เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน ข้ อเสนอ
เพื่อปฏิรูประบบการแก้ ไขปั ญหาฝุ่ นควัน หมอกควันไฟป่ าในภาคเหนือตอนบน
ไม่ ให้ เกิดปั ญหาใน ปี 2556
หลักการเหตุผล
สถานการณ์ปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน ยังคงเกิดและเป็ นประเด็นปั ญหาอย่าง
ต่อเนื่ อง นับตัง้ แต่ปี 2550 เป็ นต้ นมา โดยเฉพาะในปี 2555 ปั ญหาหมอกควันมีแนวโน้ มรุ นแรงมากขึน้ โดยจังหวัด
เชียงใหม่ มีคา่ PM10 เกินระดับมาตรฐาน 120 ไมรโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม
โดยสาเหตุหลักของปั ญหาหมอกควันมาจากหลายปั จจัยทังปั
้ ญหาไฟป่ า การเผาในพื ้นที่เกษตร ฝุ่ นละอองจากถนน การ
ก่อสร้ าง โรงงานอุตสาหกรรม และเขม่าจากนํ ้ามันดีเซลซึง่ ทําให้ คณ
ุ ภาพอากาศแย่งลงประกอบกับสภาพภูมิประเทศซึง่ มี
ภูเขาล้ อมลอบ ทําให้ ฝนควั
ุ่ นต่างๆ ถูกกักไว้ จนเป็ นปั ญหาทางสุขภาพ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และยัง

ก่อให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ ง การกล่าวโทษระหว่างคนในสังคมอีกด้ วย
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมานันหลายฝ่
้
ายได้ ตระหนักถึงปั ญหาและมีความพยามในการแก้ ไขตามแนวทางของ
แต่ละภาคส่วน ทังภาครั
้
ฐ ท้ องถิ่น คนในเมืองและชนบท ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน นักวิชาการ และกลุม่ คนที่เกี่ยวข้ อง แต่
กลับพบว่าแนวโน้ มของสถานการณ์ ปัญหากลับรุ นแรงและมีข้อถกเถี ยงมากขึน้ เนื่ องกระบวนการแก้ ไขปั ญหายังมี
ข้ อจํากัดในหลายด้ าน เช่น ข้ อจํากัดเรื่ องข้ อมูลและความรู้ ความเข้ าใจ การมองปั ญหาของคนในสังคม ที่ยงั ไม่สามารถ
หาข้ อยุติร่วมกันได้ จึงทําให้ สงั คมอยู่ในภาวะของการถกเถียงและไม่มีทางออกที่ชดั เจน ข้ อจํากัดเรื่ องมาตรการและแนว
จัด การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ส อดคล้ อ งกับ ความเป็ นจริ ง และเงื่ อ นไขของแต่ ล ะพื น้ ที่ ข้ อ จํ า กัด เรื่ อ งงบประมาณและขี ด
ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง ข้ อจํากัดเรื่ องการมีส่วนร่ วมของชุมชนของชุมชน และท้ องถิ่นซึ่ง
เป็ นผู้ใกล้ ชิดกันปั ญหามากที่สดุ รวมถึงข้ อจํากัดในการประสานงาน การบูรณาการ และการสร้ างความร่วมมือของแต่ละ
ภาคส่วนที่จะทําให้ การแก้ ไขปั ญหาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อสถานการณ์ ดงั กล่าว โจทย์ท้าทายในการก้ าวข้ ามข้ อจํากัดเพื่อนําไปสู่การแก้ ไขปั ญหาหมอกควันไฟป่ าได้
อย่างเป็ นรู ปธรรมได้ ในอนาคตโดย เฉพาะในปี 2556 จึงเป็ นเรื่ องที่ทกุ ฝ่ ายจะต้ องตระหนักและร่ วมกันขับเคลื่อนปั ญหา
อย่างจริ งจัง ในการนี ้ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โครงการเชียงใหม่จดั การตนเอง เครื อข่ายเชียงใหม่เขียว สวย
หอม ในฐานะหน่วยงานเริ่ มต้ นในการประสานงาน จึงได้ จดั ให้ มีเวที “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรี ยน ข้ อเสนอ เพื่อ
ปฏิรูประบบการแก้ ไขปั ญหาฝุ่ นควัน หมอกควันไฟป่ าในภาคเหนือตอนบนไม่ให้ เกิดปั ญหาใน ปี 2556” เพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ ไขปั ญหาร่วมระหว่างผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกภาคส่วน

วัตถุประสงค์
1.

เพื่อให้ ภาคส่วนสําคัญ ได้ นําเสนอประสบการณ์ บทเรี ยนในการดําเนินงานแก้ ไขปั ญหาฝุ่ นควัน หมอกควัน
และไฟป่ าในช่วงปี ที่ผา่ นมา รวมถึงการนําเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาสําคัญในอนาคต
( จังหวัด /กรมป่ าไม้ กรมอุทยาน/ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น/นักวิชาการ/องค์กรด้ านสาธารณสุข/
องค์กรชุมชน/ ภาคประชาสังคม ) ผ่านกิจกรรมการสานเสวนา

2.

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมได้ ร่วมพิจารณาและปรับปรุงข้ อเสนอเพื่อการปรับปรุงนโยบาย ปรับปรุงกลไกบริหาร
จัดการ ปรับปรุงระบบข้ อมูลความรู้ ปรับปรุงกระบวนการสื่อสาธารณะ ให้ เป็ นรูปธรรมร่วมกัน

3.

เพื่อให้ ได้ แผนงานหลักสําหรับเป็ นในการแก้ ไขปั ญหาร่วมกันของทุกภาคีในปี 2556

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เกิดการรับรู้ เรี ยนรู้ สถานการณ์ปัญหา และสาเหตุ แนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่หลากหลายและรอบด้ าน ได้
เกิดขึ ้น
2.

เกิดการวิพากษ์ เพื่อเสนอแนะทางออกอย่างสร้ างสรรค์

3.

เกิดข้ อเสนอที่เป็ นรูปธรรมต่อการปรับปรุงนโยบาย กลไกการบริ หารจัดการ ข้ อมูล ความรู้ การสื่อสาร
สาธารณะ

4.

เกิดแผนงานและกลไกการทํางานที่สําคัญร่วมกันในการแก้ ไชปั ญหาฝุ่ นควัน ไฟป่ า หมอกควันของทุกภาค
ภาคีที่เกี่ยวข้ องสําหรับการดําเนินงานปี 2556

วันเวลา วันพฤหัสที่ 10 พฤษภาคม 2555
สถานที่ ห้ องวชิรธาร (ชัน้ 2) โรงแรม ฮอลิเดย์ การ์ เด้ นท์
หน่ วยงานรั บผิดชอบ
ั การตนเอง
1.โครงการเชียงใหม่จด
2.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3.เครื อข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม
4.กลุม่ ศึกษาเมืองและสิง่ แวดล้ อม สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
องค์ กรสนับสนุน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
ผู้เข้ าร่ วม
1.จังหวัด
2.กรมอุทยาน กรมป่ าไม้ กรมควบคุมมลพิษ
3.ผู้นําเครื อข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

4.เทศบาลนครเชียงใหม่
5.ภาคประชาสังคม
6.นักวิชาการ
7.ชุมชนชายขอบ ที่มีความจําเป็ นในการใช้ ไฟ
8.ชุมชนในพื ้นที่เมือง
8.เสียงจากผู้รับผลกระทบด้ านสุขภาพ
9.องค์กรภาคีที่ได้ รับการสนับสนุนจาก สสส.

จํานวนผู้เข้ าร่ วม 60 คน

กําหนดการ

เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน ข้ อเสนอ เพื่อปฏิรูประบบการแก้ ไขปั ญหาฝุ่ นควัน หมอก
ควันไฟป่ าในภาคเหนือตอนบนไม่ ให้ เกิดปั ญหาใน ปี 2556
วันพฤหัสที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2555
เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้ องวชิรธาร (ชัน้ 2) โรงแรม ฮอลิเดย์ การ์ เด้ นท์
9.00 – 9.30 น.

ลงทะเบียน
ชมวีดีทศั น์ แนะนําสื่อ แนะนําผู้เข้ าร่วม
นําเสนอกติกา การประชุม การนําเสนอ

9.30-10.00 น.

นําเสนอสถานการณ์ปัญหาและประเด็นที่ท้าทาย
โดย คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

10.00-11.45 น.

เสวนา “จากบทเรี ยน ประสบการณ์ การจัดการไฟป่ าหมอกควันสู่
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์”
ดําเนินรายการโดย นายเดโช ไชยทัพ
ร่วมเสวนาโดย
-

ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่

-

กรมอุทยาน กรมป่ าไม้ กรมควบคุมมลพิษ

-

ผู้นําเครื อข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากร

-

ชุมชนเมือง

-

ภาคประชาสังคม

-

นักวิชาการ

-

เสียงจากชุมชนชายขอบ ที่มีความจําเป็ นในการใช้ ไฟ

-

เสียงจากผู้รับผลกระทบด้ านสุขภาพ

11.45 – 12.30 น.

สรุปภาพรวม ซักถามแลกเปลี่ยน

12.30 ‐ 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-15.30 น.

- พิจารณาแผนการดําเนินงานในการแก้ ไขปั ญหาฝุ่ นควัน ไฟป่ า หมอกควัน สําหรับ ปี 2556
- พิจารณาประเด็นร่วมที่จะกําหนดเป็ นแผนงานร่วมสําคัญ
- พิจารณากลไกคณะทํางาน

16.00

ปิ ดการประชุม

