้างที่จะเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ไม่เจ็บป่วย มีสุขภาพที่แข็งแรง และช่วยป้องกัน
มลพิษ
 ย้อนกลับมาที่ประเด็นของ อปท. ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับข้อจ�ากัดหลายประการ เพราะมีปัญหา
เชิงโครงสร้าง เมื่อย้อนกลับไปดู พ.ร.บ.ก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจ มีส่วนหนึ่งของ 
พ.ร.บ. นี้ (มาตรา 16) ได้ก�าหนดว่า อปท. มีอ�านาจหน้าที่อะไรบ้าง หลักๆ แล้วหน้าที่ของ อปท. 
คือการให้บริการสาธารณะ (Public Service) ผังเมือง สาธารณสุข ถ้าเราตั้งค�าถามว่าพื้นที่สีเขียว
เป็นหน้าที่ของ อปท. หรือไม่ จะพบว่าพื้นที่สีเขียวตอบโจทย์ทุกข้อในอ�านาจหน้าที่ของ อปท. พื้นที่
สีเขียวสามารถส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นกีฬา วัฒนธรรม ป่าไม้ สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ แต่ในกฎหมายไม่ได้เขียนตรงๆ ว่า อปท. ต้องสร้างพื้นที่สีเขียว ปัญหาอยู่ที่ว่า 
อปท. มีศักยภาพและมีบทบาทหน้าที่สูงมากในการรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันรวมถึง
เรื่องของโรคระบาด เรารับมือกับปัญหาต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพส่วนหนึ่งก็เพราะ อปท. แต่สิ่งหนึ่ง
ที่ อปท. ได้รับน้อยคือการจัดเก็บภาษี ซึ่งการจัดเก็บภาษีของ อปท. ตามกฎหมายนี้ส่งผลให้เกิด
ปัญหาการบริหารจัดการ งบประมาณที่ได้จากการจัดเก็บภาษีที่ส่วนหนึ่งจะต้องส่งไปที่ส่วนกลาง
ก่อน และหลังจากนั้นจึงได้รับการจัดสรรลงมาบริหารจัดการกับโครงการต่างๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอ
ต่อการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียว
 จากปัญหาดังกล่าวก็มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอยู่บ้าง ใน พ.ร.บ.ผังเมือง ปี พ.ศ. 2562 
ก็ได้ก�าหนดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือในสภาลมหายใจเชียงใหม่
ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา จึงอยากเสนอว่า ถ้าการจัดการและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นหน้าที่ของ อปท. โดยตรงจะเป็นผลดี เพราะ อปท. สามารถออกแบบพื้นที่
สีเขียวให้ตอบโจทย์กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของตน เนื่องจากพื้นที่สีเขียวในแต่ละท้องถิ่น
นั้นไม่เหมือนกัน บางแห่งต้องการความเป็นวัฒนธรรมสูง บางแห่งอาจจะเป็นสนามกีฬา ซึ่งไม่
จ�าเป็นที่พื้นที่สีเขียวต้องเหมือนกันทุกที่ เช่นที่ผ่านมาส่วนกลางเป็นผู้ก�าหนดว่า อปท. จะต้อง
จัดสรรให้เกิดพื้นที่ส่วนกลางอย่างไรบ้าง แต่เราสามารถตอบประโยชน์ของสาธารณะ สุขภาวะที่
ประชาชนอยากได้ ซึ่ง อปท. สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ด้วยการบริการสาธารณะ แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและบทบาทที่ส�าคัญของ อปท. ได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

ดร.โอฬำร  อ่องฬะ
 เมื่อเรามองประเด็นการพัฒนาเมืองสีเขียว ไม่ใช่เรื่องของการท�าสวนสาธารณะหรือ
สวนหย่อมเพียงอย่างเดียว แต่มีมิติความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรม ระบบการผลิตและด้านอื่นๆ 
เช่น ต�าบลท่าศาลาที่ท�าระบบการผลิตในครัวเรือน ต�าบลป่าแดดที่ดูแลเรื่องคลองแม่ข่า เหล่านี้มี

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกับการพั
ฒ

นาเมืองสีเขียว
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ความส�าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะหน่วยที่ลงไปท�างาน อปท. เป็นหน่วยที่ท�าหน้าที่ในการเชื่อม
ตัวของนโยบายและการจัดการในพื้นที่ได้ค่อนข้างดี ซึ่งเป็นกระบวนการในการกระจายอ�านาจ เมื่อ
เราพูดถึงผังเมืองสีเขียว เราไม่ได้หมายถึงผังกายภาพเพียงอย่างเดียว แต่มองรวมทุกองค์ประกอบ
ของเมืองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองด้วย

สรุป
การแลกเปลี่ยนครั้งนี้ เน้นมิติมุมมองของ อปท. ที่อยู่ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะ

การพูดคุยในประเด็นของการพัฒนาเมืองในภาพของการสร้าง “เมืองสีเขียว” ซึ่งมีนัยความหมาย
ที่หลากหลาย ทิศทางไหนที่จะเดินไปสู่การกระจายอ�านาจจากส่วนกลางลงไปสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ร่วมกัน เราจะร่วมกันพัฒนาเมืองและพื้นที่สีเขียวได้อย่างไร ด้วยบริบทในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาพื้นที่
เมืองเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งยวด แผนการและแนวคิดในครั้งนี้จะหลอมรวมเป็นแนวทาง
การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในภาพรวมและพื้นที่สีเขียวอย่างไร
 ในครั้งที่ผ่านมา ได้มีการจัดเวทีเสวนาพูดคุยกับ อปท. ของพื้นที่รอบนอก (ชนบท) ใน
ประเด็นหลักเกี่ยวกับการกระจายอ�านาจและการถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งตัวแทนของ อปท. ได้กล่าวถึง
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ว่าถึงแม้จะมีการถ่ายโอนอ�านาจมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่
ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องของงบประมาณยังคงเป็นอุปสรรคในการด�าเนินการอยู่ ซึ่งถือว่าเป็น
ข้อจ�ากัดในการท�างาน ขณะที่กรณีของ อปท. ที่อยู่ในเขตพื้นที่เมืองจะเหมือน คล้ายคลึง หรือ
แตกต่างจาก อปท. พื้นที่รอบนอกอย่างไร 
 ดร.โอฬำร  อ่องฬะ เกริ่นถึงแนวทางการพัฒนาเมืองหลังปี พ.ศ. 2542 และสถานการณ์
ฝุ่นควัน ไฟป่าที่คุกรุ่นในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาว่า “การพัฒนาเมืองจะต้องเน้นในเรื่องของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ท�าอย่างไรให้ทุกภาคส่วนเข้าไปร่วมออกแบบและใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวร่วมกัน 
โดยเฉพาะหลังปี พ.ศ. 2542 เรื่องของแผนและขั้นตอนของการกระจายอ�านาจและถ่ายโอนอ�านาจ
ลงไปสู่ท้องถิ่น มีภารกิจต่างๆ มากมายที่ถูกถ่ายโอนลงมาจากส่วนกลาง แต่ในบางภารกิจก็
ไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ ด้วยเงื่อนไขและข้อจ�ากัดต่างๆ นอกจากนี้ในช่วง 7-8 ปี
ที่ผ่านมาเชียงใหม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ประชาชนคาดหวังว่า อปท. 
จะเข้ามาเป็นกลไกส�าคัญในการเชื่อมประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา” 

ภาพรวมของบริบทในพื้นที่ของแต่ละ อปท. เปรียบเสมือนกุญแจส�าคัญในการพัฒนาเมือง
ปลอดฝุ่นควัน ทั้งพื้นที่ต�าบลป่าแดดและต�าบลท่าศาลา เปลี่ยนจากชุมชนเกษตรกรรมเป็นชุมชน
เมือง ต่างต้องเผชิญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ดินราคาสูง พื้นที่สาธารณะมีจ�ากัด อย่างไรก็ดี อปท. 
ยังเล็งเห็นความส�าคัญของพื้นที่สีเขียว และการบรรเทาปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่รับผิดชอบ 
 ศิริพัฒน์ กำวิละ นายกเทศมนตรีต�าบลท่าศาลา เล่าว่า “เดิมร้อยละ 90 ของประชากรใน
พื้นที่ท�าการเกษตร (ราวปี พ.ศ. 2520-2530) ต่อมามีการขยายความเจริญของพื้นที่เมือง มีการ
ตัดถนนสายส�าคัญผ่านบริเวณพื้นที่เทศบาลต�าบลท่าศาลา 2 สาย คือถนนทางหลวงแผ่นดิน
เชียงใหม่-ล�าปาง และสายที่สองคือถนนวงแหวนรอบกลาง หรือที่เรียกกันว่า ถนนสมโภชเชียงใหม่ 
700 ปี เป็นเหตุให้พื้นที่สีเขียวของต�าบลท่าศาลาซึ่งเดิมเป็นพื้นที่การเกษตรลดลง… พื้นที่สีเขียว
โดยเฉพาะต้นไม้มีจ�านวนลดน้อยลง ปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อประชากรที่อาศัยอยู่ในต�าบล
ท่าศาลาอย่างแน่นอน เช่น ปัญหาสภาพอากาศที่ร้อน ปัญหาความแห้งแล้ง น้�าในล�าคลองมีปริมาณ
ที่ลดลงและมีปัญหาน้�าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น สุขภาพของประชากรแย่ลง ปัจจุบันพบโรคภูมิแพ้ 
โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ คุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่แย่ลง”
 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดและมีความมุ่งมั่นว่าจะท�าให้พื้นที่ต�าบลท่าศาลาเป็นต�าบล
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น่าอยู่คู่กับเมืองสีเขียว เป็นแนวทางที่นายกเทศมนตรีต�าบลท่าศาลาพยายามผลักดัน “ปัจจุบันได้
มีการรณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณบ้าน เพิ่มจ�านวนต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณะ มีการปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ในพื้นที่สวนหย่อมทั้ง 5 หมู่บ้านและริมฝั่งแม่น้ �าคาว และ
ยังมีการจัดภูมิทัศน์ในพื้นที่ของส�านักงานเทศบาลต�าบลท่าศาลา มีการจัดสวนเพื่อเป็นที่พักผ่อน-
หย่อนใจและมีสนามกีฬาให้ประชาชน... นอกจากนั้นได้มีการสร้างสวน “ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง” 
โครงการนี้ได้ท�าขึ้นที่บ้านสันทราย ดอนจั่น หมู่ที่ 3 ของต�าบลท่าศาลา พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ เพื่อ
ให้ประชาชนน�าไปใช้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติในครัวเรือนอีกด้วย”
 ด้านเทศบาลต�าบลป่าแดด สำยสมร ชัยงำมเมือง ตัวแทนเทศบาลต�าบลป่าแดด ดูแล
ฝ่ายงานสาธารณสุขชุมชน แลกเปลี่ยนว่า “ลักษณะพื้นที่ของต�าบลป่าแดดเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่
ชนบทเช่นกัน ต�าบลป่าแดดมีแม่น้�าปิงและคลองแม่ข่าไหลผ่าน ที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว นอกจากการปลูกต้นไม้แล้วยังมีการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ต�าบลป่าแดด
รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดท�าโครงการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน การท�าปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้
และเศษใบไม้ที่มีการตัดในพื้นที่ชุมชน โครงการฟื้นฟูคลองแม่ข่า”
 ตัวแทนจากเทศบาลต�าบลป่าแดด เล่าถึงการมีส่วนร่วมของโครงการฟื้นฟูคลองแม่ข่าว่า 
“ในส่วนของการพัฒนาคลองแม่ข่ามีการจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งคลอง มีการสร้างกฎกติกา
ร่วมกัน เช่น ห้ามทิ้งขยะลงในคลอง สถานประกอบการ หอพัก และบ้านเรือนที่อยู่ติดกับคลอง
แม่ข่า ขอความร่วมมือให้ติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนที่จะมีการปล่อยน้�าเสียลงคลองแม่ข่า และในการ
ด�าเนินการดังกล่าวมีการเชื่อมประสานกับเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีการท�า MOU กันว่า เทศบาล
นครเชียงใหม่จะมีการดักขยะไม่ให้ขยะในคลองแม่ข่าในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ไหลเข้าสู่
พื้นที่เทศบาลต�าบลป่าแดด ในส่วนของพื้นที่ต�าบลป่าแดดจะมีประตูน้�าที่ถนนมหิดล ได้มีการท�าที่
ดักขยะเช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการหาสาเหตุว่าขยะในคลองแม่ข่านั้นมาจากเขตพื้นที่ใด เมื่อ
เริ่มโครงการนี้สถานการณ์ปัญหาขยะในคลองแม่ข่าดีขึ้นมาก” 
 ในเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะเป็นหนึ่งใน อปท. 3-4 แห่งที่ยกฐานะกลายเป็น
เทศบาลเมือง พื้นที่แม่เหียะเป็นรอยต่อที่ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย มีลักษณะของ
เมืองกึ่งชนบท โดย ธนวัฒน์  ยอดใจ นำยกเทศมนตรีต�ำบลแม่เหียะ สะท้อนว่า “เทศบาลเมือง
แม่เหียะ เป็น อปท. ที่มีพื้นที่ของอุทยาน เป็นพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท เป็นพื้นที่ที่
คาบเกี่ยวกับพื้นที่ของกรมชลประทาน เป็นต้น แต่ในศักยภาพของเมืองที่ผ่านมา ปัจจุบันเรามี
กฎหมายภาษีที่ก�าหนดให้มีการจัดท�าในเรื่องของการเก็บภาษีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
เทศบาลเมืองแม่เหียะมีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลรวมคือ One Data Map ของเทศบาลฯ เรา
ด�าเนินการจัดระบบผังเมืองของเทศบาลฯ โดยวิธีการน�าที่ดินทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ มาจัดโซน 
ว่าพื้นที่ที่จะต้องด�าเนินการพัฒนามีพื้นที่ไหนบ้าง พื้นที่ใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ต้องด�าเนินการ
ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เป็นต้น” 
 นอกจากต�าแหน่งนายกเทศมนตรีแล้ว ธนวัฒน์  ยอดใจ ยังควบต�าแหน่งประธานการป้องกัน
และควบคุมหมอกควันและไฟป่า “ในเรื่องของปัญหาไฟป่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในช่วงของเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการจัดตั้งทีมดับไฟป่า เพื่อไม่ให้ไฟลามเข้าไหม้วัดพระธาตุ
ดอยค�า ไฟไหม้ตั้งแต่ต�าบลบ้านปง ลามเข้ามาต�าบลสุเทพและเข้ามายังเมืองแม่เหียะ ซึ่งปัญหา
ไฟป่าปีนี้รุนแรงมาก เราพยายามด�าเนินการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ของเราให้ไม่ให้ลุกลามต่อ มีการ
จัดเวรยามในการเฝ้าระวัง มีการประกาศห้ามเผา มีมาตรการจับและปรับอย่างจริงจัง แต่ปัญหา
ไฟป่าก็ยังเป็นปัญหาที่หน่วยงานต่างๆ ต้องร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อวางแผนและแก้ไข
ปัญหาในปี พ.ศ. 2564”

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกับการพั
ฒ

นาเมืองสีเขียว
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 รอยต่อของการถ่ายโอนบทบาท อ�านาจ หน้าที่ ยังคงเป็นช่องว่างในทางปฏิบัติ นายก
เทศมนตรีเมืองแม่เหียะอธิบายว่า “กระบวนการในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของ อปท. ปัจจุบันนี้ เรา
ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนพื้นที่ในเขตพื้นที่ของอุทยานเข้ามาเป็นเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ถ้า
จะท�ากิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ของอุทยานต้องมีการท�าเรื่องขออนุญาต ซึ่งเห็นว่าการท�างานยังต้อง 
บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองของเรา” 
 ส่วนที่น่าสนใจของเทศบาลเมืองแม่เหียะคือ การจัดท�าระบบฐานข้อมูล หรือที่นายก
เทศมนตรีเรียกว่า One Data Map “มีการด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูล โดยการน�าข้อมูลทุกอย่าง
เข้ามาในระบบ ฐานข้อมูล One Data Map ของเทศบาลฯ สามารถน�าไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเมืองได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีกว่า 70 ข้อมูลในระบบ เพื่อที่จะเป็น Smart City 
มีการน�าข้อมูลมาวางผังระบบการพัฒนา มีการส�ารวจที่ดินในเมืองแม่เหียะ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาพบว่า 
มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ที่จะขอความร่วมมือให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ
มาตรการที่ส�าคัญคือการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินฉบับใหม่ เพื่อขอความร่วมมือกับประชาชนให้
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ดังนั้นการที่จะเป็นเมืองที่น่าอยู่ จะต้องควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อจัด
ผังเมืองสีเขียว”
 ในมุมของการออกแบบผังเมืองนั้นสามารถเอื้อต่อการน�าไปต่อยอดสร้างระบบเมืองสีเขียว 
พื้นที่ต่างๆ ได้อย่างไรบ้างนั้น ชิดชัย อังคะไวมงคล กล่าวถึงในวันนี้ว่ามีประเด็นหลักๆ อยู่ 3 ข้อ 
ข้อ 1 สถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวมเชียงใหม่ ข้อ 2 ภาพอนาคตของพื้นที่
สีเขียวในผังเมืองรวมเชียงใหม่ และ ข้อ 3 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
พื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวมเชียงใหม่
 กระบวนการพัฒนาเมืองสีเขียว มาตรการในการใช้ผังเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้และออกแบบ คาดว่า พ.ร.บ.ผังเมือง ปี พ.ศ. 2562 ฉบับใหม่นี้ จะสามารถน�าไปใช้ใน
การออกแบบเพื่อเป็นประโยชน์ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ในประเด็นนี้ ดร.ณัฐสิทธิ์  ศรีนุรักษ์  หัวหน้า
ศูนย์ศึกษาสถาปัตยกรรมผังเมืองและสิ่งแวดล้อม อธิบายว่า “ใน พ.ร.บ.ผังเมืองตัวใหม่นอกจากจะ
ลดขั้นตอนแล้ว ยังได้มีการเพิ่ม ผังพื้นที่สีเขียว ผังที่โล่ง มีการมอบอ�านาจให้ท้องถิ่นเข้ามาจัดการ
ร่วมด้วย ใน พ.ร.บ.ผังเมือง ปี พ.ศ. 2562 ก็ได้ก�าหนดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง จึงอยากเสนอว่า ถ้าการจัดการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นหน้าที่ของ อปท. โดยตรงจะ
เป็นผลดี เพราะ อปท. สามารถออกแบบพื้นที่สีเขียวให้ตอบโจทย์กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ของตน เนื่องจากพื้นที่สีเขียวในแต่ละท้องถิ่นนั้นไม่เหมือนกัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและบทบาท
ที่ส�าคัญของ อปท. ได้ดีเป็นอย่างยิ่ง”
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สรุปเวทีนโยบายสาธารณะครั้งที่ 10

คุณภาพชีวิตของคนเชียงใหม่
ท่ามกลางฝุ่นควัน

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ผู้ร่วมเสวนา
ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
ภัทรวดี นีละภมร นักวิชาการสาธารณสุข ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สว่าง แก้วกันทา ผู้อ�านวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
รัชนีวัลย์  ปาณธูป  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 เขต 1  เชียงใหม่ 
อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร ์
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.นัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรือง  นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ 
 รองผู้อ�านวยการ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
สุรีรัตน์  ตรีมรรคา  รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ (ผู้ด�าเนินรายการ)

คุณ
ภาพ

ชีวิตของคนเชียงใหม่ท่ามกลางฝุ่นควัน
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 ปัญหาฝุ่นควันเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานมากกว่า 14 ปี ยังไม่มีมาตรการที่แก้ปัญหานี้ 
ภาคประชาสังคม นักวิชาการ สื่อมวลชน ต้องการผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้อง รัฐ มีมาตรการแก้ปัญหา 
ต้องเริ่มท�าตอนนี้เป็นต้นไปถึงสิ้นปี เดิมเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะในช่วงที่มีปัญหา และไม่ได้มีการ
ด�าเนินการอย่างจริงจัง สภาลมหายใจเน้นการแก้ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา และอยู่
ในช่วงของการปรึกษาและเริ่มท�า
 สาเหตุปัญหาการขยายตัวของเมือง ไฟป่า การเผาในที่โล่ง การท�าการเกษตร การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว การท�าเกษตรของชุมชน เรายังขาดข้อมูล ยังต้องการข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนของสาเหตุ
ที่แน่ชัด ยังต้องการการสนับสนุนจากวิชาการ
 ผลกระทบที่เกิดรวมทั้งสุขภาพ เวทีวันนี้มีวิทยากรที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุย เพื่อพูดถึงผล 
กระทบ สาเหตุ สถานการณ์ และการพิจารณาถึงบางคนที่มีฐานะดีอาจจะสามารถที่จะป้องกัน
ปัญหา เครื่องดูดอากาศ พื้นที่ปลอดภัย บางคนฐานะยากจนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงการป้องกัน 
เพราะยังมีในเรื่องของความเหลื่อมล้�าทางสังคม 

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นควันต่อสุขภาพของประชาชน
- จากข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อม โรคจากหมอกควันเป็นโรคของกลุ่มอาการ มี

การเฝ้าระวังและมีการเก็บสถิติโรคที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กัน ข้อมูลย้อนหลังไป 
10 ปี ข้อมูลกลุ่มหลอดเลือดทางเดินหายใจ ตาอักเสบ ตัวของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
ที่สามารถเก็บได้ แนวโน้มกลุ่มโรคจะพบว่า เกิดเฉียบพลัน สูดไปแล้วป่วย ทางเดินหายใจ 
หอบหืด หัวใจ และโรคเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง เบาหวาน ความดัน มะเร็ง การเฝ้าระวังมีข้อ
จ�ากัดในการเฝ้าระวัง

- ผลกระทบจากการรับบริการ เช่น อาการแสบตา อาจจะไม่ได้ไปโรงพยาบาล จ�านวนยอด
ผู้ป่วยอาจจะไม่เพิ่ม มีข้อมูลการเฝ้าระวังรายวัน สัปดาห์ ผู้ป่วยอาจจะไปโรงพยาบาลน้อย 
เช่น การเกิดโควิด มกราคมถึงเมษายน เป็นโรคระบาดทางเดินหายใจ แนวโน้มการเกิดโรค
มีเพิ่มขึ้น และมีระยะฟักตัวของโรคที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับภูมิแต่ละคน ค่า PM 2.5 สูงติดต่อ
กันหลายวันท�าให้เกิดการป่วยเพิ่มขึ้น ไม่จ�าเป็นต้องเกิดการเจ็บป่วย เราดูจากค่ามลพิษที่
เกินเกณฑ์จะต้องมีการตระหนักและการป้องกัน ให้มีการวัดมลพิษค่าสูงสุดในช่วงวัน 
จ�านวนวันที่มีค่าเกินสูงติดต่อกันหลายวัน จะต้องมีมาตรการในการป้องกันและการจัดการ 

- ผลกระทบต่อสุขภาพ มีงานวิจัยที่สนับสนุนในเรื่องของโรคต่างๆ ภาพรวมประเทศได้รับ
ผลกระทบ ยังมีข้อจ�ากัดในการวินิจฉัย ปัจจุบันน�าเอาโรคที่เกิดขึ้น เช่น สโตรกมาดูว่า
เป็นผลที่เกิดขึ้นจากค่าฝุ่นหรือไม่

- การสื่อสารสาธารณะจะต้องสื่อสารในทิศทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน สามารถ
ที่จะอ้างจากแหล่งข้อมูลได้ 

- ข้อมูลทางด้านผลกระทบยังไม่มีความชัดเจน ยังมองไม่เห็น เราไม่ลงทุนในการท�าข้อมูล
ที่ดี ที่ผ่านมางานวิจัยยังไม่ดีพอ เราไม่สามารถใช้ข้อมูลมาตัดสินใจและใช้ในทางนโยบาย
ได้ 

- การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก มีการกักขังของฝุ่นควันมากขึ้น คนไทยมีคนจ�านวน
มากที่เสียชีวิตจากผลกระทบฝุ่นควัน ตอนนี้คนในภาคเหนือ อายุของเราจะหายไป 4 ปี 

- ผลกระทบฝุ่นจิ๋ว เสียชีวิตมากที่สุดคือโรคหัวใจ คนที่เสียชีวิต 100 คนจากโรคหัวใจ 25% 
คือผลมาจากมลพิษ ที่มีผลต่อทั้งร่างกาย เพราะว่าฝุ่นควันมันเล็กมาก และมีแนวโน้มการ
เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น อัตราการตายจากโรคหัวใจ อัตราการเสียชีวิตในเรื่องของผลกระทบ
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ที่เกิดขึ้น มันมีเรื่องของความเหลื่อมล้�าในเรื่องของการป้องกัน ภาคเหนืออัตราการเสียชีวิต
จากมะเร็งมากที่สุดกว่าภาคอื่นๆ 

- โรคที่เกิดจาก PM 2.5 ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เมื่อเทียบกับโควิด ทั้งๆ ที่ป่วย
และเสียชีวิตมากกว่าโควิด การแก้ปัญหาในฝุ่นควันข้ามแดน ยังไม่เห็นการแก้ไขปัญหา 

- ประเทศไทยจดัการปญัหาแบบไมต่รงไปตรงมา ปญัหายงัอยูใ่ตพ้รม เรามกีลไก มกีารประชมุ
มากมายแต่ไม่ได้แก้ปัญหา ไม่มีท่าทีที่จริงจังในการแก้ปัญหาระยะยาว มีแต่การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า รวมทั้งการแก้ปัญหาฝุ่นข้ามแดนยังไม่เห็นและไม่มีแผนการท�างานที่ชัดเจน 

- ความตื่นตัวความตระหนักไม่มากเท่ากับไวรัส มีหลายเหตุผล ระบบข้อมูล การเฝ้าระวัง 
ยังไม่สามารถผลักดันเจตจ�านงทางการเมืองและนโยบายระดับสูง ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ
แบบจริงจัง ประชาชนก็รู้สึกเฉยๆ ผ่านสามเดือนก็ลืม ไม่ได้ตระหนักว่าเราอยู่ในมลพิษไป
สามเดือน

- ผลกระทบจากฝุ่นควันกับผู้สูงอายุ ผู้หญิงที่ตั้งท้อง ผู้สูงอายุมีความเสี่ยง มีผลกระทบกับ
ผู้สูงอายุจากระบบการหายใจ มีผลกระทบของความเหลื่อมล้�า ผู้สูงอายุบางคนอยู่ในสลัม 
ชุมชนแออัด เข้าไม่ถึงบริการ ถูกละเมิดสิทธิ 

- กองทุนหลักประกันสุขภาพมีวัตถุประสงค์ช่วยในเรื่องของปัญหาที่วิกฤตในเรื่องของสุขภาพ 
ตัวเลขกองทุนมีมูลค่าทุกปีเกือบสองร้อยล้านบาท ทุกปีมีการแชร์งบประมาณระหว่าง
ท้องถิ่นและ สปสช. ปี พ.ศ. 2558-2560 วงเงิน 200 กว่าล้าน มีโครงการที่ท�าโครงการ
น้อยมาก ปี 2561 ประมาณ 10 โครงการ ไม่ถึงสองแสนบาท ปี 2562 จ�านวน 35 โครงการ 
ปี 2563 จ�านวน 91 โครงการที่ท้องถิ่นใช้เงินกองทุนแก้ไขปัญหาวงเงินไม่ถึง 3 ล้าน รวม 
ปี 2558-2563 มีจ�านวน 183 โครงการใช้เงินไปหกล้านกว่า เทียบแล้วเชื่อมโยงความ
ตระหนักของท้องถิ่น ยังไม่ได้ตระหนัก ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นควันเพราะว่าเงิน
ไม่ถึง 1% จาก 183 โครงการ
o การป้องกันก่อนป่วย ท�าให้คนรับรู้ ลดการเผา ตามระเบียบของกองทุนสามารถ

ใช้งบประมาณได้ และสร้างความตระหนักประมาณ 30% เป็นเรื่องที่ส�าคัญก่อน
ป่วย

o การป้องกันเอาตัวรอดในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ มีการซื้อหน้ากากอนามัยประมาณ 
70% 

- ท้องถิ่นประมาณ 60 ท้องถิ่นที่ท�า เมื่อเทียบกับจ�านวนท้องถิ่นที่มีมากกว่า 200 ที่ ยังน้อย
ที่ให้ความส�าคัญและท�า 

- การเข้าถึงทรัพยากรที่ไม่เท่ากัน ประชาชนที่ไม่รู้จะไม่ตระหนัก ความตระหนักของรัฐบาล
กลาง ผู้บริหารระดับสูง ท�าช่วงระยะสั้น 3 เดือนไม่ได้ จะต้องท�าในระยะยาว 

- เราก�าลังเผชิญกับปัญหาโรคอุบัติใหม่ เราไม่ได้พึ่งพาธรรมชาติ จะเป็นการท�าลายธรรมชาต ิ

ส่ิงที่ได้ด�าเนินงาน
- ผู้สูงอายุมีกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุ เริ่มปี 47 มีการรวมตัวกันของเครือข่าย และชมรมของผู้

สูงอายุ และมีมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุเป็นผู้สนับสนุนให้
- มีกลไกของสมัชชาสุขภาพขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนฝุ่นควันจิ๋ว ยังไม่

ได้มีการขับเคลื่อนยังเป็นในเชิงยุทธศาสตร์
- การขับเคลื่อนที่เห็นคือการขับเคลื่อนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกส�าคัญที่ท�าให้

ประชาชนเกิดความตระหนัก คือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนต�าบล มี

คุณ
ภาพ

ชีวิตของคนเชียงใหม่ท่ามกลางฝุ่นควัน
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ท้องถิ่น 212 อปท. เข้าร่วมกองทุน ท�าให้ประชาชนเข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
- ท้องถิ่นที่ ต.เชิงดอย มีความตระหนักและสนับสนุน นายกเชิงดอยสนับสนุนทุกเรื่องที่

เกี่ยวกับการแก้ปัญหาของฝุ่นจิ๋ว ทุกพื้นที่ชุมชนตระหนักและมีการป้องกัน เช่น พื้นที่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมของพระมหาอินสอน คุณวุฒฺโท

ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา
- อยากเห็นบทบาทของผู้สูงอายุ ในการเข้ามามีส่วนร่วม ไม่เฉพาะเป็นผู้ที่รับการสงเคราะห ์

สิ่งที่กระตุ้นความตระหนักคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับฝุ่นควัน ชมรมผู้สูงอายุเป็นกลไกที่ส�าคัญ 
หากมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล การสื่อสารที่เข้าใจง่าย รวมทั้งการตั้งเครื่องวัดค่าคุณภาพ
ของอากาศ และใช้ผลของมันในการเข้ามาใช้แก้ปัญหา 

- การสื่อให้เห็นว่าฝุ่นควันเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาหลัก นโยบายจะต้องให้ความสนใจ 
- การแก้ไขปัญหาแบบใช้วิทยาศาสตร์ที่ดีน�าทาง ลงทุนทรัพยากรให้พอเพียงกับขนาดของ

ปัญหา การแก้ปัญหาไม่อยากรักษาแค่ทีละ 1 คน แต่อยากจะท�าในเรื่องของการป้องกันที่
ช่วยคนเป็นล้านๆ 

- การจัดการระดับท้องถิ่น หากมีความตระหนัก ประชาชนจะต้องจัดการสุขภาพตัวเองก่อน 
การผลักดันนโยบายเป็นเรื่องส�าคัญ 

- การจัดการตัวเอง การป้องกันและเฝ้าระวัง การรับรู้ข้อมูลเท่าทันตามสถานการณ์และ
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น การกินอาหารตามความเหมาะสมกับสภาวะอากาศเพื่อให้ร่างกาย
เกิดความสมดุล ผักบางชนิดกินเข้าไปจะท�าให้มีการปรับสมดุลของร่างกาย การบริโภคตาม
ฤดูกาลเพื่อช่วยร่างกายในการปรับสมดุล การท�าให้สุขภาพของตัวเองเข้มแข็งโดยการ
บริโภคผักตามฤดูกาล

- การสร้างความตระหนักในเรื่องของอากาศและมลพิษ
- การสนับสนุนให้ประชาชนรับรู้และตระหนักเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน อยากให้ท้องถิ่น

เป็นเจ้าภาพในการจัดการกับฝุ่นจิ๋วให้มีการท�าอย่างต่อเนื่อง ไม่ท�าแล้วหายไป
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมท�าให้เกิดพื้นที่สีเขียวเพื่อป้องกัน
- การจัดระบบเตือนภัยให้รู้เท่าทันเรื่องของฝุ่นจิ๋ว เหมือนเตือนภัยของโควิด ท�าการเตือนภัย

ทุกวัน 
- การจับหรือปรับท�าได้ไม่ยั่งยืน การใช้กฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อม ใครก่อมลพิษจะต้องเป็น

คนที่จ่ายภาษีสิ่งแวดล้อม ฝากสภาลมหายใจเรื่องของภาษีสิ่งแวดล้อม ให้มีการเร่งรัดกรณี
ตัวอย่าง ให้ได้ตระหนัก

- สปสช. คิดถึงทุกคนเข้าถึงระบบหลักประกัน อยากให้ทุกคนเข้าถึงการป้องกันที่เท่าเทียม
ทางด้านสุขภาพ

- การติดอาวุธและสร้างความตระหนัก การสร้างศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ สร้างแรงจูงใจ 
ชี้ปัญหาสร้างความตระหนัก สนใจที่จะท�าในระดับต�าบล การใช้โครงสร้างระดับอ�าเภอ 
จังหวัดมันไกลไป ใช้ข้อมูลอ้างอิงกับ สปสช. งบประมาณของ สปสช. ยังมีคนท�าน้อย เขา
ยังไม่รู้ ส่วนใหญ่คิดใช้กิจกรรมตั้ง แต่ไม่ได้มองปัญหาว่าพื้นที่มีปัญหาอะไรและแก้ปัญหา 
PM 2.5 ที่ท�าร่วมกับผู้สูงอายุที่เป็นกลไก

- การพัฒนาสื่อที่เข้าถึง เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ต้องให้หน่วยงานไหนมาสั่ง เรื่อง
ของลมหายใจ อากาศ สื่อแบบไหนที่จะช่วย คนเรากินเป็นไหม อยู่เป็นไหม หายใจเป็นไหม 
ให้สื่อออกมา
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- มีนโยบายการปลูกต้นไม้ หน่วยงานองค์กรไหนที่จะให้ความรู้ว่าต้นไม้ชนิดไหนที่ลดฝุ่นควัน 
เมืองเชียงใหม่ เมืองสีเขียว เขียวทั้งเมือง ให้รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้

- การลดภาษีให้กับร้านที่เป็นร้านสีเขียว ดูแลสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ 
- ความตระหนักรู้ถึงปัญหาว่ามันมากแค่ไหน ต้องการเห็นนโยบายของรัฐ เราเห็นตัวเลขเรื่อง

ของการส่งออกอาหารสัตว์ เราไม่เห็นตัวเลขรายจ่ายผลเสียทางสิ่งแวดล้อม ฝุ่นควันมัน
เป็นเรื่องของปัจจัยเสี่ยง คนจะเห็นผลระยะสั้น บุหรี่ เหล้า คนไม่เปลี่ยน ท�าอย่างไรท�าให้
คนตระหนักและเห็นผลระยะยาว เชื่อว่าจะมีการจัดสรรทรัพยากรและมีการเปลี่ยนแปลง 

- การตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ดีและถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลที่บิดเบือน การตัดสิน
ที่ถูกต้อง ให้เป็นสังคมที่เป็นอารยะ ใช้การตัดสินที่เป็นข้อมูลพื้นฐานความจริง

- กระทรวงสาธารณสุขเตรียมคนที่ดูแลผลกระทบ ต้นน้�าที่เรื่องของการป้องกัน สาธารณสุข
คงไม่สามารถท�าได้ ฝากภาคประชาชนที่จะต้องร่วมช่วยในพื้นที่ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
เห็นหลายพื้นที่มีโมเดลการจัดการเรื่องของการเผาได้ดี มันอาจจะไม่ได้ครอบคลุม มันยัง
มีความหย่อนในมาตรการ มีระบบที่แจ้งเหตุในพื้นที่ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือก�าลังเกิด 

- ปัญหาเป็นปัญหาที่ซับซ้อน ไฟป่า การเผาการเกษตร พื้นที่อุทยาน จราจร อุตสาหกรรม 
รูปแบบการจัดการควรมีการจัดการที่แตกต่างกันไป ภาคเหนือเราก็ไฟป่า เกษตร เจ้าหน้าที่
การเกษตร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปจัดการ การใช้มาตรการทางกฎหมายอาจจะ
ไม่ได้แก้ไขในระยะยาว ปัญหาในประเทศ มาตรการจัดการเรื่องเศรษฐกิจ ปัญหาการก่อไฟ
เชื้อเพลิงไม่เหมาะสม การจัดการเรื่องของการจับ ไม่สามารถท�าได้ครอบคลุม

สรุป 
สนับสนุนความเห็นของระบบข้อมูลและการวิจัย หากยังไม่มีการทุ่มเทใช้ข้อมูลและวิจัย

ที่ชัดเจน เรายังแก้ปัญหาแบบยังไม่มีความชัดเจน ยังไม่สามารถผลักดันให้เป็นปัญหาระดับชาติ เช่น 
กรณีโควิดที่มีการสั่งการอย่างเป็นระบบ มีโฆษกที่สื่อสาร ปัญหาฝุ่นควัน มันเป็นเรื่องของการ
แก้ปัญหาของแต่ละหน่วยราชการ ประชุมร่วมกับจังหวัด ทางสภาลมหายใจความเป็นซิงเกิล 
คอมมานด์ในการแก้ไขปัญหา ยังมีไฟของป่าไม้ กรมอุทยาน กรมควบคุมมลพิษ ไปอยู่กับกระทรวง
พลังงานไม่ได้อยู่กับสาธารณสุข การประสานความคิด ข้อมูล มันไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหา 14 ปี 
ไม่สามารถแก้ไขได้ ยังปล่อยเป็นปัญหาเรื้อรัง ข้อมูลที่น�ามาอธิบาย ที่มันมาเกี่ยวข้องกับโรค 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนไหน ท�าให้ผู้ก�าหนดนโยบายรับรู้ อยากเห็นการทุ่มเทและพัฒนาข้อมูล 
และจ�าเป็นจะต้องขอข้อมูลคุณหมอรังสฤษฎ์ที่ท�าให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นหรือออกรายการของ
สภาลมหายใจเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก 

ประเด็นที่เรามีทรัพยากรในระดับท้องถิ่น มี อปท. มีชมรมผู้สูงอายุ เราจะท�าให้เข้ามามี
ส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับเรื่องความรู้การดูแลตัวเอง ความรู้และข้อมูล มีการอธิบายกันมาก ยัง
ไม่ได้มีการน�ามาพูดถึงปัญหาฝุ่นควัน 

สภาลมหายใจ น่าจะได้น�าเอามาพิจารณาและทบทวนกลั่นกรองน�าไปสู่มาตรการในการ
แก้ไขปัญหามากขึ้น เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ 

อากาศสะอาด ผลักดันให้เกิด พ.ร.บ.อากาศสะอาด การขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุและ อปท.
เราอยากจะไปท�างานร่วมกับฝ่ายเหล่านี้เพื่อลดผลกระทบฝุ่นควัน

- โรคจากหมอกควันเป็นโรคของกลุ่มอาการ มีการเฝ้าระวังและมีการเก็บสถิติโรคที่เกี่ยวข้อง
และมีความสัมพันธ์กัน ข้อมูลย้อนหลังไป 10 ปี ข้อมูลกลุ่มหลอดเลือดทางเดินหายใจ 
ตาอักเสบ ตัวของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้ แนวโน้มกลุ่มโรคจะพบว่า 

คุณ
ภาพ

ชีวิตของคนเชียงใหม่ท่ามกลางฝุ่นควัน



106

สภ
าล
มห
าย
ใจ
เช
ียง
ให
ม่

เกิดเฉียบพลัน สูดไปแล้วป่วย ทางเดินหายใจ หอบหืด หัวใจ และโรคเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง 
เบาหวาน ความดัน มะเร็ง การเฝ้าระวังมีข้อจ�ากัดในการเฝ้าระวัง

- การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก มีการกักขังของฝุ่นควันมากขึ้น คนไทยมีคนจ�านวน
มากที่เสียชีวิตจากผลกระทบฝุ่นควัน ตอนนี้คนในภาคเหนือ อายุของเราจะหายไป 4 ปี 

- ผลกระทบฝุ่นจิ๋ว เสียชีวิตมากที่สุดคือโรคหัวใจ คนที่เสียชีวิต 100 คนจากโรคหัวใจ 25% 
คือผลมาจากมลพิษ

- ประเทศไทยจัดการปัญหาแบบไม่ตรงไปตรงมา ไม่มีท่าทีที่จริงจังในการแก้ปัญหาระยะยาว 
มีแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งการแก้ปัญหาฝุ่นข้ามแดนยังไม่เห็นและไม่มีแผนการ
ท�างานที่ชัดเจน 

- การขับเคลื่อนที่เห็นคือการขับเคลื่อนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกส�าคัญที่ท�าให้
ประชาชนเกิดความตระหนัก คือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนต�าบล มีท้อง
ถิ่น 212 อปท. เข้าร่วมกองทุน ท�าให้ประชาชนเข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 

ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา
- อยากเห็นบทบาทของผู้สูงอายุ ในการเข้ามามีส่วนร่วม ไม่เฉพาะเป็นผู้ที่รับการสงเคราะห ์

สิ่งที่กระตุ้นความตระหนักคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับฝุ่นควัน ชมรมผู้สูงอายุเป็นกลไกที่ส�าคัญ 
หากมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล การสื่อสารที่เข้าใจง่าย รวมทั้งการตั้งเครื่องวัดค่าคุณภาพ
ของอากาศและใช้ผลของมันในการเข้ามาใช้แก้ปัญหา 

- การสื่อให้เห็นว่าฝุ่นควันเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาหลัก นโยบายจะต้องให้ความสนใจ 
- การแก้ไขปัญหาแบบใช้วิทยาศาสตร์ที่ดีน�าทาง ลงทุนทรัพยากรให้พอเพียงกับขนาดของ

ปัญหา การแก้ปัญหาไม่อยากรักษาแค่ทีละ 1 คน แต่อยากจะท�าในเรื่องของการป้องกันที่
ช่วยคนเป็นล้านๆ 

- การจัดการระดับท้องถิ่น หากมีความตระหนัก ประชาชนจะต้องจัดการสุขภาพตัวเองก่อน 
การผลักดันนโยบายเป็นเรื่องส�าคัญ 

- การจัดการตัวเอง การป้องกันและเฝ้าระวัง การรับรู้ข้อมูลเท่าทันตามสถานการณ์และ
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น การบริโภคตามฤดูกาลเพื่อช่วยร่างกายในการปรับสมดุล การท�าให้
สุขภาพของตัวเองเข้มแข็งโดยการบริโภคผักตามฤดูกาล

- การสร้างความตระหนักในเรื่องของอากาศและมลพิษ
- การสนับสนุนให้ประชาชนรับรู้และตระหนักเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมท�าให้เกิดพื้นที่สีเขียว
- การจัดระบบเตือนภัยให้รู้เท่าทันเรื่องของฝุ่นจิ๋ว 
- เรื่องของภาษีสิ่งแวดล้อมให้มีการเร่งรัดกรณีตัวอย่าง ให้ได้ตระหนัก
- สปสช. คิดถึงทุกคนเข้าถึงระบบหลักประกัน อยากให้ทุกคนเข้าถึงการป้องกันที่เท่าเทียม

ทางด้านสุขภาพ
- การติดอาวุธและสร้างความตระหนัก การสร้างศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ สร้างแรงจูงใจ 

ชี้ปัญหาสร้างความตระหนัก สนใจที่จะท�าในระดับต�าบล 
- การพัฒนาสื่อที่เข้าถึง เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของทุกคน 
- มีนโยบายการปลูกต้นไม้ หน่วยงานองค์กรไหนที่จะให้ความรู้ว่าต้นไม้ชนิดไหนที่ลดฝุ่นควัน 

เมืองเชียงใหม่ เมืองสีเขียว เขียวทั้งเมือง ให้รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้
- การลดภาษีให้กับร้านที่เป็นร้านสีเขียว ดูแลสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ 
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- ความตระหนักรู้ถึงปัญหาว่ามันมากแค่ไหน ต้องการเห็นนโยบายของรัฐ ฝุ่นควันมันเป็น
เรื่องของปัจจัยเสี่ยง ท�าอย่างไรท�าให้คนตระหนักและเห็นผลระยะยาว เชื่อว่าจะมีการ
จัดสรรทรัพยากรและมีการเปลี่ยนแปลง 

- การตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ดีและถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลที่บิดเบือน การตัดสิน
ที่ถูกต้อง ให้เป็นสังคมที่เป็นอารยะ 

- กระทรวงสาธารณสุขเตรียมคนที่ดูแลผลกระทบ ต้นน้�าที่เรื่องของการป้องกัน การจัดการ
สิ่งแวดล้อม เห็นหลายพื้นที่มีโมเดลการจัดการเรื่องของการเผาได้ดี 

- ปัญหาเป็นปัญหาที่ซับซ้อน ไฟป่า การเผาการเกษตร พื้นที่อุทยาน จราจร อุตสาหกรรม 
รูปแบบการจัดการควรมีการจัดการที่แตกต่างกันไป ภาคเหนือเราก็ไฟป่า เกษตร เจ้าหน้าที่
การเกษตร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปจัดการ การใช้มาตรการทางกฎหมายอาจจะ
ไม่ได้แก้ไขในระยะยาว ปัญหาในประเทศ มาตรการจัดการเรื่องเศรษฐกิจ ปัญหาการก่อไฟ
เชื้อเพลิงไม่เหมาะสม การจัดการเรื่องของการจับ ไม่สามารถท�าได้ครอบคลุม

คุณ
ภาพ

ชีวิตของคนเชียงใหม่ท่ามกลางฝุ่นควัน
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1. การบริหารจัดการปัญหาเรื่องฝุ่นควันและไฟป่า 
 ภาครัฐ  -  ท้ อ ง ถิ่นต้องให้ความส�าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมและการกระจายอ�านาจ
ในการจัดการระหว่างคนในชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยค�านึงถึงรูปแบบ
การจัดการที่หลากหลาย บูรณาการและลงตัว มีการจัดการในระดับที่หลากหลายตามความสามารถ
ของพื้นที่ และเอาชุมชนเป็นตัวตั้ง เอา Area Base เป็นตัวตั้ง

2. สร้างกลไกการท�างานร่วมกันของทุกภาคส่วน 
 มีการวางแผนและออกแบบร่วมกันแบบบูรณาการการจัดการในทุกด้าน ตั้งแต่การดูแลป่า 
การดูแลไฟ การจัดการเร่ืองสิ่งแวดล้อม การดูแลเรื่องอาชีพ เรื่องเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (เศรษฐกิจสีเขียว) 
สุขภาพ และเรื่องระบบสวัสดิการ

3. ปลดล็อกเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดการป้องกันดูแลไฟให้กับชุมชน 

 โดยน�าระเบียบและมาตรการที่ก�าหนดในไว้ในพระราชบัญญัติป่าชุมชน ที่ส่งเสริม รับรอง
สิทธิของชุมชนในเขตป่าสงวน ให้เข้ามาท�าหน้าที่ ป้องกัน ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
เช่น การขึ้นทะเบียนป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความชอบด้วยระเบียบด้วยกฎหมายที่ อบต. สามารถ
สนับสนุนงบประมาณได้

4. การบริหารจัดการไฟในพ้ืนที่ป่าควรค�านึงถึงสภาพความเป็นจริง 
 ยอมรับให้มีการจัดการเชื้อเพลิงโดยการใช้ไฟ ให้มีการจัดระเบียบการเผา หรือชิงเผาที่
เป็นช่วงเวลา โดยเฉพาะการจัดการไฟในพื้นที่ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ ป่าสน มีการวางแผน
ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ชุมชน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ก�าหนดความชัดเจนของเขตป่า เขตที่ท�ากิน 
เขตชุมชน รวมถึงการแบ่งพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบ กระจายอ�านาจให้ชาวบ้านช่วยดูแลป่า และ
มีส่วนร่วมในการจัดการไฟ

 5. ท�างานเชิงรุกด้วยความรู้ ใช้ความรู้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
 โดยบูรณาการความรู้ในด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญาของชุมชน ในการจัดการ
ไฟ มาออกแบบบูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหาการจัดการไฟ 

6. มีระบบการสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณและเครื่องมือ/อุปกรณ์
ในการป้องกันไฟที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานในแต่ละพ้ืนที่/ชุมชน 

บทสังเคราะห์

นโนบายสาธารณะอากาศสะอาด 
ข้อเสนอและแนวทางการจัดการ
ปัญหาไฟป่า - ฝุ่นควัน PM 2.5
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 7. Unlock กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค
ในเรื่องของการจัดการส่ิงแวดล้อม - ทรัพยากร และการจัดการไฟโดยชุมชน 

 โดยในระดับชุมชนท้องถิ่นส่วนปกครองท้องถิ่นให้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฝุ่นควัน โควิด หรือบรรจุแผนยุทธศาสตร์จัดการไฟเข้าไปในแผน
ของ อบต.

8. แก้นโยบายและกฎหมายเพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการเฝ้าระวังและป้องกันไฟมากขึ้น 

 ทบทวนมาตรการห้ามเผา ระยะเวลาในการห้ามเผา โดยค�านึงถึงความหลากหลายของ
ความจ�าเป็นของแต่ละพื้นที่ พิจารณานโยบายห้ามเผาที่ขัดกับความจ�าเป็น

9. ให้ความส�าคัญกับการจัดการผังเมือง พัฒนาให้เกิดผังเมืองสีเขียว 
 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นเครื่องมือในการจัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหา
หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยการจัดท�าระบบผังเมืองรวม - ผังการใช้ที่ดิน ในรูปแบบ
ฐานข้อมูล One Data Map เพื่อให้สามารถใช้ในการจัดโซนที่ดิน วางแผน และออกแบบการใช้
ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การสร้างพื้นที่ชุ่มน้�าและพื้นที่เกษตรกรรมในเมือง
ให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ของรัฐที่รกร้าง
ในเขตเมือง/ชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียวของเมือง 

10. การบรรเทาปัญหาฝุ่นควันในพ้ืนที่เมือง 
โดยการพัฒนาให้เกิดพ้ืนที่สีเขียว การจัดการส่ิงแวดล้อมในเมือง 

 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมออกแบบและใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยให้ อปท. เป็นกลไก
ส�าคัญท�าหน้าที่เชื่อมประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา และช่วยขับเคลื่อนให้เกิด
เรื่องของเมืองน่าอยู่ เมืองสีเขียว ทั้งนี้ให้มีการวางแผนการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองในทุกมิติ 
ตั้งแต่การสร้างป่าในเมือง การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมปลูกหรือเพิ่มต้นไม้ในเมือง การปรับภูมิทัศน์
ในพื้นที่ชุมชน สร้างหน้าบ้านหน้ามอง

11. การจัดการด้านขยะ 
 ผลักดัน “ชุมชนปลอดขยะ” กระตุ้นผู้คนในเมืองให้ความร่วมมือในการแยกขยะและให้
ส่วนปกครองท้องถิ่นส่งเสริมในเรื่องของการจัดการขยะในครัวเรือน โดยสร้างกฎกติการ่วมกัน 
สนับสนุนให้เกิดการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน และส่งเสริมให้ผู้น�าชุมชน อสม. จัดการให้ความรู้
เกี่ยวกับการแยกขยะ การท�าปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้และเศษใบไม้ที่มีการตัดในพื้นที่ชุมชน
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12. การจัดการเกษตรที่สูง ปรับการใช้ที่ดินบนที่สูงให้เหมาะสม 
 โดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่มีความเปราะบาง หารูปแบบการเกษตรบนที่สูงที่หลากหลาย ที่
สามารถลดการพึ่งพาเกษตรเชิงเดี่ยว ทดแทนการเกษตรปศุสัตว์ ด�าเนินการไปสู่ระบบการจัดการ
การเกษตรที่ยั่งยืนและใช้ไฟให้น้อยลง ในกรณีของไร่หมุนเวียนควรวางแผนจัดรอบการเผาไร่
หมุนเวียนให้กับชาวบ้าน และให้พื้นที่มีการปรับตัว เผานอกฤดูที่มีความกดอากาศต่ �า หรือเผา
ในช่วงเวลาที่ท�าให้ไฟไม่สร้างหมอกควันที่จะสร้างปัญหาให้กับผู้คน

13. สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตรสีเขียว 
 โดยการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ (ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด) เปิดช่องทางการตลาด/มีพื้นที่
ให้เกษตรกรสามารถน�าผลผลิตไปจ�าหน่ายในรูปแบบของตลาดนัด ตลาดชุมชน ที่ทั่วถึง โดยมีหน่วย
จัดการกลาง ท�าหน้าที่ประสานงานพื้นที่จ�าหน่ายสินค้า การคิดเรื่องของต้นทุนที่เป็นธรรมให้กับ
เกษตรกร และจัดระเบียบเรื่องการขนส่งให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม

14. สร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ร่วมวางแผน ร่วมมือ นัดคุย สร้างชุดความรู้ แสดงให้เห็นจุด Hot Spot ร่วมกัน ให้เห็นค่า 
PM 2.5 ร่วมกัน และมีการสื่อสารเพื่อท�าความเข้าใจร่วมกันอย่างสม่�าเสมอ

15. มีระบบสนับสนุน มีกองทุนสนับสนุนการดูแลป่า 
 ภาคธุรกิจจะท�า Blockchain ที่จะระดมทุนท�ากองทุนรักษ์ป่า หรือ Brand ปลอดฝุ่น PM 
2.5 (เชื่อมการท�างานร่วมกับภาคเอกชนภาคธุรกิจให้มากขึ้น)

16. ส่ือสารกับสังคมในทุกช่องทาง 
 สร้างความเข้าใจในเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการไฟ/วิถีของชุมชนในการจัดการไฟ 
และความจ�าเป็นในการใช้ไฟในการเกษตรบนพื้นที่สูง ปรับวิธีคิด ทัศนคติ มุมมองของคนเมือง
ที่มีต่อชุมชนที่อยู่ในป่าว่าเป็นต้นเหตุของการท�าให้เกิดปัญหาไฟและฝุ่นควัน

17. พัฒนาส่ือที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม 
 จัดท�าข้อมูลที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลเท่าทันตามสถานการณ์และอุบัติการณ์
ที่เกิดขึ้นและเกิดความตระหนักในเรื่องของอากาศและมลพิษ สื่อให้เห็นว่าฝุ่นควันเป็นปัญหาใหญ่
และเป็นปัญหาหลัก ที่ส่งผลกระทบกับทุกคนในสังคม โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ
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ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่เผาสะสม (Burntscar)
ปี 2558-2562
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อปท. ที่ถ่ายโอนภารกิจการจัดการไฟป่า 
จังหวัดเชียงใหม่
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ป่าชุมชนขึ้นทะเบียนกรมป่าไม้ จ�าแนกรายอ�าเภอ 
จังหวัดเชียงใหม่
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