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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้า ป่า) พืนที่อ้าเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ : แม่แจ่มโมเดลพลัส
1. ที่มา และความส้าคัญของปัญหา
1.1 สถานการณ์ด้านหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือที่เริ่มมีความรุนแรงตั้งแต่ปี 2550 โดยพบว่ามีหมอก
ควันปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะในเขตอาเภอเมืองที่พบปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก
(ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) สูงถึง 383 ไมโครกรัม /ปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร
(ค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ทั้งนี้ ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือมีสาเหตุหลักจากไฟป่า
และการเผาในที่โล่ง (การเผาในพื้นที่การเกษตร ) ประมาณ ร้อยละ 50 – 70 และจากมลพิษในการใช้
ยานพาหนะร้อยละ 10 1 และอาเภอแม่แจ่มถูกมองว่าเป็นพื้นที่ ที่ถูกจับตามองว่ ามีการเผาพื้นที่การเกษตรจน
ทาให้เกิดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก เป็นพื้นที่ที่ตรวจพบจุดความร้อนสะสม (Hotspots)
ในปริมาณมาก และการเผาพื้นที่การเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกนั้น สืบเนื่องจากการที่
พื้นที่เกษตรกรรมในเขตอาเภอแม่แจ่ม มีการปลูก พืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงถึงประมาณ
120,000 ไร่ ทาให้มีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณที่สูงมากถึง
95,000 ตัน
1.2 จากปัญหาดังกล่าว จึง ทาให้ เกิดความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครอง หน่วยงานด้านป่าไม้ องค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถิ่น ภาคประชาสังคม และ ประชาชนในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวดเชียงใหม่จึง ได้มีการ
แต่งตั้ง “คณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาป่าไม้กับชุมชน และหมอกควันไฟป่าอ้าเภอแม่แจ่ม ” เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 รวมทั้ง การตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาหมอกควั นในระดับอาเภอ ตาบล และ
หมู่บ้านโดยมาตรการ และแนวทางต่างๆ ทาให้ ในปี 2559 อาเภอแม่แจ่มสามารถลดจุดความร้อนที่เกิดจาก
การเผาไหม้ (Hot Spot) ได้กว่า 90% คือจากเดิมประมาณ 240 จุด เหลือเพียง 9 จุด ท้าให้ ทีมประชารัฐแม่
แจ่ม หรือ “แม่แจ่มโมเดล”2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ” ของ
จังหวัดเชียงใหม่ จากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
1.3 ภายหลังจากประสบความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในปี 2559 จนทาให้สถานการณ์
หมอกควันไฟป่าลดระดับความรุนแรงลงได้ อาเภอแม่แจ่ม ร่วมกับทีมประชารัฐแม่แจ่มได้มีการประชุมหารือเพื่อ
วิเคราะห์ และถอดบทเรียนเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพื้นที่อาเภอแม่แจ่มซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องแก้เป็น
อย่างเป็นระบบและจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะ
การแก้ไขปัญหา ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในอาเภอแม่แจ่มประสบปัญหาขาดสิทธิในที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย
กว่าร้อยละ 90 อาศัยอยู่ในเขตอาเภอแม่แจ่มโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก พื้นที่อาเภอแม่แจ่มเกือบ
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มงคล รายะนาคร. หมอกควันภาคเหนือ : ปัญหาที่ยังรอการแก้ไข. สืบค้นจาก http://www.eht.sc.mahidol.ac.th/article/87
ประกาศอาเภอแม่แจ่มแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประชารัฐแม่แจ่มเพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอาเภอแม่แจ่มและ
อาเภอคุณธรรมป่าต้นน้าอย่างยั่งยืน (แม่แจ่มโมเดล)
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ทั้งหมดถูกประกาศเป็น เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้าตามมติคณะรัฐมนตรี พ .ศ. 2528
โดยมี รายละเอียดข้อมูลดังนี้
1.3.1 การจ้าแนกพืนที่ชันคุณภาพลุ่มน้า : จากการเดินสารวจจับค่าพิกัดแผนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ เมื่อปี พ .ศ. 2552- 2554 ในพื้นที่อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเป็นพื้นที่เขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่แจ่ม โดยอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้าที่ 1-4 มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,744,100 ไร่ ซึ่งจาแนกตามประเภท
คุณภาพลุ่มน้าได้ ดังนี้

1.3.2 3.2 พืนที่ใช้ประโยชน์ : พื้นที่ใช้ประโยชน์และที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่กระจายอยู่
ทุกประเภทชั้นคุณภาพลุ่มน้า โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้า 1, 2 ประมาณ 266,439.5 ไร่ และชั้น
คุณภาพลุ่มน้า 3, 4 ประมาณ 69,980.3 ไร่ รวมพื้นที่ใช้ประโยชน์ 366,329.8 ไร่ (ไม่รวมตาบลแม่ศึก รอการ
สารวจ มีเนื้อที่ 425,487.5 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของอาเภอแม่แจ่ม )3 เมื่อรวมกับพืนที่ต้าบลแม่
ศึกแล้วคาดว่าพืนที่ใช้ประโยชน์จะมีประมาณ 437,712 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 25.60 4 หรือเป็นพืนที่
ประมาณ 1 ใน 4 ของพืนที่ทังหมดในอ้าเภอแม่แจ่ม ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในตารางด้านล่าง
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ข้อมูลจากการเดินสารวจนับค่าพิกัดแผนทีท่ างภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2552-2554, กรมป่าไม้.
ข้อมูลจาก ทศพล เผื่อนอุดม นายอาเภอแม่แจ่ม, อาเภอ ในฝัน...แม่แจ่มโมเดลพลัส.

3

ดังนั้น จากสภาพปัญหาที่พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกประกาศเป็นเขตป่าสงวน และเป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้า
ทาให้มีข้อจากัดตามกฎหมายในด้านสิทธิครอบครอง การใช้ประโยชน์ การพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งถนน ไฟฟ้า
หรือแหล่งน้า ทาให้ประชาชนในพื้นที่มีข้อจากัดในการประกอบอาชีพด้านการเกษต ร เนื่องจากแหล่งน้าไม่
เพียงพอ นาไปสู่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวบางชนิดที่ใช้น้าน้อย และการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก หน้า
ดิน และระบบนิเวศน์ถูกทาลาย เกิดผลเสียหายต่อป่าต้นน้าที่สาคัญของประเทศไทย ซึ่งเป็น แหล่งกาเนิดแม่น้า
แม่แจ่มเป็นลาน้าสาขาสาคัญของแม่น้าปิง ที่ให้น้าแก่แม่น้าปิงถึงร้อยละ 40 และให้น้าแก่แม่น้าเจ้าพระยาร้อย
ละ 17 ดังนั้น ประชารัฐแม่แจ่มจึงมีมติร่วมกันที่จะกาหนดแผนงานในระยะต่อไป เพื่อเป็นมาตรการในการสร้าง
ความยั่งยืนหรือที่ถูกเรียกว่า“แม่แจ่มโมเดลพลัส” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางที่นาไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(น้า ดิน ป่า) ให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมดุล และอย่างยั่งยืน
2. ความเป็นมา และการด้าเนินการของแม่แจ่มโมเดลพลัส โดยสังเขป
2.1 ปี พ.ศ. 2552 – 2554 ภายใต้การดาเนินงานโครงการต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อาเภอแม่แจ่ม อมก๋อย และกัลยาณิวัฒนา 5 เป็นโครงการที่เน้นจัดระเบียบควบคุมที่ดินทา
กินตามสภาพความเป็นจริง เพื่อหยุดยั้งผลกระทบหมอกควันที่เกิดขึ้นจากการเก็บริบสุมเผาต้นไม้หรือซากพืช
เกษตรในพื้นที่ทากิน โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการรุกพื้นที่ป่าเพื่อทาการเกษตรทั้งเพื่อการยังชีพของราษฎรและ
เพื่อการค้าขายพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วยปัญหาแรงงานต่างด้าวที่รับจ้างในการแผ้วถางป่าและปัญหาพืชเสพติด
โดยปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีปัญหาดังกล่าวค่อนข้างสูงในอาเภอแม่แจ่ม อมก๋อย และกัลยาณิวัฒนา โดยมีรูปแบบ
บูรณาการการบริหารจัดการรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษ าและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาหรับขยายไปสู่
อาเภออื่นๆ โดยการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553 โครงการไทยเข้มแข็ง
2.2 ในปี พ.ศ. 2556-2559 มีการดาเนินการสารวจแนวเขตที่ดิน จัดระเบียบที่ดินในพื้นที่อาเภอแม่แจ่ม
โดยใช้ ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์ตามแนวทางนโยบายคาสั่ง คสช . ฉบับที่ 64/2557 พร้อมกับดาเนินการนาข้อมูลยื่น
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แม่แจ่มโมเดลพลัส. (2561) เอกสารประกอบKICK OFF จากแผนสู่การขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส” หัวข้อ ยุคเริ่มต้นของการดาเนินงานแม่แจ่ม
“ยุคหยุดเลือดไหล” (หน้า 19)
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ต่อคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) ในพื้นที่ตาบลช่างเคิ่ง และดาเนินการสารวจพื้นที่อื่นๆ ไปด้วย
และในขณะนั้นองค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้านทับได้ใช้อานาจท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วย
“การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2558 ” ในการรองรับและเป็นกลไกการทางานให้กับ
คณะทางานดาเนินการจัดการและแก้ไขปัญหาป่าไม้- ที่ดิน ระเบียบกติกาของชุมชนพร้อมกับกาหนดในบท
เฉพาะกาลที่จะให้คณะทางานฯ ดาเนินการสารวจแนวเขตที่ดินให้แล้วเสร็จ
2.3 ต่อมาปี พ .ศ. 2559 เกิดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า
จนกลายเป็นกระแสทางสังคมว่า
พื้นที่ แม่แจ่มเป็นพื้นที่ของการเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน กลายเป็นแรงผลักดันให้ภาคีทุกส่วนเข้ามา
ดาเนินการร่วมกันคิด วางแผนขับเคลื่อนที่จะแ ก้ไขปัญหา โดยมีการจัดตั้ง “ทีมประชารัฐแม่แจ่ม ” โมเดล
แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า พร้อมกับเริ่มลงมือปฏิบัติการขอความร่วมมือภาคประ
ชาชนในการที่จะ
เปลี่ยนแปลงวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยนาผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติการในเรื่องการกาจัดเศษวัสดุทางการเกษตร
รณรงค์ ไถกลบ ทาโรงหมักอาหาร ทาปุ๋ยอินทรีย์ และทาทุกวิถีทางที่จะลดปัญหาการเผาทิ้งเป็นหมอกควัน
ส่งผลทาให้หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ลดลง จนได้รับรางวัลเป็นอาเภอที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าด้วย
การลดจุดความร้อน (Hot Sport) ในช่วง 60 วันอันตรายดีที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่
แต่ อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า โดยกลไกประชารัฐแม่แจ่มถือว่าประสบ
ผลสาเร็จในแง่ของการแก้ไขปัญหาปัญหาหมอกควัน ไฟป่าที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดย เฉพาะ
ประชาชน แต่โจทย์ที่สาคัญ อันเป็นประเด็น ท้าทายสาหรับคนแม่แจ่ม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาคธุ รกิจ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับนโยบาย คือ การแก้ไขปัญหาที่
ต้นตอหรือรากเหง้า เพราะการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่สาเหตุที่
แท้จริงของปัญหาคือการเชื่อมโยงไปถึงปัญหาการเผาพื้นที่ทางการเกษต ร การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืช
เชิงเดี่ยวโดยเฉพาะข้าวโพด ตลอดจนถึงปัญหาสิทธิในที่ดินทากิน ที่อยู่อาศัยของคนอาเภอแม่แจ่ม และปัญหา
คุณภาพชีวิตของคนในแม่แจ่ม ซึ่งหากต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป จะต้อง ขับเคลื่อนไปสู่การแก้ไข
ปัญหาในเชิงระบบ ดังนั้นประชารัฐแม่แจ่ม มีมติร่วมกันที่จะเดินหน้ าสร้างมาตรการยั่งยืนต่อเนื่องทั นทีและมุ่ง
การจัดการลงไปที่รากเหง้าของปัญหา ที่เรียกว่า “แม่แจ่มโมเดลพลัส ” ในการที่จะยุติปัญหาการบุกรุกแผ้ว
ถางป่าเพื่อทาการเกษตรเชิงเดี่ยวลงและเร่งยุติปัญหาการใช้สารเคมีในการทาการเกษตรในปริมาณ ที่สูงมาก
ในพื้นที่ป่าต้นน้าลง และขับเคลื่อนสู่แนวทางการพลิกฟื้นผืนป่าอย่างยั่งยืน
2.4 ปี พ.ศ. 2559-2560 ได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลสู่แม่แจ่มโมเดลพลัส โดย (1)
ยกระดับเป็น “แม่แจ่มโมเดลพลัส ”การจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม
ยั่งยืน (2) “แม่แจ่มเมืองป่าไม้” ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (3) ปลูกไม้ สร้างป่า สร้างรายได้ โดยมีการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้ การจัดฐานความต้องการสมาชิก การวางแผนประสานเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการแปรรูป โดยแ
ม่แจ่มได้เลือก“ไผ่” เป็นพืชเบิกนาเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน
2.5 ปี พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน เครือข่ายองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ
จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ สถาบันอ้อผะหญา มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม เครือเจริญโภค
ภัณฑ์ (CP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกเจตนารมณ์สนับสนุนการขับเคลื่อน “แม่แจ่ม
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โมเดลพลัส สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และได้ตั้ง “คณะทางานแม่แจ่มโมเดลพลัส ” เพื่อดาเนินการ
ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และนักวิชาการ ทาให้เกิด
แนวทางการทางานที่ชัดเจนร่วมกัน ในเป้าหมายการทางาน 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) มาตรการด้านกฎหมาย
แก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิ เพื่อขอใช้ประโยชน์ที่ดิน (2) การแก้ไขปัญหาหนี้สิน (3) การพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจ
ชุมชน (4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (5) การพัฒนาระบบข้อมูล ความรู้ และการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจ เพื่อการพัฒนา แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ และ (6) กลุ่ม องค์กร และภาคีความร่วม มือ จนนามาสู่
ความคืบหน้าการทางานในการจัดทาแผนและ Road Map แม่แจ่มโมเดลพลัส และการลงมือปฏิบัติการเพื่อให้
เห็นผลที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะปัญหาหนี้สิน ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่
แนวทางสร้างป่า สร้างรายได้ หรือปลูกป่าสามอย่าง ประโยช น์สี่อย่าง ตามแนวพระราชดาริของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดาเนินการต่อไปได้อย่างชัดเจน

