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นิายไพื่รัช โตวิิวัิฒน์ิ

ประธานมููลนิธิเพ่ื่�อลมูหายใจเชีียงใหมู่

 มููลนิ์ธิเพ่ื่�อลมูหายใจเชีียงใหมู ่จัดต้ังข้ึ้น์จากเงนิ์บรจิาคหลังเหตุการณ์ไฟไหมู�พ้่ื่น์ที่ี�บริเวุณดอยสุเที่พื่คร้ังใหญใ่น์ปี 2563 จาก

การที่ำางาน์ใน์ช่ีวุงแรกทีี่�เป็น์ช่ีวุงข้องการผู้จญเหตุเฉพื่าะหน์�าผู่้าน์สภาลมูหายใจเชีียงใหมู่ทีี่�ส่งต่อควุามูช่ีวุยเหล่อทีี่�ได�รับการบริจาคท้ัี่ง

ใน์รูปเคร่�องเป�าลมูเพ่ื่�อสร�างแน์วุกัน์ไฟ การจัดหาอาหารน์ำ้าและสิ�งข้องจำาเป็น์โดยการสนั์บสนุ์น์จากภาคส่วุน์ต่างๆ ไปสู่หน่์วุยงาน์

และผูู้�รับผิู้ดชีอบท้ัี่งภาครัฐและภาคประชีาชีน์ใน์พ้่ื่น์ที่ี�วิุกฤตเพ่ื่�อเพิื่�มูประสิที่ธิภาพื่ใน์การดับไฟ เมู่�อสถึาน์การณ์ไฟ และฝุุ่�น์ควัุน์ใน์

ช่ีวุงต�น์ปีคลี�คลายลง การที่ำางาน์ข้องสภาลมูหายใจเชีียงใหมูแ่ละเคร่อข่้ายจึงข้ยายไปสู่การแก�ไข้ปัญหาไฟป�าฝุุ่�น์ควุนั์ใน์ระดบัภูมิูภาค

ข้องประเที่ศไที่ย ซึ่ึ�งเป็น์ปัญหาทีี่�มีูควุามูซัึ่บซึ่�อน์ท้ัี่งจากควุามูจำาเป็น์ใน์การที่ำามูาหากนิ์ข้องประชีาชีน์ ปัญหาควุามูเหล่�อมูลำ้าข้องการ

จัดการพ้่ื่น์ทีี่�จากการบังคับใชี�กฎหมูายทีี่�เกี�ยวุข้�อง และการพื่ฒัิน์าชีีวิุตและควุามูเปน็์อยูข่้องประชีาชีน์ รวุมูถึึงปญัหาฝุุ่�น์ควัุน์ข้�ามูแดน์  

ท้ัี่งยังมีูแหล่งทีี่�ก่อปัญหาใน์เมู่องทีี่�เกิดจากการจัดการข้ยะและการใชี�ยาน์พื่าหน์ะใน์การเดิน์ที่างและการข้น์ส่ง เช่ีน์ มูลภาวุะจากไอ

เสียรถึยน์ต์และรถึมูอเตอร์ไซึ่ค์

 ตลอดระยะเวุลารวุ่มู 3 ปีทีี่�ผู่้าน์มูา มููลน์ธิิได�รับควุามูรวุ่มูมู่อสน์บัสนุ์น์จากภาคธรุกิจ ภาคประชีาชีน์ ภาควุชิีาการและองคก์ร

ภาครัฐ ตลอดจน์กองทุี่น์ต่างๆ โดยเฉพื่าะสำานั์กงาน์กองทุี่น์สนั์บสนุ์น์การสร�างเสริมูสุข้ภาพื่ (สสส.) ทีี่�เล็งเห็น์ถึึงศักยภาพื่ข้องมููลนิ์ธิ

เพ่ื่�อลมูหายใจเชีียงใหมู่ ที่ำาให�เกิดควุามูร่วุมูมู่อใน์การดำาเนิ์น์งาน์เพ่ื่�อส่งเสริมูสนั์บสนุ์น์การเรียน์รู�ข้องสังคมูเร่�องสถึาน์การณ์ปัญหา

มูลพิื่ษที่างอากาศทีี่�ส่งผู้ลกระที่บต่อคุณภาพื่ชีีวิุตข้องประชีาชีน์ สนั์บสนุ์น์การดำาเนิ์น์การแก�ปัญหามูลพิื่ษที่างอากาศ ปัญหาฝุุ่�น์ควัุน์

ใน์ระดับชุีมูชีน์ท้ัี่งใน์เข้ตป�าเข้า เข้ตพ้่ื่น์ทีี่�ที่างการเกษตร เข้ตพ้่ื่น์ทีี่�เมู่อง ใน์ระยะส้ัน์ ระยะกลาง ระยะยาวุ และส่งเสริมูลดการเผู้าทีี่�

ก่อให�เกิดฝุุ่�น์ควัุน์มูลพิื่ษ สนั์บสนุ์น์ให�เกิดการข้ยายผู้ล “เชีียงใหมู่โมูเดล” ไปยังจังหวัุดอ่�น์ๆ ใน์ภูมิูภาคเพ่ื่�อสาน์พื่ลังภาคีภาคเหน่์อ  

(สภาลมูหายใจภาคเหน่์อ) 

  น์อกจากน้ั์น์ที่างมููลนิ์ธิเพ่ื่�อลมูหายใจเชีียงใหมู่ยังดำาเนิ์น์กิจกรรมูใน์การรวุบรวุมูข้�อมููล สร�างองค์ควุามูรู�เผู้ยแพื่ร่เพ่ื่�อสร�าง

ควุามูตระหน์ักรู� อีกท้ัี่งให�ข้�อคิดเห็น์คำาแน์ะน์ำาท้ัี่งเชิีงปฏิิบัติการและเชิีงน์โยบาย การสร�างเคร่อข่้ายใน์การแก�ปัญหาใน์ระดับพ้่ื่น์ที่ี�

ระดับภาคเหน่์ออย่างยั�งย่น์ต่อเน่์�องผู่้าน์สภาลมูหายใจเชีียงใหมู่ สภาลมูหายใจภาคเหน่์อ และมููลนิ์ธิเพ่ื่�อลมูหายใจเชีียงใหมู่

 มููลนิ์ธิเพ่ื่�อลมูหายใจเชีียงใหมู่มีูควุามูมุู่งมัู�น์ทีี่�จะสร�างควุามูต่อเน่์�องใน์การรวุบรวุมูประสาน์องค์ควุามูรู�ควุามูร่วุมูมู่อเพ่ื่�อ

ติดตามูเผู้ยแพื่ร่จัดกิจกรรมู ข้ยายควุามูร่วุมูมู่อลดปัญหาไฟป�าฝุุ่�น์ควัุน์ เพ่ื่�อลดผู้ลกระที่บท้ัี่งด�าน์สุข้ภาพื่และสร�างสิ�งแวุดล�อมูทีี่�ดีท้ัี่ง

ระดับที่�องถิึ�น์ ระดับภาคเหน่์อ รวุมูถึึงระดับภูมิูภาค เพ่ื่�อชีีวิุตควุามูเป็น์อยู่ทีี่�ดีข้องคน์เชีียงใหมู่ ข้องคน์ไที่ยทุี่กคน์ และเพ่ื่�อพื่ลเมู่อง

ข้องโลกโดยส่วุน์รวุมู



2 การแก้ไขปัญหาฝุ่นิควันิ: ภาคปัระชาสังคม

คณะทีี่�ปรึกษา ผูู้�ที่รงคุณวุิฒิ และคณะกรรมการ

มูลนิิธิิเพ่ื่�อลมหายใจเชียงใหม่ พื่.ศ. 2563-2565

คณะท่�ปรึ์กษา
 1. น์ายเจริญฤที่ธิ�  สงวุน์สัตย์
 2. น์างพัื่ชีริน์ที่ร์  สุกัณศีล
 3. อาจารย์คามิูน์  เลิศชัียประเสริฐ

ผ้�ทร์งคุณวุฒิิ
 1. ดร. ชียัน์ต์  วุรรธน์ะภูติ
 2. ดร. สมูคิด  แก�วุทิี่พื่ย์
 3. ผู้ศ. ดร.ปุ�น์  เทีี่�ยงบูรณธรรมู
 4. รศ. ดร.สมูพื่ร  จัน์ที่ระ
 5. ผู้ศ. บรรจง  สมูบูรณ์ชัีย
 6. อาจารย์คำารณ  คุณะดิลก
 7. อาจารย์ไพื่สิฐ  พื่าณิชีย์กุล
 8. คุณต่อลาภ  ลาภเจริญสุข้

คณะกร์ร์มการ์
 1. น์ายไพื่รัชี  โตวิุวัุฒิน์์  ประธาน์กรรมูการ
 2. น์างปลายอ�อ  ที่องสวัุสดิ� รองประธาน์กรรมูการ
 3. น์างชีาลิสา  บุญศิริ เหรัญญิก
 4. น์างสาวุสุรีรัตน์์  ตรีมูรรคา เลข้านุ์การ
 5. น์างเข้มูกร ไชียประสิที่ธิ� กรรมูการ
 6. น์ายชัีชีวุาลย์  ที่องดีเลิศ กรรมูการ
 7. น์ายสราวุุฒิิ  วุรพื่งษ์ กรรมูการ

ม้ลนิธิเพ่ื่�อลมหายุใจเช่ียุงใหม่ เลขทะเบ่ียุนเลขท่� ชีม. 658 จดทะเบ่ียุนเม่�อวันท่� 8 มิถุุนายุน 2563

วัตถุุปร์ะสงค์ของม้ลนิธิเพ่ื่�อลมหายุใจเช่ียุงใหม่

1. เพ่ื่�อส่งเสริมูสนั์บสน์ุน์การเรียน์รู�ข้องสังคมูเร่�องสถึาน์การณ์ปัญหามูลพิื่ษที่างอากาศทีี่�ส่งผู้ลกระที่บต่อคุณภาพื่ชีีวิุต

ข้องประชีาชีน์

2. สน์บัสนุ์น์การดำาเน์นิ์การแก�ปัญหามูลพื่ษิที่างอากาศ ปัญหาฝุุ่�น์ควุนั์ ใน์ระดบัชีมุูชีน์ ที่ัง้ใน์เข้ตป�าเข้า เข้ตพื่่น้์ที่ี�ที่างการ

เกษตร เข้ตพื่่้น์ที่ี�เมู่อง ใน์ระยะสั้น์ ระยะกลาง ระยะยาวุ

3. จัดที่ำาข้�อมููลเพ่ื่�อการส่�อสารเผู้ยแพื่ร่ต่อสาธารณะสร�างควุามูตระหน์ัก เร่�องมูลพื่ิษที่างอากาศ ฝุุ่�น์ควุัน์ที่ี�เกิดจาก

การเผู้าไหมู�ใน์พื่่้น์ที่ี�โล่งที่ั้งใน์เข้ตพื่่้น์ที่ี�การเกษตร พื่่้น์ที่ี�ป�า การเผู้าไหมู�ใน์ระบบอุตสาหกรรมู การเผู้าไหมู�ใน์ระบบ 

ยาน์ยน์ต์พื่าหน์ะและอ่�น์ๆ

4. เพื่่�อจัดที่ำาโครงการวุิสาหกิจเพื่่�อสังคมูที่ี�ส่งเสริมูลดการเผู้าที่ี�ก่อให�เกิดฝุุ่�น์ควุัน์ มูลพื่ิษ

5. ประสาน์เคร่อข้่ายที่ั้งภาครัฐ เอกชีน์ ใน์การดำาเน์ิน์กิจกรรมูเรียน์รู�จัดการปัญหาไฟป�า ฝุุ่�น์ควุัน์ มูลพื่ิษ

6. จัดตั้งกองทีุ่น์เพื่่�อสน์ับสน์ุน์การดำาเน์ิน์กิจกรรมูที่ี�ลดมูลพื่ิษที่างอากาศ ฝุุ่�น์ควุัน์

7. เพื่่�อดำาเน์ิน์การหร่อร่วุมูมู่อกับองค์กรการกุศลอ่�น์ๆ เพื่่�อสาธารณะประโยชีน์์

8. ไมู่ดำาเน์ิน์การเกี�ยวุข้�องกับการเมู่องแต่ประการใด

9. ระดมูทีุ่น์เพื่่�อสน์ับสน์ุน์ทีุ่น์ใน์การดำาเน์ิน์งาน์ข้องสภาลมูหายใจเชีียงใหมู่ และเคร่อข้่ายต่างๆ ที่ี�มูีวุัตถึุประสงค์ 

เช่ี�อมูโยงกับสภาลมูหายใจเชีียงใหมู่



มููลนิิธิิเพ่ื่�อลมูหายใจเชีียงใหมู่และสัภาลมหายใจเชียงใหม่  3  

บัที่นิำา 
ภาพื่รวิมของสัภาลมหายใจเชียงใหม่ 

ชัีชีวุาลย์ ที่องดีเลิศ

ประธาน์คณะกรรรมูการอำาน์วุยการ สภาลมูหายใจเชีียงใหมู่

 การต่�น์ตัวุข้องประชีาชีน์ ภาคประชีาสังคมู ทีี่�รวุมูตัวุ

กัน์ข้องทีุ่กภาคส่วุน์ใน์น์ามู “สภาลมหายุใจเชี่ยุงใหม่” นั์บ

ต้ังแต่เด่อน์กัน์ยายน์ ปี 2562 นั์บเป็น์การรวุมูตัวุกัน์คร้ังใหญ่

ทีี่�สุดข้องเชีียงใหมู่ ทีี่�พื่ร�อมูใจกัน์ลุกข้ึ้น์การแก�มูลพื่ิษฝุุ่�น์ควัุน์  

PM2.5 ถ่ึอเป็น์พื่ลังใน์การสร�างการเปลี�ยน์แปลงทีี่�สำาคัญ จาก

ทีี่�แต่ละภาคส่วุน์ซึึ่�งเคยที่ำางาน์แบบต่างคน์ต่างที่ำา ที่ำากัน์คน์ละ

จุด ที่ำากัน์คน์ละวุาระ ที่ำากัน์คน์ละพ้่ื่น์ทีี่� ทีี่�ให�น์ำ้าหนั์กใน์การแก�

ปัญหาคน์ละส่วุน์แบบไมู่เห็น์ชี�างท้ัี่งตัวุ เริ�มูเช่ี�อมูโยงการที่ำางาน์

ร่วุมูกัน์บน์ “พ้่ื่น์ทีี่�กลาง” หร่อพ้่ื่น์ทีี่�หน์�าหมูู่(พ้่ื่น์ทีี่�ร่วุมู) มีูการ

แลกเปลี�ยน์เรียน์รู�ร่วุมูกัน์ เริ�มูมูองเห็น์ปัญหา สาเหตุทีี่�เป็น์องค์

รวุมูที่ี�เรียกวุ่า “มูองเห็น์ชี�างตัวุเดียวุกัน์และมูองเหน็์ชี�างท้ัี่งตัวุ”  

ร่วุมูกัน์ และมีูการแลกเปลี�ยน์เรียน์รู�  วิุเคราะห์สรุปบที่เรียน์

สร�าง “วุาระร่วุมู” สร�างเป้าหมูายร่วุมูกัน์ จน์เริ�มูเห็น์ทีี่�เรียกวุ่า  

“เห็น์ดาวุดวุงเดียวุกัน์” น์ำามูาสู่การออกแบบการขั้บเคล่�อน์ใน์

การแก�ปญัหารวุ่มูกัน์ มีูแผู้น์การที่ำางาน์รวุ่มูกัน์อยา่งต่อเน่์�อง โดย

การแบ่งบที่บาที่การที่ำางาน์ตามูศักยภาพื่ข้องแต่ละภาคส่วุน์

 ด�วุยปัญหามูลพื่ิษฝุุ่�น์ควุัน์เป็น์ปัญหาทีี่�ซัึ่บซึ่�อน์ เช่ี�อมู

โยงหลายประเด็น์ หลายระดับ และเล่�อน์ไหลไร�พื่รมูแดน์จึงไมู่

สามูารถึแก�ด�วุยหลักคิด กระบวุน์การ และกลไกการบริหารทีี่�

เป็น์แท่ี่งๆ แบบเดิมูได�สภาลมูหายใจเชีียงใหมู่จึงร่วุมูกัน์ผู้ลักดัน์

ให�เกิดข้�อเสน์อหลักคิด กระบวุน์การแก�ปัญหาใหมู่แบบยั�งย่น์

ร่วุมูสร�างรูปแบบการแก�ไข้ปัญหา ต้ังแต่ระดับครอบครัวุ “บ�าน์

สู�ฝุุ่�น์” ระดับองค์กร “ธุรกิจสู�ฝุุ่�น์” “โรงเรียน์สู�ฝุุ่�น์” ระดับชุีมูชีน์  

ระดับเมู่อง ระดับจังหวัุดทีี่�เรียกกัน์วุ่า “เชีียงใหมู่โมูเดล” มีู

การส่�อสารแลกเปลี�ยน์เรียน์รู� เข้�าถึึงข้�อมููลอย่างรอบด�าน์ โดยเช่ี�อมูโยงควุามูรู� ภูมิูปัญญาที่�องถิึ�น์ เข้�าถึึงข้�อมููลวิุชีาการ ข้�อมููลทีี่�เป็น์

วิุที่ยาศาสตร์ เพ่ื่�อให�ผูู้�คน์ สังคมู “ตระหนั์กรู�” เพ่ื่�อน์ำาไปสู่การเปลี�ยน์แปลงวิุถีึชีีวิุต และการผู้ลิตทีี่�ยั�งย่น์ใน์อน์าคต

 เสน์อให�เปลี�ยน์การที่ำางาน์ “แบีบีเฉพื่าะหน�า เป็นแบีบียัุ�งยุ่น” จากการต้ังคณะกรรมูการมูาไลดั่บไฟใน์ชีวุ่งวุกิฤติฝุุ่�น์ควัุน์3

-4 เด่อน์แล�วุก็จบไปใน์แต่ละปี ให�เป็น์การป้องกัน์ตลอดท้ัี่งปีอย่างต่อเน่์�องโดยมีูแผู้น์ระยะส้ัน์ ระยะกลาง และระยะยาวุ 

 เสน์อให�มูีกระบวุน์การสร�างการมูีส่วุน์ร่วุมูข้น์าดใหญ่แที่น์การสั�งการ เปลี�ยน์การที่ำางาน์แบบ “บีนลงล่าง” มูาเป็น์แบบ  

“ล่างขึ�นบีน” โดยให� “พ่ื่�นท่�เป็นตัวตั�ง ชุีมชีนเป็นแกนหลัก ท�องถิุ�นเป็นแกนปร์ะสาน” เพื่ราะชุีมูชีน์อยู่ติดผู่้น์ป�า ติดผู่้น์ดิน์และ

สายน์ำ้า และบริบที่ใน์แต่ละพ้่ื่น์ทีี่�ก็แตกต่างกัน์ ต�องการการออกแบบการวุางแผู้น์ใน์การป้องกัน์ แก�ไข้ฝุุ่�น์ควัุน์ทีี่�สอดคล�องกับบริบที่

ข้องแต่ละพ้่ื่น์ทีี่�



4 การแก้ไขปัญหาฝุ่นิควันิ: ภาคปัระชาสังคม

 ข้ณะเดียวุกัน์ก็เช่ี�อมูโยงแผู้น์ข้องชีุมูชีน์แต่ละที่�องถิึ�น์กับข้�อมููลวิุชีาการที่ี�ปัจจุบัน์ได�มีูการพัื่ฒิน์า application ที่ี�สามูารถึ

แสดงข้�อมููลคุณภาพื่อากาศ จุด hot spot กระแสลมู การระบายตัวุข้องอากาศ มูาใชี�ใน์ “การ์บีริ์หาร์จัดการ์เช่ี�อเพื่ลิง” แที่น์การ

“ห�ามเผาเด็ดขาด” ซึึ่�งไมู่สอดคล�องกับควุามูเป็น์จริงทีี่�วิุถีึข้องชุีมูชีน์ยังมีูควุามูจำาเป็น์ต�องใชี�ไฟใน์การที่ำาไร่หมุูน์เวีุยน์เพ่ื่�อการยังชีีพื่ 

พ้่ื่น์ทีี่�แหล่งอาหารข้องชุีมูชีน์ และพ้่ื่น์ทีี่�เสี�ยงทีี่�มีูการสะสมูใบไมู�แห�งใน์พ้่ื่น์ทีี่�ป�าทีี่�มูากเกิน์ไป

 สภาลมูหายใจเชีียงใหมู่ได�แบ่งการที่ำางาน์ใน์พ่ื่�นท่�เม่องทีี่�ร่วุมูมู่อกับชุีมูชีน์ใน์เมู่อง องค์กรปกครองที่�องถิึ�น์ภาคเอกชีน์และ

หน่์วุยงาน์ข้องรัฐ ที่ำางาน์รณรงค์เพิื่�มูพ้่ื่น์ทีี่�สีเขี้ยวุ การใชี�จักรยาน์ การใชี�รถึสาธารณะ การลดควัุน์ดำาใน์รถึสองแถึวุ บ�าน์สู�ฝุุ่�น์ ธุรกิจสู�

ฝุุ่�น์และการจัดที่ำาส่�อรณรงค์ลดมูลพิื่ษร่วุมูกัน์กับองค์กรปกครองที่�องถิึ�น์

 พ่ื่�นท่�นอกเม่องทีี่�ร่วุมูกับชุีมูชีน์และองค์กรปกครองที่�องถิึ�น์ใน์การวุางแผู้น์ใน์การป้องกัน์และแก�ไข้ปัญหาฝุุ่�น์ควัุน์ ท้ัี่งใน์พ้่ื่น์ทีี่�

เกษตร และพ้่ื่น์ทีี่�ป�า รวุมูท้ัี่งการประสาน์เพ่ื่�อให�เกิดการปลดล็อกระเบียบและกรอบทีี่�เป็น์อุปสรรคต่อการที่ำางาน์ป้องกัน์การเผู้าข้อง

องค์การปกครองที่�องถิึ�น์ สภาลมูหายใจเชีียงใหมูจึ่งผู้ลักดัน์หน่์วุยราชีการท้ัี่งส่วุน์ภูมิูภาคและส่วุน์ที่�องถิึ�น์สนั์บสนุ์น์ให�องค์กรปกครอง

ที่�องถิึ�น์สามูารถึสนั์บสนุ์น์ชุีมูชีน์ใน์การป้องกัน์และแก�ไข้เร่�องฝุุ่�น์ควัุน์ได� ประสาน์องค์การบริหารส่วุน์จังหวัุดเชีียงใหมู่ใน์การสนั์บสนุ์น์

ชุีมูชีน์ ตลอดจน์การประสาน์ภาคธุรกิจให�ร่วุมูด�วุยช่ีวุยกัน์สน์ับสนุ์น์ชุีมูชีน์ใน์พ้่ื่น์ที่ี�รอบดอยสุเที่พื่ และอำาเภอต่างๆ ข้องเชีียงใหมู่  

เพื่ราะเพีื่ยงลำาพัื่งชุีมูชีน์อย่างเดียวุก็ไมู่สามูารถึแบกรับการแก�ปัญหาฝุุ่�น์ควัุน์ทีี่�มีูควุามูซัึ่บซึ่�อน์และเล่�อน์ไหลได�จึงจำาเป็น์ต�องมีูการ

สนั์บสนุ์น์จากทุี่กฝุ่�าย นั์บรวุมูถึึงการที่ำางาน์ร่วุมูกับกลุ่มศิลปิน ART for AIR ทีี่�ร่วุมูระดมูทุี่น์ต้ังต�น์ให�กับสภาลมูหายใจเชีียงใหมู่

และการส่�อสารปัญหามูลพิื่ษฝุุ่�น์ควัุน์ผู่้าน์งาน์ศิลปะสู่สังคมูอีกด�วุย

 การ์เช่ี�อมโยุงกับีสถุาบัีนวิชีาการ์ เพ่ื่�อให�การแก�ปัญหาฝุุ่�น์ควัุน์ต้ังอยูบ่น์ “ฐานความร์้�วิชีาการ์ แทนอคต”ิ ทีี่�เมู่�อเกิดวิุกฤต

ฝุุ่�น์ควัุน์ก็มัูกจะโที่ษชีาวุบ�าน์และชุีมูชีน์บน์ดอยเพีื่ยงกลุ่มูเดียวุ

 งานส่�อสาร์สาธาร์ณะและงานร์ณร์งค์สร์�างความตร์ะหนักร้์�และม่ส่วนร่์วมแก�ปัญหาโดยุทุกคน สภาลมูหายใจเชีียงใหมู่

ให�ควุามูสำาคัญงาน์น้ี์เพ่ื่�อให�เกิดการส่�อสารปัญหาและผู้ลกระที่บ ข้�อมููลควุามูรู� ข้�อเสน์อที่างออก การรณรงค์สร�างควุามูตระหน์ักรู�

ด�าน์สุข้ภาพื่ การจัดการตน์เองด�าน์สุข้ภาพื่ การจัดการพ้่ื่น์ทีี่�สเีขี้ยวุพ้่ื่น์ทีี่�สาธารณะ ตลอดจน์การมีูสวุ่น์ใน์การแก�ปัญหาข้องประชีาชีน์

กลุ่มูต่างๆ ท้ัี่งเพื่จ เฟซึ่บุ�ก เว็ุปไซึ่ต์ สถึานี์ฝุุ่�น์ ตลอดจน์ควุามูร่วุมูมู่อใน์การผู้ลิตส่�อรณรงค์กับ สสส.

 จากการสรุปบที่เรียน์ร่วุมูกัน์ใน์ปี2564 พื่บวุ่าการแก�ปัญหาฝุุ่�น์ควัุน์ไมู่สามูารถึแก�ลำาพัื่งจังหวัุดเชีียงใหมู่จังหวัุดเดียวุได� เพื่ราะ

แมู�จุด hot spot และพ้่ื่น์ทีี่�เผู้าไหมู�ใน์พ้่ื่น์ทีี่�เชีียงใหมู่จะลดลง แต่ค่า PM2.5 ก็ยังสูงอยู่ดี เพื่ราะมีูกระแสลมูพัื่ดพื่าฝุุ่�น์ควัุน์จากจังหวัุด

ข้�างเคียงและประเที่ศเพ่ื่�อน์บ�าน์ข้�ามูเข้�ามูายังแอ่งเชีียงใหมู่ จึงมีูการประสาน์เช่ี�อมูโยงให�เกิดเคร่์อข่ายุสภาลมหายุใจภาคเหน่อ เพ่ื่�อ

การแลกเปลี�ยน์เรียน์รู�และบที่เรียน์ใน์การที่ำางาน์การป้องกัน์และแก�ปัญหาฝุุ่�น์ควัุน์ การช่ีวุยเหล่อสนั์บสนุ์น์กัน์และกัน์ ตลอดจน์การ

รวุบรวุมูข้�อเสน์อตอ่รัฐส่วุน์กลางเพ่ื่�อคลี�คลายข้�อจำากัดใน์การที่ำางาน์ การสน์บัสนุ์น์ที่างน์โยบายการแก�ปญัหา และการผู้ลกัดัน์กฎหมูาย

บริหารจัดการอากาศสะอาดต่อรัฐสภา

 ส่วนข�อเสนอในร์ะยุะยุาวนั�นจำาเป็นต�องม่การ์ปรั์บีเปล่�ยุนนโยุบีายุสำาคัญๆ ตั�งแต่การ์ม่นโยุบีายุพื่ลังงานสะอาด ร์ถุยุนต์

ไฟฟ้า อุตสาหกร์ร์มส่เข่ยุว นโยุบีายุการ์สร์�างความมั�นคงในท่�ทำากินในเขตป่าและสิทธิชุีมชีนในการ์จัดการ์ป่าอยุ่างยัุ�งยุ่น นโยุบีายุ

การ์ลดพ่ื่�นท่�การ์ปล้กพ่ื่ชีเชิีงเด่�ยุวและการ์เพิื่�มพ่ื่�นท่�เกษตร์กร์ร์มยัุ�งยุ่น นโยุบีายุการ์พัื่ฒินาเศร์ษฐกิจฐานร์าก นโยุบีายุด�านสุขภาพื่

ท่�มุ่งเน�นเร่์�องมาตร์ฐานคุณภาพื่อากาศการ์ส่�อสาร์ความเส่�ยุงสุขภาพื่ท่�ม่ผลจากมลพิื่ษอากาศ นโยุบีายุการ์ลดฝุุ่่นควันในปร์ะเทศ

เพ่ื่�อนบี�านและร่์วมกันลดสภาวะโลกร์�อน พื่ร์�อมการ์สร์�างโมเดลพ่ื่�นท่�ร้์ปธร์ร์มในแต่ละบีริ์บีทพ่ื่�นท่�ให�กว�างขวาง และสร์�างฐาน

ข�อม้ล องค์ความร์้�วิชีาการ์ การ์ส่�อสาร์ร์ณร์งค์ท่�ต�องนำาไปส่้การ์เปล่�ยุนแปลงวิถุ่ช่ีวิตและการ์ผลิตท่�ยัุ�งยุ่นพื่ร์�อมๆกับีม่ข�อเสนอ

และการ์ผลักดันนโยุบีายุของร์ัฐให�ม่เจตจำานงในการ์แก�ไขปัญหาท่�ชัีดเจน ต่อเน่�องอยุ่างยัุ�งยุ่น โดยุให�ม่นโยุบีายุการ์กร์ะจายุ 

อำานาจให�เกิดการ์ม่สว่นร่์วมในการ์แก�ไขปัญหาขนาดใหญ ่ให�สิทธิและบีทบีาทของชีมุชีน ปร์ะชีาสงัคม องคก์ร์ปกคร์องท�องถิุ�น 

และปร์ะชีาชีนทกุภาคส่วนร่์วมแก�ปัญหามลพิื่ษฝุุ่่นควันท่�สอดคล�องกับีบีริ์บีทแตล่ะท�องถิุ�น โดยุรั์ฐบีาลต�องออกกฏหมายุบีร์หิาร์

จัดการ์อากาศสะอาด ท่�ม่นโยุบีายุ แผนงานและมาตร์การ์สนบัีสนนุอยุ่างต่อเน่�อง จึงจะเกดิการ์แก�ปญัหามลพื่ษิทางอากาศอยุา่ง

ยัุ�งยุ่นได�อนาคต
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บัที่ทีี่� 1
ปัญหาฝุุ่�นิควัินิจังหวัิดเชียงใหม่

 เป็น์ระยะเวุลาร่วุมู 20 ปีแล�วุ ทุี่ก ๆ  ช่ีวุงเด่อน์มูกราคมูถึึงเด่อน์เมูษายน์ข้องทุี่กปี จังหวัุดเชีียงใหมู่ต�องเผู้ชิีญกับปัญหาฝุุ่�น์ควัุน์ 

PM2.5 ทีี่�ส่งผู้ลกระที่บต่อสุข้ภาพื่ข้องประชีาชีน์ เศรษฐกิจและสิ�งแวุดล�อมู สาเหตุข้องปัญหาดังกล่าวุมูาจากหลายปัจจัย เช่ีน์ ไฟป�า 

การเผู้าใน์ทีี่�โล่ง ไอเสียจากการจราจร สภาพื่ภูมิูประเที่ศแบบแอ่งภูเข้า สภาพื่ภูมิูอากาศ ฯลฯ ซึึ่�งมีูควุามูพื่ยายามูใน์การแก�ไข้ปัญหา

จากท้ัี่งภาครัฐ เอกชีน์ ภาคประชีาสังคมู และประชีาชีน์ แต่ดูวุ่าเหมู่อน์สถึาน์การณ์ปัญหาฝุุ่�น์ควัุน์ PM2.5 ข้องจังหวัุดเชีียงใหมู่ยงัคง

ไมู่ดีข้ึ้น์ แผู้น์งาน์รณรงค์ฯ สถึาลมูหายใจเชีียงใหมู่ จึงได�จัดที่ำาชุีดข้�อมููลพ้่ื่น์ฐาน์เกี�ยวุกับปัญหาฝุุ่�น์ควัุน์ PM2.5 ใน์รูปแบบอย่างง่าย  

เป็น์การส่�อสารเพ่ื่�อการรณรงค์ใน์อีกรูปแบบหนึ์�ง ให�ประชีาชีน์ได�เข้�าใจและตระหนั์กรู�ถึึงปัญหาฝุุ่�น์ควัุน์ใกล�ตัวุและแหล่งกำาเนิ์ดทีี่�หลาก

หลายพื่ร�อมูกับข้�อเสน์อแน์ะเชิีงน์โยบายทีี่�อยากให�ทุี่กคน์เข้�ามูามีูส่วุน์ร่วุมูใน์การรวุ่มูผู้ลักดัน์ให�เกิดการแก�ไข้ปัญหาอยา่งเป็น์รูปธรรมู



6 การแก้ไขปัญหาฝุ่นิควันิ: ภาคปัระชาสังคม
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10 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน: ภาคประชาสังคม
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บทท่� 2 สภาลมหายใจเชีียงใหม่:
 ท่�มา วิิสัยทัศน์์ พััน์ธกิิจ ยุทธศาสตร์์และแผน์งาน์ 

พ.ศ. 2564-2565



12 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน: ภาคประชาสังคม

ไฟบนดอยสุุเทพระหว่่างวั่นท่� 24-26 ม่ีนาคมี พ.ศ. 2563 ข้้อมูีลจาก AirCMI รายงาน ค่าฝุุ่�น PM2.5 

ในตััว่เมืีองเช่ียงใหม่ีเมืี�อเว่ลา 07.00 น. วั่นท่� 26 สูุง 1,000 ไมีโครกรัมีต่ัอลูกบาศก์เมีตัร  

(ภาพ: โดรนอาสุา ข่้าว่: https://news.thaipbs.or.th/content/290403)



มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหมและสภาลมหายใจเชียงใหม่  13 
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บทท่� 3 กิาร์ดำำาเนิ์น์งาน์ใน์ปีี พั.ศ. 2563 ถึึง ม่น์าคม 2565

ยุทธศาสตร์์ท่� 1 เสริ์มสร้์างควิามเข้้มแข็้งข้องปีร์ะชีาชีน์ ชุีมชีน์ ท้องถิึ�น์ 

จัดำกิาร์ปัีญหาฝุุ่�น์ควัิน์และมลพิัษทางอากิาศ

 ART for AIR “โครงการศิลปะเพื�อลมีหายใจ” เป็นต้ันแบบข้องคณะศิลปินไทยท่�ต้ัองบันทึกในประว่ัติัศาสุตัร์ศิลปะไทย

เพราะทำาให้เห็นถึึงพลังข้องศิลปะว่่าเป็นพลังสุร้างสุรรค์ท่�สุร้างแรงข้ับเคลื�อน สุร้างคว่ามีตัระหนักรู้ให้ม่ีการแก้ไข้ปัญหาสัุงคมีด้าน

สิุ�งแว่ดล้อมีได้ ART for AIR ม่ีเจตัจำานงท่�จะใช้ีกิจกรรมีทางศิลปะและสัุงคมี ในการเคลื�อนไหว่ผลักดันการแก้ไข้ปัญหามีลพิษอากาศ 

และลดผลกระทบจากโลกแปรปรว่น ทั�งระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง และระยะยาว่ อาจารย์คามิีน เลิศชัียประเสุริฐรับทราบถึึงคว่ามี

พยายามีข้องภาคประชีาชีนและรับรู้ด้ว่ยตันเองถึึงปัญหามีลพิษอากาศข้องจังหวั่ดเช่ียงใหม่ีตัลอดมีา จึงได้ชัีกชีว่นเพื�อนศิลปินไทยร่ว่มี

สุมัียอ่ก 24 ท่าน สุ่งผลงานสุ่ว่นตััว่มีาจัดงานประมูีลศิลปะภายใต้ัโครงการ ART Auction for AIR เพื�อระดมีทุนให้ ‘สุภาลมีหายใจ

เช่ียงใหม่ี’ และกลุ่มีศิลปินรุ่นใหม่ี ART for AIR นำาไปดำาเนินการเคลื�อนไหว่แก้ปัญหาฝุุ่�นละอองในเช่ียงใหม่ีและภาคเหนือ จำานว่น 

5 ล้านบาท ม่ีการจัดประมูีลเมืี�อวั่นท่� 11 มีกราคมี พ.ศ. 2563 ท่�โครงการ One Nimman เช่ียงใหม่ี

  “หลายปีท่�ผ่านมีา สิุ�งหนึ�งท่�ชีาว่เชี่ยงใหมี่รว่มีถึึงพ่�น้องทางภาคเหนือต้ัอง

ประสุบพบเจอเปน็ประจำาในช่ีว่งต้ันปีคือปัญหามีลพิษทางอากาศ ภาพหมีอกคว่นั

ข้าว่โพลนท่�ห่มีคลุมีเมืีองทั�งเมืีองไว้่จนมีองไม่ีเห็นภูมิีทัศน์อันสุว่ยงามีข้องทิว่เข้า  

กลายเป็นภาพจำาข้องผู้คนไปเสุ่ยแล้ว่ แม้ีปีน่�จะโชีคด่อยูบ้่างตัรงท่�ฝุุ่�นร้ายไม่ีได้กิน

เว่ลายาว่นานเหมีือนช่ีว่งหลายปีท่�ผ่านมีา เนื�องจากฝุ่นแรกมีาเร็ว่กว่่าปกตัิ แต่ั

นั�นก็เป็นเพราะคว่ามีช่ีว่ยเหลือจากฤดูกาล ไม่ีใช่ีมีาจากการแก้ไข้ปัญหาข้องภาค

รัฐแต่ัอย่างใด นั�นหมีายคว่ามีว่่า ในปีถัึดไป ปัญหาน่�จะยังคงว่นเว่่ยนอยู่ ซ้ำำ�าร้าย

จะทว่่คว่ามีรุนแรงขึ้�นไปอ่ก หากไมี่ม่ีแผนการท่�ชัีดเจนในการลงมีือแก้ไข้ปัญหา

อันแสุนซั้ำบซ้้ำอนน่�อย่างเป็นรูปธรรมี และท่�น่ากลัว่กว่่านั�นคือ หากผู้ท่�ม่ีอำานาจใน

การจัดการไมี่ได้มีองว่่าน่�คือ ‘ปัญหา’ สิุ�งท่�แสุดงออกมีาย่อมีไมี่ต่ัางจากการโยน

ภาระให้ประชีาชีนต้ัองดูแลกันเอง แต่ัถึึงอย่างนั�น สิุ�งหนึ�งท่�เราได้เห็นมีากขึ้�นทุก

ปีคือ ภาคประชีาชีนท่�ออกมีารณรงค์ให้ผู้คนตัระหนักถึึงปัญหาฝุุ่�นควั่นข้องภาค

เหนือในรูปแบบต่ัางๆ ทั�งแคมีเปญทางสัุงคมี กิจกรรมีเชิีงสุร้างสุรรค์ ตัลอดจน

การให้คว่ามีรู้ ด้ว่ยคว่ามีหวั่งว่่าเสุ่ยงท่�สุ่งมีาออกมีาจะดังขึ้�นเรื�อยๆ และดังไปถึึง

ผู้ท่�เก่�ยว่ข้้องทั�งหลายให้ลงมีาดำาเนินการแก้ไข้กันอย่างจริงจังเสุ่ยท่”

ART for AIR “โคร์งกิาร์ศิลปีะเพ่ั�อลมหายใจ”



16 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน: ภาคประชาสังคม

 ต่ัอมีาม่ีการจัดนิทรรศการ ART for AIR จัดขึ้�นระหว่่างวั่นท่� 14 กุมีภาพันธ์ จนถึึงวั่นท่� 30 เมีษายน พ.ศ. 2564 ม่ีพื�นท่�

แสุดงงานศิลปะทั�ว่เข้ตัเมืีองเก่าเมืีองเช่ียงใหม่ี โกดังจริงใจ Central Group Gallery Seescape The Meeting Room Art Gallery 

Dream Space สุว่นสุาธารณะหนองบว่กหาด วั่ดอุโมีงค์ วั่ดพระธาตุัดอยคำา และพิพิธภัณฑ์์ร่ว่มีสุมัียใหม่ีเอ่�ยมี อ.สัุนกำาแพง ฯลฯ 

ข้้อมูีลศิลปิน และนักสุร้างสุรรค์ท่�เข้้าร่ว่มีโครงการติัดตัามีได้จาก www.artforair.org
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KAMIN LERTCHAIPRASERT

DANCING WITH DEATH

PICHET KLUNCHUN

SKETCH DESIGN FOR PHOTO INSTALLATION

APICHATPONG WEERASETHAKUL

SOUND INTALLATION

ARAYA RASDJARMREARNSOOK

 ความเคล่ื่�อนไหวคร้ั้�งท่ี่� 2 รั้ะหว่างตุุลื่าคม พ.ศ. 2565 ไป

จนถึึงตุุลื่าคม พ.ศ. 2566 เนื�องจากกลุ่มี ART for AIR ต้ัองการข้ยาย

คว่ามีร่ว่มีมืีอออกไปสูุ่พื�นท่�ทางศิลปวั่ฒนธรรมีร่ว่มีสุมีัยให้กว้่างท่�สุุด 

โดยเฉพาะพื�นท่�ทางศิลปะในกรุงเทพฯ และพื�นท่�ทางศิลปวั่ฒนธรรมี

ในจังหวั่ดต่ัางๆ เพื�อร่ว่มีกันเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการเพื�อสิุ�ง

แว่ดลอ้มีในเทศกาลศลิปะ ART for AIR กิจกรรมีแรกเริ�มีข้องเทศกาล

นิทรรศการ ART for AIR ครั�งท่� 2 น่� จะเริ�มีต้ันขึ้�นโดยคว่ามีร่ว่มีมืีอกับ

เทศกาล Bangkok Art Biennale 2022 ในพื�นท่�กรุงเทพมีหานคร และ 

นิทรรศการในพื�นท่�จังหวั่ดเช่ียงใหม่ีระหว่่างเดือนม่ีนาคมีถึึงพฤษภาคมี 

พ.ศ. 2566 และจะม่ีกิจกรรมีอย่างต่ัอเนื�องในพื�นท่�จังหวั่ดอื�นๆ ไปจน

สิุ�นสุุดในเดือนตุัลาคมี 2566
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แผน์ร์ณร์งค์สร์้างควิามตร์ะหน์ักิร์ู้เพั่�อปีร์ับเปีล่�ยน์วิิถึ่ชีีวิิตและวิิถึ่กิาร์ผลิต 

และม่ส่วิน์ร์่วิมใน์กิาร์แกิ้ไข้ปีัญหาใน์ทุกิร์ะดำับ

 แผนรั้ณรั้งค์ฯ (ฝุ่�ายวิ่ชีาการ) มี่หน้าท่�รว่บรว่มีข้้อมีูลพื�นฐานเก่�ยว่กับฝุุ่�นควั่น PM2.5 เพื�อนำามีาสืุ�อสุารกับสุาธารณะและ

ทำางานร่ว่มีกับแผนงานอื�นๆ ข้องสุภาลมีหายใจเช่ียงใหม่ีในการสุนับสุนุนด้านข้้อมูีลวิ่ชีาการในการขั้บเคลื�อนการทำางานเพื�อแก้ไข้

ปัญหาฝุุ่�นควั่น PM2.5 ข้องจงัหวั่ดเช่ียงใหม่ีและภาคเหนอืในรูปแบบต่ัางๆ เช่ีน เอกสุารบทคว่ามีและว่จัิย หนังสืุอ สุมุีดภาพ รายงาน

การประชุีมี อินโฟกราฟฟิก คลิปว่่ด่โอ เสุ่ยงตัามีสุาย และสืุ�ออื�นๆ และยังม่ีหน้าท่�ในการจัดเว่ท่เสุว่นาวิ่ชีาการในหัว่ข้้อต่ัางๆ ท่�เก่�ยว่ข้้อง

กับปัญหาฝุุ่�นควั่น PM2.5 เช่ีน เว่ท่นโยบายสุาธารณะสุภาลมีหายใจเชี่ยงใหม่ี เว่ท่เสุว่นาว่ิชีาการปัญหาฝุุ่�นควั่นข้้ามีแดน และเว่ท่

วิ่ชีาการปัญหาการจัดการท่�ดินและฝุุ่�นควั่น PM2.5 เป็นต้ัน โดยม่ีคว่ามีมุ่ีงหวั่งว่่าประชีาชีนและหน่ว่ยงานท่�เก่�ยว่ข้้องท่�ทำางานขั้บ

เคลื�อนการแก้ไข้ปัญหาฝุุ่�นควั่น PM2.5 จะม่ีข้้อมูีลและข้้อเสุนอแนะท่�ม่ีคว่ามีน่าเชืี�อถืึอในการผลักดันและขั้บเคลื�อนการแก้ไข้ปัญหา

อย่างถูึกต้ัองและยั�งยืน

ข้้อมูลปีฐมภูมิ

(ข้้อมูลจากิแหล่งอ้างอิง

/ต้น์ฉบับ)

ข้้อมูลทุติภูมิ

(ข้้อมูลท่�แปีลงและสร์ุปี

ใจควิามสำาคัญแล้วิ)

ผู้ปีฏิบัติงาน์

ร์วิบข้้อมูล ข้้อมูล
สื�อ และ กิิจกิร์ร์ม

ทางวิิชีากิาร์
สาธาร์ณะ

 แผนงานรณรงคฯ์ สุภาลมีหายใจเช่ียงใหม่ี ดำาเนินการต่ัอเนื�องจากแผนงานวิ่ชีาการ โดยม่ีเป้าหมีายขั้บเคลื�อนกิจกรรมีและ

ทำางานร่ว่มีกับเครือข่้ายท่�ทำางานเพื�อมุ่ีงแก้ไข้ปัญหาสิุ�งแว่ดล้อมีและฝุุ่�นควั่น PM2.5 ภายใต้ัข้้อเท็จจริงข้องปัญหาและข้้อมูีลวิ่ชีาการ 

ให้งานและกิจกรรมีท่�สุภาลมีหายใจดำาเนินการอยูม่่ีคว่ามีน่าเชืี�อถืึอและแหล่งอ้างอิงข้้อมูีลท่�ชัีดเจน เพื�อประสิุทธิภาพข้องการทำางาน

และการแก้ไข้ปัญหาท่�ตัรงเป้าหมีาย แผนงานรณรงค์ฯ รับผิดชีอบดำาเนินการใน 3 สุ่ว่นหลัก คือ งานข้้อมูีลและกิจกรรมีทางวิ่ชีาการ 

งานสุร้างคว่ามีร่ว่มีมืีอการทำางานร่ว่มีกับเครือข่้าย และงานหนุนเสุริมีการทำางานข้องแผนงานภายในสุภาลมีหายใจเช่ียงใหม่ี โดยเน้น

ให้ประชีาชีนตัระหนักรู้ถึึงปัญหา ปรับเปล่�ยนวิ่ถ่ึช่ีวิ่ตัและวิ่ถ่ึการผลิตั และม่ีสุ่ว่นร่ว่มีในการแก้ไข้ปัญหา

ภาพชุีด 12 ข้้อมูีลพื�นฐานเก่�ยว่กับฝุุ่�น PM2.5 ฝุ่�ายวิ่ชีาการสุภาลมีหายใจเช่ียงใหม่ี
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ปีร์ับเปีล่�ยน์

วิิถึ่ชีิวิิตและ

กิาร์ผลิต

ตร์ะหน์ักิร์ู้ ม่ส่วิน์ร์่วิม

 ตุรั้ะหน้กร้ั้� หมีายถึึง ทัศนคติัท่�ม่ีต่ัอปัญหาฝุุ่�นควั่นและมีลพิษทางอากาศ ต้ัองเป็นผู้ท่�เข้้าใจและยอมีรับกับสุถึานการณ์ปัญหา

ภายใต้ัข้้อมูีลท่�ถูึกต้ัอง และเชืี�อมัี�นว่่าจะร่ว่มีแก้ไข้ปัญหาได้ด้ว่ยการม่ีสุ่ว่นร่ว่มี

 ปร้ั้บเปล่ื่�ยนวิถ่ึช่ีวิตุแลื่ะการั้ผลื่ติุ หมีายถึึง สุามีารถึเปล่�ยนพฤตักิรรมีท่�เป็นสุาเหตัขุ้องการเกดิฝุุ่�นควั่นและมีลพษิทางอากาศ 

ทั�งการอุปโภค บริโภค รว่มีไปถึึงมิีติัด้านสัุงคมี เศรษฐกิจและสิุ�งแว่ดล้อมี

 การั้ม่ส่่วนร่ั้วม หมีายถึึง การเข้้าร่ว่มีในกิจกรรมีต่ัาง ๆ  ท่�เก่�ยว่ข้้องกับการแก้ไข้ปัญหาฝุุ่�นควั่นมีลพิษทางอากาศ ม่ีสุ่ว่นร่ว่มี

ในการรับรู้ข้้อมูีลข่้าว่สุาร ม่ีสุ่ว่นร่ว่มีในการกำาหนดนโยบาย ม่ีสุ่ว่นร่ว่มีในการผลักดันกฎหมีายทั�งในระดับท้องถิึ�น ระดับจังหวั่ดและ

ระดับชีาติั และการม่ีสุ่ว่นร่ว่มีในการสุนับสุนุนเงินหรือกำาลังในการปฏิิบัติังานเพื�อแก้ไข้ปัญหา 
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แผน์งาน์เสริ์มควิามเข้้มแข็้งองค์กิร์ปีกิคร์องส่วิน์ท้องถิึ�น์ ชุีมชีน์ ภาคปีร์ะชีาสังคม

 เป้าหมีายท่�สุำาคัญข้องการดำาเนินงานพื�นท่�ชุีมีชีนรอบนอกคือ “ ลดการปลดปล่อย และเพ่ิ่�มการกักเก็บฝุ่่�นควััน ทัั้�งพ้ิ่�นท่ั้�ป�า

และพ้ิ่�นท่ั้�เกษตร เพ่ิ่�มประสิท่ั้ธ่ิภาพิ่การบร่หารจััดการโดยชุม่ชุนและองค์กรปกครองส่ิวันท้ั้องถ่ิ่�น” โดยการม่ีสุ่ว่นร่ว่มีข้องทุกภาคสุ่ว่น 

 ทิศทางหลักปี 2565 คือ 1.) การบริหารจัดการไฟ Fire Management 2.) สุนับสุนุนแนว่ทางการจัดทำา “แผนการจัดการ

ไฟป�าและฝุุ่�นควั่น” ในระดับพื�นท่� 3.) องค์กรปกครองสุ่ว่นท้องถิึ�นเป็นกลไกประสุานสุนับสุนุนชุีมีชีน โดยม่ีหน่ว่ยงานและภาคสุ่ว่น

ต่ัางๆทำาหน้าท่�สุนับสุนุน และ 4.) หาช่ีองทางให้เกิดการแก้ไข้ปัญหาอย่างยั�งยืน คือ การแก้ไข้ปัญหาเรื�องท่�ดินทำากินในเข้ตัป�า การ

พัฒนาเศรษฐกิจสุ่เข่้ยว่ การถ่ึายโอนภารกิจการจัดการไฟป�าฝุุ่�นควั่นและทรัพยากรสูุ่ชุีมีชีนและองค์กรปกครองสุ่ว่นท้องถิึ�น

พ่�นท่ี่�เป้าหมาย 

1.  องค์กรปกครองสุ่ว่นท้องถึิ�น 6 แห่งรอบพื�นท่�ดอยสุุเทพปุย, ชีุมีชีนภายใตั้เครือข้่ายสุิ�งแว่ดล้อมีมี้งและชีุมีชีนเครือข้่าย

สุถึาน่คว่บคุมีไฟป�าภูพิงค์

2.  พื�นท่�การดำาเนินงานข้องมีูลนิธิเพื�อการพัฒนาท่�ยั�งยืน(ภาคเหนือ) ได้แก่ อ.แมี่แจ่มี, อ.จอมีทอง, อ.กัลยาณิว่ัฒนา,  

อ.แม่ีว่าง, อ.อมีก๋อ,ย อ.แม่ีออน, และ อ.เว่่ยงแหง

3.  ชีมุีชีนท่�ตัดิเข้ตัป�าในพื�นท่�รอบนอก ซ้ำึ�งจะได้รบัประโยชีน์จากนโยบายสุาธารณะระดบัจงัหว่ดัเรื�องการบรหิารจดัการเชีื�อ

เพลิง และการถึ่ายโอนภารกิจและงบประมีาณในการจัดการไฟป�าฝุุ่�นคว่ันให้แก่องค์กรปกครองสุ่ว่นท้องถึิ�น

 การดำาเนินงานในพื�นท่�รอบนอกดำาเนนิการโดยท่มีเจ้าหน้าท่�แผนงานเสุรมิีคว่ามีเข้้มีแข็้งฯ และมีลูนิธิเพื�อการพฒันาท่�ยั�งยนื

ภาคเหนือท่�ขั้บเคลื�อนผลักดันนโยบายสุาธารณะระดับจังหวั่ดและประเทศโดยใช้ี “พื�นท่�ร่ว่มี” คือสุภาลมีหายใจเช่ียงใหม่ีเชืี�อมีประสุาน

การทำางานร่ว่มีกับภาค่ภาคสุ่ว่นต่ัางๆท่�เก่�ยว่ข้้อง เพื�อ

กิิจกิร์ร์มร์ณร์งค์

กิิจกิร์ร์มร์่วิมกิับเคร์ือข้่ายผู้ปีฏิบัติงาน์

แผน์งาน์ร์ณร์งค์ ข้้อมูล/สื�อ

จัดำแสดำงน์ิทร์ร์ศกิาร์/เวิท่เสวิน์า/บร์ิกิาร์

ข้้อมูลและวิิชีากิาร์

จัดำอบร์ม/ร์่วิมปีร์ะชีุม/จัดำน์ิทร์ร์ศกิาร์ให้

ควิามร์ู้/ม่ส่วิน์ร์่วิมใน์กิาร์ข้ับเคลื�อน์ใน์กิาร์

เสน์อแน์ะเชีิงน์โยบายและร์่วิมดำำาเน์ิน์กิาร์

ตามกิฎหมาย (ฟ้องคดำ่)

งาน์ข้้อมูลวิิชีากิาร์/ม่ส่วิน์ร์่วิมใน์กิิจกิร์ร์ม

ข้องแผน์งาน์/ให้ควิามชี่วิยเหลือใน์กิาร์

ร์ะดำมควิามคิดำเห็น์และแร์งงาน์

 หน์ุน์เสร์ิมกิาร์ทำางาน์แผน์

งาน์สภาลมหายใจฯ
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 1. หนุนเสุริมีรูปธรรมีพื�นท่�ในการจัดทำาแผนการจัดการไฟแบบม่ีสุ่ว่นร่ว่มีทั�งในพื�นท่�เกษตัรและพื�นท่�ป�า ซึ้ำ�งม่ีองค์ประกอบ

อย่างน้อย 5 ประการ คือ แผนท่�แสุดงข้อบเข้ตัและการจัดการ กลไก ระเบ่ยบกติักา/ข้้อตักลงสุำาคัญ กิจกรรมี/แผนการจัดการ  

การติัดตัามีผลการเปล่�ยนแปลง โดยเน้นชุีมีชีนในเครือข่้ายสิุ�งแว่ดล้อมีม้ีงดอยสุุเทพ และชุีมีชีนในเข้ตัตัำาบลบ้านปง เช่ีน ปางยาง ปง

ใต้ั ห้ว่ยเสุ่�ยว่ ท่�มัีกม่ีไฟเกิดขึ้�นซ้ำำ�าๆ และลามีขึ้�นดอยสุุเทพ รว่มีทั�งเชืี�อมีภาคธุรกิจคือบริษัทเฮงลิสุซิ้ำ�งเข้้าไปเร่ยนรู้ร่ว่มีกับชุีมีชีน ทั�งเว่ท่

จัดทำาทำาแผนฯ การจัดทำาแนว่กันไฟ และการสุนับสุนุนอุปกรณ์ นอกจากน่�ได้ม่ีการประสุานกับภาคธุรกิจต่ัางๆในเมืีองเช่ียงใหม่ีให้

สุนับสุนุนนำ�าดื�มีและอื�นๆ แก่ชุีมีชีนในช่ีว่งการทำาแนว่กันไฟ และเฝุ้่าระวั่งไฟ

 2. องค์กรปกครองสุ่ว่นท้องถิึ�น 6 อปท.รอบพื�นท่�ดอยสุุเทพ(บ้านปง แม่ีเห่ยะ สุุเทพ ช้ีางเผือก โป�งแยง และแม่ีแรมี) : เปิด

เว่ท่แลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ทั�งระดับตัำาบลและเว่ท่ร่ว่มี 6 ตัำาบล เพื�อให้ท้องถิึ�นเกิดคว่ามีชัีดเจนเรื�องแนว่ทางการสุนับสุนุนชุีมีชีนในการ

จัดการไฟป�าและทรัพยากร ทั�งในเรื�องช่ีองทางเรื�องระบบงบประมีาณ รว่มีถึึงผลักดันให้ม่ีการจัดทำา MOU ร่ว่มีกันเพื�อแก้ไข้ปัญหา

ไฟป�าอย่างม่ีสุ่ว่นร่ว่มีระหว่่างองคก์รปกครองสุว่่นท้องถิึ�น อุทยานแห่งชีาติัสุุเทพปุย สุถึาน่คว่บคมุีไฟป�าภูพิงค์ หน่ว่ยงานจังหวั่ด และ

พยายามีสุร้างพื�นท่�กลางระดับตัำาบลเพื�อการทำางานร่ว่มีกัน โดยประสุานการทำางานร่ว่มีกับ เครือข่้ายอาสุาสุมีัครทรัพยากรและสิุ�ง

แว่ดล้อมี (ทสุมี.) และ กรมีสุ่งเสุริมีคุณภาพสิุ�งแว่ดล้อมี

 3. มีาตัรการแก้ไข้ปัญหาอย่างยั�งยืน สุนับสุนุนรูปธรรมีเศรษฐกิจท่�เป็นมิีตัรกับสิุ�งแว่ดล้อมี ได้แก่ ผลิตัภัณฑ์์จากชี่ว่มีว่ล  

(เศษไผ่) ข้องกลุ่มีวิ่สุาหกิจไผ่อำาเภอแม่ีแจ่มี 10 กลุ่มี และ การจัดการท่องเท่�ยว่โดยชุีมีชีน บ้านดอยปุยและขุ้นช่ีางเค่�ยน เครือข่้าย

สิุ�งแว่ดล้อมีม้ีง ดอยสุุเทพ-ปุย

 4. การขั้บเคลื�อนนโยบายสุาธารณะ ใช้ีกลไกคณะทำางานท่�ดิน-ป�าไม้ี ภายใต้ัคณะกรรมีการแก้ไข้ปัญหาไฟป�า-ฝุุ่�นควั่นแบบ

บูรณาการและม่ีสุ่ว่นร่ว่มีท่�แต่ังตัั�งโดยผู้ว่่าราชีการจังหวั่ดเมืี�อปี 2563 ติัดตัามีผลักดันการทำางานร่ว่มีกับ จังหวั่ด องค์การบริหารสุ่ว่น

จังหวั่ด คณะกรรมีการกระจายอำานาจ เพื�อให้ระดับจังหวั่ดม่ีนโยบายมีาตัรการท่�ต่ัอเนื�องดังน่�

 - แนว่ทาง “การบริหารจัดการเชืี�อเพลิง” และการจัดระเบ่ยบ “ไฟจำาเป็น” Fire Management แทนการห้ามีเผาเด็ดข้าด  

ในป ี2565 ไดก้ระจายอำานาจการพจิารณาอนมัุีติัจากคณะกรรมีการแกไ้ข้ปัญหาฝุุ่�นควั่นระดับจังหวั่ด (ม่ีศูนยฯ์ ท่�องค์การบรหิารสุ่ว่น

จังหวั่ดเช่ียงใหม่ี) ไปท่�ระดับอำาเภอ เพื�อให้สุอดคลอ้งกับบริบทต่ัางๆ ในแตัล่ะพื�นท่�และสุามีารถึตัรว่จสุอบข้้อมีลูยอ้นกลับได้ง่ายยิ�งขึ้�น

 - การสุนับสุนุนกองทุนฯ แก่ชุีมีชีนท่�ยั�งยนื ได้ผลักดันให้หน่ว่ยงานท่�ม่ีหน้าท่�โดยตัรงและม่ีงบประมีาณ สุนับสุนุนกองทุนลง

ตัรงถึึงระดับหมู่ีบ้านเพื�อให้การจัดการระดับพื�นท่�ม่ีประสิุทธิภาพ คือม่ีทั�งภารกิจและงบประมีาณในการดำาเนินการโดยงบประมีาณข้อง

จังหวั่ดผ่านช่ีองทางข้องการจัดทำางบประมีาณข้องสุำานักงานทรัพยากรและสิุ�งแว่ดล้อมีจังหวั่ด (ทสุจ.) และงบประมีาณข้ององค์การ

บริหารสุ่ว่นจังหวั่ดเช่ียงใหม่ี (อบจ. ชีมี.) ซึ้ำ�งสุนับสุนุนจำานว่น 13 ล้านบาทต่ัอเนื�องเป็นปีท่�สุอง รว่มีทั�งพยายามีประสุานกับคณะ

กรรมีการร่ว่มีภาครัฐเอกชีน (กกร.) แนว่ทาง1พื�นท่�1ธุรกิจ ท่�ม่ีการสุนับสุนุนแล้ว่ เช่ีน บริษัทเฮงลิสุซิ้ำ�งในพื�นท่�ตัำาบลบ้านปง อำาเภอ

หางดง มูีลนิธิใจกระทิง พื�นท่�อำาเภอเว่่ยงแหงและอำาเภออมีก๋อย เป็นต้ัน

 - เรื�องการถ่ึายโอนภารกิจ: ประธานคณะทำางานท่�ดินป�าไม้ีภายใต้ัคณะกรรมีการป้องกันแก้ไข้ปัญหาไฟป�าฝุุ่�นควั่นจังหวั่ด

เช่ียงใหม่ีแบบบูรณาการและม่ีสุ่ว่นร่ว่มีทุกภาคสุ่ว่น ติัดตัามีผลักดันร่ว่มีกับคณะอนุกรรมีการศึกษาคว่ามีเป็นไปได้การถ่ึายโอน

ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมีชีาติัและสิุ�งแว่ดล้อมี โดยม่ีการประชุีมีร่ว่มีกันอย่างต่ัอเนื�องเพื�อให้เกิดคว่ามีชัีดเจนเรื�องฐานอำานาจโดย

เฉพาะองค์กรปกครองสุ่ว่นท้องถิึ�น จนเกิดคว่ามีชัีดเจนในพื�นท่�ป�าสุงว่นแห่งชีาติักล่าว่คือ คณะกรรมีการกระจายอำานาจให้แก่องค์กร

ปกครองสุ่ว่นท้องถิึ�น ได้ม่ีมีติัการประชุีมีครั�งท่�2/2564 เมืี�อวั่นท่� 8 กันยายน 2564 เห็นชีอบแนว่ทางการจัดสุรรงบประมีาณภารกิจ

การป้องกันและคว่บคุมีไฟป�าข้ององค์กรปกครองสุ่ว่นท้องถิึ�น ตัามีแผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองสุ่ว่นท้องถิึ�นและ

แผนปฏิิบัติัการกำาหนดขั้�นตัอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองสุ่ว่นท้องถิึ�นฉ.ท่�2 เพื�อสุนับสุนุนองค์กรปกครองสุ่ว่นท้องถิึ�น 

ในภารกิจงานคว่บคุมีไฟป�า ในพื�นท่�ป�าสุงว่นแห่งชีาติั โดยจัดสุรรงบประมีาณตัามีข้นาดข้ององค์กรปกครองสุ่ว่นท้องถิึ�น ดังน่�

 1. องค์กรปกครองสุ่ว่นท้องถิึ�นข้นาดเล็ก 638,500 บาท

 2. องค์กรปกครองสุ่ว่นท้องถิึ�นข้นาดกลาง 1,249,000 บาท

 3. องค์กรปกครองสุ่ว่นท้องถิึ�นข้นาดใหญ่ 1,865,500 บาท

 โดยกรมีสุ่งเสุริมีการปกครองสุ่ว่นท้องถิึ�น จะเสุนอข้อตัั�งงบประมีาณในปีงบประมีาณ พ.ศ. 2566 ต่ัอไป ซึ้ำ�งงบประมีาณน่�

องค์กรปกครองสุ่ว่นท้องถิึ�นสุามีารถึบริหารได้ทั�งเรื�องการจัดหาเครื�องมืีออุปกรณ์ท่�จำาเป็นเพื�อใช้ีปฏิิบัติัภารกิจด้านการป้องกันและ
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คว่บคุมีไฟป�า การฝึุ่กอบรมีอาสุาสุมัีครท้องถิึ�นให้ม่ีคว่ามีรู้และทักษะงานคว่บคุมีไฟป�า การจัดทำาสืุ�อประชีาสัุมีพันธ์ ข้้อมูีลข่้าว่สุาร  

เพื�อเพิ�มีประสิุทธิภาพการป้องกันและคว่บคุมีไฟป�าในพื�นท่� ปัจจุบันจังหวั่ดเช่ียงใหม่ีม่ีการถ่ึายโอนภารกิจการจัดการไฟป�าฯ มีาท่�

องค์กรปกครองสุ่ว่นท้องถิึ�นแล้ว่จำานว่น 123 ตัำาบลจากทั�งหมีด 204 ตัำาบล เป้าหมีายในระยะต่ัอไปคือสุร้างพื�นท่�นำาร่องเพื�อเพิ�มี

ศักยภาพท้องถิึ�นให้สุามีารถึรองรับการถ่ึายโอนภารกิจได้อย่างม่ีประสิุทธิภาพ

 5. เปิดพื�นท่�คว่ามีรู้เรื�องการบริหารจัดการไฟร่ว่มีกับภาค่เครือข่้าย เช่ีน ศูนย์ว่นศาสุตัร์ชุีมีชีนเพื�อคนกับป�า (RECOFTC) 

มูีลนิธิเพื�อการพัฒนาท่�ยั�งยืนภาคเหนือ สุภาลมีหายใจภาคเหนือ ฯลฯ เพื�อสุร้างคว่ามีรู้ คว่ามีเข้้าใจ มุีมีมีองและทางเลือกใหมี่ๆ  

ในการจัดการไฟในพื�นท่�ป�าในสุภาพการเปล่�ยนแปลงภูมิีอากาศให้เกิดคว่ามียั�งยืน 

 6. หาช่ีองทางให้เกิดการแก้ไข้ปัญหาอย่างยั�งยืน คือ การแก้ไข้ปัญหาเรื�องท่�ดินทำากินในเข้ตัป�า การพัฒนาคุณภาพช่ีวิ่ตั ทั�ง

โครงการบ้านมัี�นคงชีนบทข้องสุถึาบันพัฒนาองค์กรชุีมีชีน(พอชี.) ผลักดันให้เกิดการดำาเนินการข้องคณะกรรมีการป�าชุีมีชีนจังหวั่ด

เพื�อให้เกิดการสุนับสุนุนกระบว่นการจัดทำาแผนและรับรองแผนการจัดการป�าชุีมีชีนในพื�นท่�ท่�ม่ีการขึ้�นทะเบ่ยนป�าชุีมีชีนแล้ว่ ปัจจุบัน

คณะกรรมีการจังหวั่ดท่�ได้รับการจัดตัั�ง ได้ม่ีการประชุีมีร่ว่มีกัน 1 ครั�ง ในสุ่ว่นข้องชุีมีชีนนั�นม่ีป�าชุีมีชีนท่�ขึ้�นทะเบ่ยนแล้ว่จำานว่น 541  

พื�นท่� รว่มีประมีาณ 1 ล้านไร่ เป้าหมีายคือแผนการจัดการป�าข้องชุีมีชีน 5 ด้าน(รูปธรรมีต้ันแบบ)ถูึกพิจารณาและรับรองโดยคณะ

กรรมีการป�าชุีมีชีนจังหวั่ดเช่ียงใหม่ี เพื�อให้สุามีารถึจัดการตันเองทั�งเรื�องป�าไฟ การใช้ีประโยชีน์อย่างยั�งยืน การพัฒนาระบบกองทุน 

เป็นต้ัน ในสุ่ว่นข้องท่�ดินทำากินในเข้ตัป�าได้พยายามีประสุานหาช่ีองทางให้เกิดการขั้บเคลื�อนการแก้ไข้ปัญหาในแนว่ทาง คทชี. เร่งรัด

การดำาเนินการในพื�นท่�เห็นชีอบร่ว่มี แกไ้ข้ปัญหาคว่ามีลา่ช้ีาในการดำาเนินการ โดยเสุนอใหม่้ีการจัดทำาโครงการนำาร่อง (Pilot Project) 

เพื�อการทำางานร่ว่มีกัน เลือกพื�นท่�เพื�อทำากระบว่นการ ให้ครบทุกประเด็น คือการแก้ไข้ปัญหาท่�ดินตัามีแนว่ทางข้อง คทชี. รูปธรรมี

ป�าชุีมีชีนภายใต้ั พรบ.ป�าชุีมีชีนปี พ.ศ. 2562 รูปธรรมีแผนการจัดการไฟฯในพื�นท่�ถ่ึายโอนภารกิจฯ 
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โครงการ “บ้้านสู้้้ฝุ่่�น” 

	 เป็็นโครงการรณรงค์และค้นหาบ้้านต้้นแบ้บ้	“บ้้านสู้้้ฝุ่่�น”	ท่ี่�ม่ีการบ้ริหารจััดการพ้ื้�นท่ี่�สู่้เข่ียวในระดับ้ครัวเร้อนและชุ่มีชุน	 

โดยม่ีเป้็าหมีายเพ้ื้�อสู้ร้างกลไกความีร่วมีม้ีอ	การเชุ้�อมีร้อยการที่ำางานร่วมีกัน	ระหว่างองค์กรชุ่มีชุน	องค์กรป็กครองสู่้วนท้ี่องถิิ่�นในพ้ื้�นท่ี่�

อำาเภอเม้ีอง	และอำาเภอใกล้เค่ยง	สู้ภาลมีหายใจัเชุ่ยงใหม่ี	สู้ำานักงานที่รัพื้ยากรธรรมีชุาติ้และสิู้�งแวดล้อมีจัังหวัดเชุ่ยงใหม่ีสู้ำานักงาน

สิู้�งแวดล้อมีภาคท่ี่�	1	เชุ่ยงใหม่ี	และมีหาวิที่ยาลัยแม่ีโจ้ั	 เพ้ื้�อพัื้ฒนาแนวที่างการจััดการเม้ีองสู่้เข่ียว	เพ้ื้�อลดปั็ญหาฝุ่่�นควันในจัังหวัด

เชุ่ยงใหม่ีและผลักดันการฟ้ื้�นฟ้ื้ระบ้บ้นิเวศเม้ีอง	โดยดำาเนินการในพ้ื้�นท่ี่�	อป็ที่.	14	แห่ง	ค้อ	

	 1.เที่ศบ้าลนครเชุ่ยงใหม่ี		 2.เที่ศบ้าลเม้ีองแม่ีเห่ยะ	 3.เที่ศบ้าลต้ำาบ้ลฟ้ื้าฮ่่ามี	

	 4.เที่ศบ้าลต้ำาบ้ลสัู้นผ่เสู้้�อ	 5.เที่ศบ้าลต้ำาบ้ลหนองป็�าครั�ง		 5.เที่ศบ้าลต้ำาบ้ลท่ี่าศาลา	

	 7.เที่ศบ้าลต้ำาบ้ลป็�าแดด		 8.เที่ศบ้าลต้ำาบ้ลหนองหอย		 9.เที่ศบ้าลต้ำาบ้ลสู่้เที่พื้	

	 10.เที่ศบ้าลต้ำาบ้ลชุ้างเผ้อก		 11.องค์การบ้ริหารสู่้วนต้ำาบ้ลชุ้างเผ้อก	 12.เที่ศบ้าลต้ำาบ้ลชุมีภ้	

	 13.	เที่ศบ้าลต้ำาบ้ลหนองควาย		 14.เที่ศบ้าลต้ำาบ้ลสัู้นผักหวาน	

 ระยะเวลาในการดำำาเนินโครงการ	ตั้�งแต่้เด้อน	ม่ีนาคมี-มิีถ่ิ่นายน	2564	

	 จัำานวนบ้้านท่ี่�สู่้งเข้ีาร่วมีป็ระกวดในโครงการทัี่�งหมีด	83	หลัง

แบ่่งประเภทบ้่านสู้้้ฝุ่่�น ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

	 1.บ้้านท่ี่�ม่ีพ้ื้�นท่ี่�ขีนาดเล็ก	ไม่ีเกิน	50	ต้ารางวา	ม่ีจัำานวน	18	หลัง	

	 2.บ้้านท่ี่�ม่ีพ้ื้�นท่ี่�ขีนาดกลาง	ไม่ีเกิน	100	ต้ารางวา	ม่ีจัำานวน	26	หลัง	

	 3.บ้้านท่ี่�ม่ีพ้ื้�นท่ี่�ขีนาดใหญ่	ไม่ีเกิน	200	ต้ารางวา	ม่ีจัำานวน	17	หลัง	

	 และม่ีการป็ระกาศรางวัลพิื้เศษเพิื้�มีเข้ีามีาค้อ	บ้้านท่ี่�ม่ีพ้ื้�นท่ี่�ขีนาดใหญ่เกิน	200	ต้ารางวา	ม่ีจัำานวน	22	หลัง	

คณะกรรมการให้้คะแนนตััดำสิู้นทั�งห้มดำ 6 ท่าน ได้ำแก่

	 1.นักวิชุาการผ้้เชุ่�ยวชุาญด้านต้้นไม้ีสู้้้ฝุ่่�น	จัาก	มีหาวิที่ยาลัยแม่ีโจ้ั	

	 2.ผ้้แที่นสู้ำานักงานที่รัพื้ยากรธรรมีชุาติ้และสิู้�งแวดล้อมีจัังหวัดเชุ่ยงใหม่ี	

	 3.ผ้้แที่นสู้ำานักงานสิู้�งแวดล้อมีภาคท่ี่�	1	เชุ่ยงใหม่ี

	 4.ผ้้แที่นสู้ภาลมีหายใจัเชุ่ยงใหม่ี

	 5.ผ้้แที่นองค์กรป็กครองสู่้วนท้ี่องถิิ่�นท่ี่�ร่วมีดำาเนินงาน	(เที่ศบ้าลเจ้ัาขีองพ้ื้�นท่ี่�)	

	 6.ผ้้แที่นองค์กรป็กครองสู่้วนท้ี่องถิิ่�นท่ี่�ร่วมีดำาเนินงาน	(เคร้อข่ีายเที่ศบ้าลอ้�นๆ)
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ผลท่�เกิดำจากการดำำาเนินโครงการ

	 1.เกิดเคร้อข่ีายบ้้านต้้นแบ้บ้	“บ้้านสู้้้ฝุ่่�น”	ท่ี่�ม่ีการบ้ริหารจััดการพ้ื้�นท่ี่�สู่้เข่ียวในระดับ้ครัวเร้อน	และชุ่มีชุน	เพ้ื้�อลดปั็ญหาฝุ่่�น

ละอองขีนาดเล็ก	มีลพิื้ษที่างอากาศในเขีต้เม้ีอง

	 2.เกิดกลไกความีร่วมีม้ีอ	เชุ้�อมีร้อยการที่ำางานในการจััดการปั็ญหาฝุ่่�นควัน	ระหว่างองค์กรป็กครองสู่้วนท้ี่องถิิ่�นในพ้ื้�นท่ี่�

อำาเภอเม้ีอง	และอำาเภอใกล้เค่ยง,	สู้ภาลมีหายใจัเชุ่ยงใหม่ี,	สู้ำานักงานที่รัพื้ยากรธรรมีชุาติ้และสิู้�งแวดล้อมีจัังหวัดเชุ่ยงใหม่ี,	สู้ำานักงาน

สิู้�งแวดล้อมีภาคท่ี่�	1	เชุ่ยงใหม่ี	มีหาวิที่ยาลัยแม่ีโจ้ั	

	 3.เกิดแนวที่างในการพัื้ฒนา	การบ้ริหารจััดการพ้ื้�นท่ี่�สู่้เข่ียวในระดับ้เม้ีองอย่างม่ีสู่้วนร่วมี

	 4.เกิดกระบ้วนการม่ีสู่้วนร่วมีจัากภาครัฐ	องค์กรป็กครองสู่้วนท้ี่องถิิ่�น	องค์กรชุ่มีชุน	และภาคป็ระชุาสัู้งคมีในการแก้ไขีปั็ญหา

ฝุ่่�นควัน	มีลพิื้ษที่างอากาศ	และการฟ้ื้�นฟ้ื้ระบ้บ้นิเวศเม้ีอง	จัังหวัดเชุ่ยงใหม่ี
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แผนงานพัฒนานโยบ้ายขนสู้่งสู้าธารณะและรถไฟฟ้า

1. โครงการสู้องแถวโมเดำล—ขนสู่้งสู้าธารณะเครื�องยนต์ัสู้ะอาดำ

	 ค้อการสู้ร้างความีร่วมีม้ีอกับ้เคร้อข่ีายผ้้ป็ระกอบ้การรถิ่โดยสู้ารสู้าธารณะในจัังหวัดเชุ่ยงใหม่ีและลำาพ้ื้นในการซ่่อมีบ้ำาร่ง

เคร้�องยนต์้ให้ม่ีป็ระสิู้ที่ธิภาพื้ในการเผาไหมีเ้ชุ้�อเพื้ลิงให้สู้มีบ้้รณ์ข้ี�น	เพ้ื้�อลดการป็ลอ่ยควันพิื้ษท่ี่�เป็็นสู้าเหต่้หลักขีองมีลพิื้ษที่างอากาศ

และสู้ร้างความีต้ระหนักถ้ิ่งแหล่งกำาเนิดฝุ่่�น	PM2.5	ในเขีต้พ้ื้�นท่ี่�เม้ีองเชุ่ยงใหม่ี	ป็ระกอบ้ด้วย	สู้หกรณ์นครเชุ่ยงใหม่ี	จัำากัด	สู้หกรณ์

เดินรถิ่สัู้นกำาแพื้ง	จัำากัด	สู้หกรณ์ลานนาเดินรถิ่	จัำากัด	บ้ริษัที่เชุ่ยงใหม่ีร่มีหลวงเดินรถิ่	จัำากัด	และบ้ริษัที่ลำาพ้ื้นพัื้ฒนาเดินรถิ่	จัำากัด	

	 	การต้รวจัควันดำารถิ่โดยสู้ารสู้าธารณะไม่ีป็ระจัำาที่างท่ี่กๆ	6	เด้อน	โดยสู้ำานักงานขีนสู่้งจัังหวัดเชุ่ยงใหม่ี	เพ้ื้�อให้เป็็นไป็ต้ามี

มีาต้รฐานขีองกรมีการขีนสู่้งที่างบ้ก	ป็ระกอบ้ด้วย	2	ระยะขีองรอบ้การต้รวจั	สู้ภาลมีหายใจัฯ	เข้ีาร่วมีการต้รวจัและติ้ดสู้ติ้�กเกอร์	“รถิ่

คันน่�เคร้�องยนต์้สู้ะอาด	เพ้ื้�ออากาศบ้ริสู่้ที่ธิ�”	ให้กับ้รถิ่ท่ี่�ผ่านการต้รวจั	เพ้ื้�อเป็็นสัู้ญลักษณ์ท่ี่�แสู้ดงถ้ิ่งความีใสู่้ใจัในการด้แลเคร้�องยนต์้

ขีองผ้้ขัีบ้รถิ่โดยสู้ารสู้าธารณะเป็็นมิีต้รต่้อสิู้�งแวดล้อมี	และเป็็นการสู้ร้างความีมัี�นใจัให้กับ้ผ้้ใชุ้บ้ริการได้ในอ่กที่างหน้�ง	สู้ภาลมีหายใจัฯ 

เชุ้�อมีป็ระสู้านให้เกิดความีร่วมีม้ีอระหว่างกล่่มีสู้หกรณ์เดินรถิ่ขีนสู้่งสู้าธารณะจัังหวัดเชุ่ยงใหมี่	และภาคธ่รกิจั	 ค้อ	บ้ริษัที่	ป็ต้ที่.	 

นำ�ามัีนและการค้าป็ล่ก	จัำากัด	(มีหาชุน)	และ	บ้ริษัที่	บ้างจัาก	คอร์ป็อเรชัุ�น	จัำากัด	(มีหาชุน)	โดยขีอความีสู้นับ้สู้น่นในการเป็ล่�ยนถ่ิ่าย

นำ�ามัีนเคร้�องยนต์้รถิ่ในราคาพิื้เศษ	และต้รวจัเช็ุกสู้ภาพื้เคร้�องยนต์้และระบ้บ้กรองอากาศ	

	 สู้ภาลมีหายใจัฯ	ต้รวจัควนัดำาแบ้บ้บ้้รณาการและแจักขีองท่ี่�ระล้กให้กับ้ผ้้ได้รับ้การสู่่้มีต้รวจั	รว่มีกับ้สู้ำานักงานสิู้�งแวดล้อมีภาค

ท่ี่�	1	สู้ำานักงานที่รัพื้ยากรธรรมีชุาติ้และสิู้�งแวดล้อมีเชุ่ยงใหม่ี	กล่่มีงานจัราจัร	ต้ำารวจัภ้ธรจัังหวัดเชุ่ยงใหม่ี	และเที่ศบ้าลนครเชุ่ยงใหม่ี	



30 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน: ภาคประชาสังคม

2. โครงการเพิิ่�มพืิ่�นท่�สู่้เข่ยวในเขตัเมือง 

	 ในระหว่างปี็	พื้.ศ.	2563-2564	สู้ภาลมีหายใจั

เชุ่ยงใหม่ีได้ดำาเนินโครงการเพิื้�มีพ้ื้�นท่ี่�สู่้เข่ียวในเขีต้เม้ีอง

โดยป็ล้กต้้นไม้ีใหญ่และพ้ื้ชุพื้รรณริมีฝัุ่�งแม่ีนำ�าปิ็งซ้่�งเป็็น

พ้ื้�นท่ี่�สู้าธารณะ	ป็ระกอบ้ดว้ย	3	พ้ื้�นท่ี่�	ค้อ	สู้ะพื้านนวรฐั	 

สู้ะพื้านรัต้นโกสู้ินที่ร์	และสู้ะพื้านเมี็งรายอน่สู้รณ์	 ม่ี

ต้้นไม้ีเติ้บ้โต้แข็ีงแรงรวมี	330	ต้้น	โดยม่ีแนวการเล้อก

พ้ื้ชุพื้รรณท่ี่�เป็็นไม้ีย้นต้้นในท้ี่องถิิ่�นต้ามีนิเวศเม้ีอง

เชุ่ยงใหม่ี	พัื้นธ์่ไม้ีท่ี่�เก็บ้กินผล	ดอก	ใบ้ได้เพ้ื้�อเป็็นสู้วน

ผักย้นต้้นสู้ำาหรับ้คนเม้ีอง	ไม้ีย้นต้้นริมีนำ�าใกล้ต้ลิ�งท่ี่�ที่น

นำ�าใชุ้พัื้นธ์่ไม้ีย้นต้้นในท้ี่องถิิ่�นป็ล้กเล่ยนแบ้บ้นิเวศเดิมี

และด้แลนิเวศริมีนำ�าได้	 อ่กทัี่�งยังม่ีไม้ีพ่่ื้มีเต่้�ยและหญ้า

แฝุ่กริมีต้ลิ�งท่ี่�ที่นนำ�า	ย้ดต้ลิ�งและบ้ำาบั้ดนำ�า	

	 ในโอกาสู้เม้ีองเชุ่ยงใหม่ีอาย่ครบ้	750	ปี็	ในปี็	พื้.ศ.	2564	สู้ภาลมีหายใจัเชุ่ยงใหม่ีเล้อกพ้ื้�นท่ี่�ป็ล้กต้้นไม้ีจัำานวน	170	ต้้น	

ความียาวป็ระมีาณ	140	เมีต้ร	ทิี่ศเหน้อขีองสู้ะพื้านเม็ีงรายอน่สู้รณ์	ฝัุ่�งต้ะวันออกขีองแม่ีนำ�า	

สู้ะพื้านรัต้นโกสิู้นที่ร์	(สู้วนวังสิู้งห์คำา)	

สู้ะพื้านนวรัฐ สู้วนเม็ีงรายอน่สู้รณ์	(สู้วนพื้ญามัีงรายอน่สู้รณ์)
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 3. โครงการป่�นเพืิ่�อเปล่�ยน

	 สู้ภาลมีหายใจัเชุ่ยงใหม่ี	ได้เล็งเห็นความีสู้ำาคัญขีองพ้ื้�นท่ี่�เม้ีองเก่าในฐานะพ้ื้�นท่ี่�ที่างป็ระวัต้ศิาสู้ต้ร์	และแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยวสู้ำาคัญ

ขีองเม้ีองเชุ่ยงใหม่ี	ท่ี่�ม่ีเอกลกัษณ์รวมีทัี่�งร้ป็แบ้บ้ผงัเม้ีองท่ี่�ป็ระกอบ้ไป็ดว้ย	“ต้รอก	ซ่อก	ซ่อย”	ได้ริเริ�มีโครงการ	“ปั็�นเพ้ื้�อเป็ล่�ยน”	ข้ี�น	 

เพ้ื้�อรณรงค์การเดินที่างคาร์บ้อนต้ำ�า	และการท่ี่องเท่ี่�ยวเชิุงป็ระวัติ้ศาสู้ต้ร์

โครงการท่�อย่้ในระห้ว่างดำำาเนินการ 

	 1.	 โครงการรถิ่รับ้-สู้่งนักเร่ยน	Less	 is	More	School	Link	 ค้อ

โครงการนำาร่องที่ดลองให้บ้ริการรถิ่รับ้สู่้งนักเร่ยนโรงเร่ยนบ้นถิ่นนเจัริญ

ป็ระเที่ศ	(โรงเร่ยนพื้ระหฤทัี่ยเชุ่ยงใหม่ี	และโรงเร่ยนเรยน่าเชุล่วิที่ยาลัย)	

	 ท่ี่�ผ่านมีาคณะที่ำางานได้ม่ีการลงพ้ื้�นท่ี่�เพ้ื้�อสู้ำารวจัสู้ภาพื้ปั็ญหาบ้ริเวณ

โดยรอบ้โรงเร่ยน	และได้ม่ีโอกาสู้เข้ีาพื้บ้ผ้้บ้ริหารและคณะคร้	โรงเร่ยนในเขีต้

พ้ื้�นท่ี่�เที่ศบ้าลนครเชุ่ยงใหม่ี	 ได้แก่	 โรงเร่ยนพื้ระหฤทัี่ยเชุ่ยงใหม่ี	 โรงเร่ยน 

เรย่นาเชุล่วิที่ยาลัย	โรงเร่ยนย่พื้ราชุวิที่ยาลัย	โรงเร่ยนวัฒโนทัี่ยพื้ายัพื้	เพ้ื้�อ

หาร้อแลกเป็ล่�ยนความีคิดเห็น	รวมีถ้ิ่งหาแนวที่างการแก้ไขีปั็ญหาร่วมีกัน	 

นอกจัากน่�สู้ภาลมีหายใจัฯและศ้นย์วิจััยที่างเศรษฐกิจัและการพื้ยากรณ์

ที่างการเกษต้รมีหาวิที่ยาลัยแม่ีโจ้ั	(แม่ีโจ้ัโพื้ลล์)	ได้ที่ำาการสู้ำารวจัสู้ภาพื้ปั็ญหา

การจัราจัรและความีต้้องการรถิ่โรงเร่ยนในเขีต้พ้ื้�นท่ี่�เที่ศบ้าลนครเชุ่ยงใหม่ี	 

ในระหว่างเด้อนกันยายน-ต่้ลาคมี	2564	และต่้อมีาสู้ภาลมีหายใจัฯ	ได้นำา

โครงการเข้ีาเสู้นอในท่ี่�ป็ระชุ่มีคณะอน่กรรมีการจััดการจัราจัรที่างบ้กจัังหวัด

เชุ่ยงใหม่ี	 (อจัร.)	ในท่ี่�ป็ระชุ่มีเห็นชุอบ้ให้หลักการโครงการฯ	และได้ม่ีมีติ้ให้

จััดตั้�งคณะที่ำางานผลักดันโครงการฯ	

	 2.	 โครงการ	“เข่ียวเคล้�อนเม้ีอง”	 เป็็นโครงการท่ี่�ที่ำางานร่วมีกับ้

กล่่มีเข่ียวสู้วยหอมี	และกล่่มีขีนสู่้งสู้าธารณะ	โดยหวังว่า	“เข่ียวเคล้�อนเม้ีอง”	 

จัะเป็็นกลไกหน้�งในการสู้ร้างเสู้ริมีเคร้อข่ีายภาคป็ระชุาชุนคนเชุ่ยงใหม่ี	ท่ี่�จัะ

เข้ีามีาขัีบ้เคล้�อนพัื้ฒนาเม้ีองในป็ระเด็นเร้�องขีองขีนสู่้งสู้าธารณะทัี่�งในระดับ้

การแก้ไขีเชิุงนโยบ้าย	ในระดับ้ป็ฏิิบั้ติ้การเพ้ื้�อรณรงค์ในจัังหวัดเชุ่ยงใหม่ี	และ

แก้ปั็ญหามีลพิื้ษท่ี่�เกิดจัากยานยนต์้	 ซ้่�งจัะนำาไป็สู่้้การม่ีสู่้ขีภาวะท่ี่�ด่ขีองชุาว

เชุ่ยงใหม่ี	
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ย่ทธศาสู้ตร์ที่ 2 
เสู้ริมสู้ร้างและผลักดันนโยบ้ายสู้าธารณะ

ในการแก้ปัญหาฝุ่่�นควัน และมลพิษทางอากาศ

แผนผลักดันนโยบ้าย และมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

การทำางานโครงการปฏิบ้ัติการเมืองเชียงใหม่ และเครือข่ายสู้ภาลมหายใจภาคเหนือปี พ.ศ. 2564- ก่มภาพันธ์ 2565 

	 โครงการป็ฏิิบั้ติ้การเม้ีองเชุ่ยงใหม่ี	และเคร้อข่ีายสู้ภาลมีหายใจัภาคเหน้อสู้้้ฝุ่่�นควันและมีลพิื้ษที่างอากาศท่ี่�ม่ีผลต่้อสู่้ขีภาพื้

อย่างยั�งย้น	ความีร่วมีม้ีอระหว่างม้ีลนิธิเพ้ื้�อลมีหายใจัเชุ่ยงใหม่ี	สู้ภาลมีหายใจัเชุ่ยงใหม่ี	และ	สู้สู้สู้.	สู้ำานัก	2	สู้ำานักสู้นับ้สู้น่นการ

ควบ้ค่มีปั็จัจััยเสู่้�ยงที่างสู่้ขีภาพื้

ดำำาเนินงาน 20 เดืำอน	(19	ก่มีภาพัื้นธ์	2564	-ถ้ิ่ง	18	ต่้ลาคมี	2565)	

พืิ่�นท่�ดำำาเนินการ 8 จังห้วัดำภาคเห้นือ	–	เชุ่ยงใหม่ี,	เชุ่ยงราย,	ลำาป็าง,	ลำาพ้ื้น,	แพื้ร่,	น่าน,	พื้ะเยา	และแม่ีฮ่่องสู้อน

	 โครงการ	“ป็ฏิิบั้ติ้การเม้ีองเชุ่ยงใหม่ี	และเคร้อข่ีายสู้ภาลมีหายใจัภาคเหน้อสู้้้ฝุ่่�นควันและมีลพิื้ษที่างอากาศท่ี่�ม่ีผลต่้อสู่้ขีภาพื้

อย่างยั�งย้น”	โดยม่ีวัต้ถ่ิ่ป็ระสู้งค์เพ้ื้�อ	

1.	 พื้ัฒนาพื้้�นที่่�ต้้นแบ้บ้การบ้ริหารจััดการแก้ไขีป็ัญหาฝุ่่�นควันในเมี้องเชุ่ยงใหมี่ขีองภาคป็ระชุาสู้ังคมี	 (บ้้าน	ชุ่มีชุน	ย่าน)	

ภาคเอกชุน/ผ้้ป็ระกอบ้การ	และภาครัฐระดับ้ที่้องถิ่ิ�น

2.	 พื้ฒันาฐานความีคดิหรอ้	Think	Tank	ป็ระมีวลเน้�อหากจิักรรมีการขีบั้เคล้�อน	ถิ่อดบ้ที่เรย่นการแก้ไขี	และป็ฏิบิ้ตั้กิาร

จััดการป็ัญหาฝุ่่�นควันผ่านงานสู้ภาลมีหายใจัเชุ่ยงใหมี่	และเคร้อขี่าย

3.	 พื้ัฒนาองค์ความีร้้จัากบ้ที่เร่ยนต้้นแบ้บ้การบ้ริหารจััดการแก้ไขีป็ัญหาฝุ่่�นควันในเมี้องเชุ่ยงใหมี่	 สู้้่	 การขีับ้เคล้�อนสู้ภา

ลมีหายใจัเชุ่ยงใหมี่	และการขีับ้เคล้�อนเคร้อขี่ายสู้ภาลมีหายใจัใน	9	จัังหวัดภาคเหน้อ	พื้ร้อมีแลกเป็ล่�ยนเร่ยนร้้	เชุ้�อมี

/เสู้ริมีพื้ลัง	ในการสู้นับ้สู้น่นการบ้ริหารจััดการแก้ไขีป็ัญหาฝุ่่�นควันขีองเคร้อขี่ายสู้ภาลมีหายใจัภาคเหน้อ	

4.	 สู้้�อสู้ารและสู้ร้างองค์ความีร้้	 การขีับ้เคล้�อนสู้ภาลมีหายใจัเชุ่ยงใหมี่	 การขีับ้เคล้�อนเคร้อขี่ายสู้ภาลมีหายใจัภาคเหน้อ	

สู้้้ฝุ่่�นควันและมีลพื้ิษที่างอากาศที่่�มี่ผลต้่อสู้่ขีภาพื้อย่างยั�งย้น

จัากเด้อน	ก่มีภาพัื้นธ์	2564	ถ้ิ่ง	ก่มีภาพัื้นธ์	2565	

 1. งานขับ่เคลื�อนท้องถิ�นเมืองเช่ียงให้ม่	ดำาเนินงานพัื้ฒนาความีร่วมีม้ีอ	ข้ีอเสู้นอ	และป็ฏิิบั้ติ้การร่วมีกับ้	12	อป็ที่.ในเขีต้

เม้ีองเชุ่ยงใหม่ี	 ผ่านกิจักรรมีจััดป็ระชุ่มี	Focus	Group,	Workshop,	และการพัื้ฒนาบั้นท้ี่กข้ีอต้กลงความีร่วมีม้ีอ	 (MOU)	การ
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 4. กิจกรรมพัิ่ฒนาองค์ความร้้ สืู้�อสู้าร และติัดำตัามประเมินผล  

	 4.1	กิจักรรมี	Think	Tank	เม้ีองเชุ่ยงใหม่ีและเคร้อข่ีายสู้ภาลมีหายใจัภาคเหน้อสู้้้ฝุ่่�นควัน	จัากกิจักรรมีรวบ้รวมีและสัู้งเคราะห์	

ข้ีอม้ีลเม้ีองได้นำาเสู้นอข้ีอม้ีลพ้ื้�นท่ี่�เป้็าหมีายท่ี่�ควรได้รับ้การวางแผน	และป็ฏิิบั้ติ้การอยา่งเร่งด่วนก่อนฤด้ฝุ่่�นปี็	65	ซ้่�งได้ถ้ิ่กนำาเสู้นอเป็็น

แนวคิดในกิจักรรมีพัื้ฒนาข้ีอเสู้นอและขัีบ้เคล้�อนนโยบ้ายร่วมีกับ้ภาครัฐ	(ท้ี่องถิิ่�น	12	อป็ที่.)	อันนำามีาสู่้้ข้ีอต้กลงความีร่วมีม้ีอ	MOU	

	 และม่ีการจััดกิจักรรมีถิ่อดบ้ที่เร่ยนการป็ฏิิบั้ติ้การสู้ภาลมีหายใจัเชุ่ยงใหม่ีในชุ่วงหลังเด้อน	พื้ฤษภาคมี-กรกฎาคมี	2564	นำา

มีาสู่้้การวางแผนยท่ี่ธศาสู้ต้ร์สู้ภาลมีหายใจัเชุ่ยงใหม่ี	การจััดเวท่ี่พ้ื้ดค่ยผ่านสู้้�อ	Online	กับ้วิที่ยากรผ้้เชุ่�ยวชุาญป็ระเด็นท่ี่�เก่�ยวข้ีองกับ้

ฝุ่่�นควัน	เชุ่น	ป็ระเด็นป้็องกันสู่้ขีภาพื้	กฎหมีายอากาศสู้ะอาด	การพัื้ฒนา	พื้รบ้.อากาศสู้ะอาด	และสู้ถิ่านการณ์กล่่มีเสู่้�ยงและกล่่มี 

เป็ราะบ้างจัังหวัดเชุ่ยงใหม่ี	รวมีไป็ถ้ิ่งการสู้นับ้สู้น่นการผลิต้รายการ	Dusterday	เผยแพื้ร่ที่าง	Facebook	Page	สู้ถิ่าน่ฝุ่่�น	

	 4.2	งานสู้้�อสู้ารสู้าธารณะ	 คณะที่ำางานได้จััดที่ำาสู้้�อเผยแพื้ร่ในชุ่องออนไลน์	Facebook	Page	สู้ภาลมีหายใจัเชุ่ยงใหม่ี	

และ	website	wevo	สู้้�ออาสู้าในป็ระเด็นท่ี่�เก่�ยวข้ีองกับ้ฝุ่่�นควันทัี่�งในพ้ื้�นท่ี่�จัังหวัดเชุ่ยงใหม่ี	และพ้ื้�นท่ี่�ภาคเหน้อ	และได้ม่ีการพัื้ฒนา

สู้ถิ่าน่ข่ีาว	“สู้ถิ่าน่ฝุ่่�น”	ออกอากาศรายงานสู้ภาพื้อากาศ	และรายการท่ี่�ม่ีเน้�อหาเก่�ยวข้ีองกับ้ฝุ่่�นควันทัี่�งในระดับ้จัังหวัด	และระดับ้

ภาคเหน้อ	เผยแพื้ร่บ้ที่	Facebook	Page	:	สู้ถิ่าน่ฝุ่่�น	ออกอากาศสู้ด	(Live)	เป็็นป็ระจัำาท่ี่กวัน			 	

 5. กิจกรรมแลกเปล่�ยนเร่ยนร้้ เชืี�อมพิ่ลัง เครือข่ายสู้ภาลมห้ายใจภาคเห้นือ	 ม่ีเป้็าหมีายเพ้ื้�อเชุ้�อมีร้อยเคร้อข่ีายภาค 

ป็ระชุาสู้งัคมี	ภาคธ่รกิจั	ในพ้ื้�นท่ี่�	8	จัังหวัดภาคเหน้อใหเ้ข้ีาร่วมีขีบ้วนการแกไ้ขีปั็ญหาฝุ่่�นควนัภาคเหน้อเป็็นองคาพื้ยพื้กล่ม่ีก้อน	ผ่าน

การที่ำากิจักรรมี	และการจััดตั้�งเคร้อข่ีายสู้ภาลมีหายใจัภาคเหน้อ	โดยม่ีการป็ระกาศเจัต้นารมีณ์ร่วมี	8	ไป็เม้ี�อกลางปี็	2564	และท่ี่�

ผ่านมีาได้ม่ีการจััดป็ระชุ่มีเสู้วนารวมีกว่า	40	ครั�ง	 เพ้ื้�อร่วมีกันแลกเป็ล่�ยนเร่ยนร้้	และขัีบ้เคล้�อนป็ระเด็นการแก้ไขีปั็ญหาฝุ่่�นควันใน

นามีสู้ภาลมีหายใจัภาคเหน้อ	

สู้้�อสู้ารเพ้ื้�อการรณรงค์ลดฝุ่่�น	และสู้ร้างความีต้ระหนักร้้	เพ้ื้�อป้็องกันต้นเองจัากผลกระที่บ้ที่างสู่้ขีภาพื้ท่ี่�เกิดจัากฝุ่่�น	PM2.5	และได้ม่ี

การลงนามีกับ้	6	องค์กร	ได้แก่	สู้ภาลมีหายใจัเชุ่ยงใหม่ี	สู้ภาลมีหายใจัภาคเหน้อ	สู้สู้สู้.	สู้ำานักงานสู่้งเสู้ริมีการป็กครองท้ี่องถิิ่�นจัังหวัด

เชุ่ยงใหม่ี	สู้ำานักงานที่รัพื้ยากรธรรมีชุาติ้และสิู้�งแวดล้อมีจัังหวัดเชุ่ยงใหม่ี	สู้ำานักงานสิู้�งแวดล้อมีภาค	1	จัังหวัดเชุ่ยงใหม่ี		 	

 2. งานพัิ่ฒนาต้ันแบ่บ่ บ้่าน-ย่าน-ช่ีมชีน	การพัื้ฒนาบ้้านสู้้้ฝุ่่�นจิัต้อาสู้า	ในเขีต้เม้ีองเชุ่ยงใหม่ีจัำานวน	90	หลัง	(จัากเป้็าหมีาย	

100	หลัง)	โดยการสู้นับ้สู้น่นจัากสู้มีาชิุกเคร้อข่ีายชุ่มีชุนเม้ีองรักษ์เชุ่ยงใหม่ี	บ้้านสู้้้ฝุ่่�นจัะต้้องม่ี	3	องค์ป็ระกอบ้	1.เจ้ัาขีองบ้้านจิัต้อาสู้า

และมีค่วามีร้ค้วามีเข้ีาใจัเร้�องฝุ่่�นควนั	2.มีก่ารป็รบั้ป็ร่งภ้มิีทัี่ศน์และอ่ป็กรณช่์ุวยบ้รรเที่าผลกระที่บ้จัากฝุ่่�นควนั	3.มีค่วามีรว่มีม้ีอและ

ม่ีสู่้วนร่วมีจัากเจ้ัาขีองบ้้านในการที่ำากิจักรรมีและเชุ้�อมีโยงกับ้เพ้ื้�อนบ้้านในระดับ้ชุ่มีชุน	

 3. งานพัิ่ฒนาต้ันแบ่บ่ธ่รกิจ	ดำาเนินการพัื้ฒนาแนวคดิ	“ธ่รกิจัเชุ่ยงใหม่ีเพ้ื้�ออากาศสู้ะอาด”โดยมีก่ารหาร้อร่วมีกับ้ผ้้เชุ่�ยวชุาญ	

นักวิชุาการ	และตั้วแที่นภาคธ่รกิจั	สู้ร่ป็เป็็น	3	แนวที่าง	ได้แก่	(1)	แนวที่างการขัีบ้เคล้�อนขีองภาคธ่รกิจัระดับ้ท่ี่�	1	:	ธ่รกิจัเพ้ื้�ออากาศ

สู้ะอาด	(2)	แนวที่างการขัีบ้เคล้�อนขีองภาคธ่รกิจัระดับ้ท่ี่�	2	:	ธ่รกิจัป็ฏิิบั้ติ้การเพ้ื้�ออากาศสู้ะอาด	(3)	แนวที่างการขัีบ้เคล้�อนขีองภาค

ธ่รกิจัระดับ้ท่ี่�	3	 :	 ธ่รกิจัเคร้อข่ีายอากาศสู้ะอาด	(กองท่ี่น	/ขียายความีร่วมีม้ีอไป็ยังอ้�นๆ)	 ซ้่�งแนวทัี่�งทัี่�ง	3	แนวที่าง	ได้ม่ีกล่่มีธ่รกิจั

ยินด่อาสู้าสู้มัีคร	และสู้นใจัเข้ีาร่วมีครบ้ถ้ิ่วนแล้ว	30	แห่ง	ขีณะน่�กำาลังดำาเนินการสู้ร้างร้ป็ธรรมีธ่รกิจัเพ้ื้�ออากาศสู้ะอาดเด้อนม่ีนาคมี

-เมีษายน	2565	
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  สบืเน่ือง จากปัญหามลพษิอากาศฝุน่ควนั PM 2.5 ของภาคเหนอืเกดิขึน้เป็นประจ�า

ทกุปี ต่อเนือ่งมากกว่า 15 ปี ส่งผลให้ประชาชนในภาคเหนอืมผีลกระทบด้านสขุภาพ และ

ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกจิในพืน้ทีเ่ป็นอย่างมาก โดยมสีาเหต ุปัจจยัท่ีเป็นภาพรวมและมคีวาม

แตกต่างกันในแต่ละจังหวัดของภาคเหนือ โดยปัญหาฝุ่นควันดังกล่าวมีผลกระทบต่อชีวิต

และสุขภาพของประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ของภาคเหนืออย่างมากและมีแนวโน้ม

เพิ่มมากขึ้น และยังไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและยั่งยืนเกิดขึ้น

  สภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.) ประกอบด้วยเครือข่ายเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน 8 จังหวัด

ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง แม่ฮ่่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน รวมถึึงได้ขยายเครือข่ายร่วมกับหอการค้า 

17 จังหวัดภาคเหนือ ได้รว่มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศภาคเหนือความ

ร่วมมือ เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 ท่ี โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  โดยมีนายเจริญฤทธิิ์� สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธิ์านในพิธีิ์ 

ความเป็็นมาของสภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.)
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กิิจกิรรมท่ี่�ผ่่านมาของ สภน.

1. ผลกัดนัข้อเสนอการป้องกนัและแก้ปัญหาก่อนฤดฝูุน่ควนัรอบใหม่ ปี 2565 จ�านวน 8 ประเดน็เพือ่ขับเคลือ่น

การแก้ปัญหาวิกฤตฝุน่ PM2.5 อย่างเป็นรปูธิ์รรม ได้แก่ตดิตัง้เครือ่งวดัคณุภาพอากาศทุกต�าบลใน 8 จงัหวดั  

หนุนมาตรการไม่เผาภาคเกษตร-แนวกันไฟชุมชน-ฝุ่นควันข้ามแดน และผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด

เป็นสิทธิิ์พ้ืนฐานของชีวิต (https://thecitizen.plus/node/45562)

2. เสนอการผลักดันการแก้ปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าพื้นที่รอยต่อจังหวัดและพื้นที่ไหม้ซ�้าซากในภาคเหนือ

ตอนบน (ไฟแปลงใหญ่) เพื่อให้รัฐบาลเร่งด�าเนินออกมาตรการที่จะป้องกันและแก้ปัญหา

3. ร่วมผลักดันการใช้ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ NTAQHI ย่อมาจาก Northern Thailand Air Quality 

Health Index หรือ ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเหนือ 

4. ร่วมผลักดันร่างกฎหมายสะอาด (Clean Air Act) ผ่านช่องทางหอการค้าไทย ภาคการเมือง และภาค

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

5. (ทั้งนี้มีรายงานกิจกรรมตามเอกสารแนบท้าย)
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เป้้าหมายของ สภน.

  เพ่ือผลักดันกระบวนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจ

ของภาคเหนืออย่างยั่งยืน  ผ่านนวัตกรรมทางนโยบาย ทางสังคม และนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ประชาสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน ในด้านการลดความรุนแรงของปัญหาฝุ่นควัน  ให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนตามสิทธิิ์การได้รับลมหายใจท่ีสะอาด และจะได้ได้เตรียมขยายสภาลมหายใจครอบคลุม 17 จังหวัดท่ัวภาคเหนือ เพ่ือ

ให้เกิดการมีส่วนร่วมผลักดัน และด�าเนินการแบบเครือข่ายระดับภาค

Breath MartZ

 ก่อต้ังร้านออน์ไลน์ในเพจเฟซบุ�ก Breath MartZ เม่ือ

พฤศจิกายน 2564 ส�าหรับสินค้าและบริการสู้ฝุ่นเพ่ืออากาศสะอาด

อย่างยั่งยืน และเป็นตัวกลางท่ีเป็นธิ์รรมให้กับพ้ืนท่ีท่ีสร้างสินค้า

อากาศสะอาดสู่มือผู้บริโภคท่ีสนใจร่วมกันใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิง

แวดล้อมเพ่ืออนาคตท�าให้เกิดอากาศสะอาดอย่างยัง่ยืน  

 พันธิ์กิจ: ช่วยเผยแพร่สินค้าเช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์, ปุ�ย

หมักรักษ์โลกซ่ึงหมักจากเศษไม้ใบช่วยลดการเผา, จานชามใบไม้

จากป่าจากชุมชนป่าต้นผ้ึง-ดอยสะเก็ด, สบู่และแชมพูท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม, ข้าว-ไข่, ผักอินทรีย์จากเกษตรกร และสินค้าจาก

ชุมชนปลอดฝุ่นและในอนาคตจะจัดต้ัง SE เพ่ือขยายสินค้าและ

ขยายพ้ืนท่ีรวมถึึงขยายผู้บริโภคให้เกิดการใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิง

แวดล้อมอย่างแพร่หลายและท่ัวถึึง

  แผนงานธุรกิจเพื่อสังคมและสินค้าอากาศสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 3
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บทท่ี 4 
กองทุนพัฒนาสุขภาวะจังหวัดเชีียงใหม่ท่ียั�งยืน 

Chiang Mai Health Fund

 มูลนิธิิ์เพ่ือลมหายใจเชียงใหม่ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และองค์กรพันธิ์มิตร ได้ร่วมกัน

จัดต้ังกองทุนพัฒนาสุขภาวะจังหวัดเชียงใหม่ท่ีย่ังยืน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีการร่วมทุนภายใต้ความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน ท้ังภาค

วิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิึน และภาคธุิ์รกิจ เพ่ือขับเคล่ือนและสนับสนุนการด�าเนินงานสร้างความ

ร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปสู่ “เชียงใหม่ยั่งยืน คนเชียงใหม่อยูเ่ย็นเป็นสุข” เป็นระบบเศรษฐกิจสีเขียว ท่ี

มุ่งให้คนในสังคมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเท่าเทียมในสังคม 

วััตถุุป้ระสงค์์ของกิองทุี่นฯ

1. เพื่อสนับสนุนการกระจายโอกาสในการด�าเนินงาน และส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคล กลุ่มบุคคล ฯลฯ

2. เพือ่พัฒนากลไกการด�าเนนิงานร่วมทนุทีม่คีวามเข้มแขง็และยัง่ยนื สามารถึส่งต่อบทเรยีนการด�าเนนิงานในการขยาย

ผลต่อไป

วิัสัยทัี่ศน์ 

 เป็นกองทุนระดับจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานพัฒนาท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงสู่เชียงใหม่ยั่งยืนคนเชียงใหม่อยู่เย็น

เป็นสุข
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พัันธกิิจ

 สร้างคน สานพลังเครือข่าย และสร้างโอกาสให้กับบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการพัฒนา

ท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงสู่เชียงใหม่ยั่งยืน คนเชียงใหม่อยูเ่ย็นเป็นสุข

ยุที่ธศาสตร์

1. พัฒนาศักยภาพบุคคล องค์กร หรือเครือข่าย ให้มีขีดความสามารถึเป็นผู้น�าสร้างการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางการ

พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่

2. สานความร่วมมือ เชื่อมร้อยและบริหารจัดการเครือข่ายที่ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดการด�าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิ์ิภาพ

3.  กระจายและสร้างโอกาสให้บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนเชียงใหม่

พ้ั�นท่ี่�เป้้าหมาย จังหวััดเช่ียงใหม่

เปิดรับโครงการตามยุทธิ์ศาสตร์การขับเคล่ือนงานใน 3 ยุทธิ์ศาสตร์ ได้แก่ 

1. การลดมลภาวะทางอากาศ : การขนส่งสาธิ์ารณะในเขตเมือง และการเดินทางด้วยพลังงานหมุนเวียน

2. การเตรียมสงัคมเพือ่รองรับผูส้งูวยัจากปัจจบัุนสูอ่นาคต  : สร้างความมัน่คงให้กบัผูส้งูอายท้ัุงในเชิงสงัคมและเศรษฐกิจ

3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเปราะบางในภาวะวิกฤต : ความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในภาวะวิกฤตและภาวะปกติ

Facebook : Chiang Mai Health Fund



ภาคผนวก
1. เอกสารการจดทะเบีียนมููลนิธิิเพ่ื่�อลมูหายใจเชีียงใหมู่ 
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รายชื่อ คณะกรรมการอ านวยการ สภาลมหายใจเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2564 

ลงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2564 

 
 คณะกรรมการอ านวยการ  สภาลมหายใจเชียงใหม่ มีองค์ประกอบมาจากตัวแทนของสมาชิก 

สภาลมหายใจเชียงใหมแ่ละผู้ทรงคณุวฒุิท่ีได้รับเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการ และเป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัแทน

ของสงัคม ในการช่วยผลกัดนัและขับเคล่ือนการแก้ปัญหามลพิษฝุ่ นควนัผ่านกิจกรรมต่างๆ ของสภาลมหายใจ

เชียงใหม ่โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ภาระหน้าที่ 

 1. ก าหนดทิศทาง นโยบาย ให้กบัการท างานของเครือขา่ยภาคประชาสงัคมภายใต้สภาลมหายใจเชียงใหม ่  

 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ/ยบัยัง้ หรือปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ภายใต้สภาลมหายใจเชียงใหม ่ 

 3. เป็นคณะท่ีปรึกษาให้กบักิจกรรมของภาคประชาสงัคมในการแก้ปัญหามลพิษฝุ่ นควนั  

 4. ก ากบัดแูลการท างานของกองเลขานกุาร สภาลมหายใจเชียงใหม ่และคณะกรรมการกองทนุฯ  

 คณะกรรมการอ านวยการ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ก าหนดจะมีการประชุมกนัทุกๆ 1 ปี หรือหากมีกรณี

เร่งดว่นสามารถเรียกประชมุหารือนดัพิเศษได้ตามสถานการณ์ โดยจะมีการเผยแพร่ผลการประชมุตอ่สาธารณะ 
 

รายช่ือคณะกรรมการสภาลมหายใจเชียงใหม่ ประจ าปี 2564  

คณะท่ีปรึกษา 

1. เจ้าคณะจงัหวดัเชียงใหม ่ 
2. ผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่   
3. ผู้บญัชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (คา่ยกาวิละ) 
4. นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงใหม ่ 
5. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่ 
6. ผู้อ านวยการส านกังานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 (เชียงใหม)่  
7. ผู้อ านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจงัหวดัเชียงใหม ่ 
8. ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จงัหวดัเชียงใหม ่  
9. ประธานหอการค้าจงัหวดัเชียงใหม ่

10.  ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม ่

11.  ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม ่ 

2. รายช่ี�อคณะกรรมูการ  
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12.  ผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน ภาคเหนือ (พอช.ภาคเหนือ) 
13. นางพชัรินทร์  สกุณัณศีล 

14.  นายค ารณ  คณุะดลิก 

15.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประศกัดิ ์ ถาวรยตุกิารต์ 

16.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ศรวณีย์  สขุมุวาท 

17.  นายพลากร  วงศ์กองแก้ว  
18.  พระมหาอินสอน  คณุวฑฺุโฒ : ผู้อ านวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดผดงุศาสน์  

 วดัปทมุสราราม(หนองบวั) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จงเชียงใหม ่

19.  พระวิสิทธ์ิ  ฐิตวิสิทฺโธ ดร. : มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 วดัสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

20.  พระฤทธิชยั  อภิเมธี : มลูนิธิสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมของภาคธุรกิจ 

 วดับวกครกเหนือ ต.ทา่วงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

21.  อาจารย์ไพสิฐ  พาณิชย์กลุ : ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

 คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

22.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  จนัทระ : หวัหน้าศนูย์วิจยัวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

23.  อาจารย์สนัน่  วฒุิ : มลูนิธิบ้านสบาย 

24.  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  ท าดี : กองเลขานกุารสมชัชาสขุภาพจงัหวดัเชียงใหม่ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

25.  นางมลวิภา  ศริิโหราชยั : ประธานสภาผู้บริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กรรมการอ านวยการ 

1. นายชชัวาลย์  ทองดีเลิศ   ประธานกรรมการอ านวยการ 

2. ดร.ชยนัต์  วรรธนะภตู ิ   รองประธานกรรมการอ านวยการ 

3. น.ส.สรีุรัตน์  ตรีมรรคา   รองประธานกรรมการอ านวยการ 

4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ขวญัชยั  ศภุรัตน์ภิญโญ  

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุ่ น เท่ียงบรูณธรรม  

6. อาจารย์ ดร.สมคดิ  แก้วทิพย์  

7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชายชาญ โพธิรัตน์ 

8. นายศกัดิด์า  แสนม่ี  (เครือขา่ยชาตพินัธุ์)  

9. นายไวยิ่ง  ทองบือ (ผู้แทนเครือขา่ยชาตพินัธุ์) 

10.  นายไตรภพ  แสนยาเกียรตคิณุ (เครือขา่ยม้ง ดอยสเุทพ-ปยุ) 

44 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน: ภาคประชาสังคม
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12.  ผู้อ านวยการสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน ภาคเหนือ (พอช.ภาคเหนือ) 
13. นางพชัรินทร์  สกุณัณศีล 

14.  นายค ารณ  คณุะดลิก 

15.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประศกัดิ ์ ถาวรยตุกิารต์ 

16.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ศรวณีย์  สขุมุวาท 

17.  นายพลากร  วงศ์กองแก้ว  
18.  พระมหาอินสอน  คณุวฑฺุโฒ : ผู้อ านวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดผดงุศาสน์  

 วดัปทมุสราราม(หนองบวั) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จงเชียงใหม ่

19.  พระวิสิทธ์ิ  ฐิตวิสิทฺโธ ดร. : มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 วดัสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

20.  พระฤทธิชยั  อภิเมธี : มลูนิธิสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมของภาคธุรกิจ 

 วดับวกครกเหนือ ต.ทา่วงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

21.  อาจารย์ไพสิฐ  พาณิชย์กลุ : ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 

 คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

22.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  จนัทระ : หวัหน้าศนูย์วิจยัวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

23.  อาจารย์สนัน่  วฒุิ : มลูนิธิบ้านสบาย 

24.  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  ท าดี : กองเลขานกุารสมชัชาสขุภาพจงัหวดัเชียงใหม่ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

25.  นางมลวิภา  ศริิโหราชยั : ประธานสภาผู้บริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กรรมการอ านวยการ 

1. นายชชัวาลย์  ทองดีเลิศ   ประธานกรรมการอ านวยการ 

2. ดร.ชยนัต์  วรรธนะภตู ิ   รองประธานกรรมการอ านวยการ 

3. น.ส.สรีุรัตน์  ตรีมรรคา   รองประธานกรรมการอ านวยการ 

4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ขวญัชยั  ศภุรัตน์ภิญโญ  

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุ่ น เท่ียงบรูณธรรม  

6. อาจารย์ ดร.สมคดิ  แก้วทิพย์  

7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชายชาญ โพธิรัตน์ 

8. นายศกัดิด์า  แสนม่ี  (เครือขา่ยชาตพินัธุ์)  

9. นายไวยิ่ง  ทองบือ (ผู้แทนเครือขา่ยชาตพินัธุ์) 

10.  นายไตรภพ  แสนยาเกียรตคิณุ (เครือขา่ยม้ง ดอยสเุทพ-ปยุ) 
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11. นายธนกร  ชว่ยค า้ช ู(ผู้แทน สภาองค์กรชมุชนจงัหวดัเชียงใหม)่  

12. นายธนิต ชมุแสง (ผู้แทน สมาพนัธ์ศษิย์เก่า 7 สถาบนัการศกึษา จ.เชียงใหม)่ 
13.  นายไพรัช  โตวิวฒัน์ (กรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)) 

14.  นายชดัชาญ  เอกชยัพฒันากลุ  

15.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธ์ิ (สภาเมืองสีเขียว) 

16.  ประธานสภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม ่

17.  นายจิรกร  สวุงศ์  (สภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม)่ 

18.  นางสวุารี  วงค์กองแก้ว (หอศลิปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม)่  

19.  นายศภุวฒุิ  บญุมหาธนากร (กลุม่ใจบ้าน) 

20.  นายอาณตั ิ คลงัวิเชียร (เครือขา่ยชมุชนเมือง)  

21.  นายชาญยทุธ  เทพา (เครือขา่ยผู้สงูอาย)ุ  

22.  ผู้แทนเครือขา่ยเดก็และเยาวชน (สภาเดก็และเยาวชน) 

23.  นางล าดวน  มหาวนั (เครือขา่ยสขุภาพ) 

24.  นายเดโช  ไชยทพั 

25.  นางปลายอ้อ  ทองสวสัดิ ์

26.  นางนลี  อินทรนนัท์ 

27.  นายบณัรส  บวัคล่ี 

28.  นายวิทยา  ครองทรัพย์ 

29.  นางสาวมนสัวฑัฒก์  ชตุมิา  

30.  นางพิมพ์สชุา  สมมิตรวศตุม์ 

31.  นางค าศรีดา  แป้นไทย 

32.  นายสริุยนัต์ ทองหนเูอียด 

33.  นายอนนัต์  แสงบญุ : ต.ชมภ ูอ.สารภี จ.เชียงใหม ่

34.  นายชลชั  ศรีวิชยั : ประธานผู้น าอาสาพฒันาชมุชน อ.เมืองเชียงใหม/่เจ้าหน้าท่ีพิเศษ วดัเจ็ดยอด  

35.  นายทรงฤทธ์ิ  ธรรมไชย : ประธานเครือขา่ยบ้านมัน่คง เทศบาลนครเชียงใหม ่ 

36.  นายสนิท  บญุแลน : ประธานวิสาหกิจชมุชนหม่ืนสารบ้านววัลาย เทศบาลนครเชียงใหม ่

37.  นายสรุพล  วิริยะพนัธ์ : ประธานชมุชนสวนดอก เทศบาลนครเชียงใหม ่

38.  นางดวงเดือน  จอมราช : ประธานชมุชนบ้านปิง เทศบาลนครเชียงใหม ่
 

กองเลขานุการ 

39.  นางชาลิสา บญุศริิ  กองเลขานกุาร 

40.  นายตอ่ลาภ  ลาภเจริญสขุ  กองเลขานกุาร 

41.  นางสาวลกัขณา  ศรีหงส์  กองเลขานกุาร มููลนิธิิเพื่่�อลมูหายใจเชีียงใหมู่และสภาลมหายใจเชียงใหม่  45 
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11. นายธนกร  ชว่ยค า้ช ู(ผู้แทน สภาองค์กรชมุชนจงัหวดัเชียงใหม)่  

12. นายธนิต ชมุแสง (ผู้แทน สมาพนัธ์ศษิย์เก่า 7 สถาบนัการศกึษา จ.เชียงใหม)่ 
13.  นายไพรัช  โตวิวฒัน์ (กรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)) 

14.  นายชดัชาญ  เอกชยัพฒันากลุ  

15.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธ์ิ (สภาเมืองสีเขียว) 

16.  ประธานสภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม ่

17.  นายจิรกร  สวุงศ์  (สภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม)่ 

18.  นางสวุารี  วงค์กองแก้ว (หอศลิปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม)่  

19.  นายศภุวฒุิ  บญุมหาธนากร (กลุม่ใจบ้าน) 

20.  นายอาณตั ิ คลงัวิเชียร (เครือขา่ยชมุชนเมือง)  

21.  นายชาญยทุธ  เทพา (เครือขา่ยผู้สงูอาย)ุ  

22.  ผู้แทนเครือขา่ยเดก็และเยาวชน (สภาเดก็และเยาวชน) 

23.  นางล าดวน  มหาวนั (เครือขา่ยสขุภาพ) 

24.  นายเดโช  ไชยทพั 

25.  นางปลายอ้อ  ทองสวสัดิ ์

26.  นางนลี  อินทรนนัท์ 

27.  นายบณัรส  บวัคล่ี 

28.  นายวิทยา  ครองทรัพย์ 

29.  นางสาวมนสัวฑัฒก์  ชตุมิา  

30.  นางพิมพ์สชุา  สมมิตรวศตุม์ 

31.  นางค าศรีดา  แป้นไทย 

32.  นายสริุยนัต์ ทองหนเูอียด 

33.  นายอนนัต์  แสงบญุ : ต.ชมภ ูอ.สารภี จ.เชียงใหม ่

34.  นายชลชั  ศรีวิชยั : ประธานผู้น าอาสาพฒันาชมุชน อ.เมืองเชียงใหม/่เจ้าหน้าท่ีพิเศษ วดัเจ็ดยอด  

35.  นายทรงฤทธ์ิ  ธรรมไชย : ประธานเครือขา่ยบ้านมัน่คง เทศบาลนครเชียงใหม ่ 

36.  นายสนิท  บญุแลน : ประธานวิสาหกิจชมุชนหม่ืนสารบ้านววัลาย เทศบาลนครเชียงใหม ่

37.  นายสรุพล  วิริยะพนัธ์ : ประธานชมุชนสวนดอก เทศบาลนครเชียงใหม ่

38.  นางดวงเดือน  จอมราช : ประธานชมุชนบ้านปิง เทศบาลนครเชียงใหม ่
 

กองเลขานุการ 

39.  นางชาลิสา บญุศริิ  กองเลขานกุาร 

40.  นายตอ่ลาภ  ลาภเจริญสขุ  กองเลขานกุาร 

41.  นางสาวลกัขณา  ศรีหงส์  กองเลขานกุาร 
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42. นางสาวปริศนา  พรหมมา  กองเลขานกุาร 

43. นางสาวบญุตา  สืบประดษิฐ์ กองเลขานกุาร 

44.  นางสาวบษุยา  คณุากรสวสัดิ ์    กองเลขานกุาร 

45.  ดร.เสาวนีย์  เมฆานพุกัตร์  กองเลขานกุาร 

46.  นายพิเชษฐ์  ตณัตโิรจนกลุ  กองเลขานกุาร 

47.  นางสาวอรทยั  สทุธโส  กองเลขานกุาร 

48.  นายสามารถ  สวุรรณรัตน์  กองเลขานกุาร 

49.  นายสถาพร  จนัทน์เทศ  กองเลขานกุาร 

50.  นายยทุธพล  ด ารงช่ืนสกลุ  กองเลขานกุาร 

51.  นายธนพงษ์  วงัทอง : ผู้ประสานงาน ส านกังานประสานงานสภาลมหายใจเชียงใหม ่ 

52.  นางสาวณิชกานต์  เงาทอง : เจ้าหน้าท่ีธุรการบริหารส านกังาน ส านกังานประสานงานฯ 

 

....................................................... 

 

46 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน: ภาคประชาสังคม



3. ประกาศจังหวัดเชีียงใหมู่ เร่�อง แต่่งตั่�งคณะกรรมูการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชีียงใหมู่แบีบีบูีรณาการและ

มีูส่วนร่วมูทุกภาคส่วน โดย ผู้ว่าราชีการจังหวัดเชีียงใหมู่ นายเจริญฤทธิิ� สงวนสัต่ย์ วันที� 30 เมูษายน 2563

มููลนิธิิเพื่่�อลมูหายใจเชีียงใหมู่และสภาลมหายใจเชียงใหม่  47 



48 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน: ภาคประชาสังคม



มููลนิธิิเพื่่�อลมูหายใจเชีียงใหมู่และสภาลมหายใจเชียงใหม่  49 



50 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน: ภาคประชาสังคม



มููลนิธิิเพื่่�อลมูหายใจเชีียงใหมู่และสภาลมหายใจเชียงใหม่  51 



52 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน: ภาคประชาสังคม



มููลนิธิิเพื่่�อลมูหายใจเชีียงใหมู่และสภาลมหายใจเชียงใหม่  53 



54 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน: ภาคประชาสังคม



มููลนิธิิเพื่่�อลมูหายใจเชีียงใหมู่และสภาลมหายใจเชียงใหม่  55 



4. ประกาศจังหวัดเชีียงใหมู่ เร่�อง แต่่งตั่�งคณะกรรมูการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชีียงใหมู่

โดย ผู้ว่าราชีการจังหวัดเชีียงใหมู่ นายประจญ ปรัชีญ์สกุล วันที� 14 ธัินวาคมู 2564

56 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน: ภาคประชาสังคม



มููลนิธิิเพื่่�อลมูหายใจเชีียงใหมู่และสภาลมหายใจเชียงใหม่  57 



58 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน: ภาคประชาสังคม



มููลนิธิิเพื่่�อลมูหายใจเชีียงใหมู่และสภาลมหายใจเชียงใหม่  59 



60 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน: ภาคประชาสังคม



คณะจััดทำำ�หนัังสืือ 

คณะท่ี่�ปรึึกษา  นายไพรััช โตวิิวัิฒน์, นายสรัาวุิฒิ วิรัพงษ์์, นางชาลิิสา บุุญศิิริั 

คณะผู้้�จััดที่ำา   นางปลิายอ้้อ้ ทอ้งสวัิสดิิ์�, นายชนกนันทน์ นันตะวัิน, 

   ดิ์รั. เสาวินีย์ เมฆานุพักตร์ั, นางสาวิณิิชกานต์ เงาทอ้ง, 

  นายพิเชษ์ฐ์์ ตัณิติโรัจนกุลิ 

ผู้้�เข่ียน   นายชัชวิาลิย์ ทอ้งดีิ์เลิิศิ, นายชนกนันทน์ นันตะวัิน, 

  นายอ้าคม สุวิรัรัณิกันธา, นางสาวิปริัศินา พรัหมมา, นางสาวิวิรุัณิสิริั กอ้งเมือ้ง, 

  นายวัินชนะ จิตตะ, นายศุิภเกียรัติ เมือ้งแก้วิ, นายธนพงษ์์ วัิงทอ้ง

คณิะเสือ้ไฟจากจังหวัิดิ์ชุมพรั จิตอ้าสา “รัักษ์์ดีิ์” สภาลิมหายใจเชียงใหม่ร่ัวิมกันช่วิยเสริัมผนังห้วิยบุนดิ์อ้ยสุเทพ มีนาคม พ.ศิ.2564

เนื�อ้งจากการัจัดิ์ทำาหนังสือ้มีรัะยะเวิลิาจำากัดิ์ ย่อ้มมีข้้อ้บุกพร่ัอ้ง แลิะหากข้าดิ์ข้้อ้มูลิข้อ้งหน่วิยงาน 

แลิะอ้งค์กรัเครืัอ้ข่้ายที�ได้ิ์ทำางานร่ัวิมมือ้แลิะสนับุสนุนการัทำางานข้อ้งมูลินิธิเพื�อ้ลิมหายใจเชียงใหม่

 แลิะสภาลิมหายใจเชียงใหม่ คณิะจัดิ์ทำาหนังสือ้ข้อ้อ้ภัยอ้ย่างสูงมาในโอ้กาสนี� 




