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บทที่ 1  

บทนํา 

  

1.1 หลักการและเหตุผล 

เฮมพเดิมเรียกวากัญชงเปนพืชที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ

เทือกเขาหิมาลัย เปนพืชที่ใหเสนใยคุณภาพสูง มีความยืดหยุน แข็งแรง และทนทานสูง เจริญเติบโตไดดีใน

สภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิเฉล่ีย 13–22 องศาเซลเซียส และตองการความชื้นสูงสําหรับการเจริญเติบโต 

สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไดดี มีลักษณะใบและลําตนใกลเคียงกับกัญชามาก 

ทําใหการแยกแยะดวยสายตาตองอาศัยความชํานาญเปนพิเศษในทางพฤกษศาสตรเฮมพ (Hemp) มีชื่อ

วิทยาศาสตรวา Cannabis sativa L. subsp. Sativa ในขณะที่กัญชา (Marijuana) มีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Cannabis sativa L. subsp. indica พืชทั้งสองชนิดมีองคประกอบของสารสําคัญกลุม cannabinoids ที่

ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท ไดแก Tetrahydrocannabinol (THC) ออกฤทธิ์กระตุนประสาท ทําใหมีอาการ

ต่ืนเตน ชางพูด หัวเราะ และสาร Cannabidiol(CBD) ออกฤทธิ์ยับยั้งฤทธิ์ที่ทําใหเกิดอาการกระวนกระวาย 

(anxiety effect) ของ THC ซึ่งในกัญชามีปริมาณ THC สูงถึง 5-15 % และมีปริมาณ THC สูงกวา CBD 

ในขณะที่เฮมพมี THC ประมาณ 0-1.0 % และมีอัตราสวนของ CBD : THC มากกวา 2:1  

ปจจุบันมีประเทศตางๆ มากกวา 30 ประเทศทั่วโลกผลิตเฮมพเชิงอุตสาหกรรม (industrial hemp) 

โดยพื้นที่ปลูกเฮมพสวนใหญอยูในประเทศ จีน แคนาดา และสหภาพยุโรป ในป ค.ศ. 2008 มีพื้นที่ปลูกใน

สหภาพยุโรปประมาณ 15,000 เฮกตาร และ 18,000 เฮกตาร ป ค.ศ. 2009 มีผลผลิตเสนใยประมาณ

24,000 ตัน และ 29,000 ตันตามลําดับ และดวยคุณสมบัติที่เฮมพจัดเปนเสนใยธรรมชาติที่ดีที่สุด ทําใหมี

การนําเสนใยเฮมพมาทําผลิตภัณฑมากมายนอกเหนือจากการทําเส้ือผาเคร่ืองนุงหมและเคร่ืองแตงกาย

ไดแก วัสดุเนื้อไมบด กระดาษ อุตสาหกรรมยานยนต วัสดุธรรมชาติแทนพลาสติกสําหรับเมล็ดและน้ํามัน

จากเฮมพมีการใชประโยชนเพื่อการบริโภคมากวา 5,000 ป ในเอเชียใชเมล็ดเฮมพในการประกอบอาหาร

พื้นเมือง ตอมามีการใชแพรหลายทั่วโลกหลังจากที่มีการศึกษาวิจัยคุณคาทางโภชนาการของเมล็ดเฮมพ

ในชวงกลางทศวรรษ 1990 ซึ่งมีผลิตภัณฑมากกวา 100 ชนิดในตลาดปจจุบันและมีการเติบโตของตลาด

อยางสม่ําเสมอมากกวา 15 เปอรเซ็นตตอป โดยมีผลผลิตเมล็ดเฮมพของแคนาดาและสหภาพยุโรป

ประมาณ 20,000 ตันตอป สําหรับประเทศที่มีการอนุญาตใหปลูกเฮมพเชิงอุตสาหกรรมโดยมีกฎระเบียบ

และระบบการควบคุมที่ชัดเจนไดแก สหภาพยุโรป แคนาดา ออสเตรีเลีย (3 รัฐ) และสหรัฐอเมริกา (9 รัฐ) 
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ประเทศไทย เฮมพเปนพืชที่มีบทบาทตอการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมง โดยใชเสนใยใน

การทอเส้ือผาเพื่อใชในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ตามความเชื่อด้ังเดิม ชาวมงจะใชเสนดายที่ทํามาจากเสน

ใยเฮมพมัดมือใหเด็กที่เกิดใหม ชาวมงปลูกเฮมพและผลิตเส้ือผาจากเสนใยเฮมพเพื่อเก็บไวสวมใสในวันป

ใหม ชาวมงที่เสียชีวิตแลวศพจะตองใชเคร่ืองแตงกาย รองเทา และเชือกมัดศพที่ทําจากเฮมพ เปนตน 

ดังนั้นสําหรับชาวเขาเผามงแลว เฮมพนับเปนพืชที่ตองปลูกเอาไวใช เพื่อตอบสนองความจําเปนตอการ

ดํารงชีวิตและใชในวัฒนธรรมประเพณีตางๆ 

เฮมพเปนพืชที่ใหเสนใยออนนุม เหนียว ทนทาน เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และนํามาใชใหมได 

มีผูกลาววามนุษยใชเสนใยจากเฮมพมากวา 12,000 ป นอกจากนี้เฮมพยังสามารถนํามาทําพลาสติก

ชีวภาพ (biodegradable plastics) ทําอาหาร น้ํามันและอ่ืนๆ อีกมาก ปจจุบันอุตสาหกรรมเสนใยเฮมพ

และอุตสาหกรรมอาหารจากเฮมพเจริญเติบโตรวดเร็วมาก หลายประเทศทั่วโลกมีการเพาะปลูกเฮมพเชิง

อุตสาหกรรม เชน ออสเตรเลีย แคนาดา จีน ฝร่ังเศส และเยอรมนี เพื่อใชประโยชนจากเสนใยใน

อุตสาหกรรมส่ิงทอ ใชทําเส้ือเกราะกันกระสุน และใชเปนวัสดุธรรมชาติเพื่อผลิตชิ้นสวนตกแตงในรถยนต

ราคาแพง นอกจากนี้ ยังสกัดน้ํามันจากเมล็ดเพื่อผลิตเปนอาหารสุขภาพอีกดวย 

พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนียในโอกาสที่เสด็จพระราช

ดําเนินเยี่ยมราษฎรในพ้ืนที่ภาคเหนือมีพระราชประสงคที่จะสนับสนุนใหมีการศึกษาและสงเสริมใหเกษตรกร

ชาวเขาปลูกเฮมพเพื่อใชเปนเคร่ืองนุงหมในครัวเรือน และจําหนายสูตลาดตลอดจนเพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ

และสรางรายไดจากการผลิตหัตถกรรมตอเนื่อง ในขณะเดียวกันมูลนิธิโครงการหลวงไดเล็งเห็นถึงประโยชนและ

ความสําคัญของเฮมพ จึงไดศึกษารวบรวมเมล็ดพันธุเฮมพในพื้นที่โครงการหลวง และนํามาทดลองปลูก โดย

ไดรับอนุญาตปลูกอยางถูกตองตามกฎหมายจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง

สาธารณสุข 

ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางกําหนดมาตรการในการพัฒนา

และสงเสริมการปลูกเฮมพใหสามารถผลิตเพื่อเปนรายไดเสริมแกเกษตรกรรายยอยโดยสศช.ไดรวมประชุมกับ

มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) องคการสวนพฤกษศาสตร สํานักงาน

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) หนวยงานของ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย สถาบันการศึกษา หนวยงานทหารและตํารวจที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทาง

ดําเนินงานและอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับหองปฏิบัติการ และการวิจัยภาคสนาม เร่ิมต้ังแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนตนมา ซึ่งประสบผลสําเร็จในการพัฒนาองคความรูเปนเบ้ืองตน รวมทั้งไดมีการ
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จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมการเพาะปลูกเฮมพบนพื้นที่สูงของประเทศไทย ซึ่งตองการ

การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ เพื่อนําไปสูการพัฒนาการปลูกเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน

และสรางรายไดใหกับเกษตรกรบนพื้นที่สูงของประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.)

จึงมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ดําเนินการศึกษารวบรวม สังเคราะห

และจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) เพื่อตอบสนองตอ

พระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน รวมทั้ง

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 และเพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการสงเสริม

และพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงอยางเปนรูปธรรมและสําหรับขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตอไปดวย 
 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อศึกษา รวบรวม และสังเคราะหผลการวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ การปลูกและการแปรรูปเฮมพ

ตลอดจนศักยภาพของพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพเพื่อเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง 

1.2.2 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557)

สําหรับเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ 
 

1.3 เปาหมายของโครงการ 

1.3.1 การสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับเฮมพที่ดําเนินการโดยหนวยงานตางๆ เชน มูลนิธิโครงการหลวง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) กรมวิทยาศาสตรการแพทยและสวนราชการอ่ืนๆ ภูมิปญญา

ของชุมชนที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1.3.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) สําหรับ

นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ 
 

1.4 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1.4.1 ทราบผลการวิจัยและองคความรูที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอกฎหมาย และเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการ

สงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง 
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1.4.2 ไดแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่ภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) สําหรับนําเสนอ

เขาสูการประชุมของคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบแนวทางการศึกษาวิจัย และแนวทางการสงเสริม

การปลูกและการแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม 

1.4.3 ไดมาตรการในระยะเรงดวน เชน เรงดําเนินงานประเด็นที่เกี่ยวกับ การศึกษาดานเขตกรรม การ

พัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาเฮมพ

ของไทย เปนตน และมาตรการในระยะยาว เชน ประเด็นดานการปรับปรุงพันธุเฮมพที่เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมของไทย การกําหนดกฎระเบียบในการกําหนดปริมาณสาร THC ของเฮมพ เพื่อเกษตรกร

สามารถปลูกไดภายใตระบบการควบคุม เปนตน 

1.4.4 ชุมชนชาวเขาบนพื้นที่สูงในพ้ืนที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ สามารถปลูกเฮมพภายใตระบบการ

ควบคุมเพื่อใชประโยชนในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดของครัวเรือน 
 

1.5 ขอบเขตการศึกษา  
1.5.1 พื้นที่ศึกษา 

การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง ครอบคลุมพื้นที่สูงพื้นที่ภาคเหนือ17 จังหวัด

ที่มีชาวเขาเผามงอาศัยอยู ไดแก เชียงราย เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง แพร นาน ตาก อุตรดิตถ

สุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ นครสวรรค พะเยา และอุทัยธานี 

1.5.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

1) ศึกษา รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น และสังเคราะหผลงานการวิจัยและพัฒนาเฮมพในระยะที่

ผานมา  

2) ศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพบนพื้นที่สูง

เขตภาคเหนือตอนบน 

3) ศึกษาและวิเคราะหกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ กับการควบคุมพืชเสพติดและ

สังเคราะหแนวทางการปลูกพืชภายใตระบบควบคุมของรัฐ  

4) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553- 2557)

สําหรับเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยและ

พัฒนาเฮมพของประเทศไทย  
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1.6 วิธีการศึกษา 

1.6.1 การศึกษา รวบรวมภูมิปญญาพื้นถ่ิน ทบทวน วิเคราะหและสังเคราะหผลงานการวิจัย
และพัฒนาของเฮมพในระยะที่ผานมา ดังนี้ 

1) ศึกษา รวบรวมภูมิปญญาพื้นถิ่น และสังเคราะหผลงานการวิจัย และพัฒนาเฮมพในระยะที่

ผานมา  

2) รวบรวม สรุป สังเคราะห วิจัยและพัฒนาของสวนราชการ และองคกรพัฒนาเอกชน

ยอนหลัง 25 ป โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสายพันธุเฮมพที่มีความเหมาะสมตอ

การสงเสริมแกเกษตรกรในระยะแรกเร่ิม ระยะเวลาปลูก กรรมวิธีการปลูกและวิธีปฏิบัติรักษา การเก็บเกี่ยว

และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนวิเคราะหการใชประโยชน ผลิตภัณฑและการตลาดเสนใยเฮมพ 

1.6.2 ศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ 

1) ศึกษาสภาพแวดลอมและและวิถีชีวิตความเปนอยูของประชากรในพื้นที่โครงการหลวง 
โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการพระราชดําริ โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” และ 

พื้นที่อ่ืนๆ 

2) วิเคราะหประเด็นปญหาและศักยภาพของเกษตรกรในการสงเสริมการปลูกเฮมพ และ
วิเคราะหโอกาสและแนวทางในการพัฒนาการตลาดของเฮมพ ใหสอดคลองกับกระบวนการสงเสริมการ

ปลูกและแปรรูปเฮมพโดยกระบวนการมีสวนรวมในรูปแบบ Focus Group จากตัวแทนของชุมชน จํานวน 

6 คร้ัง 

1.6.3 ศึกษา วิเคราะหกฎและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมพืชเสพติด และแนวทางการ
ปลูกพืชภายใตระบบควบคุมของรัฐ โดยการศึกษาจากขอบังคับทั้งในประเทศและตางประเทศ และ

ประมวลสังเคราะหแนวทางพัฒนาการสงเสริมการปลูกและแปรรูปเฮมพบนพื้นที่สูงของภาคเหนือ 

1.6.4 จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาการปลูกเฮมพ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2552 – 2556) และ
แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) เพื่อเปนแนวทางใน

การขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเฮมพของประเทศไทย โดยการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ

ขอจํากัด กําหนดยุทธศาสตรในแตละดานตามความเหมาะสม และนําเสนอรางแผนปฏิบัติการพัฒนา

เฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (2553-2557) รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพื่อเปน

เอกสารสําหรับนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป โดยมีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) การศึกษาและสังเคราะหขอมูลตามขอ 1.6.1 และขอ 1.6.2 
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2) ประมวลแนวคิดเพื่อจัดทําศักยภาพการพัฒนา โดยการทํา SWOT Analysis ประเมิน

สถานการณพัฒนาเฮมพในปจจุบัน ประเมินจุดออน จุดแข็ง (ปจจัยภายใน)โอกาสและขอจํากัด  

(ปจจัยภายนอก) รวมทั้งวิเคราะหความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ และความสามารถในการแขงขันเชิง

เปรียบเทียบโดยการระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ (Brain storming) และการจัดประชุมกลุมยอย

รวมกับผูเช่ียวชาญและผูที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอแนะทางการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร ตลอดจน

วิเคราะหปจจัยและเง่ือนไขของความสําเร็จในการจัดทํายุทธศาสตรที่ระบุถึงลําดับความสําคัญของแนว

ทางการพัฒนา และมาตรการระยะส้ันและระยะยาว 

3) กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และยกรางยุทธศาสตรในแตละดานใหเหมาะสม และ

ครอบคลุมเปาหมายที่สําคัญ คือ การพัฒนาสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ตํ่า และผลผลิตสูง การ

รับรองจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ความเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อสรางมูลคา และสามารถสรางอาชีพ 

สรางรายไดใหแกเกษตรกรบนพื้นที่สูง ระบบการปลูกเฮมพที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย และ

ระบบการควบคุม การพัฒนาดานการตลาด การบริหารจัดการ ในการสงเสริมการปลูกเฮมพอยาง

เหมาะสม 

4) จัดประชุมสัมมนารวมกับสวนราชการและผูมีสวนไดเสีย (stakeholder)เพื่อรับฟงขอคิดเห็น 

และปรับปรุงวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร 

5) จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทาง แผนงาน/โครงการ และขอเสนอแนะแนวทางการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552 – 2556) 

6) จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) โดย

ตรวจสอบความสอดคลองกับยุทธศาสตร จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการโดยประชุมรวมกับผูมี

สวนไดเสีย (stakeholder) และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับพื้นที่และหนวยงานสวนกลาง 

7) นําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือระยะ 5 ป (พ.ศ.2552-2556) และ

แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) แกสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ 
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บทที่ 2 

สถานการณ นโยบาย ยุทธศาสตร และผลการดําเนินการพัฒนาเฮมพที่ผานมา 
 

2.1 สถานการณเฮมพของโลกและของไทยในปจจบัุน 

 2.1.1 สถานการณการผลิตเฮมพของโลก 

 ปจจุบันทั่วโลกมีการต่ืนตัวในการเสาะหาเสนใยธรรมชาติเพื่อทดแทนเสนใยสังเคราะหกันมาก 

ประเทศตางๆ จึงหันมาใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อใชประโยชนจากเสนใยเฮมพ เนื่องจากมี

คุณสมบัติยืดหยุน ทนทาน และแข็งแรงสูง สามารถเจริญเติบโตไดโดยไมตองใชสารเคมีในการกําจัด

ศัตรูพืช เสนใยเฮมพสามารถลอกออกเปนชั้น ๆ คลายหัวหอม แตใหเสนใยยาว จึงสามารถนํามาพัฒนา

ผลิตเปนผาที่บางไดเทาที่ตองการ และยังสามารถซักดวยเคร่ืองซักผาได  นอกจากนี้โครงสรางของเสนใย

ทําใหผาที่ไดสวมใสเย็นสบายในฤดูรอน  และอบอุนสบายในฤดูหนาว ดวยคุณสมบัติดังกลาวทําใหเสนใย

เฮมพเร่ิมเขามาเปนคูแขงที่สําคัญในตลาดเสนใยธรรมชาติ และคาดวาจะทวีความสําคัญข้ึนอีกในอนาคต 

จึงทําใหปริมาณการผลิตไมเพียงพอกับความตองการของตลาดโลก 

 ปจจุบันมี 24 ประเทศ ที่ใหความสําคัญตอการใชประโยชนจากเฮมพ โดยประเทศท่ีมีการ

ศึกษาวิจัยและผลิตเฮมพในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งไดแก ออสเตรเลีย อินเดีย เบลเยี่ยม อิตาลี แคนาดา เกาหลี 

จีน ปากีสถาน ชิลี ฟลิปปนส เอลซาวาดอล โปแลนด อังกฤษ โรมาเนีย รัสเซีย ฝร่ังเศส สวิสเซอรแลนด 

เยอรมนี เนเธอรแลนด ฮังการี ยูเครน สหรัฐอเมริกา และไทย 

 ขณะนี้การปลูกและแปรรูปเฮมพของทุกประเทศ ตองขออนุญาตเพื่อปลูกและครอบครอง รวมทั้ง

มีการตรวจสอบเปนระยะ ทําใหมีตนทุนในการผลิตสูง มีผลใหผูผลิตไดรับผลตอบแทนตํ่า แตกลุมผูผลิต

เฮมพในประเทศสหรัฐอเมริกามีความเห็นวา การผลิตเฮมพยังสามารถกอใหเกิดกําไรได แตเปนการทํา

กําไรแบบคอยเปนคอยไป ซึ่งแนวทางที่จะสงเสริมการผลิตเชิงการคาจะตองมีการอนุญาตใหมีการผลิตใน

เชิงอุตสาหกรรมได 

 ในตางประเทศมีการใชประโยชนจากเฮมพแทบทุกสวนของตน เชน ใบ เสนใย เปลือก แกนไม 

และเมล็ด ไดแก นําใบมาทําปุยพืชสด เสนใยใชประโยชนเพื่อผลิตส่ิงทอตางๆ แกนไมสามารถนํามาผลิต

กระดาษ บอรด และเมล็ดสามารถนํามาสกัดน้ํามัน ผลิตอาหารเสริมสุขภาพ เคร่ืองสําอาง โดยมีตัวอยาง

สินคาที่สําคัญ ดังนี้ 
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• ดานส่ิงทอ มีการผลิตเปนเคร่ืองนุงหมตางๆ เชน เส้ือ กางเกง รองเทา ผาพันคอ เปนตน 

• ดานอาหาร ผลิตเปนเคร่ืองด่ืม น้ํามันพืชสําหรับประกอบอาหาร แปง อาหารเสริมสุขภาพ  

เนยเทียม เปนตน 

• ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ เชน ครีมบํารุงผิว สบู แชมพู ลิปบาลม เคร่ืองสําอาง ยา เปนตน 

• เฟอรนิเจอร เชน พรม เกาอ้ี โตะรับแขก เปนตน 

• กระดาษ เชน ถุงชา กระดาษกรองกาแฟ กระดาษชําระ วัสดุบรรจุหีบหอเปนตน 

• วัสดุตางๆ เชน สี น้ํามันวานิชรักษาเนื้อไม บอรด เปนตน 

• ดานการเกษตร เชน ใชทําปุย ผลิตเมล็ดพันธุรับรอง อาหารสัตว เปนตน 
 

 (1) สถานการณการผลิตและตลาดเมล็ดเฮมพ  

Vantreese (1998) ไดศึกษาปริมาณผลผลิตเมล็ดเฮมพของโลก ต้ังแตป ค.ศ. 1980 – 1997 

และศึกษาขอมูลเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดเฮมพของโลก พบวา ปริมาณการผลิตโดยเฉล่ียของโลก ต้ังแตป 1981 

ถึงป 1997 มีปริมาณการผลิตเมล็ดเฮมพเพิ่มข้ึน และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการผลิตเมล็ดเฮมพระหวาง

ประเทศจีนและประเทศฝร่ังเศส พบวา ชวงแรกระหวางป 1980 – 1981 ผลผลิตเมล็ดเฮมพของประเทศฝร่ังเศสมี

ปริมาณมากกวาจีน หลังจากนั้นประเทศจีนมีปริมาณผลผลิตเมล็ดเฮมพมากกวาฝร่ังเศสและมีปริมาณเพิ่มข้ึน

จนถึงป 1997 สวนปริมาณการผลิตเมล็ดเฮมพของประเทศฝร่ังเศสนั้นคอนขางมีปริมาณคงที่ แตปริมาณการ

ผลิตเมล็ดเฮมพของตลาดโลกมีแนวโนมเพิ่มข้ึนนับจากป 1980 – 1997 โดยปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึนนอยกวา

ปริมาณการผลิตของประเทศจีน ดังภาพที่ 2.1 

 

 

 

 

 

ที่มา : Vantreese (1998) 

ภาพที่ 2.1 ขอมูลผลผลิตเมล็ดเฮมพของโลก และขอมูลผลผลิตเปรียบเทียบระหวางประเทศฝรั่งเศส และประเทศจีน 

จีน 

โลก 

ฝร่ังเศส 
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หลังจากป ค.ศ. 1980 ปริมาณการสงออกเมล็ดเฮมพมีปริมาณไมสม่ําเสมอ ประเทศจีน

เร่ิมมีการผลิตและสงออกเมล็ดเฮมพที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพิ่มข้ึน ประกอบกับประเทศทางสหภาพยุโรป

มีความตองการเมล็ดพันธุเฮมพมากข้ึน ทั้งนี้เพื่อใชสําหรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเฮมพที่เพิ่มข้ึน จึง

ทําใหปริมาณการสงออกเมล็ดเฮมพของประเทศจีนมีปริมาณที่เพิ่มข้ึน ดังภาพที่ 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 มลูคาการสงออกเมล็ดเฮมพของประเทศจนี (Vantreese,1998) 

สําหรับตลาดเมล็ดเฮมพของโลก พบวา ปริมาณการผลิตเมล็ดเฮมพของโลกลดลงต้ังแตป 

ค.ศ. 1967 จนถึงป 1998 มีประมาณ 33,000 เมตริกตันตอป ซึ่งประเทศจีนเปนประเทศที่มียอดการผลิต

และมีปริมาณการสงออกเมล็ดเฮมพมากที่สุด ประมาณ 75% ของปริมาณเมล็ดเฮมพของโลก รองลงมา 

คือ ประเทศฝร่ังเศส และชิลี ตามลําดับ โดยพบวาเมล็ดเฮมพสวนใหญนํามาใชผลิตเปนน้ํามันและอาหาร  

สวนในประเทศฝร่ังเศสมีการผลิตเมล็ดเฮมพรองลงมาจากประเทศจีน โดยการผลิตเมล็ดพันธุ

เฮมพของฝร่ังเศสมีกฎหมายกําหนดวาสายพันธุเฮมพที่ใชปลูกจะตองเปนสายพันธุที่มีปริมาณสาร THC ตํ่า  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3  สถิติการตลาดเมล็ดเฮมพของโลกที่มา (Vantreese, 1998) 
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(2)  การผลิตและตลาดเสนใยเฮมพของโลก 

ในป ค.ศ. 1997 มีการผลิตเสนใยเฮมพทั่วโลกประมาณ 55,500 เมตริกตัน ซึ่งพบวา ประเทศ

จีนมีการผลิตเสนใยเฮมพมากที่สุด รองลงมา คือ ประเทศเกาหลีใต และประเทศรัสเซีย ตามลําดับ ดังภาพที่ 2.4 

ซึ่งในแตละประเทศมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตเฮมพ โดยประเทศเหลานี้สามารถผลิตเฮมพไดโดยไมผิด

กฎหมาย โดยเกษตรกรในประเทศจีน รัสเซีย ยูเครน โรมาเนีย และสหภาพยุโรป ตางก็ไดรับการสนับสนุนในการ

ผลิตเฮมพจากรัฐบาล  

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Vantreese (1998) 

ภาพที่ 2.4 สถิติการตลาดของเสนใยและส่ิงทอที่ผลิตจากเฮมพ 
 

การสงออกเสนใยเฮมพของโลกมีปริมาณที่ลดลง โดยในป ค.ศ. 1960 มีปริมาณสงออก

ประมาณ 12 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา จนถึงป 1996 จะมีปริมาณการสงออกลดลงเหลือประมาณ 3.4 

ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (ภาพที่ 2.5) ในระยะเวลา 35 ป พบวา ปริมาณการสงออกเสนใยเฮมพลดลงจาก

45.6 เมตริกตัน เหลือ 1.9 เมตริกตัน โดยพบวาปริมาณการสงออกของโลกในป 1980 เปนปริมาณการ

สงออกที่เพิ่มข้ึนของสหภาพโซเวียต 
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ภาพที่ 2.5 ปริมาณการสงออกของเสนใยและส่ิงทอเฮมพของโลก (Vantreese, 1998) 
 

ตลาดสงออก พบวา สวนใหญเสนใยและส่ิงทอเฮมพสงออกมาจากสหภาพยุโรปและ

ประเทศแถบยุโรปตอนเหนือ ในขณะที่ผลผลิตจากประเทศจีนสวนใหญผลิตเพื่อใชภายในประเทศ ซึ่งเมื่อ

ไมนานมานี้ประเทศแถบยุโรป โดยเฉพาะประเทศสวิสเซอรแลนด อังกฤษ และเยอรมัน ไดเพิ่มปริมาณการ

สงออกเสนใยและส่ิงทอเฮมพ โดยทั้งหมดนี้มีการนําเขามาเพื่อเพิ่มมูลคา แลวจึงสงออกจากไปจาก

ประเทศโซเวียตและประเทศแถบยุโรปเหนือ ดังภาพที่ 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Vantreese (1998) 

ภาพที่ 2.6 ปริมาณการสงออกของเสนใยและส่ิงทอเฮมพของโลก 
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(3) การคาเสนใยเฮมพของโลก  

สหภาพยุโรปนําเขาเสนใยและส่ิงทอเฮมพในปริมาณมาก ประมาณ 70% ของยอดการ

นําเขาเสนใยและส่ิงทอเฮมพทั่วโลก ซึ่งสหภาพยุโรป ประกอบดวย อังกฤษ สเปน ตุรกี เยอรมัน เบลลักซ 

และฮังการี ดังภาพที่ 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

    

ที่มา : Vantreese (1998) 

ภาพที่ 2.7 ปริมาณการนําเขาของเสนใยและส่ิงทอเฮมพของโลก  

 

2.1.2 สถานการณการผลิต การแปรรูป และการตลาดเฮมพของประเทศไทย 

(1) สถานการณการผลิตของไทย 

ปจจุบันเกษตรกรที่เพาะปลูกเฮมพและใชประโยชนจากเฮมพสวนใหญเปนชาวเขาเผามง 

โดยปลูกเพื่อใชสอยในครัวเรือนไดแก เส้ือผา และเคร่ืองนุงหม โดยปลูกบนพ้ืนที่สูงหรือไหลเขาพ้ืนที่ปลูกมี

สภาพอากาศเย็น ซึ่งชวยสงเสริมใหผลผลิตสูงและเสนใยมีคุณภาพดี ยกเวนชาวเขาเผามงที่อําเภอพบพระ 

และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ที่ปลูกเฮมพและแปรรูปผลิตภัณฑภายใตการดูแลของศูนยศิลปาชีพพิเศษใน

พื้นที่ระดับความสูงไมมากนัก ซึ่งเกษตรกรปลูกเฮมพแลวนํามาปนเสนใย ทอผาใยเฮมพ เพื่อผลิต

เคร่ืองนุงหมตามวัฒนธรรมที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งนอกจากจะผลิตเพื่อใชเปนเคร่ืองนุงหม

ในครัวเรือนแลว ที่เหลือยังผลิตสงจําหนายผานไปยังสวนราชการที่ชวยรับซื้อ เชน ศูนยศิลปาชีพพิเศษ

กรุงเทพฯ มูลนิธิโครงการหลวง หรือจําหนายใหญาติพี่นองที่อยูตางประเทศ และจําหนายทั่วไปดวย  
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โดยท่ัวไปชาวเขาเผามงที่อาศัยอยูในพื้นที่สูงของภาคเหนือ เพาะปลูกเฮมพในพื้นที่ขนาด

เล็ก เพื่อนําเสนใยมาใชในพิธีกรรมที่และนํามาทอผาใยเฮมพสําหรับสวมใสในครัวเรือน ปจจุบันชาวเขา

เผามงสวนใหญเลิกการเพาะปลูกเฮมพแลว เนื่องจากข้ันตอนการแปรรูปที่ซับซอนและยุงยากและผิด

กฎหมาย อยางไรก็ตามชาวเขาเผามงดังกลาวยังคงมีความตองการที่จะปลูกเฮมพอยู หากสามารถปลูกได

อยางถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อใชเสนใยเฮมพตามจารีตประเพณี สําหรับชาวเขาเผาอ่ืนไมมีการปลูก

เฮมพ ปจจุบันไมมีขอมูลสถิติเกี่ยวกับการผลิตใยเฮมพที่ดําเนินงานโดยหนวยงานใดๆ เนื่องจากเปนการ

ผลิตของเกษตรกรเพื่อใชในครัวเรือนเทานั้น ถือวาไมมีการผลิตเพื่อจําหนายในลักษณะพืชเศรษฐกิจ และมี

ปญหาขอกฎหมายพืชเสพติด จึงไมมีการสงเสริมการเพาะปลูกในวงกวาง 

 (2) การนําเขาเสนใยและผลิตภัณฑจากใยเฮมพของไทย  

แหลงนําเขาหลักวัตถุดิบเฮมพของประเทศไทย อยูที่ดานชายแดนไทย-ลาว บานฮวก 

อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จากขอมูลสถิติในชวงเดือนกันยายน 2549 – กันยายน 2550 พบวา มีมูลคา

นําเขาเฮมพจากลาว ประมาณ 4,268,000 บาท/ป (ขอมูลจากที่วาการอําเภอภูซาง จ.พะเยา, 2550) 

ปริมาณนําเขาเฮมพโดยเฉล่ียเปนผาทอ ประมาณ 7,000 -10,000 มวน/เดือน และเสนใยประมาณ 5,000 

กก./เดือน (ขอมูลจากการสัมภาษณผูนําเขาวัตถุดิบรายใหญ, 2550)  

 (3) การแปรรูปเสนใยเฮมพของไทย    

ผูนําเขาเฮมพไดนําวัตถุดิบมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ตามความตองการของตลาด

หลากหลายชนิด ดังนี้ 

(3.1) นําเขาผาทอผืนที่ทอโดยใชกี่เอว มีหนาผาแคบ โดยนําเขาเปนมวนๆ และนํามา

ตัดเย็บเส้ือผาและเคร่ืองใชตางๆ และบางสวนไดนํามายอมสีกอนแลวจึงนํามาแปรรูปตอไป  

(3.2) นําเสนใยมาทอเปนผาผืน ทั้งการใชใยเฮมพลวนหรือชนิดผสมฝาย นอกจากนี้ ยัง

มีการนํามาแปรรูปเปนผาบาติก แลวนําผาทอดังกลาวมาตัดเย็บเปน เส้ือผา กระเปา หมวก เข็มขัด ปลอก

หมอน เปนตน   

(3.3) นําเสนใยมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑจักสาน เชน เส่ือ ที่รองของรอน เบาะรองน่ัง 

เฟอรนิเจอร เปนตน โดยใชเปลือกตนเฮมพที่แกซึ่งเปนตนที่มีดอกตัวผู มีอายุประมาณ 7 เดือน เนื่องจาก

เสนใยจะมีความเหนียวกวา 

(3.4) การนําเสนใยมาถัก เพื่อแปรรูปเปนเส้ือผา หมวก กระเปา เปนตน   
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โดยผลิตภัณฑจากใยเฮมพดังกลาว ผูผลิตออกแบบเองบางสวน และบางสวนลูกคาที่มาส่ัง

สินคานําแบบมาใหเพื่อผลิตตามแบบ ซึ่งชาวตางชาติสวนใหญเนนแบบที่มีความเรียบงายและใชไดทุกโอกาส  

(4) การตลาดเฮมพของไทย  

วัตถุดิบที่นําเขา มี 2 รูปแบบ ไดแก เสนใยเฮมพ มีลักษณะเปนใจ เสนใยอุตสาหกรรม

จากจีน และผาเฮมพเปนผืน ลูกคาหลักของตลาดแปรรูปเสนใยสวนใหญจะเปนคนไทยประมาณรอยละ 80 

ในขณะที่ลูกคาหลักผาเฮมพแปรรูปเปนผืนจะเปนชาวตางชาติประมาณรอยละ 60 (ภาพที่ 2.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8   ชองทางการตลาดใยเฮมพในประเทศไทย 

 

วัตถุดิบที่นําเขาโดยมีพอคาคนกลางเปนผูรวบรวมนําเขาทางชายแดนไทย-ลาว บานฮวก 

อําเภอภูซาง จ.พะเยา และสวนหนึ่งรวบรวมวัตถุดิบจากชาวเขาเผามงภายในประเทศ ทั้งนี้ ผูนําเขาวัตถุดิบ

นําสินคาสวนหนึ่งมาแปรรูปเองเพื่อขายสงและขายปลีกไปยังผูบริโภคทั้งชาวไทยและตางประเทศ สินคา

อีกสวนหนึ่งกระจายตอใหกับรานคาบริเวณตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม จากนั้นมีผูผลิตรายอ่ืนๆ  

ทั้งในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดอ่ืนๆ เชน กรุงเทพฯ เชียงราย เปนตน มาซื้อวัตถุดิบที่ทําจากเสนใยเฮมพ

เพื่อนําไปแปรรูปสําหรับขายสงและขายปลีกตอไป ทั้งนี้ตลาดวโรรสถือเปนตลาดวัตถุดิบใยเฮมพที่สําคัญ

ภายในประเทศ ซึ่งจากการสืบราคาขายสงวัตถุดิบ มีดังนี้ 

ราคา  เสนใย      180-210  บาท/กก. 

เสนใยโรงงาน เบอร 12, 16, 18   200   บาท/กก. 
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ผาทอเปนมวน    200 -500  บาท/มวน  

โดยราคาของผาทอเฮมพข้ึนอยูกับคุณภาพ ความยาว ความกวางของผา โดยขนาดของ

ผาทอฮมพสวนใหญเปนผาหนาแคบ เนื่องจากชาวเขาทอโดยใชกี่เอว ความกวางไมมาตรฐาน โดยกวาง

ตามขนาดเอวของผูทอ 

ลูกคาตางประเทศท่ีมาซ้ือสินคาแปรรูปจากเสนใยเฮมพในประเทศไทย  ไดแก 

ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา เยอรมัน เปนตน โดยมีตลาดหลัก ไดแก ญ่ีปุน  แคนาดา ซึ่งโดยมากแตละ

ประเทศมักมีรสนิยมที่แตกตางกัน ดังนี้ 

• ประเทศญ่ีปุนซ้ือเสนใยและผาทอ โดยชอบสีธรรมชาติ เรียบงาย งานฝมือ  

• ประเทศจาไมกา ชอบโทนสีสดใส เขียว เหลือง แดง เปนสีหลัก    

• ประเทศสหรัฐอเมริกา  สวนใหญชอบสีฟาและสีเลือดหมู  

• ประเทศแถบยุโรป ชอบสีธรรมชาติ  สีเอิรธโทน 

• ประเทศออสเตรเลีย  สวนใหญชอบสีธรรมชาติ คลายๆ ยุโรป 
 

2.2 แนวพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนียเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 พระราชทานแก

คณะรัฐมนตรีและผูเขาเฝาฯ ถวายพระพร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เกี่ยวกับปญหาที่ทรงพบ ในคราวเสด็จ

ไปแมฮองสอน ที่ตนกัญชง จัดเปนพืชเสพติดเชนเดียวกับกัญชา ทั้งที่เกษตรกร ชาวเขา ปลูกและใชประโยชนใน

การนํามาทอเปนเส้ือผา ต้ังแตสมัยโบราณ และในคราวเสด็จทรงงานพื้นที่ลุมน้ําหวยแมเกี๋ยง ต. เมืองนะ  

อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2546  ก็ไดทรงมีพระราชเสาวนียเกี่ยวกับเฮมพวา “…โดยเฉพาะ
กัญชง ใหพิจารณาขอดี และตัดสิ่งที่ไมเปนประโยชนออกไป ก็จะสงเสริมใหเปนพืชเศรษฐกิจได 
เพราะใหเสนใยท่ีมีคุณภาพ…” และหลังจากนั้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2547 ในคราวเสด็จเยือนพสกนิกรใน

พื้นที่ดอยผาหมน จ. เชียงราย และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2548 ที่ จ.เชียงราย ก็ไดทรงมีพระราชเสาวนีย

เกี่ยวกับเฮมพอีกเชนกัน ความวา “… สมควรศึกษาและสงเสริมใหเกษตรกรชาวเขาปลูกกัญชง เพื่อใช
เสนใยผลิตเครื่องนุงหม และจําหนายเปนรายได..”   
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2.3 นโยบายและยุทธศาสตรสําคัญเกี่ยวกับเฮมพ 

2.3.1 นโยบายการพัฒนาเฮมพที่สําคัญของไทย 

ภาครัฐไดมีนโยบายในการควบคุมยาเสพติดมาต้ังแตป พ.ศ.2519 นายธานินทร กรัยวิเชียร 

นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ไดมีนโยบายที่จะปองกันและปราบปรามการคาและการเสพยาเสพติดอยาง

เขมงวด จึงไดมีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 โดยในมาตรา 5 ไดกําหนดใหมี

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกยอวา ป.ป.ส. โดยมี นายกรัฐมนตรีเปนประธาน

กรรมการ  กรรมการประกอบดวย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรม

ศุลกากร เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินหกคน โดยมี

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนกรรมการและเลขานุการ  

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมยาเสพ

ติดใหโทษ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทยหรือ

ผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรมตํารวจหรือ

ผูแทน อธิบดีกรมอัยการหรือผูแทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือแทน

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีก

ไมเกินเจ็ดคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและ

เลขานุการและหัวหนากองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ มีหนาที่หลักในการใหความเห็นตอรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนด รวมทั้งให

ความเห็นชอบใบผูอนุญาต การส่ังพักใชใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต ใหความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อ

วางระเบียบปฏิบัติราชการในการประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพ

ติด    และกระทรวงทบวงกรมอ่ืน  ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีในการอนุญาตใหผลิต  จําหนาย 

นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 และในประเภท 5และคณะกรรมการ

อาจต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายโดยการ

ประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สําหรับกฎหมายดังกลาวยังหามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง 

ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความเห็นชอบของ
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คณะกรรมการเปนรายๆ ไป การมียาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ไวในครอบครองมี

ปริมาณต้ังแตสิบกิโลกรัมข้ึนไป ใหถือวามีไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย การขออนุญาตใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ป 2544 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ เสนอใหมีการปลูกเฮมพโดยมีหลักการวา หาก

จะปลูกเฮมพตองมีมาตรการควบคุมมิให THC เกินปริมาณที่กําหนดตามมาตรฐานสากล (< 0.3%) เพื่อให

เปนพืชเศรษฐกิจอยางแทจริง และไมเปนพืชที่เพิ่มปญหายาเสพติด 

 ป 2546 มีขอสรุปเพื่อเสนอกรอบแนวทางการอนุญาตใหผลิตเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจตอ คือ  

(1) มีการกําหนดกรอบการใชประโยชนจากเฮมพเพื่อเปนพืชเศรษฐกิจ โดยในเบ้ืองตนจะ

พิจารณาเฉพาะการใชประโยชนจากเสนใย ไมรวมถึงการผลิตเมล็ดเพื่ออุตสาหกรรมอาหารหรือเคร่ืองสําอาง เวนแต

การเพาะพันธุเมล็ดเพื่อใชในกระบวนการปลูกของผูรับอนุญาตเทานั้น ทั้งนี้ ผูรับอนุญาตมีหนาที่ควบคุมทุกข้ันตอน

ของการผลิตใหเปนไปตามมาตรการที่กําหนด โดยภาครัฐจะเปนผูกํากับดูแลอีกช้ันหนึ่ง 

(2) ข้ันตอนการพิจารณาอนุญาต 

• กรณีของหนวยราชการและโครงการหลวง ให สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา นําเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษพิจารณาใหความเห็นชอบเปนรายๆ ไป 

• กรณีของนิติบุคคลซ่ึงเปนภาคเอกชน เห็นสมควรใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ในระดับนโยบายกําหนดแนวทางการควบคุม

เฮมพเปนพืชเศรษฐกิจตามแผนภูมิมาตรการที่กําหนด 

ป 2547 มีขอสังเกตใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 หากมีการสงเสริมจะตองมีการแกไข พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 และ

กฎระเบียบอ่ืน  ๆ

ประเด็นที่ 2 หากมีการอนุญาต อาจไมสอดคลองกับแนวทางของรัฐบาลในการประกาศทํา

สงครามกับยาเสพติด 

ประเด็นที่ 3หากมีการอนุญาต จะเปนการลอแหลมมากกับการแอบปลูกยาเสพติด

ประเภทอ่ืนปะปนกับเฮมพ ประกอบกับการปลูกโดยชาวเขาเผาตาง  ๆและปลูกในบริเวณที่เขาไปตรวจสอบไดยาก 
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ประเด็นที่ 4 หากมีการอนุญาตใหปลูกอยางถูกตองตามกฎหมาย ในขณะที่การหามปลูก

กัญชายังคงมีอยูจะทําใหการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจในการตรวจสอบ จับกุมและสอบสวนเพื่อหาผูกระทํา

ความผิดลําบากข้ึน เนื่องจากเฮมพกับกัญชามีความแตกตางกันนอยมาก 

ประเด็นที่ 5 อยางไรก็ตาม เนื่องจากเร่ืองดังกลาว เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ในโครงการขุนวาง สนับสนุนใหชาวเขามีรายไดเสริม จากงานหัตถกรรมพื้นบานจากเสนใยเฮมพ 

ประกอบกับปจจุบัน สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จไปสงเสริมใหชาวเขาปลูกตนเฮมพเพื่อนํา

ใยเฮมพมาผลิตเส้ือผา กระเปา เพิ่มข้ึน ดังนั้น จึงเปนเร่ืองที่ตองระมัดระวังการใชดุลยพินิจในการอนุญาต ทั้งนี้

อาจจํากัดเขตการสงเสริมการปลูกเฮมพอยางเครงครัด และตองพิจารณาผลกระทบอื่นๆ ประกอบดวย โดยอาจ

ต้ังคณะทํางานที่ประกอบดวยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด สภาความมั่นคงแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ พิจารณาเพื่อความรอบคอบ

อีกคร้ังหนึ่ง 

ป 2548 ตอมาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดใหความสําคัญ

ในการปลูกเฮมพในเชิงเศรษฐกิจ จึงสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย เนื่องจากเห็นวาเฮมพเปนพืชที่มีศักยภาพและมี

ประโยชนสามารถนําไปผลิตสินคาไดหลากหลายชนิด ประกอบกับไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ใหหารือกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางในการดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาเฮมพของไทย ใหสามารถสงเสริมเปน

พืชเศรษฐกิจไดตามพระราชประสงคของ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ จึงไดหารือรวมกับมูลนิธิ

โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเฮมพ วิเคราะหโอกาส และหาแนวทางในการสงเสริมการปลูกเฮมพสูเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หารือรวมกับ

สวนราชการที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อหา

แนวทางในการกําหนดมาตรการพัฒนาและสงเสริมเฮมพใหสามารถดําเนินการผลิตในเชิงพาณิชย หรือเปน

รายไดใหแกเกษตรกรรายยอย ซึ่ง สศช. ประชุมหารือรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่และนักวิจัย

ของมูลนิธิโครงการหลวง  เจาหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมวิชาการเกษตร) และกระทรวง

สาธารณสุข และไดสรุปผลการหารือในข้ันตนใหนายกรัฐมนตรีทราบ ดังนี้ 

การควบคุมดานกายภาพ เฮมพและกัญชานั้น มีขอแตกตางทางกายภาพที่ชัดเจน ทั้ง

ดานขนาดความสูง และลักษณะของใบ โดยเฮมพจะมีขนาดสูงกวา 2 เมตร และมีใบขนาดใหญกวากัญชา 

ซึ่งจะสามารถควบคุมตามลักษณะทางกายภาพได  
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การควบคุมดานระยะเวลาการปลูก โดยหากจะสงเสริมใหมีการผลิตเฮมพ เพื่อนํามา

เปนวัตถุดิบในการทําเสนใย จะสามารถอนุญาตใหปลูกได ในชวงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม โดยใช

ระยะเวลาประมาณ 90 วัน โดยสวนใหญเฮมพจะเร่ิมออกดอกในชวงตนฤดูหนาว หรือชวงเดือนตุลาคม – 

พฤศจิกายน   

การควบคุมโดยการแยกแหลงผลิต การสงเสริมการผลิต ทั้งในดานการผลิตเสนใย

และการผลิตเมล็ดพันธุ รัฐควรเปนผูดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ ในพื้นที่ที่ควบคุมโดยรัฐอยางเขมงวด 

การควบคุมโดยพันธุ จากวารสารการวิจัยของนานาชาติ พบวา มีหลายประเทศที่

สงเสริมการปลูกพืชเฮมพในเชิงพาณิชย เชน แคนาดา ฮังการี และจีน เปนตน โดยเฮมพจะมีมากกวา 50 

สายพันธุ และบางสายพันธุมีสารเสพติด (THC) ตํ่ากวารอยละ 0.3 ซึ่งเปนระดับที่ไมถือวาเปนพืชเสพติด

โดยจะแตกตางจากกัญชา ที่มีสารเสพติด รอยละ 1-10 ซึ่งในขณะน้ีทางมูลนิธิโครงการหลวงไดรวมกับ

มหาวิทยาลัยแมโจ ดําเนินการวิเคราะหทางเคมีของเฮมพ จํานวน 12 สายพันธุ 21 ตัวอยาง เพื่อตรวจสอบ

ระดับสารเสพติด โดยคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2548 ซึ่งหากพบวา มีสายพันธุใดที่มีระดับ

สารเสพติด ตํ่ากวารอยละ 0.3 สายพันธุดังกลาว สามารถนํามาขยายการผลิตในเชิงพาณิชยไดตอไป ซึ่ง 

สศช. จักไดติดตามผลการวิจัย  และรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงสาธารณสุข จัดทํา

แนวทางการพัฒนาสงเสริมเฮมพในเชิงพาณิชย ตอไป 

สํานักงานคณะกรรมการติดตามและประสานงานตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (คตส.) 

สรุปแนวทางในการสงเสริมและควบคุมการปลูกเฮมพ ดังนี้ 

(1) เฮมพและกัญชาเปนพืชในวงศ CANNABACEAE แตชื่อทางพฤกษศาสตรตางกัน 

เฮมพ ชื่อวา Cannabis sativa L. subsp sativa สวนกัญชา ชื่อวา Cannabis sativa L. subsp indica 

ชาวบานเรียกช่ือตามประโยชนที่ใช กลาวคือ เฮมพหมายถึงพืชที่ใชในการถักทอ สวนกัญชาหมายถึงพืชที่

ปลูกเพื่อใชเปนยาเสพติด  ซึ่งพืชทั้งสองชนิดมีลักษณะลําตนสูงแตกตางกันเล็กนอย 

(2)  ตางประเทศจําแนกกัญชาจากเฮมพ ดวยขอมูลทางสันฐานวิทยาและพฤกษเคมี เฮมพ

ถูกจัดเปน Hemp คือพืชวัสดุส่ิงทอ ไมจัดเปนยาเสพติด นักวิชาการไทย พบวา สวนประกอบของตนเฮมพมี

ประโยชนทั้งในการใชเปนอาหาร เปนวัสดุส่ิงทอ ทํากระดาษ ใชเปนวัสดุชีวภาพ มีคุณคา จัดเปนพืช

เศรษฐกิจได 

(3)  กฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรง คือ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 และพรบ.วัตถุที่ออก

ฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 ใหพืชวงศ CANNABACEAE ที่มีคํานําหนาชื่อวา Cannabis ทุกชนิด
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เปนพืชเสพติด โดยไมแยกลักษณะเฉพาะของพืชทั้ง 2 ออกจากกัน ทั้งยังมีขอบังคับของสวนราชการอ่ืนใน

เร่ืองที่เกี่ยวของ เชน เร่ืองอาหารและยา การปราบปรามยาเสพติด และการฟอกเงิน จึงควรแก พรบ. ทั้งสอง

ฉบับใหแยกพืชทั้งสองชนิดออกจากกัน 

(4) การควบคุมการปลูกและเก็บเกี่ยวเฮมพใหเกิดประโยชนตอประเทศมีประเด็นสําคัญที่

ควรกําหนดแนวทางการควบคุม ไดแก  

(4.1) การจัดระบบพื้นที่ควบคุม (Zoning) ใหสามารถทําการตรวจสอบไดทั่วถึง และทุกเวลา  

(4.2) การควบคุมพันธุพืชแจกจายใหไดทั้งพืชที่เพาะปลูกจริงและการประกันผลผลิต  

(4.3) การปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองความสัตยซื่อของเกษตรกรและสมาชิกองคกรที่เกี่ยวของ  

(4.4) การทําระบบขอมูลการบริหารจัดการกลุมเกษตรกร สรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว  

(4.5) การประชาสัมพันธขาวสารที่ทันสมัยอยางกวางขวางรวดเร็วตอเนื่อง เพื่อใหโลกสากลรับรู  

(4.6) หนวยงานเกี่ยวของ ไดแก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรมปาไมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปปส.ภาคเหนือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา องคการสวนพฤกษศาสตร  

กองทัพภาคที่ 3 ตํารวจตระเวนชายแดน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTECH) และสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

ป 2548 เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดมีคําส่ังสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 82/2548 แตงต้ังคณะทํางานศึกษาเกี่ยวกับเฮมพ โดยมี

เหตุผลวา ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มีดําริใหพิจารณาหาแนวทางในการสงเสริมการปลูกเฮมพ เพื่อให

เกษตรกรใชในการทอผาใหเปนพืชเศรษฐกิจ สนองตามแนวพระราชดําริ ซึ่งจะตองศึกษาแนวทางวาจะตอง

ดําเนินการ มีมาตรการและปรับปรุงแกไขกฎหมายอยางไร เพื่อนํามาใชทอผาอยางจริงจัง โดยมีนาย

อรรณพ ลิขิตจิตถะ ที่ปรึกษาดานกฎหมาย เปนประธานคณะทํางาน มีคณะทํางาน อีก 6 ทาน โดย

คณะทํางานฯ ดังกลาวมีหนาที่ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห ขอมูล เฮมพ ในดานตางๆ เสนอแนวทางการ

ดําเนินการเกี่ยวกับเฮมพ และจัดทํารายงานนําเสนอผูบริหาร 

ป 2549 มีคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑและควบคุมการปลูกเฮมพ ตาม

คําส่ังที่ 9/2549 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2549 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนประธาน อนุกรรมการ

ประกอบดวย ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผูแทนจากกรมการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
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ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยา

เสพติด ผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน ผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เภสัชกร 

กองควบคุมวัตถุเสพติดที่ผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติดมอบหมาย เปนอนุกรรมการและเลขานุการ เภสัชกร

กองควบคุมวัตถุเสพติดที่ผู อํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติดมอบหมาย 2 ทาน เปนอนุกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้มีหนาที่พิจารณากําหนดหลักเกณฑ เพื่อการอนุญาตใหปลูกเฮมพ 

ตรวจสอบและควบคุมการปลูกเฮมพของผูรับอนุญาตและอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยจะพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ มาตรา 26 คือ หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวใน

ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการเปนราย  ๆไป การมียาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ไวในครอบครองมีปริมาณต้ังแต

สิบกิโลกรัมข้ึนไป ใหถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย โดยในการขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งการดําเนินงานของกรรมการชุดนี้ ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการราง

กฎกระทรวงเพื่อแกไขกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวกับเฮมพ  
 

2.3.2 แนวทางการสงเสริมเฮมพตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) กําหนดวัตถุประสงค

สําคัญในการเพิ่มศักยภาพของชุมชน เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู  

ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหาความ

ยากจนอยางบูรณาการ นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 

และการสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพอีกดวย ซึ่งเมื่อพิจารณาเฮมพ ซึ่งเปนพืชด้ังเดิมที่

ชาวเขาเพาะปลูกและใชประโยชนมายาวนาน มีการรักษาสายพันธุเฉพาะทองถิ่นดวย  

จึงถือไดวาการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและสงเสริมปลูกเฮมพ ตลอดจนการปรับปรุงขอกฎหมาย

ที่จะนําไปสูการสงเสริมการเพาะปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมอยางเหมาะสม จึงเปนการดําเนินงานที่

นอกจากจะยังเปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 10 อีกดวยเปนการสนองพระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ โดยการขับเคลื่อนการ

สงเสริมการปลูกเฮมพบนพื้นที่สูงใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง

ตลอดจนการจัดทําเปนแผนปฏิบัติการสงเสริมการเพาะปลูกเฮมพบนพื้นที่สูง ที่ควรมีระยะเวลาดําเนินการ

ตอเนื่องอยางนอย 5 ป 
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2.3.3 แผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง  

(พ.ศ.2552-2556) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบน

พื้นที่สูง (พ.ศ.2552-2556) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรที่มีวิสัยทัศน “มุงพัฒนา

เฮมพเชิงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการสรางมูลคา สรางงาน สรางรายไดใหเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงสามารถปลูก

เฮมพไดอยางถูกตองภายใตระบบการควบคุมที่เหมาะสม” และมีวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของการ

พัฒนาเฮมพที่สอดคลองตอนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ใน 4 ประการ ดังนี้  

(1) เพื่อพัฒนาสายพันธุเฮมพใหมีปริมาณสาร THC ตํ่า และมีคุณภาพผลผลิตที่ดีเหมาะสม

สําหรับสภาพแวดลอมของประเทศไทย 

(2) เพื่อผลิตและรับรองเมล็ดพันธุเฮมพที่มีปริมาณสารเสพติดตํ่า   

(3) เพื่อใหมีผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาเพิ่มจากเฮมพ ในการสรางอาชีพและรายไดใหแก
เกษตรกร 

(4) เพื่อใหมีระบบการสงเสริมเฮมพ ภายใตระบบการควบคุมโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 

แผนยุทธศาสตรฯ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เปนยุทธศาสตรที่มุงศึกษาวิจัย

เพื่อพัฒนาสายพันธุเฮมพที่ดี มีปริมาณสารเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่งสาร Tetrahydrocanabinal (THC) 

ตํ่า โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ การนําเขาเมล็ดพันธุจากตางประเทศ เพื่อทดสอบเปรียบเทียบ และปรับปรุง

สายพันธุ ตลอดจนการศึกษาวิจัยวิธีการเขตกรรมที่เหมาะสม การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย 

การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเมล็ด และการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากสวนอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูกและการสรางมูลคาเพิ่ม เปนยุทธศาสตรที่

มุงเนนใหเกิดการสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมตามกฎหมาย และการแปรรูปผลิตภัณฑ

จากเสนใยทั้งเพื่อใชประโยชนในครัวเรือนและการผลิตเพื่อจําหนายเปนรายไดของครัวเรือน โดยพัฒนา

กระบวนการสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเสนใยภายใตระบบการควบคุม ที่เช่ือม

ตอไปถึงระบบตลาด รวมทั้งพัฒนาขั้นตอน ขอกําหนด และกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการอนุญาต การ

กํากับและดูแลใหเกิดระบบการสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุม ตลอดจนกําหนดหนวยงาน
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ที่รับผิดชอบการข้ึนทะเบียนพันธุ การรับรองพันธุ และควบคุมเมล็ดพันธุเฮมพสําหรับใชในกระบวนการ

สงเสริม  

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความรวมมือระหวางประเทศ มุงเนนการสรางเครือขาย

ความรวมมือกับตางประเทศที่มีการผลิตเฮมพเชิงเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดการดําเนินการทั้งทางดานการผลิต

และการคารวมกันอยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ มุงเนนการขับเคล่ือนการพัฒนาเฮมพดวยกระบวน

กํากับดูแล การสงเสริมการปลูก และการพิจารณาขอกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบตางๆ โดยการจัดใหมี

กลไกการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเฮมพ และกําหนดกฎระเบียบและขอกฎหมายที่สําคัญ 
 

2.4 ผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับเฮมพในระยะที่ผานมา 

จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ (สศช.) หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางกําหนดมาตรการในการพัฒนาและ

สงเสริมการปลูกเฮมพใหสามารถผลิตเพื่อเปนรายไดเสริมแกเกษตรกรรายยอย มีประเด็นที่สําคัญ ที่จะตอง

พิจารณาปรับปรุงคือ เฮมพยังถือเปนพืชเสพติดตามกฎหมาย จึงจําเปนที่จะตองศึกษาแนวทางสงเสริมการ

เพาะปลูกภายใตระบบการควบคุมของรัฐ ไมมีการรับรองสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ตํ่า รวมทั้งไมมี

เมล็ดพันธุที่มีมาตรฐาน จนเปนที่ยอมรับไดตามกฎหมาย ตลอดจนไมมีวิธีการเขตกรรมและวิธีการแปรรูปที่มี

ประสิทธิภาพสูง เพื่อชวยลดตนทุนแกเกษตรกร รวมทั้งขาดขอมูลการตลาดของผลิตภัณฑเฮมพรูปแบบตางๆ ซึ่ง

ทุกประเด็นลวนตองการการศึกษาวิจัยและพัฒนา สศช. จึงไดจัดประชุมรวมกับ มูลนิธิโครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ องคการสวน

พฤกษศาสตร  สถาบันการศึกษา และสวนราชการ ทหาร ตํารวจ และหนวยงานในพื้นที่ เพื่อกําหนดกลยุทธและ

แนวทาง ทั้งการศึกษาวิจัยและพัฒนาสงเสริม โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ สรุปไดดังนี้ 

2.4.1 สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ องคการสวนพฤกษศาสตร  

พ.ศ. 2546 มีการดําเนินงาน โครงการศึกษากัญชงเพื่อพัฒนาเปนพืชเศรษฐกิจ โดยการ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเฮมพในหัวขอตางๆ คือ ประวัติความเปนมา ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น การศึกษา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร การจําแนกกัญชงและกัญชา การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี และประโยชนในดาน

ตางๆ ไดแก ประโยชนจากเสนใยของเฮมพ ประโยชนจากโปรตีนในเมล็ดเฮมพ ประโยชนจากนํ้ามันในเมล็ด

เฮมพ และประโยชนทางดานเยื่อกระดาษและส่ิงทอ เปนตน 
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2.4.2 การดําเนินงานโดยมูลนิธิโครงการหลวงและหนวยงานเครือขาย  

 ในฐานะขององคกรที่รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาสงเสริมอาชีพแกชาวเขา รวมทั้งฟนฟู

วัฒนธรรมของชุมชนบนพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวงไดรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดแก สถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ และศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยเชียงใหม ดําเนินการศึกษาวิจัยและสงเสริมการเพาะปลูกและแปรรูปเสนใยเฮมพอยางตอเนื่อง 

ดังนี้ 

(1) พ.ศ. 2547 มูลนิธิโครงการหลวงไดจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย

รวมกับสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง โดยการรวบรวมเมล็ดพันธุเฮมพจากชุมชนชาวมงในพื้นที่โครงการหลวง และ

นํามาทดลองปลูกในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตางๆ โดยไดขออนุญาตปลูกเพื่อการทดลองจาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข 

(2) พ.ศ. 2548 มูลนิธิโครงการหลวงรวมกับสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง ไดศึกษาการปลูกเฮมพ 

จํานวน 3 สายพันธุ ใน 4 พื้นที่ ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลตางกัน ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ (300 เมตร) 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก (640 เมตร) สถานีเกษตรหลวงปางดะ (720 เมตร) และศูนยพัฒนาโครงการ

หลวงปางอุง  (1,345 เมตร) และไดสุมเก็บตัวอยางใบเฮมพในแตละชวงเวลาของการเจริญเติบโต นํามา

วิเคราะหหาปริมาณสาร THC ซึ่งจากการศึกษา พบวา การปลูกเฮมพในพื้นที่ที่แตกตางกันไมมีผลตอการ

เจริญเติบโตทางลําตนและปริมาณสาร THC นอกจากนั้น พบวา เฮมพจะมีปริมาณสาร THC แตกตางกันตาม

ระยะเวลาของการเจริญเติบโต คือ จะมีปริมาณสาร THC เพิ่มข้ึนต้ังแตระยะแรกของการเจริญเติบโต โดยพบ

สาร THC สูงสุดในระยะที่มีการออกดอก และจะลดลงเมื่อเร่ิมติดเมล็ด 

(3) ระหวาง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ไดสนับสนุนงบประมาณแก มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สํานักพัฒนา

เกษตรที่สูงเดิม) เพื่อรวมดําเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเฮมพรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก องคการสวน

พฤกษศาสตร ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมโจ โดยมี

ประเด็นการศึกษาและผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้ 

(3.1) การพัฒนาสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ตํ่า ดําเนินการศึกษาโดยการ

รวมรวมเมล็ดพันธุจากแหลงปลูกของชนเผามงในจังหวัดเชียงใหม ตาก พะเยา แมฮองสอน ไดเมล็ดพันธุ

เฮมพรวม 12 สายพันธุ นํามาเพาะปลูกเปรียบเทียบกับสายพันธุที่นําเขาจากตางประเทศ ไดแก ประเทศ

เยอรมนี และเวียดนาม โดยเพาะปลูกบนพื้นที่โครงการหลวง ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลตางกัน 
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จํานวน 3 ระดับ และเก็บตัวอยางใบพืชเพื่อศึกษาปริมาณสาร THC  ภายใตพื้นที่เพาะปลูกที่มีระดับความสูง

ตางกัน และชวงอายุการเก็บเกี่ยวที่ตางกัน พบสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ตํ่ากวา 0.5 % และมี

ปริมาณผลผลิตเสนใยเกิน 100 กิโลกรัมตอไร จํานวน 4 สายพันธุ ไดแก สายพันธุ ปางอุง (THC 0.248 %) แม

สาใหม (0.316 %) หวยหอย (0.232 %) และ V50 (0.147 %) ซึ่งไดมีการศึกษาตอเนื่องเพื่อวิเคราะหอัตราสวน

ของ CBD (cannabidiol) และ THC พบวาสายพันธุ V50  มี CBD: THC ratio สูงที่สุด (0.86) และไมแตกตาง

กับพันธุปางอุง (0.50) ปจจุบันอยูในระยะของการศึกษาตอเนื่อง เพื่อคัดเลือกสายพันธุที่มีลักษณะทาง

พันธุกรรมคงที่ เพื่อใชสําหรับการขอรับรองเปนพันธุมาตรฐาน และการผลิตเมล็ดพันธุสําหรับการสงเสริม

ตอไป นอกจากนี้ยังไดศึกษาเบ้ืองตน แนวทางการยืนยันลักษณะพันธุกรรมดวยเทคนิค DNA –molecular 

marker ดวย 

(3.2) การศึกษาแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ การศึกษาเฮมพทั้ง 4 สายพันธุที่มี THC 

ตํ่า คือสายพันธุปางอุง แมสาใหม หวยหอย และ V50 โดยเพาะปลูกเปรียบเทียบระยะปลูกที่เหมาะสม พบวา

การปลูกเฮมพเพื่อผลิตเมล็ดพันธุควรใชระยะปลูก 1x1 เมตร อัตราเมล็ด 3 กิโลกรัมตอไร ซึ่งจะสามารถผลิต

เมล็ดพันธุได 230 กิโลกรัมตอไร ซึ่งมีชวงฤดูปลูกที่เหมาะสมคือหยอดเมล็ดเดือน พฤษภาคม และเก็บเกี่ยว

เมล็ดในเดือน ธันวาคม  

(3.3) การพัฒนา THC test kit การศึกษาเบ้ืองตนเพื่อพัฒนาชุดตรวจสอบภาคสนาม 

(test kit) เพื่อใชสําหรับการตรวจสอบ THC ในตัวอยางพืชในแปลงเพาะปลูก ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมาก

สําหรับใชในการควบคุม ตรวจสอบในพ้ืนที่จริง พบวาสามารถพัฒนาชุด test kit ที่มีราคาถูกและใชเวลาใน

การตรวจสอบเพียง 5 นาที ถึงแมจะยังมีขอจํากัดที่มีความแปรปรวนในการจัดระดับสาร THC ก็ตาม ซึ่งควร

ไดศึกษาเพิ่มเติมตอไป เพื่อใหเปนเคร่ืองมืออยางงายในการควบคุมการปลูกในระดับแปลงปลูกบนพื้นที่สูง 

(3.4) การศึกษาดานเขตกรรม 

• การศึกษาฤดูปลูกเฮมพ พบวาฤดูปลูกที่เหมาะสมอยูในชวงเดือน พฤษภาคม ถึง 

กรกฎาคม และหากมีปริมาณน้ําเพียงพอสามารถปลูกเฮมพได ต้ังแตเดือน กุมภาพันธ ถึง กรกฎาคม โดยใช

พันธุที่เหมาะสมคือพันธุที่ออกดอกลาชากวาพันธุอ่ืนๆ ไดแก พันธุปางอุง  

• ระดับความสูงที่ พบวาการปลูกเฮมพในพื้นที่ที่มีระดับความสูงมากข้ึน อากาศ

หนาวเย็นข้ึน เฮมพจะมีปริมาณสาร THC ตํ่า และมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตดี 

• ระยะปลูก: จากการศึกษาระยะปลูก 3 ระดับ ของเฮมพสายพันธุปางอุง  ใน 3 

สภาพแวดลอม พบวาการปลูกเฮมพโดยใชระยะหางระหวางแถว 20 เซนติเมตร ระยะหางระหวางหลุม 10 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

2-20 
 

เซนติเมตร ที่อัตราความหนาแนน 7 ตนตอหลุม จะใหน้ําหนักผลผลิตเสนใยสดมากที่สุด ใชอัตราเมล็ด  10- 

12  กิโลกรัมตอไร 

• อายุเก็บเกี่ยว ที่ใหผลผลิตเสนใยสูงขณะที่มีสาร THC ตํ่า เมื่อเฮมพมีอายุ 85- 

90 วัน โดยพบวาชวงเวลาการเก็บเกี่ยวเฮมพจะมีปริมาณสาร THC สูงที่สุดที่ระยะออกดอกตัวผู (ประมาณ

เดือนตุลาคม) 

(3.5) การแปรรูปเสนใย การศึกษาเพื่อพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อชวยลดข้ันตอนและเวลา 

ในการผลิตเสนใย ไดแกเคร่ืองสางเสน เคร่ืองนวดเสน เคร่ืองปนเสน และกระบวนการแชหมัก พบวาการ 

แชหมักตนเฮมพสด 14- 19 วัน ในน้ํานิ่งไมเปล่ียนน้ําเหมาะสมที่สุด โดยเสนใยไมหลุดจากแกนมาพันกัน และ

การศึกษาดังกลาวสามารถลดขั้นตอนการแปรรูปเสนใยจาก 15 ข้ันตอน เหลือ 7 ข้ันตอน 

(3.6) การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากเสนใยและการสงเสริมการตลาด การ

ดําเนินงานเพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพที่ตรงตามความตองการของผูบริโภคในตลาด

ระดับบน ซึ่งมีผลิตภัณฑทั้งเสื้อผาเครื่องนุงหม 4 แบบ ของใชของตกแตงจํานวน 15 แบบ โดยนําไปทดสอบ

ตลาดทั้งในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพฯ ซึ่งพบวาการผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพที่ลูกคาตองการควรมีความ

เปนธรรมชาติ มีการออกแบบที่ทันสมัย มีคุณภาพและมีประโยชนการใชงานสูง 

(3.7) การแปรรูปผลิตภัณฑจากนํ้ามันในเมล็ด การศึกษาและตรวจสอบคุณภาพ

น้ํามันในเมล็ด ดวยวิธีการสกัดน้ํามัน และความคงสภาพของผลิตภัณฑที่ทําจากน้ํามันในเมล็ดเฮมพ ซึ่ง

พบวาเมล็ดเฮมพมีปริมาณน้ํามัน 25-35 % และการสกัดดวยเฮกเซนเย็นและตามดวยเฮกเซนรอนไดปริมาณ

น้ํามันมากที่สุด (26.95 %) และสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาไดดี เชน สบู ลิปบาลม 

(3.8) การทดสอบระบบการสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุม โดย

ศึกษาในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อใหไดขอมูลในการพัฒนากระบวนการสงเสริมใหเกษตรกรสามารถปลูกเฮมพ

ไดภายใตระบบการควบคุมที่เหมาะสม เร่ิมต้ังแตการขออนุญาตปลูก การทําขอตกลงและช้ีแจงทําความเขาใจ

กับเกษตรกรในวิธีการควบคุม ไดแก การบันทึกพิกัดแปลง ขนาดแปลง จัดทําปายแสดงความเปนเจาของ

แปลง การกําหนดระยะเวลาปลูก และเก็บเกี่ยว (ตองเก็บเกี่ยวกอนออกดอกเพศผู) และการตรวจติดตามการ

ปลูกเฮมพรวมกับหนวยงานทั้งในระดับพื้นที่ และหนวยงานจากสวนกลางเพื่อไมใหมีการปลูกพืชเสพติด

ปลอมปน และเก็บเกี่ยวหมดทั้งแปลง  

 2.4.3 สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ทําหนาที่สํารวจพื้นที่ปลูกเฮมพทั่วประเทศ

ตามภารกิจของสถาบัน เพื่อจัดทําขอมูลเฝาระวังการปลูกพืชเสพติของประเทศไทยและสามารถใชเปน
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หลักฐานประกอบการพิจารณาการอนุญาตและเปนเคร่ืองมือในการกํากับติดตาม ควบคุมการเพาะปลูกเฮมพ

ตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข 

2.4.4 หนวยงานในพื้นที่อ่ืนๆ 

(1) ศูนยศิลปาชพี ไดแก  

(1.1) โครงการศิลปาชีพพื้นที่โครงการพัฒนาเพือ่ความมัน่คง พื้นที่ภูขัด ภูเมีย่ง ภูสอย

ดาว อําเภอชาติตระการ จังหวัดพษิณุโลก กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา และพันธุพชื มสีมาชิกกลุมผาใย

กัญชง จาํนวน 18 คน 

(1.2) โครงการศิลปาชีพพื้นที่อําเภอพบพระ ต.คีรีราษฎร อ. พบพระ จ. ตาก มีเกษตรกร

ในพืน้ที่รับผิดชอบ ปลูกและแปรรูปเฮมพอยูมากโดยเฉพาะ บานคีรีราษฎร และบานใหมยอดคีรี ซึง่สวน

ใหญเปนการปลูกเพื่อใชสอยในครัวเรือน และจะจัดสงทีโ่ครงการศิลปาชีพบาง ในกรณีมีโอกาสพเิศษตางๆ  

(1.3) โครงการศิลปาชีพบานรมฟาทอง อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย มีการฝกสอน

ชาวเขาทอผาจากใยเฮมพ และผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากตนเฮมพ  

(2) ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน บานรมโพธ์ิไทย (เลาอู) หมูที่ 9 ตําบลตับเตา  

อ.เทิง จ. เชียงราย ไดศึกษาทดลองปลูกขยายพันธุและการแปรรูปเสนใย และการจัดการกลุมและพื้นที่

เพาะปลูกสําหรับกลุมผูผลิตเฮมพสําหรับสมาชิก พรอมควบคุมไมนําไปใชเปนสารเสพติด แตจะแปรรูปให

เปนวัตถุดิบ เพื่อใหชาวเขาในพื้นที่ใชเปนวัสดุสําหรับทําเครื่องจักสาน ผลิตภัณฑชาวเขาออกขายสู

ทองตลาด เพื่อเปนการสรางรายไดอีกทางหนึ่ง  

(3) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริดอยแบแล อ.อมกอย จ.เชียงใหม 

กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา และพันธุพืช มีการทดลองปลูกกัญชง โดย สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิต์ิ ซึ่งปลูกเฮมพในแปลงทดลอง จํานวน 2 แปลง พื้นที่ 10 ไร 

(4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร ไดดําเนินงาน
วิจัยดังนี้ 

(4.1) การตรวจสอบ ลายพิมพดีเอ็นเอ ของเฮมพ โดยวิธีอารเอพีดี จากการศึกษา

ตัวอยางจากใบไดแก เฮมพไทย (1) เฮมพเยอรมัน (2) กัญชาไทย มาสกัดดีเอ็นเอ และวิเคราะห

ความสัมพันธทางพันธุกรรม พบวา เฮมพไทยมีความสัมพันธใกลชิดกับกัญชาโดยมีพันธุกรรมเหมือนกัน 

61% และทั้ง 2 ชนิดมีพันธุกรรมเหมือนกับเฮมพเยอรมัน 47%  

(4.2) ศึกษาลักษณะโครงสรางภายในลําตน ซึ่งพบวาเฮมพมีการสรางเสนใย (fiber)  

2 ชนิด จัดเรียงแยกกันอยางชัดเจน ในชั้น cortex เรียกวา blast fiber และกลุมเซลลขนาดเล็กเรียงเปนวง
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อยูอยูดานในติดกับ vascular cambium เรียกวา phloem fiber และระหวาง fiber ทั้งสองชนิดยังพบ

เนื้อเยื่อ parenchyma แทรกอยู fiber ทั้ง 2 ชนิดเกี่ยวของกับการใชประโยชนดานเสนใย สวน fiber ในชั้น

นของ secondary xylem ใชประโยชนดานเยื่อกระดาษ  

(4.3) คุณสมบัติทางกายภาพของเสนใยเฮมพ  พบวาเสนใยสวนเปลือกตน มีความยาว

เฉล่ีย 22.0-30.2 mm  มีความละเอียด 17.7 mm (15.7 – 22.9) ซึ่งใกลเคียงกับลินิน มีความเหนียว 25.5 

cN/tex (19.2-25.5) นอกจากนั้นยังมีความเงางาม ดวยคุณสมบัติดังกลาวจึงทําใหเสนใยเฮมพเหมาะที่จะ

นํามาใชในการผลิตส่ิงทอ โดยผาทอเฮมพมีความสวยงามและมีราคาแพง  
 

2.5 ประเด็นของการพัฒนาเฮมพที่ควรดําเนินการตอเนื่องตอไป 

2.5.1 การพัฒนาสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ตํ่า และเปอรเซ็นตเสนใยสูง  

มุงพัฒนาพันธุ เพื่อใหไดสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ตํ่า และมีผลผลิตเสนใยหรือ

ปริมาณเมล็ดสูงและมีคุณภาพดี โดยมีหนวยงานรับผิดชอบข้ึนทะเบียนพันธุ การรับรองพันธุ และผลิต

เมล็ดพันธุ ของสายพันธุเฮมพที่มีสาร THC ตํ่า สําหรับการสงเสริมแกเกษตรกร ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง

ดําเนินการตอเนื่องในการปรับปรุงพันธุเฮมพ ปริมาณสาร THC ตํ่า และเปอรเซ็นตเสนใยสูง ใหมีลักษณะ

ทางพันธุกรรมคงที่ หรือมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมตํ่า และจดทะเบียนรับรองพันธุ เพื่อสามารถใชเปน

พันธุสงเสริมใหแกเกษตรกรปลูกภายใตเงื่อนไขของระบบการควบคุมได 

2.5.2 การศึกษาแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ 

เนื่องจากเฮมพเปนพืชผสมขาม ซึ่งจะทําใหเกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมในทุกชั่วรุนของ

การผลิตเมล็ดพันธุ แตหากสามารถควบคุมการผสมใหอยูเฉพาะสายพันธุที่มีพันธุกรรมคงที่หรือมีความ

แปรปรวนทางพันธุกรรมตํ่า ก็จะสามารถคงลักษณะพันธุหรือสายพันธุเฮมพที่ตองการได ดังนั้นในการผลิต

เมล็ดพันธุเฮมพ จึงจําเปนตองมีระบบและวิธีการในการผลิตเมล็ดพันธุที่เหมาะสม เพื่อใหการขยายเมล็ด

พันธุยังคงลักษณะพันธุกรรมเดิม โดยอาจมีระบบการควบคุมระยะหางของแปลงปลูกเมล็ดพันธุกับแปลง

ปลูกเฮมพอ่ืนๆ ตามคําแนะนําการผลิตเมล็ดพันธุพืชผสมขาม หรือ การสรางโรงเรือนผลิตเมล็ดพันธุ รวม

ไปถึงการดูแลรักษา ปองกันกําจัดโรคแมลง และวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ 

2.5.3 การพัฒนา THC test kit และการตรวจสอบยืนยันสายพันธุดวยเทคนิคชีวโมเลกุล 

ผลการดําเนินงานที่ผานมาสามารถแยกความแตกตางระหวางเฮมพกับกัญชา ไดชัดเจนดวยการ

พิจารณาจากปริมาณสารเสพติด THC หรือ ลักษณะพันธุกรรมระดับโมเลกุล ซึ่งการพัฒนา THC test kit ยังมี
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ขอจํากัดในการวัดคือ สามารถวัดไดเฉพาะตัวอยางใบแหง จึงควรพัฒนาชุดตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพและ

ตรวจวัดตัวอยางใบสดเฮมพเพื่อตรวจสอบยืนยันสายพันธุดวยเทคนิคชีวโมเลกุล โดยสรุปวาควรพฒันาวธิกีาร

วิเคราะหตรวจสอบเพื่อใหไดวิธีตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจงสําหรับเฮมพ 

2.5.4 การศึกษาดานเขตกรรม 

การเพาะปลูกและผลิตเฮมพ ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและคุมคาการลงทุน และพัฒนา

กระบวนการเพาะปลูกเฮมพและใชปจจัยการผลิตที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเฮมพใน

สภาพแวดลอมตางๆ โดยเนนการวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวม รวมไปถึงการวิจัยเพื่อสังเคราะหองคความรู

และภูมิปญญาการปลูกและแปรรูปเฮมพ และวิธีการควบคุมสาร THC โดยการใชธาตุอาหารพืชบางอยาง 

2.5.5 การพัฒนากระบวนการแปรรูปเสนใย 

การพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีและเคร่ืองมือแปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ เพื่อลดข้ันตอน

และลดระยะเวลาในการผลิต ปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพที่มีรูปแบบทันสมัย พัฒนา

กระบวนการทอผาเฮมพใหไดขนาดมาตรฐาน และมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการตลาด 

และเตรียมความพรอมดานระบบบําบัดน้ําเสียในกระบวนการตมและยอมสี 

2.5.6 การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากเสนใย 

ลักษณะผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพของชาวเขาสวนใหญจะยังคงมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน ตามที่

ลูกคาในตลาดมีความตองการ จึงควรพัฒนาผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพทั้งในดานคุณภาพและมาตรฐาน

เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นกับลูกคา และสรางมาตรฐานในการซ้ือขายผลิตภัณฑในตลาดเฮมพ และอีกแงหนึ่ง 

ยังมีลูกคาในกลุมของชาวตางประเทศที่นิยมผลผลิตภัณฑหัตถกรรมที่มีความเอกลักษณเฉพาะถ่ิน จึงควร

พัฒนา Branding ผลิตภัณฑจากใยเฮมพในลักษณะ Green hemp 

2.5.7 การศึกษาดานตนทุนและการสงเสริมการตลาด 

ใหความสําคัญกับการศึกษาระบบตลาดและ Value chain ของเฮมพเพื่อพัฒนาแนวทาง

การตลาดที่เหมาะสมของเฮมพในประเทศไทย ไดแก ตนทุนการผลิต และระบบเครือขายผูคาผลิตภัณฑ

เฮมพ 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

2-24 
 

2.5.8 การแปรรูปผลิตภัณฑจากนํ้ามันในเมล็ด 

การตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการ สําหรับพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ

เคร่ืองสําอางจากเมล็ดเฮมพ ต้ังแตการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเมล็ด ไดแก กระบวนการสกัดน้ํามัน

เฮมพคุณภาพ การตรวจสอบองคประกอบ คุณคาทางโภชนาการ และแนวทางการนําไปใชประโยชน 

2.5.9 การทดสอบระบบการสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมแกเกษตรกร ใน
พื้นที่โครงการหลวง 

การสงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบการควบคุม โดยกําหนดใหมีหนวยงานที่

ข้ึนทะเบียนและควบคุมกลุมเกษตรกรผูปลูก มีหนวยงานรับผิดชอบในการอนุญาตปลูกแกเกษตรกร และมี

คณะกรรมการและหนวยงานรับผิดชอบหลัก และควบคุมในแตละข้ันตอนการผลิตเฮมพภายใตระบบ

ควบคุมโดยลดข้ันตอนและระยะเวลาการอนุญาต ไดแก การพัฒนาศูนยเรียนรูและสงเสริมการปลูกเฮมพ

ภายใตระบบการควบคุม และเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรผูผลิตเฮมพ รวมทั้งมีการจัด

ประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของชุมชนในการสงเสริมการปลูกเฮมพ และจัดอบรมถายทอดความรู 

ข้ันตอนวิธีการ กํากับดูแลใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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บทที่ 3 

การศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูกเฮมพ 

 

3.1 พื้นที่ปลูกเฮมพในประเทศไทย  

พื้นที่ปลูกเฮมพในประเทศไทย สวนใหญจะเปนพื้นที่ที่ชนเผามงต้ังชุมชนอยู เนื่องจากเฮมพเปนพืช

ที่ใชในพิธีกรรมของชนเผามง พื้นที่ต้ังของชุมชนอยูบนที่ลาดเขามีระดับความสูงที่จากระดับน้ําทะเลปาน

กลางต้ังแต 500 เมตร ข้ึนไปจนถึง 1,400 เมตร  ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีชนเผามงอาศัยอยูจํานวน 

14 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง แพร นาน ตาก พิษณุโลก กําแพงเพชร 

เพชรบูรณ พะเยา สุโขทัย และอุทัยธานี ดังภาพที่ 3.1 

จากการสํารวจพื้นที่ปลูกเฮมพของสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดต้ังแต พ.ศ. 2548–2552 มีพื้นที่ปลูกเฮมพอยูใน 6 จังหวัด 

ไดแก เชียงใหม นาน ตาก เชียงราย พะเยา แมฮองสอน พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 47.30 ไร โดยมีพื้นที่

ปลูกในจังหวัดตากมากที่สุด 39.25 ไร รองลงมาเปนเชียงใหม 6.26 ไร ดังภาพที่ 3.2 

พ.ศ. 2551-2552 มูลนิธิโครงการหลวงไดจัดทําโครงการนํารองเพื่อศึกษาระบบการสงเสริมการ

ปลูกเฮมพ ภายใตระบบการควบคุมในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 8 แหง สวนใหญเปนพื้นที่ในจังหวัด

เชียงใหม 7 แหง และจังหวัดพะเยา 1 แหง โดยมีจํานวนแปลงสงเสริมและแปลงสาธิตการปลูกทั้งหมด  

13 แปลง พื้นที่ปลูกรวม 17.33 ไร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ไดดําเนินโครงการ

นํารองเพื่อศึกษาระบบการสงเสริมการปลูกเฮมพรวม 2 พื้นที่ ไดแก โครงการขยายผลโครงการหลวงถํ้า

เวียงแก จํานวน 13 แปลง พื้นที่ 1.41 ไร และโครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย จํานวน 7 แปลง 

พื้นที่ 1.27 ไร ดังภาพที่ 3.3 

การศึกษาสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตอการปลูกเฮมพใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ระหวางเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2552 – เมษายน พ.ศ. 2553 จะชี้ใหเห็นถึงภาพรวมของพื้นที่ปลูกเฮมพบนพื้นที่สูงและพื้นที่ปฏิบัติงาน

ของหนวยงานตางๆ ที่ไดดําเนินงานเกี่ยวกับเฮมพบนพื้นที่สูงที่ผานมาทั้ง 17 จังหวัด โดยการสัมภาษณขอมูล

หนวยงาน ผูนําชุมชน เกษตรกรและจากการรวบรวมเอกสารจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
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ภาพที่ 3.1  การกระจายตัวของชนเผามงบนพ้ืนที่สูง ในเขต 17 จังหวดัประเทศไทย พ.ศ. 2551/52 

ที่มา:สถาบันวจิัยและพัฒนาพื้นที่สูง , 2552 
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ภาพที่ 3.2 พืน้ที่ปลูกเฮมพต้ังแต พ.ศ. 2548-2552 

   ที่มา : สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกัน 

   และปราบปรามยาเสพติด , 2552 
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ภาพที่ 3.3 โครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพ ภายใตระบบการควบคุมในพื้นที่โครงการหลวง   

                ประจําป พ.ศ. 2552 

 ที่มา : สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง , 2552 
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3.2 ภาพรวมของพื้นที่ 17 จังหวัด  

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาและวิเคราะหศักยภาพพื้นที่สูงของภาคเหนือที่เหมาะสมในการ

สงเสริมการปลูกเฮมพในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบดวย กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม 

นครสวรรค ตาก นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ 

และ อุทัยธานี มีพื้นที่รวม 169,644.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 106 ลานไร  

3.2.1 ลกัษณะภูมิประเทศ 

ภาคเหนือมีเทือกเขาท่ีสําคัญ คือ เทือกเขาหลวงพระบาง เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนน

ธงชัย เทือกเขาผีปนน้ํา เทือกเขาขุนตาล และเทือกเขาเพชรบูรณ ยอดเขาท่ีสูงที่สุดอยูที่ดอยอินทนนท 

จังหวัดเชียงใหม มีความสูงประมาณ 2,595 เมตร เทือกเขาในภาคเหนือเปนแหลงกําเนิดของแมน้ําสาย

ยาว 4 สาย ไดแก แมน้ําปง วัง ยม และนาน แมน้ําดังกลาวนี้ไหลผานเขตที่ราบหุบเขา พื้นที่ทั้งสองฝงลําน้ํา

จึงมีดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก ทําใหมีผูคนอพยพไปต้ังหลักแหลงในบริเวณดังกลาวหนาแนน 

นอกจากนี้ภาคเหนือยังมีแมน้ําสายส้ันๆ อีกหลายสาย ไดแก แมน้ํากก และแมน้ําอิง ซึ่งไหลลงสูแมน้ําโขง 

แมน้ําปาย แมน้ําเมย และแมน้ํายวม ซึ่งไหลลงสูแมน้ําสาละวิน สําหรับพื้นที่ที่มีระดับความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลางสวนใหญต้ังแต 500 เมตร สวนใหญอยูในจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย 

นาน ตาก และในบางพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ  พิษณุโลก แพร ลําพูน ลําปาง พะเยา กําแพงเพชร  และ

อุทัยธานี ภูมิประเทศที่สูงนี้เปนพื้นที่ที่ชาวเขาเผาตางๆ อาศัยอยูไดแก กะเหร่ียง มง มูเซอ เยา อีกอ และ

ลีซอ การต้ังชุมชนของชาวเขาในพื้นที่เหลานี้อยูหางไกลจากเมืองใหญ ทุรกันดาร มีการคมนาคม

ยากลําบากสวนพื้นที่ราบบริเวณหุบเขาและแถบลุมแมน้ําปง วัง ยม นาน ลุมน้ํากก และน้ําอิง มีความอุดม

สมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกขาว และพืชไร รวมทั้งไมผลหลากหลายชนิด  

สวนพื้นที่ของจังหวัด พิจิตร อุตรดิตถ สุโขทัย และนครสวรรค สวนใหญมีระดับความสูงของ

พื้นที่จากระดับน้ําทะเลปานกลางสวนใหญตํ่ากวา 500 เมตร  มีเพียงพื้นที่บางสวนที่มีระดับความสูงของ

พื้นที่จากระดับน้ําทะเลปานกลางต้ังแต 500 เมตร  

3.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ภาคเหนือมีภูมิอากาศแบบรอนชื้นสลับรอนแหงแลง ในชวงฤดูฝนที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

พัดผานประเทศไทย ซึ่งเปนชวงฤดูฝนดานที่ตนลมจะไดรับปริมาณฝนมากกวาดานปลายลม ซึ่งฝนที่ตก อยูนั้น

เปนลักษณะของฝนภูเขา พื้นที่หนาเขาจะไดรับฝนมากกวาดานหลังเขา และไดรับฝนจากพายุดีเปรสชันที่พัดมา

จากทะเลจีนใต จังหวัดที่มีปริมาณน้ําฝนมากที่สุดของภาคเหนือ คือ จ.เชียงราย จังหวัดที่มีปริมาณน้ําฝนนอย

ที่สุดคือ จ.ลําพูน  โดยภาคเหนือมีลักษณะภูมิอากาศแบงได 3 ฤดู ไดแก   
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ฤดูฝน เร่ิมประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและไปส้ินฤดูในเดือนกันยายนหรือตนเดือน

ตุลาคม ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดมาจากอาวเบงกอล และจากพายุดีเปรสชันที่

พัดจากทะเลจีนใต  

ฤดูหนาว  ร่ิมตนประมาณกลางเดือนตุลาคมและส้ินสุดประมาณเดือนกุมภาพันธ ซึ่งไดรับ

อิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาคเหนือมีภูมิอากาศที่หนาวกวาภาคกลาง และภาคใต เพราะอยู

ใกลแนวเคลื่อนที่ของอากาศหนาวเย็นที่เคล่ือนที่จากเขตความกดอากาศสูงในไซบีเรียและผานประเทศจีน  

ฤดูรอน เร่ิมตนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธและไปส้ินสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 

ในเดือนกุมภาพันธมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเร่ิมออนกําลังลง ทําใหลมตะวันออกเฉียง ใตจากทะเลจีนมี

กําลังแรงข้ึน เปนผลใหเกิดพายุฤดูรอนข้ึนในภาคเหนือเปนคร้ังคราว ในเดือนมีนาคมและเมษายนอุณหภูมิ

ในภาคเหนือสูงข้ึนมาก 

3.2.3 ชนเผามง 

มง หรือ แมว เปนชาวเขาสายจีน-ธิเบตในกลุมจีนเดิม เปนกลุมใหญอันดับที่สองรองจากชน

เผากะเหร่ียงที่อาศัยอยูในประเทศไทย ที่ต้ังหมูบานจะอยูบนที่ลาดเขาในระดับความสูงต้ังแต 500 เมตร 

จนถึงระดับความสูง 1,400 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล  

ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวขยาย  มีสมาชิกในครอบครัวมากเฉลี่ยประมาณ  

7-9 คน มีผูชายเปนหัวหนาครอบครัว การสืบเชื้อสายถือทางฝายชายเปนหลัก มงนับถือระบบอาวุโสอยาง

เครงครัด นอกจากนี้เมื่อมีการแตงงานเกิดข้ึนฝายหญิงตองไปอาศัยอยูกับครอบครัวฝายชาย และยอมรับ

การที่สามีมีภรรยาไดหลายคน แมวเช่ือและนับถือผีตางๆ และมีการบูชาผีบรรพบุรุษ ความเช่ือเร่ืองผี 

ของมงจะเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย 

มงดํารงชีพดวยการปลูกขาวไรเพื่อการบริโภค และปลูกขาวโพดเพื่อการเล้ียงสัตว แตเดิม

ปลูกฝนเพื่อเปนรายได และทําการเกษตรแบบไรเล่ือนลอย ปจจุบันสวนมากเปลี่ยนมาทําการเกษตรที่ไม

หมุนเวียน โดยเนนปลูกพืชที่สรางรายได เชน กะหลํ่า แครอท มันฝร่ัง เปนตน นอกจากการเกษตรแลว มง

ยังมีงานฝมือ เชน ทอผา และการทําเคร่ืองเงิน โดยเฉพาะงานหัตถกรรมที่เปนอัตลักษณของชนเผามงโดย

ใชเสนใยจากเฮมพเปนพืชที่ใชในวิถีชีวิตและประเพณีตางๆ ของชนเผา โดยมงปลูกเฮมพเพื่อปนเสนใย 

และทอผาใยเฮมพ เพื่อผลิตเคร่ืองนุงหมตามวัฒนธรรมประเพณีที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่ง

นอกจากจะใชผาเสนใยเฮมพเปนเครื่องนุงหมในครัวเรือนแลว มงยังใชผาเสนใยเฮมพในพิธีกรรมที่

ถายทอดสืบกันมา ปจจุบันมงสวนใหญเลิกปลูกเฮมพเนื่องจากเกรงปญหาดานกฎหมายแตยังมีการ

ลักลอบปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กในพ้ืนที่หางไกล ยกเวนชาวเขาเผามงที่อําเภอพบพระ และอําเภอแมสอด 
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จังหวัดตาก ซึ่งบริเวณดังกลาวมีพื้นที่ปลูกขนาดใหญ และแปรรูปเปนผลิตภัณฑภายใตการดูแลของศูนย

ศิลปาชีพพิเศษ  

สภาพพื้นที่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ มี 14 จังหวัด ที่มีชนเผามงอาศัยอยู ไดแก เชียงราย 

เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง แพร นาน ตาก พิษณุโลก กําแพงเพชร เพชรบูรณ พะเยา สุโขทัย และ

อุทัยธานี ดังตารางที่ 3.1 

ตาราง 3.1 จํานวนประชากรชนเผามงในพื้นที่ 14 จงัหวัดที่ชนเผามงอาศัยอยู 

ที่ จังหวัด อําเภอ 

ประชากรท่ีสงูรวม 

ชนเผามง 
ชนเผาอ่ืนและ 
ไทยพื้นราบ 

1 เชียงใหม 15 16,943 84,026 

2 นาน 12 18,412 8,988 

3 เชียงราย 8 21,320 22,269 

4 ตาก 9 17,974 17,573 

5 เพชรบูรณ 3 12,644 1,972 

6 แมฮองสอน 5 3,153 13,458 

7 พิษณุโลก 2 5,720 2,613 

8 ลําปาง 6 1,113 3,963 

9 กําแพงเพชร 3 2,442 1,631 

10 แพร 3 2,532 2,024 

11 พะเยา 3 7,737 4,492 

12 ลําพนู 4 47 22,096 

13 สุโขทัย 1 178 984 

14 อุทัยธาน ี 1 18 933 

    75 110,233 187,022 

ท่ีมา: ขอมูลประชากรเฉพาะพื้นท่ีสูงจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง ; 2552 

 เม่ือพิจารณาถึงการกระจายตัวของชนเผามงโดยอาศัยระดับความสูงของพื้นที่ต้ังชุมชน สามารถจําแนกเปน

กลุมไดดังตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2 จํานวนประชากรบนพื้นที่สูงแตละระดับความสูงที่มีชนเผามงอาศัยอยู แบงตามจังหวัด 

ที่ จังหวัด อําเภอ 

ความสูงพื้นที่ต่ํากวา 500 เมตร ความสูงพื้นที่ 500- 1,000  เมตร ความสูงพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร 

จํานวน จํานวน จํานวน 

ตําบล ครัวเรือน ประชากรที่สูงรวม ตําบล ครัวเรือน ประชากรที่สูงรวม ตําบล ครัวเรือน ประชากรที่สูงรวม 

1 เชียงใหม 15 2 657 2,999 10 8,260 25,886 18 14,290 72,084 

2 นาน 12 12 2,851 15,750 12 1,385 7,588 6 583 4,062 

3 เชียงราย 8 7 2,106 11,889 4 5,506 29,468 2 402 2,232 

4 ตาก 9 15 3,862 12,307 14 4,530 24,898 4 533 2,873 

5 เพชรบูรณ 3 2 355 1,937 5 1,772 10,374 2 360 2,305 

6 แมฮองสอน 5 - - - 3 2,314 9,314 3 1,460 7,297 

7 พิษณุโลก 2 4 911 4,279 3 619 3,537 1 107 517 

8 ลําปาง 6 8 868 3,420 4 293 1,260 1 93 396 

9 กําแพงเพชร 3 5 738 3,831 2 30 242 - - - 

10 แพร 3 5 653 2,828 2 246 1,728 - - - 

11 พะเยา 3 6 840 5,202 3 1,567 7,027 - - - 

12 ลําพูน 4 4 3,397 13,656 2 2,324 8,487 - - - 

13 สุโขทัย 1 3 257 1,162 - - - - - - 

14 อุทัยธานี 1 1 179 762 1 44 189 - - - 

    75 74 17,674 80,022 65 28,890 129,998 37 17,828 91,766 

ที่มา: ขอมูลประชากรเฉพาะพื้นที่สูงจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ; 2552 

3-8 
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3.3 กรอบการศึกษาและวิเคราะห  
3.3.1 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาการดําเนินงาน และสถานการณปจจุบันที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก และใชประโยชน

เฮมพในชุมชนเปาหมาย  

2) เพื่อวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่และคัดเลือกชุมชนที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูกเฮมพ 

3.3.2 กลุมเปาหมาย 

 หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เปาหมาย ผูนําชุมชน และเกษตรกรชาวเขา โดยเฉพาะอยางยิ่งชน

เผามง และชนเผาอ่ืนที่ใชประโยชนจากเฮมพ โดยกําหนดศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ไดแก 

เชียงราย เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง แพร นาน ตาก พะเยา อุตรดิตถ สุโขทัย พิษณุโลก 

กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ นครสวรรค และอุทัยธานี 

3.3.3 การรวบรวมขอมูล 

ใชวิธีการรวบรวมขอมูล 2 วิธี ไดแก สัมภาษณขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ และการจัดประชุม

กลุมยอยเฉพาะหนวยงานของจังหวัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเฮมพ ไดแก เชียงใหม นาน ตาก เพชรบูรณ 

แมฮองสอน และการสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ 17 จังหวัด โดยมี

ประเด็นการสัมภาษณในแตละกลุม ดังตารางที่ 3.3 

ตารางที่ 3.3 สรุปประเด็นแบบสัมภาษณ 3 กลุม  

แบบสัมภาษณ ประเด็น 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 1. การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

2. การสงเสริมการปลูกและการสรางมูลคาเพิ่ม 

3. การสรางความรวมมือระหวางประเทศ 

4. ดานการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและกฎหมายใหเอ้ือตอการ

พัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

5. การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ความเช่ือมโยงของแตละ

หนวยงานรวมทั้งปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขที่ผานมา 
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แบบสัมภาษณ ประเด็น 

ผูนําชุมชน 1. ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ 

2. ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพในพื้นที่ 

เกษตรกรผูปลูกเฮมพ 1. ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมาในพื้นที่โครงการหลวง 

โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และใน

พื้นที่ที่เกษตรกรปลูกเฮมพเองโดยไมเกี่ยวกับหนวยงาน 

2. ข้ันตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ  

3. ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพ 

 

1) วิธีการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการ

สุมตัวอยางที่ประชากรทุกพื้นที่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือเปนตัวอยางในการสัมภาษณกลุมที่ 1 หนวยงาน

ราชการจํานวน 17 จังหวัด 75 อําเภอ และกลุมที่ 2 ผูนําชุมชนจํานวน 15 จังหวัด 34 อําเภอ  38ตําบล 

หมูบาน สวนกลุมที่ 3 เกษตรกร ใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือก

ศึกษาจากประชากรที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงคที่จะศึกษาคือเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกเฮมพซึ่งเปน

พืชวัฒนธรรมของชนเผามงจึงไดสุมจากพื้นที่ชนเผามงจํานวน 10 จังหวัด 27 อําเภอ 32 ตําบล  

46 หยอมบาน รายละเอียดดังนี้ 

กลุมที่ 1 หนวยงานราชการรายละเอียดดังตารางที่ 3.2 เพื่อสัมภาษณการจัดทําแผนปฏิบัติ

การพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557)  

ตารางที่ 3.4 จํานวนแบบสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของใน 17 จังหวัดภาคเหนือ 

ที่ หนวยงาน จํานวนแบบ
สัมภาษณ 

(ชุด) 

1 โครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวง 12 

2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2 

3 องคกรสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 1 

4 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 5 

5 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 5 
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ที่ หนวยงาน จํานวนแบบ
สัมภาษณ 

(ชุด) 

6 ตํารวจภูธร 5 

7 ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 5 

8 ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง 6 

9 สํานักงานเกษตรจังหวัด 17 

10 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 2 

11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  7 

12 กระทรวงสาธารณสุข 2 

13 พัฒนาชุมชน 5 

14 กรมวิชาการเกษตร 6 

15 องคการบริหารสวนตําบล 10 

 รวม 90 

 
กลุมที่ 2 ผูนําชุมชนเพื่อสัมภาษณศักยภาพของพื้นที่ในการดําเนินงานพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง

ภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) จํานวน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีพื้นที่สัมภาษณผูนําชุมชน 

จํานวน 17 จังหวัดภาคเหนือ แบงกลุมสัมภาษณตามระดับความสูง 3 กลุม และจํานวนกลุมตัวอยางที่สุม

ดังตารางที่ 3.  

ตารางที่ 3.5 การแบงกลุมสัมภาษณตามระดับความสูง 

ระดับความสูง รายละเอียด จํานวนแบบ
สัมภาษณ (ชุด) 

มากกวา1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล พื้นที่ 7 จังหวัด 26 อําเภอ 37 ตําบล 69 หยอมบาน  22 

500-1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล พื้นที่ 14 จังหวัด 41 อําเภอ 50 ตําบล 96 หยอมบาน 30 

ตํ่ากวา 500 เมตรจากระดับน้ําทะเล พื้นที่ 12 จังหวัด 27 อําเภอ 41 ตําบล 66 หยอมบาน  22 

 รวม 74 

รวมแบบสัมภาษณผูนําชุมชนทั้ง 3 กลุมระดับความสูง จํานวน 74 ชุด 
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 กลุม 3 เกษตรกร เพื่อสัมภาษณปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมาในพื้นที่

โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และในพื้นที่ที่

เกษตรกรปลูกเฮมพเองโดยไมเกี่ยวกับหนวยงาน แลวนํามาวิเคราะหประกอบการวางแผนปฏิบัติการ

พัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) โดยสัมภาษณเกษตรกรชนเผามง โดยได

สัมภาษณเกษตรกรผูที่ปลูกเฮมพ และยังคงมีพื้นที่ปลูกเฮมพในปจจุบัน ดังตารางที่ 3.6 ในพื้นที่ 10 จังหวัด 

27 อําเภอ 32 ตําบล 46 หยอมบาน และสัมภาษณจํานวนแบบสัมภาษณ ทั้งหมด176 ชุด 

ตารางที่ 3.6 พื้นที่สัมภาษณขอมูลเกษตรในพื้นที่มกีารปลูกเฮมพ 
ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หยอมบาน หมู ชนเผา สูง 

1.  พะเยา ปง ผาชางนอย สิบสองพัฒนา 7 มง,เม่ียน 493 

2.  พะเยา ภูซาง ทุงกลวย คอดยาว 10 มง 442 

3.  แมฮองสอน ขุนยวม แมอูคอ ปางตองมง 

(ปางตอง) 

3 มง 1,041 

4.  แมฮองสอน ขุนยวม แมอูคอ อูคอมง(แมอูคอ) 6 มง 1,232 

5.  แมฮองสอน เมือง หมอกจําแป นาปาแปก 4 มง 962 

6.  แมฮองสอน เมือง หวยโปง ไมโครเวฟ 11 มง 1,302 

7.  แมฮองสอน ปาย เมืองแปง แกงหอม 5 มง 987 

8.  แมฮองสอน ปาย เมืองแปง หวยฮะ 3 มง 1,025 

9.  เชียงราย พญาเม็งราย แมเปา ขุนหวยแมเปา 5 มง 441 

10.  เชียงราย พญาเม็งราย แมเปา กระแล 7 มง 403 

11.  เชียงราย เวียงแกน ปอ หวยคุ 8 มง 855 

12.  เชียงราย เวียงแกน ปอ ทรายทอง 7 มง 443 

13.  เชียงราย ขุนตาล ยางฮอม พญาภิภักษณ 13 มง 1,075 

14.  เชียงราย เทิง ตับเตา พญาเลาอู 23 มง,อาขา 993 

15.  เชียงใหม เมือง สุเทพ ดอยปุย 11 มง,ไทยพื้นราบ 1,281 

16.  เชียงใหม จอมทอง บานหลวง ขุนกลางใต 7 มง 1,280 

17.  เชียงใหม แมแจม แมศึก ปางอุง 1 มง 1,271 

18.  เชียงใหม แมริม โปงแยง แมสาใหม 6 มง 1,010 

19.  เชียงใหม แมวาง แมวิน ขุนวาง 12 มง 1,265 

20.  เชียงใหม แมวาง แมวิน ปาไผ 13 มง 1,048 
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หยอมบาน หมู ชนเผา สูง 

21.  ตาก เมือง แมทอ มงใหม 7   

22.  ตาก วังเจา เชียงทอง ผาผ้ึง 6 มง 510 

23.  ตาก วังเจา นาโบรถ วังตําลึง 5 มง 143 

24.  ตาก วังเจา นาโบรถ วังน้ําเย็น 8 มง 227 

25.  ตาก แมสอด มหาวัน เจดียโคะ 6 ไทยพื้นราบ 598 

26.  ตาก แมสอด มหาวัน เจดียโคะใหม 7 มง 600 

27.  ตาก พบพระ คีรีราษฏร ใหมคีรีราษฏร 9 มง 806 

28.  ตาก พบพระ คีรีราษฏร รมเกลาสหมิตร 5 มูเซอ 843 

29.  ตาก พบพระ คีรีราษฏร ใหมยอดคีรี 10 มง 828 

30.  ตาก พบพระ รวมไทยพัฒนา รวมไทยพัฒนาที่ 6 9 ไทยพื้นราบ 763 

31.  ตาก พบพระ รวมไทยพัฒนา รวมไทยสามัคคี 9 มง 740 

32.  พิษณุโลก นครไทย นาบัว ภูขัด 15 มง 920 

33.  พิษณุโลก ชาติตระการ บอภาค สงบสุข 15 มง 910 

34.  นาน สองแคว นาไรหลวง ถํ้าเวียงแก 1 มง 722 

35.  นาน แมจริม น้ําพาง น้ําตวง 9 มง 750 

36.  นาน สันติสุข พงษ ดอนไพรวัลย 10 มง 504 

37.  เพชรบูรณ หลมเกา วังบาล ทับเบิก 14 มง 1,263 

38.  เพชรบูรณ เขาคอ เข็กนอย เข็กนอย 2 มง 678 

39.  เพชรบูรณ เขาคอ เข็กนอย เลาลือเกา 5 มง 676 

40.  เพชรบูรณ เขาคอ เข็กนอย บานศักด์ิเจริญ 7 มง 666 

41.  เพชรบูรณ เขาคอ เข็กนอย ชัยชนะ 8 มง 666 

42.  แพร สอง เตาปูน บานแมแรม 12 มง 630 

43.  แพร รองกวาง หวยโรง ครกหนานทา 8 มง 702 

44.  ลําปาง งาว บานหวด แมพราว 5 ไทยพื้นราบ 357 

45.  ลําปาง งาว บานหวด แมพราว ลป.8 5 มง 521 

46.  ลําปาง เมืองปาน แจซอน ใหมพัฒนา 8 มง 427 

รวม 10 จังหวัด 27 อําเภอ 32 ตําบล 46 หยอมบาน    
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ภาพที่ 3.4 พื้นที่สัมภาษณขอมูลโครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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รวมแบบสัมภาษณ 3 กลุม จํานวน 340 ชุด ระยะเวลาดําเนินงานสัมภาษณระหวาง 4 

มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2553 ดังตารางที่ 3.7  

 ตารางที่ 3.7 จํานวนแบบสัมภาษณที่สุมของกลุม 

แบบสัมภาษณ จํานวนแบบสัมภาษณ (ชดุ) 

UUกลุม 1UU หนวยงานในพื้นที่ 17 จังหวัด 90 

UUกลุม 2UU ผูนําชุมชน 74 

UUกลุม 3UU เกษตรกร 176 

รวม 340 

 

2) จัดประชุมกลุมยอย (Focus group) กับผูนําชุมชนหรือแกนนําชุมชน ผูนําเกษตรกรผูผลิต

เฮมพ และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อวิเคราะหศักยภาพของชุมชนโดยช้ีแจงทํา

ความเขาใจกับชุมชนเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง  

ฉบับที่ 1(พ.ศ.2552-2556) และการดําเนินงานของโครงการที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูการ

ปฏิบัติที่เปนการบูรณาการในระดับพื้นที่ ระดับสวนกลางและระดับนโยบาย รวมทั้งการรวมกับชุมชนใน

การแลกเปล่ียนขอมูลสภาพปญหาและความตองการของชุมชนในการพัฒนาเฮมพ การลําดับความสําคัญ

ของแนวทางการพัฒนา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวกับเฮมพในพื้นที่ การแบงกลุมเพื่อจัดประชุมกลุมยอย 

จํานวน 7 คร้ัง ดังตารางที่ 3.8 โดยมีประเด็นการจัดประชุมกลุมยอย ดังนี้ 

• วิเคราะหศักยภาพของชุมชน 

• แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557)   

• การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ความเช่ือมโยงของแตละหนวยงานรวมทั้งปญหา 

อุปสรรค และแนวทางแกไขที่ผานมา 

• ขอคิดเห็นเพิ่มเติมในการดําเนินงานพัฒนาเฮมพเพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการแบบ
บูรณาการรวมกันในพื้นที่ตอไป 
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ตารางที่ 3.8 แสดงการแบงกลุมพื้นที่เพื่อจัดประชุมกลุมยอย 

กลุมที ่ พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนอื จังหวัดทีจ่ัดประชุมกลุมยอย (Focus group) 

1 1. นาน 

2. แพร 
3. พะเยา 

นาน 

2 4. เชียงราย เชียงราย 

3 5. เชียงใหม 
6. ลําพูน 

7. ลําปาง 

เชียงใหม 

4 8. แมฮองสอน แมฮองสอน 

5 9. ตาก ตาก 

6 10. เพชรบูรณ เพชรบูรณ 

7 11. พิษณุโลก พิษณุโลก 

 

3.2.4 การวิเคราะหขอมูล 

1) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสัมภาษณไดดําเนินการดวยวิธีการลงรหัส

และบันทึกขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร  โดยใชสถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อหา

ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย  

2) การวิเคราะหขอมูลจากการจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) กับผูนําชุมชนหรือ

แกนนําชุมชน ผูนําเกษตรกรผูผลิตเฮมพ และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยการ

ตีความหมายในรูปของการวิเคราะหศักยภาพของชุมชน แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ความเชื่อมโยงของแตละหนวยงาน

รวมทั้งปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขที่ผานมา และขอคิดเห็นเพิ่มเติมในการดําเนินงานพัฒนาเฮมพ

เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการรวมกันในพื้นที่ตอไป 
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3.4 ผลการศึกษาวิเคราะห 

จากการศึกษาวิเคราะหขอมูล 17 จังหวัด มีพื้นที่ 10 จังหวัด ที่ดําเนินการศึกษาวิเคราะหโดย

สัมภาษณเกษตรกรผูปลูกเฮมพ ไดแก เชียงใหม นาน ตาก เพชรบูรณ เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลําปาง 

แพร และพิษณุโลก สวนอีก 7 จังหวัด ไดศึกษาวิเคราะหพื้นที่ในกลุมของพ้ืนที่ที่ไมมีเกษตรกรผูปลูกเฮมพ 

ไดแก ลําพูน พิจิตร สุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค อุตรดิตถ และอุทัยธานี  

3.4.1 สรุปผลการศึกษาวิเคราะหรายจังหวัด  

1) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

จากการสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของ 13 หนวยงาน ผูใหสัมภาษณรวม 30 คน ผูนํา

ชุมชน 6 คน เกษตรกร 18 คน และจัดประชุมกลุมยอยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 คร้ัง สรุปผล

การศึกษาดังนี้ 

เกษตรกรเผามงที่ปลูกเฮมพทั้งหมดซึ่งเปนผูหญิง อายุเฉล่ีย 60 ป มีจํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือนเฉล่ีย 9 คน เปนการปลูกเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือนเทานั้น  

ทุกคนที่ใหสัมภาษณเคยปลูกเฮมพ ปจจุบันยังมีชาวมงผูปลูกเฮมพเพียงรอยละ 31 จํานวน

ปที่เลิกปลูกเฮมพไปแลวเฉลี่ย 22 ป บางรายซื้อผาทอใยเฮมพจากตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม เพื่อนํามา

ตัดเสื้อผาประจําเผา ราคาที่ซื้อยูที่มวนละ 200-600 บาท การปลูกเฮมพเร่ิมปลูกในชวงฤดูฝน มีการเก็บ

เมล็ดไวทําพันธุเอง วิธีการปลูกมี 2 วิธี คือ การหวานเมล็ด และการขุดหลุมหยอดเมล็ด (หยอดหลุมละ 7-8 

เมล็ด) ใสปุยยูเรีย ระยะเวลาปลูกประมาณ 3 เดือน มีการแปรรูปทุกกระบวนการ (รอยละ 94) ตลาดรับซื้อ

ผลผลิตภัณฑเฮมพ ไดแก โครงการหลวง นักทองเที่ยว รายไดอยูระหวาง 9,600 – 16,000 บาทตอป มีการ

จัดต้ังกลุมผูปลูกเฮมพ เมื่อปพ.ศ. 2552 จํานวนสมาชิกในกลุม 11 ราย พื้นที่ปลูกตอรายเฉล่ีย 1.44 งาน 

สําหรับความสนใจและความพรอมของชุมชนในการปลูกเฮมพ ผูนําชุมชนบานขุนวาง 

ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม แสดงถึงความพรอมของชุมชนในการปลูกเฮมพ โดยไดมี

ประสบการณจากโครงการนํารองการสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่ที่ศูนยพัฒนา

โครงการหลวงขุนวาง  สวนความพรอมของชุมชนอ่ืนในจังหวัดเชียงใหม เร่ืองปลูกเฮมพมีนอย เนื่องจากทุก

ชุมชนรับทราบวาการปลูกเฮมพจะถูกตํารวจจับและดําเนินคดี โดยไดใหขอเสนอแนะวาควรสงเสริมการ

ปลูกเฮมพเพื่อสรางรายไดแกครัวเรือน และการสืบทอดภูมิปญญาการผลิตเฮมพซึ่งเปนพืชวัฒนธรรมของ

ชนเผามงสูลูกหลาน สําหรับทัศนคติของชนเผามงตอการสงเสริมการปลูกเฮมพใหแกชนเผาอ่ืน รอยละ 81 

เห็นวาสามารถที่จะสงเสริมไดเพื่อใหเกิดรายไดแกผูอ่ืนดวย คิดเปนรอยละ 81 
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1.1) พื้นที่สงเสริมการปลูกเฮมพ  ในจังหวัดเชียงใหมมีการสงเสริมการปลูกเฮมพในพื้นที่
โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง โดยเปนโครงการนํารองเพื่อศึกษาระบบการสงเสริมการ

ปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมในพื้นที่โครงการหลวง ในพื้นที่โครงการหลวง 7 แหง ไดแก ศูนยพัฒนา

โครงการหลวงแมแฮ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม สถานีวิจัยโครงการหลวงปางดะ ศูนยพัฒนา

โครงการหลวงขุนวาง สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางอุง โดยมีจํานวน

แปลงสงเสริมและแปลงสาธิตการปลูกทั้งหมด 13 แปลง มีพื้นที่ปลูกรวม 24,682 ตารางเมตร (15.43 ไร) 

และโครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย จํานวน 7 แปลง พื้นที่ 1.27 ไร  

1.2) การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ มี 5 หนวยงาน ที่ไดดําเนินงานเกี่ยวกับเฮมพ ไดแก 

มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องคการสวนพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ และ

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหมดําเนินการวิจัยและพัฒนาเฮมพ การดําเนินงานทั้งหมดจะเปนเพียง

งานวิจัยเทานั้น ไดแก การศึกษารวบรวมพันธุเฮมพในประเทศ การศึกษาเฮมพเพื่อพัฒนาเปนพืชเศรษฐกิจ  

การพัฒนาสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ตํ่า และเปอรเซ็นตเสนใยสูง การศึกษาแนวทางการผลิตเมล็ด

พันธุ การศึกษาดานเขตกรรม การพัฒนากระบวนการแปรรูปเสนใย การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากเสนใย

และการสงเสริมการตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันในเมล็ด และการทดสอบระบบการสงเสริมการ

ปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมแกเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวง 

1.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา การปลูกเฮมพโดยวิธีด้ังเดิมของชาวเขา

จะถูกจับกุม โดยเจาหนาที่ของรัฐ เนื่องจากเขาใจผิดวาเปนกัญชา สวนข้ันตอนการผลิตเฮมพซึ่งหมายถึง

การปลูกและแปรรูปเฮมพมีกระบวนการที่ยุงยากหลายข้ันตอน ทําใหปจจุบันไมมีผูปลูกเฮมพที่มีอายุนอย 

ผูปลูกและผลิตเฮมพจะมีอายุเฉล่ีย 60 ป และไมมีผูสืบทอดการผลิตตอไป 

1.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ เกษตรกรผูปลูกเฮมพในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหมมีความตองการเร่ืองตลาดรองรับผลิตภัณฑเฮมพเพื่อจําหนายใหไดราคาสูง การสนับสนุนเมล็ด

พันธุ และวัสดุอุปกรณในการแปรรูปเสนใยเฮมพ  

1.5) การขออนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพ  มีดังนี้ 

1.5.1) พื้นที่โครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวง การปลูกเฮมพที่ผานมาไมมี
การจับกุมจากเจาที่ภาครัฐ เนื่องจากมูลนิธิโครงการหลวงไดขออนุญาตปลูกเพื่อเปนการศึกษาวิจัย และมี

ระบบการควบคุมพื้นที่ปลูก การดําเนินการขออนุญาตเปนไปตามข้ันตอนปกติ โดยย่ืนขออนุญาตกับกอง

ควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และตองระบุชื่อหนวยงานผูขออนุญาต จํานวน

พื้นที่ปลูก สถานที่ปลูกและจํานวนแปลงที่ปลูกในแตละพื้นที่เปนตน 
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1.5.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพมีดังนี้ 

• ควรสนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพเพื่อใหไดเมล็ดพันธุมาตรฐาน มีปริมาณสาร 

เสพติดตํ่าเมื่อปลูกแลวไมถูกจับกุมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

• ตองการสืบทอดวัฒนธรรมจากผูสูงอายุในหมูบาน โดยใหความรูในการปลูกและ

แปรรูปเฮมพแกรุนลูกหลาน เนื่องจากปจจุบันชาวบานหันมาใชผาปานทดแทนผาใยเฮมพซึ่งมีราคาแพงข้ึน ซึ่ง

คุณภาพของผาปานในการปกลายไมสวยงาม และไมไดราคา ตลอดจนควรมีการอนุรักษวัฒนธรรมผาใยเฮมพไว 

เพราะผาใยเฮมพมีเนื้อผาเหนียวกวาผาชนิดอ่ืน 

• ตองการใหหนวยงานราชการเขามารับรูเกี่ยวกับการปลูกเฮมพ 

• ตองการเคร่ืองสําหรับทอผาเฮมพ และวัสดุอุปกรณในการผลิตเสนใยเฮมพ 

• สนับสนุนทุนเพื่อการดําเนินงานพัฒนาเฮมพ 

• ตองการตลาดรองรับ และจําหนายในราคาที่สูง 

1.6) ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ จากการศึกษา พบวา ชนเผามงซึ่งต้ัง

บานเรือนอยูบนพื้นที่สูงจะเปนชนเผาที่มีความรู และความสนใจ เร่ืองเฮมพมากที่สุดจึงมีความพรอมที่จะ

ทําการสงเสริมการปลูกเฮมพตอไป เนื่องจากเกษตรกรบางหมูบานปลูกใชในครัวเรือนอยูแลว พื้นที่สงเสริม

การปลูกในระยะแรก จึงควรเปนพื้นที่ที่มีระดับความสูงต้ังแต 500 เมตรข้ึนไป โดยควรเร่ิมสงเสริมในชุมชน

เผามงกอน โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีหนวยงานที่มีความพรอม เชน โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ หรือ โครงการที่มีหนวยงานความมั่นคงควบคุม เปนตน 

ตารางที่ 3.9 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม 

ขอเสนอแนะ รายละเอียด 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 1. ควรมีการวิจัยปรับปรุงพันธุเฮมพเพื่อใหสาร THC ตํ่า 

2. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดข้ันตอนการผลิต 

3. พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนฟนที่ใชในกระบวนการ

ตมเพื่อฟอกเสนใย  

การสงเสริมการปลูกและการ
สรางมูลคาเพิ่ม 

1. ในพื้นที่ จ.เชียงใหม ควรเร่ิมในชุมชนเผามง เนื่องจากมี

ความพรอม โดยคัดเลือกพื้นที่ปลูกไดในพื้นที่โครงการที่มี

หนวยงานรับผิดชอบสามารถควบคุมดูแลไดงาย  
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ขอเสนอแนะ รายละเอียด 

2. การเลือกพื้นที่ปลูกเฮมพ ควรเปนชุมชนที่มีระดับความสูง

ต้ังแต 500 เมตรข้ึนไป สภาพดินดี ไมเปนพื้นที่ลาดชันมากนัก 

รวมทั้งไมไกลหมูบานเพื่อสะดวกในการควบคุม 

การดําเนินงานของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

การบูรณาการแผนการดําเนินงานรวมกับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อการพัฒนาเฮมพภายใตระบบควบคุม

ของรัฐ 

ดานตลาดเฮมพ ควรมีการสงเสริมใหกับกลุมเกษตรกรที่สามารถผลิต

เฮมพไดปริมาณพอสมควร และมีการรวมกลุมเพื่อรวมกัน

ดําเนินการดานการตลาด  

การปรับปรุงกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงขอกฎหมายเพื่อเปนเครื่องมือในการ

สงเสริมการปลูกเฮมพและควรบังคับใชไดกอนการสงเสริม

ใหแกเกษตรกร 

    2) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดนาน 

จากการสัมภาษณเกษตรกรเผามงที่ปลูกเฮมพทั้งหมดซึ่งเปนผูหญิง อายุเฉล่ีย 52 ป  

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 9 คน  

เกษตรกรชาวเขาเผามงปลูกเฮมพโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน และ

จําหนายเพื่อเปนรายไดเสริม โดยตลาดท่ีสงขาย ไดแก โครงการหลวง ศูนยศิลปาชีพ พอคาเขามารับซื้อ 

โดยรอยละ 89 ของผูใหการสัมภาษณเคยปลูกเฮมพ ปจจุบันยังมีผูปลูกเฮมพรอยละ 54 จํานวนปที่เลิก

ปลูกเฮมพไปแลวเฉล่ีย 21 ป การปลูกจะเร่ิมปลูกในชวงฤดูฝน โดยใชเมล็ดพันธุจากโครงการขยายผล

โครงการหลวงถํ้าเวียงแก วิธีการปลูกมี 2 วิธี คือ การหวานเมล็ด และการขุดหลุมหยอดเมล็ด จะหยอด

หลุมละ 3-5 เมล็ด ใสปุยยูเรีย 2 คร้ัง คือ ชวงตนสูง 2 เมตร และชวงกอนเก็บเกี่ยว ระยะเวลาการปลูก

ประมาณ 3 เดือน มีการแปรรูปทุกกระบวนการ รอยละ 55 ตลาดรับซื้อผลผลิตเฮมพ ไดแก โครงการหลวง 

นักทองเที่ยว และชนเผามงดวยกัน รายไดอยูระหวาง 690-2,500 บาทตอคร้ัง มีกลุมผูปลูกเฮมพ ต้ังเมื่อป

พ.ศ. 2550 จํานวนสมาชิกในกลุม 12 ราย พื้นที่ปลูกเฮมพตอรายเฉล่ีย 2.25 งาน 

สําหรับความสนใจและความพรอมตอการปลูกเฮมพ ผูนําชุมชนเห็นวา ชุมชนบานถ้ําเวียง

แก ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน มีความพรอมของชุมชนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การพัฒนาเฮมพ โดยมีประสบการณจากโครงการนํารองการสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมใน
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พื้นที่ที่โครงการขยายผลโครงการหลวงถํ้าเวียงแก  สวนชุมชนมงอ่ืนในจังหวัดนาน มีความรูเร่ืองจากปลูก

เฮมพนอย แตทุกชุมชนมงทราบวาการปลูกเฮมพจะถูกตํารวจจับและดําเนินคดี และไดใหขอเสนอแนะให

เนนสงเสริมวาควรดําเนินการเพื่อสรางรายไดและการสืบทอดภูมิปญญาการผลิตเฮมพซึ่งเปนพืช

วัฒนธรรมของชนเผามงสูลูกหลาน คิดเปนรอยละ 85 และควรสงเสริมการปลูกเฮมพในชนเผาอ่ืนไดเพื่อให

เกิดรายไดดวย สรุปไดดังนี้ 

2.1) พื้นที่ที่มีการสงเสริมการปลูกเฮมพ  ปจจุบันมีการปลูกในพ้ืนที่บานถ้ําเวียงแก 

ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน  

2.2) การดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา โครงการหลวงรวมกับโครงการขยายผล

โครงการหลวง ไดมีการดําเนินงานโครงการนํารองการสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่

ขยายผลโครงการหลวงถํ้าเวียงแก มีเกษตรกรเขารวม 13 ราย โดยจัดประชุมชี้แจงเพื่อทําขอตกลงรวมกัน

ระหวางเกษตรกรกับเจาหนาที่โครงการ จากนั้นมีการลงช่ือในเอกสารเพื่อเปนขอตกลง มีการวัดพิกัดพื้นที่ที่

แนนอน รับเมล็ดพันธุจากโครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก มีการใหความรูอบรมและสาธิตเร่ือง

การปลูกเฮมพเพื่อใหไดเสนใยที่มีคุณภาพ 

2.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา  ไมมีปญหาเร่ืองการปลูกเฮมพ  

เนื่องจากอยูในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงถํ้าเวียงแกปลูกไดในปริมาณที่โครงการฯ สามารถควบคุมได

และมีปญหาเร่ืองการจําหนายเสนใยและผลิตภัณฑจากเฮมพ เนื่องจากตลาดรองรับผลผลิตเฮมพคอนขาง

จํากัด และมีตนทุนการผลิตสูง 

2.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ 

ตองการใหหนวยงานอบรมและสาธิตเร่ือง การปลูกจนถึงการแปรรูปเฮมพ รวมทัง้หา

ตลาดรองรับผลผลิต 

2.5) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูก
เฮมพ มีดังนี้ 

2.5.1) การขออนุญาตจากโครงการขยายผลโครงการหลวง โดยการลงทะเบียนตาม
ขอตกลงการปลูกเพื่องานวิจัยรวมกับโครงการหลวงจึงไมมีการจับกุมจากเจาที่ภาครัฐ  

2.5.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพสรุปไดดังนี้ 

• สนับสนนุเมล็ดพันธุเฮมพ  

• สนับสนนุการผลิตใยเฮมพและการแปรรูป 
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• ตองการตลาดรองรับ 

2.6) ศักยภาพพ้ืนที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพควรสงเสริมใหแกชุมชนชนเผาม
งเนื่องจากมีความพรอมมากที่สุดที่จะสามารถสงเสริมการปลูกเฮมพตอไป ควรสงเสริมใหเกิดรายไดเสริม 

และการใชประโยชนในครัวเรือน 

ตารางที่ 3.10 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดนาน 

ขอเสนอแนะ รายละเอียด 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 1. ควรมีการวิจัยปรับปรุงพันธุเฮมพเพื่อใหสาร THC ตํ่า 

2. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดข้ันตอนการผลิตเปนเสนใย 

การสงเสริมการปลูกและการสราง
มูลคาเพิ่ม 

ควรคัดเลือกพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงถํ้า

เวียงแก  เปนพื้นที่ เปาหมายใน  จ .  นาน  เนื่องจากมี

หนวยงานรับผิดชอบสามารถควบคุมดูแลไดงาย  

การ ดํ า เนิ น ง านของหน วย งานที่
เกี่ยวของ 

ควรมีการบูรณาการแผนการดําเนินงานรวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อการพัฒนาเฮมพภายใต

ระบบควบคุมของรัฐ 

ดานตลาดเฮมพ ควรมีการเตรียมการดานการตลาดที่จะรับซื้อผลผลิต 

เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกเกษตรกร  

การปรับปรุงกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงขอกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

ใหสามารถบังคับใชไดกอนการดําเนินงาน 

 

3) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดตาก 

 จากการสัมภาษณเกษตรกรเผามงที่ปลูกเฮมพทั้งหมดซ่ึงเปนผูหญิง อายุเฉล่ีย 52 ป 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 10 คน เปนการผลิตเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน และมีการจําหนาย

เพื่อเปนรายไดเสริม โดยสงขายผาทอ และผาปก ใหแก ศูนยศิลปาชีพ ชาวมงดวยกัน และชนเผาเยา ผูให

การสัมภาษณเคยปลูกเฮมพรอยละ 85 ปจจุบันยังมีผูปลูกเฮมพเพียงรอยละ 38  

การปลูกเฮมพจะเร่ิมปลูกในชวงฤดูฝน ใหเมล็ดพันธุจากการเก็บไวเอง ปลูกโดยวิธีขุดหลุม 

หรือหยอดเมล็ด หลุมละ 4-8 เมล็ด ระยะหางระหวางหลุมประมาณ 5 นิ้ว เมื่อตนกลาสูง 20 เซนติเมตรจึง

ใสปุยยูเรีย หรือปุยน้ําตาล ใชเวลาปลูก 3 เดือน จึงตัดตนเฮมพ แลวแปรรูปทุกข้ันตอนเอง ต้ังแตการทําเปน
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เสนดาย ทอผา รายไดอยูระหวาง 3,000-7,000 บาทตอฤดูปลูก มีการต้ังกลุมผูปลูกเฮมพ เมื่อพ.ศ.2541 

จํานวนสมาชิกในกลุม 65 ราย มีพื้นที่ปลูกตอรายเฉล่ีย 2 งานตอราย 

ชุมชนมีประสบการณในการปลูกเฮมพเปนอยางดีโดยมีความรูการปลูกเฮมพ การแปรรูปเสนใย

เฮมพ การทอผา ปกผา และตัดเย็บเปนชุดของชนเผา  พื้นที่อําเภอพบพระเปนพื้นที่ของโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริมีการอบรมเพื่อพัฒนาฝมือดานหัตถกรรม และศูนยศิลปาชีพรับซื้อทั้งผาปกและผาทอ   

สําหรับความสนใจและความพรอมของชุมชนในการปลูกเฮมพ ผูนําชุมชนเห็นวา พื้นที่

ชุมชนชาวมงในจังหวัดตากสวนใหญมีความรูในการปลูกเฮมพ  แปรรูปเสนใย ยอมสี ปกผา ตัดเย็บเส้ือผา

ชนเผา ซึ่งสวนใหญจะเปนเผามงดําที่ใชประโยชนจากเฮมพ  มากกวาเผามงขาว นอกจากนี้ยังมีเผาเมี่ยน 

ที่ปกผาใยเฮมพเพื่อสงศูนยศิลปาชีพ สรุปไดดังนี้ 

3.1) พื้นที่ที่มีการสงเสริมการปลูกเฮมพ  พื้นที่อําเภอพบพระ และอําเภอแมสอด มีการ

ปลูกเฮมพและแปรรูปเฮมพพื่อใชสอยในครัวเรือน 

3.2) การดําเนินงานของหนวยงานท่ีผานมา  มีศูนยศิลปาชีพดําเนินงานรับซื้อผลผลิต

เฮมพจากเกษตรกรโดยจะรับซื้อเปนผาปก และผาทอ และองคการบริหารสวนตําบลคีรีราษฎร ไดสนับสนุน

วัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ 

3.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา  

3.3.1)  ในพื้นที่อําเภอพบพระไมมีปญหาในการอนุญาตปลูก แตในพื้นที่ชาวมงตําบล

แมทอ อําเภอเมือง ซึ่งมีผูมีความรูเร่ืองการปลูกและแปรรูปเฮมพ  ไมสามารถปลูกไดเนื่องจากไมอยูในพื้นที่

โครงการเชนเดียวกับอําเภอพบพระทําใหมีการจับกุมชาวบานผูปลูกเฮมพ  

3.3.2)  ปจจุบันการผลิตเฮมพ  ยังไมเพียงพอตอความตองการของคนในชุมชนสําหรับ

การสงขายนอกหมูบาน มีการปกผา และทอผา สงศูนยศิลปาชีพในอําเภอพบพระ โดยมีระยะเวลาการสงผา 

4 เดือนตอคร้ัง นอกจากนี้ชาวบานจะขายผาเฮมพที่ตัดเปนชุดแลวใหชนเผาเดียวกัน และยังขายผาทอใย

เฮมพใหกับชนเผาเมี่ยนในพื้นที่เพื่อนํามาปกผาสงศูนยศิลปาชีพ  

3.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ 

ตองการใหชวยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดข้ันตอนการผลิต ใหหนวยงานสรางความเขาใจ

รวมกันระหวางชาวบาน และตองการใหหนวยงานเขามาใหความรูอยางตอเนื่อง 
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3.5) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูก
เฮมพ ดังนี้ 

3.5.1) ปจจุบันยังไมมีการขออนุญาตปลูกเฮมพแตหนวยงานในพื้นที่จะทราบดี

วาเปนพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนยศิลปาชีพ จึงไมมีการจับกุมในพื้นที่บริเวณศูนย ศิลปาชีพ แตหาก

เปนพื้นที่อ่ืนที่ไกลจากศูนยยังคง โดนจับกุมหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3.5.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพมีดังนี้ 

• สนับสนนุเมล็ดพันธุ และวัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ 

• ตองการใหมีสนับสนุนงบประมาณในการผลิตใยเฮมพและการแปรรูป 

• ตองการตลาดรองรับ และตองการราคาทีสู่งกวาปจจุบันเนื่องจาก

การปกผาเฮมพมีกระบวนการทาํที่ยากทําใหมีตนทุนสูง 

• ตองการใหศูนยศิลปาชีพรับซื้อผาโดยตรงในแตละหมูบาน 

• ตองการใหสงเสริมการรวมกลุมผูปลูกและผูผลิตเสนใยเฮมพ 

3.6) ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ควรเนนการสงเสริมใหกับชุมชน
เผามงเปนอันดับแรก เนื่องจากเกษตรกรบางหมูบานปลูกใชในครัวเรือนอยูแลว ควรสงเสริมใหเกิดรายได

เสริม นอกจากนี้อาจสงเสริมในพื้นที่ของชุมชนเผาเมี่ยนดวยเชนกัน 

ตารางที่ 3.11 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก 

ขอเสนอแนะ รายละเอียด 

การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลย ี

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดข้ันตอนการแปรรูปใหแกชุมชน

เพื่อลดตนทุนการผลิต 

การสงเสริมการปลูกและ
การสรางมูลคาเพิ่ม 

1. ควรมีการถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้ง
การเช่ือมโยงกับการตลาดเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ เชน การ

จําหนายเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ 

2. ควรสงเสริมการปลูกเฮมพเปนอาชีพใหแกผูรับการบําบัดจาก
ยาเสพติด โดยเฉพาะในหมูบานผาผ้ึง ตําบลแมทอ อําเภอเมือง 

จังหวัดตาก เพื่อเปนรายไดเสริม 

การดําเนินงานของ  การดําเนินงานที่ผานมาของอําเภอพบพระไมมีปญหาเร่ือง
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ขอเสนอแนะ รายละเอียด 
หนวยงานที่เกี่ยวของ การควบคุมการปลูกเฮมพของเกษตรกร ซึ่งจะมีการปลูกเฮมพ พบ

การแปรรูป พรอมทั้งตัดเย็บเส้ือผา  

ดานตลาดเฮมพ 1. ควรใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้ง
การเช่ือมโยงกับการตลาดเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ เชน การ

จําหนายเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ 

2. สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกเฮมพและสรางเครือขาย 

ระหวางผูผลิตและการตลาด 

แนวทางการดําเนินงาน 

 

1. การกําหนดขอบเขตการพัฒนาเฮมพโดยสํารวจพื้นที่ เพื่อ

กําหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกใหเหมาะสม 

2. จัดการประชุมประชาคมรวมกับชุมชนเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานรวมกับหนวยงานในพื้นที่ 

3. การกําหนดพื้นที่ปลูกเฮมพในชุมชนใหเหมาะสม โดยตองไม

ทําลายปา 

4. ควรมีระบบการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน

โดยหนวยงานภายนอก 

 

      4) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรUณ 

 จากการสัมภาษณเกษตรกรเผามงที่ปลูกเฮมพทั้งหมดเปนผูหญิง อายุเฉล่ีย 59 ป จํานวน

สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 7 คน เปนการผลิตเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน และจําหนายเพื่อเปนรายไดเสริม 

ผูใหการสัมภาษณเคยปลูกเฮมพทุกคน ปจจุบันยังมีผูปลูกเฮมพรอยละ 30 การปลูกจะเร่ิมปลูกในชวงฤดูฝน ใช

เมล็ดพันธุจากการเก็บทําพันธุเอง หยอดเมล็ดหลุมละ 4-5 เมล็ด ระยะหางระหวางหลุม 5 นิ้ว ไมใสปุย ใชเวลา

ปลูก 3 เดือน จึงตัดตนเฮมพ แลวจึงแปรรูปทุกข้ันตอน ต้ังแตการทําเปนเสนดาย ทอผา และแปรรูปทุก

กระบวนการดวยตนเองมีรายไดประมาณ 1,000 บาทตอฤดูกาล พื้นที่ปลูกเฉล่ีย 2 งานตอราย  

 สรุปไดวาชุมชนเผามงมีประสบการณในการปลูกเฮมพเปนอยางดีมีความรูในการปลูก

เฮมพ การแปรรูปเสนใยเฮมพ การทอผา ปกผา และตัดเย็บเปนชุดชนเผา   
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 สําหรับความสนใจและความพรอมของชุมชนในการปลูกเฮมพ ผูนําชุมชนเห็นวา พื้นที่

จังหวัดเพชรบูรณสวนใหญมีความรูในการปลูกเฮมพ  แปรรูปเสนใย ยอมสี ปกผา และการตัดเย็บเส้ือผา 

ทัศนคติของชนเผามงตอการสงเสริมการปลูกเฮมพของชนเผาอ่ืน รอยละ 70 มีความเห็นวาสามารถที่จะ

สงเสริมไดเพื่อใหเกิดรายไดแกผูอ่ืนดวย  

4.1) พื้นที่ที่มีการสงเสริมการปลูกเฮมพ  ยังไมมีพื้นที่ที่สงเสริมใหปลูกเนื่องจาก
เจาหนาที่ในพื้นที่มีการจับกุมผูปลูกเฮมพ 

4.2) การดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา  ยังไมมีหนวยงานเขาไปดําเนินการ

สงเสริมการปลูกเฮมพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ 

4.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา ทหารตัดทําลายเนื่องจาก 

มีลักษณะคลายตนกัญชา ไมมีพื้นที่ในการปลูกเฮมพ และสภาพดินเส่ือมโทรม  

4.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ 

ตองการใหหนวยงานอบรมและสาธิตเร่ืองการปลูกจนถึงการแปรรูปเฮมพ  

4.5) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริมการ
ปลูกเฮมพ มีดังนี้ 

4.5.1) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ   

ควรมีหนวยงานเขามาดําเนินงานสงเสริมใหปลูกเฮมพไดอยางถูกกฎหมาย 

4.5.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพดังนี้ 

• ควรสงเสริมการปลูกเฮมพเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมจากผูสูงอายุในหมูบาน
ในการใหความรูในการปลูกและแปรรูปเฮมพแกรุนลูกหลาน 

• ตองการใหหนวยงานราชการเขามาสงเสริมการปลูกเฮมพใหถูกตอง 

• ตองการพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกเฮมพ  

• ตองการน้ําเพื่อสนับสนุนการปลูก  

• ตองการขอใบอนุญาต เพื่อไมใหหนวยงานตัดทําลาย  

• ตองการตลาดรองรับ 
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4.6) ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ควรเปนพื้นที่ของชุมชนชน 

เผามงซึ่งมีความรูเร่ืองเฮมพ เนื่องจากเกษตรกรบางหมูบานปลูกใชในครัวเรือนอยูแลว และควรสงเสริมใหเกิด

รายไดเสริม  

ตารางที่ 3.12 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ 

ขอเสนอแนะ รายละเอียด 
การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลย ี

ศึกษาวิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและ

คุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ 

การสงเสริมการปลูก
และการสรางมูลคาเพิ่ม 

ใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้งการเชื่อมโยง

กับการตลาดเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ เชน การจําหนายเสนใยและผลิตภัณฑ

เฮมพผานโครงการหลวง 

การดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ควรมีหนวยงานใหการสงเสริมการปลูกเฮมพใหถกูตองตามกฎหมาย 

ดานตลาดเฮมพ 1. ใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้งการเชื่อมโยง

กับการตลาดเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ เชน การจําหนายเสนใยและ

ผลิตภัณฑเฮมพผานโครงการหลวง 

2. สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกเฮมพและสรางเครือขาย ระหวาง

ผูผลิตและการตลาด 

แนวทางการดําเนินงาน 
 

1. กําหนดขอบเขตการปลูกเฮมพโดยสํารวจพื้นที่รวมกัน 

2. ทําประชาคมรวมกับชุมชนเพื่อวางแผนการดําเนินงานรวมกับ

หนวยงานในพื้นที่ 

3. กําหนดพื้นที่ปลูกเฮมพในชุมชนใหเหมาะสม โดยตองไมทําลายปา 

4. มีระบบการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโดย

หนวยงานภายนอก 

 

5) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

จากการสัมภาษณเกษตรกรชนเผามงที่ปลูกเฮมพทั้งหมดซ่ึงเปนผูหญิง อายุเฉล่ีย 53 ป 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 9 คน เปนการปลูกเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน และขายเปนรายได

เสริม ตลาดรับซื้อผลผลิตเฮมพ ไดแก ศูนยศิลปาชีพ ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน นักทองเที่ยว 

รายไดอยูระหวาง 300 – 13,500 บาทตอป มีการตั้งกลุมผูปลูกเฮมพ เมื่อ พ.ศ.2548 จํานวนสมาชิกในกลุม 
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15 ราย พื้นที่ปลูกเฉล่ีย 2 งานตอราย ผูใหขอมูลสัมภาษณเคยปลูกเฮมพรอยละ 88 ปจจุบันยังมีผูปลูก

เฮมพรอยละ 45 จํานวนปที่เลิกปลูกเฮมพไปแลวเฉล่ีย 18 ป เร่ิมปลูกในชวงฤดูฝน ชวงเดือนพฤษภาคม มี

การเก็บเมล็ดไวทําพันธุและไดเมล็ดจากศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน ลักษณะพื้นที่ปลูกเฮมพควรมี

ความชุมชื้น อากาศเย็น และมีความอุดมสมบูรณของดินดี จึงไมตองใสปุย พื้นที่เฉล่ียปลูก 1-2 งานตอราย 

ข้ันตอนแรกคือการเตรียมดินโดยพรวนดินกอนที่จะปลูก ซึ่งการปลูกเฮมพมี 2 วิธี คือ หยอดเมล็ด และ

หวานเมล็ด ใชเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัมตอคร้ัง ระยะปลูกหางประมาณ 5 นิ้ว ระยะเวลาปลูกประมาณ 3 เดือน 

ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยตัดและตากแหง ลอกเสนใย นํามาตอเปนเสนใยเฮมพ จากนั้นจึงนํามาตมกับ

น้ําข้ีเถาใหขาว สุดทายจะไดเสนดายเฮมพที่สามารถนํามาทอเปนผาทอเสนใยเฮมพตอไป กรรมวิธีการแปร

รูปเฮมพทํายากและมีหลายข้ันตอน สวนการแปรรูปดวยตนเองทุกกระบวนการมีเพียงรอยละ 38 เนื่องจาก

ชุมชนอยูติดพื้นที่ประเทศลาวจึงมีการซื้อวัตถุดิบผาทอจากลาวมาแปรรูปดวยราคาตอมวน 300-400 บาท 

การใชประโยชนจากเฮมพ  ตนเฮมพสามารถนํามาทําหนาไมไวใชงาน เพราะมีความคงทน 

เมล็ดทํายารักษาโรคแกช้ําในขับเลือด โดยการนําเมล็ดมาบดใสไขตุน แกทองอืดโดยการนําเสนใยมาชุบ

ปสสาวะเด็กวางบริเวณทอง และยังมีความเช่ือเร่ืองในพิธีศพโดยตัดเย็บรองเทาเพื่อใหคนตายเดินทาง

อยางสะดวก คนไมสบายจะนําเสนใยเฮมพมัดเอวเพื่อปองกันภูตผี และมีความเชื่อเร่ืองงูเล้ือยผานแปลง

เฮมพจะไมเก็บเกี่ยวในแปลงนั้นใชเลย ทัศนคติของชนเผามงตอการสงเสริมการปลูกเฮมพในชนเผาอ่ืน 

รอยละ 81 เห็นวาสามารถที่จะสงเสริมไดเพื่อใหเกิดรายไดแกผูอ่ืนดวย  

5.1) พื้นที่ที่มีการสงเสริมการปลูกเฮมพ  มีพื้นที่ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน 

ตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่มีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูก 

5.2) การดําเนินงานของหนวยงานท่ีผานมา ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมนให

การสงเสริมการปลูกและแปรรูป 

5.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา มีการจับกุมเกษตรกรผูปลูกเฮมพ

จากเจาหนาที่ของรัฐ เนื่องจากเขาใจผิดวาเปนกัญชา สวนข้ันตอนการผลิตเฮมพมีกระบวนการที่ยุงยาก

หลายข้ันตอน  นอกจากนี้เจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ เห็นวาพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีปญหาเร่ือง 

ยาเสพติดมาก จึงเกรงวาการดําเนินงานพัฒนาเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงจะมีความลําบาก 

ตอการควบคุม 

5.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ เกษตรกรผูปลูกเฮมพในพื้นที่

จังหวัดเชียงรายมีความตองการเร่ืองตลาดรองรับ และการจําหนายในราคาที่สูงข้ึน การสนับสนุนเมล็ดพันธุ

และวัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ  
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5.5) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริมการ
ปลูกเฮมพ  ดังนี้ 

5.5.1) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ ปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของ

ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน 

5.5.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพมีดังนี้ 

• สนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพเพื่อใหไดเมล็ดพันธุเฮมพที่ไดมาตรฐาน  

• สืบทอดวัฒนธรรมจากผูสูงอายุในหมูบานใหความรูในการปลูกและแปรรูป

เฮมพแกรุนลูกหลาน 

• ตองการใหหนวยงานราชการเขามารับรูเกี่ยวกับการปลูกเฮมพ เนื่องจาก

ปจจุบันผาใยเฮมพมีราคาแพงข้ึน ตองใชผาปานทดแทน ทําใหลายปกไมสวยงาม ไมไดราคา จึงตองการ

อนุรักษวัฒนธรรมผาใยเฮมพไวเนื่องจากคุณสมบัติที่ดีเนื้อผาเหนียวกวาผาชนิดอ่ืน 

• ตองการเคร่ืองสําหรับทอผาเฮมพ และวัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ 

• มีทุนใหสามารถดําเนินงานตอเกี่ยวกับเฮมพ  

• ตองการตลาดรองรับ และจําหนายไดราคาที่สูงเพราะตนทุนการผลิตสูง 

• ตองการสสงเสริมการพัฒนาฝมือดานการออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการ

สงออกสูตลาด  

• ตองการรับการอบรมและสาธิตการทอผาใยเฮมพและการตัดเย็บเพื่อพัฒนา

ลายผาปกเปนการเพิ่มมูลคา รวมทั้งการอบรมการแปรรูปใหเปนงานหัตถกรรม ทั้งใชในครัวเรือนและ

จําหนาย 

5.6) ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ สมควรสงเสริมใหกับพื้นที่ชุมชน

เผามงทั้งเพื่อเปนการปลูกเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน และการสรางรายได 

ตารางที่ 3.13 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย 

ขอเสนอแนะ รายละเอียด 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี 1. ควรมีการวิจัยปรับปรุงพันธุเฮมพเพื่อใหสาร THC ตํ่า 

2.  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดข้ันตอนการจัดการหลังการ

เก็บเกี่ยว 
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ขอเสนอแนะ รายละเอียด 

การสงเสริมการปลูกและการสราง
มูลคาเพิ่ม 

สนับสนุนการออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออก

สูตลาด 

การดําเนินงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่ดําเนินงานอยูแลว

ในพื้นที่ เชน ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน และควร

ดําเนินงานเฉพาะจุดเพื่อเปนโครงการนํารองกอน 

ดานตลาดเฮมพ ตองการสงเสริมการตลาดเพื่อจําหนายผลิตภัณฑ 

เชน กระโปรง กระเปา 

การปรับปรุงกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบเพื่อใหการ

ปลูกเฮมพไดอยางถูกตอง 

 

 6) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน   

จากการสัมภาษณเกษตรกรเผามงที่ปลูกเฮมพทั้งหมดซ่ึงเปนผูหญิง อายุเฉล่ีย 53 ป 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 8 คน เปนการผลิตเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน และมีการจําหนาย

เพื่อเปนรายไดเสริม โดยตลาดที่สงขาย ไดแก ศูนยศิลปาชีพ กรมประชาสงเคราะห จังหวัดเชียงใหม รายได

อยูระหวาง 700-20,000 บาทตอฤดูกาล มีกลุมผูปลูกเฮมพ กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2540 จํานวนสมาชิกในกลุม 

65 ราย ผูใหการสัมภาษณเคยปลูกเฮมพรอยละ 86 ปจจุบันยังมีผูปลูกเฮมพเพียงรอยละ 26 จํานวนปที่

เลิกปลูกเฮมพไปแลวเฉลี่ย 19 ป การปลูกจะเร่ิมปลูกในชวงฤดูฝน พื้นที่ปลูกเฉล่ีย 1.4 งานตอราย ใชเมล็ด

พันธุจากการเก็บทําพันธุเอง วิธีการปลูกมี 2 วิธี คือ การหวานเมล็ด และการขุดหลุมหยอดเมล็ด จะหยอด

หลุมละ 3-8 เมล็ด ใสปุยยูเรีย ระยะเวลาการปลูกประมาณ 3 เดือน ในอดีตมีการปลูกเฮมพ ปลูกรวมกับ

ขาวโพด พื้นที่ปลูกสวนใหญอยูที่ระดับความสูง 1,000 เมตรข้ึนไป ปลูกโดยไมใสปุย สวนการแปรรูปนั้นมี

การแปรรูปทุกกระบวนการ รอยละ 38 ในชุมชนทราบวาการปลูกเฮมพจะถูกตํารวจจับและดําเนินคดี และ

ไดใหขอเสนอแนะใหเนนสงเสริมใหเกิดรายไดและการสืบทอดภูมิปญญาการผลิตเฮมพซึ่งเปนพืช

วัฒนธรรมของชนเผามงสูลูกหลาน รอยละ 57 เห็นวาชนเผาอ่ืนสามารถไดรับการสงเสริมการปลูกเฮมพได  

6.1) การดําเนินงานของหนวยงานท่ีผานมา ยังไมมีหนวยงานใดดําเนินงาน

พัฒนาเฮมพในพื้นที่จังหวดัแมฮองสอน 
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6.2) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา  

เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนมีปญหาเร่ืองยาเสพติดมาก ทําใหชาวบาน 

ไมสามารถปลูกเฮมพได เนื่องจากถูกจับกุมจากเจาหนาที่เพราะลักษณะตนคลายกัญชา และยังไมมีตลาด

รองรับ  

6.3) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ 

สรางความรวมมือกับหนวยงานที่จับกุมที่ เกี่ยวของใหชัดเจนเพื่อปองกัน 

การปราบปราม การสงเสริมจะตองสงเสริมอยางตอเนื่อง มีตลาดรองรับที่แนนอน งบประมาณในการลงทุน 

6.4) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริมการ
ปลูกเฮมพ  มีดังนี้ 

6.4.1) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ อยูในกระบวนการดําเนินงาน

ของศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง และมีการปลูกเฮมพในพื้นที่เกษตรกรปลูกเฮมพเองโดยไมเกี่ยวกับหนวยงาน 

มีบางพื้นที่ที่ยังสามารถปลูกไดโดยหนวยงานภาครัฐสามารถแยกตนเฮมพกับตนกัญชาได และเปนพื้นที่ที่

ปลูกไวใชประโยชนในครัวเรือนเทานั้น  

6.4.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพดังนี้ 

• สนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ เนื่องจากปจจุบันผาใยเฮมพมีราคาแพงข้ึน
แลวตองใชผาปานทดแทน ทําใหลายปกไมสวยงาม ไมไดราคา อยากอนุรักษวัฒนธรรมผาใยเฮมพไว

เนื่องจากคุณสมบัติที่ดีเนื้อผาเหนียวกวาผาชนิดอ่ืน 

• สืบทอดวัฒนธรรมจากผูสูงอายุในหมูบานใหความรูในการปลูกและ
แปรรูปเฮมพแกรุนลูกหลาน 

• ตองการใหหนวยงานราชการเขามารับรูเกี่ยวกับการปลูกเฮมพ 

• ตองการเคร่ืองสําหรับทอผาเฮมพ และวัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ 

• มีทุนใหสามารถดําเนินงานตอเกี่ยวกับเฮมพ  

• ตองการตลาดรองรับ และจําหนายในราคาที่สูง 

• พัฒนาฝมือดานการออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสูตลาด  

• อบรมและสาธิตการทอผาใยเฮมพและการตัดเย็บเพื่อพัฒนาลายผาปก
เปนการเพิ่มมูลคา 
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• อบรมการแปรรูปใหเปนงานหัตถกรรม ทั้งใชในครัวเรือนและจําหนาย 

1) การสรางความเขาใจรวมกับเจาหนาที่ในพื้นที่ ตํารวจ อําเภอ และทํา

ขอตกลงเฉพาะเกษตรกรผูเปนสมาชิกการปลูกเฮมพ 

6.4) ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ชนเผามงจะเปนชนเผาที่มี
ความรูเร่ืองเฮมพมากที่สุดที่จะสามารถสงเสริมการปลูกเฮมพตอไป เนื่องจากเกษตรกรบางหมูบานปลูกใช

ในครัวเรือนอยูแลว ควรสงเสริมใหเกิดรายไดเสริม  

ตารางที่ 3.14 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดแมฮองสอน 

ขอเสนอแนะ รายละเอียด 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 1. ควรมีการวิจัยปรับปรุงพันธุเฮมพเพื่อใหสาร THC ตํ่า 

2. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดข้ันตอนการผลิต 

การสงเสริมการปลูกและการสราง
มูลคาเพิ่ม 

ออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสูตลาด 

การ ดํา เนินงานของหน วยงานที่
เกี่ยวของ 

1. การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่ดําเนินงานอยูแลวใน
พื้นที่ เชน ศูนยศิลปาชีพ 

2. สงเสริมอยางจริงจัง ตอเนื่อง 

ดานตลาดเฮมพ 1. ตองการตลาดเพื่อจําหนายผลิตภัณฑ เชน กระโปรง 

กระเปา 

2. ขอความสนับสนุนจากหนวยงานราชในการรับซื้อ
ผลผลิต 

3. ตองการจําหนายในราคาที่สูง 

การปรับปรุงกฎหมาย จะตองมีการบูรณาการรวมกับทุกฝายใหชัดเจน 

 

 7) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดพะเยา   

จากการสัมภาษณขอมูลเกษตรกรชนเผามงที่ปลูกเฮมพมีจํานวนผูชาย รอยละ 6 

ปลูกเฮมพ อายุเฉล่ีย 52 ป จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 9 คน เปนการผลิตเฮมพเพื่อใชประโยชนใน

ครัวเรือน และมีการจําหนายเพื่อเปนรายไดเสริม ผูใหการสัมภาษณเคยปลูกเฮมพ  รอยละ 85 ปจจุบันยังมี
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ผูปลูกเฮมพรอยละ 40 จํานวนปที่เลิกปลูกเฮมพไปแลวเฉล่ีย 10 ป การปลูกจะเร่ิมปลูกในชวงฤดูฝน  

พื้นที่ปลูกตอรายเฉล่ีย 2 งาน ไดเมล็ดพันธุจากการเก็บทําพันธุเอง วิธีการปลูกเตรียมดินกอนโดยการสับดิน

หยอดหลุมละ4-5 เมล็ด โดยนิยมปลูกตอนเชา มีศัตรูพืช เชน นกพิราบ หนู พื้นที่ปลูกไกลจากบาน 7 กม.  

ปลูกรวมกับขาวโพด สวนการแปรรูปนั้นไมมีการแปรรูปทุกกระบวนการ แตไดซื้อผาทอใยเฮมพจากประเทศ

ลาวซ่ึงปจจุบันไมพอตอความตองการของตลาด จากนั้นจึงไดนํามายอมสี หรือทุบทําใหนิ่มกอนนําไป

จําหนายที่ตลาดวโรรสในจังหวัดเชียงใหม ในราคาผืนละ 300-400 บาท ทัศนคติของชนเผามงตอการ

สงเสริมการปลูกเฮมพในชนเผาอ่ืนไดคิดเปนรอยละ 70  

7.1) พื้นที่ที่ มีการสงเสริมการปลูกเฮมพ  พื้นที่ไมเหมาะสมตอการปลูกเฮมพ
เนื่องจากขาดแหลงน้ําและปลูกแลวตนไมสมบูรณ เสนใยนอย พันธุที่ใชเปนพันธุที่เก็บมาต้ังแตสมัยบรรพ

บุรุษ ในอดีตมีการแปรรูปเสนใย โดยมีหลายข้ันตอนกรรมวิธียุงยากลําบากตอการสืบทอดใหคนรุนหลัง 

ปจจุบันจึงไมมีการปลูกและแปรรูป 

7.2) การดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคาได

ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเฮมพ แตปจจุบันส้ินสุดการดําเนินงานของโครงการจึงไมไดดําเนินการสงเสริมตอ 

7.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา  

การปลูกเฮมพในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่ผานมามีปญหาและอุปสรรคดานการขาด

แคลนแหลงน้ําเนื่องจากในหมูบานมีแหลงน้ํา 2 แหลง ไดแก บอน้ําและสระนํ้า ไมเพียงพอตอการอุปโภค

บริโภคและดานการเกษตร นอกจากนี้ยังมีปญหาเร่ืองตนเฮมพไมสมบูรณ ใหเสนใยนอย และไดทราบขาว

การจับกุมผูที่ปลูกเฮมพในพื้นที่อ่ืน ปจจุบันจึงไมไดปลูกเฮมพ 

7.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ 

ตองการใหสรางความเขาใจใหแกเจาหนาที่ที่ดําเนินงานในพื้นที่เร่ืองเฮมพไมไดเปน

พืชชนิดเดียวกับกัญชา เนื่องจากเจาหนาที่จับกุมจากลักษณะตนเฮมพกับกัญชาที่มีลักษณะเหมือนกัน 

และตองการแหลงน้ําหากมีการสงเสริมใหปลูกเฮมพจะไดมีแหลงน้ําเพื่อปลูกเฮมพได 

7.5) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริมการ
ปลูกเฮมพ  ดังนี้ 

7.5.1) ข้ันตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ อยูในกระบวนการดําเนินงานของโครงการ

หลวงขออนุญาตใหเปนพื้นท่ีศึกษาวิจัยและปจจุบันไมไดดําเนินงานศึกษาวิจัยแลว 
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7.5.2) การปลูกเฮมพในพื้นที่เกษตรกรปลูกเฮมพเองโดยไมเกี่ยวกับหนวยงาน มีบาง

พื้นที่ที่ยังสามารถปลูกไดโดยหนวยงานภาครัฐสามารถแยกตนเฮมพกับตนกัญชาไดและเปนพื้นที่ที่ปลูกไว

ใชประโยชนในครัวเรือนเทานั้น  

7.6) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพดังนี้ 

• สนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ เนื่องจากปจจุบันผาใยเฮมพมีราคาแพงข้ึนแลวตองใช
ผาปานทดแทน ทําใหลายปกไมสวยงาม ไมไดราคา เห็นวาควรอนุรักษวัฒนธรรมผาใยเฮมพไวเนื่องจาก

คุณสมบัติที่ดีเนื้อผาเหนียวกวาผาชนิดอ่ืน 

• สืบทอดวัฒนธรรมจากผูสูงอายุในหมูบานใหความรูในการปลูกและแปรรูปเฮมพ
แกรุนลูกหลาน 

• ตองการใหหนวยงานราชการเขามารับรูเกีย่วกับการปลูกเฮมพ 

• ตองการเคร่ืองสําหรับทอผาเฮมพ และวัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ 

• ตองการมทีุนใหสามารถดําเนินงานตอเกีย่วกับเฮมพ  

• พัฒนาฝมือดานการออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสูตลาด  

• อบรมและสาธิตการทอผาใยเฮมพและการตัดเย็บเพื่อพัฒนาลายผาปกเปนการเพิ่ม
มูลคา 

• อบรมการแปรรูปใหเปนงานหัตถกรรม ทั้งใชในครัวเรือนและจําหนาย 

• การสรางความเขาใจรวมกับเจาหนาที่ในพื้นที่ ตํารวจ อําเภอ และทําขอตกลง

เฉพาะเกษตรกรผูเปนสมาชิกการปลูกเฮมพ 

7.7) ศักยภาพพ้ืนที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ พื้นที่มีศักยภาพดานแปรรูปเพื่อ 

การจําหนายผาทอเฮมพที่ยอมสี หรือผาที่ทุบสีขาว เนื่องจากนําไปขายที่ตลาดวโรรสในราคาไมแพง ผืนละ 

300-400 บาท หากซื้อวัตถุดิบในประเทศจะมีราคาแพงกวามาก ผืนละ 500-700 บาท  
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ตารางที่ 3.15 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดพะเยา 

ขอเสนอแนะ รายละเอียด 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดข้ันตอนการผลิต 

2. ศึกษาสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกเฮมพในพื้นที่
จังหวัดพะเยา 

การสงเสริมการปลูกและการสราง
มูลคาเพิ่ม 

ออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสูตลาด 

 

การ ดํา เนินงานของหน วยงานที่
เกี่ยวของ 

1. การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่ดําเนินงานอยูแลวใน
พื้นที่ เชน ศูนยศิลปาชีพ 

2. สงเสริมอยางจริงจัง ตอเนื่อง 

ดานตลาดเฮมพ ตองการขายผลิตภัณฑจากเฮมพในราคาที่สูงข้ึน 

การปรับปรุงกฎหมาย จะตองมีการบูรณาการรวมกับทุกฝายใหชัดเจน 

 

8) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดลําปาง  

จากการสัมภาษณเกษตรกรเผามงผูใหขอมูลสวนใหญเปนผูชายที่มีอายุเฉล่ีย 52 ป 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 9 คน เปนการผลิตเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน ในอดีตเคย 

ปลูกเฮมพ โดยเมล็ดพันธุที่ใชไดเก็บมาจากบรรพบุรุษ ลักษณะพื้นที่ปลูกจะมีภูมิอากาศเย็น มีการแปรรูป

เสนใย นํามาทอผา ตัดเย็บเปนเส้ือผาประจําเผาและสวมใหคนตาย  

ในปจจุบันไมไดปลูกแลวเนื่องจากตํารวจชี้แจงเร่ืองการปลูกเฮมพผิดกฎหมายหากมี

การปลูกแลวจะถูกจับกุม ชาวบานจึงเลิกปลูก ปจจุบันไดซื้อผาใยเฮมพจากจังหวัดเชียงใหมเพื่อนํามาปก

ลายผาสงขายศูนยศิลปาชีพที่กรุงเทพมหานครโดยสงเองทางไปรษณีย รายไดอยูระหวาง 300 – 13,500 

บาทตอป ผูใหขอมูลสัมภาษณเคยปลูกเฮมพรอยละ 86 จํานวนปที่เลิกปลูกเฮมพไปแลวเฉลี่ย 20 ป  

8.1) พื้นที่ที่มีการสงเสริมการปลูกเฮมพ  ยังไมมีการสงเสริมการปลูกเฮมพใน  

จ.ลําปาง  

8.2) การดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา ยังไมมีการดําเนินงานเกี่ยวกับ 

การพัฒนาเฮมพในพื้นที่ มีเพียงการสงผาปก และสงจําหนายเองที่สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 
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8.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา ในพื้นที่จังหวัดลําปางที่ผาน

มามีปญหาและอุปสรรคเร่ืองการจับกุมของเจาหนาที่ เกษตรกรไมมีเมล็ดพันธุเฮมพ และกระบวนการแปร

รูปที่มีหลายข้ันตอนยากและใชเวลานาน รวมทั้งตลาดที่สงขายมีนอย  

8.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ ตองการใหสรางความเขาใจ

ใหแกเจาหนาที่ที่ดําเนินงานในพื้นที่เร่ืองเฮมพไมใชกัญชา สงเสริมการปลูกเฮมพเพื่อสรางรายได โดยหา

ตลาดรองรับผลผลิตเฮมพ และตองการอบรมและสาธิตเร่ืองการปลูกเฮมพ การแปรรูป และการพัฒนา

ผลิตภัณฑเสนใย  

8.5) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริม
การปลูกเฮมพ ดังนี้ 

8.5.1) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ อยูในกระบวนการดําเนินงาน

ของศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง มีการปลูกเฮมพในพื้นที่เกษตรกรปลูกเฮมพเองโดยไมเกี่ยวกับหนวยงาน มี

บางพื้นที่ที่ยังสามารถปลูกไดโดยหนวยงานภาครัฐสามารถแยกตนเฮมพกับตนกัญชาไดและเปนพื้นที่ที่

ปลูกไวใชประโยชนในครัวเรือนเทานั้น 

8.5.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพมีดังนี้ 

• สนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ เนื่องจากปจจุบันผาใยเฮมพมีราคาแพงข้ึน
แลวตองใชผาปานทดแทน ทําใหลายปกไมสวยงาม ไมไดราคา อยากอนุรักษวัฒนธรรมผาใยเฮมพไวเนื่องจาก

คุณสมบัติที่ดีเนื้อผาเหนียวกวาผาชนิดอ่ืน 

• สืบทอดวัฒนธรรมจากผูสูงอายุในหมูบานใหความรูในการปลูกและ
แปรรูปเฮมพแกรุนลูกหลาน 

• ตองการใหหนวยงานราชการเขามารับรูเกีย่วกับการปลูกเฮมพ 

• ตองการเคร่ืองสําหรับทอผาเฮมพ และวัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ 

• ตองการมทีุนใหสามารถดําเนินงานตอเกีย่วกับเฮมพ  

• ตองการตลาดรองรับ และจําหนายในราคาที่สูง 

• ตองการสนบัสนุนการพฒันาฝมือดานการออกแบบหัตถกรรมและ
เพื่อการสงออกสูตลาด  
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• อบรมและสาธิตการทอผาใยเฮมพและการตัดเย็บเพื่อพัฒนาลายผาปก
เปนการเพิ่มมูลคา 

• อบรมการแปรรูปใหเปนงานหัตถกรรม ทั้งใชในครัวเรือนและจําหนาย 

8.6) ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ชุมชนมีความพรอมในเร่ือง

สภาพพื้นที่ปลูกและความสามารถในการปกผาลายมง  

ตารางที่ 3.16 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดลําปาง 

ขอเสนอแนะ รายละเอียด 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 1. ควรมีการวิจัยปรับปรุงพันธุเฮมพเพื่อใหสาร THC ตํ่า 

2. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดข้ันตอนการผลิต 

การสงเสริมการปลูกและการสราง
มูลคาเพิ่ม 

ออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสูตลาด 

การดํ า เนินงานของหนวยงาน ท่ี
เกี่ยวของ 

การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่ดําเนินงานอยูแลว

ในพื้นที่ การปลูกและการแปรรูปใหเปนเสนใย และผาทอ

ตองการใหเจาหนาที่เขามาอบรมและสาธิตให เนื่องจาก

ขาดการถายทอดความรูสูลูกหลาน 

ดานตลาดเฮมพ 1. มีปญหาเร่ืองตลาดรับซื้อที่มีอยูนอยและไกลอีกทั้ง

ระยะเวลาในการรับคาตอบแทนคอนขางชาประมาณ 6-7 

เดือน 

2. ตองการใหหนวยงานสงเสริมเพื่อเพิ่มรายไดและหา

ตลาดรองรับใหเกษตรกรดวย 

การปรับปรุงกฎหมาย จะตองมีการบูรณาการรวมกับทุกฝายใหชัดเจน 

 

9) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดแพรU  

 จากการสัมภาษณเกษตรกรเผามงที่ปลูกเฮมพทั้งหมดซึ่งเปนผูหญิง อายุเฉล่ีย 52 ป 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 10 คน เปนการผลิตเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือนเทานั้น พื้นที่ปลูกตอ

รายเฉล่ีย 3 งาน ผูใหขอมูลสัมภาษณเคยปลูกเฮมพรอยละ 89 ปจจุบันยังมีผูปลูกเฮมพอยูนอยมาก ผูที่เลิก
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ปลูกไปแลวเฉลี่ย 19 ป ปลูกได 2 วิธี ไดแก ปลูกเหมือนขาวโพดโดยใชไมแทงลงดินหยอดเมล็ด และหวาน

เมล็ดโดยไมมีการ ไมใสปุย ระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 3 เดือน จากนั้นจึงตัดและตากแหง ลอกเสนใย 

นํามาตอแลวตมน้ําข้ีเถาใหขาว จากนั้นจึงนํามาทําเปนเสนดาย ซึ่งกรรมวิธีที่ผานมาทํายากและลําบาก

มาก มีหลายข้ันตอน สวนการแปรรูปจะมีการแปรรูปทุกกระบวนการ รอยละ 48  

 ประสบการณในการปลูกเฮมพในพื้นที่จังหวัดแพร จะเปนการปลูกเพื่อใชในครัวเรือน

เทานั้น ปลูกบริเวณริมแปลงขาวโพดใชพื้นที่ไมถึง 1 งาน เพื่อนํามาใชในครัวเรือน ทัศนคติของชนเผามงตอ

การสงเสริมการปลูกเฮมพในชนเผา อ่ืน  สามารถที่จะสงเสริมได เพื่อให เกิดรายไดแก ผู อ่ืนดวย  

คิดเปนรอยละ 71 

9.1) พื้นที่ที่มีการสงเสริมการปลูกเฮมพ  ไมมีพื้นที่สงเสริมใหปลูกเฮมพจาก

หนวยงานราชการ 

9.2) การดําเนินงานของหนวยงานท่ีผานมา ไมมีหนวยงานราชการดําเนินงาน

สงเสริมการปลูกเฮมพในพื้นที่ 

9.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา ไมมีปญหาเร่ืองการปลูก

เฮมพ เนื่องจากเจาหนาที่แยกออกระหวางเฮมพกับกัญชา แตอนุญาตใหปลูกใชภายในครัวเรือนเทานั้น   

9.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ ตองการใหหนวยงานอบรม

และสาธิตใหความรูเร่ืองการปลูกเฮมพ การแปรรูป และดานกฎหมาย 

9.5) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริม
การปลูกเฮมพ  ดังนี้ 

9.5.1) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ  การปลูกเฮมพในพื้นที่

เกษตรกรปลูกเฮมพเองโดยไมเกี่ยวกับหนวยงาน มีบางพื้นที่ที่ยังสามารถปลูกไดโดยหนวยงานภาครัฐ

สามารถแยกตนเฮมพกับตนกัญชาไดและเปนพื้นที่ที่ปลูกไวใชประโยชนในครัวเรือนเทานั้น 

9.5.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพดังนี้ 

• ตองการอนุรักษวัฒนธรรมผาใยเฮมพไวสืบทอดวัฒนธรรมจาก

ผูสูงอายุในหมูบานใหความรูในการปลูกและแปรรูปเฮมพแกรุนลูกหลาน 

• ตองการใหหนวยงานราชการเขามารับรูเกี่ยวกับการปลูกเฮมพ 

• ตองการเคร่ืองสําหรับทอผาเฮมพ และวัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ 

• ตองการตลาดรองรับ และจําหนายผลิตภัณฑเฮมพราคาที่สูงข้ึน 
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• พัฒนาฝมือดานการออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสูตลาด  

• อบรมและสาธิตการทอผาใยเฮมพและการตัดเย็บเพื่อพัฒนาลายผาปก
เปนการเพิ่มมูลคา 

• อบรมการแปรรูปใหเปนงานหัตถกรรม ทั้งใชในครัวเรือนและจําหนาย 

• การสรางความเขาใจรวมกับเจาหนาที่ในพื้นที่ ตํารวจ อําเภอ และทํา

ขอตกลงเฉพาะเกษตรกรผูเปนสมาชิกการปลูกเฮมพ 

9.10) ศักยภาพพ้ืนที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ชุมชนบานแมแรม ตําบลเตาปูน 

อําเภอสอง จังหวัดแพร มีความรูเร่ืองการปลูกเฮมพซึ่งมีผูรูในหมูบานประมาณ 12 คน ที่สามารถปลูกและ

แปรรูปได สวนบานครกหนานทา ตําบลหวยโรง อําเภอรองกวาง ชุมชนมีผูรูนอยมาก ซึ่งที่ผานมา

กระบวนการปลูกยุงยากจึงไมเปนแรงจูงใจใหชาวบานปลูกหรือสืบทอดวัฒนธรรมสูลูกหลาน 

ตารางที่ 3.17 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดแพร 

ขอเสนอแนะ รายละเอียด 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดข้ันตอนการผลิต 

การสงเสริมการปลูกและการสราง
มูลคาเพิ่ม 

ออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสูตลาด 

การดําเนินงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

1. การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่ดําเนินงานอยูแลว

ในพื้นที่  

2. การสรางความเขาใจรวมกับเจาหนาที่ในพื้นที่ ตํารวจ 

อําเภอ และทําขอตกลงเฉพาะเกษตรกรผูเปนสมาชิก

การปลูกเฮมพ 

 

ดานตลาดเฮมพ ตองการตลาดรองรับเพื่อเสริมรายได 

การปรับปรุงกฎหมาย ตองมีการบูรณาการรวมกับทุกฝายใหชัดเจน 

 

10) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  

จากการสัมภาษณเกษตรกรเผามงที่ปลูกเฮมพทั้งหมดซ่ึงเปนผูหญิง อายุเฉล่ีย 59 ป มี

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 8 คน สวนใหญเปนการผลิตเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน และขาย

เปนรายไดเสริม ตลาดรับซื้อผลผลิตเฮมพ ไดแกศูนยศิลปาชีพ รายไดอยูระหวาง 1,000 – 10,000 บาทตอ
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ป มีกลุมผูปลูกเฮมพ เมื่อพ.ศ. 2541 จํานวนสมาชิกในกลุม 12 ราย พื้นที่ปลูกเฉล่ีย 2.8 งานตอราย ผูให

ขอมูลสัมภาษณเคยปลูกเฮมพทุกคน ปจจุบันยังมีผูปลูกเฮมพรอยละ 50 จํานวนปที่เลิกปลูกเฮมพไปแลว

เฉล่ีย 24 ป เร่ิมปลูกในชวงเดือนเมษายน และพฤษภาคม โดยเก็บเมล็ดไวทําพันธุและไดเมล็ดจากศูนย

ศิลปาชีพ ข้ันตอนแรกคือการพรวนดิน การปลูกมี 2 วิธี คือ หวาน และหยอดเมล็ด มีระยะปลูกประมาณ  

5 นิ้ว ระยะเวลาปลูกประมาณ 70 วัน จากนั้นจึงมีการแปรรูปทุกกระบวนการภายในศูนยศิลปาชีพ 

10.1) พื้นที่ที่มีการสงเสริมการปลูกเฮมพ  บานสงบสุข ตําบลบอภาค อําเภอชาติ

ตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

10.2) การดําเนินงานของหนวยงานท่ีผานมา ศูนยศิลปาชีพใหการสนับสนุนและ

สงเสริมการปลูกเฮมพ โดยเกษตรกรปลูกเฮมพภายในพื้นที่ศูนย 

10.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา การปลูกนอกพื้นที่ศูนยจะถูก

ตัดทําลายโดยทหาร   

10.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ เกษตรกรผูปลูกเฮมพในพื้นที่

จังหวัดพิษณุโลกมีความตองการเร่ืองตลาด และการสนับสนุนเมล็ดพันธและวัสดุอุปกรณในการผลิต

เฮมพ  

10.5) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริมการ
ปลูกเฮมพ  มีดังนี้ 

10.5.1) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ อยูในความรับผิดชอบของศูนย

ศิลปาชีพในการควบคุมทุกข้ันตอนการผลิตเฮมพ 

10.5.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพ มีดังนี้ 

• ตองการปลูกเฮมพเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมจากผูสูงอายุในหมูบานให
ความรูในการปลูกและแปรรูปเฮมพแกรุนลูกหลาน 

• ตองการเคร่ืองสําหรับทอผาเฮมพ และวัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ 

• ตองการตลาดรองรับ และจําหนายผลิตภัณฑเฮมพราคาที่สูงข้ึน 

• ตองการการพัฒนาฝมือดานการออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสู
ตลาด รวมทั้งการอบรมและสาธิตการทอผาใยเฮมพและการตัดเย็บเพื่อพัฒนาลายผาปกเปนการเพิ่มมูลคา และ

การแปรรูปใหเปนงานหัตถกรรม ทั้งใชในครัวเรือนและจําหนาย 
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10.6) ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ จังหวัดพิษณุโลก มีความรูเร่ืองการ

ปลูกเฮมพซึ่งมีผูรูในหมูบานอายุเฉล่ีย 59 ป มีสมาชิกในกลุม 12 ราย ซึ่งมีพื้นที่ปลูกเฮมพอยูในความ

รับผิดชอบของศูนยศิลปาชีพ 

ตารางที่ 3.18 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก 

ขอเสนอแนะ รายละเอียด 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต 

การสงเสริมการปลูกและการสราง
มูลคาเพิ่ม 

1. พัฒนาฝมือดานการออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการ
สงออกสูตลาด  

2. อบรมและสาธิตการทอผาใยเฮมพและการตัดเย็บเพื่อ
พัฒนาลายผาปกเปนการเพิ่มมูลคา 

การ ดํา เนินงานของหน วยงานที่
เกี่ยวของ 

ควรบูรณาการรวมกับหนวยงานที่ดําเนินงานอยูแลว

ในพื้นที่  

ดานตลาดเฮมพ ตองการตลาดเพื่อจําหนายผลิตภัณฑจากเฮมพ 

การปรับปรุงกฎหมาย ควรปรับปรุงกฎหมายใหสามารถควบคุมการปลูกให

ชัดเจน 

3.4.2 กลุมของพื้นที่ที่ไมมีเกษตรกรผูปลูกเฮมพ ไดแก ลําพูน อุทัยธานี กําแพงเพชร นครสวรรค 

อุตรดิตถ พิจิตร และสุโขทัย มีรายละเอียดการศึกษา ดังนี้ 

(1) จังหวัดที่ไมมีชนเผามงอาศัยอยู มี 4 จังหวัด ไดแก นครสวรรค พิจิตร อุตรดิตถ และ

สุโขทัย 

(2) จังหวัดที่มีชนเผามงอาศัยอยูแตไมพบเกษตรกรผูปลูก มี 3 จังหวัด ไดแก ลําพูน 

อุทัยธานี และกําแพงเพชร โดยในจังหวัดกําแพงเพชรมีพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลานเคย

นําเมล็ดพันธุเฮมพปลูกในพื้นที่แตเนื่องจากเปนพื้นที่ราบมีระดับความสูงนอยกวา 500 เมตรจาก

ระดับน้ําทะเลทําใหมีสภาพภูมิอากาศที่รอนทําใหผลผลิตที่ไดไมดีจึงไมไดทดลองสงเสริมเกษตรกร แตใน

พื้นที่มีกลุมปกผาเผาเมี่ยนที่มีฝมือปกลายผาสวยงาม 

 3.4.3 สรุปผลการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ 17 จังหวัด 

ชนชาวเขาเผามงเปนกลุมชนที่ปลูกเฮมพ เพื่อใชในครัวเรือน และพิธีกรรมของชนเผามงซึ่ง

เฮมพมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความคงทน เสนใยเหนียว และสามารถใสเมื่ออากาศรอนจะรูสึกเย็น จึงไดมี
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การนํามาตัดเย็บเส้ือผาประจําเผา โดยแปรรูปทุกกระบวนการโดยใชวิธีภูมิปญญาด้ังเดิม ปจจุบันชนเผามง 

รอยละ 66.1 (การสัมภาษณขอมูลเกษตรกรผูปลูกเฮมพของโครงการจัดทํายุทธศาสตรเฮมพบนพื้นที่สูง

ภาคเหนือ, มกราคม 2553) เลิกปลูกเนื่องจากการถูกจับกุมจากเจาหนาที่ของรัฐ และตนทุนการผลิต การ

แปรรูปสูง เนื่องจากมีการแปรรูปหลายข้ันตอนจึงมีการนําเขาเสนใยเฮมพจากประเทศลาว จีน เปนตน  

  จากการศึกษาพื้นที่บนพื้นที่สูง 17 จังหวัด มีพื้นที่ 10 จังหวัด ที่มีเกษตรกรผูปลูกเฮมพ 

ไดแก เชียงใหม นาน ตาก เพชรบูรณ เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลําปาง แพร และพิษณุโลก สวนอีก 7 

จังหวัด ไดศึกษาวิเคราะหพื้นที่ในกลุมของพื้นที่ที่ไมมีเกษตรกรผูปลูกเฮมพ ไดแก ลําพูน พิจิตร สุโขทัย 

กําแพงเพชร นครสวรรค อุตรดิตถ และอุทัยธานี สรุปไดดังนี้ 

(1) วิธีการปลูก ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว ตามภูมิปญญาของชาวมง การแปรรูปใย

เฮมพ เร่ิมต้ังแตการเลือกพื้นที่ปลูก จะสับเปล่ียนพื้นที่ปลูกทุกปโดยไมปลูกซ้ําแปลงเดิม และเมื่อปลูกแลว

หามใครเขาไปในไรจนกวาจะไดรับอนุญาต ตามความเชื่อแลวชาวมงไมใชตนเฮมพมาสูบ เพราะจะทําให

เวียนหัวและปวย ในชวงของการเก็บเกี่ยวตนเฮมพหากพบงูในแปลงถือวาเปนลางไมดี อาจเกิดเหตุไมดีใน

ครอบครัว ไมเจริญรุงเรือง ชาวมงจะทิ้งเฮมพแปลงนั้นเสีย โดยอาจยกเฮมพแปลงนั้นใหคนอ่ืนก็ทําได 

หลังจากนั้นตัดตนเฮมพมาตากแดดใหแหง แลวดึงเอาใยเฮมพออกมามวนตากแหงไวบนเตาไฟ แลวนํามา

ยอมสี โดยสีที่ยอมเปนสียอมธรรมชาติ เชน เปลือกไม เมื่อยอมแลวนํามาปนเพื่อใหเปนเสนดาย แลวนํามา

ทอผา หากอยากไดลวดลายก็นํามาปกใหเปนลวดลายตามความชอบ โดยกวาจะไดผาผืนหนึ่งตองใช

เวลานาน เพราะวิถีชีวิตของคนที่ตองอาศัยทรัพยากรที่มาจากปา สมัยด้ังเดิมไมมีเส้ือผาจําหนายใหซื้อขาย

ไดงายเชนปจจุบัน ชาวบานจึงตองทอผาเอง สวนกานเฮมพที่เหลือก็สามารถนํามาใชประโยชนไดโดยนํามา 

ทําเปนไมกวาด ดังนั้น ตามคติความเช่ือของชนชาวมง ถือวา ตนเฮมพเปนเพียงตนไมที่ปลูกเพื่อนําเปลือก

มาทอผาและเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมของเขาโดยแทจริง 

การปลูกเฮมพของชาวเขาเผาลีซอ อีกอ มักจะปลูกเปนพืชผสมในไรขาว ขาวโพด

แตไมมากนัก ในระบบการปลูกแบบพืชผสม (Mixed cropping system) เพราะมีการใชประโยชนจาก

เฮมพนอย แตมงจะปลูกเฮมพเปนพื้นที่แปลงใหญ แบบพืชเชิงเด่ียว (single cropping system) และมี

บางสวนปลูกผสมในไรขาวและขาวโพด บริเวณที่ปลูกตามริมไรจํานวนไมมาก เพื่อเก็บเมล็ดไวทําพันธุ  

ชาวเขาเผามงเร่ิมปลูกเฮมพประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคมในแตละป วิธีการ

ปลูกคือ ขุดเจาะหลุมโดยใชเสียมที่ทําดวยไมหรือเคร่ืองขุดเจาะหลุมขาว เรียกวา “แตงแกง” แลวจึงหยอด

เมล็ดพันธุหลุมละ 4-5 เมล็ด ลึกประมาณ 1 เซนติเมตร โดยไมกลบหลุม ระยะหางระหวางแถวและระหวาง

ตนประมาณ 20-25 เซนติเมตร สําหรับตนที่จะปลูกไวเพื่อเก็บเมล็ดพันธุจะปลูกหางกันต้ังแต 1-2 เมตร 

ข้ึนอยูกับความอุดมสมบูรณของดินเพื่อใหมีการแตกกิ่งกานมีดอกมากๆ มีการปลูกดวยการหวาน
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เหมือนกันแตเสนใยที่ไดคุณภาพไมสม่ําเสมอ หลังจากการปลูกเฮมพลงในแปลงแลว ถามีฝนตกสม่ําเสมอ 

การปราบวัชพืชไมจําเปนเนื่องจากตนเฮมพโตเร็วมาก หากฝนตกไมสม่ําเสมอจะมีการปราบวัชพืช 1 คร้ัง 

ซึ่งฝนนับเปนปจจัยที่สําคัญมากในการปลูกเฮมพ เนื่องจากจะสงผลถึงเสนใยท่ีมีคุณภาพ ปริมาณฝนที่

เพียงพอและตกอยางสม่ําเสมอในชวงการเจริญเติบโตระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม หรือตน

เดือนสิงหาคมจะชวยใหเสนใยของตนเฮมพที่เก็บเกี่ยวมีคุณภาพสูง แตถาฝนทิ้งชวงเปนเวลานานๆ ตน

เฮมพจะชงักการเจริญเติบโต ทําใหไดเสนใยที่ไมมีคุณภาพ ชาวมงจะไมกําจัดวัชพืชรอบแปลงปลูก

หลังจากตนเฮมพเจริญเติบโตแขงขันกับวัชพืชไดแลวเพื่อใหตนเฮมพที่อยูบริเวณขอบแปลงมีลําตนยาวตรง 

ไมแตกกิ่งมาก ทําใหไดเสนใยยาวและมีคุณภาพดีสม่ําเสมอทั้งแปลง การปลูกเฮมพจะใชข้ีเถาใสในพื้นที่

ปลูกอยางนอย 1 คร้ัง หากตนเฮมพมีใบสีเหลืองจะมีการนําข้ีเถาไปใสรอบๆ โคนตนจนใบกลับมาเปนสี

เขียว ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน ตนเฮมพจะเจริญเติบโตและเหมาะกับการเก็บเกี่ยวเพื่อใชสําหรับ

ทําเสนใย โดยตนเฮมพ จะมีความสูงประมาณ 3 เมตร ในดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง มีเสนรอบวง

ที่โคนตนประมาณ 3.5 – 4 เชนติเมตร (วัดจากลําตนสูงจากพื้นดินประมาณ 12 เซนติเมตร) การเก็บเกี่ยว

ใชมีดคมตัดที่โคนตนเฮมพสูงประมาณ 12 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน ตัดกิ่งออกใหหมด สวนนอกของลําตนที่

ออนและมีสีเขียวตัดออก รวบรวมมัดเปนฟอน การตัดตนเฮมพไมจําเปนตองตัดทั้งกอหรือทั้งแปลง ข้ึนอยู

กับอายุของเฮมพที่ตองการตัด  สําหรับเสนใยจากตนเฮมพที่มีอายุมากประมาณ 5 เดือนข้ึนไป ถึงแมวาจะ

มีเสนรอบวงประมาณ 3.5-4 เซนติเมตร ตามที่ตองการก็ตามแตมงมองวาเสนใยที่ไดจากตนเฮมพแกมี

คุณภาพตํ่าไมเหมาะสมที่จะเอาไปใชในการทอผา ตนเฮมพที่ถูกตัดจะถูกนําเอามาตากแดดจนแหงสนิท 

แตถาชวงที่เก็บตนเฮมพมาจากไร มีฝนตกหนักก็จะนําตนเฮมพที่ตัดมาไปยางไฟใหแหงซึ่งจะใชเวลาในการ

ยางประมาณ 6-7 วัน ภายหลังจากที่ตนเฮมพแหงแลวจะนําไปวางกองทําแนวต้ังกับพื้นภายในบริเวณบาน

ที่ไมมีความช้ืนสูง เพราะถามีความช้ืนสูงจะทําใหตนเฮมพเกิดเช้ือราที่เปลือกนอกจะลอกเปลือกออกจากลํา

ตนยากแลวยังทําใหเสนใยที่ไดยังมีคุณภาพตํ่า เปอยงายไมเหมาะกับการทอเปนผา 

(2) การแปรรูปเปนผลิตภัณฑเฮมพ หลังจากการเก็บเกี่ยว และทําใหตนแหงแลว

ข้ันตอนในการแปรรูปลําดับตอไปคือ การปอกเปลือกเพื่อลอกเสนใยเฮมพออกจากลําตนนั้น ใชวิธีการนํา

ตนเฮมพมาหักตอนกลางลําตนหลายๆ แหงใหขาดจากกันแลวจึงใชมือลอกเปลือกลําตนออก เพื่อใหไดเสน

ใยที่มีขนาดใกลเคียงกัน ชาวเขาจะแบงเปลือกลําตนออกเปน 4 สวนดวยกัน แลวจึงลอกเปลือกออกจากลํา

ตน เสนใยที่ลอกในชวงนี้จะเปนแผนยางๆ สีเขียว เมื่อลอกเปลือกไดจํานวนที่หนึ่งก็จะทําการมัดรวมกันเก็บ

ไวในที่แหง ไมใหถูกความชื้นอยางเด็ดขาด การยางเปลือกที่ลอกจากลําตนอีกคร้ังจะทําใหเสียคุณภาพ 

ไมสามารถนําเอาไปผานกรรมวิธีเพื่อใหสามารถนํามาทอเปนผาได เพราะเสนใยจะกรอบเปอยแตก็ยัง

สามารถเอาเปลือกที่ผานการยางนี้มาฟนเปนเชือกใชประโยชนตางๆ ได 
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เปลือกของตนเฮมพที่แหงสนิทจะถูกนํามาฉีกออกเปนเสนเล็กๆ เพื่อที่จะใหได

เสนดายที่มีขนาดเล็กเหมาะกับการทอเปนผา โดยทั่วๆ ไป เสนใยที่ถูกแบงออกเปน 4 สวนนั้น จะสามารถ

ฉีกออกเปนเสนใยขนาดเล็กประมาณ 16 – 20 เสน หลังจากนั้นจะนําเสนใยไปตําในครกกระเด่ืองเพื่อให

เปลือกนอกที่หุมติดกับเสนใยหลุดออกไป เหลือแตเสนใยแทๆ ซึ่งจะออนสะดวกแกการปนและกรอใน

กระบวนการตอไป เสนใยที่ผานการตําเอาเปลือกออกจะถูกนําเอามาพันมวนเปนกอนโดยใชเคร่ืองมือ

เฉพาะเปนไมขนาดนิ้วกอยเปนแกนและมีที่ถือทําดวยหวายถัก ขณะที่ถูกนํามามวนพันแกนไมจะมีการตอ

เสนใยแตละเสน โดยใชนิ้วมือขยี้สวนปลายใหตอติดเปนเสนเดียวกัน  เมื่อเสนใยเต็มแกนแลวก็จะถอดมวน

เสนใยเก็บไว ทําเชนนี้จนเสนใยที่มีอยูถูกนํามามวนเปนกอนหมด ก็จะนําเอาเสนใยไปจุมน้ํารอนใหเสนใย

ออนตัว แลวจึงนําเอาเสนใยไปเขาเคร่ืองกรอ – แบบของแมวที่มีแกนดายอยู 4 แกน เมื่อกรอเสนใยเขาแกน

จนเต็มแกนแลวก็จะนําเสนใยเขาผานเคร่ืองปนเสนใยแบบแมว เสนที่ผานการปนจากเคร่ืองจะถูกกองวาง

เปนระเบียบเปนรูปวงกลมกับพื้นดิน ซึ่งเมื่อไดขนาดตามที่ตองการก็จะใชหวายมัดเพื่อปองกันไมใหเสนใย

พันกันยุงเหยิง ในระหวางข้ันตอนเหลานี้ถาเกิดมีเสนใยขาดจากกัน ก็จะมีการตอเสนใยใหเปนเสนเดียวกัน

ตลอดเวลา เสนใยแตละมัดที่ไดแลวจะถูกนําไปตมเค่ียวในน้ําดาง (น้ําข้ีเถา) ในกะทะใบบัวเปนเวลา

ประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง แลวจึงนําเอาเขาหมักในข้ีเถาเปยกอีกประมาณ 2 – 3 วัน เสนใยที่ผานการหมักแต

ละมัดจะถูกนําไปซักลางดวยน้ําจนดูวามีสีขาวสะอาด (สีของเสนใยธรรมดาจะไมเปนสีขาวบริสุทธิ์) ถายัง

เห็นวาเสนใยยังมีสีไมสะอาดก็จะนําไปหมักในข้ีเถาเปยกอีกคร้ังหนึ่งแลวนํามาซักอีกคร้ัง เสนใยท่ีซักจน

สะอาดแลวจะถูกนําเอาไปเขาเคร่ืองรีดที่เปนเคร่ืองมือประกอบดวยทอนไมกลมและกอนหินแบน วิธีการรีด

จะนําเอาเสนใยไปวางบนขอนไมที่นอนอยูบนพื้นดินแลวเอากอนหินข้ึนทับ ซึ่งผูนวดจะตองข้ึนไปยืนบน

กอนหิน ถางขา เหยียบสวนปลายของกอนหินทั้งสองขางแลวทิ้งน้ําหนักตัวลงบนเทาแตละขางในเวลาที่

สม่ําเสมอคลายกับการเลนไมกระดก ( see saw)  เสนดายจะถูกบดอยูระหวางทอนไมและแผนหินคลายๆ 

กับการบดดวยลูกกล้ิง ( Roller )  ในระหวางการทําระวังอยาใหเสนใยแหงตองหมั่นใสน้ําใหเปยกช้ืนอยู

เสมอ เพราะถาแหงไปเสนใยจะถูกบดจนขาดจากกันเสียหายได หลังจากรีดจนแนใจวาเสนใยออนนุม

ตามที่ตองการแลวก็จะนําเอาไปซักน้ําลางทําความสะอาดอีกเปนคร้ังสุดทาย แลวนําไปตากใหแหงสนิท 

นําเอาไปเขาเคร่ืองปนใหเปนเสนดาย เสนดายที่ออกจากเคร่ืองปนจะถูกวางเรียบอยางเปนระเบียบใน

กระบุงแลวทําการมัดเพื่อใหไดขนาดที่ตองการ นําไปเก็บรักษาไวเพื่อนําไปทอเปนผาตอไป อยางไรก็ดี  

ถึงแมวาจะผานกรรมวิธีการปนและการตรวจสอบคุณภาพของเสนดายอยางละเอียดแลวก็ตาม กอนที่จะมี

การทอจริงๆ จะมีตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง  

เคร่ืองทอผาหรือกี่ของมงแตกตางจากเครื่องทอผาของชาวเขาเผา อ่ืน  และ

สลับซับซอนซึ่งผูที่จะใชเคร่ืองทอผาชนิดนี้จะตองผานการฝกเปนเวลานานกวาจะใชได ไมเหมือนกับเคร่ือง

ทอผาของชาวเขาเผาอ่ืน 
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โดยทั่ว ๆ ไปขนาดหนากวางของผาใยเฮมพที่ทอโดยเครื่องทอผาของมง จะมีขนาด

มาตรฐานประมาณ 10-12 นิ้ว ไมกวางกวานี้ (ทอใชเอง) ผาที่ทอไดเปนสีขาวนี้สําหรับมงขาว สามารถ

นําไปตัดเย็บเปนกระโปรงผูหญิงไดทันที แตมงดําจะตองมีการนําเอาผาที่ทอไปยอมใหเปนสีน้ําเงิน และมี

ลายบาติก (Batik) วัสดุที่ใชในการยอมผาใหเปนสีน้ําเงิน ประกอบไปดวยตนฮอม Baphicacanthus cusia 

Brem. ซึ่งปลูกทั่วๆ ไปในหมูบานมงเพื่อใชในการยอมสีผาใหเปนสีน้ําเงิน และสามารถใชเปนสมุนไพรดวย 

ปูนขาวที่ทําเองจากการเผาหินปูนและข้ีเถา เหลาและมีพันธุไมในปาใสผสมลงไปอีก 2 – 3 ชนิด การยอมสี

นับวาเปนข้ันตอนที่ยุงยากซับซอน ไมผิดกับข้ันตอนของการผลิตเสนดายจากใยตนเฮมพ ตองใชความ

ชํานาญสูง การยอมสีนอกจากจะมีการยอมสีผาทอแลว แมวยังมีการยอมสีเสนดายที่ผานเคร่ืองปนคร้ัง

สุดทาย เพื่อใชเปนดายสําหรับปกเย็บเส้ือผา 

(3) หนวยงานที่ใหการสนับสนุนในการสงเสริมการปลูกเฮมพ หนวยงานดําเนินการ

พัฒนาเฮมพปจจุบันยังดําเนินการอยูใน เชียงใหม นาน ตาก เชียงราย พิษณุโลก ประกอบดวยโครงการ

หลวง (เชียงใหม พะเยา) โครงการขยายผลโครงการหลวง (นาน) ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน 

(เชียงราย) ศูนยศิลปาชีพจังหวัดตาก และศูนยศิลปาชีพจังหวัดพิษณุโลก สําหรับพื้นที่ที่เคยมีหนวยงาน

ดําเนินการพัฒนาเฮมพแตเนื่องจากโครงการวิจัยส้ินสุดจึงไมไดดําเนินการสงเสริมการปลูกเฮมพตอ คือ 

พะเยา ในขณะที่การสนับสนุนจากหนวยงานในการดําเนินการขออนุญาตปลูกเฮมพ  มีการขออนุญาตจาก

กระทรวงสาธารณสุข ใน 2 จังหวัด ไดแก เชียงใหม และนาน โดยการขออนุญาตจากโครงการหลวง 

โครงการขยายผลโครงการหลวง ใหเกษตรกรลงทะเบียนตามขอตกลงปลูกจึงไมมีการจับกุมจากเจาที่

ภาครัฐเนื่องจากหนวยงานไดขออนุญาตปลูกเพื่อเปนการศึกษาวิจัยและเปนพื้นที่ควบคุม ซึ่งหนวยงานใน

พื้นที่จะทราบดีวาเปนพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนยศิลปาชีพ จึงไมมีการจับกุมในพื้นที่บริเวณศูนย แต

หากเปนพื้นที่อ่ืนที่ไกลจากศูนยยังคงมีการจับกุมอยู ไมมีการขออนุญาตซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ปลูกเพื่อใชใน

ครัวเรือน 

การบูรณาการแผนการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อการพัฒนา

เฮมพภายใตระบบควบคุมของรัฐที่ผานมาไมมีปญหาเร่ืองการควบคุมการปลูกเฮมพของเกษตรกรซ่ึงจะมี

การปลูกเฮมพมากในอําเภอพบพระ และมีการแปรรูป พรอมทั้งตัดเย็บเส้ือผา ทั้งนี้การบูรณาการรวมกับ

หนวยงานที่ดําเนินงานในพื้นที่ เชน ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน ไดดําเนินงานสงเสริมใหเกษตรกร

ปลูกเฮมพในพื้นที่ของศูนยฯ และมีแผนปฏิบัติการต้ังแตป พ.ศ.2548 ซึ่งปจจุบันยังคงดําเนินการอยูและใน

ระยะตอไปควรดําเนินงานเฉพาะจุดเปนโครงการนํารองกอน 
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ตารางที่ 3.19 จํานวนเกษตรกร และหนวยงานสนับสนุนการแปรรูปเฮมพ 
 

ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน จํานวน
เกษตรกร 

(คน) 

หนวยงาน
สนับสนุน 

หนวยงานที่
สามารถสนับสนุน
ไดในเขตพ้ืนที ่

1. พะเยา ปง ผาชางนอย สิบสองพัฒนา 596 โครงการหลวง โครงการหลวง 

2. พะเยา ภูซาง ทุงกลวย คอดยาว 948 - ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูงจ.พะเยา 

3. แมฮองสอน ขุนยวม แมอูคอ ปางตองมง 

(ปางตอง) 

665 - โครงการหลวง 

4. แมฮองสอน ขุนยวม แมอูคอ อูคอมง(แมอู

คอ) 

320 - โครงการหลวง 

5. แมฮองสอน เมือง หมอกจําแป นาปาแปก 1,158 ศูนยศิลปาชีพ ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูงจ.แมฮองสอน 

6. แมฮองสอน เมือง หวยโปง ไมโครเวฟ 625 - ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูงจ.แมฮองสอน 

7. แมฮองสอน ปาย เมืองแปง แกงหอม 665 - โครงการขยายผล

โครงการหลวงเพื่อ

แกปญหาพื้นที่ปลูก

ฝนอยางย่ังยืน 

8. แมฮองสอน ปาย เมืองแปง หวยฮะ 287 - โครงการขยายผล

โครงการหลวงเพื่อ

แกปญหาพื้นที่ปลูก

ฝนอยางย่ังยืน 

9. เชียงราย พญาเม็ง

ราย 

แมเปา ขุนหวยแมเปา 340 - ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูงจ.เชียงราย 

10. เชียงราย พญาเม็ง

ราย 

แมเปา กระแล 1,100 - ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูงจ.เชียงราย 

11. เชียงราย เวียงแกน ปอ หวยคุ 512 - ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูงจ.เชียงราย 

12. เชียงราย เวียงแกน ปอ ทรายทอง 345 - ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูงจ.เชียงราย 

13. เชียงราย ขุนตาล ยางฮอม พญาภิภักด์ิ 454 - ศูนยศิลปาชีพ 
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน จํานวน
เกษตรกร 

(คน) 

หนวยงาน
สนับสนุน 

หนวยงานที่
สามารถสนับสนุน
ไดในเขตพ้ืนที ่

14. เชียงราย เทิง ตับเตา พญาเลาอู 760 ศูนยสงเสริม

เกษตรที่สูง

ดอยผาหมน  

ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูงดอยผาหมน  

15. เชียงใหม เมือง สุเทพ ดอยปุย 1,380 โครงการ

ขยายผล

โครงการหลวง 

โครงการขยายผล

โครงการหลวง 

16. เชียงใหม จอมทอง บานหลวง ขุนกลางใต 1,781 - โครงการหลวง 

17. เชียงใหม แมแจม แมศึก ปางอุง 2,200 โครงการหลวง โครงการหลวง 

18. เชียงใหม แมริม โปงแยง แมสาใหม 1,770 โครงการหลวง โครงการหลวง 

19. เชียงใหม แมวาง แมวิน ขุนวาง 664 โครงการหลวง โครงการหลวง 

20. เชียงใหม แมวาง แมวิน ปาไผ 160 - โครงการหลวง 

21. ตาก เมือง แมทอ มงใหม 337 ศูนยศิลปาชีพ 

ศูนยสงเสริม

เกษตรที่สูง 

ศูนยศิลปาชีพ ศูนย

สงเสริมเกษตรท่ีสูง 

22. ตาก วังเจา เชียงทอง ผาผ้ึง 1,000 - ศูนยศิลปาชีพ ศูนย

สงเสริมเกษตรท่ีสูง 

23. ตาก วังเจา นาโบรถ วังตําลึง 540 - ศูนยศิลปาชีพ ศูนย

สงเสริมเกษตรท่ีสูง 

24. ตาก วังเจา นาโบรถ วังน้ําเย็น 1,018 - ศูนยศิลปาชีพ ศูนย

สงเสริมเกษตรท่ีสูง 

25. ตาก แมสอด มหาวัน เจดียโคะ 1,402 ศูนยศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพ ศูนย

สงเสริมเกษตรท่ีสูง 

26. ตาก แมสอด มหาวัน เจดียโคะใหม 2,807 ศูนยศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพ ศูนย

สงเสริมเกษตรท่ีสูง 

27. ตาก พบพระ คีรีราษฏร ใหมคีรีราษฏร 1,479 ศูนยศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพ ศูนย

สงเสริมเกษตรท่ีสูง 

28. ตาก พบพระ คีรีราษฏร รมเกลาสหมิตร 4,296 ศูนยศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพ ศูนย

สงเสริมเกษตรท่ีสูง 

29. ตาก พบพระ คีรีราษฏร ใหมยอดคีรี 824 ศูนยศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพ ศูนย

สงเสริมเกษตรท่ีสูง 
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน จํานวน
เกษตรกร 

(คน) 

หนวยงาน
สนับสนุน 

หนวยงานที่
สามารถสนับสนุน
ไดในเขตพ้ืนที ่

30. ตาก พบพระ รวมไทย

พัฒนา 

รวมไทยพัฒนา

ที่ 6 

1,275 ศูนยศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพ ศูนย

สงเสริมเกษตรท่ีสูง 

31. ตาก พบพระ รวมไทย

พัฒนา 

รวมไทยสามัคคี 491 ศูนยศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพ ศูนย

สงเสริมเกษตรท่ีสูง 

32. พิษณุโลก นครไทย นาบัว ภูขัด 1,043 - ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูงจ.พิษณุโลก 

33. พิษณุโลก ชาติตระการ บอภาค สงบสุข 800 ศูนยศิลปาชีพ ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูงจ.พิษณุโลก 

34. นาน สองแคว นาไรหลวง ถํ้าเวียงแก 1,440 โครงการ

ขยายผล

โครงการหลวง 

โครงการขยายผล

โครงการหลวงศูนย

สงเสริมเกษตรท่ีสูง  

35. นาน แมจริม น้ําพาง น้ําตวง 662 - ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูง  

36. นาน สันติสุข พงษ ดอนไพรวัลย 608 - ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูง  

37. เพชรบูรณ หลมเกา วังบาล ทับเบิก 1,050 - หนวยวิจัยเกษตรที่

สูง

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร 

38. เพชรบูรณ เขาคอ เข็กนอย เข็กนอย 1,146 - ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรที่

สูง จ.เพรชบูรณ 

39. เพชรบูรณ เขาคอ เข็กนอย เลาลือเกา 1,251 - ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรที่

สูง จ.เพรชบูรณ 

40. เพชรบูรณ เขาคอ เข็กนอย บานศักด์ิเจริญ 492 - ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรที่

สูง จ.เพรชบูรณ 

41. เพชรบูรณ เขาคอ เข็กนอย ชัยชนะ 722 - ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรที่

สูง จ.เพรชบูรณ 
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน จํานวน
เกษตรกร 

(คน) 

หนวยงาน
สนับสนุน 

หนวยงานที่
สามารถสนับสนุน
ไดในเขตพ้ืนที ่

42. แพร สอง เตาปูน บานแมแรม 1,460 - ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูงจ.แพร 

43. แพร รองกวาง หวยโรง ครกหนานทา 268 - ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูงจ.แพร 

44. ลําปาง งาว บานหวด แมพราว 100 - ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูงจ.ลําปาง 

45. ลําปาง งาว บานหวด แมพราว ลป.8 230 - ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูงจ.ลําปาง 

46. ลําปาง เมืองปาน แจซอน ใหมพัฒนา 812 - ศูนยสงเสริมเกษตรที่

สูงจ.ลําปาง 

รวม 10 จังหวัด 27 อําเภอ 32 ตําบล 46 หยอมบาน    

ที่มา : ขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบล , 2552 

(4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ ตองการใหชวยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

ลดข้ันตอนการผลิต สรางความเขาใจรวมกันระหวางชาวบาน ตองการใหหนวยงานเขามาใหความรู

ตองการใหหนวยงานอบรมและสาธิตเร่ือง การปลูกจนถึงการแปรรูปเฮมพ ตลาดรองรับผลผลิต 

(5) ขอเสนอแนะในการวิจัยและพัฒนาเฮมพ ควรมีการวิจัยปรับปรุงพันธุเฮมพเพื่อใหสาร 

THC ตํ่า พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดข้ันตอนการผลิต พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนฟน ศึกษา

วิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ ให

มีการถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับการตลาดเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ 

เชน การจําหนายเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพผานโครงการหลวง 

(6) ขอเสนอแนะในการสงเสริมการปลูกและการสรางมูลคาเพิ่ม ในพื้นที่ จ.เชียงใหม 

สามารถปลูกไดในพื้นที่โครงการหลวง ในการคัดเลือกพื้นที่เปาหมายใน จ. เชียงใหม พื้นที่โครงการที่มีหนวยงาน

รับผิดชอบสามารถควบคุมดูแลไดงาย การเลือกพื้นที่ปลูกเฮมพ ควรเปนหมูบานที่ประชากรมีรายไดนอย และ

หากเปนโครงการที่มีทหารรับผิดชอบก็จะสามารถควบคุมดูแลไดงาย ในพื้นที่ จ.นาน สามารถปลูกไดในพื้นที่

โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก ในการคัดเลือกพื้นที่เปาหมายใน จ. นาน พื้นที่โครงการที่มีหนวยงาน

รับผิดชอบสามารถควบคุมดูแลไดงาย ใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับ

การตลาดเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ เชน การจําหนายเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพผานโครงการหลวง  
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ควรสงเสริมการปลูกเฮมพเปนอาชีพใหแกผูรับการบําบัดจากยาเสพติด โดยเฉพาะในหมูบานผาผ้ึง ตําบลแมทอ 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อเปนรายไดเสริม ออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสูตลาด 

(7) ทัศนคติของเผามงในการสงเสริมใหชนเผาอ่ืนปลูกเฮมพ ชนเผามงมีความเห็นตอการ
สงเสริมใหชนเผาอ่ืนสามารถปลูกได โดยมีการถายทอดองคความรูเร่ืองเฮมพใหชนเผาอ่ืนไดเรียนรูจาก

เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ หรือเกษตรกรผูปลูก และแปรรูปเฮมพจากชนเผามง  

(8) ขอเสนอแนะดานตลาดเฮมพ ควรมีการเตรียมการดานการตลาดที่จะรับซื้อผลผลิต 

เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหแกเกษตรกร ใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้งการ

เช่ือมโยงกับการตลาดเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ เชน การจําหนายเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพผาน

โครงการหลวง สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกเฮมพ และสรางเครือขายระหวางผูผลิตและการตลาด 

เพื่อจําหนายผลิตภัณฑ เชน กระโปรง กระเปา 

(9) แนวทางการดําเนินงาน การกําหนดขอบเขตการพัฒนาเฮมพโดยสํารวจพื้นที่เพื่อ

กําหนดขอบเขต การประชาคมรวมกับชุมชนเพื่อวางแผนการดําเนินงานรวมกับหนวยงานในพื้นที่ การ

กําหนดพื้นที่ปลูกเฮมพในชุมชนใหเหมาะสม โดยตองไมทําลายปาควรมีระบบการควบคุม ติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานโดยหนวยงานภายนอก สงเสริมอยางจริงจัง ตอเนื่อง 

(10) การปรับปรุงกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงขอกฎหมายใหสามารถบังคับใชไดกอนการ

ดําเนินงานในพื้นที่ สําหรับการดําเนินงานดานการวิจัยสามารถขออนุญาตไดทันที จะตองมีการบูรณาการ

รวมกับทุกฝายใหชัดเจน 

(11) สถานการณการปลูกเฮมพในพื้นที่สูงจังหวัดภาคเหนือ ผลิตเฮมพเพื่อใชประโยชน

ในครัวเรือนเทานั้น มีเพียง แพร และแมฮองสอน สวนใหญเปนผูหญิงที่มีความรูเกี่ยวกับการผลิตเฮมพ อายุ

ระหวาง 52-60 ป ซึ่งปจจุบันยังมีผูปลูกเฮมพในพื้นที่ 8 พื้นที่ ไดแก เชียงใหม นาน ตาก แพร พะเยา ลําปาง 

เชียงราย และพิษณุโลก  

(12) ปญหาการปลูกเฮมพของเกษตรกร การจับกุมผูปลูกเฮมพซึ่งเจาหนาที่เขาใจผิดเปน

กัญชาใน 3 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน พะเยา เชียงราย และการปลูกเฮมพในพื้นที่จังหวัดพะเยามีปญหา

และอุปสรรคเร่ืองขาดแคลนแหลงน้ํา 

3.4.4 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับขอคิดเห็นตามประเด็นในยุทธศาสตร  

จากการสัมภาษณขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ 340 ชุด และการประชุมกลุมยอย 7 คร้ัง 

จากสวนราชการ 15 หนวยงาน ผูนําชุมชน 74 ราย และเกษตรกร 176 ราย ระยะเวลาการดําเนินงานต้ังแต

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ พ.ศ.2553 สรุปผลการศึกษาดังตารางที่ 3.20 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจดัทํายทุธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

 
3-51 

 

ตารางที่ 3.20 สรุปผลการศึกษาเก่ียวกับขอคิดเห็นจากการสัมภาษณขอมูล และการประชุมกลุมยอย สวนราชการ  

ผูนําชุมชน และเกษตรกร 

ยุทธศาสตร สวนราชการ ผูนําชุมชน เกษตรกร 
1.การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

1.1 พัฒนาปรับปรุงพันธุ

เฮมพเพื่อไดสายพันธุดีมี

คุณภาพ 

(1) ปรับปรุงพันธุเฮมพใหมี

คุณสมบัติแตกตางจาก

กัญชา เพื่ อป อ งกั นกา ร

นํา ไปใช เปนพืช เสพติด

แทนกัญชา 

- - 

 (2) มุงพัฒนาพันธุเฮมพให

มี สาร THC ตํ่า ผลผลิต

เสนใยสูงและมีคุณภาพได

มาตรฐาน  มีการ รับรอง

พันธุ การรักษาพันธุและ

ก า ร ข ย า ย เ ม ล็ ด พั น ธุ 

รวมทั้งมีผลผลิตเมล็ดสูง 

- - 

1.2 ศึกษาการเขตกรรม

เพื่ อ เ พิ่ ม ผลผ ลิ ตและ

คุณภาพเฮมพ 

การเขตกรรม การปฏิบัติ

รั กษา  ร วมทั้ ง ก า รป ลูก

เฮมพอินทรีย 

- - 

1.3 ศึกษาและพัฒนาการ

แปรรูปเสนใยเฮมพ เพื่ อ

สรางผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา 

(1)  การพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อลดข้ันตอนการแปรรูป

ใ ห แ ก ชุ ม ช น  แ ล ะ เ พื่ อ

ทดแทนการใชฝนในการทํา

ใหตนเฮมพแหง 

วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า

เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ ล ด

ข้ันตอนการผลิตใหแก

เกษตรกร 

พัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อลดข้ันตอนการ

แปร รูปเฮมพ  เชน 

เค ร่ืองลอกเปลือก 

เคร่ืองทอผา เคร่ือง

ปนดาย 

 (2) มุงพัฒนาการแปรรูป

เสนใยเฮมพใหไดมาตรฐาน

เสนใยที่มีคุณภาพ  
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1.4 พัฒนากระบวนการ

แปร รู ปจากเม ล็ ด เพื่ อ

พัฒนาผลิตภัณฑ 

ศึกษาการแปรรูปเพื่อใช

ประโยชนจากเมล็ดเฮมพ 

เชนพัฒนาการสกัดน้ํามันให

ไดผลผลิตสูงและมีคุณภาพ

ดี การตรวจสอบคุณคาทาง

โภชนาการสําหรับพัฒนา

เปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 

และการพัฒนาผลิตภัณฑ

เคร่ืองสําอางจากเมล็ดเฮมพ 

- - 

1.5 พัฒนากระบวนการแปร

รูปจากสวนอ่ืน  ๆของตนพืช 

และเศษเหลือทิ้งเพื่อเพิ่ม

มูลคา 

ศึกษาการแปรรูปเพื่อใช

ประโยชนจากส วน อ่ืนๆ 

ของตนพืช และเศษเหลือ

ทิ้งเชน  การทําเยื่อกระดาษ 

การใชประโยชน สําหรับ

ชิ้นสวนของอุตสาหกรรม

ยานยนต วัสดุกอสราง วัสดุ

การเรียนการสอน น้ํามัน

จ า ก เ ม ล็ ด เ พื่ อ ใ ช ใ น

อุตสาหกรรมตอเนื่อง เปน

ตน 

- - 

2.การสงเสริมการปลูกและการสรางมูลคาเพิ่ม 

2.1 สง เสริมเกษตรกร

ปลูกเฮมพเพื่อผลิตเสนใย

ภายใตระบบการควบคุม 

(1) สนับสนุนเมล็ดพันธุ

เฮมพแกเกษตรกร 

สนับสนุน เม ล็ดพันธุ

เฮมพแกเกษตรกร 

(1) สนับสนุนเมล็ด

พั น ธุ เ ฮ ม พ แ ก

เกษตรกร 

 (2) สงเสริมการรวมกลุม

เกษตรกรผูปลูกเฮมพและ

สรางเครือขาย  ระหวาง

ผูผลิตและการตลาดโดยต้ัง

กลุมวิสาหกิจชุมชน 

 (2) สงเสริมใหเกิดการ

รวมกลุมรวมกลุมเพื่อ

พั ฒ น า ฝ มื อ ด า น

หัตถกรรมและเพื่ อ

การสงออกสูตลาด มี 
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  - หน ว ย ง า น รั บ ซื้ อ

ผลผลิตเฮมพ 

 (3) เนนระบบการสงเสริมที่

มีความรวมมืออยางใกลชิด

ในการถายทอดความรูไป

ยังเกษตรกรผูปลูกและแปร

รูปเฮมพ 

- (3) ดูงาน อบรมและ

สาธิต การปลูกเฮมพ 

และแปรรูปเฮมพ 

  - (4) ถายทอดความรู

การปลูก และแปรรูป

เฮมพ  

  - (5) ฟนฟูวัฒนธรรม

การปลูก และแปรรูป

เฮมพแกลูกหลาน 

  - (6) พัฒนาฝมือดาน

หัตกรรมเฮมพ 

2.2 พัฒนากระบวนการ

แปรรูปเสนใย การผลิต

สินค าหัตถกรรม  และ

การตลาด 

(1) วางแผนการผลิตเสนใย 

และผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อ

สรางความเ ช่ือมั่นใหแก

เกษตรกร เชน การจําหนาย

เสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ

ผานโครงการหลวง 

(1) มีหน วยงานรับซื้ อ 

ไดแก ศูนยศิลปาชีพรับ

ซื้อผาทอขาว ผาปกลาย 

ใ น พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร

พระราชดําริในจังหวัด

ตาก และเกษตรกรสงขาย

เองทาง ไปรษณี ย ใน

จังหวัดพะเยา โครงการ

หลวงรับซื้อผาทอขาว ผา

ปกลาย ในพื้นที่โครงการ

ขยายผลโครงการหลวง

ถ้ําเวียงแก จังหวัดนาน 

 

 

(1) ตองการตลาด

รองรับ 
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 (2) พัฒนาเร่ืองรูปแบบของ

ผลิตภัณฑ เฮมพ ใหตาม

ความนิยมของตลาด การ

จําหนายใหไดราคาควรจะ

อยูในตลาดระดับบน เชน 

สงออกตางประเทศ 

(2) เนนสงเสริมใหเกษตร

มีรายได โดยการหาตลาด

รองรับและจํานวนการ

ผลิตตอคร้ังจะไดรายได

เทาไร พรอมทั้งมีการ

วางแผนการตลาดในทุก

ป เพื่อรายไดที่แนนอน

ของเกษตรกร 

(2) การแปรรูปดาน

หัตถกรรมเพื่อเพิ่ม

มู ล ค า ผ ลิ ต ภัณฑ

เฮมพ  เชน  เ ส้ือผา 

กระเปา 

2.3 พัฒนาผลิตภัณฑจาก

น้ํามันในเมล็ด และกาก

เหลือจากการแปรรูป 

- - - 

3.การสรางความรวมมือระหวางประเทศ 

3 . 1  ก า ร ส ร า ง ค ว า ม

รวมมือระหวางประเทศ 

( 1 )  เ น น ค ว าม ร ว มมื อ

ท า ง ด า น วิ ช า ก า ร กั บ

ตางประเทศผานสํานักงานที่

ป รึ กษาฝ าย เกษตรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ในดานการแลกเปล่ียนทาง

วิ ชาการโดยเฉพาะการ

ปรับปรุงพันธุ เทคโนโลยีการ

ผลิตและการแปรรูปตลอดจน

ระบบการควบคุมการปลูก

ของเกษตรกรแตละประเทศ 

- - 

 (2) การปรับปรุงกฎหมาย

เฮมพ ของไทยโดยอาศัย

ขอมูลด านกฎหมายของ

ประเทศที่มีการดําเนินการ

ประสบความสําเร็จ เชน  

แคนนาดา อเมริกา 

- - 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจดัทํายทุธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

 
3-55 

ยุทธศาสตร สวนราชการ ผูนําชุมชน เกษตรกร 

 (3) การแลกเปล่ียนพันธุ

และเมล็ดพันธุเฮมพ  

- - 

 ( 4 )  ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น

ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ข อ ง

บุคลากร เร่ืองการพัฒนา

เฮมพในตางประเทศ 

- - 

4.การบริหารจัดการ 

4.1  จัดใหมีกลไกการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ พ่ื อ

ขับ เคลื่ อนการพัฒนา

เฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ

บนพื้นที่สูง 

( 1 )  มาต ร ก า ร ค วบ คุ ม

จะตองมีการบู รณาการ

รวมกับทุกฝายใหชัดเจน 

- - 

 (2) การบูรณาการรวมกับ

หนวยงานที่ดําเนินงานอยู

แล ว ในพื้ นที่  เ ช น  ศู นย

สงเสริมเกษตรที่สูงดอยผา

หมน ไดดําเนินงานสงเสริม

ใหเกษตรกรปลูกเฮมพใน

พื้ น ที่ ข อ ง ศู นย ฯ  และ มี

แผนปฏิ บั ติกา ร ต้ั งแต ป 

พ.ศ.2548 ซึ่งปจจุบันยังคง

ดําเนินการอยู 

บูรณาการแผนปฏิบัติ

การพัฒนาเฮมพรวมกัน

กับหนวยงานที่จะเขา

มาดําเนินงานเพิ่มเติม

หนวยงานที่ดําเนินการ

พัฒนาเฮมพ ในพื้ นที่ 

ไ ด แ ก  ศู น ย ส ง เ ส ริ ม

เกษตรที่สูงดอยผาหมน 

โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย ผ ล

โครงการหลวงถํ้าเวียงแก  

- 

4.2 การชี้แจง และสราง

ความเขาใจ 

(1) การประชาคมรวมกับ

ชุ มชน เพื่ อวางแผนการ

ดําเนินงานรวมกับหนวยงาน

ในพื้นที่ 

การสรางความเขาใจ โดย

การจัดประชาคมรวมกัน

ระหว า งหน วยงานที่

รับผิดชอบกับเกษตรกรผู

ป ลู ก เพื่ อ ให ทราบถึ ง

วิธีการดําเนินงานและทํา

ขอตกลงรวมกัน 
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 (2) ควรมีระบบการควบคุม 

ติดตาม  และประเมินผล

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น โ ด ย

หนวยงานภายนอก 

  

 (3) สรางความเขาใจและ

อบรมเจาหนาที่ใหมีความรู

เร่ืองเฮมพ 

  

4.3 กําหนดระเบียบและ

ขอกฎหมายที่สําคัญ 

ค ว ร มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ข อ

ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ม ติ

คณะรัฐมนตรีใหสามารถ

บั ง คั บ ใ ช ไ ด ก อ น ก า ร

ดําเนินงานในพื้นที่ สําหรับ

การดําเนินงานดานการ

วิจัยสามารถขออนุญาตได

ทันที 

การจับกุมเกษตรกรผู
ปลูกเฮมพ พบในจังหวัด

เชียงราย แมฮองสอน 

ตาก (พื้นที่นอกโครงการ

พระราชดําริ) และลําปาง 

บางรายติดคุก 2 ป หรือ

ยั ง อ ยู ร ะ ห ว า ง ก า ร

ดําเนินคดี หนวยงานที่

จับกุมจะเปนตํารวจ 

การได รับอนุญาต

ปลูกเฮมพ 

4 . 4  การกํ าหนดพื้ นที่

สงเสริมการปลูกเฮมพ 

(1)  สําหรับพื้นที่ จั งหวัด

เชียงใหม มีพื้นที่โครงการ

หลวงที่ ได ดําเนินการขอ

อนุญาตตอ  อย .ซึ่ ง ไมมี

ปญหาเร่ืองกฎหมายมาก

นัก 

( 1 )  ห น ว ย ง า น ท่ี
ดํ า เนิ น ง านพัฒนา
เฮมพในพื้นที่ ไดแก 

โครงการหลวงปงค า 

จังหวัดพะเยา โครงการ

พระราชดํา ริ  จั งหวัด

ตาก โครงการขยายผล

โครงการหลวงถ้ําเวียง

แก จังหวัดนาน และ

ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง

ดอยผาหมน  จั งหวัด

เชียงราย 
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 (2) พื้นที่การสงเสริมการ

ปลูกเฮมพในระยะแรกควร

เนนพื้นที่ที่เหมาะสมกอน 

(อุณหภูมิ, ระดับความสูง 

ดิน น้ํา) และเปนพื้นที่ที่มี

โครงการหรือหนวยงาน

รองรับอยูแลวเพื่อใหเกิด

ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร

ควบคุมดูแลของหนวยงาน

ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  เ ช น  พื้ น ที่

โครงการหลวง  พื้นที่ขยาย

ผ ล โ ค ร ง ก า ร ห ล ว ง  

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และพื้นที่สูง

อ่ืนที่มีหนวยงานของ รัฐ

ควบคุม 

(2) พื้นที่มีหนวยงาน
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ป ลู ก
เฮมพ โดยมีโครงการ

นํารอง 

• ส ง เสริ มการปลู ก
เฮมพ มีข้ันตอนการลง

ชื่ อ  กํ าหนดเขต พ้ืนที่

ปลูกรับเมล็ดพันธุจาก

ศูนย  มีการจัดอบรม

และสา ธิตใหความ รู

เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น พื้ น ที่  

3 จังหวัด ดังนี้ 

• เชียงใหม : มูลนิธิ

โครงการหลวง 

• นาน : สถาบันวิจัย

แ ล ะพั ฒน าพื้ น ที่ สู ง 

( โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย ผ ล

โครงการหลวงถํ้าเวียงแก) 

 

  • เชียงราย : ศูนย

สงเสริมการเกษตรที่สูง

ดอยผาหมน 

 

  (3) พื้นท่ีที่ปลูกเฮมพ
เพื่อใชประโยชนใน
ครัวเรือน ไดแก 

1.เชียงใหม 

2.นาน 

3.เชียงราย 

4.ตาก  

5.เพชรบูรณ 
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6.พิษณุโลก 

7.แพร  

8.นาน  

9.พะเยา  

10. ลําปาง  
11. แมฮองสอน 

  (4) พื้นที่ไมมีการปลูก
เฮมพ 
1.กําแพงเพชร  

2.นครสวรรค  

3.พิจิตร  

4.อุทัยธานี 

5.ลําพูน 

6.อุตรดิตถ 

 

 

3.5 เกณฑการกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูกเฮมพในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) 

3.5.1 ควรสงเสริมใหปลูกเฮมพในพื้นที่มีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล ระหวาง 500-1,400 เมตร 

ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นจะมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเฮมพ และ

จะทําใหการสะสมสารเสพติดตํ่ากวาเฮมพที่ปลูกในภูมิอากาศที่รอนกวา จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึง

แนวโนมของการปลูกเฮมพในพื้นที่สูงจะไดผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ลําตนยาว และสาร THC ตํ่ากวาพื้นที่

ราบพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,340 เมตร มีการเจริญเติบโตและมีผลผลิตดีที่สุด   

3.5.2 พื้นที่ที่ชุมชนมีความพรอมในการปลูก ไดแก เชียงใหม นาน เชียงราย ตาก เพชรบูรณ แพร 

พะเยา ลําปาง พิษณุโลก เนื่องจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงในการผลิตเฮมพ โดยเฉพาะอยางยิ่งชนชาวเขา

เผามงที่มีความพรอม เนื่องจากมีภูมิปญญาและประสบการณในการผลิตเสนใยเฮมพมากอน โดยเปนการ

สืบทอดวัฒนธรรมและจารีตประเพณีในการผลิตใยเฮมพ เพื่อนํามาใชในวิถีชีวิตต้ังแตเกิดจนตายมาชั่วลูก

ชั่วหลาน ปจจุบันเกษตรกรมีความกระตือรือรนที่จะปลูกและผลิตเสนใยเฮมพ เพื่อตองการสืบทอด

ประเพณีดังกลาว และความพรอมในการรวมกลุมผลิตและแปรรูปเฮมพของเกษตรกรบนพื้นที่สูงจะเห็นได



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจดัทํายทุธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

 
3-59 

วาขณะน้ีเกษตรกรชาวเขาเผามงในหลายหมูบาน ไดมีการจัดต้ังกลุมผลิตใยเฮมพเพื่อประโยชนใชสอยใน

ครัวเรือน และยังสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เพื่อจําหนายเปนรายไดเสริม 

3.5.3 พื้นที่ที่หนวยงานตางๆ มีความพรอมในการใหการสงเสริมและควบคุมโดยอยูในพื้นที่รับผิดชอบ

ของมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) สถาบันการศึกษา เปน

หนวยงานหลักในดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาเฮมพอยางตอเนื่อง ทั้งในเร่ืองสายพันธุ การเขตกรรม การ

แปรรูป การตรวจสอบสาร THC เปนตน นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเปน

หนวยงานท่ีสําคัญในการกํากับดูแล โดยทําหนาที่ในการควบคุมตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 

2522 แตในการปฏิบัติไดมีการดําเนินงานสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาควบคูมาโดยตลอด เพื่อให

เกิดการผลักดันเฮมพไปสูพืชเชิงเศรษฐกิจไดอยางเปนรูปธรรมไดแก เชียงใหม นาน เชียงราย  

ตารางที่ 3.21 กลุมหนวยงานดําเนินงานเกี่ยวกับเฮมพในประเทศไทย 

กลุมหนวยงาน รายชื่อหนวยงาน 

หนวยงานวิจัย 1. โครงการหลวง 

2.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 

3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. มหาวิทยาลัยแมโจ 

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หนวยงานสงเสริมการปลูก และแปรรูป 1. โครงการหลวง 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 

3. กรมสงเสริมการเกษตร (ศูนยสงเสริมการเกษตรที่

สูงแตละจังหวัด) 

4. กรมสงเสริมการเกษตร และสหกรณ 

หนวยงานรับซื้อผลผลิต และจําหนาย 1. โครงการหลวง 

2. ศูนยศิลปาชีพ 

3. บริษัทเอกชน 
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กลุมหนวยงาน รายชื่อหนวยงาน 

หนวยงานสนับสนุน 1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ 

2. สํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปราม

ยาเสพติด 

3.  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

4. จังหวัด 

5. อําเภอ 

6. องคการปกครองสวนทองถิ่น 

 

3.5.4 จากเกณฑการกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูกเฮมพในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-

2557) สรุปไดวาพื้นที่ที่มีความสูงเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1 ซึ่งมีความพรอม

ของชุมชน และมีหนวยงานดําเนินงานพัฒนาเฮมพในพื้นที่ ประกอบดวยพื้นที่ชนเผามงใน 5 จังหวัด 

เชียงใหม นาน เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ พื้นท่ีที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ 

ระยะที่ 2 ควรมีการประเมินผล จากการดําเนินงานในพื้นที่นํารองระยะที่ 1 เพื่อกําหนดพื้นที่เหมาะสม

เพิ่มเติม โดยพัฒนาปจจัยตางๆ ที่สําคัญ คือ 

(1) ความพรอมดานพันธุ และเมล็ดพันธุเฮมพ 

(2) ความกาวหนาของงานวิจัยสนับสนุนดานตางๆ 

(3) ผลผลิต และผลลัพธจากการสงเสริมการปลูก และการแปรรูปในพื้นที่นํารอง 

(4) ผลการประเมินระบบการสงเสริม และการควบคุมการปลูก และการแปรรูป 

(5) ผลการศึกษาดานความตองการของตลาด และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
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ภาพที่ 3.5 แสดงพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเฮมพในระยะที่ 1  
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3.6 พื้นที่นํารองที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1 

ในการดําเนินงานไดจัดลําดับพื้นที่ที่ทําการสํารวจขอมูลใน 17 จังหวัด ภาคเหนือ โดยไดสรุปพื้นที่ที่

เหมาะสมในการสงเสริมและพัฒนาเฮมพ สรุปดังตารางที่ 3.22 

ตารางที่ 3.22 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพและหมูบานเครือขายในระยะที่ 1 
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ระดับความสูง 

(เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล) 

พ้ืนที่ หนวยงานสนับสนุน 

1. เชียงใหม แมวาง แมวิน ขุนวาง 1,280 นํารอง มูลนิธิโครงการหลวง 

 เมือง สุเทพ ดอยปุย 1,281 เครือขาย สถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง 

 แมริม โปงแยง แมสาใหม 1,010 เครือขาย มูลนิธิโครงการหลวง 

 แมแจม แมศึก ปางอุง 1,271 เครือขาย มูลนิธิโครงการหลวง 

  แมนาจร หวยหอย 1,200 เครือขาย มูลนิธิโครงการหลวง 

  ปางหินฝน พุยเหนือ 1,158 เครือขาย สถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง 

 จอมทอง บานหลวง ขุนกลางใต 1,280 เครือขาย มูลนิธิโครงการหลวง 

   อินทนนท 1,280 เครือขาย มูลนิธิโครงการหลวง 

  แมสอย ปากลวย 680 เครือขาย สถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง 

2. นาน สองแคว นาไรหลวง ถํ้าเวียงแก 722 นํารอง สถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง 

 นานอย สันทะ ขุนสถาน 1,128 เครือขาย สถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง 

 สันติสุข พงษ ดอนไพรวัลย 504 เครือขาย สถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง 

 แมจริม น้ําพาง น้ําพาง 750 เครือขาย สถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง 

3. เชียงราย เทิง ตับเตา พญาเลาอู 993 นํารอง ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง

ดอยผาหมน 

 พญาเม็งราย แมเปา ขุนหวยเปา 441 เครือขาย - 

   กาแล 403 เครือขาย - 

   ขุนหวยเปา

ใต 

420 เครือขาย - 
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จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ระดับความสูง 
(เมตรจาก

ระดับน้ําทะเล) 

พ้ืนที่ หนวยงานสนับสนุน 

 ขุนตาล ยางฮอม พญาพิภักด์ิ 1,075 เครือขาย ศูนยศิลปาชีพ 

 เวียงแกน ปอ ทรายทอง 443 เครือขาย - 

   หวยคุ 855 เครือขาย - 

4. ตาก พบพระ คีรีราษฎร ใหมคีรี

ราษฎร 

548 นํารอง ศูนยศิลปาชีพ 

   ใหมยอดคีรี 830 นํารอง ศูนยศิลปาชีพ 

   รมเกลาสห

มิตร 

807 เครือขาย ศูนยศิลปาชีพ 

  รวมไทย รวมไทย

พัฒนา 9 

470 เครือขาย ศูนยศิลปาชีพ 

 วังเจา นาโบสถ วังตําลึง 143 เครือขาย - 

   ผาผ้ึง 510 เครือขาย - 

   วังน้ําเย็น 227 เครือขาย - 

 เมือง แมทอ มงใหม 880 เครือขาย ศูนยศิลปาชีพ 

 แมสอด มหาวัน เจดีโคะใหม 600 เครือขาย  

   เจดีโคะ 598 เครือขาย  

   ปางวัว 763 เครือขาย  

5. เพชรบูรณ หลมเกา วังบาล ทับเบิก 1,500 นํารอง หนวยวิจัยเกษตรที่สูง

มหาวิทายลัย

เกษตรศาสตร 

 เขาคอ เข็กนอย สันติสุข 684 เครือขาย กรมวิชาการเกษตร 

5 จังหวัด 19 อําเภอ 23 ตําบล 33 หมูบาน    

 

พื้นที่นํารองที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1 ไดแก เชียงใหม นาน 

เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ มีรายละเอียดของพ้ืนที่พิจารณา ดังตารางที่ 3.23  
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ตารางที่  3.23  จํานวนประชากร  ความสูง  ของพื้นที่นํารองที่มีความเหมาะสมในการสง เสริม 

                        การปลูกเฮมพ ระยะที่ 1 
ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูที ่ บาน ความสูงจาก

ระดับน้ําทะเล
(เมตร) 

ชนเผา จํานวน 
ประชากร 

(คน) 
ครัวเรือน 

1 เชียงใหม แมวาง แมวิน 12 ขุนวาง 1,280 มง 1664 187 

2 นาน สองแคว นาไรหลวง 1 ถํ้าเวียงแก 722 มง 21,440 2243 

3 เชียงราย เทิง ตับเตา 23 พญาเลาอู 993 มง 3760 3131 

4 ตาก พบพระ คีรีราษฎร 9 ใหมคีรีราษฎร 548 มง 41,479 4209 

  พบพระ คีรีราษฎร 10 ใหมยอดคีรี 830 มง 4824 490 

5 เพชรบูรณ หลมเกา วังบาล 14 ทับเบิก 1,500 มง 5 1,050 5160 

 5 
จังหวัด 

5  
อําเภอ 

5 
ตําบล 

 6 
หมูบาน 

  73,167 15,420 

ที่มา :  1ขอมูลประชากรในพืน้ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง (พฤษภาคม 2546) 

 2องคการบริหารสวนตําบลนาไรหลวง , 2551 

3องคการบริหารสวนตําบลตับเตา , 2552 

4องคการบริหารสวนตําบลคีรีราษฎร , 30 กันยายน 2552 

5องคการบริหารสวนตําบลวงับาล , 2552 

3.6.1 UUพื้นที่นํารองที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1  

จังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่อยูของชนเผามงใน 13 อําเภอ 23 ตําบล 49 หมูบาน มีจํานวน

ประชากรชนเผามง 27,065 คน โดยพื้นที่นํารองไดเลือกจากสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริม 

การปลูกเฮมพ การดําเนินงานของหนวยงาน และความพรอมของชุมชน โดยมีพื้นที่ดําเนินงานของ 

โครงการหลวง จํานวน 7 พื้นที่ ไดแก ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก สถานีเกษตรหลวงปางดะ  

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางอุง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ และสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท ซึ่งไดเลือกบานขุนวาง อําเภอแม

วาง ตําบลแมวิน เปนพื้นที่นํารอง หลังจากนั้นจึงจะมีการประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่นํารองกอนที่จะ

หาพื้นที่เหมาะสมในการดําเนินงานพื้นที่หมูบานอ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหมตอไป 
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(1) สภาพทั่วไป 

(1.1) ภูมิประเทศ 

อยูในเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อยูในเขตพื้นที่อําเภอแมวางและ

อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ที่ ต้ังของศูนยพัฒนาโครงการหลวงอยูในเขตบานขุนวาง หมูที่ 12  

ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,280 เมตร  

มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่สูง มีที่ราบระหวางภูเขาเล็กนอยตามแนว 

ลําหวยและแมน้ํา พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 และพื้นที่ลูกคล่ืนลาดชัน 

มีความลาดชันระหวางรอยละ 8-16 อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 700-1,800 เมตร ความสูงของยอด

เขาและสภาพพื้นที่จะคอยๆ ลดลงไปทางทิศตะวันออก ในขณะที่ทางทิศตะวันตกจะมีความลาดชัน

มากกวา 
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ภาพที่ 3.6 หมูที่ 12 บานขุนวาง ต.แมวนิ อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
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(1.2) ภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศในเขตโซนรอน แบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู โดยไดรับอิทธิพล

จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดเอาความชุมชื้นเขาสูพื้นที่ ทําใหฝนตกในชวงกลางเดือนพฤษภาคมถึง

เดือนกันยายน ในชวงเดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ ไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีผลให

อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉล่ียตลอดป 19.50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 22.47 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิเฉล่ียตํ่าสุด 16.27 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดป 2,137.64 มิลลิเมตร และมี

ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียทั้งปรอยละ 72.91 

(2) เศรษฐกิจ 

(2.1) อาชีพหลัก ทํานา ปลูกขาวโพด ดอกเบญจมาศ  

(2.2) อาชีพรอง รับจางทั่วไปทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 

(2.3) รายไดเฉล่ียตอครัวเรือนตอป จํานวน  25,000-30,000 บาท 

(2.4) แหลงเงินทุน กองทนุหมูบาน อบต. กขคจ. 

(3) สังคม การรวมกลุมภายในชุมชน ไดแก กลุมแมบาน กลุมสหกรณ และกลุมเกษตร 

(4) สิ่งแวดลอม 

(4.1)  ลักษณะดิน  

กรมพัฒนาที ่ด ิน  โดยสํานักงานพัฒนาที ่ด ิน เขต  6  จังหว ัดเช ียงใหม ได

ดําเนินการสํารวจและจําแนกดินเปนการสํารวจ เพื่อใหทราบถึงประเภทของดิน ลักษณะและสมบัติ

ของดิน ตลอด  จนปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชน เพื่อใชขอมูลดังกลาวในการวางแผนการ

ใชที่ดินและการจัดระบบอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสม เนื่องจากสภาพพื้นที่สวนใหญ    เปนภูเขาสูง

ชัน  มีการใช ที ่ดินเพื ่อการเกษตรอย างไม เหมาะสม  กอให  เกิดการชะล างพังทลายของดินและ

ทรัพยากรดินเส่ือมโทรมอยางรวดเร็ว 

(4.2)  แหลงน้ํา  
แหลงน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง มีลําหวย

และลําธารตาง ๆ มากมาย มีตนน้ําที่สําคัญคือ ดอยผาดํา ดอยผานอย อยูบริเวณของทางทิศใตของพื้นที่  

ดอยหินหลวง ดอยหวยยาว อยูบริเวณของทางทิศตะวันออกเฉียงใตของพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 3.7 ลุมน้ําหมูที่ 12 บานขุนวาง  ต.แมวนิ อ.แมวาง จ.เชยีงใหม 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจดัทํายทุธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

 
3-69 

(4.3) ทรัพยากรปาไม 
พื้นที่หมูที ่12 บานขุนวาง ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชยีงใหม อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ

ปาแมขาน ปาแมวาง 

 
ภาพที่ 3.8 พืน้ที่ปาสงวนแหงชาติ หมูที ่12 บานขุนวาง ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
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(5) ความพรอมของเกษตรกรในการผลิตเฮมพ  

(5.1) ประสบการณในการปลกูเฮมพ 

 หมูที่ 12 บานขุนวาง ต.แมวนิ อ.แมวาง จ.เชียงใหม ปจจบัุนไมไดปลูกแลวแตซื้อ

วัตถุดิบผาทอมาจากกาดหลวง จังหวัดเชยีงใหม ในชวงที่ปลูกมกีารเกบ็เมล็ดพันธุเอง 

(5.2) การใชประโยชนจากเฮมพ  

 สวนใหญใชเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของชนเผามง ในเร่ืองพิธศีพใชทํา

เส้ือผาเพื่อสวมใสใหแกคนตาย และทํารองเทาเพื่อใหคนตายใสเพื่อทนรอน ทนหนาว จะได

เดินทางไปภพหนาอยางไมมีอุปสรรค นอกจากนี้มีการทอผาใชในครัวเรือนเทานั้น ไมเคยขายเพื่อ

เปนรายได 

(5.3) การปลูกเฮมพ  

 ขุดหลุม หยอดเมล็ดหลุมละ 3-6 เมล็ด ระยะหางระหวางหลุม 1-2 คืบ ระยะเวลา

ปลูก 2 เดือนคร่ึงถึง 3 เดือนแลวจึงตัดตนเฮมพ แลวจึงแปรรูปทุกข้ันตอนเอง ต้ังแตการทําเปน

เสนดาย ทอผา และปกผาเพื่อใชในครัวเรือนเทานั้น 

(5.4) จํานวนพืน้ที่ปลูก    1 - 2 งาน    

(5.5) จํานวนคร้ังทีป่ลูกตอป        1 คร้ัง 

(5.6) ปริมาณที่ปลูก    1-4 กิโลกรัม/คร้ัง 

(5.7) ผลผลิตเสนใยเฉล่ีย              60 กิโลกรัม/งาน 

(5.8) การแปรรูป มกีารลอกเปลือก เพื่อใหไดเสนใย จากนั้นจงึปนเปนดาย สุดทายมี

การทอเปนผืน มีการยอมสีเพื่อใชในครัวเรือนเทานัน้ 

(5.9) ดานการตลาด ไมมีการดําเนนิงานขายเปนรายได 

(5.10) ราคาขายตอมวน  - 

(5.11) การรวมกลุมเฮมพ ต้ังกลุมเมื่อป พ.ศ.2552 จํานวนสมาชิก 15 คน  

(5.12) โดยการซื้อผาใยเฮมพมาปกขาย 

(5.13) การขออนุญาต   โครงการหลวง  

(5.14) หนวยงานควบคุม  ตํารวจ ทหาร  

(5.15) ทัศนคติของชนเผามงตอการสงเสริมใหชนเผาอ่ืนสามารถปลูกได  
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 สงเสริมชนเผาอ่ืนไดตองการถายทอดความรูใหคนอ่ืนสามารถปลูกได 

(5.16)  ความตองการพัฒนาเฮมพ 

• ตองการขายเฉพาะเสนใยเนื่องจากแปรรูปหลายข้ันตอนลําบาก 

• ตองการตลาดรองรับ 

(6) หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาเฮมพ 

(6.1) หนวยงานทีดํ่าเนินงานพฒันาเฮมพในพื้นที ่

• ศูนยพฒันาโครงการหลวงขุนวาง 

(6.2) หนวยงานทีมี่หนาทีส่อดคลองในการดําเนินงาน 

• ตํารวจ 

• เกษตรอําเภอ 

• เกษตรและสหกรณจังหวดั 

• พัฒนาชุมชน 

• พาณิชยจังหวดั 

3.6.2 Uพื้นที่นาํรองที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1จังหวัดนาน 

จังหวัดนาน มีพื้นที่อยูของชนเผามงใน 10 อําเภอ 13 ตําบล 23 หมูบาน มีจํานวนประชากร 

ชนเผามง 25,058 คน โดยพื้นที่นํารองไดเลือกจากสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูกเฮมพ 

การดําเนินงานของหนวยงาน และความพรอมของชุมชน โดยมีพื้นที่ดําเนินงานของโครงการขยายผล

โครงการหลวง จํานวน 1 แหง คือ บานถ้ําเวียงแก ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว เปนพื้นที่นํารอง 

หลังจากนั้นจึงจะมีการประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่นํารองกอนที่จะหาพื้นที่ เหมาะสมใน 

การดําเนินงานพื้นที่หมูบานอ่ืนๆ ในจังหวัดนานตอไป 

(1) สภาพทั่วไป 

(1.1) ภูมิประเทศ 

ต้ังอยูในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงถํ้าเวียงแก พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่

ลาดชันเชิงซอน (Slope Complex) มีลักษณะเปนเนินเขาและเทือกเขาสูงสลับซับซอน และบางสวนเปน

พื้นที่ราบริมลําน้ํา มีระดับความสูง 722 เมตรจากระดับน้ําทะเล 
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ภาพที่ 3.9 หมูที่ 1 บานถ้าํเวียงแก ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน 

(1.2) ภูมิอากาศ 

เปนแบบเขตรอนเฉพาะฤดูกาล โดยไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดเอา

ความชุมชื้นเขามาสูพื้นที่ ทําใหมีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเปนชวงฤดูฝนและจะไดรับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเอาความหนาวเย็นมาในเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ และ

ในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะทําใหมีสภาพอากาศ
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รอน โดยมีอุณหภูมิตลอดทั้งป 26.62 องศาเซลเซียส สูงสุดในเดือนเมษายน 41.1 องศาเซลเซียส และตํ่าสุดใน

เดือนธันวาคม 9.4 องศาเซลเซียส   ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียตลอดปรอยละ 77.05 ในเดือนกันยายนมีความช้ืน

สัมพัทธเฉล่ียสูงสุดรอยละ 84.86 และตํ่าสุดในเดือนมีนาคมรอยละ 62.02 และปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตอป 

1,181.44 มิลลิเมตร สูงที่สุดในเดือนสิงหาคม 208.13 มิลลิเมตร และตํ่าที่สุดในเดือนมกราคม 2.16 มิลลิเมตร 

โดยมีวันที่ฝนตกเฉล่ียตลอดทั้งป 123.7 วัน เดือนสิงหาคมมีฝนตกมากที่สุด 21.9 วัน (สารสนเทศเชิง

วิเคราะหสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง, 2550) 

(2) เศรษฐกิจ 

(2.1) อาชีพหลัก การเพาะปลูก (พืชไร,พืชผัก ไดแก ขาวโพด ถั่วแขก) 

(2.2) อาชีพรอง รับจางทั่วไปทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 

(2.3) รายไดเฉล่ียตอครัวเรือนตอป จํานวน 25,000-30,000 บาท 

(2.4) แหลงเงินทุน กองทนุหมูบาน 

(3) สังคม การรวมกลุม กลุมแมบาน กลุมสหกรณ กลุมแมบานทอผา 

(4) สิ่งแวดลอม 

(4.1) ลักษณะดิน  

ลักษณะดินเปนดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินจําพวก Intemediate rock สวนใหญ

เปนดิน RED Yellow Podzolic ซึ่งมักพบบนภูเขา หนาดินต้ืน ความลึกของหนาดินจะแปรเปล่ียนไปตาม

ความลาดชันของพื้นที่ โดยที่ดินดานบนมีสีน้ําตาลเขม เนื้อดินเปนดินรวนปนเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดแก

มากถึงปานกลาง สวนดินลาง เนื้อดินเปนดินเหนียวมีเศษหินปนมาก มีสีเหลืองปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยา

ดินเปนกรดแกมากถึงปานกลาง 

กลุมดิน ในพื้นที่โครงการทั้งหมดเปนกลุมดินในชุดที่ 62 ดินนี้ประกอบดวยพื้นที่

ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกวา 35 % ดินที่พบในบริเวณดังกลาวนี้มีทั้งดินลึกและดินต้ืน ลักษณะของเนื้อ

ดินและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติแตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษ

หิน กอนหิน หรือหินพื้นโผล กระจัดกระจาย 

ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน

เหนียวปนทรายแปง สีเทาปนแดงหรือปนสีชมพู มีจุดประสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน

เปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ดินลางเปนดินเหนียวปนทรายแปงถึงดินเหนียว สีเทาปนแดง มี

จุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0) 
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(4.2) แหลงน้าํ  
มีแหลงน้ําธรรมชาติ 3 แหลง มีน้าํแมหยอด เปนลําหวย 2 แหลง ใชเพือ่การเกษตร และ

มีประปาภูเขาใชเพื่ออุปโภคบริโภคอยูในเขตน้ําแมแจมตอนบน ลุมน้าํแมน้าํสาละวนิ ชัน้คุณภาพลุมน้ําที่ 3 

ซึ่งมีลักษณะทัว่ไปสามารถใชประโยชนไดทั้งกิจกรรรมการทําปาไม และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไมยืนตน 

พื้นที่ลุมน้ํา พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบานถ้ําเวียงแกอยูในพื้นที่ลุมน้ําสาขา

หลักคือลุมน้ํานาน โดยมี 2 ลุมน้ําสาขาคือ ลุมน้ําแมน้ํานานตอนบน อยูทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่

โครงการ ซึ่งมีลําน้ําสาขาไดแก น้ําหุย หวยน้ํามีด และหวยหม่ืน นอกจากนั้นเปนลุมน้ําหวยยาวอยูทางทิศ

ตะวันตกของพื้นที่ มีลําน้ําสาขาไดแก น้ําแปง น้ําตาด น้ําคาน หวยแกว หวยผาหมี น้ําพัน หวยน้ําพัน น้ํา

โมง น้ําพานนอย 

ชั้นคุณภาพลุมน้ํา  พื้นที่สวนใหญของโครงการอยูในชั้นคุณภาพลุมน้ํา 2 คิดเปนรอย

ละ 49.65 ไดแกพื้นที่ที่อยูทางตอนกลางจนถึงตอนใตของพื้นที่ มักพบเปนที่ต้ังของหมูบานและเปนพื้นที่

เกษตรกรรม  พื้นที่ที่มีลักษณะเปนภูเขาสูง เปนแหลงตนน้ําของแมน้ํา ลําหวย หลาย ๆ สาย โดยมากอยูใน

พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A คิดเปนรอยละ 41.37 ไดแกพื้นที่ที่อยูทางตอนเหนือและพื้นที่อยูทางทิศ

ตะวันตกของโครงการ 
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ภาพที่ 3.10 ลุมน้ํา หมูที ่1 บานถ้ําเวียงแก ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจดัทํายทุธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

 
3-76 

(4.3) ทรัพยากรปาไม 

 
ภาพที่ 3.11 พื้นที่ปาสงวน ปาน้าํยาว ปาน้ําสวด 

อยูในเขตปาสงวนน้ํายาว ปาน้ําสวด สภาพทั่วไปเปนปาดิบแลง มีไมที่สําคัญ ไดแก กอ หวา 

งิ้วปา กําลังเสือโครง และรัง ปจจุบันพื้นที่ปาเหลืออยูบริเวณตอนเหนือของหมูบาน ซึ่งจัดเปนบริเวณลุมน้ํา

ชั้น 3 ที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศโดยรวม และอาจสงผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมในพื้นที่

ตอนลางได              
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(5) ความพรอมของเกษตรกรในการผลิตเฮมพ 
(5.1) ประสบการณในการปลกูเฮมพ  

 หมูที่ 1 บานถ้ําเวียงแก ปจจุบันยังคงปลูกเฮมพอยู โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุจาก

โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก 

(5.2) การใชประโยชนจากเฮมพ  
 สวนใหญใชเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของชนเผามง ในเรื่องพิธีศพใชทํา

เส้ือผาเพื่อสวมใสใหแกคนตาย และทํารองเทาเพื่อใหคนตายใสเพื่อทนรอน ทนหนาว จะไดเดินทางไปภพ

หนาอยางไมมีอุปสรรค นอกจากนี้มีการทอผาใชในครัวเรือนและขายเปนรายไดเสริมใหแกครัวเรือน 

(5.3) การปลูกเฮมพ  
ใช 2 วิธีการ ไดแก ขุดหลุม หยอดเมล็ดหลุมละ 3-6 เมล็ด และการหวาน ปลูกในฤดู

หนาว ระยะหางระหวางหลุม 1-2 คืบ ระยะเวลาปลูก 3 เดือน แลวจึงตัดตนเฮมพ แลวจึงแปรรูปทุกข้ันตอน

เอง ต้ังแตการทําเปนเสนดาย ทอผา และปกผาเพื่อใชในครัวเรือนและรายไดเสริมในครัวเรือน 

(5.4) จํานวนพืน้ที่ปลูก    1 - 2 งาน    

(5.5) จํานวนคร้ังทีป่ลูกตอป     1 คร้ัง 

(5.6) ปริมาณที่ปลูก    2-3 กิโลกรัม/คร้ัง 

(5.7) ผลผลิตเสนใยเฉล่ีย               24 กิโลกรัม/งาน 

(5.8) การแปรรูป มกีารลอกเปลือก เพื่อใหไดเสนใย จากนั้นจงึปนเปนดายสุดทายมีการทอ

เปนผืน มีการยอมสีเพื่อจาํหนาย 

(5.9) ดานการตลาด โครงการหลวง ศูนยศิลปาชีพ และนักทองเที่ยว 

(5.10) ราคาขายตอมวน  400 บาท ยอมสี 650 บาท 

(5.11) การรวมกลุมเฮมพ ต้ังกลุมเมื่อป พ.ศ.2550 จํานวนสมาชิก 12 คน  

(5.12) การขออนุญาต  โครงการหลวง   

(5.13) หนวยงานควบคุม โครงการหลวง ตํารวจ ทหาร หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่  

(5.14) ทัศนคติของชนเผามงตอการสงเสริมใหชนเผาอ่ืนสามารถปลูกได สามารถสงเสริม 

ชนเผาอ่ืนไดแตตองใหความรูเพิ่มเติมเนื่องจากชนเผาอ่ืนไมมีพื้นฐานการปลูกและแปรรูปเฮมพมากอน 
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(5.15) ความตองการพัฒนาเฮมพ 

• ตองการตลาดรองรับ 

• อบรมและสาธิตเร่ืองการปลูกแปรรูปเฮมพ 

(6) หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาเฮมพ 

(6.1) หนวยงานท่ีดําเนนิงานพัฒนาเฮมพในพืน้ที ่

• โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวยีงแก 

(6.2) หนวยงานท่ีมหีนาที่สอดคลองในการดําเนินงาน 

• จังหวัด 

• อําเภอ 

• ทหารพราน 

• เกษตรอําเภอ 

• พัฒนาชุมชน 

• พาณิชยจังหวดั 

• ศูนยศิลปาชีพ 

3.6.3 UUพื้นที่นาํรองที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1 จังหวัด
เชียงราย 

จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่อยูของชนเผามงใน 8 อําเภอ 13 ตําบล 27 หมูบาน มีจํานวนประชากร

ชนเผามง 28,913 คน โดยพื้นที่นํารองไดเลือกจากสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูกเฮมพ 

การดําเนินงานของหนวยงาน และความพรอมของชุมชน โดยมีพื้นที่ดําเนินงานของศูนยสงเสริมการเกษตร

ที่สูงดอยผาหมน รับผิดชอบในพื้นที่หมูบานพญาเลาอู ตําบลตับเตา อําเภอเทิงเปนพื้นที่นํารอง หลังจาก

นั้นจึงจะมีการประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่นํารองกอนที่จะหาพื้นที่เหมาะสมในการดําเนินงานพื้นที่

หมูบานอ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงรายตอไป 

(1) สภาพทั่วไป 

(1.1) ภูมิประเทศ 

สภาพพื้นที่สวนใหญเปนปาและภูเขาสลับซับซอน มีระดับความสูง 1,300  MSL 
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ภาพที่ 3.12 หมูที ่23 บานพญาเลาอู  ต.ตับเตา อ.เทิง จ.เชียงราย 

(1.2) ภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศ ระหวางเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ ฤดูรอนระหวางเดือน 

มีนาคม-กลางเดือนมิถุนายน ฤดูฝนชวงปลายมิถุนายน 

(2) เศรษฐกิจ 

(2.1) อาชีพหลัก ปลูกขาวไร กะหลํ่าปลี ล้ินจ่ี 

(2.2) อาชีพรอง รับจางทั่วไปทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 

(2.3) รายไดเฉล่ียตอครัวเรือนตอป   จํานวน 20,000 บาท 

(2.4) แหลงเงินทุน กองทนุหมูบาน องคการบริหารสวนตําบล  

บ.พญาเลาอ ู
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(3) ดานสังคม 

  มีการรวมกลุม ในลักษณะของกลุมแมบาน กลุมผาใยเฮมพ กลุมเล้ียงวัว กลุมเคร่ืองเงิน 

กลุมกะหลํ่าปลี กลุมเยาวชน ประชากร 760 คน 131 ครัวเรือน ประกอบดวยชนเผามง และอาขา 

(4) ดานสิ่งแวดลอม 

(4.1) ลักษณะดิน  

ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวน

เหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทาถึงสีน้ําตาลปนเทาเขมมาก มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีแดงปนเหลือง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีเทาออน มีจุดประ สีแดง

หรือสีแดงปนเหลือง และมีศิลาแลงออนสีแดง 5-50 %โดยปริมาตร อาจพบกอนลูกรังปะปนอยูบาง 

ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ขอจํากัดการใชประโยชน ดินมีความอุดมสมบูรณ

ตํ่า มีอินทรียวัตถุตํ่า และแนนทึบ ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และ

ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผักซ่ึง

จะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีข้ึนโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ 

(4.2) แหลงน้ํา  
มีแหลงน้ําธรรมชาติ 4 แหลง หวยน้ําแฝก ไหลผานกลางหมูบาน และหวยที่อยูติด

ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน 
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ภาพที่ 3.13 ลุมน้ําหมูที่ 23 บานพญาเลาอู ต.ตับเตา อ.เทิง จ.เชียงราย 

(4.3) ทรัพยากรปาไม 
อยูในเขตอุทยานแหงชาติภูซาง ลักษณะพื้นที่เปนเทือกเขาสลับซับซอนติดเขตแดน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสูงต้ังแต 440-1,548 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาดอยผาหมน มีความสูงประมาณ 1,548 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

เปนแหลงตนน้ําลําธารของแมน้ําลาว น้ําหงาว น้ําเปอย น้ําบง และน้ําญวน เพื่อหลอเล้ียงพื้นที่เกษตรกรรม

ของประชาชนในเขต อําเภอภูซาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และ อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
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ภาพที่ 3.14 ปาในพื้นที่บานพญาเลาอู หมูที่ 23 ตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชยีงราย 

 

(5) ความพรอมของเกษตรกรในการผลิตเฮมพ  
(5.1) ประสบการณในการปลกูเฮมพ  

หมูที่ 23 บานพญาเลาอู ปจจุบันยังคงปลูกเฮมพอยู มีกลุมผูผลิตเฮมพ จํานวน 15 คน 

กอต้ังข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2548 โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ สถานที่ปลูกเฮมพ และการแปรรูปจากศูนยสงเสริม

เกษตรที่สูงดอยผาหมน 
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(5.2) การใชประโยชนจากเฮมพ  
สวนใหญใชเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของชนเผามง ในเร่ืองพิธีศพใชทํา

เส้ือผาเพื่อสวมใสใหแกคนตาย และทํารองเทาเพื่อใหคนตายใสเพื่อทนรอน ทนหนาว จะไดเดินทางไปภพ

หนาอยางไมมีอุปสรรค นอกจากนี้มีการทอผาใชในครัวเรือน มีสรรพคุณเปนยาแกช้ํา แกปวดแขน ขา  

(5.3) การปลูกเฮมพ  

ปลูกชวงเดือนพฤษภาคม โดยวิธีหยอดเมล็ดพันธุลงหลุมๆ ละ 3-4 เมล็ด ปลูกหางกัน

หลุมละ 5 นิ้ว หวาน โดยการหวานจะใสปุยยูเรีย แลวจึงแปรรูปทุกข้ันตอนเอง ต้ังแตการทําเปนเสนดาย  

ทอผา และปกผาเพื่อใชในครัวเรือน จําหนายใหกับศูนยศิลปาชีพ และนักทองเที่ยว 

(5.4) จํานวนพื้นที่ปลกู        6 ไร    

(5.5) จํานวนครั้งที่ปลกูตอป      1 คร้ัง 

(5.6) ปริมาณท่ีปลูก     1-2 กิโลกรัม/คร้ัง 

(5.7) ผลผลิตเสนใยเฉลี่ยตอครั้งประมาณ   600  กิโลกรัม/งาน 

(5.8) การแปรรูป มีการลอกเปลือก เพื่อใหไดเสนใย จากนั้นจึงปนเปนดาย สุดทายมีการทอ

เปนผืน มีการยอมสี ปกเปนลายชนเผามง 

(5.9) ดานการตลาด ศูนยศิลปาชีพ นักทองเทีย่ว  

(5.10) ทัศนคติของชนเผามงตอการสงเสริมใหชนเผาอ่ืน สามารถปลูกได สงเสริมชนเผา

อ่ืนไดตองการถายทอดความรูใหคนอ่ืนสามารถปลูกได 

(5.11) ความตองการพัฒนาเฮมพ 

1) อบรมเร่ืองการตัดเย็บ  

2) งบประมาณในการผลิตใยเฮมพและการแปรรูป  

3) เงินทนุเพื่อสนบัสนุนกลุมเฮมพ 

4) ตองการตลาดรับซื้อผลิตภัณฑจากส่ิงทอผาใยเฮมพ 

5) อยากใหหนวยงานเขามาสงเสริมเร่ือง หตัถกรรมเพื่อเพิ่มรายได 
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(6. หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาเฮมพ 

(6.1)  หนวยงานที่ดําเนนิงานพัฒนาเฮมพในพืน้ที ่

• ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน 

(6.2)  หนวยงานที่มหีนาที่สอดคลองในการดําเนินงาน 

• ตํารวจ 

• ทหาร 

• อําเภอเทงิ 

• เกษตรจังหวัดเชียงราย 

• เกษตรและสหกรณจังหวัดเชยีงราย 

• พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย 

• พาณิชยจังหวดัเชียงราย 

• สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

• องคการบริหารสวนตําบลตับเตา 

3.6.4 UUพื้นที่นาํรองที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1 จังหวัดตาก 

จังหวัดตาก มีพื้นที่อยูของชนเผามงใน 7 อําเภอ 12 ตําบล 33 หมูบาน มีจํานวนประชากรชน

เผามง 30,711 คน โดยพื้นที่นํารองไดเลือกจากสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูกเฮมพ  

การดําเนินงานของหนวยงาน และความพรอมของชุมชน โดยมีพื้นที่ดําเนินงานของศูนยศิลปาชีพอําเภอ

พบพระ รับผิดชอบในพื้นที่บานใหมคีรีราษฎร และบานใหมยอดคีรี ตําบลคีรีราษฎร อําเภอพบพระ จังหวัด

ตากจึงเลือกเปนพื้นที่นํารอง หลังจากนั้นจึงจะมีการประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่นํารองกอนที่จะหา

พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินงานพื้นที่หมูบานอ่ืนๆ ในจังหวัดตากตอไป 
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(1) สภาพทั่วไป 

(1.1) ภูมิประเทศ สูงจากระดับน้าํทะเล 548-830 เมตร ภูเขาสูง ของพื้นที่ปกครองดวย

ปาโปรง 

 
ภาพที่ 3.15  หมูที ่9 บานใหมคีรีราษฎรและหมูที่ 10 บานใหมยอดคีรี ต.คีรีราษฎร อ.พบพระ จ.ตาก 
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(1.2) ภูมิอากาศ ฤดูรอน เร่ิมต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธ เปนตนไป จนถึงกลางเดือน

พฤษภาคม ฤดูหนาว เร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม เปนตนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ อากาศจะหนาวจัดในชวง

เดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม และฤดูฝน เร่ิมต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคม เปนตนไปจนถึงเดือนตุลาคม 

(2) เศรษฐกิจ 

(2.1) อาชีพหลัก ปลูกขาวไร (เก็บไวบริโภคเองในครัวเรือนทั้งหมด) ปลูกมะเขือเทศ  

พริกผักกาดขาว ขาวโพด  มันฝร่ัง 

(2.2) อาชีพรอง รับจางทั่วไปทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 

(2.3) รายไดเฉล่ียตอครัวเรือนตอป จํานวน  50,000  บาท 

(2.4) แหลงเงินทุน กองทนุหมูบาน กขคจ ธนาคารเพื่อการเกษตร 

(3) สังคม การรวมกลุมภายในชุมชน ไดแก กลุมแมบาน และกลุมการเกษตร  

(4) สิ่งแวดลอม 

(4.1) ลักษณะดิน  

 สวนใหญจะเปนดินรวนสีน้าํตาลเขมปนเทา ดินลางมีลักษณะรวนเหนียว 

 ปนทราย บางสวนลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนยีว  

(4.2) แหลงน้าํ  
 อยูในเขตแมน้ําเมยตอนบน พื้นที่ลุมน้ําสาละวนิ ชัน้คุณภาพลุมน้ําที่ 4 
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ภาพที่ 3.16 ลุมน้ําหมูที่ 9 บานใหมคีรีราษฎรและหมูที ่10 บานใหมยอดคีรี ต.คีรีราษฎร  

อ.พบพระ จ.ตาก 
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(4.3) ทรัพยากรปาไม พืน้ทีท่ัง้หมดของหมูที่ 9 บานใหมคีรีราษฎร และหมูที่ 10 บาน

ใหมยอดคีรี อยูในเขตพืน้ทีป่าสงวนแหงชาติปาแมสอด 

 
 ภาพที ่3.17 พื้นที่ปาสงวน หมูที ่9 บานใหมคีรีราษฎรและหมูที่ 10 บานใหมยอดคีรี ต.คีรีราษฎร  

อ.พบพระ จ.ตาก 
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(5) ความพรอมของเกษตรกรในการผลิตเฮมพ 
(5.1) ประสบการณในการปลกูเฮมพ  

หมูที่ 9 บานใหมคีรีราษฎร และหมูที่ 10 บานใหมยอดคีรี  ปจจุบันยังคงปลูก 

เฮมพอยู ครอบครัวหนึ่งจะปลูก 1-2 งาน เพื่อนํามาใชในครัวเรือน และเปนรายไดเสริมใหแกครอบครัว 

(5.2) การใชประโยชนจากเฮมพ  

สวนใหญใชเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชนเผามง ในเร่ืองพิธีศพใชทํา

เส้ือผาเพื่อสวมใสใหแกคนตาย และทํารองเทาเพื่อใหคนตายใสเพื่อนทนรอน ทนหนาว จะไดเดินทางไป 

ภพหนาอยางไมมีอุปสรรค นอกจากนี้มีการทอผาเปนผืนเพื่อขายเปนรายไดอีกดวย 

(5.3) การปลูกเฮมพ  

ขุดหลุม หยอดเมล็ดหลุมละ 4-8 เมล็ด ระยะหางระหวางหลุม 5 นิ้ว เมื่อตนกลา

สูง 20 เซนติเมตรจึงใสปุยยูเรีย หรือปุยน้ําตาล ใชเวลาปลูก 3 เดือนแลวจึงตัดตนเฮมพ แลวจึงแปรรูปทุก

ข้ันตอนเอง ต้ังแตการทําเปนเสนดาย ทอผา และปกผาเพื่อใชในครัวเรือนและเปนรายไดโดยสงจําหนายยัง

ศูนยศิลปาชีพ 

(5.4) จํานวนพืน้ที่ปลูก   1 - 2  งาน 

(5.5) จํานวนคร้ังทีป่ลูกตอป     1 คร้ัง 

(5.6) ปริมาณที่ปลูก    2-3 กิโลกรัม/คร้ัง 

(5.7) ผลผลิตเสนใยแหงเฉลี่ย     60      กิโลกรัม/งาน 

(5.8) การแปรรูป มีการลอกเปลือก เพื่อใหไดเสนใย จากนั้นจึงปนเปนดาย สุดทายมี

การทอเปนผืน มีการยอมสีเพื่อใชในครัวเรือนและขายเปนรายได 

(5.9) ดานการตลาด ขายใหกับชนเผามงดวยกัน สงผาทอและผาปกใหศูนยศิลปาชีพ 

(5.10) ราคาขายตอมวน 1,000 -1,300 บาท ผาปกผืนละ 300 – 500 บาท 

(5.11)  การรวมกลุมเฮมพ มีการรวมกลุมที่หมู 9 บานใหมคีรีราษฎ สมาชิกจํานวน 17 

คน กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2551 เปนการรวมกลุมเพื่อสงผาขายแกศูนยศิลปาชีพ 

(5.12)  การขออนุญาตเปนพื้นที่ที่ดูแลภายใตโครงการศูนยศิลปาชีพ แตยังไมไดขอ

อนุญาตปลูกตามกฎหมาย   
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(5.13) หนวยงานควบคุม ตํารวจ ทหาร จํากัดเฉพาะพื้นที่อําเภอพบพระ บนพื้นที่สูง

เทานั้น พื้นราบยังไมสามารถปลูกได 

(5.14) ทัศนคติของชนเผามงตอการสงเสริมใหชนเผาอ่ืนสามารถปลูกได สงเสริมชนเผา
อ่ืนไดแตตองมีการถายทอดความรูจากคนท่ีสามารถปลูกได 

(5.15) ปญหา 

   ไมมีในพืน้ที่สามารถปลูกไดอยูแลว 

(5.16) ความตองการพัฒนาเฮมพ 

• ตองการราคาที่สูงกวาปจจบัุนเนื่องจากการปกผาเฮมพมีกระบวนการทําที่ยาก 

• ตองการตลาดรองรับการขายเสนใยเฮมพ 

• ตองการใหศูนยศิลปาชีพรับซื้อผาโดยตรงโดยไมตองสงผานหมูบานอ่ืน 

• ตองการใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับซื้อ 

• ตองการใหสงเสริมการรวมกลุม 

(6) หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาเฮมพ 

(6.1) หนวยงานท่ีดําเนนิงานพัฒนาเฮมพในพืน้ที ่

• ศูนยศิลปาชีพ เปนหนวยงานรับซื้อผาปกและผาทอ 

• อบต. เปนหนวยงานที่สนับสนนุเทคโนโลยีเพื่อทุนแรง 

(6.2) หนวยงานท่ีมหีนาที่สอดคลองในการดําเนินงาน 

• ตํารวจ 

• เกษตรอําเภอ 

• พัฒนาชุมชน 

• พาณิชยจังหวดั 
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3.6.5 พื้นที่นํารองที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1  
จังหวัดเพชรบูรณ 

จังหวัดเพชรบูรณ มีพื้นที่อยูของชนเผามงใน 2 อําเภอ 4 ตําบล 17 หมูบาน มีจํานวน

ประชากรชนเผามง 14,658 คน โดยพื้นที่นํารองไดเลือกจากสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูก

เฮมพ การดําเนินงานของหนวยงาน และความพรอมของชุมชน ปจจุบันยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบในการ

พัฒนาเฮมพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ในระยะที่ 1 ไดเลือกพื้นที่มีการดําเนินงานของหนวยวิจัยเกษตรที่สูง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินงานในพื้นที่ บานทับเบิก ตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 

เปนพื้นที่นํารอง หลังจากนั้นจึงจะมีการประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่นํารองกอนที่จะหาพื้นที่

เหมาะสมในการดําเนินงานพื้นที่หมูบานอ่ืนๆ ในจังหวัดเพชรบูรณตอไป 

(1) สภาพทั่วไป 

(1.1) ภูมิประเทศ 

สภาพพื้นที่สวนใหญเปนปาและภูเขาสลับซับซอน มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 

1,500 เมตร  
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ภาพที่ 3.18 หมูที ่14 บานทับเบิก ต.วงับาล อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ 

 

(1.2) ภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศ มีอากาศหนาวเย็นตลอดป ฤดูรอนอากาศไมรอนจดั ฤดูหนาวอากาศ

เย็นจัด อุณหภูมิตลอดทัง้ป 25 องศาเซลเซยีส  อุณหภูมตํ่ิาสุดที่เคยวัดไดเฉล่ียประมาณ 5 องศาเซลเซียส 

ระหวางเดือนธันวาคม – กมุภาพนัธ ฤดูฝนมีฝนตกชุก  
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(2) เศรษฐกิจ 

(2.1) อาชีพหลัก ปลูกขาวไร (เก็บไวบริโภคเองในครัวเรือนทั้งหมด) กะหลํ่า ขิง 

(2.2) อาชีพรอง รับจางทั่วไปทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 

(2.3) รายไดเฉล่ียตอครัวเรือนตอป จํานวน  40,000 - 50,000 บาท 

(2.4) แหลงเงินทุน กองทนุเงินลาน องคการบริหารสวนตําบล 

(3) สังคม การรวมกลุมภายในชุมชน ไดแก กลุมแมบาน กลุมผาปก และกลุมเยาวชน 

(4) สิ่งแวดลอม 

(4.1) ลักษณะดิน  

ดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังและเศษหินหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สี

น้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-7.0) 

ดินลางตอนบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลือง 

มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองเล็กนอย 

ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบูรณตํ่า สภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ดินถูกชะ

ลางพังทลายไดงายขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการ

ปลูกพืชที่เหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพิ่มอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตใหสูงข้ึน 

(4.2) แหลงน้าํ  อยูในเขตพื้นทีน่้ํา หมนั ลุมน้าํโขง ชั้นคุณภาพลุมน้าํ 1A 
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ภาพที่ 3.19 ลุมน้ํา หมูที ่14 บานทับเบิก ต.วงับาล อ.หลมเกา  จ.เพชรบูรณ 
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(4.3) ทรัพยากรปาไม บานทบัเบิก หมูที่ 14 ไมไดอยูในเขตปาไม 

 
ภาพที ่3.20 พื้นที่ปา หมูที ่14 บานทับเบิก ต.วังบาล อ.หลมเกา  จ.เพชรบูรณ 
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(5) ความพรอมของเกษตรกรในการผลิตเฮมพ 
(5.1) ประสบการณในการปลูกเฮมพ  

หมูที่ 14บานทับเบิก เคยปลูกเฮมพในอดีต 30 กวาป มาแลว ปจจุบันไมไดปลูก 

(5.2) การใชประโยชนจากเฮมพ  

สวนใหญใชเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของชนเผามง ในเรื่องพิธีศพใชทําเส้ือผา

เพื่อสวมใสใหแกคนตาย และทํารองเทาเพื่อใหคนตายใสเพื่อทนรอน ทนหนาว จะไดเดินทางไปภพหนา

อยางไมมีอุปสรรค นอกจากนี้มีการทอผาใชในครัวเรือน มีสรรพคุณเปนยาแกช้ําในไดโดยการตําเมล็ดให

ละเอียดแลวตมเมล็ดรับประทาน 

(5.3) การปลูกเฮมพ  

ขุดหลุม หยอดเมล็ดหลุมละ 3-5 เมล็ด ระยะหางระหวางหลุม 1-2 คืบ ใสปุยคอกใชเวลา

ปลูก 3 เดือนแลวจึงตัดตนเฮมพ แลวจึงแปรรูปทุกข้ันตอนเอง ต้ังแตการทําเปนเสนดาย ทอผา และปกผา

เพื่อใชในครัวเรือนเทานั้น 

(5.4) จํานวนพืน้ที่ปลูก   1 - 4 งาน    

(5.5) จํานวนคร้ังทีป่ลูกตอป     1 คร้ัง 

(5.6) ปริมาณที่ปลูก    1-3 กิโลกรัม/คร้ัง 

(5.7) ผลผลิตเสนใยเฉล่ีย           60 กิโลกรัม/งาน 

(5.8) การแปรรูป มกีารลอกเปลือก เพื่อใหไดเสนใย จากนั้นจงึปนเปนดาย สุดทายมีการทอเปน

ผืน มกีารยอมสีเพื่อใชในครัวเรือนเทานั้น 

(5.9) ดานการตลาด ไมมีการดําเนนิงานขายเปนรายได 

(5.10)  ราคาขายตอมวน  - 

(5.11)    การรวมกลุมเฮมพ ไมมีการรวมกลุม 

(5.12)   การขออนุญาต   -   

(5.13)   หนวยงานควบคุม ตํารวจ ทหาร  

(5.14)   ทัศนคติของชนเผามงตอการสงเสริมใหชนเผาอ่ืนสามารถปลูกได สงเสริมชนเผาอ่ืนได 

ตองการถายทอดความรูใหคนอ่ืนสามารถปลูกได 
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(5.15)  ปญหา 

• ทหารตัดทําลายเนื่องจากมีลักษณะคลายตนกัญชา 

• ไมมีพื้นที่ในการปลูกเฮมพ 

• สภาพดินเส่ือมโทรม   

(5.16)  ความตองการพัฒนาเฮมพ 

• ตองการถายทอดความรูเพื่อใหลูกหลานสืบทอดอนุรักษวัมนธรรมตอไป 

• เปนอาชีพเสริมใหแกคนในชุมชน 

• ตองการตลาดรองรับ 

(6)  หนวยงานทีเ่กี่ยวของในการพัฒนาเฮมพ 

(6.1) หนวยงานท่ีดําเนนิงานพฒันาเฮมพในพืน้ที ่

• ยังไมมหีนวยงานเขามาดําเนินการ 

(6.2) หนวยงานท่ีมหีนาที่สอดคลองในการดําเนินงาน 

• ตํารวจ 

• ทหาร 

• อําเภอหลมเกา 

• เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ 

• เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ 

• หนวยวิจัยเกษตรที่สูงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

• ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ 

• พฒันาชุมชนจังหวัดเพชรบรูณ 

• พาณิชยจังหวดัเพชรบูรณ 

• สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 

• องคการบริหารสวนตําบลวังบาล 
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 บทที่ 4 

การวิเคราะหกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 

 

 การวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพในประเทศไทยยังอยูในระยะเร่ิมตน ยังคงมีปญหาที่ตองการ

แกไข โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการพิจารณากระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย  ซึ่งเปน

ขอจํากัดในการสนับสนุนการปลูกเฮมพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ซึ่งมอบให

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 

มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่ สูง (องคการมหาชน) กรมวิชาการเกษตร และ

มหาวิทยาลัยแมโจ ศึกษาและพัฒนาแนวทางการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรบน

พื้นที่สูง แต เนื่องจากติดขัดดานกฎหมายที่ทําใหเฮมพอยูในกลุมพืชเสพติดใหโทษ ในขณะที่เฮมพเปนพืชที่

มีศักยภาพสูงมากทั้งในการเปนพืชเพื่อจารีตประเพณี และเปนพืชเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรมในอนาคตของ

ชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทยดวย 

ดังนั้น การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป(พ.ศ.2553-2557) 

เพื่อใหเกิดการขับเคล่ือนการสงเสริมและพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงมีความเปนรูปธรรมตามแนวพระราช

ประสงคของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 10 นั้น สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน  จําเปนที่ตองมีแผนการพัฒนาในดาน

กฎหมายประกอบดวย โดยการศึกษา วิเคราะหกฎและระเบียบที่เกี่ยวของกับการควบคุมพืชเสพติด และ

สังเคราะหแนวทางและวิธีการสงเสริมการปลูกเฮมพในตางประเทศเพื่อเสนอแนวทางการแกไขกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวของ ใหสามารถเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมการดําเนินการของภาครัฐและเกษตรกรใน

การพัฒนาการปลูกเฮมพของประเทศไทย 

 

4.1 กฎหมายและระเบียบของเฮมพในตางประเทศ 

4.1.1 กฎหมายวาดวย การปลูกเฮมพในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการควบคุมการปลูกและแปรรูปเฮมพตามกฎหมายหลายฉบับ 

ทั้งกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายของรัฐบางรัฐ เชน รัฐวอชิงตัน ไดมีการแกไขปรับปรุงในสวนที่

เกี่ยวกับ Industrial Hemp และกัญชา (Marijuana) โดยใหคําจํากัดความของคําวา “Hemp” และ 

“Industrial Hemp” ดังนี้ 
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“Hemp” หมายถึง สวนประกอบของพืชกัญชา (Cannabis) รวมทั้งใบ ดอก ลําตน กาน เมล็ด 

และยาง (rasin) โดยทั่วไป Hemp หมายถึง “Marijuana” 

“Industrial Hemp” หมายถึง Hemp หรือส่ิงที่ไดจาก Hemp ที่มีสาร THC รอยละ 1 หรือนอย

กวา และไดรับการปรับแกกฎหมายบางมาตราเพื่อใหสอดคลองกับคําจํากัดความขางตน รวมทั้ง

บทบัญญัติยกเวน Industrial Hemp จากการควบคุมเปน Controlled Substance 

ในการขออนุญาตปลูกเฮมพเชิงอุตสาหกรรม ผูขออนุญาตจะตองแจงรายละเอียด เทคนิค 

วิธีการในการผลิตเสนใย เพื่อผลประโยชนในทางอุตสาหกรรม และจะตองตรวจสอบประวัติของผูขอรับ

อนุญาต วามีประวัติเคยกระทําผิดกฎหมายหรือไม รวมทั้งองคประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด และตอง

ปฏิบัติตามเงื่อนไข 6 ขอ ของ Drug Enforcement Administration (DEA) ดังนี้ 

(1) ผูประกอบการจะตองควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอยางเขมงวด 

(2) ใหความรวมมือในการแจงคาของสารเสพติดข้ันตํ่าในเฮมพใหทางราชการ 

(3) การปลูกเฮมพ จะตองแจงรายละเอียดเทคนิควิธีการในการผลิตเสนใยเพื่อผลประโยชน

ในทางอุตสาหกรรม 

(4) จะตองปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมการผลิต การคา และการแจกจายเสนใยเหลานี้ 

(5) จะตองยอมใหตรวจสอบประวัติของผูขอรับอนุญาต วามีประวัติเคยกระทําผิดกฎหมาย

หรือไม รวมทั้งองคประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด 

ปจจุบัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการผลิตเฮมพไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และผูผลิตเฮมพ

สามารถนําเขาเฮมพ เพื่อใชในอุตสาหกรรมแปรรูปเฮมพไดดวย 

4.1.2 กฎหมายวาดวย การปลูกเฮมพในประเทศออสเตรเลีย 

ในป ค.ศ. 1986 รัฐควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย ยังหามไมใหเกษตรกรปลูกเฮมพ เนื่องจาก

ยังถือเปนพืชเสพติดตองหาม ตอมา ประเทศออสเตรเลียเร่ิมใหความสนใจ โดยในป ค.ศ. 1997 ไดมีการ

แตงต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาอุตสาหกรรมเฮมพข้ึนมา เพื่อที่จะศึกษาศักยภาพของการพัฒนาเฮมพ 

รวมทั้งหาแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเกษตรกรสามารถปลูกเฮมพไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ตอมา ใน

ป ค.ศ. 1998 รัฐควีนสแลนดไดออกกฎหมายอนุญาตใหปลูกเฮมพเฉพาะเพื่องานวิจัย โดยไดมีการวิจัยเพื่อ

หาสายพันธุเฮมพที่มีสารเสพติดตํ่า และเร่ิมดําเนินงานวิจัยอยางจริงจังเมื่อป ค.ศ. 1999 หลังจากนั้นในป 

ค.ศ. 2002 ไดแกไขกฎหมายและอนุญาตใหเกษตรกรปลูกเฮมพเพื่ออุตสาหกรรมได ในระยะเร่ิมแรกไดเนน

อุตสาหกรรมเสนใย โดยมีพื้นที่ปลูกเร่ิมแรก 60 เฮกตาร มีผูไดรับใบอนุญาตรวม 38 ราย ปจจุบันมีผูไดรับ
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ใบอนุญาตทั้งหมด 46 ราย มีบริษัทผลิตเฮมพเปนอุตสาหกรรม 3 บริษัท ไดแก บริษัท Crop Tech บริษัท 

Agri-fibre Industries และบริษัท Ecofibre Industries 

(1) หนวยงานที่เกี่ยวของในการออกใบอนุญาต เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการออก

ใบอนุญาตและตรวจสอบสาร THC ไดแก Biosecurity Queensland กระทรวงอุตสาหกรรมข้ันปฐมและ

การประมง (Department of Primary Industries & Fisheries) 

(2) เฮมพตามกฎหมายของรัฐควีนสแลนด รัฐควีนแลนดมีกฎหมายระบุใหเฮมพที่จะ

ปลูก จะตองมีคา THC ไมเกิน 0.5% โดยไดนํากฎหมายมาจากประเทศแคนาดาที่กฎหมายไดระบุใหมีสาร 

THC ไมเกิน 0.35% แตเนื่องจากรัฐควีนสแลนดเปนพื้นที่ที่อยูในเขตรอน เมื่อปลูกเฮมพแลวจะมีสารเสพ

ติดสูงข้ึนกวาที่ปลูกในเขตหนาว โดยผลจากการวิจัย พบวา ปริมาณ THC ไมเกิน 0.5%  ไมเปนอันตราย 

และมีงานวิจัยเพิ่มเติมวา หากสภาพภูมิอากาศอยูในลักษณะที่ไมสามารถควบคุมได ปริมาณสาร THC ใน

เฮมพจะสูงข้ึน จึงมีกฎหมายยอมใหตนเฮมพที่ปลูกมีปริมาณสาร THC สูงกวา 0.5% ได แตจะตองไมเกิน 

1% ดังนั้น กฎหมายของรัฐควีนสแลนดจึงไดระบุวาเฮมพที่ปลูกตองมีสาร THC ไดไมเกิน 1% แตตองอยูใน

เงื่อนไขของสภาพภูมิอากาศที่ควบคุมไมได  

(3) การปลูกเฮมพเพื่องานวิจัย  ตามกฎหมาย แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

(3.1) Class A Research คือ การวิจัยเฮมพจากแหลงตางๆ ซึ่งไมทราบปริมาณสาร

เสพติด ที่มีสาร THC ต้ังแต 3% หรือมากกวา เพื่อหาสายพันธุที่มีสารเสพติดนอยลง 

(3.2) Class B Research คือ การนําเฮมพที่มีสาร THC มากกวา 1% แตไมเกิน 3% 

มาวิจัยเพื่อใหไดพันธุที่มีสารเสพติดตํ่ากวา 0.5% เพื่อใชเปนเมล็ดพันธุรับรอง 

(4) เมล็ดพันธุรับรอง (Certified Seed) ตองมีคา THC ไมเกิน 0.5% แตอนุญาตใหมี

คา THC ไดถึง 1% หากเกิดจากเงื่อนไขดานสภาพแวดลอมที่ไมสามารถควบคุมได 

(5) การออกใบอนุญาต (Licence) แบงเปนประเภทตางๆ ตามวัตถุประสงคของ 

การปลูก ดังนี้ 

(5.1)  Grower Licence (ใบอนุญาตสําหรับผูปลูก) ผูที่ไดรับใบอนุญาตสามารถ

ปลูก ซื้อ-ขายตน/เมล็ดพันธุรับรอง โดยคุณสมบัติของผูที่จะขอใบอนุญาตได จะตองไมเคยตองโทษรายแรง

ภายในเวลา 10 ป และไมเปนผูลมละลาย 

(5.2) Researcher Licence (ใบอนุญาตสําหรับนักวิจัย) แบงออกเปน 2 ประเภท 

ประเภทที่ 1 สามารถวิจัยไดทั้ง Class A + B (THC 3% หรือมากกวา) และ ประเภท 2 วิจัยไดเฉพาะ 
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Class B เทานั้น (THC มากกวา 1-3%) โดยคุณสมบัติของนักวิจัยจะตองไมเคยตองโทษรายแรงภายใน

เวลา 10 ป มีความรูทางวิชาการและประสบการณในการวิจัยดานการขยายพันธุพืช 

(6) อายุของใบอนุญาต เร่ิมตนที่ระยะเวลา 3 ป และสามารถตออายุไดคร้ังละ 3 ป การ

ตออายุใบอนุญาตมีข้ันตอนเหมือนกับการขอใบอนุญาตในครั้งแรก โดยใหยื่นใบสมัครพรอมหลักฐาน

เชนเดียวกับการขออนุญาตคร้ังแรก จะพิจารณาประวัติการปฏิบัติงานตลอดอายุของใบอนุญาต 

นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและบุคคลแวดลอมโดยสํานักงานตํารวจของรัฐ 

(7) มาตรการการควบคุมดูแล 

(7.1) การมอบอํานาจใหผูเกี่ยวของอ่ืนๆ เชน หุนสวนในธุรกิจ นักวิจัย ผูขนสงเมล็ด

พันธุหรือผลิตภัณฑ คนงานในแปลงปลูก รวมทั้งคนงานในโรงงานแปรรูป ซึ่งถือวาเปนผูที่เกี่ยวของในการ

ผลิตเฮมพเปนพืชอุตสาหกรรม ผูที่ขอใบอนุญาตจะตองสงรายช่ือของผูที่เกี่ยวของทั้งหมดใหกับหนวยงาน 

Biosecurity Queensland เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมตางๆ ประกอบการออกใบอนุญาต 

(7.2) การตรวจสอบแปลงปลูกและวิเคราะหสารเสพติด เจาหนาที่จาก DPI 

ดําเนินการตรวจสอบแปลงปลูกและสุมตัวอยางใบ และดอกเพื่อวิเคราะหสารเสพติด และทําลายแปลงที่มี

ตนเฮมพที่มีสาร THC เกินกวาที่กําหนดไว 

(7.3) การซ้ือ ขาย ขนสงระหวางรัฐ ตองไดรับใบอนุญาตทั้งผูซื้อ ผูขาย และผูขนสง 

โดยเมล็ดที่จะใชปลูกตองเปนเมล็ดพันธุรับรองเทานั้น มีการติดฉลากถุงบรรจุเมล็ดพันธุ และเก็บขอมูล 

ทั้งผูสงของ และผูรับปลายทาง 

(7.4) การติดฉลาก/ติดปายแปลงปลูก ตองติดปายแสดงพื้นที่ปลูก ผูที่ไมไดรับ

อนุญาตจะเขาไมได ถุงบรรจุเมล็ดพันธุรับรอง ตองติดฉลากแสดงช่ือพันธุผูจําหนาย แหลงผลิต และ

ปริมาณ ใหชัดเจน 

(7.5) การลงทะเบียนและบันทึกขอมูล แหลงที่มา ชนิด และจํานวนของเมล็ดเฮมพ 

ขอมูลการนําสงเมล็ด/ตนเฮมพ และผูสง/ผูรับเมล็ด/ตนเฮมพใหชัดเจน เมื่อเกิดปญหาสามารถตรวจสอบได

วาเมล็ด/ตนเฮมพมาจากแหลงใด 

(7.6) การรักษาความปลอดภัย ตามกฎหมายแปลงปลูกเฮมพจะตองมีร้ัวรอบขอบชิด 

มีกุญแจล็อคแนนหนา เมล็ดจะตองเก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย ถุงบรรจุเมล็ดพันธุหากถูกเปดโดยไม

ถูกตอง เจาของจะตองแจงตํารวจตรวจสอบทันที รวมทั้งตองเก็บตัวอยางเฮมพที่ใชในการวิเคราะหไวในที่

ปลอดภัย 
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(8) บทเรียนของรัฐควีนสแลนด เนื่องจากรัฐควีนสแลนดยังอยูในชวงเร่ิมตนของ 

การปลูกเฮมพเปนพืชอุตสาหกรรม บทเรียนสําคัญที่ไดรับ คือ ความพรอมของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจาก

การปลูกเฮมพเปนพืชอุตสาหกรรมที่มีคาใชจายสูงมาก ต้ังแตการขอใบอนุญาต การตอใบอนุญาต  

การตรวจสอบประวัติตางๆ ตลอดจนการวิเคราะหสารเสพติด ซึ่งตองเสียคาใชจายในข้ันตอนดังกลาว

ทั้งหมด เคร่ืองมือที่ใชในอุตสาหกรรมก็ยังไมมีความพรอม ตองศึกษาดูงานจากประเทศอ่ืนที่มีความพรอม

อยูแลว สําหรับในดานการวิจัยจะตองมีการพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่องและจริงจัง ปจจุบันนี้ ผลการวิจัย

ไดพันธุเฮมพที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแลว คือ พันธุ Tegege ซึ่งนอกจากจะใหเสนใยที่มี

ปริมาณมากแลว ยังสามารถใหเมล็ดที่สกัดเปนน้ํามันคุณภาพสูงที่มีโอเมกา 6 โอเมกา 3 ได แตก็ยังคงตอง

มีการวิจัยอยางตอเนื่องที่จะหาพันธุที่ดีมีคุณภาพใหมีปริมาณมากข้ึน โดยจะตองไดรับความชวยเหลือจาก

หนวยงานของรัฐ  

(9) สถานการณการปลูกเฮมพของแตละรัฐในประเทศออสเตรเลีย 

(9.1) รัฐทัสมาเนีย  เปนรัฐแรกที่มีการอนุญาตใหปลูกเฮมพเปนพืชอุตสาหกรรม 

Poisons Act 1971 โดยบริษัท Tasmanian Hemp Company ไดรับอนุญาตใหปลูกเฮมพเพื่ออุตสาหกรรม

ได ต้ังแตป 1991/92 หนวยงาน Australian Hemp Research and Manufacture (AHRM) จากรัฐควีนส

แลนด เร่ิมทําการวิจัยเฮมพในรัฐทัสมาเนีย เมื่อป 1990 ในปจจุบันรัฐทัสมาเนียไมมีโรงงานแปรรูปผลผลิต

เฮมพเปนอุตสาหกรรม มีแตอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน และอาจจะไมสามารถผลิตเปน

อุตสาหกรรมได โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปนผูออกใบอนุญาต สํานักงานตํารวจและกระทรวงยุติธรรม

และอุตสาหกรรมสัมพันธ รวมกันในการพิจารณากฎหมาย 

(9.2) รัฐออสเตรเลียตะวันตก Poisons Act 1964 and the Misuse of Drugs Act 

1981 มีการปลูกเฮมพเพื่ออุตสาหกรรม ระหวางป 1996 - 1997 เมื่อป 1999 - 2000 กระทรวงเกษตรได

ระงับการใหใบอนุญาต ตอมาในป 2003 มีกฎหมายใหมอนุญาตใหปลูกเฮมพเปนพืชอุตสาหกรรมได โดย

ใหอยูในความควบคุมดูแลอยางเขมงวดของตํารวจและผูตรวจสอบ ที่ไดรับการแตงต้ังตามกฎหมาย โดยมี

กระทรวงเกษตรเปนผูออกใบอนุญาต และสํานักงานตํารวจเปนผูควบคุมดูแลการปลูก 

(9.3) รัฐวิกตอเรีย Drugs, Poisons and Controlled Substances Act 1981 

อนุญาตใหปลูกเฮมพเปนพืชอุตสาหกรรมต้ังแตป 1997 โดยพื้นที่ที่อนุญาตใหปลูกไดตอหนึ่งใบอนุญาต 

คือ ไมเกิน 30 เฮกตาร อยางไรก็ตามใบอนุญาตที่ออกใหเมื่อป 1997 มีพื้นที่ปลูกเพียง 1 เฮกตาร และในป 

2002 พื้นที่ปลูกเฮมพในรัฐวิกตอเรียทั้งหมด มีนอยกวา 100 เฮกตาร และมีการวิจัยเกิดข้ึนหลายแหงในรัฐ 

โดยใชพันธุ Spurway และ Trounce (2003) ตอมาความสนใจในการปลูกเฮมพเปนพืชอุตสาหกรรมของรัฐ

วิกตอเรียไดลดนอยลง โดยในป 2003 - 2004 มีผูไดรับใบอนุญาตเพียง 2 ราย เทานั้น โดยมีกระทรวง
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สาธารณสุขเปนผูควบคุมดูแลดานกฎหมายสําหรับการครอบครอง  การปลูกและจําหนายเฮมพของผูที่

ไดรับใบอนุญาต ซึ่งตองมีการตรวจสอบประวัติโดยละเอียด สํานักงานตํารวจรับผิดชอบตรวจสอบประวัติ 

เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต และกระทรวงเกษตรเปนผูออกใบอนุญาต ซึ่งมีอายุคร้ังละ 3 ป 

รวมทั้งการตรวจสอบเพื่อใหผูที่ไดรับใบอนุญาตดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด  

(9.4) รัฐควีนสแลนด Drugs Misuse Act 1986 and the Drugs Misuse 

Regulation 1987 ตามกฎหมายป ค.ศ.1986 เฮมพถือเปนพืชเสพติดอันตราย และในป ค.ศ.1998 อนุญาต

ใหปลูกเพื่อการวิจัยเทานั้น ตอมาเมื่อป ค.ศ.2002 มีการแกไขกฎหมายใหมีการปลูกเพื่ออุตสาหกรรมได 

และเปนรัฐเดียวที่มีการปลูกเฮมพเปนพืชอุตสาหกรรมอยางจริงจัง มีบริษัทที่ทําอุตสาหกรรมเฮมพ  

โดยกระทรวงเกษตรเปนผูออกใบอนุญาตและควบคุมดูแล สํานักงานตํารวจและกระทรวงยุติธรรม รวมกัน

ในการพิจารณากฎหมาย 

(9.5) รัฐนิวเซาธเวลส Drug Misuse and Trafficking Act 1985 อนุญาตใหปลูก

เฮมพเพื่อการวิจัยต้ังแตป 1995 ในพื้นที่ไมเกิน 5 เฮกตาร เพื่อผลิตเสนใยและเมล็ด พันธุที่ใชในการวิจัย 

คือ Spurway และ Trounce (2003) ระดับสาร THC ที่อนุญาตตามกฎหมายของรัฐนี้ คือไมเกิน 0.3% โดย

กฎหมายไมอนุญาตใหปลูกเพื่ออุตสาหกรรม ผลการวิจัยจาก 40 แปลง ไดผลผลิตแหง 5 ตันตอเฮกตาร 

และสูงสุด 12 ตันตอเฮกตาร ดวยผลผลิตจากการวิจัย 12 ตันตอเฮกตาร ทําใหคณะกรรมการพิจารณา

กฎหมายของรัฐ อาจมีการแกไขอนุญาตใหปลูกเฮมพเปนพืชอุตสาหกรรมไดในอนาคตอันใกล โดยมี

กระทรวงสาธารณสุขควบคุมดูแลดานกฎหมาย และกระทรวงเกษตรรับผิดชอบควบคุมดูแลใหคําแนะนํา

ในการวิจัย 

(9.6) รัฐออสเตรเลียใต อนุญาตใหปลูกเฮมพเพื่อการวิจัยเทานั้น ในป 1990 มีการ

วิจัยการปลูกเฮมพในพื้นที่ชลประทาน โดยมีกระทรวงเกษตรดูแลและใหคําแนะนําดานการวิจัย ซึ่งใหผล

ผลิตที่เพียงพอตออุตสาหกรรม อยางไรก็ตามการปลูกในพื้นที่ที่แหงแลงไมประสบผลสําเร็จ รัฐออสเตรเลีย

ใตจึงไมเห็นถึงความสําคัญในการแกไขกฎหมาย ที่จะอนุญาตใหปลูกเฮมพเพื่ออุตสาหกรรมได  

(9.7) อาณาเขตรัฐออสเตรเลียภาคเหนือ ยังไมมีความสนใจที่จะอนุญาตใหมี

การปลูกเฮมพ ทั้งเพื่อการวิจัยหรืออุตสาหกรรม เนื่องจากเห็นวาการปลูกเฮมพไมเหมาะสมกับภูมิอากาศ

ของรัฐที่มีอากาศรอนชื้น 
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4.1.3 กฎหมายวาดวย การปลูกเฮมพในประเทศแคนาดา 

ประเทศแคนาดาไดออกระเบียบวาดวย Industrial Hemp แนบทายสัญญาวาดวย 

Controlled Drug and Substances ระเบียบนี้ไดระบุแนวปฏิบัติสําหรับผูที่ประสงคจะทําการปลูก 

Industrial Hemp ในประเทศแคนาดา สรุปไดดังนี้ 

(1) ผูที่จะนําเขาสงออก ครอบครอง ผลิต จําหนาย จายแจก ขนสง สงมอบ หรือเพื่อ

เสนอขาย Industrial Hemp จะตองไดรับอนุญาตกอน 

(2) Industrial Hemp หมายถึง พืชตระกูล Cannabis หรือสวนของตน ไดแก ใบและ

ดอกที่มี THC ไมเกินรอยละ 0.3 รวมทั้งส่ิงที่ไดจากตนดังกลาว แตไมรวมถึงเปลือกลําตนที่ลอกแลวหรือ

เสนใยที่ผลิตจากเปลือกของลําตนที่ลอกแลว 

(3) ผูที่จะทําการศึกษา วิจัย หรือวิเคราะหเกี่ยวกับสาร THC จะตองไดรับอนุญาต

ภายใตระเบียบวาดวยการควบคุมยาเสพติดใหโทษกอน 

(4) ผูที่จะนําเขาหรือสงออกเมล็ดหรือเมล็ดพันธุ จะตองมีใบอนุญาตนําเขาหรือสงออก 

โดยการนําเขาหรือสงออกแตละคร้ัง จะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานรัฐกอนทุกคร้ัง 

(5) ไมอนุญาตใหนําเขา จําหนาย หรือนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑตอเนื่องซึ่งตน 

Industrial Hemp รวมทั้งตนออน ใบ ดอกหรือใบประดับของ Industrial Hemp  

(6) การปลูก Industrial Hemp ใหปลูกไดเฉพาะสายพันธุที่กระทรวงสาธารณสุข

ประเทศแคนาดากําหนดไว ผูปลูกจะตองระบุสถานที่ปลูก สถานที่ที่เก็บรักษาไวอยางชัดเจน และตองมี

มาตรการที่จะเก็บเกี่ยวหรือทําลาย Industrial Hemp ในทันทีที่พบวาปริมาณสาร THC สูงเกินกวาที่ได

กําหนดไว หามปลูกในพื้นที่ที่หางจากโรงเรือน 1 กิโลเมตร 

(7) ผูเพาะพันธุหรือปรับปรุงสายพันธุ จะตองข้ึนทะเบียนและแจงสถานที่ที่ชัดเจน 

(8) ใหมีการยกเวนส่ิงที่ไดจากเมล็ด เชน น้ํามัน หรือผลิตภัณฑที่ได เชน อาหารที่มี 

THC ไมเกิน 10 ไมโครกรัมตอกรัม ที่ไมตองอยูในการควบคุมของระเบียบนี้ 

(9) การวิเคราะหหาปริมาณสาร THC ในใบ หรือส่ิงที่ไดจากเมล็ด ตองทําโดย

หนวยงานที่ไดรับอนุญาตวิเคราะห ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา ที่

ครอบครอง Cannabis หรือ Industrial Hemp โดยไมไดรับอนุญาตมีความผิดทางอาญา ตองไดรับโทษ

ตามกฎหมายวาดวย Controlled Drugs and Substances หากพบวา ปริมาณสาร THC ในเฮมพที่ปลูกมี
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เกินกวารอยละ 0.3 โดยนํ้าหนัก จะตองปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขโดยใหเก็บเกี่ยวหรือ

ทําลายทันที 

 

4.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับเฮมพของประเทศไทย  

ประเทศไทย มีกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนกฎหมายหลักคือ พระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ 

พ.ศ. 2522 บัญญัติไวเพื่อใหการปราบปรามและควบคุมยาเสพติดใหโทษภายในประเทศไทยใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยยาเสพติดใหโทษซึ่ง

ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยู โดยไดกําหนดใหสามารถขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไว

ในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษได โดยการขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ซึ่งเปนกฎหมายลําดับรองลงมา และไดมีการออกประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 135 พ.ศ.2539 เร่ือง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 เพื่อระบุชื่อและประเภทของยาเสพติดใหโทษ โดยมีรายละเอียดเนื้อหา

กฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

4.2.1   พระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 

 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้  

“ผลิต” หมายความวา เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปล่ียนรูป สังเคราะหทาง

วิทยาศาสตร และใหความหมายรวมตลอดถึงการแบงบรรจุหรือรวมบรรจุดวย 

 “จําหนาย” หมายความวา ขาย จาย แจก แลกเปล่ียน ให 

 “นําเขา” หมายความวา นํา หรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 

 “สงออก” หมายความวา นํา หรือสงออกเขามาในราชอาณาจักร  

 “ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ ผูซึ่งไดรับ

มอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

มาตรา 6  ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให

มี อํานาจแตง ต้ังเจาหนาที่  ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไม เกินอัตราตามบัญชีทาย

พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืน กับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา 7  ยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน 5 ประเภท คือ 

(5) ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน กัญชา พืช

กระทอม 

 ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อยาเสพติดใหโทษตามมาตรา 8 (1) 

มาตรา 8  ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ 

 (1)  ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษวายาเสพติดใหโทษชื่อใดอยูในประเภทใดตามมาตรา 7 

 (2)  เพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติดใหโทษตาม (1) 

(3)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษที่ผูอนุญาตจะ

อนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองได 

มาตรา 9  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ” 

ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน อธิบดี

กรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทน อธิบดีกรม

อัยการหรือผูแทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน เลขาธิการ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผูแทน ผูแทนกระทรวงกลาโหม และผูทรงคุณวุฒิอ่ืน

อีกไมเกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ  และใหเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เปนกรรมการและเลขานุการ และหัวหนากองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มาตรา 13  ใหคณะกรรมการมีหนาที่  

 (1)   ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา 8 

 (2)  ใหความเห็นชอบตอผูอนุญาตในการส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

(3)  ใหความเห็นในการอนุญาตใหผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง 

ซึ่งยาเสพติดประเภท 5 

มาตรา 26  หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด

ประเภท 5 เวนแต รัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเปนรายๆ ไป 

การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ที่ 5 ไวในครอบครองครอบครองมีปริมาณต้ังแต 10 

กิโลกรัมข้ึนไป ใหถือวามีไวครอบครองเพื่อจําหนาย 

การขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา 62  ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 26 จัดใหมีการทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษ

และเสนอรายงานตอเลขาธิการเปนรายเดือนและรายป  บัญชีดังกลาวใหเก็บรักษาไวและพรอมที่จะแสดง

ตอพนักงานเจาหนาที่ไดทุกเวลาในขณะเปดทําการ ทั้งนี้ ภายใน 5 ปนับแตวันที่ลงรายการคร้ังสุดทายในบัญชี 

มาตรา 75 ผูใดผลิต นําเขา สงออก ซึ่งยาเสพติดประเภท 5 อันเปนการฝาฝนมาตรา 26 

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต  2 ปถึง 50 ป และปรับต้ังแต 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาท 

มาตรา 76 ผูใดมีไวในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดประเภท 5 อันเปนการฝาฝนมาตรา 26 

โทษระวางโทษจําคุกไมเกิน5 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 76/1 ผูใดจําหนายหรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนาย ซึ่งยาเสพติดประเภท 5 อัน

เปนการฝาฝนมาตรา 26 วรรคหนึ่ง มีจํานวนยาเสพติดใหโทษไมถึง 10 กิโลกรัม ระวางโทษจําคุกต้ังแต  2 

ปถึง 10 ป หรือปรับต้ังแต 40,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

กรณีตามวรรคหน่ึง ถามียาเสพติดใหโทษในประเภทที่ 5 ต้ังแต 10 กิโลกรัมข้ึนไป ตอง

ระวางโทษจํา 2 ปถึง 15 ป และปรับต้ังแต 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาท 

4.2.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ พ.ศ.2522 

ขอ 1  ผูใดประสงคจะขออนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยา

เสพติดใหโทษในประเภท 5 ใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. 21 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่

ระบุไวในแบบ ย.ส. 21 

ขอ 2  ใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท 5  ใหเปนไปตามแบบ ย.ส. 22  ทายกฎกระทรวงนี้ 

การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

เปนรายๆ ไป 

ขอ 4  ใหผูรับอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ซึ่งยาเสพติด

ประเภท 5   จัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษเสนอตอเลขาธิการเปนรายเดือนและรายปตามแบบ ย .ส. 

23 และ ย.ส. 24  ทายกฎกระทรวงนี้ 

บัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่งใหจัดทําเปนสองฉบับ ฉบับหนึ่งเสนอตอ

เลขาธิการภายใน 30 วันนับแตวันส้ินเดือนหรือส้ินป แลวแตกรณี อีกฉบับหนึ่งพรอมดวยเอกสารหลักฐาน

เกี่ยวกับการรับจายยาเสพติดใหโทษที่ไดลงรายการในบัญชีดังกลาว ใหเก็บรักษาไว ณ สถานที่ที่กําหนดไว

ในใบอนุญาตมีกําหนดหาปนับแตวันที่ลงรายการคร้ังสุดทายในบัญชี  
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ขอ 6  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ใหยื่น ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

4.2.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 135 พ.ศ.2539 เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยา
เสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522  

อาศัยอํานาจตามความมาตรา 6 และมาตรา 8 (1) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 

พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให

โทษออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 2 ใหยาเสพติดใหโทษที่ระบุชื่อในบัญชีทายประกาศนี้เปนยาเสพติดใหโทษประเภท 1 

ประเภท 2  ประเภท 4 และประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งระบุตามบัญชี

ทายประกาศวา 

ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 

1. กัญชา (Cannabis) ซึ่งหมายความรวมถึงทุกสวนของพืชกัญชา (Cannabis sativa L. และ 

Cannabis indica Auth) และวัตถุหรือสารตางๆ ที่มีอยูในพืชกัญชา เชน ใบ ดอก ผล ยาง และลําตน เปนตน แต

ไมรวมถึง ลําตน เปลือกของลําตนที่ลอกแลว หรือเสนใยที่ผลิตจากเปลือกของลําตนที่ลอกแลว 

สรุปโดยรวม 

จากกฎหมายและระเบียบที่มีอยูในปจจุบันของประเทศไทยนั้น จะเห็นไดวาเฮมพไดถูก

นําไปรวมกับพืชกัญชาตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งไดระบุรายชื่อกัญชา (Cannabis 

sativa L. และ Cannabis indica Auth)  ทําใหเฮมพ ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร วา Cannabis sativa L. ssp. sativa 

ซึ่งแตกตางจากกัญชา เปนยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 5 ทําใหเฮมพกลายเปนพืชที่ไมสามารถปลูกได

โดยทั่วไป เนื่องจากผิดกฎหมาย หากจะเพาะปลูกจะทําไดเฉพาะในกรณีเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น และตอง

ขออนุญาตตามข้ันตอน ซึ่งมีกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่รับผิดชอบ

พิจารณาคัดกรองเอกสาร แจงหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการสํารวจ และนําเร่ืองเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติดเพื่อพิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาอนุญาต  

ปจจุบันในตางประเทศ ไดมีผลงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวา ปริมาณ THC ในเฮมพไมเกิน 

0.5 ไมเปนอันตราย นอกจากนี้ไดมีการพัฒนาสายพันธุเฮมพที่มีคาสาร THC นอยกวารอยละ 0.3 และมี

การสงเสริมการปลูกเฮมพเชิงอุตสาหกรรมภายใตรูปแบบการควบคุมที่แตกตางกัน สําหรับในประเทศไทย

ยังอยูในชวงของการศึกษา วิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ ทําใหการขออนุญาต ดังกลาวจะเปนไปตาม
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ดุลพินิจของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ ที่เปนผูมีอํานาจเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีกระทรวง

สาธารณสุข ในการอนุญาตใหผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดประเภท 5   

การพัฒนาการปลูกเฮมพของประเทศไทย อาจมีวิวัฒนาการใกลเคียงกับประเทศ

ออสเตรเลีย  กลาวคือเมื่อเทียบกับวิวัฒนาการการปลูกเฮมพของประเทศออสเตรเลีย เดิม ป ค.ศ. 1986 มี

การหามไมใหปลูกเฮมพ เนื่องจากยังถือเปนพืชเสพติดตองหาม แตตอมาไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาอุตสาหกรรมเฮมพข้ึนมา เพื่อที่จะศึกษาศักยภาพของการพัฒนาเฮมพ รวมทั้งหาแนวทางในการ

ปฏิบัติเพื่อใหเกษตรกรสามารถปลูกเฮมพไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และในป ค.ศ. 1998 ไดออก

กฎหมายอนุญาตใหปลูกเฮมพเฉพาะเพื่องานวิจัย โดยไดมีการวิจัยเพื่อหาสายพันธุเฮมพที่มีสารเสพติดตํ่า 

และเร่ิมดําเนินงานวิจัยอยางจริงจัง สงผลใหภายหลังในป ค.ศ. 2000  มีการแกไขกฎหมายและอนุญาตให

เกษตรกรสามารถปลูกเฮมพเพื่ออุตสาหกรรมได  

สวนในการขออนุญาตปลูกเฮมพเชิงอุตสาหกรรมในประเทศอเมริกานั้น สามารถนําเอา

แนวทางการควบคุมซึ่งกําหนดใหผูขออนุญาต จะตองแจงรายละเอียด เทคนิค วิธีการในการผลิตเสนใย 

เพื่อผลประโยชนในทางอุตสาหกรรม และจะตองตรวจสอบประวัติของผูขอรับอนุญาต วามีประวัติเคย

กระทําผิดกฎหมายหรือไม และผูประกอบการจะตองควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอยางเขมงวด รวมทั้ง

ตองปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมการผลิต การคา และการแจกจายเสนใยเหลานี้ และตองใหความ

รวมมือในการแจงคาของสารเสพติดข้ันตํ่าในเฮมพใหทางราชการ ดังนี้ มาประยุกตใชในการออกกฎหมาย

เพื่อควบคุมการปลูกเฮมพในประเทศไทยได 

สําหรับในประเทศแคนาดา การปลูก Hemp ที่มีปริมาณ THC ตํ่า ไมถือเปนส่ิงผิด

กฎหมาย โดยแยกเปน Industrial Hemp เชนเดียวกับของประเทศสหรัฐอเมริกา หมายถึง ตนกัญชง 

(Cannabis) หรือสวนของตน ไดแก ใบและดอกที่มี THC ไมเกินรอยละ 0.3 รวมทั้งส่ิงที่ไดจากตนดังกลาว 

แตไมรวมถึงเปลือกลําตนที่ลอกแลวหรือเสนใยที่ผลิตจากเปลือกของลําตนที่ลอก และกําหนดแนวปฏิบัติ

สําหรับผูที่จะนําเขาสงออก ครอบครอง ผลิต จําหนาย จายแจก ขนสง สงมอบ หรือเพื่อเสนอขาย 

Industrial Hemp ในประเทศแคนาดา จะตองไดรับอนุญาตกอน และการปลูก Industrial Hemp ใหปลูกได

เฉพาะสายพันธุที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศแคนาดากําหนดไว ผูปลูกจะตองระบุสถานที่ปลูก สถานที่ที่

เก็บรักษาไวอยางชัดเจน และตองมีมาตรการที่จะเก็บเกี่ยวหรือทําลาย Industrial Hemp ในทันทีที่พบวา

ปริมาณสาร THC สูงเกินกวาที่ไดกําหนดไว และไมอนุญาตใหนําเขา จําหนาย หรือนําไปผลิตเปน

ผลิตภัณฑตอเนื่องซึ่งตน Industrial Hemp รวมทั้งตนออน ใบ ดอกหรือใบประดับของ Industrial Hemp 

เปนตน ทั้งนี้ ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบสรุปขอกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกเฮมพของประเทศไทยและของ

ตางประเทศ ดังนี้  
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ตารางเปรยีบเทียบขอกําหนดในการปลูกเฮมพ 

ลําดับ กฎหมายของประเทศไทย กฎหมายของประเทศอเมริกา กฎหมายของประเทศแคนาดา กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย 
1 พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 

มาตรา 6  ให รมต.วาการกระทรวงสาธารณสุข

รักษาการ  มีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่ ออก

กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม ยกเวน

คาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น กับออก

ประกาศเพื่อปฏิบัติตาม พรบ. นี้ 

Drug Enforcement Administration (DEA) 

ของสหรัฐอเมริกาไดมีจดหมายแถลงขาว เมื่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2541 อนุญาตปลูกเฮมพ

เพื่อใชในงานอุตสาหกรรม โดยมีเงื่อนไข 6 

ขอ  

ออกระเบียบวาดวย Industrial Hemp แนบ

ทายสัญญาวาดวย Controlled Drug and 

Substances ระเบียบนี้ไดระบุแนวปฏิบัติ

สําหรับผูที่ประสงคจะปลูก Industrial Hemp 

ในประเทศแคนาดา 

-  1986 รัฐควีนสแลนด ยังหามไมให

ปลูกเฮมพ เนื่องจากยังถือเปนพืชเสพติด

ตองหาม  

- 1997 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ที่ ป รึกษาอุ ตสาหกรรม เฮมพ ขึ้ นมา 

เพื่อที่จะศึกษาศักยภาพของการพัฒนา

เฮมพ รวมทั้งหาแนวทางในการปฏิบัติ

เพื่อใหเกษตรกรสามารถปลูกเฮมพได

อยางถูกตองตามกฎหมาย  

- 1998 รัฐควีนสแลนดไดออกกฎหมาย

อนุญาตใหปลูกเฮมพเฉพาะเพื่องานวิจัย 

โดยไดมีการวิจัยเพื่อหาสายพันธุเฮมพที่

มีสารเสพติดต่ํา และเริ่มดําเนินงานวิจัย

อยางจริงจังเมื่อป 1999  

- 2002  มีการแก ไขกฎหมายและ

อนุญาตใหเกษตรกรสามารถปลูกเฮมพ

เพื่ออุตสาหกรรมได และในระยะเริ่มแรก

ไดเนนในเรื่องของอุตสาหกรรมเสนใย 

โดยมีพื้นที่ปลูกเริ่มแรก 60 เฮกตาร มีผู

2 มาตรา 7(5) ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษที่มิได

เขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน กัญชา 

พืชกระทอม 

มาตรา 26  หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา 

สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด

ประเภท 5 เวนแตรมต.จะไดอนุญาตโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ 

            กรณีครอบครองเกิน 10 กิโลกรัมถือวา

มีไวครอบครองเพื่อจําหนาย 

การปลูก Hemp ยังผิดกฎหมายตองได

ใบอนุญาตจาก Drug Enforcement 

Administration (DEA) กอนจึงสามารถปลูก

ได 

การปลูก Hemp ไมถือเปนสิ่งผิดกฎหมาย แต

ตองมี THC < 0.3 % โดยตองขอใบอนุญาตใน

การปลูก 
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ไดรับใบอนุญาตรวม 38 ราย ปจจุบันมีผู

ไดรับใบอนุญาตทั้งหมด 46 ราย มีบริษัท

ผลิตเฮมพเปนอุตสาหกรรม  3 บริษัท 

ไดแก บริษัท Crop Tech บริษัท Agri-

fibre Industries และบริษัท Ecofibre 

Industries 

3 มาตรา 9  กําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุม

ยาเสพติดใหโทษ  

มาตรา 13(6)  กําหนดใหคณะกรรมการมี

หนาที่ ใหความเห็นในการอนุญาตใหผลิต 

จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง 

ซึ่งยาเสพติดประเภท 5 

  หน ว ย ง า น ที่ ทํ า หน า ที่ ใ น ก า ร อ อก

ใบอนุญาตและตรวจสอบสาร  THC 

ไดแก Biosecurity Queensland 

กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมและการ

ประมง [Department of Primary 

Industries & Fisheries (DPI & F)] 

4 ประกาศ 135 กระทรวงสาธารณสุข (ระบุวา 

Cannabis หมายความรวมถึงทุกสวนของพืช

เฮมพ (Cannabis sativa และ Cannabis 

indica Auth) เปนยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 

5 

การขออนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก 

หรือมีไวในครอบครองสามารถทําไดตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 4 โดยทําเรื่องผานกอง

ควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการ

“Industrial Hemp” หมายถึง Hemp หรือสิ่ง

ที่ไดจาก Hemp ที่มีสาร THC รอยละ 1 หรือ

นอยกวา และไดรับการปรับแกกฎหมายบาง

มาตราเพื่อใหสอดคลองกับคําจํากัดความ

ขางตน รวมทั้งบทบัญญัติยกเวน Industrial 

Hemp จากการควบคุมเปน Controlled 

Substance 

Industrial Hemp หมายถึง ตนเฮมพ 

(Cannabis) หรือสวนของตน ไดแก ใบและ

ดอกที่มีสาร THC ไมเกินรอยละ 0.3 รวมทั้งสิ่ง

ที่ไดจากตนดังกลาว แตไมรวมถึงเปลือก  ลํา

ตนที่ลอกแลวหรือเสนใยที่ผลิตจากเปลือกของ

ลําตนที่ลอกแลว 

กฎหมายของรัฐควีนแลนด 

- การวิจัย พบวา ปริมาณ THC ไมเกิน 

0.5% จึงจะไมเปนอันตราย และ หาก

สภาพภู มิอากาศอยู ในลักษณะที่ ไม

สามารถควบคุมได ปริมาณสาร THC ใน

เฮมพจะสูงขึ้น  

- กฎหมายของรัฐควีนแลนดจึงไดระบุ

วาเฮมพที่ปลูกตองมีสาร THC ไดไมเกิน 

1% แตตองอยู ในเ งื่อนไขของสภาพ
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อาหารและยา และเสนอใหรมต.วาการ

กระทรวงสาธารณสุขอนุญาต  

ภูมิอากาศที่ควบคุมไมได  

5 มีการออกใบอนุญาตให แกหน วยงาน ที่

ดําเนินงานดานการศึกษาวิจัยเทานั้น  (แนว

พิจารณาของคณะกรรมการฯ) 

ในการขออนุญาตปลูกเฮมพเชิงอุตสาหกรรม 

ผูขออนุญาตจะตองแจงรายละเอียด เทคนิค 

วิธีการในการผลิตเสนใย เพื่อผลประโยชน

ในทางอุตสาหกรรม และจะตองตรวจสอบ

ประวัติของผูขอรับอนุญาต วามีประวัติเคย

ก ร ะ ทํ า ผิ ด ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ไ ม  ร ว ม ทั้ ง

องคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด 

ผูที่ จะทําการศึกษาทดลองหรือวิ เคราะห

เกี่ยวกับสาร THC ผูที่จะนําเขาสงออก 

ครอบครอง ผลิต จําหนาย จายแจก ขนสง สง

มอบหรือเพื่อเสนอขาย Industrial Hemp 

จะตองไดรับอนุญาตภายใตระเบียบวาดวย

การควบคุมยาเสพติดใหโทษกอน 

การออกใบอนุญาต (Licence) แบงเปน

ประเภทตางๆ ตามวัตถุประสงคของการ

ปลูก ไดแก 

 1) Grower Licence (ใบอนุญาตของผู

ปลูก) 

 2) Researcher Licence (ใบอนุญาต

ของนักวิจัย) 

6 ตองมีพื้นที่ปลูกอยางชัดเจน และตองมีรั้วรอบ

ขอบชิด มีปายแสดงชื่องานวิจัย ผูรับผิดชอบ 

และเลขที่ใบอนุญาตที่ชัดเจน มีกุญแจล็อค

แนนหนา (แนวพิจารณาของคณะกรรมการฯ) 

 

(พรบ. มาตรา 62) ตองทําบัญชีรับ จายยาเสพ

ติด เสนอตอเลขาธิการเปนรายเดือนและรายป 

ตามแบบทายกฎกระทรวง (ขอ 4 กฎกระทรวง

ฉบับที่4) โดยทํา  2 ฉบับ  ฉบับ  1เสนอตอ

เลขาธิการภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นเดือนหรือ

สิ้นป อีกฉบับ 1 พรอมดวยเอกสารหลักฐาน

เกี่ยวกับการรับจายตามบัญชีใหเก็บรักษาไว 

ในการควบคุมนั้นผูประกอบการจะตอง

ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอยางเขมงวด 

และตองปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุม

การผลิต การคา และการแจกจายเสนใย 

“Industrial Hemp” 

เงื่อนไข 6 ขอ ของ Drug Enforcement 

Administration (DEA) สําหรับผูขออนุญาต

ปลูกเฮมพเพื่อใชในทางอุตสาหกรรม ดังนี้ 

1.ผู ป ร ะ ก อบก า ร จ ะ ต อ ง ค วบคุ ม ดู แ ล

กระบวนการผลิตอยางเขมงวด 

2.ใหความรวมมือในการแจงคาของสารเสพ

ติดขั้นต่ําในเฮมพใหทางราชการ 

การปลูก Industrial Hemp ใหปลูกไดเฉพาะ

สายพันธุที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศ

แคนาดา กําหนดไว ผูปลูกตองระบุสถานที่

ปลูก ที่ เก็บเกี่ยวไวอยางชัดเจน และตองมี

มาตรการที่จะเก็บเกี่ยว หรือทําลาย Industrial 

Hemp ในทันที ที่พบวาปริมาณสาร THC สูง

เกินกวาที่กําหนดไว หามปลูกในพื้นที่ที่หาง

จากโรงเรือน 1 กิโลเมตร 

มีการพิจารณาคุณสมบัติและความ

เหมาะสมตางๆ ในการออกใบอนุญาต 

การออกตรวจสอบแปลงปลูกและสุม

ตัวอยางใบและดอกมาวิเคราะหสารเสพ

ติด และทําลายแปลงที่มีตนเฮมพที่มีสาร 

THC เกินกวาที่กําหนดไว เมล็ดที่ใชปลูก

จะตองเปนเมล็ดพันธุ รับรองเทานั้น 

สภาพแปลงปลูกตองมีรั้วรอบขอบชิด มี

กุญแจล็อคแนนหนา การเก็บรักษาเมล็ด

จะตองเก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย 
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ณ สถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาต พรอม

แสดงตอเจาหนาที่ไดทุกเวลาขณะเปดทําการ 

 

3. การปลูกเฮมพ จะตองแจงรายละเอียด

เ ทค นิค วิ ธี ก า ร ในกา รผ ลิ ต เ ส น ใ ย เพื่ อ

ผลประโยชนในทางอุตสาหกรรม 

4. จะตองปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุม

การผลิต การคา และการแจกจายเสนใย

เหลานี้ 

5. จะตองยอมใหตรวจสอบประวัติของผู

ขอรับอนุญาต วามีประวัติเคยกระทํา 

ผิดกฎหมายหรือไม รวมทั้งองคประกอบอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของทั้งหมด 

7 อายุของใบอนุญาต  เปนไปตามความเห็นของ

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 

อายุของใบอนุญาต ไมระบุ อายุของใบอนุญาต ไมระบุ อายุของใบอนุญาต เริ่มตนที่ระยะเวลา 3 

ป และสามารถตออายุไดครั้งละ 3 ป 
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4.3 ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเฮมพใน
ประเทศไทย  

สรุปประเด็นการแกไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ จากการประชุมรวมกันระหวาง

หนวยงานตางๆ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) สรุปได

ดังนี้  

4.3.1 การปรับปรุงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  

เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ที่กําหนดใหศึกษาและพัฒนา

แนวทางการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง สามารถดําเนินการไดภายใต

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ที่มีอยูในปจจุบัน  การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการปลูก

เฮมพในประเทศไทย จึงควรแกไขในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539) เร่ืองระบุชื่อ

และประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 โดยใหปรับแกใหระบุ

เพิ่มเติม ตามบัญชีทายวา  

ยาเสพติดใหโทษประเภท 5  กัญชา (Cannabis) ซึ่งหมายความรวมถึงทุกสวนของพืช

กัญชา (Cannabis sativa L. และ Cannabis indica Auth) และวัตถุหรือสารตางๆ ที่มีอยูในพืชกัญชา เชน 

ใบ ดอก ผล ยาง  เปนตน ยกเวน ตนเฮมพ (Cannabis sativa L var. sativa) หรือ Industrial Hemp  

4.3.2 การปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) 

ควรยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 4 แลวออกกฎกระทรวงใหม เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับนี้

ครอบคลุมถึงการขออนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดประเภท 4 

และ 5 ซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 เปนยาเสพติดประเภทสารเคมี สวนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 เปน

ยาเสพติดประเภทพืช แตไดถูกนําไปบัญญัติข้ันตอนการขออนุญาตไวรวมกันในกฎกระทรวงเดียวกัน ซึ่งใน

การขออนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดแตละประเภท ก็จะมี

ข้ันตอนการตรวจสอบและการรายงานแตกตางกัน โดยเอาเนื้อความตามกฎกระทรวงฉบับเดิมและปรับปรุง

เนื้อหาภายในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ใหมตามที่สรุปไว ดังนี้ 

(1) กําหนดนิยามของ ตนเฮมพ (Cannabis sativa L. ssp. sativa) หรือ Industrial Hemp 

ซึ่งหมายความถึงสวนที่เปนลําตน เปลือกของลําตนที่ลอกแลว หรือเสนใยที่ผลิตจากเปลือกของลําตนที่

ลอกแลว เพื่อประโยชนในการเคลื่อนยาย ขนสง เสนใยที่แปรรูปแลว สําหรับสวนที่ไมไดยกเวน เชน สวนที่

เปนใบ หรือ ชอดอก ถือวาเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 การลักลอบปลูกหรือจําหนายมีความผิด 
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(2)  ใหปรับแกไขขอ 6 การยื่นคําขอตามกระทรวงน้ี จากกําหนดใหยื่น ณ กองควบคุมวัตถุ

เสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปนใหยื่นไดที่สาธารณสุขอําเภอ  

(3) กําหนดเพิ่มเติมแบบบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 5 ใหเหมาะสมกับการปลูก

เฮมพ เพื่อเสนอรายงานตอเลขาธิการเปนรายเดือนและรายป ตามที่กําหนดไวในมาตรา 62 แหง

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 

(4) กําหนดมาตรการควบคุมและข้ันตอนการขออนุญาตแนบทายกฎกระทรวง ดังนี้  

(4.1) กําหนดการอนุญาตและการควบคุมการวิจัยและการปลูกเฮมพคือ 

 1) การวิจัย การปลูกเฮมพเพื่องานวิจัย  ควร แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

• งานวิจัยกลุมที่ 1 คือ การวิจัยเฮมพจากแหลงตางๆ ซึ่งไมทราบปริมาณสาร

เสพติด ที่มีสาร THC ต้ังแต 3% หรือมากกวา เพื่อหาสายพันธุที่มีสารเสพติดนอยลง 

• งานวิจัยกลุมที่ 2 คือ การนําเฮมพที่มีสาร THC มากกวา 1% แตไมเกิน 3% 

มาวิจัยเพื่อใหไดพันธุที่มีสารเสพติดตํ่ากวา 0.5% เพื่อใชเปนเมล็ดพันธุรับรอง 

2) การสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง 

2.1) ผูขออนุญาต  

• เกษตรกรผูขออนุญาตต้ังกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ เพื่อ 

ขออนุญาต 

• ผูขออนุญาตไมมีประวัติเกี่ยวของกับยาเสพติดทุกประเภท  

• ผูขออนุญาตตองปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนด โดยมีข้ันตอนการ

ดําเนินงานอยางชัดเจน มีแผนการปลูก เชน ปหนึ่งปลูกกี่คร้ัง ปลูกเดือนไหนเก็บเกี่ยวเดือนไหน  

เบ้ืองตนควรอนุญาตใหปลูกเพื่อการศึกษาวิจัย การขยายเมล็ดพันธุ และ

อนุญาตใหสามารถปลูกไดสําหรับเพื่อใชในการผลิตเสนใยเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน หรือสรางรายได

เสริมแกครัวเรือนในพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนดเทานั้น 

• ผูขออนุญาตปลูกตองมีใบซื้อเมล็ดพันธุ 
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2.2) การกําหนดพื้นที่ปลูก  

ควรมีการกําหนดแปลงปลูกจะตองมีพื้นที่แนนอน เชน แสดงเปนพิกัด  

แผนที่ภาพถายทางอากาศ หรือขอบเขตพื้นที่ที่สามารถตรวจสอบไดแนนอน และมีผูกํากับดูแลที่แนนอนดวย 

2.3) การตรวจเอกสาร   

สงเอกสารใหที่วาการอําเภอพิจารณาตรวจเอกสารเพื่อประกอบการขอ

ใบอนุญาต ไดแก  

• คําขอรับใบอนุญาต (แบบ ย.ส. 21 ทายกฎกระทรวงฉบับที่ 4) 

• ตองมีใบซื้อเมล็ดที่มีใบรับรองพันธุจากกรมวิชาการเกษตรเทานั้น 

• มีแผนการปลูก จํานวนครั้งที่ปลูก วันที่ปลูก วันที่เก็บเกี่ยว  

2.4) การลงนามรับรอง   

ผูวาราชการจังหวัดเปนผูลงนามรับรองกลุมผูขออนุญาตปลูกในพื้นที่ 

จากนั้นจึงสงไปที่ปปส. เพื่อยืนยันตําแหนงสถานที่ เพื่อประกอบคําขอใบอนุญาตปลูก พรอมทั้งตรวจสอบ

ประวัติเร่ืองการดําเนินคดียาเสพติด 

2.5) การตรวจสอบพื้นที่   

จากนั้นสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ปปส. ตรวจสอบ

พื้นที่ขออนุญาตวัดพิกัดและกําหนดจุดในแผนที่ แลวจึงนําสงจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการองคการ

อาหารและยาเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต 

2.6) สงเร่ืองขออนุญาต   

สงเอกสารไปยังกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กระทรวงสาธารณสุข 

2.7) การออกใบอนุญาต (Licence)  

แบงเปนประเภทตางๆ ตามวัตถุประสงคของการปลูก ดังนี้ 

• ใบอนุญาต ผลิต จําหนาย สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด

ใหโทษในประเภท 5  (แบบ ย.ส. 22 ทายกฎกระทรวงฉบับที่ 4) โดยคุณสมบัติของผูที่จะขอใบอนุญาตได 
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จะตองมีอาชีพการเกษตร ต้ังบานเรือนอยูในพื้นที่ปลูก ไมเคยตองโทษรายแรงภายในเวลา 10 ป และไม

เปนผูลมละลาย 

• ใบอนุญาตใหทําการวิจัย แบงออกเปน 2 ประเภท ประเภทที่ 1 

สามารถวิจัยไดทั้งกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 (THC 3% หรือมากกวา) และ ประเภทที่ 2 วิจัยไดเฉพาะกลุมที่ 2

เทานั้น (THC 1-3%) โดยคุณสมบัติของนักวิจัยจะตองไมเคยตองโทษรายแรงภายในเวลา 10 ป มีความรู

ทางวิชาการและประสบการณในการวิจัยดานการขยายพันธุพืช และกําหนดใหเฉพาะหนวยงานรัฐที่ทํา

วิจัยเทานั้น จึงจะสามารถขออนุญาตนําเขาเมล็ดพันธุเฮมพได โดยใหขออนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาโดยตรง ไมตองผานผูวาราชการจังหวัด ใบอนุญาตวิจัยมีอายุ 2 ป ทั้งนี้  

ใบอนุญาตทุกประเภทจะตองมีกระทรวงสาธารณสุขรับรองทุกกรณี และสําหรับใบอนุญาตทุกประเภท

ยกเวนใบอนุญาตใหทําการวิจัยจะส้ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ซึ่งคณะกรรมการจะมีหนังสือเวียน

เพื่อแจงเร่ืองการขออนุญาตคร้ังใหม โดยใบอนุญาตจะไมมีการตออายุ จะตองทําใหมทุกป ตามข้ันตอน

ปกติ 

 3) การผลิตเมล็ดพันธุ  

3.1) หนวยผลิตเมล็ดพันธุตองเปนหนวยงานที่มีผลงานวิจัย และพัฒนาพันธุ

เฮมพ และไดมีการรับรองโดยโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

3.2) การซ้ือเมล็ดพันธุ ตองซื้อจากหนวยงานท่ีมีใบรับรองเมล็ดพันธุ วาเปน

เมล็ดพันธุทีมีสาร THC ตํ่ากวา 0.5 จากและหนวยงานนั้นจะตองออกใบซื้อเมล็ดพันธุใหดวย โดยมีเอกสาร

ที่เกี่ยวของดังนี้ 

• ใบรับรองพันธุ โดยใหกรมวิชาการเกษตรเปนผูรับรองพันธุเทานั้น การ

รับรองพันธุนี้ หมายถึง การรับรองพันธุที่ปรับปรุงพันธุในประเทศไทยเทานั้น การรับรองพันธุตองมีการผลิตพันธุ

โดยหนวยงานที่ไดรับการอนุญาตใหผลิตเมล็ดพันธุ ผูปลูกตองมีใบซื้อเมล็ดพันธุ  

• ใบซื้อเมล็ดพันธุ และ ใบรับรองเมล็ดพันธุ รับรองเมล็ดพันธุทีมีสาร 

THC ตํ่ากวา 0.5 จากผูผลิตตองมีการรับรองจากหองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร หรือหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรการแพทยหรือหองปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยรับรอง ตามมาตรฐาน ISO 71025

โดย การซื้อ ขาย ขนสง  ตองไดรับใบอนุญาตทั้งผูซื้อ ผูขาย และผูขนสง โดยเมล็ดที่จะใชปลูกจะตองเปน

เมล็ดพันธุรับรองที่มีใบรับรองเทานั้น และควรมีการติดฉลากถุงบรรจุเมล็ดพันธุและเก็บขอมูลทั้งผูสงของ

และผูรับปลายทาง รวมทั้งการลงทะเบียนและบันทึกขอมูล แหลงที่มา ชนิด และจํานวนของเมล็ดเฮมพ 
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ขอมูลการนําสงเมล็ด/ตนเฮมพ และผูสง/ผูรับเมล็ด/ตนเฮมพใหชัดเจนดวย เพื่อสามารถตรวจสอบไดวา

เมล็ด/ตนเฮมพมาจากแหลงใด 

4) การปลูก 

4.1) ควรมีการติดฉลาก/ติดปายแปลงปลูก และติดปายแสดงพื้นที่ปลูก ผูที่

ไมไดรับอนุญาตจะเขาไมได ถุงบรรจุเมล็ดพันธุรับรอง ตองติดฉลากแสดงช่ือพันธุผูจําหนาย แหลงผลิต 

และปริมาณ ใหชัดเจน 

4.2) การตรวจสอบแปลงปลูกและวิเคราะหสารเสพติด เจาหนาที่จากจังหวัด 

หรือจาก สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จะตรวจสอบแปลงปลูกและสุม

ตัวอยางใบและดอกมาวิเคราะหสารเสพติด และทําลายแปลงที่มีตนเฮมพที่มีสาร THC เกินกวาที่กําหนดไว 

4.3.3 กลไกสนับสนุนและควบคุมการปลูกเฮมพ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552-2556) ได

กําหนดกลไกใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของในการควบคุมดูแลการปลูกเฮมพ โดยจัดต้ังในรูปของคณะกรรมการ

ในระดับตางๆ ดังนี้  
(1) คณะกรรมการประสานงานและกํากับการพัฒนาและสงเสริมเฮมพเปนพืช

เศรษฐกิจประกอบดวยเลขาธิการดําเนินงานเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม ยาเสพติด หรือผูแทน เปนประธาน ผูแทนมูลนิธิ

โครงการหลวง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ผูแทนสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ผูแทนกระทรวงกลาโหม อธิการบดี

มหาวิทยาลัยแมโจ หรือผูแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือผูแทน ผูแทนศูนยศิลปาชีพ นักวิชาการ

อาหารและยา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กรรมการและเลขานุการ เจาหนาที่สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปราม ยาเสพติดเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ 

ดังนี้ 

(1.1) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการสนับสนุนเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ 

(1.2) ขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรการสนับสนุนเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ เพื่อให

การดําเนินงานไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยจัดทําแผนปฏิบัติการและควบคุมกํากับการ

ดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

(1.3) ควบคุมกํากับการอนุญาตการปลูก การครอบครอง การเคลื่อนยาย และการแปร

รูปเฮมพ ใหมีการดําเนินงานอยางเปนระบบและเอ้ือตอการสนับสนุนเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ 
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(1.4) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงนโยบายและแนวทางใหเหมาะสม
และสอดคลองกับสถานการณ 

(1.5) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ  เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ใหบรรลุเปาหมาย 

(2) คณะอนุกรรมการวิจัยและสงเสริมการปลูกเฮมพ เพื่อเปนกลไกในการประสาน

การดําเนินงานเกี่ยวกับเฮมพในดานตางๆ โดยผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ผูแทนมูลนิธิ

โครงการหลวง คณะกรรมการพัฒนาการเปนที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาผูแทน

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 

ผูแทนมหาวิทยาลัยแมโจ ผูแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูแทนศูนยศิลปาชีพมีอํานาจหนาที่ ดังนี้  

(2.1) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพได
อยางถูกตอง 

(2.2) แนวทางการวิจัยและระบบการสงเสริมเฮมพแกเกษตรกรภายใตระบบการควบคุม 

(2.3) จัดทําแผนปฏิบัติการทั้งดานงานวิจัยและพัฒนา และติดตามการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว และรายงานตอคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมเฮมพ

เปนพืชเศรษฐกิจ 

(2.4) นําแนวทางการควบคุมอนุญาตการปลูก ครอบครอง เคล่ือนยาย และแปรรูปเฮมพ มา

สูการปฏิบัติอยางเปนระบบ เพื่อสนับสนุนใหมีการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ 

(2.5) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของและของเกษตรกร 

(2.6) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในสวนที่ เกี่ยวของ   เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ใหบรรลุเปาหมาย 

(3) คณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน  

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 สาธารณสุขจังหวัด 

เกษตรจังหวัด หนวยงานวิชาการเกษตร เกษตรและสหกรณจังหวัด ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง  

ศูนยศิลปาชีพ จังหวัดทหารบก ตํารวจภูธร มหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด นักวิชาการอาหารและยา

กรมวิทยาศาสตรการแพทย  และเจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่ สูง  (องคการมหาชน)  

เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
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(3.1) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.

2553-2557) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ และควบคุมกํากับการดําเนินงานของหนวยงานท่ี

เกี่ยวของใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

(3.2) ควบคุมอนุญาตการปลูก การครอบครอง การเคล่ือนยาย และการแปรรูปเฮมพ 

โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีการดําเนินงานอยางเปนระบบและเอ้ือตอการสนับสนุนเฮมพ

เปนพืชเศรษฐกิจ 

(3.3) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบน
พื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ 

(3.4) แตงต้ังคณะกรรมการระดับอําเภอเพื่อปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ  เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด ใหบรรลุเปาหมาย 

(4) คณะกรรมการระดับอําเภอ ประกอบดวย นายอําเภอ สาธารณสุขอําเภอเปน

ประธานเกษตรอําเภอ นายกองคการบริหารสวนตําบล หนวยงานที่ใหการสนับสนุนการปลูก และแปรรูป

เฮมพ ผูแทนกรมวิชาการเกษตร และประธานกลุมเกษตรกรผูปลูกเฮมพ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(4.1) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป  

(พ.ศ.2553-2557) รวมกับหนวยงานในพื้นที่ และควบคุมการดําเนินงานสงเสริมการปลูกเฮมพของ

เกษตรกร 

(4.2) ดําเนินการขออนุญาตปลูก ครอบครอง เคล่ือนยาย และแปรรูปเฮมพ ใหแกกลุม

วิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณของเกษตรกรผูปลูกเฮมพในพื้นที่ 

(4.3) ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่

สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557)  

(4.4) แตงต้ังคณะกรรมการระดับอําเภอเพื่อปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ  เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด ใหบรรลุเปาหมาย 

(5) หนวยตรวจสอบและควบคุม โดยมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด หรือทหารพราน ติดตามและตรวจสอบการปลูก

เฮมพของกลุมเกษตรกร รายละเอียดการติดตามตรวจสอบและควบคุมคือ  

(5.1) การสุมตรวจแปลงปลูก 

(5.2) ตรวจสอบการเก็บเกี่ยวตนเฮมพ 

(5.3) จัดทํารายงานประจําปสงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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สรางความเขาใจขอตกลงในการปลูกเฮมพ

ต้ังกลุม (วิสาหกิจชุมชน สหกรณ ฯลฯ)

รวบรวมเอกสาร

ใบขออนุญาต
รายชื่อผูขออนุญาต
สถานที่ปลูก เชน จํานวน
พืน้ที่ปลูก วัดพกิัดพืน้ที่
แผนการปลูก จํานวนครัง้
ที่ปลูก วันที่ปลูก วันที่
เก็บเก่ียว

ยื่นท่ีสาธารณสุขอําเภอ

ผูวาราชการจังหวัดลงนามรับรอง

ปปส.

ตรวจสอบพิกัดพื้นท่ี
จัดทําแผนท่ี

ยื่นเอกสารทั้งหมดแก
กองควบคุมวัตถุเสพติด อย.

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดใหความเห็น
และเสนอลงนามอนุญาตตาม
กระบวนการปกติของ อย.

ออกใบอนุญาต

สาธารณสุขอําเภอ

 
 

แผนภาพ 4.1 แสดงขอเสนอแนะ ข้ันตอนการออกใบอนุญาตปลูกเฮมพของประเทศไทย 
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บทที่ 5 

แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) 

 

 แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่ สูงภาคเหนือ  มีวัตถุประสงค สําคัญในการขับเคลื่อน  

แผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552-2556)  

ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 เพื่อใหวัตถุประสงค เปาหมาย 

และแนวทางที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรฯ ไดถูกนําไปปฏิบัติในพื้นที่เปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม  

ซึ่งรายละเอียดของแผนยุทธศาสตรฯ และแผนงาน โครงการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

5.1 วิสัยทัศน 

มุงพัฒนาเฮมพเชิงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการสรางมูลคา สรางงาน สรางรายไดใหเกษตรกร  

บนพื้นที่สูงสามารถปลูกเฮมพไดอยางถูกตองภายใตระบบการควบคุมที่เหมาะสม 
 

5.2 พันธกิจ 

5.2.1 พัฒนาสายพันธุเฮมพใหมีปริมาณสาร THC ตํ่า และมีคุณภาพเสนใยที่ดี เพื่อใหเกษตรกรบน

พื้นที่สูง มีสายพันธุเฮมพที่สามารถใชปลูกได โดยมีผลผลิตที่ดีภายใตระบบการควบคุม 

5.2.2 ศึกษาระบบการบริหารจัดการในการดูแล กํากับ และควบคุมการปลูกเฮมพ เพื่อควบคุมการ

ปลูกและครอบครองเฮมพ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่สามารถใหเกษตรกรปลูกไดภายใตระบบการ

ควบคุม และไมมีการนําพืชเสพติดมาปลูกแทรก เปนตน 

5.2.3 ศึกษาแนวทางการสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุม เพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติ สําหรับการสงเสริมเกษตรกรบนพื้นที่สูงใหมีการปลูกเฮมพไดภายใตระบบการควบคุม 
 

5.3 วัตถุประสงคและเปาหมาย 

5.3.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ การปฏิบัติรักษาและการแปรรูปเฮมพ
ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑเฮมพและการตลาด 

5.3.2 เพื่อสงเสริมการผลิตและรับรองเมล็ดพันธุเฮมพที่มีปริมาณสารเสพติดตํ่า   
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5.3.3 เพื่อสงเสริมการปลูก การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑเฮมพ สําหรับการใชประโยชนใน

ครัวเรือนและเปนรายไดเสริม 

5.3.4 เพื่อสงเสริมระบบการควบคุมการปลูกและแปรรูปเฮมพโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

5.4 แนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพใหเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552-2556) 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพใหเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง

ใน 4 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (2) ยุทธศาสตรการสงเสริม

การปลูกและการสรางมูลคาเพิ่ม (3) ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือระหวางประเทศ (4) ยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการ และการดูแลขอกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียด แนวทาง/ มาตรการที่สําคัญดังนี้ 

5.4.1 ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคที่มุงพัฒนาสายพันธุเฮมพที่มี

สาร THC ตํ่า มีองคความรูเกี่ยวกับการเพาะปลูกปลูกอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอมธรรมชาติของ

ไทย รวมทั้งมีวิธีการดานการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอตลาด มีแนวทาง/มาตรการที่สําคัญ ดังนี้ 

(1) พัฒนาปรับปรุงพันธุเฮมพเพื่อไดสายพันธุดีมีคุณภาพ โดยพัฒนาพันธุใหไดสายพันธุ

เฮมพที่มีสาร THCตํ่า มีผลผลิตเสนใยหรือปริมาณเมล็ดสูงและมีคุณภาพดี การนําเขาเมล็ดพันธุจาก

ตางประเทศ เพื่อนํามาทดสอบและปรับปรุงพันธุ รวมกับสายพันธุของในประเทศ และการรักษาพันธุและ

การผลิตเมล็ดรับรองพันธุเพื่อการสงเสริม รวมทั้งการพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อทดสอบสาร THC ในไรนา 

(2) ศึกษาการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเฮมพ โดยศึกษาวิธีการปลูกและการ

ใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ ทั้งในการผลิตเสนใย 

และการผลิตเมล็ดเพื่อการแปรรูป รวมทั้งการศึกษาวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวมของเกษตรกรในแหลงผลิต 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกันทั้งนักวิจัยและผูปลูก 

(3) ศึกษาและพัฒนาการแปรรูปเสนใยเฮมพเพื่อสรางผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา โดยพัฒนา

กระบวนการแปรรูปเปนเสนใยที่มีคุณภาพ การยอมสี การลดข้ันตอนและลดระยะเวลาในการผลิต การ

ปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

และการพัฒนากระบวนการทอผาจากเสนใยเฮมพใหไดขนาดมาตรฐาน 

(4) พัฒนากระบวนการแปรรูปจากเมล็ดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ โดยพัฒนาการสกัดน้ํามันให

ไดผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี การตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการสําหรับพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และ

การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากเมล็ดเฮมพ 
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(5) พัฒนากระบวนการแปรรูปจากสวนอ่ืน  ๆของตนพืช และเศษเหลือทิ้งเพื่อเพิ่มมูลคา 

5.4.2 ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกและการสรางมูลคาเพิ่ม มีวัตถุประสงคที่มุงเนนใหเกิดการ

สงเสริมการปลูกและพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑจากเฮมพเพื่อสรางมูลคา ทั้งจากเสนใย เมล็ด

และสวนอ่ืนๆ โดยมีลักษณะและคุณภาพที่สอดคลองกับความตองการของตลาด ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ มีแนวทาง/มาตรการที่สําคัญ ดังนี้ 

(1) สงเสริมเกษตรกรปลูกเฮมพเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบการควบคุม โดยจัดใหมีการ

รวมกลุมเกษตรกรเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอยางเหมาะสมภายใตระบบการควบคุมของรัฐ การ

กําหนดใหมีคณะกรรมการและหนวยงานรับผิดชอบหลักในการข้ึนทะเบียนและควบคุมกลุมเกษตรกรผู

ปลูกอยางเปนระบบเพื่อการสงเสริมการผลิตภายใตระบบการควบคุม การกําหนดหนวยงานในการ

อนุญาตการปลูกแกเกษตรกร โดยลดข้ันตอนและระยะเวลาการอนุญาต รวมทั้งการควบคุมการดําเนินงาน

ใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ และการประสานหนวยงานในพ้ืนที่ เชน ระดับอําเภอ และองคการ

บริหารสวนทองถิ่น เปนตน 

(2) พัฒนากระบวนการแปรรูปเสนใย การผลิตสินคาหัตถกรรม และการตลาด โดยการ

สนับสนุนการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและการพัฒนาการออกแบบสินคาชนิดใหมๆ ใหสอดคลองกับ

ความนิยมของผูบริโภค และการสนับสนุนการรวมกลุมของผูผลิตและการสรางความเช่ือมโยงเขาสู

การตลาด รวมทั้งการจัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตสินคาเพื่อจําหนาย 

(3) พัฒนาผลิตภัณฑจากนํ้ามันในเมล็ด และกากเหลือจากการแปรรูป โดยการพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนขนาดกลางในระดับชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาการใชประโยชนจากน้ํามันในเมล็ดและกากที่เหลือจากการ

แปรรูปเชิงอุตสาหกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และเคร่ืองสําอางจากน้ํามันโดยใชแนวทางตลาด

นําการผลิต 

5.4.3 ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือระหวางประเทศ มีวัตถุประสงคใหมีการสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศเพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพและตอยอดการพัฒนาเฮมพของไทย โดยมีแนวทาง 

มาตรการที่สําคัญ คือ การสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศที่มีการผลิตเฮมพเชิงเศรษฐกิจ 

เพื่อใหเกิดการดําเนินการทั้งทางดานวิชาการ ดานการผลิตและการคารวมกันอยางตอเนื่อง 

5.4.4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงคเพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเฮมพในระยะ

ตอไป ซึ่งรวมทั้งการกํากับดูแล การสงเสริมการปลูก การพิจารณาการปรับปรุง ขอกฎหมาย และ

กฎระเบียบตางๆ โดยมีแนวทาง/มาตรการที่สําคัญ ดังนี้ 
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(1) จัดใหมีกลไกการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ 
บนพื้นที่สูง โดยกําหนดกลไกการบริหารจัดการอยางเปนระบบในรูปของคณะกรรมการกํากับดูแล หรือ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาและกําหนดทิศทางการพัฒนาเฮมพของประเทศ

อยางตอเนื่อง 

(2) กําหนดระเบียบและขอกฎหมายท่ีสําคัญ โดยกําหนดปริมาณสารเสพติดใหเหมาะสม

กับสภาพความเปนจริงในเงื่อนไขของประเทศไทยเพื่อผลักดันการผลิตเฮมพไดกวางขวางข้ึน และพิจารณา

กําหนดระเบียบหรือกฎกระทรวงเพื่อสนับสนุนการปลูกเฮมพไดภายใตระบบการควบคุม 
 

5.5 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
5.5.1 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) 

มุงเนน กําหนดแผนงาน โครงการใหสอดคลองกับแนวทาง/ มาตรการสําคัญของแผนยุทธศาสตรดังกลาว

ขางตน โดยใหเกิดการตอยอดองคความรูจากผลการวิจัยในระยะที่ผานมา และปรับใหสอดคลองกับสภาพ

ภูมิสังคมของพื้นที่เปาหมาย ทั้งสภาพภูมิอากาศ ประเพณี วัฒนธรรมของชนเผา และศักยภาพการตลาด

ของผลผลิต รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูป นอกจากนี้ยังยึดถือกรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อสรางความยั่งยืน

ของการพัฒนาเฮมพใหเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง และพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ 

ในประเด็นของการพัฒนาระบบการสงเสริมภายใตการควบคุมของรัฐ จะมุงเนนการ 

บูรณาการกิจกรรมของสวนราชการทั้งในระดับสวนกลาง และในระดับพื้นที่เขาเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหกับเกษตรกร ใหสามารถเพาะปลูก แปรรูป และเช่ือมโยงสูตลาดอยางถูกตองตามกฎระเบียบ และขอ

กฎหมายของสวนราชการ โดยมีรายละเอียดกรอบแนวคิดของแผนปฏิบัติการฯ ดังตอไปนี้ 

(1)  การศึกษาวิจัย และพัฒนาพันธุเฮมพ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับ

การปลูกบนพื้นที่สูง ไดแก การพัฒนาสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ตํ่ากวา 0.5 การเพิ่มผลผลิตของ

เสนใยและคุณภาพเสนใยเฮมพ  การเพิ่มปริมาณเมล็ดเฮมพที่สามารถเก็บเกี่ยวไดในแตละรุน  

ความสามารถเจริญเติบโตไดดีภายใตสภาพแวดลอมธรรมชาติบนพื้นที่สูง  

(2)  การผลิตเมล็ดพันธุเฮมพพันธุขยายและเมล็ดพันธุสงเสริม โดยเนนการผลิตเมล็ด

พันธุรับรองที่มี THC ตํ่ากวา 0.5 % เพื่อใชเปนเมล็ดพันธุสงเสริมแกเกษตรกรในพ้ืนที่ตางๆ 

(3) การสงเสริม การปลูกและการแปรรูปเฮมพ  โดยการนําผลการวิจัยใหแกเกษตรกร 

ไดแก การสงเสริมการปลูกและพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑจากเฮมพ เพื่อสรางมูลคา ทั้งจาก 
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เสนใย เมล็ด และสวนอ่ืนๆ โดยมีลักษณะและคุณภาพที่สอดคลองกับความตองการของตลาด ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ และแนวทางการพัฒนาดานการตลาด 

(4)  การพัฒนาระบบควบคุม รวมทั้งการอนุญาตปลูก การกําหนดและควบคุมพื้นที่ปลูก การ

ครอบครอง การเคลื่อนยาย และการแปรรูปเฮมพ ที่สอดคลองกับขอกฎหมายและสามารถปฏิบัติไดจริง 

(5) เนนสรางความเชื่อมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ โดย

การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ 

สภาพภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง 

(6) สรางกลไกขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือใหเปนพืชเพื่อ
วัฒนธรรมประเพณีและเปนพืชเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งในดานการกําหนดแนวทางการพัฒนาและการ

สงเสริม และการควบคุม กํากับติดตามใหสอดคลองกับขอกฎหมาย 

5.5.2 หลักการสําคัญของแผนปฏิบัติการ 

(1) มุงพัฒนาการวิจัยเพื่อใหไดสายพันธุเฮมพที่ดี มีปริมาณสาร THC ตํ่า มีองคความรูเกี่ยวกับ

การเพาะปลูกอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมธรรมชาติของไทย 

(2) มุงพัฒนาเฮมพเชิงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการสรางมูลคา สรางงาน สรางรายไดให

เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงสามารถปลูกเฮมพไดอยางถูกตองภายใตระบบการควบคุมที่เหมาะสม 

(3) สนับสนุนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและกฎหมายใหเอ้ือตอการพัฒนา
เฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ในขณะเดียวกันสามารถสรางความชัดเจนในการควบคุมตรวจสอบระหวาง

เฮมพและส่ิงเสพติด 

(4) เนนการบูรณาการแผนปฏิบัติการดวยกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ทั้ง

สวนกลางและระดับพื้นที่ 

5.5.3 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ  
(1) เพื่อใหแนวทางการวิจัยและพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือภายใตแผนยุทธศาสตรการ

สงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1(พ.ศ.2552-2556) และนําไปสูการพัฒนาเฮมพ

ที่เปนรูปธรรม 

(2)  เพื่อสรางความเช่ือมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ โดยการบูร

ณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ สภาพ

ภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง 
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(3) เพื่อใหมีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเฮมพที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่
สูงภาคเหนือ 

5.5.4 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ข้ันตอนการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป  

(พ.ศ.2553-2557) ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก (1) ข้ันตอนการตรวจสอบความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

(2) ข้ันตอนการจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการ  (3) ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการและ (4) ข้ันตอนการ

อนุมัติแผนปฏิบัติการเพื่อนําไปสูการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตอไป โดยมีรายละเอียดการจัดทํา

แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ดังนี้ 
(1) ขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

(1.1) การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

1) การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ

การ ฯ  เชน ขอมูลดานภูมิปญญาทองถิ่น ผลงานการวิจัย การพัฒนาของเฮมพในระยะที่ผานมา กฎและระเบียบ

ที่เกี่ยวของกับการควบคุมพืชเสพติด และแนวทางการปลูกพืชภายใตระบบควบคุมของรัฐ การดําเนินงานของ

ภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ในอดีต ปจจุบัน และแผนการ

ดําเนินงานในอนาคต เพื่อใชเปนแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ รวมไปถึง

นโยบายและขอจํากัดในการพัฒนาเฮมพที่สําคัญของประเทศไทยและหนวยงานอ่ืนที่สนับสนุนการปลูกเฮมพ  

2) จัดเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) มีกรอบประเด็นการสัมภาษณ 6 ประเด็น ดังนี้ 

2.1) แนวทางการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มที่เปนสินคาเฉพาะ
กลุม (niche market ) หรือ สินคาที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรม (mass product) 

2.2) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกการพัฒนา
เฮมพในอนาคต 

2.3) แนวทางการสรางความรวมมือระหวางประเทศและการสรางเครือขาย
การคาภายในประเทศ 

2.4) การพัฒนาดานการตลาด อาทิเชน ชองทางตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ  ฯลฯ 

2.5) การปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและกฎหมายใหสนับสนุนตอการ

พัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

2.6) การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ  ในปจจุบันความเช่ือมโยงของแต
ละหนวยงานรวมทั้งปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขที่ผานมามี 2 วิธีการคือ การใชแบบสัมภาษณ และ
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การจัดประชุมกลุมยอย โดยการใชแบบสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของ 70 ชุด ผูนําชุมชน 90 ชุด และเกษตรกร 

180 ชุด โดยยึดตามกรอบของแผนยุทธศาสตร  ประเด็นการสัมภาษณตามกรอบประเด็นขอ (1) (2) (4) และ(6) 

เพื่อประกอบการกําหนดเปาหมายการพัฒนาในระดับทองถิ่น และระดับมหภาค  รวมทั้งแนวทางการดําเนินงาน

ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน และสภาพบริบทพื้นที่สูงของประเทศไทย 

สวนประเด็นที่เกี่ยวกับการสรางความรวมมือระหวางประเทศ ใชวิธีการจัดประชุมกลุมยอยเพื่อ

พัฒนาความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาเฮมพกับตางประเทศตามกรอบประเด็นขอ (3) เมื่อเดือน 

ธันวาคม 2552 กรุงเทพฯ มีประเทศที่เขารวมการประชุมจํานวน 7 ประเทศ ไดแกญ่ีปุน จีน ออสเตรเลีย 

อินโดนีเซีย เบลเยี่ยม อิตาลี และอเมริกา เพื่อพัฒนาความรวมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัยและพัฒนา

เฮมพกับตางประเทศ ดานวิชาการ ดานการผลิตและดานการคา ประเด็นขอความรวมมือ ไดแก ขอมูล

ทั่วไปดานการปลูกและการตลาดผาและเสนใยเฮมพ ระบบควบคุมการปลูกและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

โอกาสและลูทางสรางความรวมมือดานงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และงานวิจัยและเทคโนโลยีการผลิต

เฮมพ โดยเฉพาะการพัฒนาพันธุเฮมพที่มีปริมาณสารเสพติด (THC) ตํ่า ตามกรอบประเด็นขอ (5) ดาน

การปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและกฎหมายใหเอ้ือตอการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ไดมีการ

จัดประชุมกลุมยอยเมื่อเดือนมีนาคม 2553 จังหวัดเชียงใหม โดยไดหารือเร่ืองการขออนุญาต การปรับปรุง

กฎหมายโดยจะมีการยกเลิก และรางกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป 

(1.2) จัดประชุมกลุมยอย (Focus group) โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 

 17 จังหวัดภาคเหนือรวมการประชุม เพื่อสรุปสถานการณการดําเนินงานในปจจุบัน  รวมถึงวิเคราะหบน

พื้นที่สูงในพื้นที่แตละแหง  การดําเนินงานของโครงการที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติที่

เปนการบูรณาการในระดับพื้นที่ ระดับสวนกลางและระดับนโยบาย  รวมทั้งการประชุมรวมกับชุมชนเพื่อ

ทราบถึงขอมูลการปลูกและแปรรูปเฮมพของทองถิ่นในปจจุบัน สภาพปญหาและความตองการของชุมชน

ในการพัฒนาเฮมพ  การลําดับความสําคัญของการพัฒนา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวกับเฮมพในพื้นที่ 

(1.3) ประมวลผลและสังเคราะหขอมูล จากขอ 1.2 และ 1.3 เพื่อประกอบการพิจารณา

ศักยภาพในการเปนพื้นที่นํารองการพัฒนาเฮมพ  ตลอดจนแนวทางการกําหนดมาตรการดําเนินงานของ

แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่ไดรับมติจาก

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 และเช่ือมโยงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ที่ 10 และฉบับที่ 11 นโยบายชาติ (Nation Policy) แนวทางการดําเนินงานของรัฐ โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

1) วิเคราะหความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ โดยพิจารณาถึงความสามารถใน

การแขงขันดานการตลาดเฮมพกับประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศลาว ประเทศพมา การแขงขันดาน

การคาและผลิตภัณฑเสนใยอ่ืนๆ  
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2) วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) ในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง

ภาคเหนือโดยประเมินผลประโยชนที่จะเกิดข้ึนจากกระบวนการมีสวนรวมของบุคคล 3 กลุม คือ  

2.1) ผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง (Primary stakeholders) คือ ชาวเขาบนพื้นที่สูง

ภาคเหนือที่มีรายไดนอย กลุมผูผลิตเฮมพ และกลุมผูแปรรูปเฮมพ 

2.2) ผูมีสวนไดสวนเสียรอง(Secondary stakeholders) คือ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ภาคอุตสาหกรรม ผูนําชุมชน และกลุมผูคาภายในประเทศ 

2.3) ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก (Key stakeholders) คือ ผูมีสวนไดสวนเสียที่มี

ความสําคัญ (Importance) หรือ มีบทบาทอํานาจ (Influence) ที่สงผลกระทบตอความสําเร็จของ

แผนปฏิบัติการ ไดแก คณะรัฐมนตรี เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  คณะกรรมการประสานงานและกํากับการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่ สู งภาคเหนือ  และ

คณะอนุกรรมการวิจัยและสงเสริมการปลูกเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

(2) ขั้นตอนการจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการ 

(2.1) จัดประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ (Brain storming) จํานวน  

1คร้ัง ภายใตแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552-2556) 

ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและสถานการณในปจจุบันเพื่อประมวลผลแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการตอไป 

(2.2) จัดประชุมสัมมนาหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและระดับจังหวัด
จํานวน 6 คร้ัง ในจังหวัดเชียงใหม นาน ตาก เพชรบูรณ เชียงราย สวนกลางที่กรุงเทพฯ เพื่อรับฟงแนว

ทางการพัฒนาภายใตแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1 

(พ.ศ.2552-2556) และเพื่อเช่ือมโยงแผนงานโครงการของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ ในพื้นที่ 17 จังหวัด

ภาคเหนือ ตลอดจนรวมกันพิจารณายกรางแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2553-2557) ที่จะดําเนินงานตอไป 

(2.3) รางแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานของมูลนิธิ
โครงการหลวงที่ผานมารวมทั้งสอดคลองกับการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน ซึ่งองคประกอบของรางแผนปฏิบัติการจะประกอบดวย ความเปนมาของโครงการฯ 

สภาพทั่วไปของพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนปฏิบัติการ หลักการสําคัญใน

การจัดทําแผนปฏิบัติการ เปาหมายการพัฒนาระยะส้ัน (การพัฒนาในระดับทองถิ่น) และเปาหมายการ

พัฒนาในระยะยาว (การพัฒนาในระดับมหภาค) แนวทางการพัฒนา แผนงานและงบประมาณ และกลไก

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
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(3) ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
(3.1) จัดประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณารางแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและStakeholder เกี่ยวกับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ

และแผนงานงบประมาณ 

(3.2) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2553-2557)  

(3.3) จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2553-2557) เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
(4) ขั้นตอนการอนุมัติแผนปฏิบัติการ 

(4.1) เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

ระยะ 5  ป (พ.ศ.2553-2557) ตอคณะกรรมการประสานงานและกํากับการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง
ภาคเหนือ 

(4.2) นําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการและงบประมาณของโครงการ 
 
สรุปหลักการสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ดังแผนภาพที่ 5.1 
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ภาพที่ 5.1 สรุปกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพ้ืนที่สูงภาคเหนือ 

ขั้นตอนที่ 1  

ตรวจสอบความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 

- รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) และ ปฐมภูมิ (Primary data) เพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

- สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย ผูประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อหาแนวทางการพัฒนา

แผนปฏิบัติการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพฯ 

- วิเคราะหศักยภาพชุมชนโดยจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) รวมกับชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนการบูรณาการในระดับพื้นท่ี ระดับสวนกลางและระดับนโยบาย 

- ประมวลผลและสังเคราะห ในกรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเพื่อนําองคความรูจากการพัฒนา
เฮมพของโครงการหลวงไปขยายผล หาแนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการ  ตลอดจนแนวทางของการ

กําหนดมาตรการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการระยะส้ันและระยะยาวภายใตกรอบของแผนยุทธศาสตร 

1) จัดประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ (Brain storming) เพื่อประมวลผลแนวทางการ

พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ใหสอดคลองกับวิถีชิวิตและสถานการณในปจจุบัน 

2) จัดประชุมสัมมนาหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในสวนกลางและระดับจังหวัดเพื่อรับฟงแนวทางการพัฒนาของ

แผนปฏิบัติการฯ ภายใตแผนยุทธศาสตรฯและเชื่อมโยงแผนงานโครงการของแตละหนวยงาน ตลอดจน

รวมกันพิจารณายกรางแผนปฏิบัติการฯ 

3) รางแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงท่ีผานมารวมท้ัง

สอดคลองกับการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ขั้นตอนที่ 2  
การจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการ 

หลักการสําคัญ 

1) มุงพัฒนาการวิจัยเพื่อใหไดสายพันธุเฮมพท่ีดี มีปริมาณสาร THC ตํ่า มีองคความรูเก่ียวกับการเพาะปลูกอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมธรรมชาติของไทย 

2) มุงพัฒนาเฮมพเชิงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการสรางมูลคา สรางงาน สรางรายไดใหเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงสามารถปลูกเฮมพไดอยางถูกตองภายใตระบบการ

ควบคุมท่ีเหมาะสม 

3) สนับสนุนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและกฎหมายใหเอ้ือตอการพัฒนาเฮมพบนพื้นท่ีสูงภาคเหนือ 

4) เนนการบูรณาการแผนปฏิบัติการดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานตางๆ ท้ังสวนกลางและระดับพื้นท่ี 

ข้ันตอนที่ 3 การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

1) จัดประชุมสัมมนาหนวยงานท่ีเก่ียวของและStakeholder ในจังหวัดท่ีเปนพื้นท่ีนํารอง เพื่อบูรณาการ

กิจกรรมและโครงการสําหรับแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นท่ีสูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-

2557) ในจังหวัดเชียงใหม นาน ตาก และเพชรบูรณ 

2) จัดประชุมสัมมนาหนวยงานระดับกระทรวง เพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณ เขาสู

แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นท่ีสูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557)  

3) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเฮมพบนพื้นท่ีสูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) และ

แผนปฏิบัติการของพื้นท่ีนํารอง เพื่อเสนอตอ สศช. 

กระบวนการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ 

ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนการอนุมัติ 1) นําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยผานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อ

พิจารณาขอความเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการและงบประมาณของโครงการ 
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5.6 ขอเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) ดังนี้ 
 

เพื่อใหสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่ สูงอยางเปนรูปธรรม  ตามแนว 

พระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการ

ปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552-2556) ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความ

เห็นชอบเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 และสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 จึงกําหนดยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ  

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) จํานวน 9 แผนงาน 23 โครงการ ยุทธศาสตรที่ 1 ประกอบดวย 4 แผนงาน  

12 โครงการ  ยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวย 2 แผนงาน  5 โครงการ ยุทธศาสตรที่ 3 ประกอบดวย 

 1 แผนงาน 1 โครงการ ยุทธศาสตรที่ 4 ประกอบดวย 2 แผนงาน 5 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบดวย 4 แผนงาน 
12 โครงการ 34,250,000 บาท ดังนี้ 

แผนงานที่ 1  การปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ  มี 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนน

การพัฒนาพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ตํ่ากวา 0.5 %  มีผลผลิตเสนใย หรือปริมาณเมล็ดสูง  และมีคุณภาพดี   

เพื่อนําไปสูการรับรองเปนพันธุเฮมพที่ดีและเหมาะสมสําหรับใชในการสงเสริมเกษตรกร  และวิจัยวิธีการรักษา

พันธุ และการขยายพันธุเฮมพเพื่อการสงเสริมรวมทั้ง การพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อทดสอบสาร THC ในไรนา 

รวมทั้งกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการรับรองพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุของสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณ

สาร THC ตํ่า สําหรับการสงเสริมแกเกษตรกร 

แผนงานท่ี 2  การวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ มี 2 กิจกรรม โดย

กิจกรรมหลักจะเนนการสรางองคความรูที่เกี่ยวกับเฮมพและการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณสาร 

THC และระดับความสูงของพื้นที่ที่แตกตางกัน และการศึกษาวิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อ

เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวม 

โดยเปนการวิจัยรวมกับเกษตรกรในแหลงผลิต เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกันทั้งนักวิจัยและผู

ปลูก 
แผนงานท่ี 3  ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการ

แปรรูป มี 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย และกระบวนการทอ

ผาใหมีคุณภาพ ไดขนาดมาตรฐานและมีความหลากหลาย  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสียอมธรรมชาติ รวมทั้ง

การพัฒนากระบวนการแปรรูปและการสรางมูลคาเพิ่มเมล็ดเฮมพ  ตลอดจนการศึกษาการใชประโยชนจาก

เศษเหลือและสวนอ่ืนๆ จากเฮมพ การพัฒนาการสกัดน้ํามันใหไดผลผลิตสูง มีคุณภาพดี และการ



รายงานฉบับสมบูรณ 

โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

5-12 

 

ตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการ สําหรับพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ

เคร่ืองสําอางจากเมล็ดเฮมพ 

แผนงานท่ี 4 ดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ มี 2 กิจกรรม โดย

กิจกรรมหลักจะเนน การศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ การวิจัยเพื่อ

พัฒนากลยุทธการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันดานการตลาดของสินคาผลิตภัณฑเฮมพ 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  

แผนงานที่ 1  
การปรับปรุงพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุ  

กิจกรรมที่ 1 โครงการปรับปรุงพันธุเฮมพ  โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 2  โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิต

เมล็ดพันธุเฮมพ และขยายพันธุเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนาชุดเคร่ืองมือ

สําหรับวิเคราะหสาร THC ในภาคสนาม  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 4 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ทดสอบยืนยันสายพันธุดวยวิธีชีวโมเลกุล  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

แผนงานที่ 2  
วิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อ

เพิ่มผลผลิตเฮมพ  

กิจกรรมที่ 5 โครงการศึกษาความเหมาะสมของ

สายพันธุเฮมพในทองถ่ิน  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 6 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

การปลูกและการปฏิบัติรักษา  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

แผนงานที่ 3  
ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

การจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการ

แปรรูป  

กิจกรรมที่ 7 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการ

หลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูปเสนใย  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 8 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสี

ยอมธรรมชาติ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 9 การศึกษาคุณคาทางอาหารและ

เคร่ืองสําอางจากน้ํามันและกากเมล็ดเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 กิจกรรมที่ 10 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

การทําผลิตภัณฑจากเศษเหลือทิ้งของเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

แผนงานที่ 4  
แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพ

ดานการตลาดสินคาจากเฮมพ  

กิจกรรมที่ 11 โครงการศึกษาตนทุนการผลิตตลอด

หวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 12 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธการ

เสริมสรางศักยภาพการแขงขันดานการตลาดของ

สินคาผลิตภัณฑเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ประกอบดวย 2 แผนงาน 5 โครงการ 25,850,000 บาท ดังนี้ 

แผนงานท่ี 5 สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม มี 3 กิจกรรม 

โดยกิจกรรมหลักจะเนนการสงเสริม และพัฒนากลุมสหกรณ หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเฮมพ เพื่อเปน

การรวมกลุมขออนุญาตปลูก และผลิตเฮมพภายใตระบบควบคุมของรัฐ โดยการรับเมล็ดพันธุเฮมพเพื่อ

นํามาปลูกจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของในการสนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ และกิจกรรมสงเสริมการปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑเฮมพภายใต

ระบบการควบคุมในพื้นที่นํารอง และพื้นที่เครือขาย 

แผนงานท่ี 6 การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย มี 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนน

การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ เพื่อลดข้ันตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้งการ

ปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งในประเทศ

และตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทอผาเฮมพใหไดขนาดมาตรฐานและมีความหลากหลาย สราง

เครือขายผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อทําใหเกิดระบบการตลาดเฮมพ 

 
ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูก และการสรางมูลคาเพ่ิม  

แผนงานที่ 5  
สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใย

ภายใตระบบควบคุม  

กิจกรรมที่ 13 สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการ

ปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่นํารองและ

เครือขาย  

โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

กรมสงเสริมสหกรณ  

กิจกรรมที่ 14 สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผู

ปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ  

โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

กรมสงเสริมสหกรณ  

กรมสงเสริมการเกษตร 

กิจกรรมที่ 15 สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูกและ

แปรรูปเฮมพ  

โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

กรมสงเสริมสหกรณ  

แผนงานที่ 6  
แผนงานการพัฒนากระบวนการ

แปรรูปจากเสนใย  

กิจกรรมที่ 16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปร

รูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ  

โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 17 โครงการสงเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ  

โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 
1 แผนงาน 1 โครงการ 1,350,000 บาท ดังนี้ 

แผนงานที่ 7 ดานการสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ มี 1 กิจกรรม โดย

กิจกรรมหลักจะเนนการสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศที่มีการผลิตเฮมพเชิงเศรษฐกิจ เพื่อให

เกิดการดําเนินการทั้งทางดานการผลิตและการคารวมกันอยางตอเนื่อง 
ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการสราง

ความรวมมือระหวางประเทศ 

  

แผนงานที่ 7 แผนงานดานการสราง

เครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 

กิจกรรมที่  18 โครงการแลกเปล่ียนทาง

วิชาการเพื่อพัฒนานักวิจัย แลกเปล่ียน 

องคความรู และจัดหาเมล็ดพันธุเฮมพ  

กระทรวงการตางประเทศ 

โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ ประกอบดวย 2 แผนงาน 5 โครงการ 

10,900,000 บาท ดังนี้ 
แผนงานที่ 9 การปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ มี 1 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลัก

จะเนนการปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมการปลูกและการแปรรูปผลิตภัณฑเฮมพ 

แผนงานที่ 10 การอํานวยการและประสานงาน  มี 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการ

กําหนดกลไกการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ในรูปของคณะกรรมการกํากับดูแล หรือหนวยงาน

รับผิดชอบหลัก  เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาและกําหนดทิศทางการพัฒนาเฮมพของประเทศ  รวมทั้งการ

กําหนดปริมาณสารเสพติดในเฮมพ ไมเกิน รอยละ 1 เพื่อใหสามารถผลักดันการผลิตเฮมพไดกวางขวางข้ึน  

และการพิจารณากําหนดระเบียบหรือกฎกระทรวงที่อนุญาตใหมีการปลูกเฮมพไดภายใตระบบการควบคุม  

โดยการกําหนดใหมีคณะกรรมการและหนวยงานรับผิดชอบหลัก ในการข้ึนทะเบียนและควบคุมกลุม

เกษตรกรผูปลูกอยางเปนระบบ ต้ังแตพื้นที่ปลูก การปลูก ระยะเวลาการปลูก การเก็บเกี่ยว การขนสง/ขน

ยาย การแปรรูป และการจําหนายเปนตน เพื่อควบคุมผลผลิตเฮมพใหสามารถนําไปใชประโยชนไดอยาง

แทจริง และการข้ึนทะเบียนพันธุเฮมพ การรับรองพันธุ และการควบคุมเมล็ดพันธุเฮมพที่ใชในกระบวนการ

สงเสริม โดยหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก เพื่อการสงเสริมการผลิตภายใตระบบการควบคุม รวมทั้งกําหนด

หนวยงานในการอนุญาตการปลูกแกเกษตรกร โดยลดข้ันตอนและระยะเวลาการอนุญาต รวมทั้งการ

ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ ตลอดจนการประสานหนวยงานในพื้นที่ เพื่อการ

กํากับและดูแลในพื้นที่ เชน ระดับอําเภอ และองคการบริหารสวนทองถิ่น เปนตน  
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ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 

แผนงานที่  9  การป รับป รุง

ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ 

กิจกรรมที่ 19 การปรับปรุงระเบียบและกฎหมาย

ที่เก่ียวของเพื่อสงเสริมการปลูกและการแปรรูป

ผลิตภัณฑเฮมพ  

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด 

สํานักงานคณะกรรมการองคการ

อาหารและยา 

แผนงานที่ 10 การอํานวยการ

และประสานงาน 

กิจกรรมที่ 20 การควบคุม ปองกัน และการบังคับ

ใชกฎหมาย 

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด 

สํานักงานคณะกรรมการองคการ

อาหารและยา 

ตํารวจ 

 กิจกรรมที่ 21 สงเสริมและสนับสนุน

คณะกรรมการและอนุกรรมการท่ีเก่ียวของกับการ

สงเสริมการปลูก และการแปรรูปเฮมพในระบบ

ควบคุม  

      (1) คณะกรรมการอํานวยการการพัฒนาและ

สงเสริมเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ  

      (2) คณะอนุกรรมการประสานงานการวิจัยและ

สงเสริมการปลูกเฮมพ  

      (3) คณะอนุกรรมการสงเสริมการปลูกเฮมพ

ประจําจังหวัด  

      (4) คณะทํางานสงเสริมการปลูกเฮมพระดับ

อําเภอ  

หนวยงานที่เก่ียวของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 

 กิจกรรมที่ 22 การสํารวจ การอนุญาต และการ

ควบคุมการปลูกและแปรรูปเฮมพ  

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด 

สํานักงานคณะกรรมการองคการ

อาหารและยา 

ตํารวจ 

กิจกรรมที่ 23 การประสานงานและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
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5.7 กรอบงบประมาณและตัวชี้วัด 

เพื่อใหการดําเนินงานของการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของกรอบแผนปฏิบัติการที่ไดกําหนดไว รวมทั้งตัวชี้วัดตางๆ (ดังตารางสรุป) จึงกําหนดกรอบงบประมาณของ

แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553- 2557) สําหรับการดําเนินงานภายใต 

แนวทางการพัฒนานาของแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1  

(พ.ศ.2552-2556) โดยมีหนวยงานตางๆ รวมปฏิบัติงานทั้งหมด 5 หนวยงาน ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร กรม

สงเสริมสหกรณ ตํารวจ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และสถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง (องคการมหาชน) รายละเอียดงบประมาณตามกรอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

และตัวช้ีวัด (ตารางที่ 5.1 และตารางที่ 5.5) งบประมาณที่ดําเนินการทั้งหมด 72,350,000 บาท โดยดําเนินงาน

ภายใตยุทธศาสตร 4 ดาน จํานวน 9 แผนงาน 23 โครงการ (ตารางที่ 5.2 และตารางที่ 5.3) ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ประกอบดวย  4 แผนงาน 12 โครงการ งบประมาณ 34,250,000 บาท 

ยุทธศาสตรที่ 2  ประกอบดวย  2 แผนงาน 5 โครงการ   งบประมาณ 25,850,000 บาท 

ยุทธศาสตรที่ 3  ประกอบดวย  1 แผนงาน 1 โครงการ งบประมาณ   1,350,000 บาท 

ยุทธศาสตรที่ 4  ประกอบดวย  2 แผนงาน 5 โครงการ งบประมาณ 10,900,000 บาท 

จากแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553- 2557) จะไดมีการ

การดําเนินงานในพื้นที่นํารอง 5 จังหวัด ไดแก เชียงใหม นาน เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ ระยะเวลา

ดําเนินการ  2 ป (พ.ศ.2554-2555) งบประมาณดําเนินงานทั้งหมด 17,549,000 บาท (ตารางที่ 5.4) ดังนี้ 
 

1. แผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองสงเสริมการปลูกเฮมพจังหวัดเชียงใหม ระยะ 2 ป 7 แผนงาน  

12 โครงการ งบประมาณ 4,545,000 บาท 

2. แผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองสงเสริมการปลูกเฮมพจังหวัดนาน ระยะ 2 ป 7 แผนงาน  

13 โครงการ งบประมาณ 3,433,500 บาท 

3. แผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองสงเสริมการปลูกเฮมพจังหวัดเชียงราย ระยะ 2 ป 7 แผนงาน  

13 โครงการ งบประมาณ 3,542,500 บาท 

4. แผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองสงเสริมการปลูกเฮมพจังหวัดตาก ระยะ 2 ป 6 แผนงาน  

11 โครงการ งบประมาณ 3,360,000 บาท 

5. แผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองสงเสริมการปลูกเฮมพจังหวัดเพชรบูรณ ระยะ 2 ป  6 แผนงาน

11 โครงการ 2,668,000 บาท 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ตารางที่ 5.1 สรุปกรอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) และตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. รวม
งบประมาณ 

หนวยงาน 

    (พ.ศ. 2553-2557) 2553-2557 2553 2554 2555 2556 2557   รับผิดชอบหลัก 

1.ดานการศึกษาวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยี 

1. แผนงานการปรับปรุงพันธุและ
ผลิตเมล็ดพันธุ 

                  

   (1) โครงการปรับปรุงพันธุเฮมพ  1. สายพันธุเฮมพทีม่ี

ปริมาณสารTHCต่ํา 

และมีผลผลิตเสนใยสูง

และมีคุณภาพดี  

1 สายพันธุ 650,000 320,000 800,000 800,000 800,000 3,370,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  (2) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิต

เมล็ดพันธุเฮมพ และขยายพันธุเฮมพ 

 

2. เมล็ดพันธุเฮมพ  4 สายพันธุ/ 

500 

กิโลกรัม 

 

900,000 500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 5,900,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  (3) โครงการวิจัยและพัฒนาชุด

เครื่องมือสําหรับวิเคราะหสาร THC ใน

ภาคสนาม 

3.ชุดเครื่องมือสําหรับ

วิเคราะหสาร THC ใน

ภาคสนาม 

1 ชุด - 150,000 350,000 350,000 350,000 1,200,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  (4) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ทดสอบยืนยันสายพันธุดวยวิธีชีว

โมเลกุล 

4.วิธีการตรวจยืนยัน

สายพันธุดวยวิธีชีว

โมเลกุล 

1 วิธ ี - - 450,000 450,000 450,000 1,350,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  รวมงบประมาณแผนงานที ่1      1,550,000 970,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 11,820,000   



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. รวม
งบประมาณ 

หนวยงาน 

    (พ.ศ. 2553-2557) 2553-2557 2553 2554 2555 2556 2557   รับผิดชอบหลัก 

  2. แผนงานวิจัยและศึกษาวิธีการ
เขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ 

                  

  (5) โครงการศึกษาความเหมาะสมของ

สายพันธุเฮมพในทองถิ่น 

1. ไดองคความรู

เกี่ยวกับในการเลือก

สายพันธุเฮมพเพื่อ

ปลูกในพื้นที่ที่แตกตาง

กัน  

3 พื้นที ่ - - 500,000 500,000 500,000 1,500,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  (6)โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

การปลูกและการปฏิบัติรักษา 

1. รายงานวิธีการปลูก 

และการใชปจจัยใน

การผลิตเฮมพ 

1 เรื่อง 110,000 180,000 500,000 500,000 500,000 1,790,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

    2. จํานวนรูปแบบ

ระบบควบคุม กํากับ 

ติดตามการปลูกเฮมพ  

2 รูปแบบ 450,000 200,000 500,000 500,000 500,000 2,150,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

    3. จํานวนพื้นที่ ที่ได

จัดทําขอมูลการ

ติดตามการผลิต 

(Zoning) เฮมพ 

25 แหง - 100,000 750,000 750,000 750,000 2,350,000 -โครงการหลวง-สถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สงู 

  รวมงบประมาณแผนงานที ่2      560,000 480,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 7,790,000   



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

 

5-19 

 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. รวม
งบประมาณ 

หนวยงาน 

    (พ.ศ. 2553-2557) 2553-2557 2553 2554 2555 2556 2557   รับผิดชอบหลัก 

  3.แผนงานดานการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว และการแปรรูป 

                  

  (7) โครงการวิจัยและพัฒนา

กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการ

แปรรูปเสนใย 

1. มีการพัฒนา

กระบวนการแปรรูป

จากเสนใยใหมี

คุณภาพ เพื่อลด

ขั้นตอนและลด

ระยะเวลาในการผลิต 

1 

กระบวนการ 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 1,400,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

    2. จํานวนมาตรฐาน

และชั้นคุณภาพเสนใย

เฮมพ 

1 แบบ 160,000 - 350,000 350,000 350,000 1,210,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

    3. พัฒนาลวดลายผืน

ผาทอเฮมพใหมีความ

หลากหลาย 

15 ลวดลาย 100,000 - 750,000 750,000 750,000 2,350,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  (8) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

สียอมธรรมชาติ 

1.สียอมธรรมชาติ

สําหรับเสนใยเฮมพ 

5 สี -  200,000 300,000 300,000 300,000 1,100,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  (9) โครงการศึกษาคุณคาทางอาหาร

และเครื่องสําอางจากน้ํามันและกาก

เมล็ดเฮมพ 

1. รายงานผลการ

ตรวจสอบคุณคาทาง

อาหาร เมล็ดเฮมพ 

รายงาน 1 

เรื่อง 

 - - 450,000 450,000 450,000 1,350,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. รวม
งบประมาณ 

หนวยงาน 

    (พ.ศ. 2553-2557) 2553-2557 2553 2554 2555 2556 2557   รับผิดชอบหลัก 

    2. ผลิตภัณฑจาก

เมล็ดเฮมพ  

2 ผลิตภัณฑ - - 450,000 450,000 450,000 1,350,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

    3. เทคโนโลยีและ

เครื่องมือการสกัด

น้ํามันจากเมล็ดเฮมพ 

1 ชุด - - 450,000 450,000 450,000 1,350,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  (10) โครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑจากเศษ

เหลือทิ้งของเฮมพ 

ผลิตภัณฑจากเศษ

เหลือและสวนอื่นๆ 

ของเฮมพ 

2 ผลิตภัณฑ - - 450,000 450,000 450,000 1,350,000 -โครงการหลวง-สถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สงู 

  รวมงบประมาณแผนงานที ่3      260,000 550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000 11,460,000   

  4. แผนงานดานการพัฒนา
ศักยภาพดานการตลาดสินคาจาก
เฮมพ 

                  

  (11) โครงการศึกษาตนทุนการผลิต

ตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการ

แปรรูปเฮมพ 

1. รายงานผล

การศึกษา 

1 เรื่อง 80,000 - 200,000 200,000 200,000 680,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

    2. จํานวนชุมชนที่

ไดรับการศึกษาตนทุน

การผลิตเฮมพ 

10 แหง - - 350,000 350,000 350,000 1,050,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. รวม
งบประมาณ 

หนวยงาน 

    (พ.ศ. 2553-2557) 2553-2557 2553 2554 2555 2556 2557   รับผิดชอบหลัก 

  (12) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ

การเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน

ดานการตลาดของสินคาเฮมพ 

1.มีเครือขายความ

รวมมือกับตางประเทศ

เพื่อผลิตเฮมพเชิง

เศรษฐกิจ  

2 ประเทศ 100,000 - 450,000 450,000 450,000 1,450,000 -กระทรวงการตางประเทศ 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(องคการมหาชน) 

  รวมงบประมาณแผนงานที ่4      180,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,180,000   

  รวมยุทธศาสตรที ่1     2,550,000 2,000,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 34,250,000   

2. การสงเสริมการ
ปลูกและพัฒนาเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม 

 5.แผนงานสงเสรมิเกษตรกรปลูก
เพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบ
ควบคุม 

                  

  (13) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี

การปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมใน

พื้นที่นํารองและเครือขาย 

จํานวนพื้นที่นํารอง/

เครือขาย 

5 พื้นที่/ 27 

พื้นที ่

 - 200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 9,800,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  -ฝกอบรมและถายทอดความรูเกี่ยวกับ

เฮมพ 

จํานวนเกษตรกร

ผูเขารวมฝกอบรมและ

ถายทอดความรู 

500 ราย  - 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

-กรมสงเสริมสหกรณ 

  -การสงเสริมการปลูกเฮมพภายใต

ระบบควบคุมสนับสนุนการผลิตเฮมพ

ภายใตระบบควบคุมสูวิสาหกิจชุมชน 

จํานวนพื้นที่สงเสริม

การปลูกเฮมพภายใต

ระบบควบคุม 

300 ไร  - 100,000 800,000 800,000 800,000 2,500,000 -โครงการหลวง-สถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สงู-กรมสงเสริม

สหกรณ 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. รวม
งบประมาณ 

หนวยงาน 

    (พ.ศ. 2553-2557) 2553-2557 2553 2554 2555 2556 2557   รับผิดชอบหลัก 

  (14) สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผู

ปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑ

เฮมพ 

จํานวนกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนผูปลูกและแปร

รูปเฮมพ 

20 กลุม -  100,000 550,000 550,000 550,000 1,750,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

-กรมสงเสริมสหกรณ 

-กรมสงเสริมการเกษตร 

  (15) สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูก

และแปรรูปเฮมพ 

                  

  -แนะนําสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับ

อุดมการณหลักการ และวิธีการ

สหกรณ 

1. เกษตรกรมีความรู

ความเขาใจในเรื่อง

อุดมการณ หลักการ 

และวิธีการสหกรณ  

20  ครั้ง -  - 400,000 400,000 400,000 1,200,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

-กรมสงเสริมสหกรณ 

  -สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ

รวมกลุมดําเนินกิจกรรม/ธุรกิจการผลิต

และการตลาดในสหกรณ/ กลุม

เกษตรกร/กลุมตางๆในชุมชนใน

รูปแบบของการสหกรณ 

2. มีกลุมอาชีพผูปลูก

เฮมพภายใตระบบการ

ควบคุม 

5  กลุม -  - 500,000 500,000 500,000 1,500,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

-กรมสงเสริมสหกรณ 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. รวม
งบประมาณ 

หนวยงาน 

    (พ.ศ. 2553-2557) 2553-2557 2553 2554 2555 2556 2557   รับผิดชอบหลัก 

  -จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการมี

สวนรวมของคนในชุมชนโดยการ

สอดแทรกกระบวนการเรียนรู และการ

ประยุกตแนวคิดในรูปแบบของการ

สหกรณ เขาไปในขั้นตอนของการ

ดําเนินกิจกรรม 

3. เกษตรกรมีความ

เขาใจในการรวมกลุม

โดยวิธีการสหกรณ  

และเกิดความสามัคคี

ในการทํางานรวมกัน 

5  กิจกรรม -  - 300,000 300,000 300,000 900,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

-กรมสงเสริมสหกรณ 

  รวมงบประมาณแผนงานที ่5        500,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 18,050,000   

  6.แผนงานการพัฒนากระบวนการ
แปรรูปจากเสนใย 

                  

  (16) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

แปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใย

เฮมพ 

กลุมที่ไดรับการ

ถายทอดความรูเพื่อ

ลดตนทุนและพัฒนา

คุณภาพเสนใยเฮมพ 

25 กลุม - - 550,000 550,000 550,000 1,650,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  (17) โครงการสงเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ  

1. มีการปรับปรุงและ

ออกแบบผลิตภัณฑ

จากเฮมพ ที่มีรูปแบบ

ทันสมัย  

5 

ผลิตภัณฑ/5 

พื้นที ่

- - 550,000 550,000 550,000 1,650,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

    2. Branding 1 Branding - - 250,000 250,000 250,000 750,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. รวม
งบประมาณ 

หนวยงาน 

    (พ.ศ. 2553-2557) 2553-2557 2553 2554 2555 2556 2557   รับผิดชอบหลัก 

    3. แผนเตรียมความ

พรอมระบบบําบัดน้ํา

เสียในกระบวนการแช

หมักและการยอมสี 

1 ระบบ/5 

พื้นที ่

- - 500,000 500,000 500,000 1,500,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

    4. จํานวนครั้งในการ

พัฒนาศักยภาพของ

กลุมผูแปรรูปเสนใย

เฮมพ ดวยการตอยอด

ภูมิปญญาและการ

พัฒนาความ

หลากหลายของ

ผลิตภัณฑ ตาม

มาตรฐานสากล 

15 ครั้ง - - 750,000 750,000 750,000 2,250,000 -โครงการหลวง 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  รวมงบประมาณแผนงานที ่6      -  - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 7,800,000   

  รวมยุทธศาสตรที ่2      - 500,000 8,450,000 8,450,000 8,450,000 25,850,000   

           



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. รวม
งบประมาณ 

หนวยงาน 

    (พ.ศ. 2553-2557) 2553-2557 2553 2554 2555 2556 2557   รับผิดชอบหลัก 

3. ดานการสราง
ความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

7.แผนงานดานการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับตางประเทศ 

                  

  (18)  โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

เพื่อพัฒนานักวิจัย แลกเปลี่ยนองค

ความรู และจัดหาเมล็ดพันธุเฮมพ 

มีเมล็ดพันธุจาก

ตางประเทศเพื่อ

ทดสอบ และปรับปรุง

รวมกับพันธุเฮมพใน

ประเทศไทย  

2 สายพันธุ - - 450,000 450,000 450,000 1,350,000 กระทรวงการตางประเทศ-

สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง 

  รวมงบประมาณแผนงานที่ 7      - -  450,000 450,000 450,000 1,350,000   

  รวมยุทธศาสตรที ่3      - -  450,000 450,000 450,000 1,350,000   

4. ดานการบริหาร
จัดการ 

8. แผนงานการปรับปรุงระเบียบ 
และ 

                  

  กฎหมายที่เกี่ยวของ                   

  (19) การปรับปรุงระเบียบและ

กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมการ

ปลูกและการแปรรูปผลิตภัณฑเฮมพ 

จัดประชุมเพื่อ

พิจารณาปรังปรุง

ระเบียบ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ 

 

 

10 ครั้ง -  - 500,000 500,000 500,000 1,500,000 สํานักงานคณะกรรมการองคการ

อาหารและยา 

-สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด 

  รวมงบประมาณแผนงานที่ 8     -  -  500,000 500,000 500,000 1,500,000   



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. รวม
งบประมาณ 

หนวยงาน 

    (พ.ศ. 2553-2557) 2553-2557 2553 2554 2555 2556 2557   รับผิดชอบหลัก 

  9. แผนงานอํานวยการและ
ประสานงาน 

                  

  (20) การควบคุม ปองกัน และการ

บังคับใชกฎหมาย 

     - - 1,500,000 1,500,000 1,000,000 4,000,000 สํานักงานคณะกรรมการองคการ

อาหารและยา 

-สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด 

-ตํารวจ 

  (21) สงเสริมและสนับสนุน

คณะกรรมการและอนุกรรมการที่

เกี่ยวของกับการสงเสริมการปลูก และ

การแปรรูปเฮมพในระบบควบคุม 

มีองคกรบริหาร

แผนปฏิบัติในการ

กํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการเนิน

งาน ตั้งแตระดับ

นโยบาย จนถึงปฏิบัติ 

3 ระดับ  - -  500,000 500,000 500,000 1,500,000 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

           (1) คณะกรรมการอํานวยการ

การพัฒนาและสงเสริมเฮมพเปนพืช

เศรษฐกิจ  

จัดประชุม

คณะกรรมการเพื่อ

ประสานงาน ติดตาม 

กํากับดูแลการสงเสริม

การปลูกเฮมพ 

10 ครั้ง/ป  -  - 500,000 500,000 500,000 1,500,000 หนวยงานที่เกี่ยวของสถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สงู  



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. รวม
งบประมาณ 

หนวยงาน 

    (พ.ศ. 2553-2557) 2553-2557 2553 2554 2555 2556 2557   รับผิดชอบหลัก 

            (2) คณะอนกุรรมการ

ประสานงานการวิจัยและสงเสริมการ

ปลูกเฮมพ  

ประชุมติดตามงาน

และรายงานผล

ตามลําดับชั้น จาก

ระดับพื้นที่  สูระดับ

จังหวัดระดับ   

คณะกรรมการ และ

ระดับชาติ 

10 ครั้ง/ป  -  - 500,000 500,000 500,000 1,500,000 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

            (3) คณะอนกุรรมการสงเสริม

การปลูกเฮมพประจําจังหวัด  

ประชุมพิจารณา

ปรับปรุงขอกําหนด

และระเบียบเพื่อลด

ขอจํากัดการวิจัยและ

สงเสริมการปลูกเฮมพ 

1 ครั้ง/ ป  -  - 200,000 200,000 200,000 600,000 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

            (4) คณะทํางานสงเสริมการ

ปลูกเฮมพระดับอําเภอ  

ประชุมจัดทําแผนการ

ดําเนินงานพัฒนา

เฮมพ 

1 ครั้ง/ ป - - 150,000 150,000 150,000 450,000 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

  (22) การสํารวจ การอนุญาต และการ

ควบคุมการปลูกและแปรรูปเฮมพ 

                  

  -จัดทําแผนการสํารวจและติดตาม

พื้นที่ปลูกเฮมพ 

มีแผนการสํารวจและ

ติดตามพื้นที่ปลูกเฮมพ 

1 แผน  

(5 พื้นที่นํา

รอง) 

- 300,000 350,000 350,000 350,000 1,350,000 สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวชี้วดั เปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. รวม
งบประมาณ 

หนวยงาน 

    (พ.ศ. 2553-2557) 2553-2557 2553 2554 2555 2556 2557   รับผิดชอบหลัก 

  -ผลิตสื่อเพื่อเผยแพรองคความรู

เกี่ยวกับพืชกัญชาและเฮมพใหแก

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

มีสื่อประกอบการ

เผยแพรและทําความ

เขาใจเกี่ยวกับพืช

กัญชากับเฮมพ 

สื่อโปสเตอร 

1 ชุดและสื่อ

นิทรรศการ  

1 ชุด 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด 

  (23) การประสานงานและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รายงานการ

ดําเนินงาน 

10 ครั้ง/ป               

  - การบริหารโครงการประสานงานและ

สนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที ่ 

พื้นที่นํารอง  

ระยะที่ 1 

ระยะที่ 2 

5 เลม -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

  -การจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนการ

พัฒนาเฮมพรวมกับชุมชน 

แผนการพัฒนาเฮมพ 10 แผน -  - 500,000 500,000 500,000 1,500,000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

  -การจัดทําแผนบูรณาการกับสวน

ราชการและหนวยงานอื่น 

แผนปฏิบัติการพัฒนา

เฮมพแตละปที่บูรณา

การแผนรวมกับ

หนวยงานที่เกียวของ 

5 

แผนปฏิบัติ

การ 

 -  - 500,000 500,000 500,000 1,500,000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  รวมงบประมาณแผนงานที ่9      - 400,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,400,000   

  รวมยุทธศาสตรที ่4      - 400,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,900,000   

  รวมงบประมาณทั้งหมด     2,550,000 2,900,000 22,300,000 22,300,000 22,300,000 72,350,000   
 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ตารางที่ 5.2 งบประมาณของแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร 

จํานวน 

งบประมาณ (บาท) รวม 
(บาท) 

แผนงาน/ 

โครงการ ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

ยุทธศาสตรที่ 1  4/12 2,550,000 2,000,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 34,250,000 

การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี         

ยุทธศาสตรที่  2  2/5 - 500,000 8,450,000 8,450,000 8,450,000 25,850,000 

การสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม         

ยุทธศาสตรที่ 3  1/1 - - 450,000 450,000 450,000 1,350,000 

การสรางความรวมมือระหวางประเทศ         

ยุทธศาสตรที่ 4  2/5 - 400,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,900,000 

การบริหารจัดการ         

รวมทั้งสิ้น   2,550,000 2,900,000 22,300,000 22,300,000 22,300,000 72,350,000 
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ตารางที่ 5.3 งบประมาณของแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) จําแนกตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม  
 

ยุทธศาสตร/ แผนงาน 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
รวม (บาท) 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

ยุทธศาสตรที ่1 การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 12 2,550,000 2,000,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 34,250,000 

แผนงานที่ 1  การปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ 4 1,550,000 970,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 11,820,000 

แผนงานที่ 2  วิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ 2 560,000 480,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 7,790,000 

แผนงานที่ 3  ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการ

เก็บเกี่ยว และการแปรรูป 

4 260,000 550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000 11,460,000 

แผนงานที่ 4 การพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ 2 180,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,180,000 

ยุทธศาสตรที ่ 2 การสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม 

5 - 500,000 8,450,000 8,450,000 8,450,000 25,850,000 

แผนงานที่ 5 สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม 2 - 500,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 18,050,000 

แผนงานที่ 6 การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย 3 - - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 7,800,000 

ยุทธศาสตรที ่3 การสรางความรวมมือระหวางประเทศ 1 - - 450,000 450,000 450,000 1,350,000 

แผนงานที่ 7 ดานการสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 1 - - 450,000 450,000 450,000 1,350,000 

ยุทธศาสตรที ่4 การบริหารจัดการ 5 - 400,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 10,900,000 

แผนงานที่ 8 การปรับปรุงระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 1 - - 500,000 500,000 500,000 1,500,000 

แผนงานที่ 9 แผนงานอํานวยการและประสานงาน 4 - 400,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,400,000 

รวมทั้งสิ้น 23 2,550,000 2,900,000 22,300,000 22,300,000 22,300,000 72,350,000 
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ตารางที่ 5.4 งบประมาณของแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 2 ป (พ.ศ.2554-2555) จําแนกตามพื้นที่นํารอง 
 

พื้นที่นํารอง 

จํานวน งบประมาณ 

รวม (บาท) แผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม ป 2554 ป 2555 

1.พื้นที่นํารองบานขุนวาง  7/12 395,000 4,150,000 4,545,000 

ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม      

2.พื้นที่นํารองบานถ้ําเวียงแก 7/13 260,500 3,173,000 3,433,500 

ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว  จังหวัดนาน      

3.พื้นที่บานพญาเลาอู 7/13 207,500 3,335,000 3,542,500 

ตําบลตับเตา อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย      

4. พื้นที่นํารองบานใหมคีรีราษฎร 6/11 60,000 3,300,000 3,360,000 

ตําบลตับเตา อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย      

5. พื้นที่นํารองบานทับเบิก  6/11 104,000 2,564,000 2,668,000 

ตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ      

รวมทั้งสิ้น  33/60 1,027,000 16,522,000 17,549,000 
 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตารางที่ 5.5 งบประมาณของแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน จํานวน
โครงการ/  
กิจกรรม 

ปงบประมาณ 

รวมงบประมาณ 
(บาท) 

  ระยะที่  1 

ระยะที่ 2  
(ป 2556-2557) 

  

ป 2553 ป 2554 ป 2555 
รวม 3 ป 

(ป 2553-2555)   

1. กรมสงเสริมการเกษตร 1/1 - 228,000 228,000 456,000 741,000 1,197,000 

2. กรมสงเสริมสหกรณ 3/6 - 158,000 158,000 316,000 316,000 632,000 

3. สํานักงานคณะกรรมการองคการอาหารและยา 2/2 - - 500,000 500,000 1,000,000 1,500,000 

4. ตํารวจ 1/1 - - 1,000,000 1,000,000 1,500,000 2,500,000 

5. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 3/4 - 400,000 450,000 850,000 800,000 1,650,000 

6. มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(องคการมหาชน) 

13/30 2,550,000 2,114,000 19,964,000 24,628,000 40,243,000 64,871,000 

   รวม 23/44  2,550,000 2,900,000 22,300,000 27,750,000 44,600,000 72,350,000 

 

หมายเหตุ :   หนวยงาน  9  หนวยงาน จะมีการดําเนินจัดกิจกรรมและงบประมาณเพื่อการบูรณการแผนภายหลัง ไดแก  1. กรมการปกครอง   2. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น    

3. กรมการพัฒนาชุมชน  4. องคการบริหารสวนตําบล   5. กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช    6.องคกรสวนพฤษศาสตร   

7. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  8. องคการบริหารสวนจังหวัด 
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5.8 เปาหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-
2557) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

    (พ.ศ. 2553-2557) 2553-2557 

1.ดานการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยี 

1. แผนงานการปรับปรุงพันธุและ
ผลิตเมล็ดพันธุ 

    

   (1) โครงการปรับปรุงพันธุเฮมพ  1. สายพันธุเฮมพที่มีปริมาณ

สารTHCตํ่า และมีผลผลิตเสน

ใยสูงและมีคุณภาพดี  

1 สายพันธุ 

  (2) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิต

เมล็ดพันธุเฮมพ และขยายพันธุเฮมพ 

 

2. เมล็ดพันธุเฮมพ  4 สายพันธุ/ 500 

กิโลกรัม 

 

  (3) โครงการวิจัยและพัฒนาชุด

เคร่ืองมือสําหรับวิเคราะหสาร THC 

ในภาคสนาม 

3.ชุดเคร่ืองมือสําหรับวิเคราะห

สาร THC ในภาคสนาม 

1 ชุด 

  (4) โครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีทดสอบยืนยันสายพันธุ

ดวยวิธีชีวโมเลกุล 

4.วิธีการตรวจยืนยันสายพันธุ

ดวยวิธีชีวโมเลกุล 

1 วิธ ี

  2. แผนงานวิจยัและศึกษาวิธีการ
เขตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเฮมพ 

    

  (5) โครงการศึกษาความเหมาะสม

ของสายพันธุเฮมพในทองถ่ิน 

1. ไดองคความรูเก่ียวกับใน

การเลือกสายพันธุเฮมพเพื่อ

ปลูกในพื้นที่ที่แตกตางกัน  

3 พื้นที่ 

  (6)โครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติ

รักษา 

1. รายงานวิธีการปลูก และ

การใชปจจัยในการผลิตเฮมพ 

1 เร่ือง 

    2. จํานวนรูปแบบระบบ

ควบคุม กํากับ ติดตามการ

ปลูกเฮมพ  

2 รูปแบบ 

    3. จํานวนพื้นที่ ที่ไดจัดทํา

ขอมูลการติดตามการผลิต 

(Zoning) เฮมพ 

25 แหง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

    (พ.ศ. 2553-2557) 2553-2557 

  3.แผนงานดานการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป 

    

  (7) โครงการวิจัยและพัฒนา

กระบวนการหลังการเก็บเก่ียว และ

การแปรรูปเสนใย 

1. มีการพัฒนากระบวนการ

แปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ 

เพื่อลดขั้นตอนและลด

ระยะเวลาในการผลิต 

1 กระบวนการ 

    2. จํานวนมาตรฐานและชั้น

คุณภาพเสนใยเฮมพ 

1 แบบ 

    3. พัฒนาลวดลายผืนผาทอ

เฮมพใหมีความหลากหลาย 

15 ลวดลาย 

  (8) โครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีสียอมธรรมชาติ 

1.สียอมธรรมชาติสําหรับเสน

ใยเฮมพ 

5 สี 

  (9) โครงการศึกษาคุณคาทางอาหาร

และเครื่องสําอางจากน้ํามันและกาก

เมล็ดเฮมพ 

1. รายงานผลการตรวจสอบ

คุณคาทางอาหาร เมล็ดเฮมพ 

รายงาน 1 เร่ือง 

    2. ผลิตภัณฑจากเมล็ดเฮมพ  2 ผลิตภัณฑ 

    3. เทคโนโลยีและเครื่องมือการ

สกัดน้ํามันจากเมล็ดเฮมพ 

1 ชุด 

  (10) โครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑจากเศษ

เหลือทิ้งของเฮมพ 

ผลิตภัณฑจากเศษเหลือและ

สวนอื่นๆ ของเฮมพ 

2 ผลิตภัณฑ 

  4. แผนงานดานการพัฒนา
ศักยภาพดานการตลาดสินคาจาก
เฮมพ 

    

  (11) โครงการศึกษาตนทุนการผลิต

ตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการ

แปรรูปเฮมพ 

1. รายงานผลการศึกษา 1 เร่ือง 

    2. จํานวนชุมชนที่ไดรับ

การศึกษาตนทุนการผลิตเฮมพ 

10 แหง 

  (12) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ

การเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน

ดานการตลาดของสินคาเฮมพ 

1.มีเครือขายความรวมมือกับ

ตางประเทศเพื่อผลิตเฮมพเชิง

เศรษฐกิจ  

2 ประเทศ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

    (พ.ศ. 2553-2557) 2553-2557 

2. การสงเสริมการปลูก
และพัฒนาเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิม 

 5.แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูก
เพ่ือผลิตเสนใยภายใตระบบ
ควบคุม 

    

  (13) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี

การปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม

ในพื้นที่นํารองและเครือขาย 

จํานวนพื้นที่นํารอง/เครือขาย 5 พื้นที่/ 27 พื้นที่ 

  -ฝกอบรมและถายทอดความรู

เก่ียวกับเฮมพ 

จํานวนเกษตรกรผูเขารวม

ฝกอบรมและถายทอดความรู 

500 ราย 

  -การสงเสริมการปลูกเฮมพภายใต

ระบบควบคุมสนับสนุนการผลิต

เฮมพภายใตระบบควบคุมสูวิสาหกิจ

ชุมชน 

จํานวนพื้นที่สงเสริมการปลูก

เฮมพภายใตระบบควบคุม 

300 ไร 

  (14) สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน

ผูปลูกและแปรรูปเสนใยและ

ผลิตภัณฑเฮมพ 

จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชนผู

ปลูกและแปรรูปเฮมพ 

20 กลุม 

  (15) สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูก

และแปรรูปเฮมพ 

    

  -แนะนําสงเสริมใหความรูเก่ียวกับ

อุดมการณหลักการ และวิธีการ

สหกรณ 

1. เกษตรกรมีความรูความ

เขาใจในเร่ืองอุดมการณ 

หลักการ และวิธีการสหกรณ  

20  คร้ัง 

  -สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ

รวมกลุมดําเนินกิจกรรม/ธุรกิจการ

ผลิตและการตลาดในสหกรณ/ กลุม

เกษตรกร/กลุมตางๆในชุมชนใน

รูปแบบของการสหกรณ 

2. มีกลุมอาชีพผูปลูกเฮมพ

ภายใตระบบการควบคุม 

5  กลุม 

  -จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการมี

สวนรวมของคนในชุมชนโดยการ

สอดแทรกกระบวนการเรียนรู และ

การประยุกตแนวคิดในรูปแบบของ

การสหกรณ เขาไปในขั้นตอนของ

การดําเนินกิจกรรม 

 

3. เกษตรกรมีความเขาใจใน

การรวมกลุมโดยวิธีการ

สหกรณ  และเกิดความ

สามัคคีในการทํางานรวมกัน 

5  กิจกรรม 
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  6.แผนงานการพัฒนา
กระบวนการแปรรูปจากเสนใย 

    

  (16) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

แปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใย

เฮมพ 

กลุมที่ไดรับการถายทอด

ความรูเพื่อลดตนทุนและ

พัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ 

25 กลุม 

  (17) โครงการสงเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ  

1. มีการปรับปรุงและออกแบบ

ผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มี

รูปแบบทันสมัย  

5 ผลิตภัณฑ/5 พื้นที่ 

    2. Branding 1 Branding 

    3. แผนเตรียมความพรอม

ระบบบําบัดน้ําเสียใน

กระบวนการแชหมักและการ

ยอมสี 

1 ระบบ/5 พื้นที่ 

    4. จํานวนคร้ังในการพัฒนา

ศักยภาพของกลุมผูแปรรูปเสน

ใยเฮมพ ดวยการตอยอดภูมิ

ปญญาและการพัฒนาความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ 

ตามมาตรฐานสากล 

15 คร้ัง 

3. ดานการสรางความ
รวมมือระหวางประเทศ 

7.แผนงานดานการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับตางประเทศ 

    

  (18)  โครงการแลกเปล่ียนทาง

วิชาการเพื่อพัฒนานักวิจัย 

แลกเปล่ียนองคความรู และจัดหา

เมล็ดพันธุเฮมพ 

มีเมล็ดพันธุจากตางประเทศ

เพื่อทดสอบ และปรับปรุง

รวมกับพันธุเฮมพในประเทศ

ไทย  

2 สายพันธุ 

4. ดานการบรหิารจัดการ 8. แผนงานการปรับปรุงระเบียบ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

    

  (19) การปรับปรุงระเบียบและ

กฎหมายที่เก่ียวของเพื่อสงเสริมการ

ปลูกและการแปรรูปผลิตภัณฑเฮมพ 

 

 

 

จัดประชุมเพื่อพิจารณาปรัง

ปรุงระเบียบ และกฎหมายที่

เก่ียวของ 

10 คร้ัง 
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  9. แผนงานอํานวยการและ
ประสานงาน 

    

  (20) การควบคุม ปองกัน และการ

บังคับใชกฎหมาย 

    

  (21) สงเสริมและสนับสนุน

คณะกรรมการและอนุกรรมการท่ี

เก่ียวของกับการสงเสริมการปลูก 

และการแปรรูปเฮมพในระบบควบคุม 

มีองคกรบริหารแผนปฏิบัติใน

การกํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการเนินงาน ต้ังแต

ระดับนโยบาย จนถึงปฏิบัติ 

3 ระดับ 

           (1) คณะกรรมการอํานวยการ

การพัฒนาและสงเสริมเฮมพเปนพืช

เศรษฐกิจ  

จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

ประสานงาน ติดตาม กํากับ

ดูแลการสงเสริมการปลูกเฮมพ 

10 คร้ัง/ป 

            (2) คณะอนุกรรมการ

ประสานงานการวิจัยและสงเสริมการ

ปลูกเฮมพ  

ประชุมติดตามงานและ

รายงานผลตามลําดับช้ัน จาก

ระดับพื้นที่  สูระดับจังหวัด

ระดับ   คณะกรรมการ และ

ระดับชาติ 

10 คร้ัง/ป 

            (3) คณะอนุกรรมการสงเสริม

การปลูกเฮมพประจําจังหวัด  

ประชุมพิจารณาปรับปรุง

ขอกําหนดและระเบียบเพื่อลด

ขอจํากัดการวิจัยและสงเสริม

การปลูกเฮมพ 

1 คร้ัง/ ป 

            (4) คณะทํางานสงเสริมการ

ปลูกเฮมพระดับอําเภอ  

ประชุมจัดทําแผนการ

ดําเนินงานพัฒนาเฮมพ 

1 คร้ัง/ ป 

  (22) การสํารวจ การอนุญาต และ

การควบคุมการปลูกและแปรรูป

เฮมพ 

    

  -จัดทําแผนการสํารวจและติดตาม

พื้นที่ปลูกเฮมพ 

มีแผนการสํารวจและติดตาม

พื้นที่ปลูกเฮมพ 

1 แผน  

(5 พื้นที่นํารอง) 

  -ผลิตส่ือเพื่อเผยแพรองคความรู

เก่ียวกับพืชกัญชาและเฮมพใหแก

หนวยงานที่เก่ียวของ 

มีส่ือประกอบการเผยแพรและ

ทําความเขาใจเก่ียวกับพืช

กัญชากับเฮมพ 

ส่ือโปสเตอร 1 ชุดและ

ส่ือนิทรรศการ  1 ชุด 

  (23) การประสานงานและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รายงานการดําเนินงาน 10 คร้ัง/ป 
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  - การบริหารโครงการประสานงาน

และสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่  

พื้นที่นํารอง  

ระยะท่ี 1 

ระยะท่ี 2 

5 เลม 

  -การจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนการ

พัฒนาเฮมพรวมกับชุมชน 

แผนการพัฒนาเฮมพ 10 แผน 

  -การจัดทําแผนบูรณาการกับสวน

ราชการและหนวยงานอื่น 

แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพแต

ละปที่บูรณาการแผนรวมกับ

หนวยงานที่เกียวของ 

5 แผนปฏิบัติการ 

 

5.9 กลไกการขับเคลื่อน 

เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง 

ฉบับที่ 1 (พ. ศ. 2552-2556) สูการปฏิบัติไดเปนอยางรูปธรรมเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ

แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ. ศ. 2553-2557) จึงอาศัยองคกรการ

ดําเนินงานทั้งในระดับสวนกลาง ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ โดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ

มีหนาที่ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 สวน

คณะกรรมการประสานงานและกํากับการพัฒนาและสงเสริมเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ และคณะทํางานระดับ

จังหวัด และอําเภอ จะมีการจัดต้ังคณะทํางานข้ึนมาดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง

ภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) ดังนี้ 
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5.9.1 คณะกรรมการท่ีดําเนินงานอยูเดิม ดังนี้  

(1) คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522โดยมี

องคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

ประกอบดวย  

- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข    ประธานกรรมการ 

- อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน    กรรมการ  

- อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือผูแทน   กรรมการ  

- อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทน กรรมการ  

- อธิบดีกรมอัยการหรือผูแทน     กรรมการ  

- อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน     กรรมการ  

- เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน   กรรมการ  

- เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผูแทน กรรมการ  

- ผูแทนกระทรวงกลาโหม     กรรมการ  

- ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมเกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง กรรมการ  

- เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการและเลขานุการ  

- หัวหนากองควบคุมวัตถุเสพติด    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

อํานาจหนาที่  คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

1) ใหความเห็นตอรัฐมนตรี ตามมาตรา 5 

2) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการ ตามมาตรา 8 

3) ใหความเห็นชอบตอผูอนุญาตในการส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

4) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีในการกําหนดตําแหนงและระดับของพนักงานเจาหนาที่

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

5) ใหความเห็นตอรัฐมนตรี เพื่อวางระเบียบปฏิบัติราชการในการประสานงานกับ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงทบวงกรมอ่ืน 

6) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีในการอนุญาตใหผลิต จําหนายนําเขา สงออก หรือมีไวใน

ครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 และในประเภท 5 

7) พิจารณาเร่ืองอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
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(2) กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เปนหนวยงานหลักของประเทศที่กํากับดูแลวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทยและ

อุตสาหกรรมใหมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และมีการใชอยางถูกตองเหมาะสมเพื่อ

ประโยชนสูงสุดของประชาชน และเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยแบงภารกิจงานเปน 1 ฝาย 

7 กลุมงาน และมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

- ฝายบริหารทั่วไป 

- กลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด  

- กลุมกฎหมาย และอนุสัญญาระหวางประเทศ   

- กลุมประสานนโยบายและแผนงาน 

- กลุมวิจัย พัฒนา และระบาดวิทยา   

- กลุมควบคุมของกลางวัตถุเสพติด  

- กลุมบริหารวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย   

- กลุมติดตามการใชวัตถุเสพติดและสารต้ังตน   

อํานาจหนาที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

1. ควบคุม กํากับ ดูแลวัตถุเสพติดที่มีการใชประโยชนทางการแพทย  วิทยาศาสตรและ

อุตสาหกรรมใหมีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย 

2. กํากับ ดูแลเฝาระวัง ติดตามการใชวัตถุเสพติดและสารต้ังตนของสถานประกอบการ

เกี่ยวกับวัตถุเสพติด และการโฆษณาวัตถุเสพติดใหเปนไปตามกฎหมาย  และไมให

ร่ัวไหลออกนอกระบบ 

 3. จัดหาและใหบริการวัตถุเสพติดที่ใชทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม แกผู

ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ

ประสาท 

4. ดําเนินการดานการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับวัตถุเสพติด 

5. ดําเนินการตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ และ

อนุสัญญาวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ และ

ขอตกลงระหวางประเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

6. จัดใหมีขอมูลขาวสารและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับวัตถุเสพติดเปนระบบและเผยแพรใหแก

หนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน มีความรูความเขาใจที่ถูกตอง 
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7. พัฒนาองคความรู ติดตาม ประเมินสถานการณ และศึกษาวิจัยแนวโนม การระบาดวัตถุ

เสพติดเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

8. เก็บรักษา ทําลาย ใชประโยชนของกลางยาเสพติดใหโทษ และของกลางซ่ึงไมใชยาเสพ

ติดใหโทษ เพื่อมิใหร่ัวไหลกลับสูสังคม 

9. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

(3) สถาบันการสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ประกอบดวย 3 กลุมงานและมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

- กลุมยุทธศาสตรและอํานวยการ มีอํานาจหนาที่  กําหนดยุทธศาสตรในการ

ดําเนินงาน งานแผนงานงบประมาณและอํานวยการการปฏิบัติตามนโยบายและแผน ติดตาม

และรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน บริหารและติดตามผลการดําเนินงานตัดทําลาย

พืชเสพติดภายใตโครงการควบคุมพืชเสพติด รวมทั้งอํานวยการปฏิบัติงานทั่วไปของสถาบัน 

- กลุมวิชาการและสํารวจพื้นที่การผลิตพืชเสพติด มีอํานาจหนาที่  สํารวจและ

ติดตามการปลูกพืชเสพติดทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ  ผลิตส่ือเชิงภาพ ขอมูลภาพถายจาก

ดาวเทียม จัดทําแผนที่  รายงานการสํารวจประจําป  ประสานงานกับหนวยงานตางๆ รวบรวม

ขอมูลเชิงวิชาการ    และวางแผนการรวบรวมขอมูล การวิจัย และการฝกอบรมท้ังในและ

ตางประเทศ  

- กลุมระบบขอมูลภูมิสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่  พัฒนาและจัดทําฐานขอมูลภูมิ

สารสนเทศเพื่อจัดเก็บและบริหารจัดการขอมูลระดับตางๆ  ประมวลผลขอมูลเพื่อนําไปใช

ประโยชน   ในการวิเคราะหสถานการณ  วางแผนและติดตามผลการดําเนินงานควบคุมพืชเสพ

ติด และการแกไขปญหายาเสพติดอ่ืนๆ  วางแผนการใชเคร่ืองมือ อุปกรณประมวลผลชนิด

ตางๆ   เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ  รวมทั้งพัฒนาศึกษาวิจัยเชิง

วิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนการ

ดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติด 

อํานาจหนาที ่สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

1. ดําเนินการสํารวจ วิเคราะห และจัดทํารายงานการลักลอบปลูกพืชเสพติด 

2. ตรวจสอบ ชี้เปาหมาย สนับสนุนขอมูลขาวสารแกหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของในการ

ตัดฟนทําลายพืชเสพติด 
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3. จัดทําและสนับสนุนขอมูลภาพถายทางอากาศ ภาพถายจากดาวเทียม และขอมูลจาก

ระบบภูมิสารสนเทศในรูปแบบแผนที่สถานการณปญหายาเสพติด 

4. จัดทําและสนับสนุนระบบขอมูลดานอุปสงคและอุปทานยาเสพติด ในรูปภูมิสารสนเทศ 

5. พัฒนาวิชาการดานการสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดและเปนศูนยรวบรวมและ

ถายทอดความรู เทคโนโลยีทั้งในประเทศและตางประเทศ 

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

(4) กลุมงานยา ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 เชียงใหมกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

1. ควบคุมคุณภาพมาตรฐานสมุนไพร ผลิตภัณฑจากสมุนไพร ยาแผนปจจุบันและยาแผน

โบราณตรวจพิสูจนยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท น้ํายาเคมีที่ใช

ผลิตยาเสพติด 

2. สนับสนุนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ     

แพรระบาดของสารเสพติดและถายทอดวิธีการตรวจพิสูจนอยางงายให เจาหนาที่ตํารวจ 

3. ทดสอบการปราศจากเช้ือของผลิตภัณฑปราศจากเชื้อ ประสิทธิภาพในการฆาเช้ือของ     

น้ํายาฆาเช้ือ ที่ใชในสถานพยาบาล 

4. ประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขเพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาจากสมุนไพร

และยาแผนปจจุบัน ดําเนินงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อแกปญหาการใชยา ยาเสพติด

ในพื้นที่  

5. เปนแหลงความรูเพื่อฝกงานแกนักศึกษาเภสัชศาสตร 

5.9.2 คณะกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นภายใตแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืช
เศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1(พ. ศ. 2552-2556) ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการประสานงานและกํากับการพัฒนาและสงเสริมเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ 
โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

- ประธานมูลนิธิโครงการหลวง    ที่ปรึกษา 

- รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ที่ปรึกษา 

- รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข   ที่ปรึกษา 

- เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการ   ประธานกรรมการ 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
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- รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ   รองประธานกรรมการ 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดรับมอบหมาย 

- ผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง    กรรมการ 

- ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ   กรรมการ 

- เลขาธิการคณะกรรมการปองกนัและปราบปราม  กรรมการ 

 ยาเสพติด หรือผูแทน 

- เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูแทน กรรมการ 

- ผูแทนกรมวิทยาศาสตรการแพทย   กรรมการ 

- ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ    กรรมการ 

- อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผูแทน   กรรมการ 

- ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 

- ผูแทนกระทรวงกลาโหม     กรรมการ 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ หรือผูแทน   กรรมการ 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือผูแทน  กรรมการ 

- ผูแทนศูนยศิลปาชีพ     กรรมการ 

- นายไพศาล ปวงนิยม นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช กรรมการ 

- ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กรรมการและเลขานุการ 

- เจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

- เจาหนาที่สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    

 อํานาจหนาที่  คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

- กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการสนับสนุนเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ 

- ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการสนับสนุนเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ เพื่อใหการ

ดําเนินงานไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยจัดทําแผนปฏิบัติการและควบคุมกํากับ

การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

- กําหนดแนวทางการควบคุมอนุญาตการปลูก การครอบครอง การเคล่ือนยาย และการ

แปรรูปเฮมพ โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีการดําเนินงานอยางเปน

ระบบและเอ้ือตอการสนับสนุนเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ 

- ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงนโยบายและแนวทางใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับสถานการณ 
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- แตงต้ังคณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ  เพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ใหบรรลุเปาหมาย 

(2) คณะอนุกรรมการวิจัยและสงเสริมการปลูกเฮมพเพื่อใหเกิดกลไกการประสานงานดาน

การวิจัยพัฒนาและการสงเสริมเฮมพในระดับพื้นที่ และเพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ จึงเสนอใหมี เพื่อเปนกลไกในการประสานการดําเนินงานเกี่ยวกับเฮมพในดานตางๆ โดยมี

องคประกอบ ดังนี้  

- ประธานมูลนิธิโครงการหลวง    ที่ปรึกษา 

- เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการ   ที่ปรึกษา 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

- ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  ประธานอนุกรรมการ 

- ผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง    อนุกรรมการ 

- ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกัน   อนุกรรมการ 

 และปราบปรามยาเสพติด 

- ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  อนุกรรมการ 

- ผูแทนกรมวิทยาศาสตรการแพทย    อนุกรรมการ 

- นายไพศาล ปวงนิยม นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช อนุกรรมการ 

- ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ    อนุกรรมการ 

- ผูแทนกรมวิชาการเกษตร    อนุกรรมการ 

- ผูแทนองคการสวนพฤกษศาสตร   อนุกรรมการ 

- ผูแทนมหาวิทยาลัยแมโจ    อนุกรรมการ 

- ผูแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม    อนุกรรมการ 

- ผูแทนศูนยศิลปาชีพ     อนุกรรมการ 

- เจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง   อนุกรรมการและเลขานุการ 

- เจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

อํานาจหนาที่  คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพไดอยางถูกตอง 

- แนวทางการวิจัยและระบบการสงเสริมเฮมพแกเกษตรกรภายใตระบบการควบคุม 

- จัดทําแผนปฏิบัติการทั้งดานงานวิจัยและพัฒนา และติดตามการดําเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว และรายงานตอคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมเฮมพ

เปนพืชเศรษฐกิจ 
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- นําแนวทางการควบคุมอนุญาตการปลูก ครอบครอง เคล่ือนยาย และแปรรูปเฮมพ มาสูการ

ปฏิบัติอยางเปนระบบ เพื่อสนับสนุนใหมีการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ 

- ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของและของเกษตรกร 

- แตงต้ังคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการฯ ใหบรรลุเปาหมาย 

5.9.3 คณะกรรมการที่จัดต้ังขึ้นใหมภายใตขอเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง
ภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553- 2557) 

(1) คณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

(1.1) คณะอนุกรรมการสงเสริมการปลูกเฮมพระดับจังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการ

จังหวัดเปนประธานกรรมการและมีองคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐ

ในพื้นที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเปนกรรมการ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการประสานงานการดําเนินงาน

รวมกันอยางเปนรูปธรรม และติดตามประเมินผลเพื่อแกไขปญหาและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

(1.2) คณะอนุกรรมการสงเสริมการปลูกเฮมพระดับอําเภอ ประกอบดวยนายอําเภอ

เปนประธานกรรมการ และมีองคประกอบคณะกรรมการประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐในระดับ

อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบลและหมูบานเปนคณะกรรมการ ทําหนาที่สนับสนุนการ

ดําเนินงานระดับพื้น 

(2) คณะกรรมการบริหารจัดการระดับโครงการ 

(2.1) คณะทํางานโครงการสงเสริมการปลูกเฮมพระดับชุมชน ประกอบดวยผูแทน

หนวยงานภาครัฐในระดับตําบล เปนประธานและมีองคประกอบคณะกรรมการประกอบดวย เกษตรตําบล 

กํานัน ผูใหญบาน และ ส.อบต. เปนคณะกรรมการ ทําหนาที่ สงเสริม กํากับ ติดตาม ดูแล การผลิตให

สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายและวิธีการของแผนปฏิบัติการ 

5.9.4 การควบคุม การอนุญาตเพื่อการปลูกและการครอบครอง การเคลื่อนยาย และการแปรรูป 

เนื่องจากเฮมพจัดเปนพืชเสพติดประเภท 5 เชนเดียวกับกัญชา มีผลทําใหการพัฒนาเฮมพสู

วงกวาง เพื่อใหการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง จึงจําเปนตองมีระบบการควบคุมใหดําเนินอยูภายใตกรอบ 

ขอกําหนด และกฎหมายอยางเขมงวด ดังนี้ 

(1) การขออนุญาตปลูก ครอบครอง เคลื่อนยาย และแปรรูป  

 การขออนุญาตสามารถขออนุญาตโดยการงจัดต้ังเปนกลุม โดยการรับรองหนวยงาน

ภาครัฐ ประกอบดวยการจดทะเบียนกลุมที่มีวัตถุประสงคชัดเจน นามกลุมดังกลาว สถานที่ปลูกมีการ
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กําหนดพื้นที่ปลูกและขอบเขตแนนอน รวบรวมเอกสารและยื่นขออนุญาตไดที่ที่วาการอําเภอของแตละ

พื้นที่ ซึ่งนายอําเภอจะนําเขาการประชุมของคณะอนุกรรมการสงเสริมการปลูกเฮมพระดับจังหวัด เพื่อ

ตรวจสอบหลักฐานและขอเท็จจริง(ปปส.ตรวจความถูกตองของขอมูล) ผูวาราชการจังหวัดในฐานนะ

ประธานอนุกรรมการฯ จะลงนามรับรองการตรวจสอบในข้ันตน และสงขออนุญาตจากกระทรวง

สาธารณสุข โดยผานความเห็นชอบของ อย. และอนุญาตโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

(2) การกํากับ ติดตามในระดับแปลง 

 คณะอนุกรรมการระดับอําเภอเปนผูควบคุม ติดตามในระดับแปลง โดยผูวาฯ แตงต้ัง 

คณะอนุกรรมการมีหนาที่ ดูแลควบคุมการปลูกเฮมพที่พื้นที่รับผิดชอบ โดยเร่ิมจากการใชเมล็ดพันธุ ตอง

เปนเมล็ดพันธุรับรอง ผานการตรวจสอบปริมาณสารเสพติดโดย หองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร 

การแพทย หรือ หองปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยใหการรับรอง  และปลูกในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต

ปลูกภายใตการดําเนินของกลุมที่จัดต้ังข้ึน ผูปลูกตองระบุสถานที่ปลูก ขนาดพื้นที่ปลูก กําหนดวันเก็บเกี่ยว

ไวอยางชัดเจน และตองมีมาตรการที่จะเก็บเกี่ยว หรือทําลาย ในทันที ในกรณีที่พบวาปริมาณสาร THC สูง

เกินกวาที่กําหนดไว 

(3) การกํากับ ติดตาม ในการครอบครอง เคลื่อนยายและแปรรูป 

 คณะอนุกรรมการระดับอําเภอ เปนผูกํากับ ติดตาม การครอบครอง เคล่ือนยาย และแปร

รูปเฮมพ ในระดับพื้นที่ โดยกลุมผูผลิตแจงกําหนดการเก็บเกี่ยวผลผลิต และแหลงที่จะเคล่ือนยาย ปริมาณ

ที่จะเคล่ือนยาย และวิธีการแปรรูปใหคณะอนุกรรมการฯ ทราบกอนดําเนินการ เพื่อใหสามารถตรวจสอบ

ไดทั้ง ปริมาณ และสถานที่เก็บหรือแปรรูป 
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แผนผังที่ 5.1 ข้ันตอนการขออนุญาตและการบริหารจัดการ เพื่อควบคุม กํากับ ติดตามการปลูก  

การครอบครอง การเคลื่อนยายและการแปรรูปเฮมพ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ 

โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

 

5-48 

 

5.10 สรุปแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553- 2557) 

การดําเนินงานแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553- 2557)  มี

ระยะเร่ิมตนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ. ศ.2553 ภายใตแผนยุทธศาสตรแผนยุทธศาสตรการ

สงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง (พ. ศ. 2552-2556) สามารถจัดลําดับการดําเนินงาน 

โดยพิจารณาจากความจําเปนเรงดวนในการดําเนินงาน ซึ่งแบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

5.10.1 การดําเนินในระยะเรงดวน 

- การศึกษาดานเขตกรรม เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตเฮมพใหเหมาะสมตอสภาพแวดลอมของประเทศไทย  

- การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ จากเสนใย เมล็ด และสวนอ่ืน  ๆของเฮมพ 

- สรางเครือขายความรวมและการตลาด เพื่อเปนการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและ

การตลาดเฮมพของประเทศไทย 

- การนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุม เพื่อทดสอบและพัฒนาการผลิต

เฮมพภายใตมาตรการในการควบคุมที่เหมาะสม 

5.10.2 การดําเนินงานในระยะตอไป 

- การปรับปรุงพันธุเฮมพ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสายพันธุเฮมพ ใหไดสายพันธุที่เหมาะสม

ตอสภาพแวดลอมของประเทศไทย มีปริมาณสาร THC ตํ่า ใหผลผลิตและคุณภาพสูง จําเปนตองใชระยะ

เวลานานประมาณ 5-7 ป จึงจะสามารถนําไปข้ึนทะเบียนรับรองพันธุได 

- การกําหนดกฎระเบียบ การออกกฎกระทรวงหรือการกําหนดปริมาณสาร THC ของเฮมพ 

เพื่อใหเกษตรกรสามารถปลูกไดภายใตระบบการควบคุม 

5.10.3 หนวยงานรับผิดชอบ ประกอบดวย 

1. มูลนิธิโครงการหลวง 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

-กรมพัฒนาที่ดิน 

-กรมสงเสริมสหกรณ 

-กรมสงเสริมการเกษตร 

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
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3. กระทรวงศึกษาธิการ 

-มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

-มหาวิทยาลัยแมโจ 

-มหาวิทยาลัยพายัพ 

-มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4. กระทรวงสาธารณสุข 

-กองควบคุมวัตถุเสพติด 

-กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

5. กระทรวงยุติธรรม 

-สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

-สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

6. องคการปกครองสวนทองถิ่น 

-องคการบริหารสวนจังหวัด 

-องคกรบริหารสวนตําบล 
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บทที่ 6 

แผนปฏิบัติการพ้ืนที่นํารองการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ  
ระยะ 2 ป (พ.ศ.2554-2555) 

จากเกณฑการกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูกเฮมพในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) 

สรุปไดวาพื้นที่ที่มีความสูงเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1 ซึ่งมีความพรอมของชุมชน 

และมีหนวยงานดําเนินงานพัฒนาเฮมพในพื้นที่ พื้นที่ชนเผามงใน 5 จังหวัด ไดแก เชียงใหม นาน เชียงราย 

ตาก และเพชรบูรณ  

6.1 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

6.1.1 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
  กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการนํารองพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ  

ไดอาศัยแนวทางการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) 

ที่มีเปาหมายในการนํารองสนับสนุนการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและ

รายไดใหเกษตรกรในประเทศไทย และแนวทางการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาเฮมพ

ไปสูพื้นที่อ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ ไดแก 

(1)  การวิจัย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะนําไปใชกับระดับชุมชนในการ

เพาะปลูกเฮมพ ไดแก การศึกษาการปรับตัวของพันธุเฮมพ วิธีการเขตกรรมในรูปแบบตางๆ ใหสามารถ

เจริญเติบโตไดดีภายใตสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน เพื่อใหเกษตรกรสามารถปลูกเฮมพไดผลผลิตและ

คุณภาพสูง 

(2)  การสงเสริมการนําผลการวิจัยไปใหเกษตรกร ไดแก การสงเสริมการปลูกและพัฒนาการ
ผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑจากเฮมพ เพื่อสรางมูลคา ทั้งจากเสนใย เมล็ด และสวนอ่ืนๆ โดยมีลักษณะและ

คุณภาพที่สอดคลองกับความตองการของตลาด ทั้งในประเทศและตางประเทศ และแนวทางการพัฒนา

ดานการตลาด 

(3) การพัฒนาระบบและข้ันตอนการควบคุม การอนุญาตและการติดตามตรวจสอบ ที่

สอดคลองกับขอกฎหมายและสามารถปฏิบัติไดจริง โดยการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ

งบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ สภาพภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง 

(4)  สรางตนแบบกลไกขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือใหเปนพืช
เพื่อวัฒนธรรมประเพณีและเปนพืชเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งในดานการกําหนดแนวทางการพัฒนาและการ

สงเสริม และการควบคุม กํากับติดตามใหสอดคลองกับขอกฎหมาย 
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6.1.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ  

(1) เพื่อใหสามารถนําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือไปสูการพัฒนาเฮมพ
ที่เปนรูปธรรมในพื้นที่นํารองที่มีศักยภาพ 

(2) เพื่อสรางความเช่ือมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ โดยการ 

บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับสภาพ

ภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง 

(3) เพื่อพัฒนาตนแบบกลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาเฮมพที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
บริบทของพื้นที่สูงภาคเหนือ สามารถสงเสริมการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม เพื่อ

ใชประโยชนใชสอยในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดครัวเรือน 

6.1.3 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 ข้ันตอนการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการโครงการนํารองพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก 1) ข้ันตอนการคัดเลือกพื้นที่นํารอง 2) ข้ันการ

จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการ 3) ข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตองของแผนปฏิบัติการ 4) ข้ันตอนการ

ปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการนํารองพัฒนาเฮมพบน

พื้นที่สูงภาคเหนือ ดังนี้ 
(1) ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่นํารอง 

การคัดเลือกพื้นที่เพื่อใชเปนพื้นที่นํารอง โดยคัดเลือกจากผลการวิเคราะหศักยภาพพื้นที่

สูงภาคเหนือ จํานวน 17 จังหวัด ที่อยูใน 5 ลําดับแรก ไดแก 1) บานขุนวาง ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม 

2) บานถ้ําเวียงแก ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน 3) บานพญาเลาอู อ.เทิง จ.เชียงราย 4) บานใหมคีรี

ราษฎร และ บานใหมยอดคีรี ต.คีรีราษฎร อ.พบพระ จ.ตาก และ 5) บานทับเบิก ต.วังบาล อ.หลมเกา  

จ.เพชรบูรณ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้  

(1.1) พื้นที่ที่มีระดับความสูงมากกวา 500 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง เพื่อใหมี

สภาพอากาศหนาวเย็น ซึ่งมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเฮมพ และชวยทําใหการสะสมสารเสพ

ติดตํ่ากวาเฮมพที่ปลูกในภูมิอากาศที่รอนกวา นอกจากนี้พิจารณาปริมาณน้ําฝน และแหลงน้ําธรรมชาติใน

พื้นที่รวมดวย 

(1.2) พื้นที่ที่ชุมชนมีความพรอมในการปลูกภายใตระบบควบคุมของรัฐ เนื่องจาก

กฎหมายกําหนดใหตองไดรับการอนุญาตกอนการเพาะปลูกเฮมพ โดยจัดต้ังกลุมในลักษณะของกลุม

เกษตรกรที่มีวัตถุประสงคแนนอนและไดรับการจดทะเบียนกลุมโดยหนวยงานราชการเรียบรอยแลว รวมทั้ง
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ความรู ภูมิปญญาและประสบการณในการผลิตเฮมพชุมชน ซึ่งจะทําใหชวยทําใหการผลิตเฮมพมีโอกาส

สําเร็จสูง  

(1.3) พื้นที่ที่หนวยงานตางๆ มีความพรอมในการใหการสงเสริม ควบคุมและตรวจสอบ 

ไดแก มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เนื่องจากในข้ันตอนการควบคุมและตรวจสอบการ

ปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจและพรอมที่จะดําเนินงาน

อยางใกลชิดกับชุมชนเพื่อใหเกิดระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 

(1.4) พื้นที่ตามนโยบายเรงดวน ไดแก พื้นที่ที่มีการปลูกเฮมพอยูแลวในปจจุบัน 

เนื่องจากตองมีการขออนุญาตเพาะปลูก ดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมของรัฐและถูกตองตาม

กฎหมาย 
(2) ขั้นการจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการ    

 จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการโครงการนํารองพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป 

(พ.ศ.2553-2557) โดยยึดหลักแนวทาง/ มาตรการของแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืช

เศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2552-2556) และ แผนงาน โครงการ กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ

พัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) และจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของในแต

ละพื้นที่ในระดับจังหวัด เพื่อกําหนดกิจกรรม แผนงาน โครงการ กิจกรรมของแผนปฏิบัติการที่ปรับให

สอดคลองกับบริบทพื้นที่ดําเนินการและภาระหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 
(3) ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของแผนปฏิบัติการ 

จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ และStakeholder ทั้งในระดับพื้นที่ดําเนินการ และจาก

สวนราชการที่เกี่ยวของในสวนกลาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดของ 

แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ และกําหนดใหมีกลไกการขับเคลื่อนโดยการ 

บูรณาการหนวยงานทั้งสวนกลาง และหนวยงานในพื้นที่ รวมดําเนินงานในแตละแผนงาน โครงการ กิจกรรม

และงบประมาณ 
(4) ขั้นตอนการปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติการ 

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการโครงการนํารองพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2553-2557) ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และ Stakeholder ใหมีความ

สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ และกําหนดหนวยงานตางๆ ของกลไกการขับเคลื่อนในแตละพื้นที่ 
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6.2 ขอเสนอแผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงอยางเปนรูปธรรม ตามแผนปฏิบัติการพัฒนา

เฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) จึงกําหนดแผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองการพัฒนา

เฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 2 ป (พ.ศ. 2554-2555) ใน 5 พื้นที่ ดังตอไปนี้ 

 6.2.1 โครงการนํารองพื้นที่บานขุนวาง ต. แมวิน อ. แมวาง จ. เชียงใหม 

(1) ความเปนมา 

 บานขุนวาง ต. แมวิน อ. แมวาง จ. เชียงใหม มีประชากรสวนใหญเปนชนเผามง จํานวน 

87 ครัวเรือน 664 คน ตองการใชเสนใยเฮมพเพื่อทําชุดประจําชนเผาสําหรับใชสอยในชีวิตประจําวัน และ

ใชในพิธีกรรมตางๆ ตามวัฒนาธรรมชนเผา ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

ไดมีการศึกษาวิจัยในโครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมในพื้นที่โครงการหลวง 

ต้ังแตป พ.ศ. 2551 ถึงปจจุบัน  และอยูในเขตรับผิดชอบของศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 

(2) วัตถุประสงค 

(2.1) เพื่อสงเสริมการปลูกเฮมพแกเกษตรกรในพื้นที่บานขุนวาง ต. แมวิน อ. แมวาง  

จ. เชียงใหม เพื่อการปลูก แปรรูป ภายใตระบบการควบคุมของรัฐ  

(2.2) เพื่อสรางความเชื่อมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดย

การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ

สภาพภูมิสังคมของชุมชน 

(2.3) เพื่อทดสอบระบบการควบคุมการปลูกเฮมพ ต้ังแตข้ันตอนการขออนุญาต การบริหาร

จัดการ และการกํากับติดตามการปลูก การครอบครอง การเคลื่อนยายและการแปรรูป 

(3) เปาหมาย 

(3.1) สงเสริมการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม เพื่อใชประโยชนใช

สอยในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดครัวเรือน 

(3.2) การบูรณาการแผนปฏิบัติการดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน

ตางๆ ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ สอดคลองกับสภาพแวดลอมและภูมิสังคมบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม  

(4) ตัวชี้วัด 

 (4.1) เกษตรกรเขารวมโครงการโดยจัดต้ังเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนจํานวน 30 ราย 

 (4.2) พื้นที่ปลูกเฮมพ จํานวน 50 ไร 
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(5) สภาพภูมิสังคม 

 (5.1) ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูง มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 และพื้นที่ลูก

คล่ืนลอนชัน มีความลาดชันระหวางรอยละ 8-16 อยู ความสูง 700-1,800 MSL อุณหภูมิเฉล่ีย: 19.50 ºC 

(16.3- 22.5ºC) ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย: 2,137.64 มม. แหลงน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญในพ้ืนที่ มีลําหวยและ

ลําธารตาง ๆ มากมาย มีตนน้ําที่สําคัญคือ ดอยผาดํา ดอยผานอย 

(5.2) มีการรวมกลุมในลักษณะของกลุมแมบาน กลุมสหกรณ กลุมเกษตรกร และกลุม

โครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพ จํานวน 11 ราย โดยมีอาชีพหลักคือ ทํานา ปลูกขาวโพด ดอก

เบญจมาศ รายไดเฉล่ีย 25,000-30,000 บาทตอครัวเรือนตอป ในดานแหลงเงินทุนมีกองทุนหมูบาน 

กขคจ. และการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลขุนวาง 

(5.3) มีหนวยงานในพ้ืนที่ที่มีความพรอมในการสงเสริมและควบคุมการปลูกเฮมพ ไดแก 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 

 (5.4) ความพรอมของชุมชน มีกลุมผูผลิตเฮมพ ที่มีความรูในการปลูกและแปรรูปจากเสนใย

เฮมพทั้งในรูปแบบการใชภูมิปญญาทองถิ่น และ การใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหม 

(6) แผนงาน โครงการ และกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบดวย 
 4 แผนงาน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1 การปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ มี 1 กิจกรรม คือ การพัฒนาพันธุ

เฮมพที่มีปริมาณสาร THC ตํ่ากวา 0.5 % มีผลผลิตเสนใยหรือปริมาณเมล็ดสูงและมีคุณภาพดีเพื่อนําไปสู

การรับรองเปนพันธุเฮมพที่ดีและเหมาะสมสําหรับใชในการสงเสริมเกษตรกร  และวิจัยวิธีการรักษาพันธุ 

และการขยายพันธุเฮมพเพื่อการสงเสริมรวมทั้ง การพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อทดสอบสาร THC ในไรนา รวมทั้ง

กําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการรับรองพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุของสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC 

ตํ่า สําหรับการสงเสริมแกเกษตรกร 

แผนงานที่ 2  การวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพ่ือเพิ่มผลผลิตเฮมพ มี 2 กิจกรรม โดย

กิจกรรมหลักจะเนนการสรางองคความรูที่เกี่ยวกับเฮมพและการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณสาร THC 

และระดับความสูงของพื้นที่ที่แตกตางกัน และการศึกษาวิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต

และคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวม โดยเปนการวิจัย

รวมกับเกษตรกรในแหลงผลิต เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกันทั้งนักวิจัยและผูปลูก 
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แผนงานที่ 3  ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การแปรรูป มี  1 กิจกรรม คือ การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย และกระบวนการทอผาใหมี

คุณภาพ ไดขนาดมาตรฐานและพัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย 

แผนงานท่ี 4 ดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ มี  1 กิจกรรม 

คือ  การศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ  

ยุทธศาสตรที่  2 ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
ประกอบดวย 2 แผนงาน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

แผนงานที่ 5 สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม มี 3 

กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการสงเสริม และพัฒนากลุมสหกรณ หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเฮมพ 

เพื่อเปนการรวมกลุมขออนุญาตปลูก และผลิตเฮมพภายใตระบบควบคุมของรัฐ โดยการรับเมล็ดพันธุ

เฮมพเพื่อนํามาปลูกจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ และกิจกรรมสงเสริมการปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑ

เฮมพภายใตระบบการควบคุมในพื้นที่นํารอง และพื้นที่เครือขาย 

แผนงานท่ี 6 การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย มี 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะ

เนนการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ เพื่อลดข้ันตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้ง

การปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทอผาเฮมพใหไดขนาดมาตรฐานและมีความ

หลากหลาย สรางเครือขายผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อทําใหเกิดระบบการตลาดเฮมพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ ประกอบดวย 1 แผนงาน 3 กิจกรรม  

แผนงานที่ 7 การอํานวยการและประสานงาน มี 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการ

ประสานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหนวยงานในพื้นที่ เพื่อการกํากับและดูแลในพื้นที่ เชน ระดับ

อําเภอ และองคการบริหารสวนทองถิ่น เปนตน 

โดยทั้ง 7 แผนงาน ประกอบดวย 12 กิจกรรม ดังนี้ 
ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  

แผนงานที่ 1  
การปรับปรุงพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุ  

กิจกรรมที่ 1 โครงการปรับปรุงพันธุเฮมพ  โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

แผนงานที่ 2  
วิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อ

กิจกรรมที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม

ของสายพันธุเฮมพในทองถ่ิน  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
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ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

เพิ่มผลผลิตเฮมพ   

กิจกรรมที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติรักษา  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

แผนงานที่ 3  
ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

การจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการ

แปรรูป  

กิจกรรมที่ 4 โครงการวิจัยและพัฒนา

กระบวนการหลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูป

เสนใย  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

แผนงานที่ 4  
แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพ

ดานการตลาดสินคาจากเฮมพ  

กิจกรรมที่ 5 โครงการศึกษาตนทุนการผลิต

ตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูก และการสรางมูลคาเพ่ิม  

แผนงานที่ 5  
สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใย

ภายใตระบบควบคุม  

กิจกรรมที่ 6 สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี

การปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่นํา

รองและเครือขาย  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

กรมสงเสริมสหกรณ  

กิจกรรมที่ 7 สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผู

ปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

กรมสงเสริมสหกรณ  

กรมสงเสริมการเกษตร 

แผนงานที่ 6  
แผนงานการพัฒนากระบวนการ

แปรรูปจากเสนใย  

กิจกรรมที่ 8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

แปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 9 โครงการสงเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
แผนงานที่ 7 การอํานวยการและ

ประสานงาน 

กิจกรรมที1่0 จัดประชุมคณะทํางานฯและ

คณะอนุฯ จังหวัด 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 11 บูรณาการกิจกรรมและ

งบประมาณของแผนปฏิบัติการพ้ืนที่นํารองฯ 

กับหนวยงานที่เก่ียวของ  

หนวยงานที่เก่ียวของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 12 การประสานงานและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
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(7) สวนราชการรวมดําเนินงาน 

(7.1) มูลนิธิโครงการหลวง 

(7.2) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(7.3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(7.4) มหาวิทยาลัยแมโจ 

(7.5) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม 

(7.6) สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดภาค 5 เชียงใหม 

(7.7) สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

(7.8) สถาบันอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

(7.9) ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

(7.10) จังหวัดทหารบกเชียงใหม 

(7.11) กองพลพัฒนาที่ 3 

(7.12) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

(7.13) สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

(7.14) องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

(7.15) องคกรบริหารสวนตําบลขุนวาง 
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(8) แผนปฏิบัติการโครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพบานทับเบิก ตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวดัเพชรบูรณ  

ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย งบประมาณป พ.ศ. รวม

งบประมาณ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2554-2555 2554 2555 

1.   ดานการศึกษาวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี 

             

1. แผนงานวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตเฮมพ 

            

(1)โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยกีารปลูกและ

การปฏิบัติรักษา 

รูปแบบ/แหง/

รายงาน 

1/1/1 30,000 450,000 480,000 โครงการหลวง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

2.แผนงานดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ

จัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป   

       

(2) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บ

เกี่ยว และการแปรรูปเสนใย  

         

- พัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความ

หลากหลาย 

 

ลวดลาย 3 - 150,000 150,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

3. แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาด

สินคาจากเฮมพ 

 

         

(3) โครงการศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการ

ผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ 

 

 

แหง 2 70,000 70,000 140,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที ่1     100,000 670,000 770,000   



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย งบประมาณป พ.ศ. รวม

งบประมาณ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2554-2555 2554 2555 

2. การสงเสริมการปลูก

และพัฒนาเพื่อสราง

มูลคาเพิ่ม 

 4.แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใย

ภายใตระบบควบคุม 

            

  

(4) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกเฮมพ

ภายใตระบบควบคุมในพื้นที่นํารองและเครือขาย 

พื้นที่นํารอง/ 

เครือขาย 

1/1 - 200,000 200,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

-ฝกอบรมและถายทอดความรูเกี่ยวกับเฮมพ ราย 20 4,000 4,000 8,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

  

-การสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม ไร 20 - 80,000 80,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

  

(5) สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกและแปรรูป

เสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ 

กลุม 4 - 300,000 300,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  (6) สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูกและแปรรูปเฮมพ     - 80,000 80,000   

  

- แนะนําสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ

หลักการ และวิธีการสหกรณ  

ครั้ง 4    กรมสงเสริมสหกรณ และกรม

สงเสริมสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ 

  

- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมดําเนิน

กิจกรรม/ธุรกิจการผลิตและการตลาดในสหกรณ/ 

กลุมเกษตรกร/กลุมตางๆในชุมชนในรูปแบบของการ

สหกรณ 

กลุม 1 - 100,000 100,000 กรมสงเสริมสหกรณ และกรม

สงเสริมสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ 

  

- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของคน

ในชุมชนโดยการสอดแทรกกระบวนการเรียนรู  และ

การประยุกตแนวคิดในรูปแบบของการสหกรณ เขาไป

ในขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 1 - 60,000 60,000 กรมสงเสริมสหกรณ และกรม

สงเสริมสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย งบประมาณป พ.ศ. รวม

งบประมาณ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2554-2555 2554 2555 

  5.แผนงานการพฒันากระบวนการแปรรูปจากเสนใย             

  

(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนา

คุณภาพเสนใยเฮมพ 

กลุม 5 - 110,000 110,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

(8) โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและตลาด

ผลิตภัณฑเฮมพ    

        โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

- มีการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มี

รูปแบบทันสมัย 

ผลิตภัณฑ/

พื้นที ่

1/1 - 110,000 110,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

- แผนเตรียมความพรอมระบบบําบัดน้ําเสียใน

กระบวนการแชหมักและการยอมสี 

ระบบ/พื้นที่ 1/1 - 100,000 100,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

-จํานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพของกลุมผูแปรรูป

เสนใยเฮมพดวยการตอยอดภูมิปญญาและการ

พัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ ตาม

มาตรฐานสากล 

ครั้ง 3 - 150,000 150,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 2     4,000 1,294,000 1,298,000   

4. ดานการบริหารจัดการ 6. แผนงานอํานวยการและประสานงาน             

(9) จัดประชุมคณะทํางานฯและคณะอนุฯ จังหวัด   ครั้ง/ป 2 - 100,000 100,000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(10) บูรณาการกิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ

พื้นที่นํารองฯ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ครั้ง/ป 2 - 100,000 100,000 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(11)การประสานงานและติดตามประเมินผลกาปฏิบัติงาน ครั้ง/ป 2 - 400,000 400,000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที ่4     - 600,000 600,000   

  รวมงบประมาณทั้งหมด     104,000 2,564,000 2,668,000   



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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(8) แผนปฏิบัติการโครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพบานขุนวาง ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย งบประมาณป พ.ศ. รวม

งบประมาณ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2554-2555 2554 2555 

1.   ดานการศึกษาวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลย ี

1. แผนงานการปรับปรุงพันธุและผลติเมล็ดพันธุ             

(1) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุเฮมพ และขยายพันธุเฮมพ สายพันธุ/ 

กิโลกรัม 

2/300 175,000 750,000 925,000 โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

2. แผนงานวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ          

(2)โครงการศึกษาความเหมาะสมของสายพันธุเฮมพในทองถิ่น พื้นที ่ 3 40,000 200,000 240,000 โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(3)โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยกีารปลูกและการปฏิบัติรักษา รูปแบบ/แหง 1/5 50,000 450,000 500,000 โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

3.แผนงานดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลัง 

การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป   

       

(4) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปร

รูปเสนใย  

         

           - พัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย ลวดลาย 3 - 150,000 150,000 โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

4. แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ          

(5) โครงการศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการ

แปรรูปเฮมพ 

แหง 2 - 70,000 70,000 โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที ่1     265,000 1,620,000 1,885,000   



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย งบประมาณป พ.ศ. รวม

งบประมาณ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2554-2555 2554 2555 

2. การสงเสริมการปลูก

และพัฒนาเพื่อสราง

มูลคาเพิ่ม 

 5.แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม             

  

(6) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม

ในพื้นทีน่ํารองและเครือขาย 

พื้นที่นํารอง/ 

เครือขาย 

1/8 40,000 900,000 940,000 โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

        -ฝกอบรมและถายทอดความรูเกี่ยวกับเฮมพ ราย 50 10,000 10,000 20,000 โครงการหลวง สวพส กอง

พัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ 

และศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง

จังหวัดเชียงใหม 

  

       -การสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม ไร 70 80,000 200,000 280,000 โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่

เฉพาะ และศูนยสงเสริม

การเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม 

  

(7) สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกและแปรรูปเสนใยและ

ผลิตภัณฑเฮมพ 

กลุม 4 - 110,000 110,000 โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

     - แนะนําสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณหลักการ และวิธีการ

สหกรณ  

ครั้ง 4 - 80,000 80,000 กรมสงเสริมสหกรณ และกรม

สงเสริมสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

  

     - สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมดําเนิน 

กิจกรรม/ธุรกิจการผลิตและการตลาดในสหกรณ/ กลุมเกษตรกร/กลุม

ตางๆในชุมชนในรูปแบบของการสหกรณ 

 

 

กลุม 1 - 100,000 100,000 กรมสงเสริมสหกรณ และกรม

สงเสริมสหกรณจังหวัดเชียงใหม 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย งบประมาณป พ.ศ. รวม

งบประมาณ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2554-2555 2554 2555 

  

    - จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนโดยการ

สอดแทรกกระบวนการเรียนรู  และการประยุกตแนวคิดในรูปแบบของ

การสหกรณ เขาไปในขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 1 - 60,000 60,000 กรมสงเสริมสหกรณ 

 และกรมสงเสริมสหกรณจังหวัด

เชียงใหม 

  6.แผนงานการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย 

(8) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการแปรรูปและพฒันาคุณภาพเสนใยเฮมพ 

กลุม 5 - 110,000 110,000 โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง   

  (9) โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ             

  

- มีการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบทันสมัย ผลิตภัณฑ/ 

 พื้นที่ 

1/1 - 110,000 110,000 โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

- แผนเตรียมความพรอมระบบบําบัดน้ําเสียในกระบวนการแชหมักและ

การยอมสี 

ระบบ/  

 พื้นที่ 

1/1 - 100,000 100,000 โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

-จํานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพของกลุมผูแปรรูปเสนใยเฮมพดวยการ

ตอยอดภูมิปญญาและการพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ ตาม

มาตรฐานสากล 

ครั้ง 3 - 150,000 150,000 โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 2     130,000 1,930,000 2,060,000   

4. ดานการบริหารจัดการ 7. แผนงานอํานวยการและประสานงาน             

(10) จัดประชุมคณะทํางานฯและคณะอนุฯ จังหวัด   ครั้ง/ป 2 - 100,000 100,000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(11) บูรณาการกิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองฯ 

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ครั้ง/ป 2 - 100,000 100,000 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(12) การประสานงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  ครั้ง/ป 2 - 400,000 400,000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที ่4     - 600,000 600,000   

  รวมงบประมาณทั้งหมด     395,000 4,150,000 4,545,000   
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06.2.2 โครงการนํารองพื้นที่บานถํ้าเวียงแก ต. นาไรหลวง อ. สองแคว จ. นาน 

(1) ความเปนมา 

บานถ้ําเวียงแก ต. นาไรหลวง อ. สองแคว จ. นาน เปนชุมชนของชนเผามงที่มีประชากร

ประมาณ 1,440 คน คิดเปน 243 ครัวเรือน ซึ่งมีความตองการใชเสนใยเฮมพสําหรับใชในวิถีชีวิตและ

ประเพณีวัฒนธรรมชนเผา จึงไดเขารวมโครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมใน

พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ต้ังแตป พ.ศ. 2551 ถึงปจจุบัน  และอยูในเขตรับผิดชอบของโครงการขยายผล

โครงการหลวงถํ้าเวียงแก 

(2) วัตถุประสงค 

(2.1) เพื่อสงเสริมการปลูกเฮมพแกเกษตรกรในพื้นที่ บานถ้ําเวียงแก ต. นาไรหลวง  

 อ. สองแคว จ. นาน เพื่อการปลูก แปรรูป ภายใตระบบการควบคุมของรัฐ  

(2.2) เพื่อสรางความเชื่อมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพในพื้นที่จังหวัดนาน โดย 

การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ

สภาพภูมิสังคมของชุมชน 

(2.3) เพื่อทดสอบระบบการควบคุมการปลูกเฮมพ ต้ังแตข้ันตอนการขออนุญาต การบริหาร 

 จัดการ และการกํากับติดตามการปลูก การครอบครอง การเคลื่อนยายและการแปรรูป 

(3) เปาหมาย 

(3.1) สงเสริมการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม เพื่อใชประโยชนใช

สอยในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดครัวเรือน 

(3.2) การบูรณาการแผนปฏิบัติการดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน

ตางๆ ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ สอดคลองกับสภาพแวดลอมและภูมิสังคมบนพื้นที่สูงจังหวัดนาน  

(4) ตัวชี้วัด 

 (4.1) เกษตรกรเขารวมโครงการโดยจัดต้ังเปนกลุม จํานวน 20 ราย  

 (4.2) พื้นที่ปลูกเฮมพ 20 ไร 

(5) สภาพภูมิสังคม 

 (5.1) พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอน (Slope Complex) มีลักษณะเปนเนินเขา

และเทือกเขาสูงสลับซับซอน และบางสวนเปนพื้นที่ราบริมลําน้ํา มีระดับความสูง 722 MSL อุณหภูมิเฉล่ีย: 

26.62 ºC (9.4 - 41.1 ºC) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย  1,181.44 มม. พื้นที่สวนใหญของโครงการอยูในชั้น
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คุณภาพลุมน้ํา 2 คิดเปนรอยละ 49.65 ไดแกพื้นที่ที่อยูทางตอนกลาง จนถึงตอนใตของพื้นที่ มักพบเปน

ที่ต้ังของหมูบานและเปนพื้นที่เกษตรกรรม  พื้นที่ที่มีลักษณะเปนภูเขาสูง เปนแหลงตนน้ําของแมน้ํา ลํา

หวย โดยมากอยูในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A คิดเปนรอยละ 41.37 

(5.2) มีการรวมกลุมในลักษณะของกลุมแมบาน กลุมสหกรณ กลุมเกษตรกร และกลุม

โครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพ จํานวน 12 ราย โดยมีอาชีพหลักคือ การเพาะปลูกไดแก ขาว 

ขาวโพด ถั่วแขก  รายไดเฉล่ีย  25,000-30,000 บาทตอครัวเรือนตอป ในดานแหลงเงินทุนมีกองทุนหมูบาน 

(5.3) มีหนวยงานในพ้ืนที่ที่มีความพรอมในการสงเสริมและควบคุมการปลูกเฮมพ ไดแก 

โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก 

(5.4) ความพรอมของชุมชน มีกลุมผูผลิตเฮมพ ที่มีความรูในการปลูกและแปรรูปจากเสน

ใยเฮมพทั้งในรูปแบบการใชภูมิปญญาทองถิ่น และ การใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหม 

(6) แผนงาน โครงการ และกิจกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบดวย 
 4 แผนงาน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1 การปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ  มี  1 กิจกรรม คือ การพัฒนาพันธุ

เฮมพที่มีปริมาณสาร THC ตํ่ากวา 0.5 %  มีผลผลิตเสนใย หรือปริมาณเมล็ดสูง  และมีคุณภาพดี   เพื่อ

นําไปสูการรับรองเปนพันธุเฮมพที่ดีและเหมาะสมสําหรับใชในการสงเสริมเกษตรกร  และวิจัยวิธีการรักษา

พันธุ และการขยายพันธุเฮมพเพื่อการสงเสริมรวมทั้ง การพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อทดสอบสาร THC ในไรนา 

รวมทั้งกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการรับรองพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุของสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณ

สาร THC ตํ่า สําหรับการสงเสริมแกเกษตรกร 

แผนงานที่ 2  การวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพ่ือเพิ่มผลผลิตเฮมพ มี 2 กิจกรรม โดย

กิจกรรมหลักจะเนนการสรางองคความรูที่เกี่ยวกับเฮมพและการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณสาร THC 

และระดับความสูงของพื้นที่ที่แตกตางกัน และการศึกษาวิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต

และคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวม โดยเปนการวิจัย

รวมกับเกษตรกรในแหลงผลิต เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกันทั้งนักวิจัยและผูปลูก 

แผนงานที่ 3  ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การแปรรูป มี  1 กิจกรรม คือ การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย และกระบวนการทอผาใหมี

คุณภาพ ไดขนาดมาตรฐานและพัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย 
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แผนงานท่ี 4 ดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ มี  1 กิจกรรม 

คือ  การศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ  

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
ประกอบดวย 2 แผนงาน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

แผนงานท่ี 5 สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม มี 3 กิจกรรม 

โดยกิจกรรมหลักจะเนนการสงเสริม และพัฒนากลุมสหกรณ หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเฮมพ เพื่อเปน

การรวมกลุมขออนุญาตปลูก และผลิตเฮมพภายใตระบบควบคุมของรัฐ โดยการรับเมล็ดพันธุเฮมพเพื่อ

นํามาปลูกจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของในการสนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ และกิจกรรมสงเสริมการปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑเฮมพภายใต

ระบบการควบคุมในพื้นที่นํารอง และพื้นที่เครือขาย 

แผนงานท่ี 6 การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย มี 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะ

เนนการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ เพื่อลดข้ันตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้ง

การปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทอผาเฮมพใหไดขนาดมาตรฐานและมีความ

หลากหลาย สรางเครือขายผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อทําใหเกิดระบบการตลาดเฮมพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 

แผนงานที่ 7 การอํานวยการและประสานงาน มี 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการ

ประสานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหนวยงานในพื้นที่ เพื่อการกํากับและดูแลในพื้นที่ เชน ระดับ

อําเภอ และองคการบริหารสวนทองถิ่น เปนตน 

โดยทั้ง 7 แผนงาน ประกอบดวย 13 กิจกรรม ดังนี้ 
ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  

แผนงานที่ 1  
การปรับปรุงพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุ  

กิจกรรมที่ 1 โครงการปรับปรุงพันธุเฮมพ  โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

แผนงานที่ 2  
วิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อ

เพิ่มผลผลิตเฮมพ  

กิจกรรมที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม

ของสายพันธุเฮมพในทองถ่ิน  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติรักษา  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

แผนงานที่ 3  
ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ

กิจกรรมที่ 4 โครงการวิจัยและพัฒนา

กระบวนการหลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูป

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

จัดการหลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูป เสนใย  

แผนงานที่ 4  
แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพ

ดานการตลาดสินคาจากเฮมพ  

กิจกรรมที่ 5 โครงการศึกษาตนทุนการผลิต

ตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ  

สวพส.  

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูก และการสรางมูลคาเพ่ิม  

แผนงานที่ 5  
สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใย

ภายใตระบบควบคุม  

กิจกรรมที่ 6 สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี

การปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่นํา

รองและเครือขาย  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กรมสงเสริมสหกรณ  

กิจกรรมที่ 7 สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผู

ปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กรมสงเสริมสหกรณ  

กรมสงเสริมการเกษตร 

กิจกรรมที่ 8 สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูก

และแปรรูปเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กรมสงเสริมสหกรณ  

แผนงานที่ 6  
แผนงานการพัฒนากระบวนการ

แปรรูปจากเสนใย  

กิจกรรมที่ 9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

แปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 10 โครงการสงเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
แผนงานที่ 7 การอํานวยการและ

ประสานงาน 

กิจกรรมที1่1 จัดประชุมคณะทํางานฯและ

คณะอนุฯ จังหวัด 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 กิจกรรมที่ 12 บูรณาการกิจกรรมและ

งบประมาณของแผนปฏิบัติการพ้ืนที่นํารองฯ 

กับหนวยงานที่เก่ียวของ  

หนวยงานที่เก่ียวของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 13 การประสานงานและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
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(7) สวนราชการรวมดําเนินงาน 

(7.1) มูลนิธิโครงการหลวง 

(7.2) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(7.3) มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนานาน 

(7.4) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม 

(7.5) สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดภาค 5 เชียงใหม 

(7.6) สาธารณสุขจังหวัดนาน 

(7.7) สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน 

(7.8) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนาน 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

 

6-17 

 

(8) แผนปฏิบัติการโครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพบานถ้ําเวียงแก ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย งบประมาณป พ.ศ. รวม

งบประมาณ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2554-2555 2554 2555 

1. แผนงานการปรับปรุงพันธุและผลติเมล็ดพันธุ             

(1) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุเฮมพ และขยายพันธุเฮมพ สายพันธุ/ 

กิโลกรัม 

1/100 87,500 375,000 462,500 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 

2. แผนงานวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ          

(2)โครงการศึกษาความเหมาะสมของสายพันธุเฮมพในทองถิ่น พื้นที ่ 3 30,000 150,000 180,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(3)โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติรักษา รูปแบบ/แหง 1/5 50,000 450,000 500,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

3.แผนงานดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ

การแปรรูป   

       

(4) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเสนใย           

- พัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย ลวดลาย 3 - 150,000 150,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

4. แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ          

(5) โครงการศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูป

เฮมพ 

แหง 2 - 70,000 70,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 

รวมงบประมาณยุทธศาสตรที ่1     167,500 1,195,000 1,362,500   
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แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย งบประมาณป พ.ศ. รวม

งบประมาณ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2554-2555 2554 2555 

 5.แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม             

(6) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่นํา

รองและเครือขาย 

พื้นที่นํารอง/ 

เครือขาย 

1/3 15,000 400,000 415,000 โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

-ฝกอบรมและถายทอดความรูเกี่ยวกับเฮมพ ราย 40 8,000 8,000 16,000 โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ และศูนย

สงเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดนาน 

-การสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม ไร 40 20,000 140,000 160,000 โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ และศูนย

สงเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดนาน 

(7) สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ กลุม 4 50,000 110,000 160,000 โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(8) สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูกและแปรรูปเฮมพ          

- แนะนําสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณหลักการ และวิธีการสหกรณ  ครั้ง 4 - 80,000 80,000 กรมสงเสริมสหกรณ และกรมสงเสริมสหกรณ

จังหวัดนาน 

- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมดําเนินกิจกรรม/ธุรกิจการผลิตและ

การตลาดในสหกรณ/ กลุมเกษตรกร/กลุมตางๆในชุมชนในรูปแบบของการ

สหกรณ 

กลุม 1 - 100,000 100,000 กรมสงเสริมสหกรณ และกรมสงเสริมสหกรณ

จังหวัดนาน 

- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนโดยการสอดแทรก

กระบวนการเรียนรู  และการประยุกตแนวคิดในรูปแบบของการสหกรณ เขาไปใน

ขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรม 

 

กิจกรรม 1 - 60,000 60,000 กรมสงเสริมสหกรณ และกรมสงเสริมสหกรณ

จังหวัดนาน 
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แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย งบประมาณป พ.ศ. รวม

งบประมาณ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2554-2555 2554 2555 

6.แผนงานการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย          

(9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ กลุม 5 - 110,000 110,000 โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(10) โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ         โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

- มีการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบทันสมัย ผลิตภัณฑ/ 

พื้นที ่

1/1 - 110,000 110,000 โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

- แผนเตรียมความพรอมระบบบําบัดน้ําเสียในกระบวนการแชหมักและการยอมสี ระบบ/พื้นที่ 1/1 - 110,000 110,000 โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

-จํานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพของกลุมผูแปรรูปเสนใยเฮมพดวยการตอยอด

ภูมิปญญาและการพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ ตามมาตรฐานสากล 

ครั้ง 3 - 150,000 150,000 โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 2     93,000 1,378,000 1,471,000   

7. แผนงานอํานวยการและประสานงาน          

(11) จัดประชุมคณะทํางานฯและคณะอนุฯ จังหวัด   ครั้ง/ป 2 - 100,000 100,000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 

(12) บูรณาการกิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองฯ กับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ครั้ง/ป 2 - 100,000 100,000 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 

(13) การประสานงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง/ป 2 - 400,000 400,000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 

รวมงบประมาณยุทธศาสตรที ่4     - 600,000 600,000   

รวมงบประมาณทั้งหมด     260,500 3,173,000 3,433,500   
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6.2.3 โครงการนํารองพื้นที่บานพญาเลาอู ต.ตับเตา อ.เทิง จ.เชียงราย 

(1) ความเปนมา 

บานพญาเลาอู ต. ตับเตา อ. เทิง จ. เชียงราย เปนพื้นที่ทรงของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเฮมพ ต้ังแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา โดยทางศูนยสงเสริม

เกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย (ดอยผาหมน) ไดมีการนําเนินงานดานการพัฒนาการปลูกเฮมพเพื่อให

สอดคลองกับความตองการใชสอยของชุมชนอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

(2) วัตถุประสงค 

(2.1) เพื่อสงเสริมการปลูกเฮมพแกเกษตรกรในพื้นที่บานพญาเลาอู ต. ตับเตา อ. เทิง  

จ. เชียงรายเพื่อการปลูก แปรรูป ภายใตระบบการควบคุมของรัฐ  

(2.2) เพื่อสรางความเชื่อมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพในพื้นที่จังหวัดนาน โดย 

การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ

สภาพภูมิสังคมของชุมชน 

(2.3) เพื่อทดสอบระบบการควบคุมการปลูกเฮมพ ต้ังแตข้ันตอนการขออนุญาต การบริหาร 

 จัดการ และการกํากับติดตามการปลูก การครอบครอง การเคลื่อนยายและการแปรรูป 

(3) เปาหมาย 

(3.1) สงเสริมการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม เพื่อใชประโยชนใช

สอยในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดครัวเรือน 

(3.2) การบูรณาการแผนปฏิบัติการดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน

ตางๆ ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ สอดคลองกับสภาพแวดลอมและภูมิสังคมบนพื้นที่สูงจังหวัดนาน  

(4) ตัวชี้วัด 

 (4.1) เกษตรกรเขารวมโครงการโดยจัดต้ังเปนกลุม จํานวน 25 ราย  

 (4.2) พื้นที่ปลูกเฮมพ 20 ไร 

(5) สภาพภูมิสังคม 

 (5.1) สภาพพื้นที่สวนใหญเปนปาและภูเขาสลับซับซอน มีระดับความสูง 1,300  MSL 

ลักษณะภูมิอากาศ ระหวางเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ ฤดูรอนระหวางเดือน มีนาคม-กลางเดือนมิถุนายน 

ฤดูฝนชวงปลายมิถุนายน  



รายงานฉบับสมบูรณ 
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(5.2) มีการรวมกลุม ในลักษณะของกลุมแมบาน กลุมผาใยกัญชง กลุมเล้ียงวัว กลุม

เคร่ืองเงิน กลุมกะหลํ่าปลี กลุมเยาวชน ประชากร 760 คน 131 ครัวเรือน ประกอบดวยชนเผามง และอาขา

อาชีพหลัก ปลูกขาวไร กะหลํ่าปลี ล้ินจี่ อาชีพรอง รับจางทั่วไปทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาค

การเกษตร รายไดเฉล่ียตอครัวเรือนตอป   จํานวน 20,000 บาท แหลงเงินทุน กองทุนหมูบาน องคการ

บริหารสวนตําบล 

(5.3) มีหนวยงานในพ้ืนที่ที่มีความพรอมในการสงเสริมและควบคุมการปลูกเฮมพ ไดแก 

ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหมน 

(5.4) ความพรอมของชุมชน มีกลุมผูผลิตเฮมพ ที่มีความรูในการปลูกและแปรรูปจากเสน

ใยเฮมพทั้งในรูปแบบการใชภูมิปญญาทองถิ่น  

(6) แผนงาน โครงการ และกิจกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบดวย 
 4 แผนงาน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ มี  1 กิจกรรม คือ การพัฒนาพันธุ

เฮมพที่มีปริมาณสาร THC ตํ่ากวา 0.5 %  มีผลผลิตเสนใย หรือปริมาณเมล็ดสูง  และมีคุณภาพดี   เพื่อ

นําไปสูการรับรองเปนพันธุเฮมพที่ดีและเหมาะสมสําหรับใชในการสงเสริมเกษตรกร  และวิจัยวิธีการรักษา

พันธุ และการขยายพันธุเฮมพเพื่อการสงเสริมรวมทั้ง การพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อทดสอบสาร THC ในไรนา 

รวมทั้งกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการรับรองพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุของสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณ

สาร THC ตํ่า สําหรับการสงเสริมแกเกษตรกร 

แผนงานที่ 2  การวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพ่ือเพิ่มผลผลิตเฮมพ มี 2 กิจกรรม โดย

กิจกรรมหลักจะเนนการสรางองคความรูที่เกี่ยวกับเฮมพและการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณสาร THC 

และระดับความสูงของพื้นที่ที่แตกตางกัน และการศึกษาวิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต

และคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวม โดยเปนการวิจัย

รวมกับเกษตรกรในแหลงผลิต เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกันทั้งนักวิจัยและผูปลูก 

แผนงานที่ 3  ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การแปรรูป มี  1 กิจกรรม คือ การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย และกระบวนการทอผาใหมี

คุณภาพ ไดขนาดมาตรฐานและพัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย 

แผนงานท่ี 4 ดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ มี 1 กิจกรรม  

คือ  การศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ  
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
ประกอบดวย 2 แผนงาน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

แผนงานท่ี 5 สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม  
มี 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการสงเสริม และพัฒนากลุมสหกรณ หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิต

เฮมพ เพื่อเปนการรวมกลุมขออนุญาตปลูก และผลิตเฮมพภายใตระบบควบคุมของรัฐ โดยการรับเมล็ด

พันธุเฮมพเพื่อนํามาปลูกจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ และกิจกรรมสงเสริมการปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑ

เฮมพภายใตระบบการควบคุมในพื้นที่นํารอง และพื้นที่เครือขาย 

แผนงานท่ี 6 การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย มี 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะ

เนนการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ เพื่อลดข้ันตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้ง

การปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทอผาเฮมพใหไดขนาดมาตรฐานและมีความ

หลากหลาย สรางเครือขายผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อทําใหเกิดระบบการตลาดเฮมพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ ประกอบดวย 1 แผนงาน 3 กิจกรรม 
ดังนี้ 

แผนงานที่ 7 การอํานวยการและประสานงาน มี 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการ

ประสานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหนวยงานในพื้นที่ เพื่อการกํากับและดูแลในพื้นที่ เชน ระดับ

อําเภอ และองคการบริหารสวนทองถิ่น เปนตน 

โดยทั้ง 7 แผนงาน ประกอบดวย 13 กิจกรรม ดังนี้ 
ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  

แผนงานที่ 1  
การปรับปรุงพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุ  

กิจกรรมที่ 1 โครงการปรับปรุงพันธุเฮมพ  โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

แผนงานที่ 2  
วิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อ

เพิ่มผลผลิตเฮมพ  

กิจกรรมที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม

ของสายพันธุเฮมพในทองถ่ิน  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติรักษา  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

แผนงานที่ 3  
ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ

จัดการหลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูป  

กิจกรรมที่ 4 โครงการวิจัยและพัฒนา

กระบวนการหลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูป

เสนใย  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

แผนงานที่ 4  
แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพ

ดานการตลาดสินคาจากเฮมพ  

กิจกรรมที่ 5 โครงการศึกษาตนทุนการผลิต

ตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูก และการสรางมูลคาเพ่ิม  

แผนงานที่ 5  
สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใย

ภายใตระบบควบคุม  

กิจกรรมที่ 6 สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี

การปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่นํา

รองและเครือขาย  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

กรมสงเสริมสหกรณ  

กิจกรรมที่ 7 สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผู

ปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

กรมสงเสริมสหกรณ  

กรมสงเสริมการเกษตร 

กิจกรรมที่ 8 สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูก

และแปรรูปเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

กรมสงเสริมสหกรณ  

แผนงานที่ 6  
แผนงานการพัฒนากระบวนการ

แปรรูปจากเสนใย  

กิจกรรมที่ 9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

แปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

กิจกรรมที่ 10 โครงการสงเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 

แผนงานที่ 7 การอํานวยการและ

ประสานงาน 

กิจกรรมที1่1 จัดประชุมคณะทํางานฯและ

คณะอนุฯ จังหวัด 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 12 บูรณาการกิจกรรมและ

งบประมาณของแผนปฏิบัติการพ้ืนที่นํารองฯ 

กับหนวยงานที่เก่ียวของ  

หนวยงานที่เก่ียวของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 13 การประสานงานและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
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(7) สวนราชการรวมดําเนินงาน 
(7.1) มูลนิธิโครงการหลวง 

(7.2) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(7.3) ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหมน 

(7.4) สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดภาค 5 เชียงใหม 

(7.5) สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

(7.6) สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

(7.7) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงราย 
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(8) แผนปฏิบัติการโครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพบานพญาเลาอู ตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย งบประมาณป พ.ศ. รวม

งบประมาณ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2554-2555 2554 2555 

1.   ดานการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

1. แผนงานการปรับปรุงพันธุและผลติเมล็ดพันธุ             

(1) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุเฮมพ และขยายพันธุเฮมพ สายพันธุ/ 

กิโลกรัม 

1/100 87,500 375,000 462,500 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

2. แผนงานวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ          

(2)โครงการศึกษาความเหมาะสมของสายพันธุเฮมพในทองถิ่น พื้นที ่ 3 30,000 150,000 180,000 โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(3)โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยกีารปลูกและการปฏิบัติรักษา รูปแบบ/

แหง 

1/5 50,000 450,000 500,000 โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

3.แผนงานดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

และการแปรรูป   

       

(4) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป

เสนใย  

         

- พัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย ลวดลาย 3 - 150,000 150,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

4. แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ          

(5) โครงการศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปร

รูปเฮมพ 

 

 

แหง 2 - 70,000 70,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที ่1     167,500 1,195,000 1,362,500   



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย งบประมาณป พ.ศ. รวม

งบประมาณ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2554-2555 2554 2555 

2. การสงเสริมการปลูกและ

พัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

 5.แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม             

  

(6) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมใน

พื้นที่นํารองและเครือขาย 

พื้นที่นํา

รอง/ 

เครือขาย 

1/6 30,000 700,000 730,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

-ฝกอบรมและถายทอดความรูเกี่ยวกับเฮมพ ราย 50 10,000 10,000 20,000 โครงการหลวง สถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สงู กองพัฒนาการเกษตร

พื้นที่เฉพาะ และศูนยสงเสริม

การเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย 

  

-การสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม ไร 40 - 160,000 160,000 โครงการหลวง สถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สงู กองพัฒนาการเกษตร

พื้นที่เฉพาะ และศูนยสงเสริม

การเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย 

  

(7) สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ กลุม 4 - 110,000 160,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  (8) สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูกและแปรรูปเฮมพ          

  

- แนะนําสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณหลักการ และวิธีการสหกรณ  ครั้ง 4 - 80,000 80,000 กรมสงเสริมสหกรณ และกรมสงเสริม

สหกรณจังหวัดเชียงราย 

  

- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมดําเนินกิจกรรม/ธุรกิจการผลิต

และการตลาดในสหกรณ/ กลุมเกษตรกร/กลุมตางๆในชุมชนในรูปแบบ

ของการสหกรณ 

ครั้ง 4 - 100,000 100,000 กรมสงเสริมสหกรณ และกรมสงเสริม

สหกรณจังหวัดเชียงราย 



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย งบประมาณป พ.ศ. รวม

งบประมาณ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2554-2555 2554 2555 

  

- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนโดยการ

สอดแทรกกระบวนการเรียนรู  และการประยุกตแนวคิดในรูปแบบของการ

สหกรณ เขาไปในขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 1 - 60,000 60,000 กรมสงเสริมสหกรณ และกรมสงเสริม

สหกรณจังหวัดเชียงราย 

  
6.แผนงานการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย 

(9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ 

 

25 กลุม 

 

5 
- 110,000 110,000 

โครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง   

  

(10) โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ  

  

     โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

- มีการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบทันสมัย ผลิตภัณฑ/ 

 พื้นที่ 

1/1 - 110,000 110,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

- แผนเตรียมความพรอมระบบบําบัดน้ําเสียในกระบวนการแชหมักและ

การยอมสี 

ระบบ/  

พื้นที ่

1/5 - 100,000 100,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  

-จํานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพของกลุมผูแปรรูปเสนใยเฮมพดวยการ

ตอยอดภูมิปญญาและการพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ ตาม

มาตรฐานสากล 

ครั้ง 3 - 150,000 150,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 2     40,000 1,690,000 1,730,000   

4. ดานการบริหารจัดการ 7. แผนงานอํานวยการและประสานงาน          

(11) จัดประชุมคณะทํางานฯและคณะอนุฯ จังหวัด   ครั้ง/ป 2 - 50,000 50,000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 

(12) บูรณาการกิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองฯ 

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ครั้ง/ป 2 - 50,000 50,000 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 

(13) การประสานงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง/ป 2 - 400,000 400,000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที ่4     - 500,000 500,000   

  รวมงบประมาณทั้งหมด     207,500 3,335,000 3,542,500   



รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
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6.2.4 โครงการนํารองพื้นที่บานใหมคีรีราษฎร และบานใหมยอดคีรี ต. คีรีราษฎร อ. พบพระ 
จ. ตาก 

(1) ความเปนมา 

บานใหมคีรีราษฎร และบานใหมยอดคีรี ต. คีรีราษฎร อ. พบพระ จ. ตาก เปนพื้นที่

รับผิดชอบของศูนยศิลปาชีพ ไดมีการดําเนินงานดานการพัฒนาการปลูกเฮมพเพื่อใหสอดคลองกับ 

ความตองการใชสอยของชุมชนอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

(2) วัตถุประสงค 

(2.1) เพื่อสงเสริมการปลูกเฮมพแกเกษตรกรในพื้นที่บานใหมคีรีราษฎร และบานใหม 
ยอดคีรี ต. คีรีราษฎร อ. พบพระ จ. ตาก เพื่อการปลูก แปรรูป ภายใตระบบการควบคุมของรัฐ  

(2.2) เพื่อสรางความเชื่อมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพในพื้นที่จังหวัดนาน โดย 

การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ

สภาพภูมิสังคมของชุมชน 

(2.3) เพื่อทดสอบระบบการควบคุมการปลูกเฮมพ ต้ังแตข้ันตอนการขออนุญาต การบริหาร 

 จัดการ และการกาํกับติดตามการปลูก การครอบครอง การเคลื่อนยายและการแปรรูป 

(3) เปาหมาย 

(3.1) สงเสริมการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม เพื่อใชประโยชนใช

สอยในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดครัวเรือน 

(3.2) การบูรณาการแผนปฏิบัติการดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน

ตางๆ ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ สอดคลองกับสภาพแวดลอมและภูมิสังคมบนพื้นที่สูง  

(4) ตัวชี้วัด 

 (4.1) เกษตรกรเขารวมโครงการโดยจัดต้ังเปนกลุม จํานวน 30 ราย  

 (4.2) พื้นที่ปลูกเฮมพ 50 ไร 

(5) สภาพภูมิสังคม 

 (5.1) ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูง ประกอบดวยปาโปรง มีระดับระดับความสูง 548-

830 MSL ฤดูหนาวเดือน ต.ค.- ก.พ. อากาศหนาวจัดเดือน ธ.ค. – ม.ค. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย : 1,500-2,000 

มม. อยูในเขตแมน้ําเมยตอนบน พื้นที่ลุมน้ําสาละวิน ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 4 สวนใหญจะเปนดินรวนสี

น้ําตาลเขมปนเทา ดินลางมีลักษณะรวนเหนียวปนทราย บางสวนลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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(5.2) การรวมกลุมภายในชุมชน ไดแก กลุมแมบาน และกลุมการเกษตร อาชีพหลัก : ปลูก

ขาวไร (เก็บไวบริโภคเองในครัวเรือนทั้งหมด) ปลูกมะเขือเทศ  พริกผักกาดขาว ขาวโพด  มันฝร่ัง รายได

เฉล่ีย : ประมาณ 50,000 บาทตอครัวเรือนตอป แหลงเงินทุน : กองทุนหมูบาน กขคจ ธนาคารเพื่อ

การเกษตร 

(5.3) มีหนวยงานในพ้ืนที่ที่มีความพรอมในการสงเสริมและควบคุมการปลูกเฮมพ ไดแก 

ศูนยศิลปาชีพ และองคการบริหารสวนตําบลคีรีราษฎร 

(5.4) ความพรอมของชุมชน มีกลุมผูผลิตเฮมพ ที่มีความรูในการปลูกและแปรรูปจากเสน

ใยเฮมพทั้งในรูปแบบการใชภูมิปญญาทองถิ่น และมีตลาดเพื่อจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ 

(6) แผนงาน โครงการ และกิจกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบดวย 
 2 แผนงาน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

แผนงานที่ 1  การวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพ่ือเพิ่มผลผลิตเฮมพ มี 1 กิจกรรม โดย

กิจกรรมหลักจะเนนการสรางองคความรูที่เกี่ยวกับเฮมพและการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณสาร THC 

และระดับความสูงของพื้นที่ที่แตกตางกัน และการศึกษาวิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต

และคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวม โดยเปนการวิจัย

รวมกับเกษตรกรในแหลงผลิต เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกันทั้งนักวิจัยและผูปลูก 

แผนงานที่ 2  ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การแปรรูป มี  1 กิจกรรม คือ การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย และกระบวนการทอผาใหมี

คุณภาพ ไดขนาดมาตรฐานและพัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย 

แผนงานท่ี 3 ดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ มี 1 กิจกรรม  

คือ  การศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ  

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
ประกอบดวย 2 แผนงาน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

แผนงานที่ 4 สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม มี 3 กิจกรรม โดย

กิจกรรมหลักจะเนนการสงเสริม และพัฒนากลุมสหกรณ หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเฮมพ เพื่อเปนการ

รวมกลุมขออนุญาตปลูก และผลิตเฮมพภายใตระบบควบคุมของรัฐ โดยการรับเมล็ดพันธุเฮมพเพื่อนํามา

ปลูกจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และหนวยงานที่เกี่ยวของ



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ในการสนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ และกิจกรรมสงเสริมการปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑเฮมพภายใตระบบ

การควบคุมในพื้นที่นํารอง และพื้นที่เครือขาย 

แผนงานท่ี 5 การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย มี 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะ

เนนการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ เพื่อลดข้ันตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้ง

การปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทอผาเฮมพใหไดขนาดมาตรฐานและมีความ

หลากหลาย สรางเครือขายผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อทําใหเกิดระบบการตลาดเฮมพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ ประกอบดวย 1 แผนงาน 3 กิจกรรม 
ดังนี้ 

แผนงานที่ 6 การอํานวยการและประสานงาน มี 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการ

ประสานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหนวยงานในพื้นที่ เพื่อการกํากับและดูแลในพื้นที่ เชน ระดับ

อําเภอ และองคการบริหารสวนทองถิ่น เปนตน 

โดยทั้ง 6 แผนงาน ประกอบดวย 11 กิจกรรม ดังนี้ 
ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  

แผนงานที่ 1  
วิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อ

เพิ่มผลผลิตเฮมพ  

กิจกรรมที่ 1 โครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติรักษา  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

แผนงานที่ 2  
ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ

จัดการหลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูป  

กิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนา

กระบวนการหลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูป

เสนใย  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

แผนงานที่ 3  
แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพ

ดานการตลาดสินคาจากเฮมพ  

 

กิจกรรมที่ 3 โครงการศึกษาตนทุนการผลิต

ตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูก และการสรางมูลคาเพ่ิม  

แผนงานที่ 4  
สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใย

ภายใตระบบควบคุม  

กิจกรรมที่ 4 สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี

การปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่นํา

รองและเครือขาย  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กรมสงเสริมสหกรณ  

กิจกรรมที่ 5 สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผู

ปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

กรมสงเสริมสหกรณ  

กรมสงเสริมการเกษตร 

กิจกรรมที่ 6 สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูก

และแปรรูปเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กรมสงเสริมสหกรณ  

แผนงานที่ 5  
แผนงานการพัฒนากระบวนการ

แปรรูปจากเสนใย  

กิจกรรมที่ 7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

แปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 8 โครงการสงเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
แผนงานที่ 6  
การอํานวยการและประสานงาน 

กิจกรรมที่ 9 จดัประชุมคณะทํางานฯและ

คณะอนุฯ จังหวัด 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 กิจกรรมที่ 10 บูรณาการกิจกรรมและ

งบประมาณของแผนปฏิบัติการพ้ืนที่นํารองฯ 

กับหนวยงานที่เก่ียวของ  

หนวยงานที่เก่ียวของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 11 การประสานงานและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 

(7) สวนราชการรวมดําเนินงาน 

(7.1) มูลนิธิโครงการหลวง 
(7.2) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(7.3) สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดภาค 5 เชียงใหม 

(7.4) สาธารณสุขจังหวัดตาก 

(7.5) ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดตาก 

(7.6) สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก 

(7.7) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตาก 

(7.8) ศูนยศิลปาชีพ 
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(8) แผนปฏิบัติการโครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพบานใหมคีรีราษฎร และบานใหมยอดคีรี ต. คีรีราษฎร อ. พบพระ จ. ตาก  

ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย 
2554-2555 

งบประมาณป พ.ศ. รวม
งบประมาณ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

2554 2555 

1.   ดานการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลย ี

             

1. แผนงานวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ             

(1)โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยกีารปลูกและการปฏิบัติรักษา รูปแบบ/แหง/

รายงาน 

1/1/1 50,000 450,000 500,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง 

2.แผนงานดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บ

เกี่ยว และการแปรรูป   

       

(2) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการ

แปรรูปเสนใย  

         

- พัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย 

 

ลวดลาย 3 - 150,000 150,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง 

3. แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ 

 

         

(3) โครงการศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและ

การแปรรูปเฮมพ 

 

แหง 2 - 70,000 70,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที ่1     50,000 670,000 720,000   



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย 
2554-2555 

งบประมาณป พ.ศ. รวม
งบประมาณ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

2554 2555 

2. การสงเสริมการปลูกและ

พัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

 4.แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบ

ควบคุม 

            

  

(4) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกเฮมพภายใตระบบ

ควบคุมในพื้นที่นํารองและเครือขาย 

พื้นที่นํารอง/ 

เครือขาย 

1/9 - 1,000,000 1,000,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง 

  

-ฝกอบรมและถายทอดความรูเกี่ยวกับเฮมพ ราย 50 10,000 10,000 20,000 โครงการหลวง  สถาบันวิจัย

และพัมนาพื้นที่สงูส กอง

พัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ 

และศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง

จังหวัดตาก 

  

-การสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม ไร 50 - 200,000 200,000 โครงการหลวง  สถาบันวิจัย

และพัมนาพื้นที่สงู กอง

พัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ 

และศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง

จังหวัดตาก 

  

(5) สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกและแปรรูปเสนใยและ

ผลิตภัณฑเฮมพ 

กลุม 4 - 110,000 110,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง 

  (6) สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูกและแปรรูปเฮมพ          

  

- แนะนําสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณหลักการ และวิธีการ

สหกรณ  

ครั้ง 4 - 80,000 80,000 กรมสงเสริมสหกรณ และกรม

สงเสริมสหกรณจังหวัดตาก 



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย 
2554-2555 

งบประมาณป พ.ศ. รวม
งบประมาณ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

2554 2555 

  

- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมดําเนินกิจกรรม/ธุรกิจการผลิตและ

การตลาดในสหกรณ/ กลุมเกษตรกร/กลุมตางๆ ในชุมชนในรูปแบบของการสหกรณ 

กลุม 1 - 100,000 100,000 กรมสงเสริมสหกรณ และกรม

สงเสริมสหกรณจังหวัดตาก 

  

- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนโดย

การสอดแทรกกระบวนการเรียนรู  และการประยุกตแนวคิดใน

รูปแบบของการสหกรณ เขาไปในขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 1 - 60,000 60,000 กรมสงเสริมสหกรณ และกรม

สงเสริมสหกรณจังหวัดตาก 

  5.แผนงานการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย          

  

(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใย

เฮมพ 

 กลุม 5 - 110,000 110,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง 

  

(8) โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ  

   

      

  

- มีการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบ

ทันสมัย 

 

 ผลิตภัณฑ/พื้นที่ 1/1 - 110,000 110,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง 

  

- แผนเตรียมความพรอมระบบบําบัดน้ําเสียในกระบวนการแชหมัก

และการยอมสี 

ระบบ/ พื้นที ่ 1/1 - 100,000 100,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง 

  

-จํานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพของกลุมผูแปรรูปเสนใยเฮมพ

ดวยการตอยอดภูมิปญญาและการพัฒนาความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ ตามมาตรฐานสากล 

ครั้ง 3 - 150,000 150,000 โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 2     10,000 2,030,000 2,040,000   



รายงานฉบับสมบูรณ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม หนวยนับ 
เปาหมาย 
2554-2555 

งบประมาณป พ.ศ. รวม
งบประมาณ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

2554 2555 

4. ดานการบริหารจัดการ 6. แผนงานอํานวยการและประสานงาน          

(9) จัดประชุมคณะทํางานฯและคณะอนุฯ จังหวัด   ครั้ง/ป 2 - 100,000 100,000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(10) บูรณาการกิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการพื้นที่นํา

รองฯ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ครั้ง/ป 2 - 100,000 100,000 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(11) การประสานงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  ครั้ง/ป 2 - 400,000 400,000 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

  รวมงบประมาณยุทธศาสตรที ่4     - 600,000 600,000   

  รวมงบประมาณทั้งหมด     60,000 3,300,000 3,360,000   
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6.2.5 โครงการนํารองพื้นที่บานทับเบิก หมูที่ 14 ต.วังบาล อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ 

(1) ความเปนมา 

บานทับเบิก หมูที่ 14 ต.วังบาล อ.หลมเกา  จ.เพชรบูรณ ในพื้นที่ยังไมมีหนวยงาน

รับผิดชอบเร่ือง การพัฒนาการปลูกเฮมพ แตมีหนวยวิจัยเกษตรที่สูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ 

(2) วัตถุประสงค 

(2.1) เพื่อสงเสริมการปลูกเฮมพแกเกษตรกรในพ้ืนที่บานทับเบิก หมูที่ 14 ต.วังบาล  

อ.หลมเกา  จ.เพชรบูรณ เพื่อการปลูก แปรรูป ภายใตระบบการควบคุมของรัฐ  

(2.2) เพื่อสรางความเชื่อมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ 
โดยการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหสอดคลอง

กับสภาพภูมิสังคมของชุมชน 

(2.3) เพื่อทดสอบระบบการควบคุมการปลูกเฮมพ ต้ังแตข้ันตอนการขออนุญาต การบริหาร 

 จัดการ และการกํากับติดตามการปลูก การครอบครอง การเคลื่อนยายและการแปรรูป 

(3) เปาหมาย 

(3.1) สงเสริมการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม เพื่อใชประโยชนใช

สอยในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดครัวเรือน 

(3.2) การบูรณาการแผนปฏิบัติการดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน

ตางๆ ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ สอดคลองกับสภาพแวดลอมและภูมิสังคมบนพื้นที่สูง  

(4) ตัวชี้วัด 

 (4.1) เกษตรกรเขารวมโครงการโดยจัดต้ังเปนกลุม จํานวน 20 ราย  

 (4.2) พื้นที่ปลูกเฮมพ 20 ไร 

(5) สภาพภูมิสังคม 

 (5.1) สภาพพื้นที่สวนใหญเปนปาและภูเขาสลับซับซอน มีระดับความสูง 1,500  MSL 

อุณหภูมิเฉล่ีย: ประมาณ 25. ºC อุณหภูมิตํ่าสุดประมาณ 5 ºC อากาศหนาวจัดชวงเดือน ธ.ค. – ก.พ. 

ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 2,137.64 มม. แหลงน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญในพ้ืนที่ มีลําหวยและลําธารตาง ๆ 

มากมาย มีตนน้ําที่สําคัญคือ ดอยผาดํา ดอยผานอย ดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดิน
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รวน สีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง  

(pH 5.5-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย 

(5.2) การรวมกลุมภายในชุมชน ไดแก กลุมแมบาน และกลุมการเกษตร อาชีพหลัก ปลูก

ขาวไร (เก็บไวบริโภคเองในครัวเรือนทั้งหมด) ปลูกมะเขือเทศ  พริกผักกาดขาว ขาวโพด  มันฝร่ัง รายได

เฉล่ีย ประมาณ 50,000 บาทตอครัวเรือนตอป แหลงเงินทุน กองทุนหมูบาน กขคจ ธนาคารเพื่อการเกษตร 

(5.3) มีหนวยงานในพ้ืนที่ที่มีความพรอมในการสงเสริมและควบคุมการปลูกเฮมพ ไดแก 

ศูนยศิลปาชีพ และองคการบริหารสวนตําบลคีรีราษฎร 

(5.4) ความพรอมของชุมชน มีกลุมผูผลิตเฮมพ ที่มีความรูในการปลูกและแปรรูปจากเสน

ใยเฮมพทั้งในรูปแบบการใชภูมิปญญาทองถิ่น และมีตลาดเพื่อจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ 

(6) แผนงาน โครงการ และกิจกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบดวย 
 2 แผนงาน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1  การวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ มี 1 กิจกรรม โดย

กิจกรรมหลักจะเนนการสรางองคความรูที่เกี่ยวกับเฮมพและการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณสาร THC 

และระดับความสูงของพื้นที่ที่แตกตางกัน และการศึกษาวิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต

และคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวม โดยเปนการวิจัย

รวมกับเกษตรกรในแหลงผลิต เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกันทั้งนักวิจัยและผูปลูก 

แผนงานท่ี 2  ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การแปรรูป มี  1 กิจกรรม คือ การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย และกระบวนการทอผาใหมี

คุณภาพ ไดขนาดมาตรฐานและพัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย 

แผนงานท่ี 3 ดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ มี 1 กิจกรรม  คือ  

การศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ  

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
ประกอบดวย 2 แผนงาน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

แผนงานท่ี 4 สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม มี 3 กิจกรรม 

โดยกิจกรรมหลักจะเนนการสงเสริม และพัฒนากลุมสหกรณ หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเฮมพ เพื่อเปน

การรวมกลุมขออนุญาตปลูก และผลิตเฮมพภายใตระบบควบคุมของรัฐ โดยการรับเมล็ดพันธุเฮมพเพื่อ

นํามาปลูกจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และหนวยงานท่ี



รายงานฉบับสมบูรณ 

โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 

6-38 

 

เกี่ยวของในการสนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ และกิจกรรมสงเสริมการปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑเฮมพภายใต

ระบบการควบคุมในพื้นที่นํารอง และพื้นที่เครือขาย 

แผนงานท่ี 5 การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย มี 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะ

เนนการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ เพื่อลดข้ันตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้ง

การปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทอผาเฮมพใหไดขนาดมาตรฐานและมีความ

หลากหลาย สรางเครือขายผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อทําใหเกิดระบบการตลาดเฮมพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการประกอบดวย 1 แผนงาน 3 กิจกรรม 
ดังนี้ 

แผนงานที่ 6 การอํานวยการและประสานงาน มี 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการ

ประสานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหนวยงานในพื้นที่ เพื่อการกํากับและดูแลในพื้นที่ เชน ระดับ

อําเภอ และองคการบริหารสวนทองถิ่น เปนตน 

โดยทั้ง 6 แผนงาน ประกอบดวย 11 กิจกรรม ดังนี้ 
ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  

แผนงานที่ 1  
วิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อ

เพิ่มผลผลิตเฮมพ  

กิจกรรมที่ 1 โครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติรักษา  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

แผนงานที่ 2  
ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ

จัดการหลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูป  

กิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนา

กระบวนการหลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูป

เสนใย  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

แผนงานที่ 3  
แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพ

ดานการตลาดสินคาจากเฮมพ  

กิจกรรมที่ 3 โครงการศึกษาตนทุนการผลิต

ตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูก และการสรางมูลคาเพ่ิม  

แผนงานที่ 4  
สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใย

ภายใตระบบควบคุม  

กิจกรรมที่ 4 สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี

การปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่นํา

รองและเครือขาย  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กรมสงเสริมสหกรณ  

กิจกรรมที่ 5 สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผู

ปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กรมสงเสริมสหกรณ  
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ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม หนวยงาน 

กรมสงเสริมการเกษตร 

กิจกรรมที่ 6 สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูก

และแปรรูปเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กรมสงเสริมสหกรณ  

แผนงานที่ 5  
แผนงานการพัฒนากระบวนการ

แปรรูปจากเสนใย  

กิจกรรมที่ 7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

แปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 8 โครงการสงเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ  

โครงการหลวง  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
แผนงานที่ 6  
การอํานวยการและประสานงาน 

กิจกรรมที ่9 จัดประชุมคณะทํางานฯและ

คณะอนุฯ จังหวัด 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 กิจกรรมที่ 10 บูรณาการกิจกรรมและ

งบประมาณของแผนปฏิบัติการพ้ืนที่นํารองฯ 

กับหนวยงานที่เก่ียวของ  

หนวยงานที่เก่ียวของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

กิจกรรมที่ 11 การประสานงานและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

 

     (7) สวนราชการรวมดําเนินงาน 

(7.1) มูลนิธิโครงการหลวง 
(7.2) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(7.3) หนวยวิจัยเกษตรที่สูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
(7.4) ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ 
(7.5) สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดภาค 5 เชียงใหม 

(7.6) สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 
(7.7) สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ 
(7.8) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ 
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บทที่ 7 

บทสรุปและขอเสนอแนะของแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ  

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557)  

  
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือเปนการศึกษารวบรวมและ

สังเคราะหผลการวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ การปลูกและการแปรรูปเฮมพ ตลอดจนศักยภาพของพื้นที่ในการ

สงเสริมการปลูกเฮมพเพื่อเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบน

พื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) ซึ่งเปนภารกิจตอเนื่องจากการที่สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรายงานผลการศึกษาและแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูก

เฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552-2556) ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรี

ไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 และมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการปลูกเฮมพเปน

พืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง  

ผลการศึกษาตามโครงการดังกลาวฯ เนนการกําหนดแนวทางการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง

ภาคเหนือไปสูการวางแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ภายใตแผนยุทธศาสตรการสงเสริม

การปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพ้ืนที่สูง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552-2556) มีเปาหมายในการสนับสนุนการ

ปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อการสงเสริมการปลูกเฮมพเชิงการคาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มรายได

ใหเกษตรกรในประเทศไทย และมีขอยุทธศาสตรรวม 4 ดานหลัก ไดแก 

1. ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกและการสรางมูลคาเพิ่ม 

3. ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือระหวางประเทศ  

4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
นอกจากนี้ ไดมีการศึกษาศักยภาพของพื้นที่บนพื้นที่สูง เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการ

พัฒนาเฮพมในพื้นที่นํารอง โดยจะมีการดําเนินการขออนุญาตการเพาะปลูกเฮมพภายใตการควบคุมเพื่อ

เปนการนํารองกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาเฮมพใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ซึ่งในคร้ังนี้ไดกําหนดไว 

5 จังหวัด ไดแก เชียงใหม นาน เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ โดยพิจารณาจาก (1) พื้นที่มีระดับความสูง 

และสภาพอากาศท่ีสงผลตอปริมาณ THC ในตนเฮมพ (2) พื้นที่ที่ชุมชนมีความพรอมในการปลูก และ (3) 

พื้นที่ที่หนวยงานตางๆ มีความพรอมในการใหการสงเสริมและควบคุม 
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7.1 เปาหมายในการดําเนินการ 

 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงที่มีการจัดทําทั้งในสวนของภาพรวมและ

พื้นที่นํารอง ภายใตการศึกษานี้มีเปาหมายสําคัญสรุปไดดังนี้ 

7.1.1 เกษตรกรเขารวมโครงการโดยจัดต้ังเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนจํานวน 25 กลุม มีการดําเนินงาน

ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม แผนงานสงเสริมเกษตรกร

ปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการสงเสริม และพัฒนากลุมสหกรณ 

หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเฮมพ เพื่อเปนการรวมกลุมขออนุญาตปลูก และผลิตเฮมพภายใตระบบ

ควบคุมของรัฐ  

7.1.2 ฝกอบรมและถายทอดความรูเกี่ยวกับเฮมพแกเกษตรกรจํานวน 210 ราย ดําเนินงานภายใต

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูก

เพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม โดยการฝกอบรม ทดสอบ สาธิต และดูงานการพัฒนากระบวนการ

แปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ ลดข้ันตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้งการปรับปรุงและออกแบบ

ผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทอผาเฮมพใหไดขนาดมาตรฐานและมีความหลากหลาย สรางเครือขาย

ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อทําใหเกิดระบบการตลาดเฮมพ 

7.1.3 พื้นที่ปลูกเฮมพ จํานวน 240 ไร ดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมการปลูก

และพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม โดยการ

สนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ และกิจกรรมสงเสริมการปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑ

เฮมพภายใตระบบการควบคุมในพื้นที่นํารอง และพื้นที่เครือขาย เฉล่ียพื้นที่ปลูกตอคน 1-2 งาน 

7.1.4 โครงการวิจัยเทคโนโลยีการขยายพันธุเฮมพ และผลิตเมล็ดพันธุเฮมพ จํานวน 4 สายพันธุ  

500 กิโลกรัม ดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่ 1 ดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี แผนงานการ

ปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ การพัฒนาพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ตํ่ากวา 0.5 % มีผลผลิตเสนใย 

หรือปริมาณเมล็ดสูง และมีคุณภาพดี เพื่อนําไปสูการรับรองเปนพันธุเฮมพที่ดีและเหมาะสมสําหรับใชใน

การสงเสริมเกษตรกร  และวิจัยวิธีการรักษาพันธุ และการขยายพันธุเฮมพเพื่อการสงเสริมรวมทั้ง การ

พัฒนาเคร่ืองมือเพื่อทดสอบสาร THC ในไรนา รวมทั้งกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการรับรองพันธุ และ

ผลิตเมล็ดพันธุของสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ตํ่า สําหรับการสงเสริมแกเกษตรกรในจังหวัด

เชียงใหมมีการขยายสายพันธุจํานวน 2 สายพันธุ 250 กิโลกรัม นาน 1 สายพันธุ 125 กิโลกรัม เชียงราย 1 

สายพันธุ 125 กิโลกรัม 
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7.2 ผลประโยชนของการดําเนินการ   

 แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง เปนกรอบแนวทางที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเฮมพภายใตระบบ

การควบคุม ซึ่งจะสงผลประโยชนตอทั้งเกษตรกร การพัฒนาสายพันธุ และการพัฒนากลไกการกํากับดูแล 

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และนําไปสูการผลักดันในเชิงพาณิชยในระยะตอไปได ทั้งนี้ ประโยชนที่จะ

ไดรับจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สรุปได ดังนี้ 

7.2.1 เกษตรกรผูเขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่ 2 

ดานการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มซึ่งเกษตรกรมีรายไดเพิ่มจากการรวมกลุมเพื่อ

ดําเนินการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใยเนนการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใยใหมคุีณภาพ 

เพื่อลดข้ันตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้งการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มี

รูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนา

กระบวนการทอผาเฮมพใหไดขนาดมาตรฐานและมีความหลากหลาย สรางเครือขายผูผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อทําใหเกิดระบบการตลาดเฮมพ 

7.2.2 การพัฒนาสายพันธุที่เหมาะสม การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จะชวยใหเกิดการ

พัฒนาสายพันธุเฮมพที่เหมาะสมตอพื้นที่และมีปริมาณสาร THC ตํ่า เพื่อสงเสริมแกเกษตรกร โดยการวิจัย

และศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพเนนการสรางองคความรูที่เกี่ยวกับเฮมพและการศึกษา

ความสัมพันธระหวางปริมาณสาร THC และระดับความสูงของพื้นที่ที่แตกตางกัน และการศึกษาวิธีการ

ปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้ง

การศึกษาวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวม โดยเปนการวิจัยรวมกับเกษตรกรในแหลงผลิต เพื่อใหเกิดการ

เรียนรูและพัฒนารวมกันทั้งนักวิจัยและผูปลูก  

7.2.3 การพัฒนาระบบการควบคุมดูแล โดยจะมีการพัฒนาตนแบบระบบควบคุม กํากับ ติดตาม

และประเมินผลการปลูกเฮมพ โดยการประมวลผลจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบน

พื้นที่สูงภาคเหนือในระยะ 2 ป (พ.ศ.2554-2555) จากนั้นจึงจัดทําตนแบบระบบควบคุม กํากับ ติดตาม

และประเมินผลการปลูกเฮมพเพื่อดําเนินการในพื้นที่มีศักยภาพในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2557) ตอไป 
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7.3 ปจจัย และเงื่อนไขความสําเร็จของแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ  
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557)ให

เกิดความสําเร็จตองอาศัยปจจัย และเงื่อนไขในการดําเนินงาน ดังนี้ 

7.3.1 งบประมาณดําเนินการแผนพัฒนาเฮมพบนพื้นท่ีสูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-
2557) ที่ไดรับการสนับสนุนเพื่อการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  

7.3.2 การบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-
2557) เนื่องจากการดําเนินงานที่ผานมาของแตละหนวยงานไดดําเนินงานพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงโดย

ดําเนินงานตามภาระหนาที่ของหนวยงานตนเองซ่ึงบางภารกิจไดมีการดําเนินงานเสริมใหอีกภารกิจ

ดําเนินงานลุลวงไปไดดีจึงเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะใหแตละหนวยงานเขามาดําเนินงานรวมกนัเพือ่ใหเกดิการ

พัฒนาเฮมพรวมกัน 

7.3.3 การปรับปรุงกฎหมายใหเอ้ือประโยชนตอการดําเนินงานพัฒนาเฮมพ โดยปรับปรุง

พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 แกไขในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 

2539) เร่ืองระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 โดยให

ปรับแกใหระบุเพิ่มเติม ตามบัญชีทายวา ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 กัญชา (Cannabis) ซึ่งหมายความ

รวมถึงทุกสวนของพืชกัญชา (Cannabis sativa L. และ Cannabis indica Auth) และวัตถุหรือสารตางๆ ที่

มีอยูในพืชกัญชา เชน ใบ ดอก ผล ยาง  เปนตน ยกเวน ตนเฮมพ (Cannabis sativa L var. sativa) หรือ 

Industrial Hemp และการปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ควรยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 4 

แลวออกกฎกระทรวงใหม เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับนี้ครอบคลุมถึงการขออนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา 

สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดประเภท 4 และ 5 ซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 เปนยาเสพติด

ประเภทสารเคมี สวนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 เปนยาเสพติดประเภทพืช แตไดถูกนําไปบัญญัติข้ันตอน

การขออนุญาตไวรวมกันในกฎกระทรวงเดียวกัน ซึ่งในการขออนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมี

ไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดแตละประเภท ก็จะมีข้ันตอนการตรวจสอบและการรายงานแตกตางกัน โดย

เอาเนื้อความตามกฎกระทรวงฉบับเดิมและปรับปรุงเนื้อหาภายในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ใหม 

7.3.4 การรวมกลุมเกษตรกร เนื่องจากเฮมพเปนพืชที่มีบทบาทตอการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชาวมง โดยใชเสนใยในการทอเส้ือผาเพื่อใชในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ตามความเชื่อด้ังเดิม ชาวมงจะใช

เสนดายที่ทํามาจากเสนใยเฮมพมัดมือใหเด็กที่เกิดใหม ชาวมงปลูกเฮมพและผลิตเสื้อผาจากเสนใยเฮมพ

เพื่อเก็บไวสวมใสในวันปใหม ชาวมงที่เสียชีวิตแลวศพจะตองใชเคร่ืองแตงกาย รองเทา และเชือกมัดศพที่

ทําจากเฮมพ เปนตน ดังนั้นสําหรับชาวเขาเผามงแลว เฮมพนับเปนพืชที่ตองปลูกเอาไวใช เพื่อตอบสนอง
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ความจําเปนตอการดํารงชีวิตและใชในวัฒนธรรมประเพณีตางๆ จากเหตุผลขางตนจึงทําใหการรวมกลุม

ของเกษตรกรเพื่อปลูก แปรรูป และจําหนายเฮมพเปนปจจัย และเงื่อนไขที่สําคัญในการควบคุมการปลูก

เฮมพภายใตระบบของรัฐ โดยผานกลุมเกษตรกรผูปลูกเฮมพ 

7.3.5 ตลาดรองรับ มีตลาดที่จะรับซื้อผลผลิตเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกเกษตรกร ใหมีการ

ถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้งการเช่ือมโยงกับการตลาดเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ เชน 

การจําหนายเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพผานโครงการหลวง สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกเฮมพและ

สรางเครือขาย ระหวางผูผลิตและการตลาด ตองการตลาดเพื่อจําหนายผลิตภัณฑ เชน กระโปรง กระเปา 

หนวยงานราชการรับซื้อผลผลิต 

7.3.6 การปรับปรุงพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ตํ่ากวา 0.5 มีผลผลิตสูง มีการรับรองพันธุจาก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และมีการผลิตเปนเมล็ดพันธุเพื่อสงเสริมแกเกษตรกรบนพื้นที่สูงสําหรับสรางอาชีพ 

และรายไดใหแกเกษตรกร พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดข้ันตอนการผลิต พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชเปนพลังงาน

ทดแทนฟน ศึกษาวิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเฮมพใน

สภาพแวดลอมตางๆ ใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้งการเช่ือมโยงกับการตลาด

เสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ เชน การจําหนายเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพผานโครงการหลวง 

 

7.4  ขอเสนอแนะการขับเคลื่อนในเชิงพาณิชย  

 สําหรับการดําเนินงานในระยะตอไป ภายหลังจากไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ

บนพื้นที่สูงในพื้นที่นํารองใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมแลว นั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองมีการศึกษา

ถึงผลการดําเนินงานในพื้นที่นํารอง เพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนในเชิงพาณิชยตอไป ซึ่งมี

ขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 

7.4.1 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง ซึ่ง

จําเปนตองมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ในประเด็นที่สําคัญ เชน กระบวนการเพาะปลูก ปริมาณ

ผลผลิต และกลไกการควบคุมดูแล ตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึนในชวงที่ดําเนินงาน เพื่อนําไป

ปรับปรุงและเปนประโยชนตอการกําหนดแนวทางการขยายผลไปยังพื้นที่อ่ืน 

7.4.2 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการควบคุมการเพาะปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กกับขนาดใหญใน
เชิงพาณิชย จากตางประเทศซ่ึงวิธีการควบคุมการเพาะปลูกเฮมพในประเทศไทยยังอยูในระยะเร่ิมตน

เนื่องจากติดขัดดานกฎหมายที่ทําใหเฮมพอยูในกลุมพืชเสพติดใหโทษ จึงไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ

พัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป(พ.ศ.2553-2557) เพื่อใหเกิดการปรับปรุงกฎหมายและ

ระเบียบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเฮมพในประเทศไทย  
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7.4.3 การพัฒนาระบบฐานขอมูล ทั้งฐานขอมูลเกษตรกร พื้นที่ สายพันธุ ซึ่งไดมีการจัดทํา

ฐานขอมูลไวเบ้ืองตนแลว ตลอดจน ฐานขอมูลที่ครอบคลุมผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการผลิตเฮมพ  

เพื่อใชเปนระบบการบริหารจัดการเฮมพในระยะตอไป ทั้งในดานการเขาไปถายทอดความรู และการ

ควบคุมดูแล  

7.4.4 การจัดทําหลักเกณฑในการควบคุมตามกฎหมายสามารถครอบคลุมไดในทุกระดับถึง
ระดับอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาการปลูกเฮมพของประเทศไทย อาจมีวิวัฒนาการใกลเคียงกับประเทศ

ออสเตรเลีย  กลาวคือเมื่อเทียบกับวิวัฒนาการการปลูกเฮมพของประเทศออสเตรเลีย เดิม ป ค.ศ. 1986 มี

การหามไมใหปลูกเฮมพ เนื่องจากยังถือเปนพืชเสพติดตองหาม แตตอมาไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาอุตสาหกรรมเฮมพข้ึนมา เพื่อที่จะศึกษาศักยภาพของการพัฒนาเฮมพ รวมทั้งหาแนวทางในการ

ปฏิบัติเพื่อใหเกษตรกรสามารถปลูกเฮมพไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และในป ค.ศ. 1998 ไดออก

กฎหมายอนุญาตใหปลูกเฮมพเฉพาะเพื่องานวิจัย โดยไดมีการวิจัยเพื่อหาสายพันธุเฮมพที่มีสารเสพติดตํ่า 

และเร่ิมดําเนินงานวิจัยอยางจริงจัง สงผลใหภายหลังในป ค.ศ. 2000  มีการแกไขกฎหมายและอนุญาตให

เกษตรกรสามารถปลูกเฮมพเพื่ออุตสาหกรรมได สวนในการขออนุญาตปลูกเฮมพเชิงอุตสาหกรรมใน

ประเทศอเมริกานั้น สามารถนําเอาแนวทางการควบคุมซึ่งกําหนดใหผูขออนุญาต จะตองแจงรายละเอียด 

เทคนิค วิธีการในการผลิตเสนใย เพื่อผลประโยชนในทางอุตสาหกรรม และจะตองตรวจสอบประวัติของผู

ขอรับอนุญาต วามีประวัติเคยกระทําผิดกฎหมายหรือไม และผูประกอบการจะตองควบคุมดูแล

กระบวนการผลิตอยางเขมงวด รวมทั้งตองปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมการผลิต การคา และการ

แจกจายเสนใยเหลานี้ และตองใหความรวมมือในการแจงคาของสารเสพติดข้ันตํ่าในเฮมพใหทางราชการ 

ดังนี้ มาประยุกตใชในการออกกฎหมายเพ่ือควบคุมการปลูกเฮมพในประเทศไทยได สําหรับในประเทศ

แคนาดา การปลูก Hemp ที่มีปริมาณ THC ตํ่า ไมถือเปนส่ิงผิดกฎหมาย โดยแยกเปน Industrial Hemp 

เชนเดียวกับของประเทศสหรัฐอเมริกา หมายถึง ตนกัญชง (Cannabis) หรือสวนของตน ไดแก ใบและดอก

ที่มี THC ไมเกินรอยละ 0.3 รวมทั้งส่ิงที่ไดจากตนดังกลาว แตไมรวมถึงเปลือกลําตนที่ลอกแลวหรือเสนใยที่

ผลิตจากเปลือกของลําตนที่ลอก และกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับผูที่จะนําเขาสงออก ครอบครอง ผลิต 

จําหนาย จายแจก ขนสง สงมอบ หรือเพื่อเสนอขาย Industrial Hemp ในประเทศแคนาดา จะตองไดรับ

อนุญาตกอน และการปลูก Industrial Hemp ใหปลูกไดเฉพาะสายพันธุที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศ

แคนาดากําหนดไว ผูปลูกจะตองระบุสถานที่ปลูก สถานที่ที่เก็บรักษาไวอยางชัดเจน และตองมีมาตรการที่

จะเก็บเกี่ยวหรือทําลาย Industrial Hemp ในทันทีที่พบวาปริมาณสาร THC สูงเกินกวาที่ไดกําหนดไว และ

ไมอนุญาตใหนําเขา จําหนาย หรือนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑตอเนื่องซึ่งตน Industrial Hemp รวมทั้งตน

ออน ใบ ดอกหรือใบประดับของ Industrial Hemp เปนตน 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 
ก. พื้นที่อยูอาศยัของชนเผามงบนพื้นที่สงู 17 จังหวัด 
ตาราง จํานวนประชากรบนพื้นที่สูงแตละระดับความสูงที่มีชนเผามงอาศัยอยูแบงตามอําเภอ 
 

ที่ จังหวัด อําเภอ 

ความสูงพื้นที่ต่ํากวา 500 เมตร ความสูงพื้นที่ 500- 1,000  เมตร ความสูงพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร 

จํานวน จํานวน จํานวน 

ตําบล ครัวเรือน ประชากร ตําบล ครัวเรือน ประชากร ตําบล ครัวเรือน ประชากร 

1 เชียงใหม เมือง - - - - - - 2 590 2,478 

2   เชียงดาว - - - 1 1,565 6,366 1 659 2,917 

3   แมแจม - - - - - - 4 4,728 22,639 

4   แมแตง - - - 2 1,072 4,443 1 240 878 

5   แมริม - - - - - - 3 1,934 7,707 

6   แมวาง - - - 1 1,926 135 1 25 9,178 

7   จอมทอง 1 589 2,564 - - - 2 1,702 7,566 

8   ฝาง - - - 2 1,236 5,111 - - - 

9   พราว 1 68 435 - - - - - - 

10   สะเมิง - - - - - - 1 1,145 5,379 

11   หางดง - - - 1 745 2,534 - - - 

12   อมกอย - - - 1 1,425 6,115 1 1,786 7,735 



ที่ จังหวัด อําเภอ 

ความสูงพื้นที่ต่ํากวา 500 เมตร ความสูงพื้นที่ 500- 1,000  เมตร ความสูงพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร 

จํานวน จํานวน จํานวน 

ตําบล ครัวเรือน ประชากร ตําบล ครัวเรือน ประชากร ตําบล ครัวเรือน ประชากร 

13   ฮอด - - - - - - 2 1,481 5,607 

14   กิ่งอ.แมออน - - - 1 254 1,021 - - - 

15   กิ่งอ.ดอยหลอ - - - 1 37 161 - - - 

    รวม 2 657 2,999 10 8,260 25,886 18 14,290 72,084 

16 นาน เมือง 2 1,074 5,539 1 30 157 - - - 

17   เฉลิมพระเกียรติ 2 267 1,127 - - - - - - 

18   เชียงกลาง - - - 2 189 529 - - - 

19   เวียงสา 1 53 344 2 376 2,712 - - - 

20   แมจริม - - - 2 259 1,658 - - - 

21   ทาวังผา 2 342 1,643 - - - 1 155 1,196 

22   ทุงชาง 2 127 638 - - - 2 283 1,832 

23   นานอย - - - - - - 1 103 768 

24   บอเกลือ - - - 2 43 156 2 42 266 

25   ปว 1 823 4,484 1 112 499 - - - 

26   สองแคว 1 97 1,512 1 269 1,269 - - - 



ที่ จังหวัด อําเภอ 

ความสูงพื้นที่ต่ํากวา 500 เมตร ความสูงพื้นที่ 500- 1,000  เมตร ความสูงพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร 

จํานวน จํานวน จํานวน 

ตําบล ครัวเรือน ประชากร ตําบล ครัวเรือน ประชากร ตําบล ครัวเรือน ประชากร 

27   สันติสุข 1 68 463 1 107 608 - - - 

    รวม 12 2,851 15,750 12 1,385 7,588 6 583 4,062 

28 เชียงราย เชียงแสน 1 140 921 - - - - - - 

29   เชียงของ 2 917 4,804 - - - - - - 

30   เทิง - - - 1 911 5,526 - - - 

31   เวียงแกน 2 752 4,542 1 1,615 8,659 - - - 

32   เวียงปาเปา - - - 1 383 2,000 1 318 1,646 

33   แมฟาหลวง - - - 1 2,597 13,283 - - - 

34   ขุนตาล - - - - - - 1 84 586 

35   พญาเม็งราย 2 297 1,622 - - - - - - 

    รวม 7 2,106 11,889 4 5,506 29,468 2 402 2,232 

36 ตาก เมือง - - - 1 182 903 - - - 

37   แมระมาด 2 201 861 4 263 1,246 1 25 100 

38   แมสอด 1 118 526 2 902 4,465 - - - 

39   วังเจา 2 212 1,695 1 229 1,585 - - - 



ที่ จังหวัด อําเภอ 

ความสูงพื้นที่ต่ํากวา 500 เมตร ความสูงพื้นที่ 500- 1,000  เมตร ความสูงพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร 

จํานวน จํานวน จํานวน 

ตําบล ครัวเรือน ประชากร ตําบล ครัวเรือน ประชากร ตําบล ครัวเรือน ประชากร 

40   ทาสองยาง 5 1,789 2,882 3 1,001 4,680 - - - 

41   บานตาก - - - - - - 1 18 139 

42   พบพระ 3 382 1,934 3 1,953 12,019 1 299 1,649 

43   สามเงา 1 205 644 - - - - - - 

44   อุมผาง 1 955 3,765 - - - 1 191 985 

    รวม 15 3,862 12,307 14 4,530 24,898 4 533 2,873 

45 เพชรบูรณ เขาคอ 1 254 1,527 5 1,772 10,374 - - - 

46   ชนแดน 1 101 410 - - - - - - 

47   หลมเกา - - - - - - 2 360 2,305 

    รวม 2 355 1,937 5 1,772 10,374 2 360 2,305 

48 แมฮองสอน เมือง - - - 1 412 1,936 1 554 2,773 

49   แมลานอย - - - - - - 1 375 1,946 

50   ขุนยวม - - - - - - 1 531 2,578 

51   ปางมะผา - - - 1 1,224 4,344 - - - 

52   ปาย - - - 1 678 3,034 - - - 



ที่ จังหวัด อําเภอ 

ความสูงพื้นที่ต่ํากวา 500 เมตร ความสูงพื้นที่ 500- 1,000  เมตร ความสูงพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร 

จํานวน จํานวน จํานวน 

ตําบล ครัวเรือน ประชากร ตําบล ครัวเรือน ประชากร ตําบล ครัวเรือน ประชากร 

    รวม - - - 3 2,314 9,314 3 1,460 7,297 

53 พิษณุโลก ชาติตระการ 1 274 1,197 1 417 2,283 - - - 

54   นครไทย 3 637 3,082 2 202 1,254 1 107 517 

    รวม 4 911 4,279 3 619 3,537 1 107 517 

55 ลําปาง เมืองปาน 2 209 902 2 101 352 - - - 

56   เสริมงาม 1 66 250 - - - - - - 

57   แจหม 1 24 148 - - - - - - 

58   แมเมาะ 1 59 260 - - - - - - 

59   งาว 2 324 1,105 2 192 908 1 93 396 

60   วังเหนือ 1 186 755 - - - - - - 

    รวม 8 868 3,420 4 293 1,260 1 93 396 

61 กําแพงเพชร โกสัมพี 1 92 445 1 22 145 - - - 

62   คลองลาน 3 609 3,145 1 8 97 - - - 

63   ปางศิลา 1 37 241 - - - - - - 

    รวม 5 738 3,831 2 30 242 - - - 



ที่ จังหวัด อําเภอ 

ความสูงพื้นที่ต่ํากวา 500 เมตร ความสูงพื้นที่ 500- 1,000  เมตร ความสูงพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร 

จํานวน จํานวน จํานวน 

ตําบล ครัวเรือน ประชากร ตําบล ครัวเรือน ประชากร ตําบล ครัวเรือน ประชากร 

64 แพร รองกวาง 2 162 1,088 1 50 268 - - - 

65   วังชิ้น 3 491 1,740 - - - - - - 

66   สอง - - - 1 196 1,460 - - - 

    รวม 5 653 2,828 2 246 1,728       

67 พะเยา เชียงคํา - - - 1 790 3,761 - - - 

68   ภูซาง 3 252 1,280 - - - - - - 

69   ปง 3 588 3,922 2 777 3,266 - - - 

    รวม 6 840 5,202 3 1,567 7,027       

70 ลําพูน แมทา 1 804 2,714 - - - - - - 

71   ทุงหัวชาง - - - 2 2,324 8,487 - - - 

72   บานโฮง 1 617 2,150 - - - - - - 

73   ลี้ 2 1,976 8,792 - - - - - - 

    รวม 4 3,397 13,656 2 2,324 8,487       

74 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 3 257 1,162 - - - - - - 

    รวม 3 257 1,162 - - - - - - 



ที่ จังหวัด อําเภอ 

ความสูงพื้นที่ต่ํากวา 500 เมตร ความสูงพื้นที่ 500- 1,000  เมตร ความสูงพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร 

จํานวน จํานวน จํานวน 

ตําบล ครัวเรือน ประชากร ตําบล ครัวเรือน ประชากร ตําบล ครัวเรือน ประชากร 

75 อุทัยธานี บานไร 1 179 762 1 44 189 - - - 

    รวม 1 179 762 1 44 189 - - - 

ประชากรรวม 74 17,674 80,022 65 28,890 129,998 37 17,828 91,766 

ที่มา: ขอมูลประชากรเฉพาะพื้นที่สูงจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ; 2552 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ข. พื้นที่สมัภาษณขอมูล 
 
ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ชนเผา 

1 พะเยา เชียงคํา ทุงกลวย คอดยาว มง 

  ปง ผาชางนอย 12 พัฒนา มง 

2 ลําปาง งาว บานหวด แมพราว ลป.8 มง 

  เมืองปาน แจซอน ใหมพัฒนา มง 

3 เชียงราย เทิง ตับเตา พญาเลาอู มง 

  พญาเม็งราย แมเปา ขุนหวยเปา มง 

    กาแล มง 

    ขุนหวยเปาใต มง 

  ขุนตาล ยางฮอม พญาพิภักด์ิ มง 

  เวียงแกน ปอ ทรายทอง มง 

    หวยคุ มง 

4 แพร สอง เตาปูน แมแรม มง 

  รองกวาง หวยโรง ครกหนานทา มง 

5 นาน สองแคว นาไรหลวง ถํ้าเวียงแก มง 

  สันติสุข พงษ ดอนไพรวัลย มง 

  แมจริม  น้ําพาง มง 

6 ตาก วังเจา นาโบสถ วังตําลึง มง 

    ผาผ้ึง มง 

    วังน้ําเย็น มง 

  เมือง แมทอ มงใหม มง 

    อุมยอม มูเซอดํา 

  แมสอด มหาวัน เจดีโคะใหม มง 

    เจดีโคะ มง 

    ปางวัว มงขาว 

  พบพระ คีรีราษฎร คีรีราษฎร มง 

    ใหมยอดคีรี มง 

    รมเกลาสหมิตร เม่ียน 

   รวมไทย รวมไทยพัฒนา 9 มง 

7 แมฮองสอน ขุนยวม แมอูคอ แมอูคอ มง 



ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ชนเผา 

    ปางตอง มง 

  ปาย เมืองแปง หวยฮะ มง 

    แกงหอมมง มง 

  เมือง หวยโปง ไมโครเวฟ มง 

   หมอกจําแป นาปาแปก มง 

8 กําแพงเพชร ปางศิลาทอง หินดาต อุดมทรัพย เม่ียน 

9 พิจิตร สากเหล็ก สากเหล็ก - ไทยพื้นราบ 

10 นครสวรรค เมือง เมือง - ไทยพื้นราบ 

11 อุทัยธานี บานไร แกนมะกรูด บานใหมคลองอังวะ กะเหร่ียง,ปะโอกะ,ปะโอ 

12 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย แมสํา สันหีบ มง  

   แมสิน วังถํ้า เม่ียน 

13 เชียงใหม เวียงแหง เปยงหลวง หวยลึก มูเซอ,ลีซอ 

  เชียงดาว เมืองนะ หนองเขียวละวา ลัวะ 

  แมริม โปงแยง แมสาใหม มง 

  แมแจม แมศึก ปางอุง มง 

  จอมทอง บานหลวง ขุนกลางใต มง 

  แมวาง แมวิน แมสะปอก กะเหร่ียง 

  เมือง สุเทพ ดอยปุย มง,ไทยพื้นราบ 

14 พิษณุโลก ชาติตระการ บอภาค รมเกลา มง 

  นครไทย นาบัว ภูขัด มง 

15 อุตรดิตถ พิชัย นายาง บานหลักรอย มง 

16 เพชรบูรณ เขาคอ เข็กนอย สันติสุข มง 

  หลมเกา วังบาล ทับเบิก มง 

17 ลําพูน ล้ี นาทราย พระบาทพัฒนา กะเหร่ียง,ล้ือ,มง 

 17 จังหวัด 38 อําเภอ 40 ตําบล 51 หมูบาน  

 
 
 
 
 
 
 



ค. ภาพการสัมภาษณขอมูล 

  
ภาพแสดงการสัมภาษณขอมูลจากหนวยงาน 

  
ภาพแสดงการสัมภาษณขอมูลจากผูนาํชุมชน 

 
  

ภาพแสดงการสัมภาษณขอมูลจากเกษตรกร 
ง. การจัดประชมุกลุมยอย 

• ศักยภาพพื้นที่ในการพัฒนาเฮมพ จํานวน 7 ครั้ง 
 รายชื่อผูเขารวมประชมุ 

1. นายธงชัย  ไชยพรหม  ผูอํานวยการสวนยทุธศาสตร ปปส. ภาค 5 

2. ร.อ.อํานาจ  นันทศรี รองหัวหนากลุมงานกิจการมวลชนกอ.รมน.

จังหวัดเชียงราย 

3. นายศานิต ออนเปยม  ผูประสานงานจงัหวัดเชียงราย ปปส. ภาค 5 



4. นายอุดม พรมจันทรตา  นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

5. นายสุพจน บุญธรรม  นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

6. น.ส.มัชฌิมา นราดิศร   ผูชวยอธกิารบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

7. นายธีรมเช ไชยศรี   สว.อก.หวัหนาฝอ.ศตสจ.เชยีงราย 

8. นายจรรยา  สระมัจฉา  ผูอํานวยการสํานักงานปปส. ภาค 6 

9. นายเทิดเกียรติ  พรหมจันทร  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

10. น.ส.กรรณิกา  วงศขัติย  นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

11. นายพิภพ  ชํานวิิกัยพงศ  ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามพืชเสพติด 

12. นางวริศรา  ยาสมทุร  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

13. นายปรัชญา  ทวีกุล   นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

14. นายบุญชวย  กําเงิน   นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

15. นางเกลียวพรรณ ขําโนนงิว้  นักวชิาการวฒันธรรมชํานาญการ 

16. นางกนกภรณ จันโทสถ  อุตสาหกรรมจังหวัดตาก 

17. จ.ส.อ.นิรุจ ยาหะ   ชุดปฏิบัติการโครงการศิลปาชีพพื้นที่อําเภอพบพระ 

18. ดร.ทนงศักด์ิ  ยาทะเล   ผูอํานวยการกองทรัพยากรตาก 

19. พ.ต.ต.สมฤทธิ์ หมื่นหารวงศ  สวป.สภ.แมสอด 

20. พันตํารวจโทศักดา เบญพาด  สารวัตรอํานวยการ 

21. ด.ต.ปยะ คําหอม   ตํารวจภูธรอ.พบพระ 

22. ดร.วีรพันธ  กันแกว   นักวชิาการ 

23. พตอ.จิรวัฒน เหลืองศุภบูลย  ผกก.ศฝอ.ภ.จว.แมฮองสอน 

24. นายสาคร ประไพพงษ   ผูทรงคุณวุฒ ิ

25. นายจาตุรนต สุวรรณพันท  นักวชิาการสงเสริมการเกษตร 

26. นายศุรศักด์ิ แซแต   นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

27. นายเพิ่มผล วรรณสุภา   หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร 

28. นายพงศเดช ทองประกาย ผูประสานงานเครือขายปองกันและแกปญหา

ยาเสพติดโดยชุมชน 

29. นายสมิชชา สายวงค   นักวเิคราะหนโยบายและแผน ปปส. ภาค 6 

30. พ.ต.ท.สุจนิ สุทธิแสน  รองผกก. ตชด.31 

31. นายประยูร  สมฤทธิ ์   ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาการเกษตรตาก 

32. นายสุทนิ เจริญสังข  หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน 

33. นายสมาน พลอยประดับ  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 



34. นายสุวัตร พูลทว ี   นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

35. นายประสงค อุไรวรณ   นายอําเภอชาติตระการ 

36. พตอ.เผชิญ ตันศิริ   ผกก.สภ.ชาติตระการ 

37. นายปรีชา ศรียา   ผูชวยผูวาราชการจังหวัดพษิณุโลก 

38. นางละออง ชืน่ฉลอง   นักวชิาการงานทัว่ไป 

39. นางจิตรา ฉายะกูล  นักวชิาการเกษตร อบจ.พษิณุโลก 

40. จสอ.วิเชษฐ  ล้ิมปรีชา   นายชางเคร่ืองยนต 

41. น.ส.พิมลลักษณ บุญมีวิเศษ  นักวชิาการพฒันาชุมชนชํานาญการ 

42. นายสุรพงษ วัชรวิภา   นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

43. นางนนัทพร ทองชินทร  นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

44. นายวิศิษฎชัย นุใหม   เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ 

45. นายภูวดล เตโช   ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรที่สูงจงัหวดัเพชรบูรณ 

46. พ.ต.อ.เสมา สินสวัสด์ิ  ตํารวจภูธร 

47. จ.ส.อ.พิชิตพงษ สุทธ ิ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน อบจ.

เพชรบูรณ 

48. นายอดุลย  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

49. นายยุทธนา            ดวงอามร  นักจัดการงานทั่วไป สํานกังานจังหวัดเพชรบูรณ 

50. นายสุทัศน ปล้ืมปญญา ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นทีสู่ง 

51. นายวีระพงษ เล่ือนประไพ ที่ปรึกษาดานปฏิบัติการ 

52. นายวิรัตน ตันเดชานุรัตน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

53. นางพนูสุข คําภา ผูชวยผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

54. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ ผูเชี่ยวชาญ 

55. นางทัศนีย ศรีมงคล ผูอํานวยการสํานักพัฒนา 

56. นายไกรสร เกงสกุล ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ 

57. นางพรทิพย ผลเพิ่ม ผูอํานวยการสํานักวิจัย 

58. นายวิชัย ปตถมสิงหไชย นักวชิาการ 

59. ดร.สริตา ปนมณี นักวชิาการ 

60. นายอดิเรก ปญญาลือ นักวชิาการ 

61. น.ส.มนัสนนัท  จันทนพันธ นิติกร 

62. นางสาวทนิรัตน พิทกัษพงศเจริญ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

63. นางสาวนภาพร ทางทิศ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 



64. นางสิริกัญญา จันทรอําไพ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

65. นายประสาน กันยานนั นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

66. นางสาวสุภาพร อินขะ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

67. นางวิลาวัลย คําหลา เจาหนาที่ธุรการ 

68. นางสาวสุจิตรา ทนดี เจาหนาที่ธุรการ 

69. นางสาวยพุาพร ชัยศิริ เจาหนาที่โครงการ 

70. น.ส.พรพรรณ ธิมายอม เจาหนาที่โครงการ 

71. นางสาวกัลยาณี วรรณศรี นักพัฒนาสังคมประจําสวนกลาง 

72. นายกมล พงษเขียว นักวชิาการ 

73. นายปยพงษ มีปญญา เจาหนาที่โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก 

74. นางดวงฤทยั ภูมิพิเชษฐ ผูจัดการ การตลาด บริษัทดีดี เนเจอรคราฟ จาํกัด  

75. นางบัวจีน มืดโหง กลุมผูผลิตเฮมพ 

76. นางนวลศรี พรอมใจ ประธานกลุมใยกัญชง 

77. นางพวงเพชร ทวีเพชร ผูจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ 

78. นางธันยา พรหมบุรมย คณะบริหารธรุกิจมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

79. นางวารุณี สุริยะ หัวหนาโครงการหัตถกรรม 

80. นางประภัสสร ทิพยรัตน เภสัชกรชํานาญการ 

81. นายวพิัฒน คมโภชน หัวหนาสถานีเกษตรหลวงปางดะ 

82. นายวีระพันธ กันแกว นักวชิาการ 

83. นายสัมพนัธ ตาติวงค นักวชิาการ 

84. นายณรงค จันทรโลหิต นักเกษตร 

85. นายธนากร พุฒิไชยจรรยา ผูชวยนักวจิัย 

86. นายวิมล ปนสุภา เจาหนาทีว่ิจัยพืชไร 

87. นายวิจิตร ถนอมถิ่น ผูควบคุมสถานีวิจยัเกษตรหลวง 

88. นางรุจพร ประชาเดชสุวฒัน ผูประสานงานสถาบันชีวิตวทิยา 

89. ดร.เพิ่มศักด์ิ สภาพรเหมินทร นักวชิาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 

90. นายจักรพงศ ออประดิษฐ ผูชวยนักวจิัย ศูนยศึกษาชาติพันธุมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

91. นายปรีชา ศรีวิริยะตระกลู ผูชวยนักวจิัย ศูนยศึกษาชาติพันธุมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

92. นายสิรวิชญ ปตติธรรม ผูชวยนักวจิัย ศูนยศึกษาชาติพันธุมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

93. นางอรชร มณีสงฆ คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

94. รศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



95. นางยลวิไล ประสมสุข ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที ่6 

96. นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล 

97. น.ส.ศิริลักษณ กมล นักวชิาการเกษตรชํานาญการ 

98. นายพิภพ ชํานวิิกัยพงศ ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

99. นางวริศรา ยาสมทุร นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

100 นายปรัชญา ทวีกูล นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

101 นายวนัชัย พรหมโชติ ผูอํานวยการสวนประมวลและวิเคราะหขอมูลเฝาระวงั 

102 นางสาวสุกนัยา ใหญวงค นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

103 นายสมศักด์ิ ศรีสมบุญ นักวชิาการเกษตรเช่ียวชาญ 

104 นายสิโรตม ชูติวัตร พนกังานวิชาการ 6 

105 นายสุรพจน กาญจนสิงห นักวชิาการปาไมชํานาญการพิเศษ 

106 พ.ท.สุรพัศม นําลอง หน.แผนก ปรพ.กกร.ทภ 3 

107 พ.ต.นิรันดร พรหมมิรัตน น.กร.กกล.นเรศวร 

108 พ.ท.กฤษฎา ถาวรวัตร หน.ชพส.กร.กกล.ผาเมือง 

109 พ.ท.ธีรยทุธ ล่ิมอรุณ หน.ฝผด.กอ.โครงการฯ 

110 นางเปรมฤดี ยามาดะ กรรมการผูจัดการหางหุนสวนจํากัด คอตตอน 

111 นางจาภรณ เทพสุธรรม ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

112 นายสมชาย งามประจบ นักวชิาการสาธารณสุขเชียงใหม 

113 นายธนิต ไหลไพบูลย สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภา คเหนือ 

114 นางนิตยา  มหาไชยวงค ผูจัดการศูนยวิชาการและเทคโนโลยีส่ิงทอพื้นบาน 

115 นางรัชนีย สบานงา เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

116 นายเทเวศร ทาวบรรพต เจาพนักงานพฒันาสังคม 

117 นายไพจิตร ศิลปทาว เจาพนักงานพฒันาสังคม 

118 นายประภาส สานอูป นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

119 นายศุภมิตร อินตะ  นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

120 นายสิงหคาร มะโนสีลา  นักจัดการงานทั่วไป 

121 นายวีระ แสรสทา เจาหนาทีพ่ัฒนาสังคม หนวยที่ 31 

122 นายเลิศ พวงอินทร เจาหนาทีพ่ัฒนาสังคม หนวยที่ 31 

123 นายชุมพล ใจแหง นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

124 นายกานต ไทยาภิรมณ  นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

   



   
ภาพแสดงการจัดประชุมจังหวัดเชยีงใหม ลําพนู ลําปาง 

   
 ภาพแสดงการจัดประชุมจังหวัดเชยีงราย      ภาพแสดงการจัดประชุมจังหวัดตาก 

   
ภาพแสดงการจัดประชุมจังหวัดแมฮองสอน ภาพแสดงการจัดประชุมจังหวัดแพร นาน พะเยา 

  
ภาพแสดงการจัดประชุมจังหวัดเพชรบูรณ     ภาพแสดงการจัดประชุมจงัหวัดพิษณุโลก 

 
 
 



• การปรับปรุงขอกฎหมายการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีสู่งภาคเหนือ 
รายชื่อผูเขารวมประชมุ 
1. นายสุทัศน ปล้ืมปญญา  ผอ.สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง 

2. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ   ผูเชี่ยวชาญสถาบนัวิจยัและพัฒนาพื้นทีสู่ง 

3. นายไกรสร เกงสกุล   ผอ.สํานกัแผนงานและสารสนเทศ 

4. นางจันทนา ปานปรีชา  ผอ.กองควบคุมพืชเสพติด 

5. นายธีระ  ชัยพิริยะศักด์ิ  เภสัชกรชํานาญการ 

6. นางวิลาวัลย ตันรัตนกุล  ผอ.สํานกัพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 

7. รศ.อาคม กาญจนประโชติ  ผูประสานงานฝายพชืไร มูลนิธิโครงการหลวง 

8. นายพิภพ ชํานวิิกัยพงศ  ผอ.สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

9. นางวริศรา ยาสมทุร  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

10. นายปรัชญา ทวีกุล   นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

11. ดร.สริตา ปนมณี   นักวชิาการ สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นทีสู่ง  

12. น.ส.มนัสนนัท จันทนพันศ  นิติกร สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง  

13. น.ส.ทนิรัตน พิทกัษพงศเจริญ  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

14. น.ส.สุภาพร อินขะ   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

• การประชุมเพื่อพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาเฮมพกับตางประเทศ 
รายชื่อผูเขารวมประชมุ 
1. นายสุทัศน ปล้ืมปญญา  ผอ.สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง 

2. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ   ผูเชี่ยวชาญสถาบนัวิจยัและพัฒนาพื้นทีสู่ง 

3. นางตริตาภรณ โขมพัตร   อัครราชทูต (ฝายการเกษตร) ประจํากรุงโรม 

4. นายระพีภัทร  จันทรศรีวงศ  อัครราชทูต (ฝายการเกษตร) ประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

5. น.ส.ศิริลักษณ สุวรรณรังสี  อัครราชทูตทีป่รึกษา (ฝายการเกษตร) ประจํากรุงโตเกยีว 

6. นายอดิศร พรอมเทพ   อัครราชทูต (ฝายการเกษตร) ประจําสหภาพยุโรป 

7. นางเสาวนิตย  พงษประไพ  อัครราชทูต (ฝายการเกษตร) ประจํากรุงแคนเบอรรา 

8. นายสมพงษ  นิ่มเช้ือ   อัครราชทูต (ฝายการเกษตร) ประจํากรุงปกกิ่ง 

9. นายชุมเจตน  กาญจนเกสร  อัครราชทูต (ฝายการเกษตร) ประจํากรุงจาการตา 

10. นางอุไร สุวรรณวงศ   กงศุล (ฝายการเกษตร) ประจํานครกวางโจว 

11. น.ส.อัมพกิา ปุนนจิต นักวชิาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  

ผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก 

15. ดร.สริตา ปนมณี   นักวชิาการ สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นทีสู่ง  



16. น.ส.มนัสนนัท จันทนพันศ  นิติกร สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง  

17. น.ส.ทนิรัตน พิทกัษพงศเจริญ  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

12. น.ส.สุภาพร  อินขะ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

  
ภาพแสดงการประชุมเพื่อพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาเฮมพกับ

ตางประเทศ 
 

จ. ประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีสู่งภาคเหนือ  
ระยะ 5 ป (พ.ศ 2553-2557) 

• หนวยงานสวนกลาง 
 รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

1. นางสาวลดาวัลย คําภา  ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน 

2. นายนิติ ชางภิญโญ  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

3. นายดิลก ชมพทัด์ิ   นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

4. นางจันทนา ปานปรีชา ผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติดสํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

5. นายธีระ ชยัพริิยะศักด์ิ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

6. นางจารีย บันหงส นักวทิยาศาสตรการแพทยชาํนาญการ 

7. นางประไพภรณ พรสวัสด์ิ นักวชิาการพฒันาชุมชนชํานาญการ 

8. นางสาวสุภวรรณ มหาคีละ นักวชิาการปาไมชํานาญการ 

9. นายธงชัย ต้ังเปรมศรี นักวชิาการชํานาญการพิเศษ 

10. นางวนัทนา ต้ังเปรมศรี ผูเชี่ยวชาญดานพืชไร (นักวชิาการเชีย่วชาญ) 

11. นายพิภพ ชํานิวิกยัพงศ ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการ

ปลูกพืชเสพติด 

12. นายอนุกูล สังขศิริ นักวชิาการสหกรณชํานาญการ 

13. ศศิมา สุขสวาง ผูชวยผูจัดการฝายสงเสริมเทคโนโลย ี



14. รับโชค ทองเจริญ หัวหนาRZDสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

15. นายพนม เหล็กเพชร เจาพนักงานปกครอง 

16. พ.ท.ธีรยทุธ ล่ิมอรุณ หัวหนาฝกร.พล.พัฒนา 3 

17. คุณดวงฤทัย ภูมิพิเชษฐ ผูจัดการการตลาด 

18. นายธีระรัตน จูเจริญ สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

19. นายสําราญ แยมเฉย สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

20. นายเถลิงศักด์ิ วีระวฒุ ิ นักกีฎวิทยาชํานาญการพิเศษ 

21. นายธรรมนูญ ธิดา นักวชิาการสงเสรมการเกษตรชํานาญการ 

22. นางปาริชาติ แกวนิล นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

23. นายกิตติพนัธ จันทาศรี นักวชิาการสงเสริมการเกาตรชํานาญการ 

24. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ ผูเชี่ยวชาญ 

25. นายไกรสร เกงสกุล ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ 

26. ดร.สริตา ปนมณี นักวชิาการ  

27. น.ส.มนัสนนัท จันทนพนัศ นิติกร  

28. น.ส.ทนิรัตน พิทกัษพงศเจริญ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

29. น.ส.สุภาพร อินขะ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

 

  
ภาพแสดงการประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีสู่งภาคเหนือ  

ระยะ 5 ป (2553-2557) รวมกับหนวยงานสวนกลาง 
 
 
 
 



• จังหวัดเชยีงใหม 
 รายชื่อผูเขารวมการประชุม 

1. รศ.ดร.ลิลล่ี กาวีตะ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. รศ.อรชร มณีสงฆ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. นางธันยา พรหมบุรมย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. ดร.แสงทิวา สุริยงค   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5. นายบัญชา อุดโพธ์ิ   เจาหนาที่ออกแบบผลิตภัณฑ 

6. นางภัทรา วิไลศิลปะดีเลิศ  นักวชิาการพฒันาชุมชนชํานาญการ 

7. นายอุดม พรมจันทรตา   นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

8. พันเอกธาดา วังสุนทร   รองเสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 3 

9. พ.ต.ท.ภูศิลป กาญจนสิทธิ ์  ตํารวจภูธรจังหวัดเชยีงใหม 

10. นายพิภพ ชํานิวิกยัพงศ ผูอํานวยการสถาบันสํารวจติดตาม

การปลูกพืชเสพติด 

11. นางวริศรา ยาสมุทร นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

12. นายปรัชญา ทวีกุล นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

13. นายไชยสิทธิ์ วงศราม นักวชิาการเกษตรชํานาญการ 

14. นางประภัสสร ทพิยรัตน นักวชิาการชํานาญการศูนย

วิทยาศาสตรการแพทย 

15. นายสําเริง ไชยเจริญ หัวหนากลุมยทุธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

16. นางบัวจีน มืดโอง กลุมวิสาหกิจชุมชน 

17. นวลศรี พรอมใจ กลุมวิสาหกิจชุมชน 

18. นางสาวอุบล จริยา เจาหนาที่โครงการอาหารปลอดภัย 

19. นายอนนัต บุญมี ผูอํานวยการศูนยโครงการหลวงขุน

วาง และมอนเงาะ 

20. นายสมาน สุปณ หัวหนาหนวยยอยขุนแมวาก และขุนวาง 

21. นางอัวะ เลาซางเปลีย กลุมเกษตรกร 

22. นางย่ัว เลาตา กลุมเกษตรกร 

23. นางเปรมจิต เลานางเปลีย กลุมเกษตรกร 

24. นายเธียรชัย อารยางคกูร ผูเชี่ยวชาญ 

25. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ ผูเชี่ยวชาญ 

26. ดร.สริตา ปนมณี นักวชิาการ 



27. นายอดิเรก ปญญาลือ นักวชิาการ 

28. นางสาวทนิรัตน พิทกัษพงศเจริญ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

29. นางสาวสุภาพร อินขะ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
 

  
ภาพแสดงการประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีสู่งภาคเหนือ  

ระยะ 5 ป (2553-2557) รวมกับหนวยงานท่ีเกยวของ จ.เชยีงใหม 
 

• จังหวัดนาน 
 รายชื่อผูเขารวมประชมุ 

1. นายสุรเดช สุวรรณปากแพรก  รองผูวาราชการจังหวัดนาน 

2. นางสาวสุขุมาลย วิริโยธนิ   สํานักงานจังหวัดนาน 

3. นายสุวทิธิ เดษครุฑ   ปองกนัจังหวดันาน 

4. นายเสวก สายรุง นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

5. นางสาวสุภาพร แซล้ิม สํานักงานเกษตรและสหกรณ 

6. นางอังคนา พลาอาด นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

7. นางพิสลา บ้ังเงิน สาธารณสุขจงัหวัดนาน 

8. นางสาวพรพมิล อินธิศักด์ิ นักวชิาการสาธารณสุข 

9. นางวริศรา ยาสมุทร นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

10. นายปรัชญา ทวีกุล นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

11. นายอาวธุ ปทมุไพโรจน ผูใหญบานถ้ําเวียงแก 

12. นางมัย ปทมุไพโรจน เกษตรกร 

13. นางอัญชิสา แซทาว เกษตรกร 

14. นายสมพงษ สุทธิไชย องคการบริหารสวนตําบลนาไรหลวง 

15. นายวฑิูลย วารินันท นักวชิาการพฒันาชุมชนชํานาญการ 

16. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ ผูเชี่ยวชาญ 



17. ดร.สริตา ปนมณี นักวชิาการ  

18. น.ส.ทนิรัตน พิทกัษพงศเจริญ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

19. น.ส.สุภาพร อินขะ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

20. นายปยะพงษ มีปญญา เจาหนาที่โครงการขยายผลโครงการ

หลวงถ้ําเวยีงแก 

 

   
ภาพแสดงการประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีสู่งภาคเหนือ  

ระยะ 5 ป (2553-2557) รวมกับหนวยงานท่ีเกยวของ จ.นาน 
 

• จังหวัดเชยีงราย 
 รายชื่อผูเขารวมประชมุ 

1. นายสุรชยั ล้ินทอง  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 

2. นายนธิศ โควสุภัทร  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

3. นายอุดมศักด์ิ คํามูล  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงจงัหวดัเชียงราย 

4. นายสพล พรหมเทพ  หัวหนาฝายวชิาการ 

5. นายสุพจน บุญธรรม  นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

6. นายเชษฐพัพธ ชูเชียร  เกษตรและสหกรณจังหวัดเชยีงราย 

7. นายอุทิศ ชยูัง   นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

8. นายประพนัธ ทองสุข  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที ่15 

9. พ.ต.ท.วุฒิชยั ฉวีวัฒน  ตํารวจภูธรจังหวัดเชยีงราย 

10. นายมานพ พรมหนองแสน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ศูนยพฒันาสังคม

หนวยที่ 12 

11. นายเธียรชัย อารยางคกูร ผูเชี่ยวชาญ 

12. ดร.สริตา ปนมณี นักวชิาการ 

13. นางสาวสุภาพร อินขะ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 



 

   
ภาพแสดงการประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีสู่งภาคเหนือ  

ระยะ 5 ป (2553-2557) รวมกับหนวยงานท่ีเกยวของ จ.เชยีงราย 
 

• จังหวัดตาก 
รายชื่อผูเขารวมประชมุ 
1. นายสามารถ ลอยฟา  รองผูวาราชการจังหวัดตาก 

2. นายสุนทร เรืองคลาย  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

3. นายปรัชญา วเิศษรินทรา  นักพัฒนาระบบสารสนเทศปฏิบัติการ 

4. นายสุภทร สุปรียธิติกุล  เกษตรจังหวัดตาก 

5. นายบุญยืน สิทธิบาล  นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

6. นายธีรพงษ วงษพาณิช  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

7. นางจุฑาทิพย คําบุศย  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

8. นายเทิดเกียรติ พรมจันทร นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

9. นายสมัชชา สายการ  นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

10. นายอํานวยเดช เทพอําธร ปลัดอําเภอพบพระ 

11. พันเอกพทุธรัตน สุจริตจันทร จังหวัดทหารบกจังหวัดตาก 

12. พ.ต.นิรันดร พรหมมิรัตน  น.กร.ฟกส.กกล.นเรศวร 

13. นายเอกชัย กองทอง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

14. นายจําเนียร ศูนยตรง  พัฒนาการจังหวัดตาก 

15. นายประยงค อินชูรันต  หัวหนากลุมยทุศาสตรสํานกังานจังหวัดตาก 

16. ร.ท.เอกวิทย บุญทอง  หัวหนาชป.โครงการศูนยศิลปาชีพ 

17. นายพนาไพร แซมา  ผูใหญบานคีรีราษฎร 

18. นายปรีชา อยางยอดเยี่ยม ผูใหญบานใหมยอดคีรี 

19. นางสาวจัว แซยั้ง  เกษตรกร 



20. นางชมช่ืน ภัทรยีหวา  เกษตรกร 

21. นางสาวสุดารัตน อยางยอดเยี่ยม เกษตรกร 

22. นางหมอ แซวาง   เกษตรกร 

23. จ.ส.อ.นิรุตต์ิ หาญชาํนาญ ส.ปฏิบัติการโครงการศูนยศิลปาชีพ 

24. พ.ต.ล. วินยั ออมสุวรรณากุล รอง ผบก.ภ.จว.ตาก 

25. นายประจญ กสปยกลุ  หัวหนาศูนยสงเสริมการเกาตรที่สูงจังหวัดตาก 

26. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ  ผูเชี่ยวชาญ 

27. ดร.สริตา ปนมณี   นักวชิาการ  

28. น.ส.ทนิรัตน พิทกัษพงศเจริญ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

29. น.ส.สุภาพร อินขะ  นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

30. น.ส.สุจิตรา ทนดี  ธุรการ 

 

   
ภาพแสดงการประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีสู่งภาคเหนือ  

ระยะ 5 ป (2553-2557) รวมกับหนวยงานท่ีเกยวของ จ.ตาก 
 

• จังหวัดเพชรบูรณ 
รายชื่อผูเขารวมประชมุ 
1. นายสุทัศน ชัยสุวรรณ  นักวชิาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

2. นายชง แซสง   ผูชวยผูใหญบานทับเบิก 

3. นายวิศิษฎชัย นุใหม  เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ 

4. นายภวดล เตโช พนกังานประจําหองทดลองศูนยวิจยัและ

พัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ 

5. นายมณฑล สนามชยัสกุล นายอําเภอหลมเกา 

6. นางสาวพรพรรณินทร ทองถวง เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

7. นางสาวสุมาลี ถือศิลป นักพัฒนาชุมชน 



8. นายใจ แซเถา ผูใหญบานทับเบิก 

9. พ.ต.ท.เกียรติศักด์ิ ขอนพุดชา รองผกก.ป.สภ.หลมเกา 

10. ด.ต.ชัยรัตน ฤทธิ์เต ผบ.หมู (ป.) สภ.หลมเกา 

11. นายเธียรชัย อารยางคกูร ผูเชี่ยวชาญ 

12. ดร.สริตา ปนมณี นักวชิาการ 

13. นางสาวสุภาพร อินขะ นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

 

   
ภาพแสดงการประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีสู่งภาคเหนือ  

ระยะ 5 ป (2553-2557) รวมกับหนวยงานท่ีเกยวของ จ.เพชรบรูณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. แบบสัมภาษณ 
                                                                                แบบสัมภาษณท่ี........................ 

ผูสัมภาษณ............................................................................วันท่ีสัมภาษณ........................................ 

 
แบบสัมภาษณหนวยงาน 

 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรายงานผลการศึกษา

และแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง (พ.ศ.2552-2556) ให

คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 จากน้ันจึงได

จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานประกอบดวย 

การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตรวจสอบความสอดคลองกับยุทธศาสตร การรับฟง

ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตลอดจนการขออนุมัติแผน เพื่อนําไปสูการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

ตอไป ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบน

พื้นที่สูง ระยะ 4 ป (พ.ศ.2552-2556) จึงไดจัดเก็บขอมูลประเด็นแผนการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรรวม 4 ดานหลัก ไดแก (1) ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  

(2) ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกและการสรางมูลคาเพิ่ม (3) ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือ

ระหวางประเทศ และ (4) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 

 แบบสัมภาษณหนวยงานเพื่อใชประกอบการวางแผนปฏิบัติการฯ คร้ังนี้ จําแนกเปน 3 

สวน ประกอบดวย 

 สวนที่ 1 ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 

 สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการพฒันาเฮมพบนพื้นที่สูง ระยะ 4 ป (พ.ศ.2553-2556) 

 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 

 
ชื่อ-นามสกุลผูใหสัมภาษณ......................................................................................เบอรโทร

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

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
1.1 เพศ       ชาย  หญิง 

1.2 อาย ุ......................ป 

1.3 สังกัด.....................................................หนวยงาน..................................................... 

     ตําแหนง.................................................จังหวัด......................................................... 

1.4 โทรศัพทสํานักงาน...........................................โทรสาร................................................ 



สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีสู่ง ระยะ 4 ป (พ.ศ.2553-2556) 
นักวิจยั 
ยุทธศาสตรที่ 1 การศึกษาวิจยัและพฒันาเทคโนโลย ี สําคัญ

อยางยิ่ง 
สําคัญ สําคัญปาน

กลาง 
สําคัญนอย สําคัญนอย

ที่สุด 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงพันธุเฮมพเพื่อไดสาย
พันธุดีมีคุณภาพ 
THC ตองตํ่ากวา 0.3% (เอกสารการประชุมคณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติด วันที่ 12 มีค 2544) 

     

ผลผลิตสูงและเปอรเซ็นตเสนใยสูงและขอยาว      

การข้ึนทะเบียนพันธุ การรักษาพันธุและการขยายพันธุ      

เทคโนโลยีการสรางพันธุลูกผสม หมายเหตุ (ผลผลิตเสนใยและ

ผลผลิตเมล็ด) 

     

ผลผลิตเสนใยแหงควรจะไดอยางนอย 280 kg /ไร /ฤดูปลูก      

ผลผลิตเมล็ด ไมตํ่ากวา 200 kg/ไร/ฤดูปลูก และมีน้ํามันไม

นอยกวา 20 % หมายเหตุ คุณภาพของเสนใย 

     

ความยาวของเสนใยไดตามมาตรฐานของคณะกรรมการ

ผลิตภัณฑแปรรูปเสนใย 

     

วิธีทางเขตกรรมเพื่อลดจํานวนกิ่งและมีเสนใยยาว       

องคประกอบทางเคมีและทางกายภาพ      

แนวทางศึกษาและพัฒนาท่ี 2 การแปรรูปเสนใยเฮมพ
เพื่อสรางผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา 
การพัฒนาเสนใยเพื่อคุณภาพของผาทางดานความแข็งแรง 

นุม เบา บาง (เสนใยใชทําเคร่ืองนุงหม เบา นุม สบาย 

ถายเทอากาศดี เย็น และแข็งแรง) 

     

การพัฒนาเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร เพื่อทอหรือแปรรูปเสนใยให

ไดขนาดและคุณภาพตามความตองการของตลาด 

     

การพัฒนา นาโนเทคโนโลยี เพื่อสรางคุณสมบัติพิเศษ เชน

ไมมีกล่ินหรือมีกล่ินหอม ทนไฟ 

     

การใชเสนใยผสมในผลิตภัณฑเพื่อใชกับพืชผลทางการ

เกษตร เชน แวกซเคลือบผิวผลไม 

     

ศึกษาชนิดและปริมาณสาระสําคัญในเมล็ด 

 

     



ยุทธศาสตรที่ 1 การศึกษาวิจยัและพฒันาเทคโนโลย ี สําคัญ
อยางยิ่ง 

สําคัญ สําคัญปาน
กลาง 

สําคัญนอย สําคัญนอย
ที่สุด 

พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อความงาม / สปา ผลิตภัณฑบํารุงผิว / 

ลิปสติก / สบู 

     

พัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ แปง/น้ํามันหรืออาจมีสาร

อ่ืนที่สามารถใชประโยชนได 

     

พัฒนาเคร่ืองหีบน้ํามันจากเมล็ดใหมีคุณภาพสูงข้ึน  

(มากกวา 20%) 

     

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 กระบวนการแปรรูปจากสวน
อ่ืนๆ ของตนพืช และเศษเหลือทิ้งเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่ม 
พัฒนาแกนกลาง เพื่อทําเยื่อกระดาษ ที่นอนของคนและ 

สัตวเล้ียง 

     

อุตสาหกรรมยานยนต วัสดุกอสราง วัสดุการเรียนการสอน      

พัฒนาการใชประโยชนของใบเพื่อใชทําปุย / สปา สารชีว

ภัณฑ (กําจัดศัตรูพืช) ทํายาโดยอาศัยจุลินทรีย 

     

กากเหลือทําอาหารสัตว      

การแปรรูปจากทั้งลําตนเพื่อผลิตผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน ตนที่

เหลือจากการผลิตเมล็ด 

     

 

หนวยงาน 
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูกและการสราง
มูลคาเพิ่ม 

สําคัญ
อยางยิ่ง 

สําคัญ สําคัญปาน
กลาง 

สําคัญนอย สําคัญนอย
ที่สุด 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมเกษตรกรปลูกเฮมพ
เพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบการควบคุม 
สํารวจความตองการของตลาดเพื่อนํามาวางแผนการ

สงเสริมการปลูกเฮมพของเกษตรกร 

     

ควบคุมการปลูกภายใตขอกําหนด กําหนดเขต ควบคุมดูแล

ไมใหมีการปลูกพืชปลอมปน 

     

การสงเสริมการรวมกลุม (สหกรณเพื่อรับรองและควบคุม

คุณภาพ) 

     

การรวมกลุมผูแปรรูปภายในชุมชน (สหกรณผูผลิตเสนใยเฮมพ

แบบ Green) 

 

     



ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูกและการสราง
มูลคาเพิ่ม 

สําคัญ
อยางยิ่ง 

สําคัญ สําคัญปาน
กลาง 

สําคัญนอย สําคัญนอย
ที่สุด 

การทาํ Contract Farming โครงการนํารองรวมกับบริษทั

แปรรูปเฮมพในการดําเนนิกระบวนการผลิต 

     

มีระบบ Contract Farmingโดยบริษัทรับซื้อเสนใยจาก

เกษตรกรโดยผานโครงการหลวงและหนวยงานท่ีสามารถ

ควบคุมและรับรองได 

     

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 กระบวนการแปรรูปเสนใย การ
ผลิตสินคาหตัถกรรม และการตลาด 
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลอกเปลือก กอเสนใยแก

เกษตรกร 

     

การทาํมาตรฐานเสนใย (คุณภาพเสนใย การยอมสี)      

กระบวนการผลิตGreen organic      

การพัฒนาดานเทคโนโลยีดานส่ิงแวดลอม เชน ชุดฟอกยอม

เพื่อปองกันระบบน้ําเสีย 

     

การทาํ Branding เชน Green Hemp by Royal Project      

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ผลิตภัณฑจากน้ํามันในเมลด็ 
และกากเหลอืจากการแปรรูปการพัฒนาผลิตภณัฑจาก
น้ํามันในเมลด็ และกากเหลือจากการแปรรูป 
พัฒนาเสนใย(คุณภาพ)น้ํามนัจากเมล็ด (ยารักษาโรค 

อาหารเสริม เคร่ืองสําอาง ยาชะลอความแก) 

     

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ สําคัญ
อยางยิ่ง 

สําคัญ สําคัญปาน
กลาง 

สําคัญนอย สําคัญนอย
ที่สุด 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 กระบวนการในการกํากบั/
ควบคุมดูแล 
กระบวนการ/ข้ันตอนเดิมที่มีอยูแลวการลงทะเบียน เอกสาร

ตางๆ มีการตรวจสอบเอกสาร (ข้ันตอนปกติ) 

     

การบริหารจัดการและควบคุมดูแล  3 ระดับ 

(1) คณะกรรมการประสานงานและกํากับการพัฒนาและ
สงเสริมเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ 

(2) คณะอนุกรรมการอนวุิจัยและสงเสริมการปลูก 

     



ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ สําคัญ
อยางยิ่ง 

สําคัญ สําคัญปาน
กลาง 

สําคัญนอย สําคัญนอย
ที่สุด 

(3) คณะทํางาน (ระดับพื้นที่) (คณะทํางานติดตามและ

ตรวจสอบในระดับพื้นที่) 

ควรเสนอใหมคีณะทํางานชดุที่ 3 (อยูในระดับพื้นที่) เพิม่เติม 

องคประกอบของคณะทํางาน 

(1) ทั้งระดับอําเภอ (นายอําเภอ) และระดับจังหวัด  

       (ผูวาราชการจังหวัด) 

(2) โดยในแตละระดับของคณะทํางานควรจัดหา
คณะทํางานเองในพ้ืนที่ คณะทํางานระดับพื้นที่ที่

สอดคลองตามคณะทํางานในระดับใหญ 

(3) คณะทํางานในระดับพืน้ที ่โดยพิจารณาความ
เหมาะสมตามขอบเขตของพ้ืนที ่โดยความเห็นชอบ

ของนายอําเภอ โดยควรต้ังคณะทํางานกาํกับ

ติดตาม ตรวจสอบพื้นที่การปลูกเฮมพ 

(4) คณะทํางาน ควบคุม ติดตามและประเมนิผลระดับ

พื้นที่ โดยมีนายอําเภอ เปน ประธาน 

     

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ดานขอกฎหมาย 
การพิจารณาขอกฎหมายระดับกระทรวง   กฎหมายตางๆ ที่

เกี่ยวของ  เนื่องจากใชระยะในการดําเนินการมาก  จึงควร

ดําเนินการควบคูไปกับการจําแผนปฏิบัติการ 

     

หาแนวทางในการกําหนดขอกฎหมาย (หลังจากโครงการนํา

รองดําเนินการไปแลว 1-2 ป) 

     

การแกไขขอกฎหมาย มีขอมูลที่เกิดข้ึนจริง ควรมีข้ันตอน

ตางๆอยางชัดเจน มีขอขัดของตางๆ แลวจะดําเนินการแกไข

ตอไป  

     

ควรมีการประชุมหารือ หนวยงาน/กลุมที่เกี่ยวกับทางดาน

กฎหมาย  และนําเสนอใหกับ อย. พิจารณาตอไป 

     

พิจารณาปรับปรุง แกไขระเบียบ ระเบียบของสาธารณสุข   

สามารถที่จะเพิ่มคําวา กําหนดขอยกเวนกรณีของกัญชง 

ข้ันตอนของการขออนุญาตอาจไมตองถึงคณะรัฐมนตรี จะทําให

กระบวนการขออนุญาตงายข้ึน ถึงแคเลขาฯ อย. 

     



ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ สําคัญ
อยางยิ่ง 

สําคัญ สําคัญปาน
กลาง 

สําคัญนอย สําคัญนอย
ที่สุด 

การขอนุญาตพื้นที่ปลูกและบุคคลที่ปลูกได ควรมีหนวยงาน

กลาง รวบรวมและเสนอขออนุญาตตอ อย.  

     

การจัดทําปฎิทินหรือใบคําขออนุญาตปลูกควรจะไมเกิน

เดือน พฤศจิกายน เพื่อจะไดทันฤดูการปลูก 

     

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การกําหนดขอบเขตพื้นท่ีใน
การสงเสริม 
การกําหนดและควบคุมพื้นที่   

     

พื้นที่โครงการหลวง       

พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง       

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ       

เผามง และพื้นที่อ่ืนที่เหมาะสม ภายใตการควบคุมดูแลของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

     

 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเหน็อ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือตอบแบบสัมภาษณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) 65 หมู 1 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 
65 Suthep Road, Chiang Mai, 50200  Thailand Tel. 053-328496-98 Fax. 053-328494 



แบบสัมภาษณท่ี............................ 

ผูสัมภาษณ............................................................................วันท่ีสัมภาษณ............................................. 

 
แบบสัมภาษณผูนําชุมชน 

 
แบบสัมภาษณชุดนี้จัดทําข้ึนเพื่อสัมภาษณตัวแทนชุมชนถึงศักยภาพพ้ืนที่ในการสงเสริม

การปลูกเฮมพ โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

 แบบสัมภาษณผูนําชุมชนเพื่อใชประกอบการวางแผนปฏิบัติการฯ คร้ังนี้ จําแนกเปน 5 

สวน ประกอบดวย 

 สวนที่ 1 ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 

 สวนที่ 2 ขอมลูทั่วไปของพืน้ที ่

 สวนที่ 3 ศักยภาพของชุมชนตอการสงเสริมการปลูกเฮมพในพื้นที ่

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 

 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
1.1 เพศ       ชาย  หญิง 

1.2 อาย ุ......................ป 

1.3 ชนเผา...................................................... 

1.4 ตําแหนงในหมูบาน.................................... 

1.5 หมูบาน.....................................................ตําบล.......................................................... 

      อําเภอ......................................................จงัหวัด......................................................... 

เบอรโทรศัพท............................................ 

 
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของพื้นที ่
2.1 จํานวนประชากรในหมูบาน.................................คน 

2.2 จํานวนครัวเรือน..................................................ครัวเรือน 

2.3 ลักษณะภูมิประเทศ     ภูเขาสลับซับซอน     พืน้ที่ลาดชัน       พืน้ทีร่าบ       ที่ดอน 

2.4 อยูในเขต     อุทยาน      ปาสงวน      เขตอนุรักษพนัธุสัตวปา 

2.5 ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูหนาวชวงเดือน.........................................ฤดูรอน ชวงเดือน............... 

      ฤดูฝนชวงเดือน...................................... 



2.6 ความสูงจากระดับน้าํทะเล................................................เมตร 

2.7 แหลงน้ําธรรมชาติ มีจํานวน.....................แหลง ไดแก........................................................ 

2.8 แหลงน้ํา     บอน้ํา        สระน้ํา         เข่ือน        น้าํบาดาล       แทงเก็บน้าํ    

                       อ่ืนๆ ระบุ................... 

2.7 การรวมกลุมในชุมชน       มี        ไดแก................................................. 

               ไมม ี  

2.8 แหลงเงนิทุน       อบต.     กองทนุหมูบาน      ธนาคาร       อ่ืนๆ ระบุ........................ 

2.9 อาชพีหลัก          ภาคการเกษตร      ปลูกพืช   ระบุ................................................   

                       เล้ียงสัตว ระบุ...............................................  

                       ทัง้ปลูกพืชและเล้ียงสัตว 

         นอกภาคการเกษตร         คาขาย ระบุ.......................................... 

                                                                      รับจาง ระบุ.......................................... 

                                                                      อ่ืนๆ    ระบุ.......................................... 

2.11 รายได............................................บาทตอครัวเรือนตอป 

2.12 มีหนวยงานใดบางทีเ่ขามาดําเนนิงานในพื้นที่ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 อบต.         สาธารณสุข        กศน.          เกษตรจังหวัด          เกษตรอําเภอ              

พาณิชยจังหวดั 

 ทหาร         ตชด.                 ป.ป.ส.       มหาวิทยาลัย           กรมทรัพยากรน้าํ          

สงเสริมสหกรณ   

          อ่ืนๆ  ระบุ…................................................................................... 

 
สวนที่ 3 ศักยภาพของชมุชนตอการสงเสริมการปลูกเฮมพในพื้นที ่

รายละเอียด มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

3.1 ความพรอมของชุมชนในการดําเนนิงานตาม

แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ 

     

3.2 ภายในชุมชนมีความรูในการปลูกเฮมพ      

3.3 ภายในชุมชนมีความรูในการแปรรูปและ

ผลิตภัณฑเฮมพ เชน เส้ือผา กระเปา หมวก 

     

3.4 ชุมชนมีการรวมกลุมเพือ่สงเสริมการปลูกเฮมพ      

3.5 ชุมชนมีแหลงเงินทนุเพือ่ใชในการแปรรูปเฮมพ      

3.6 คนในชุมชนทราบถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในการ      



รายละเอียด มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

ใหความรูเร่ืองการปลูก การแปรรูป การผลิตภัณฑ

เฮมพใหแกคนในชุมชน 

 

3.7 คนในชุมชนมีความเขาใจดานกฎหมายทีจ่ะนํามา

ควบคุมพืน้ที่สงเสริมการปลูกเฮมพ 

     

3.8 ในชุมชนมีพื้นที่สําหรับสงเสริมการปลูกเฮมพ      

 
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะและความคิดเหน็อ่ืนๆ 
 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือตอบแบบสัมภาษณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) 65 หมู 1 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 
65 Suthep Road, Chiang Mai, 50200  Thailand Tel. 053-328496-98 Fax. 053-328494 

 
 
 
 
 
 
 



แบบสัมภาษณท่ี............................ 

ผูสัมภาษณ............................................................................วันท่ีสัมภาษณ........................................ 

 
แบบสัมภาษณเกษตรกร 

 
แบบสัมภาษณชุดนี้จัดทําข้ึนเพื่อสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกเฮมพในพื้นที่ความดูแลของ

โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และในพ้ืนที่

ที่มีเกษตรกรผูปลูกเฮมพ โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 แบบสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกเฮมพเพื่อใชประกอบการวางแผนปฏิบัติการฯ คร้ังนี้ 

จําแนกเปน 5 สวน ประกอบดวย 

 สวนที่ 1 ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 

 สวนที่ 2 ขอมลูทั่วไปของเฮมพ 

 สวนที่ 3 ข้ันตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ  

สวนที่ 4 ทัศนคติของชนเผามงเร่ืองการสงเสริมการปลูกเฮมพใหกับชนเผาอ่ืน 

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 

 
ชื่อ-นามสกุลผูใหสัมภาษณ......................................................................................เบอรโทร........................ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 

1.1 เพศ       ชาย   หญิง 

1.2 อาย ุ......................ป 

1.3 ชนเผา...................................................... 

1.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน................................................ 

1.5 หมู....................บาน.....................................................ตําบล................................... 

      อําเภอ......................................................จงัหวัด................................................... 
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของเฮมพ 
2.1 การใชประโยชนจากเฮมพ 

 เปนสวนหนึ่งของพิธกีรรม       ส่ิงทอ ใชในครัวเรือน เชนเส้ือผา กระโปรง  

 สรางรายได โดย............................................................................................  

 อ่ืนๆ ระบุ..................................... 

 



2.2 การปลูกเฮมพ   เคยปลูก  อดีต.............ปมาแลว  ปจจุบัน  

                                      ไมเคยปลูก  ซื้อวัตถุดิบมาจาก................. ราคา............. บาท/มวน 

      2.2.1 เมล็ดพันธุเฮมพทีน่ํามาปลูกไดจาก  การเกบ็ทําพันธุ   ไดจากหนวยงาน.............. 

2.2.2 ลักษณะภูมิอากาศทีป่ลูก      หนาว      รอน   ฝน 

2.2.3 วิธีการปลูก

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

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

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

2.2.4 พื้นที่ปลูกเฮมพ................... ไรตอคร้ัง  

2.2.5 พื้นที่ปลูกอยู  นอกเขต  ในเขต   อุทยาน ปาสงวน  อ่ืนๆ ระบุ................... 

2.2.6 ความสูงของพืน้ที่ปลูกจากระดับน้ําทะเล............................เมตร 

2.2.7 จํานวนคร้ังที่ปลูก........................ตอป 

2.2.8 ปริมาณที่ปลูก.....................ตอคร้ัง  

2.2.9 ผลผลิตที่ได.......................................ตอคร้ัง 

2.2.10 ภายใตการควบคุมของหนวยงาน......................................... 

2.3 การแปรรูป (ตอบไดมากวา 1 ขอ) 

 ลอกเปลือก   ยอมสี   ปนดาย    เสนใย   ทอเปนผืน 

2.4 ตลาดเฮมพ 

2.4.1   พอคามารับซื้อในหมูบาน มาจาก.................................. ราคารับซื้อ...................... 

2.4.2   นําไปขายเองนอกหมูบาน สถานที่ขาย........................... ราคารับซื้อ...................... 

2.4.3   มีหนวยงาน.............................................รับซือ้ วิธีรับเงิน...................................

ราคาขาย.................................. 

2.4.4   อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................................... 

2.5 การตั้งกลุมกัญชง  มีการต้ังกลุม ต้ังแตปพ.ศ..........จํานวนสมาชิกปจจุบัน.........คน  

                                  ไมมีการต้ังกลุม 
 
สวนที่ 3 ขั้นตอนการไดรบัอนุญาตปลกูเฮมพ (หากไมไดรับอนญุาตใหขามไปสวนที่ 4) 
3.1 ข้ันตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ  

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

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

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



3.2 ปญหาอุปสรรคในการขออนุญาตปลูกเฮมพในพืน้ที่ของเกษตรกร 

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

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

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

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

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

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

สวนที่ 4 ทัศนคติของชนเผามงเรื่องการสงเสริมการปลูกเฮมพใหกับชนเผาอ่ืน 
 

สงเสริมใหชนเผาอ่ืนปลูกได................................................................................................... 

 ไมอยากใหสงเสริมใหชนเผาอ่ืน เพราะ.................................................................................. 
 

สวนที่ 5 ขอเสนอแนะและความคิดเหน็อ่ืนๆ 
 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือตอบแบบสัมภาษณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) 65 หมู 1 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 
65 Suthep Road, Chiang Mai, 50200  Thailand Tel. 053-328496-98 Fax. 053-328494 
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