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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

บทน ำ : 
พืน้ท่ีสงู หมำยถึง “พืน้ท่ีท่ีเป็นภเูขำ หรือพืน้ท่ีท่ีมีควำมสงูกว่ำ 500 เมตรจำกระดบัทะเลขึน้ไป หรือ

เป็นท่ีอยูข่องชำวเขำเผ่ำตำ่ง ๆ และชนกลุ่มน้อยหรือเป็นท่ีตัง้บ้ำนเรือนและท่ีท ำกิน” พืน้ท่ีส่วนนีค้รอบคลมุ
พืน้ท่ีประมำณ 67.22 ล้ำนไร่ คดิเป็นร้อยละ 53 ของพืน้ท่ีใน 20 จงัหวดั  ครอบคลมุลุ่มน ำ้หลกัของประเทศ
ไทย 14 ลุ่มน ำ้  พืน้ท่ีเหล่ำนีเ้ป็นถ่ินท่ีอยู่ของชนชำวเขำเผ่ำต่ำงๆ มีจ ำนวนประชำกร 1,203,149 คน       
(พ.ศ. 2545) อำศยักระจัดกระจำยอยู่ในหมู่บ้ำนทัง้หมด 4,192 หมู่บ้ำน  เป็นพืน้ท่ีป่ำต้นน ำ้ล ำธำร 
ประมำณร้อยละ 88 ของหมู่บ้ำนมีกำรคมนำคมยำกล ำบำก ท ำให้หน่วยงำนของรัฐเข้ำไปด ำเนินงำน       
บนพืน้ท่ีสงูได้ไมท่ัว่ถึง  

กำรพัฒนำพืน้ท่ีสูงเร่ิมด ำเนินกำรมำตัง้แต่ พ.ศ. 2498 โดยระยะแรกเน้นกำรพัฒนำเพ่ือแก้ไข
ปัญหำควำมมัน่คงชำยแดน ตอ่มำเม่ือพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ตัง้โครงกำร
หลวง และโครงกำรพระรำชด ำริ อ่ืนๆ ท่ีด ำเนินกำรในภำคเหนือ เป็นต้นมำ กำรพฒันำจึงมุ่งแก้ไขปัญหำ
กำรปลกูฝ่ิน กำรพฒันำคณุภำพชีวิตของชำวเขำ และกำรฟืน้ฟูป่ำต้นน ำ้ล ำธำร  จำกผลกำรด ำเนินงำนบน
พืน้ท่ีสูงเป็นแหล่งขององค์ควำมรู้ส ำคัญและเป็นแม่แบบของกำรพัฒนำชนบทบนพืน้ท่ีสูง โดยอำศัย
ฐำนควำมรู้เป็นกลไกส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำดงักล่ำว จนได้รับกำรยอมรับในระดบันำนำชำต ิ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพฒันำทำงเลือกเพ่ือทดแทนกำรปลูกฝ่ิน  อย่ำงไรก็ตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ  
ยงัเป็นกำรด ำเนินงำนเฉพำะวตัถุประสงค์ และเฉพำะพืน้ท่ีท่ีแต่ละหน่วยงำนรับผิดชอบ จึงไม่ครอบคลุม
พืน้ท่ีสงูทัง้หมด และขำดกำรขบัเคล่ือนท่ีจะท ำให้กระบวนกำรท ำงำนเกิดควำมเช่ือมโยงและส่งเสริมซึ่งกนั
และกนั ท ำให้ภำพรวมของกำรพฒันำพืน้ท่ีสงูยงัขำดทิศทำงและยทุธศำสตร์ท่ีจะขบัเคล่ือนงำนด้ำนต่ำงๆ 
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลท่ียัง่ยืน  ดงันัน้จ ำเป็นต้องก ำหนดยทุธศำสตร์กำรพฒันำพืน้ท่ีสงู
ท่ีเหมำะสม และปรับปรุงกระบวนทรรศน์กำรพฒันำให้สอดรับกบับริบทของสภำพแวดล้อมภำยในประเทศ
และสภำพแวดล้อมของโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว โดยผ่ำนกำรศึกษำและวิเครำะห์บนพืน้ฐำนของ
กระบวนกำรมีส่วนร่วมและเช่ืองโยงกับทุกภำคส่วน เพ่ือให้กระบวนกำรพัฒนำเกิดกำรบูรณำกำรทุกมิติ  
โดยจัดท ำเป็นแผนยุทธศำสตร์ระยะยำว 10 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงด ำเนินงำนของทุกส่วนรำชกำร 
และหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องทัง้ภำครัฐและเอกชน ในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัตอ่ไปในอนำคตข้ำงหน้ำ 
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วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือศกึษำ รวบรวมข้อมลู และทบทวนผลส ำเร็จและปัญหำท่ียงัคงมีอยู่จำกกำรด ำเนินงำนวิจยัและ
พฒันำพืน้ท่ีสงูภำคเหนือของประเทศท่ีผ่ำนมำ ทัง้โครงกำรหลวง โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ และ
โครงกำรอ่ืนๆของหนว่ยงำนของรัฐและเอกชนในระยะ 25 ปีท่ีผำ่นมำ   

2. เพ่ือศกึษำและวิเครำะห์ผลกำรศกึษำวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับริบทของกำรพฒันำพืน้ท่ีสงูและปัญหำและ
ผลกระทบกับชุมชนบนพืน้ท่ีสูง วิเครำะห์สถำนกำรณ์สภำวะแวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอก รวมถึง
กำรศึกษำวิเครำะห์ปัจจัยทำงสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ท่ีส่งผลกระทบต่อควำมเปล่ียนแปลงใน
อนำคตของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู   

3. เพ่ือจดัท ำยทุธศำสตร์กำรพฒันำคน ชมุชน และกำรฟืน้ฟูและอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติบนพืน้ท่ีสงู
ภำคเหนือ ส ำหรับช่วงเวลำ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562) โดยมุ่งเป้ำหมำยกำรพัฒนำให้คนอยู่อำศยักับป่ำได้
อยำ่งยัง่ยืน มีควำมสำมำรถปรับตวักบับริบทโลกทัง้ในปัจจบุนัและในอนำคต 
 

วิธีด ำเนินงำน :  

1. ศกึษำ รวบรวมและทบทวนผลกำรด ำเนินงำนวิจยัและพฒันำพืน้ท่ีสงูภำคเหนือของประเทศใน
ระยะ 25 ปี ท่ีผ่ำนมำ  ประกอบด้วยขัน้ตอน  (1) สงัเครำะห์และสรุปบทเรียนจำกกำรพฒันำพืน้ท่ีสงูระยะท่ี
ผ่ำนมำ 25 ปี  (2) วิเครำะห์ปัจจยัและเง่ือนไขของควำมส ำเร็จ และปัญหำท่ีคงมีอยู่ ในกำรด ำเนินงำนพฒันำ 
และอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติของพืน้ท่ีสงู   (3) วิเครำะห์ควำมส ำคญัของกำรพฒันำบนพืน้ท่ีสูงตอ่ระบบ
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม และ(4)วิเครำะห์เปรียบเทียบภำพกำรพฒันำพืน้ท่ีสงู ในระยะท่ีผ่ำนมำ
รวมทัง้แนวทำงด ำเนินกำรให้ประสบควำมส ำเร็จในระยะตอ่ไป  

2.จดัท ำยทุธศำสตร์กำรพฒันำเชิงอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติบนพืน้ท่ีสูงภำคเหนือใน
ชว่งเวลำ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)  ประกอบด้วยขัน้ตอน  

 2.1 วิเครำะห์กำรเปล่ียนแปลงบริบทโลก ภูมิภำค ทิศทำงของประเทศท่ีจะส่งผลกระทบตอ่พืน้ท่ี
สูง  วิเครำะห์สถำนกำรณ์ของประชำกร สภำพเศรษฐกิจและสงัคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
และกำรพฒันำในเชิงบริบทลุ่มน ำ้ ตลอดจนคำดกำรณ์สถำนภำพของชมุชนบนพืน้ท่ีสงูในระยะ 10 ปี โดย
สมัภำษณ์ตวัแทนชมุชนในพืน้ท่ี 20 จงัหวดั  จ ำนวน 365 คน และสมัภำษณ์ผู้แทนหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องท่ี
ด ำเนินกำรในพืน้ท่ีสงู จ ำนวน 250 คน   

2.2 จัดประชุมระดมควำมคิดเห็นระดบัจงัหวัดร่วมกับผู้ แทนชุมชน และหน่วยงำนในพืน้ท่ี  20   
จงัหวดั จ ำนวน 20 ครัง้ มีผู้ เข้ำร่วมประชมุทัง้สิน้  591 คน เพ่ือประเมินผลกระทบจำกกำรพฒันำท่ีผ่ำนมำ 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงทัง้ผลกระทบด้ำนบวกและด้ำนลบ ศกัยภำพและโอกำสในกำร
พฒันำ และประเดน็กำรพฒันำท่ีส ำคญั   

2.3 วิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส และข้อจ ำกัด (SWOT Analysis) ในกำรพฒันำเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดล้อมภำยใต้บริบทนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำของไทย และของโลก เพ่ือใช้ในกำร
จดัท ำประเดน็ยทุธศำสตร์และแนวทำงกำรพฒันำ  

2.4 ก ำหนดวิสัยทัศน์และทิศทำงกำรพัฒนำพืน้ท่ีสูง โดยจัดประชุมสัมมนำร่วมกับผู้ แทน
หน่วยงำนในพืน้ท่ี 9 จงัหวดัภำคเหนือ มีผู้ เข้ำร่วมประชมุ 80 คน เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำ วิสยัทัศน์ ประเด็น
ยทุธศำสตร์ และแนวทำงกำรพฒันำ    

2.5 ยกร่ำงรำยละเอียดยุทธศำสตร์ฯ  โดยจัดประชุมสัมมนำเพ่ือพิจำรณำและปรับปรุงร่ำง
ยทุธศำสตร์ฯ  ตลอดจนบูรณกำรแผนงำน โครงกำรร่วมกับหน่วยงำนส่วนกลำงท่ีเก่ียวข้อง และตวัแทน
ชมุชน มีผู้ เข้ำร่วมประชมุ 86 คน   

2.6 จดัท ำยทุธศำสตร์กำรพฒันำเชิงอนรัุกษ์และฟืน้ฟทูรัพยำกรธรรมชำติบนพืน้ท่ีสงูภำคเหนือใน
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)  และข้อเสนอแนวทำงกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ท่ีเช่ือมโยงนโยบำย 
กิจกรรม และงบประมำณจำกระดบักระทรวงจนถึงระดบัชมุชน  และรูปแบบองค์กรกำรบริหำร และพฒันำ
ยทุธศำสตร์พืน้ท่ีสงูใน 10 ปีข้ำงหน้ำ    
 

พืน้ที่เป้ำหมำย  :  

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงรำย พะเยำ ล ำพูน แพร่ น่ำน ล ำปำง ตำก เพชรบูรณ์ เลย พิษณุโลก 
สโุขทยั ก ำแพงเพชร กำญจนบรีุ อทุยัธำนี สพุรรณบรีุ รำชบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์และเพชรบรีุ 
 

ผลกำรศึกษำ :  
1) บทเรียนจำกกำรพัฒนำพืน้ท่ีสูงระยะท่ีผ่ำนมำ 25 ปี     

  ระยะแรกช่วงปี พ.ศ.2498-2511  กำรพฒันำพืน้ท่ีสงูเน้นสร้ำงควำมมัน่คงตำมแนวชำยแดน 
และกำรแก้ปัญหำกำรปลูกฝ่ิน โดยใช้แนวคิดเก่ียวกับรัฐกันชนและกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคง  
ร่วมกบัแนวคดิเก่ียวกบักำรลดพืน้ท่ีปลกูฝ่ินโดยกำรปลกูพืชทดแทน โดยช่วงนีส้่วนใหญ่เป็นกำรด ำเนินของ
ต ำรวจตระเวนชำยแดน กองสงเครำะห์ชำวเขำ กรมประชำสงเครำะห์ และกรมป่ำไม้ 
  ช่วงปี พ.ศ. 2512-2534  เร่ิมต้นโครงกำรพระรำชด ำริ  โดยช่วงนีห้น่วยงำนของภำครัฐยงัให้
ควำมส ำคญักำรแก้ไขปัญหำกำรปลูกฝ่ิน  ควบคู่กับกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงเป็นหลัก  เพ่ือให้
ด ำเนินกำรสืบเน่ืองจำกช่วงแรก  และมีจุดเปล่ียนท่ีส ำคญัของกำรพฒันำบนพืน้ท่ีสงูเกิดขึน้ในช่วงนี ้โดยมี
โครงกำรพระรำชด ำริและโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเข้ำมำด ำเนินกำร เพ่ือพัฒนำชีวิตควำม
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เป็นอยูข่องชำวเขำ ลดกำรปลกูพืชเสพติด และกำรอนรัุกษ์ฟืน้ฟูป่ำต้นน ำ้ล ำธำร เช่น โครงกำรหลวง   ศนูย์
กำรศึกษำพฒันำห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์พัฒนำและบริกำรท่ีสูงตำมพระรำชด ำริ
โครงกำรพัฒนำดอยตุง เป็นต้น มีกำรจัดตัง้ส ำนักงำน ปปส. เพ่ือเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรก ำหนด
นโยบำย และกำรประสำนงำนด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติด โดยกำรด ำเนินงำนในช่วงแรกท่ี
เก่ียวข้องกบัชำวเขำ และกำรปลกูทดแทนพืชเสพติด นอกจำกนีก้ำรพฒันำพืน้ท่ีสูงช่วงนีมี้กำรจดัตัง้ศนูย์
สง่เสริมกำรเกษตรท่ีสงูหลำยแหง่  และมีโครงกำรท่ีได้รับควำมชว่ยเหลือจำกตำ่งประเทศเพิ่มมำกขึน้ โดยมี
โครงกำรท่ีส ำคญัๆ ได้แก่ โครงกำรพฒันำท่ีสงูดอยแปเป้อ โครงกำรพฒันำท่ีสงูดอยยำว-ผำหม่น โครงกำร
พฒันำเฉพำะพืน้ท่ีโครงกำรพฒันำส่ือบนท่ีสงู ซึ่งโครงกำรดงักล่ำวเน้นในเร่ืองกำรลดกำรปลกูและเสพฝ่ิน 
เป็นส ำคญั  
  ช่วงปี พ.ศ.2535-2545 หน่วยงำนท่ีด ำเนินกำรบนพืน้ท่ีสงูได้น ำแนวคิดเก่ียวกบักำรพฒันำชนบท
แบบผสมผสำน ซึง่เป็นกำรบรูณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  โดยมีกำรจดัแผนพฒันำ 
และแผนแม่บทท่ีส ำคญัในกำรพฒันำพืน้ท่ีสงู  เช่น  แผนแม่บทเพ่ือกำรพฒันำชมุชนสิ่งแวดล้อม และกำร
ควบคมุพืชเสพติดบนพืน้ท่ีสูง ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2535 – 2539) และฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2540 – 2544) ร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง (สภำควำมมัน่คงแห่งชำติ, 2535) ได้ก ำหนดนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำควำม
มัน่คงแห่งชำติเก่ียวกับชำวเขำ และกำรปลกูพืชเสพติด เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุก
ท ำลำยป่ำ กำรจดัระเบียบกำรปกครอง กำรแก้ไขปัญหำสถำนะบคุคล และกำรจดัตัง้ถ่ินฐำนท่ีอยู่อำศยัของ
ชุมชนบนท่ีสูง ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยกำรพฒันำชุมชนบนพืน้ท่ีสูงของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องได้น ำ
แนวคิดกำรมีส่วนร่วม และร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ของรัฐบำลไทย องค์กรเอกชน รวมทัง้องค์กำร
ควำมร่วมมือ นำนำชำต ิอำทิเช่น  โครงกำรพฒันำดอยตงุ  โครงกำรพฒันำพืน้ท่ีสงูไทย-เยอรมนั  โครงกำร
พัฒนำท่ีสูงไทย-นอรเวย์ โครงกำรพัฒนำท่ีสูงไทย-ออสเตรเลีย  โครงกำรพัฒนำท่ีสูงไทย -เบลเย่ียม 
โครงกำรพัฒนำท่ีสูงดอยสำมหม่ืน  มีกำรพัฒนำด้ำนสิทธิมนุษยชนและจัดท ำข้อก ำหนดด้ำนกฎหมำย
เก่ียวกบักำรใช้ท่ีดินเร่ิมด ำเนินกำรในแผนพฒันำ ฯ ฉบบัท่ี 7 ถึงฉบบัท่ี 9  เช่น มีกำรก ำหนดแนวทำงกำร
จดักำรแก้ปัญหำเก่ียวกับกำรใช้พืน้ท่ีของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงเขตป่ำอนุรักษ์ของรัฐบำล   โดยมติ ครม. เม่ือ
วนัท่ี 16 กนัยำยน พ.ศ. 2540 ได้เห็นชอบแผนกำรจดักำรทรัพยำกรท่ีดินและพืน้ท่ีป่ำไม้ระดบัพืน้ท่ี เพ่ือ
บริหำรจดักำรทรัพยำกรท่ีดนิและป่ำไม้อยำ่งเป็นระบบ โดยเน้นด้ำนกำรอนรัุกษ์ควบคูก่บักำรพฒันำท่ียัง่ยืน 
โดยรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ท่ีเหลืออยู่ และฟืน้ฟูทรัพยำกรป่ำไม้ท่ีเส่ือมสภำพ  ทัง้นีอ้ยู่บนหลกักำรลดปัญหำ
ควำมขดัแย้งกำรใช้ทรัพยำกรป่ำไม้ในพืน้ท่ี    

ช่วงปี พ.ศ.2546-ปัจจุบัน แนวคิดกำรพฒันำพืน้ท่ีสงูในปัจจบุนัสอดคล้องกบัแผนพฒันำฯ ฉบบั
ท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซึ่งน้อมน ำหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรพฒันำ
ประเทศ โดยมุ่งให้คนเป็นศนูย์กลำงของกำรพฒันำและให้ควำมส ำคญักับกำรมีส่วนร่วมในทุกระดบัและ
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เป็นกำรพฒันำเชิงอนรัุกษ์มำใช้พฒันำบนพืน้ท่ีสงู  โดยมีกำรจดัท ำแผนแม่บทและแผนพฒันำแบบบรูณำ
กำรท่ีเช่ือมโยงทุกมิติและยึดหลกั “ภูมิสังคม” ควำมแตกต่ำงของควำมหลำกหลำยของธรรมชำติ ควำม
หลำกหลำยทำงวฒันธรรมตำมสภำพแวดล้อมของพืน้ท่ีและวิถีชีวิตของชมุชนและสงัคมนัน้ๆ ดงัจะเห็นได้
จำกแผนแม่บทศนูย์พฒันำโครงกำรหลวงระยะท่ี 3 (พ.ศ.2550-2554)ท่ีมุ่งให้เป็นต้นแบบของกำรพฒันำ
พืน้ท่ีสงูท่ีบรูณำกำรควำมรู้ใหม่กบัภูมิปัญญำของชมุชนท้องถ่ิน แผนปฏิบตัิกำรโครงกำรขยำยผลโครงกำร
หลวง แผนแม่บทโครงกำร “รักษ์น ำ้เพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” แผนปฏิบตัิกำรโครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
โครงกำรหลวงและพฒันำศกัยภำพชุมชนบนพืน้ท่ีสงู    รวมถึงแผนแม่บทโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
เพ่ือแก้ปัญหำพืน้ท่ีกำรปลกูฝ่ินอยำ่งยัง่ยืน   เป็นต้น  

สรุปบทเรียนกำรพฒันำพืน้ท่ีสงูได้น ำแนวคิดกำรพฒันำท่ียัง่ยืนมำใช้ เน่ืองจำกสำเหตขุองควำม
กดดนัท่ีเกิดขึน้จำกควำมไมส่มดลุของกำรเร่งรัดพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ กำรลงทนุในโครงสร้ำงปัจจยัพืน้ฐำน 
และกำรใช้วตัถุดิบจำกกำรทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินขีดควำมเหมำะสม  ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรเร่งพฒันำ
เศรษฐกิจของประเทศในชว่งแผนพฒันำ ฯฉบบัท่ี 1- ฉบบัท่ี 6  เน้นกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจเป็นส ำคญั และ
สร้ำงควำมเส่ือมถอยในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและควำมเล่ือมล ำ้ทำงสังคมและสร้ำง
ปัญหำควำมไมส่มดลุในสงัคมไทย  เชน่เดียวกบักำรพฒันำพืน้ท่ีสงู ท่ีมีกำรมีกำรส่งเสริมกำรเพำะปลกูเพ่ือ
กำรค้ำอย่ำงกว้ำงขวำงเหมือนกับพืน้ท่ีรำบ ก่อให้เกิดผลกระทบกับทรัพยำกร ดิน น ำ้ ป่ำ  และควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพของระบบนิเวศน์  จำกควำมไม่สมดลุระหว่ำงกำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจและสงัคม 
กบัสภำพควำมเส่ือมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยแตล่ะช่วงสำมำรถสรุปบทเรียนกำร
พฒันำพืน้ท่ีสงูดงันี ้

กำรสร้ำงควำมม่ันคงตำมแนวชำยแดน ทัง้ด้ำนป้องกนัตำมแนวชำยแดน และกำรเคล่ือนย้ำย
และอพยพของกลุ่มชำวเขำ โดยเข้ำไปให้กำรสงเครำะห์และช่วยเหลือชำวเขำในรูปแบบต่ำง ๆ ทัง้กำร
จดัแบง่ท่ีดนิท ำกินให้เป็นหลกัแหลง่  สง่เสริมอำชีพ และจดัหำบริกำรท่ีจ ำเป็น   

กำรแก้ปัญหำกำรปลูกฝ่ิน ได้มีกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชทดแทนฝ่ิน เช่น กำแฟ ถัว่แดง และไม้
ผลเมืองหนำว เป็นต้น จำกหนว่ยงำนของภำครัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศและกำรสนบัสนนุจำกหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้องมำกกว่ำ 90 หน่วยงำน ควบคู่กับกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมัน่คงเป็นหลกั เช่น โครงกำรหลวง  
มลูนิธิสง่เสริมผลผลิตชำวไทยภเูขำ  รวมทัง้องค์ระหว่ำงประเทศ เช่น UNFDAC HAMP  มุ่งเน้นกำรพฒันำ
ท่ีมีเป้ำหมำยเพ่ือให้ชำวเขำลดกำรปลกูฝ่ินโดยส่งเสริมกำรปลกูพืชเศรษฐกิจอ่ืนทดแทน ลดกำรบกุรุกพืน้ท่ี
ป่ำ  มีกำรเร่ิมด ำเนินกำรตลำดส ำหรับผลผลิตท่ีได้รับกำรส่งเสริมทดแทนฝ่ินควบคู่ไปด้วย ทัง้ของมูลนิธิ
โครงกำรหลวงท่ีเร่ิมงำนกำรตลำดประมำณ พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นกำรน ำผลผลิตของเกษตรกรไปจ ำหน่ำย 
และมีโครงกำรปลกูพืชทดแทนและกำรตลำดท่ีสงูไทย-สหประชำชำติ (Thai-UN Highland Agricultural 
Marketing and Production Project-HAMP) โดยได้มีกำรขยำยพืน้ท่ีกำรด ำเนินงำนจำก  30 หมู่บ้ำน เป็น 
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67 หมู่บ้ำนในพืน้ท่ีสงูจงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึงกำรสนบัสนนุทัง้รูปแบบเงินช่วยเหลือให้เปล่ำและเงินกู้จำก
กำรองค์ระหวำ่งประเทศ จะเห็นว่ำกำรแก้ไขปัญหำฝ่ินโดยส่งเสริมให้ชำวเขำปลกูพืชเศรษฐกิจทดแทนกำร
ท ำไร่เล่ือนลอย และทดแทนกำรปลูกฝ่ินร่วมกันของหน่วยงำนต่ำงๆ นบัว่ำประสบควำมส ำเร็จระดบัหนึ่ง 
โดยช่วยลดพืน้ท่ีปลูกฝ่ิน  คือตัง้แต่ปีพ.ศ. 2502 - พ.ศ.2546  สำมำรถลดพืน้ท่ีปลูกฝ่ิน จำก 112,000 ไร่ 
จ ำนวนผลผลิต 145 ตนั จนเหลือประมำณ 5,266 ไร่ จ ำนวนผลผลิต 20.3 ตนั ในปี พ.ศ. 2546  และเหลือ
เพียงประมำณ 1,445 ไร่ จ ำนวนผลผลิต 13.6 ตนั ในปี พ.ศ. 2550 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำน
ของโครงกำรหลวง และโครงกำรพฒันำพืน้ท่ีสงูของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนช่วยเหลือภำคเอกชนและ
จำกนำนำชำติ  จำกผลส ำเร็จดงักล่ำวท ำให้พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำร
สหประชำชำติ (UN) และโครงกำรหลวงได้รับรำงวลัแม็กไซไซในสำขำ International Understanding เม่ือ
วนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2531 และรำงวลั โคลมัโบแพลน จำก The Colombo Plan: Drug Advisory 
Program (DAP) ในฐำนะเป็นองค์กรเดียวของโลกท่ีแก้ไขปัญหำกำรปลูกฝ่ินโดยกำรปลกูพืชทดแทนเป็น
ผลส ำเร็จ เม่ือปี พ.ศ. 2546 ผลจำกควำมส ำเร็จท ำให้โครงกำรหลวงเป็นท่ียอมรับของหน่วยงำนและองค์กร
ตำ่งๆ ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ  โดยมีควำมร่วมมือเป็นเครือข่ำยทำงวิชำกำร และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในระดบันำนำชำต ิ โดยใช้บทเรียนจำกโครงกำรหลวงเป็นส่วนส ำคญัของกิจกรรม ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดเป็นภำคี
ร่วมมือในกำรพฒันำพืน้ท่ีสงูในระดบันำนำชำติ เช่น ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบนัวิจยัและพฒันำพืน้ท่ีสูง 
ร่วมกับมูลนิธิโครงกำรหลวง ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่พระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
เก่ียวกบัผลส ำเร็จของโครงกำรหลวง โดยผ่ำนกระบวนกำรเครือข่ำยกำรเรียนรู้และกำรพฒันำงำนวิชำกำร
กบันำนำประเทศ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในพืน้ท่ีท่ีมีกำรปลกูพืชเสพติด เช่น ประเทศอฟักำนิสถำน สำธำรณรัฐ
โคลอมเบีย และ สสป.ลำว เป็นต้น 

 อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรช่วยเหลือและสนบัสนนุจำกองค์ระหว่ำงประเทศ ท่ีมีกำรช่วยเหลือชำวเขำ
ในรูปแบบตำ่งๆ น ำไปสู่กำรพฒันำท่ีดีขึน้ในช่วงระยะเวลำด ำเนินกำรของโครงกำรตำ่งๆ แต่เม่ือระยะเวลำ
โครงกำรสิน้สดุลง ท ำให้เกิดควำมไม่ตอ่เน่ืองและชำวเขำไม่สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ เน่ืองจำกชำวเขำส่วน
ใหญ่เป็นผู้ รับกำรพฒันำเพียงอยำ่งเดียว 

กำรจัดกำรด้ำนคนและชุมชน มีกำรจดัตัง้ถ่ินฐำนถำวรให้ถกูต้องตำมกฎหมำย ด ำเนินกำรได้
เพียง ร้อยละ 30 (พ.ศ. 2539) เน่ืองจำกมีข้อจ ำกัด เช่น ควำมเหมำะสมของกำรพืน้ท่ีตัง้ต่อกำรพฒันำ
เศรษฐกิจ  ข้อจ ำกัดในกำรใช้ท่ีดินบนพืน้สูงตำมกฎหมำย เช่น พระรำชบัญญัติป่ำไม้  พ.ศ. 2484 
พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 ตลอดจน
พระรำชบญัญัติและมติคณะรัฐมนตรี เช่น กำรจดัชัน้คณุภำพลุ่มน ำ้ เป็นต้น   กำรด ำเนินงำนในลกัษณะ
กำรจดันิคมสร้ำงตนเองสงเครำะห์ชำวเขำไม่ประสบควำมส ำเร็จ เน่ืองจำกกำรท ำงำนเน้นให้ชำวเขำแตล่ะ
ชนเผำ่อยูร่วมกนัซึง่ไมส่อดคล้องวฒันธรรมชนเผำ่ ส่วนกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรลดอตัรำกำรเพิ่มขึน้ของ
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ประชำกรยงัไมส่ ำเร็จเทำ่ท่ีควร  เน่ืองจำกกำรเพิ่มประชำกรโดยธรรมชำตแิละโดยกำรอพยพของชำวเขำเอง
ทัง้จำกภำยในและภำยนอกประเทศ และกำรอพยพขึน้ไปท ำกินบนภเูขำของประชำกรพืน้รำบอย่ำงตอ่เน่ือง 
ประกอบกับพืน้ท่ีห่ำงไกลและยำกต่อกำรเข้ำถึงบริกำรจำกภำครัฐ และควำมเช่ือของบำงชนเผ่ำเก่ียวกับ
คมุก ำเนิด  

กำรส่งเสริม และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ผลส ำเร็จของกำรฟืน้ฟูนิเวศลุ่มน ำ้ของ
ศนูย์ศกึษำและพฒันำห้วยฮอ่งไคร้ ท่ีเป็นต้นแบบในกำรฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ ทัง้ด้ำนชนิดป่ำ ควำมหลำกหลำย
พืชพรรณไม้ สตัว์ป่ำ คณุภำพลุ่มน ำ้ท่ีท ำหน้ำท่ีได้ดีขึน้ และท ำหน้ำท่ีเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติท่ีมีชีวิต”  
อยำ่งไรก็ตำมจำกกำรด ำเนินงำนพฒันำพืน้ท่ีสงูท่ีผ่ำนมำ  โดยเฉพำะจำกกำรส่งเสริมให้ปลกูพืชเศรษฐกิจ
แทนกำรปลูกพืชเสพติด ซึ่งได้เร่งกำรใช้ประโยชน์จำกท่ีดินท่ีถูกจ ำกัดด้วยข้อกฎหมำย และเป็นสำเหตุท่ี
สร้ำงควำมเสียหำยแก่สภำพแวดล้อมดงัท่ีกลำ่วในข้ำงต้น ท ำให้ในปัจจบุนั นอกเหนือจำกกำรมุ่งแก้ปัญหำ
ควำมยำกจนของประชำกรในพืน้ท่ีสูงแล้ว ยังต้องควบคู่ไปกับกำรฟื้นฟูสภำพสิ่งแวดล้อม โดยอำศัย
กระบวนกำรมีสว่นร่วมจำกภำคประชำชนและบรูณำกำรจำกหนว่ยงำนตำ่งๆ 

    กำรด ำเนินกำรพัฒนำเชิงบูรณำกำร  กำรพฒันำได้มีกำรน้อมน ำแนวพระรำชด ำริมำใช้
และผลส ำเร็จจำกกำรบรูณำกำรร่วมกนัของหน่วยงำนในกำรพฒันำพืน้ท่ีสงู มีตวัอย่ำงท่ีชดัเจนเห็นได้จำก
โครงกำรหลวงท่ีด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จในระดับหนึ่งในกำรพัฒนำพืน้ท่ีสูง อย่ำงครบวงจร 
ประกอบด้วยงำนวิจยั งำนพฒันำ และงำนด้ำนกำรตลำด   นอกเหนือจำกมูลนิธิโครงกำรหลวงแล้ว ยงัมี
โครงกำรพระรำชด ำริ หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรเอกชน รวมถึงโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ซึ่งมี
บทบำทส ำคญัต่อกำรพฒันำพืน้ท่ีสูง อำทิ โครงกำรพฒันำดอยตงุ ศนูย์ศึกษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้อนั
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ กองสงเครำะห์ชำวเขำ เป็นต้น  อย่ำงไรก็ตำมกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ
อ่ืนทดแทนกำรปลูกฝ่ิน ในพืน้ท่ีท่ีมีกำรก ำหนดขอบเขตชดัเจน เช่น โครงกำรหลวง โครงกำรพระรำชด ำริ
ต่ำงๆ ท ำให้ไม่มีกำรขยำยพืน้ท่ีท ำกิน แต่ในพืน้ท่ีอ่ืนๆ นอกเขตโครงกำรดังกล่ำวมีกำรบุรุกพืน้ท่ีป่ำและ
ขยำยพืน้ท่ีท ำกินอยำ่งตอ่เน่ือง  รวมถึงปัญหำด้ำนกำรบริหำรจดักำรท่ีผำ่นมำ ยงัมีลกัษณะซ ำ้ซ้อนกนัทัง้ใน
ภำครัฐบำลและภำคเอกชนทัง้ภำยในและนอกประเทศ และยงัไม่มีหน่วยงำนใดท ำหน้ำท่ีเป็นแกนกลำงใน
กำรประสำนกำรด ำเนินกำร  และขำดนโยบำยท่ีเป็นเอกภำพ ผลจำกกำรพัฒนำพืน้ท่ีสูงท่ีผ่ำนมำยัง
ก่อให้เกิดปัญหำท่ีรัฐและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องจ ำเป็นต้องติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด ได้แก่ ปัญหำ
ควำมขดัแย้งจำกกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ  ปัญหำควำมเหล่ือมล ำ้ด้ำนสงัคม อนัเกิดจำกควำมยำกจน
และขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรจำกภำครัฐ ตลอดจนปัญหำกำรอพยพเข้ำสู่เมืองซึ่งอำจเป็นปัญหำท่ี
ขยำยวงกว้ำงสูส่งัคมเมือง ถ้ำขำดแผนกำรรองรับและบริหำรจดักำรร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำน อำจจะท ำให้
สถำนกำรณ์ดงักลำ่วมีผลกระทบทัง้ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูและชมุชนพืน้รำบ  
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2) ปัจจัยและเง่ือนไขของควำมส ำเร็จ 

    ปัจจยัและเง่ือนไขของควำมส ำเร็จในกำรพฒันำพืน้ท่ีสูง  ได้แก่ แนวพระรำชด ำริ เพ่ือพฒันำชีวิต
ควำมเป็นอยูข่องชำวเขำ ลดกำรปลกูพืชเสพติด   และกำรอนรัุกษ์ฟืน้ฟูป่ำต้นน ำ้ล ำธำร  ควำมตอ่เน่ืองของ
กำรด ำเนินงำนของโครงกำรตำมพระรำชด ำริและของหน่วยงำนภำครัฐ  นโยบำยของรัฐบำลในกำรส่งเสริม
กำรพฒันำบนฐำนควำมรู้และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต สนบัสนนุกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชมุชน กำรบรูณำ
กำรกิจกรรมของหน่วยงำนทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ และควำมได้เปรียบเชิงพืน้ท่ีของพืน้ท่ีสงูทัง้ใน
ด้ำนภูมิอำกำศ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และอัตลักษณ์ของ
ประเพณีและวฒันธรรม  

3) ปัญหำท่ีคงมีอยู่ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ   

            จำกกำรพัฒนำท่ีผ่ำนมำชุมชนบนพืน้ท่ีสูง ท ำให้เกิดปัญหำและผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม  
ดงันี ้

3.1) กำรบุกรุกพืน้ท่ีป่ำ  เน่ืองจำกควำมต้องกำรใช้พืน้ท่ีในกำรปลกูพืชเชิงเด่ียวเพิ่มขึน้  ท ำให้
ต้องบกุรุกพืน้ท่ีป่ำต้นน ำ้ล ำธำร  พืน้ท่ีป่ำภำคเหนือลดลงปีละ 2.15 %   

3.2) คุณภำพสิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม  เชน่ ดนิเส่ือมโทรม มลพิษทำงน ำ้ อทุกภยัและน ำ้ท่วม 
หมอกควนัจำกไฟป่ำและกำรเผำเศษพืช  รวมทัง้ปัญหำรุนแรงจำก climate change  

3.3) ขำดแคลนน ำ้เพื่อกำรเกษตร บริโภคและอุปโภค ภำวะขำดแคลนน ำ้ในฤดูแล้ง 
คณุภำพน ำ้ต ่ำ มีกำรปนเปือ้นของสำรเคมีเกษตร ตะกอนดนิ และจลุินทรีย์  

3.4) ควำมขัดแย้งในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ  ควำมขดัแย้งระหว่ำงรัฐกบัชมุชนเก่ียวกบั
สิทธิท่ีดนิ ควำมขดัแย้งระหวำ่งชมุชนต้นน ำ้ กลำงน ำ้ และปลำยน ำ้  

3.5) ระบบเกษตรขำดควำมยั่ งยืน  เน่ืองจำกปริมำณน ำ้ฝนเพิ่มขึน้ จ ำนวนวนัท่ีฝนตกลดลง
เล็กน้อย อณุหภมูิสงูขึน้ และจ ำนวนวนัท่ีมีอำกำศร้อนเพิ่มขึน้ เกิดกำรชะล้ำงพงัทลำยของ
ดิน ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ภำวะเครียดจำกควำมร้อน ผลผลิตตกต ่ำ  มีกำรใช้
สำรเคมีเกษตรจ ำนวนมำก ท ำให้สญูเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  

3.6) ภำวะเส่ียงของกำรตลำด สินค้ำเกษตรคณุภำพต ่ำและขำดควำมสม ่ำเสมอ ต้นทนุกำร
ผลิตสงู เส้นทำงคมนำคมขนส่งไม่เอือ้อ ำนวย พ่อค้ำคนกลำงรับซือ้ในรำคำต ่ำ และรำคำ
ไมแ่นน่อน  

3.7) กำรลักลอบปลูกฝ่ิน ในบำงพืน้ท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่ ตำก และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพืน้ท่ี
ปลูกฝ่ินซ ำ้ซำก เน่ืองจำกมีแรงจูงใจด้ำนกำรตลำด และรำคำ มีแหล่งทุนและเทคโนโลยี
จำกภำยนอกสนบัสนนุ  
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3.8) ควำมเหล่ือมล ำ้ทำงสังคม  กำรขำดโอกำสในกำรประกอบอำชีพและสร้ำงรำยได้
นโยบำยรัฐบำลยงัไม่ชดัเจนเก่ียวกบัสิทธิในท่ีดินและสิทธิควำมเป็นไทย ท ำให้ขำดโอกำส
เข้ำถึงเงินทนุ ควำมรู้ และบริกำรของรัฐ  

3.9) ควำมยำกจน ขำดแคลนท่ีดินท ำกิน ขำดศกัยภำพกำรแข่งขนัในตลำด ขำดควำมรู้และ
ทกัษะกำรประกอบอำชีพ และมีคำ่ใช้จำ่ยด้ำนสขุภำพ คำ่เลำ่เรียนบตุร  

3.10)  กำรอพยพเข้ำสู่เมือง ปัจจัยดึงดูดอันเกิดจำกควำมต้องกำรควำมมั่นคงและ
สะดวกสบำยในชีวิต ควำมต้องกำรเคร่ืองอปุโภคบริโภค เกิดกำรเลียนแบบกำรใช้ชีวิตใน
เมือง  

3.11) โครงสร้ำงของครอบครัวและชุมชนเร่ิมเปล่ียนแปลง สงัคมของชุมชนชำวเขำเปิดสู่
ภำยนอกมำกขึน้ ท ำให้ล่อแหลมตอ่ปัญหำเยำวชน  กำรขำดจิตส ำนึกกำรแพร่ระบำดของ
ยำเสพตดิ โรคเอดส์ ฯลฯ และขำดกำรสืบทอดวฒันธรรม  

3.12) นโยบำยพัฒนำอย่ำงขำดควำมสมดุล กำรพฒันำชุมชนบนพืน้ท่ีสูงไม่ครอบคลุมพืน้ท่ี
เชิงลุ่มน ำ้ ท ำให้ขำดสมดุลของกำรพัฒนำชุมชนท่ีอยู่ต้นน ำ้ กลำงน ำ้และปลำยน ำ้  
นโยบำย ข้อกฎหมำย และกฎระเบียบยังขำดเอกภำพ และขำดควำมเช่ือมโยง ไปสู่
ผลสมัฤทธ์ิ และฐำนข้อมลูพืน้ท่ีสงูยงักระจดักระจำย และขำดกำรน ำมำใช้ประโยชน์อย่ำง
เป็นรูปธรรม  

4) ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำบนพืน้ท่ีสูงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
พืน้ท่ีสูงมีข้อได้เปรียบเชิงพืน้ท่ี เช่น สภำพภูมิอำกำศ ซึ่งเอือ้ประโยชน์ต่อกำรพฒันำเกษตรท่ีสูง 

แหล่งท่ีมีควำมหลำกหลำยของภูมิทัศน์และทิวทัศน์ท่ีสวยงำม โดยเฉพำะแหล่งท่องเท่ียวตำมธรรมชำต ิ
และควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ินท่ีเป็นทนุทำงสงัคม จำกกำรพฒันำพืน้ท่ีสงูท่ี
ผ่ำนมำเป็นกำรเน้นกำรช่วยเหลือตวัชำวเขำและชุมชนบนพืน้ท่ีสูงท่ีเกิดประโยชน์โดยตรงกับตวัชำวเขำ 
และกำรพฒันำดงักลำ่วยงัมีควำมส ำคญัและส่งผลกระทบตอ่ภำพรวมของประเทศในมิติอ่ืนๆ  เหมือนดงัท่ี
แนวพระรำชด ำริของสมเด็จพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั ทรงเป็นผู้บุกเบิกในกำรแก้ปัญหำบนท่ีสงู  ท่ีมี
แนวพระรำชด ำริถึงควำมจ ำเป็นท่ีต้องพฒันำชมุชนบนท่ีสงู ควบคูไ่ปกบักำรพฒันำระบบนิเวศ โดยท่ีไม่ทรง
ละเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ , 
2531) ดงันัน้จะเห็นวำ่จะเห็นวำ่กำรพฒันำพืน้ท่ีสงูมีควำมส ำคญัและมีควำมสมัพนัธ์เช่ือมโยงของตอ่ระบบ
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  สำมำรถสรุปได้ดงันี ้  

4.1) ควำมส ำคัญต่อกำรรักษำควำมม่ันคงและภำพลักษณ์ของประเทศ ในแง่ด้ำนกำรเมือง
และควำมมัน่คงของประเทศ  เน่ืองจำกพืน้ท่ีสงูส่วนใหญ่อยู่บริเวณใกล้ชำยแดน ท ำให้มีควำมล่อแหลม
และง่ำยต่อกำรแทรกซึมยยุงผลกัดนัจำกกลุ่มชนทัง้ภำยในและภำยในประเทศ ให้ชำวเขำท ำผิดกฎหมำย
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ทัง้ด้ำนกำรปลูกฝ่ิน กำรเป็นแหล่งพักและกำรลักลอบขนยำเสพติด ตลอดจนกำรกระท ำท่ีเป็นอันตรำย
อย่ำงมำกส ำหรับประเทศ ส่งผลกระทบตอ่ควำมมัน่คงของประเทศ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว และด้ำน
กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด  จำกกำรด ำเนินงำนตำมแนวพระรำชด ำริและนโยบำยต่ำงๆ ของภำครัฐ ท่ี
สง่เสริมให้ชำวเขำปลกูพืชเศรษฐกิจทดแทนกำรท ำไร่เล่ือนลอย และทดแทนกำรปลกูฝ่ิน ท ำให้ประเทศไทย
ใช้เวลำ  40 ปี  ประสบควำมส ำเร็จในกำรลดพืน้ท่ีกำรปลูกฝ่ิน ท ำให้หลำยประเทศสนใจและขอควำม
ร่วมมือและชว่ยเหลือจำกไทยเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำกำรปลกูพืชเสพตดิอยำ่งตอ่เน่ือง 

4.2) ควำมส ำคัญต่อควำมหลำกหลำยและทรัพยำกรชีวภำพของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่ง
อำหำร สมนุไพร และยำ  พืชพรรณ สตัว์ป่ำ เป็นแหล่งกกัเก็บน ำ้ ตลอดจนเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ  ฯลฯ 
ซึ่งต่อไปจะเป็นแหล่งส ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร ท่ีเป็นแหล่งอำหำรชุมชน  เป็นแหล่ง  
carbon  credit เป็นแหลง่ท่ีมำของพลงังำนทดแทนตำ่งๆ เช่น พลงังำนน ำ้  พลงังำนเชือ้เพลิง พลงังำนลม  
เป็นต้น รวมทัง้กำรรักษำควำมสมดลุของระบบนิเวศน์ให้มีควำมสมดลุ เสถียรภำพและยัง่ยืนของประเทศ 

4.3) ควำมส ำคัญต่อกำรฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่ำไม้  ซึ่งเป็นแหล่งต้นน ำ้ล ำธำร กำรฟืน้ฟูและ
อนรัุกษ์ป่ำไม้บนพืน้ท่ีสงูมีกำรน ำแนวพระรำชด ำริมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน   ทัง้ด้ำนป้องกนัรักษำ
ป่ำธรรมชำตท่ีิยงัสมบรูณ์อยู่ ให้เป็นแหลง่ต้นน ำ้ล ำธำร และฟืน้ฟูสภำพป่ำท่ีถกูท ำลำยจนเส่ือมโทรม ให้คืน
สู่สภำพป่ำท่ีสมบรูณ์ดงัเดิม เพ่ือพฒันำคณุภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของรำษฎรในพืน้ท่ี ให้ “คนอยู่กบัป่ำได้
อย่ำงเกือ้กูล” เช่น กำรปลูกป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง กำรปลูกป่ำทดแทนตำมไหล่เขำและโครงกำร
ปลกูป่ำเศรษฐกิจ และป่ำใช้สอยเพ่ือเพิ่มควำมชุ่มชืน้และป้องกนัไฟป่ำ ในรูปแบบตำ่งๆ ได้แก่ กำรสร้ำงป่ำ
เปียก  กำรปลกูป่ำต้นน ำ้ ฝำยชะลอควำมชุม่ชืน้ เป็นต้น จำกกำรด ำเนินงำนฟืน้ฟูและอนรัุกษ์ป่ำไม้บนพืน้ท่ี
สงู ส่วนใหญ่ท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรมชดัเจนยงัจ ำกดัอยู่เฉพำะในพืน้ท่ีโครงกำรพระรำชด ำริ  และแม้จะมีกำร
สนบัสนุนให้ชุมชนบนพืน้ท่ีสงูมีท่ีตัง้ชมุชนเป็นหลกัเป็นแหล่งถำวรดงัเช่นนโยบำยกำรพฒันำท่ีผ่ำนมำ ซึ่ง
เป็นแนวทำงหนึง่ท่ีจะพยำยำมป้องกนัและลดกำรบกุรุกท ำลำยป่ำต้นน ำ้ล ำธำร  แตพื่น้ท่ีป่ำไม้ของประเทศ
ไทยยงัลดลงเป็นล ำดบั จะเห็นได้จำกในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพืน้ท่ีป่ำไม้ ร้อยละ 53.33  และปี พ.ศ. 
2547 พืน้ท่ีป่ำไม้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 32.66 (กรมป่ำไม้, 2551)   

4.4) ควำมส ำคัญต่อกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงและชุมชนบน
พืน้รำบ ในแง่ของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน น ้าและมลพิษอื่นๆจากกิจกรรมบนพื้นที่สูง เช่น  
คณุภำพดิน คณุภำพน ำ้ท่ีส่งผลถึงคณุภำพน ำ้ในพืน้ท่ีรำบ กำรพฒันำพืน้ท่ีสงูท่ีผ่ำนมำได้มีกำรด ำเนินงำน
ตำมแนวพระรำชด ำริและกำรพัฒนำภำยใต้งำนปกติของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องมำใช้ ยกตวัอย่ำง มูลนิธิ
โครงกำรหลวง  ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้  กรมพฒันำท่ีดิน  สถำบนัวิจยัและพฒันำพืน้ท่ีสงู ท่ีมุ่ง
สง่เสริมกำรปลกูพืชเชิงอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เกษตรอินทรีย์  ไม่ใช้สำรเคมีบนพืน้ท่ีสูง  กำรสร้ำงมลูคำ่ให้กบั
ผลผลิต  รวมทัง้กำรปรับปรุงควำมอดุมสมบูรณ์ของดินท่ีมีสภำพเส่ือมโทรมบนพืน้ท่ีสงูซึ่งเป็นหวัใจส ำคญั
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ของกำรพฒันำเกษตรท่ีสงู ซึ่งผลกระทบจำกกำรพฒันำดงักล่ำวนี ้ล้วนมีควำมส ำคญัตอ่ชมุชนบนพืน้ท่ีสูง
และชุมชนพืน้รำบ  เพ่ือลดปัญหำและผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กับชุมชนบนพืน้ท่ีสูงและชุมชนบนพืน้รำบ 
รวมทัง้กำรสร้ำงโอกำสด้ำนกำรผลิตของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงให้สอดคล้องกระแสควำมต้องกำรผลผลิต
กำรเกษตรท่ีปลอดสำรเคมีของผู้บริโภคภำยในประเทศและตำ่งประเทศท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึน้   

4.5) ควำมส ำคัญต่อกำรลดปัญหำด้ำนสังคมที่ ได้ รับผลกระทบจำกกำรเคล่ือนย้ำย
แรงงำน จะเห็นได้จำกกำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกับกำรจดัระเบียบกำรปกครองและรักษำควำมมัน่คง
ปลอดภยัในพืน้ท่ีโครงกำร โดยกำรจดัตัง้ถ่ินฐำนถำวรท่ีถกูต้องตำมกฎหมำยให้แก่ชมุชนในพืน้ท่ี  รวมทัง้
กำรป้องกนัและสกดักัน้กำรอพยพเคล่ือนย้ำยถ่ิน เน่ืองจำกปัจจบุนัมีกำรเคล่ือนย้ำยแรงงำนจำกพืน้ท่ีสงูสู่
ชมุชนเมืองทัง้เข้ำมำท ำงำนและศกึษำตอ่ เน่ืองจำกปัจจยัส ำคญัคือ ควำมยำกจนของครอบครัว   ในเมืองมี
อำชีพท่ีหลำกหลำย และกำรขำดแคลนท่ีดินท ำกิน ท ำให้ชมุชนชำวเขำเปิดสู่สงัคมภำยนอกมำกขึน้   ซึ่งมี
ควำมเส่ียงกับปัญหำตำ่งๆ ทัง้ปัญหำเยำวชน  กำรขำดจิตส ำนึกตอ่สงัคม กำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 
โรคเอดส์ ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อชมุชนท่ีเก่ียวข้อง โดยสร้ำงโอกำสในกำรปรับปรุงรำยได้และควำมเป็นอยู่
ให้มำกท่ีสุด พฒันำรูปแบบกำรเกษตรและส่งเสริมกิจกรรมต่อเน่ืองจำกกำรเกษตร  และส่งเสริมกำรเพิ่ม
รำยได้ไม่ใช่ภำคเกษตร เช่นกำรท่องเท่ียวร่วมกับวฒันธรรม อำชีพหตัถกรมและงำนฝีมือตำ่งๆ และกำร
พฒันำคณุภำพชีวิตด้ำนกำรศกึษำและสวสัดกิำรตำ่งๆ ท่ีจ ำเป็นมำกขึน้ในพืน้ท่ีชมุชนบนพืน้ท่ีสงู   

4.6) ควำมส ำคัญต่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เน่ืองจำกทรัพยำกรมนุษย์เป็นหัวใจท่ีส ำคญั
เป็นทุนท่ีจะใช้ฐำนทุนอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์และร่วมกันรักษำไว้ ในท่ีนีห้มำยถึงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
เน่ืองจำกกำรท่ีชมุชนเข็มแข็ง คนในชมุชนได้รับกำรพฒันำอย่ำงตอ่เน่ือง มีควำมรอบรู้เท่ำทนัและสำมำรถ
ปรับตวัได้อยำ่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป มีคณุธรรมและจริยธรรม ได้รับสวสัดกิำรอย่ำงทัว่ถึง และมีคณุภำพชีวิตท่ีดี
ขึน้   กำรพัฒนำท่ีผ่ำนมำได้ให้ควำมส ำคญั ทัง้ด้ำนสถำนภำพของบุคคล สุขภำพ กำรโภชนำกำร 
กำรศึกษำ ควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรประกอบอำชีพ สถำนภำพทำงสงัคม และกำรเข้ำถึงแหล่งทุนและ
สวสัดกิำรจำกภำครัฐ  

4.7) ควำมส ำคัญเป็นด้ำนแหล่งเรียนรู้และต้นแบบของกำรพัฒนำพืน้ท่ีสูง ดงัเช่น ศูนย์
พฒันำโครงกำรหลวง เป็นต้นแบบของกำรพฒันำพืน้ท่ีสูงท่ีบรูณำกำรควำมรู้ใหม่กบัภูมิปัญญำของชมุชน
ท้องถ่ิน  ศนูย์กำรศกึษำพฒันำห้วยฮอ่งไคร้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ เป็นศนูย์กลำงในกำรศกึษำ ทดลอง 
วิจยั   และพฒันำพืน้ท่ีให้เป็นแหลง่ต้นน ำ้ล ำธำร  ซึง่เป็นแบบจ ำลองของพืน้ท่ีท่ีมีกำรพฒันำแบบผสมผสำน
ทกุสำขำในลกัษณะสหวิทยำกำร ศนูย์บริกำรและพฒันำท่ีสงูปำงตองตำมพระรำชด ำริ  เป็นแหล่งเรียนรู้บน
พืน้ท่ีสงูตำมแนวพระรำชด ำริ เช่น ด้ำนกำรปลกูเลีย้งกล้วยไม้ท้องถ่ินและเฟิร์น  ด้ำนกำรเพำะเลีย้งและ
ขยำยพนัธุ์สตัว์ป่ำ  ด้ำนกำรเพำะเลีย้งและขยำยพนัธุ์สตัว์ป่ำ ด้ำนกำรจดัระบบธนำคำรอำหำรในพืน้ท่ีป่ำ
ชมุชน   เป็นต้น นอกจำกมีด้ำนแหล่งเรียนรู้และต้นแบบกำรพฒันำพืน้ท่ีสงูท่ีเป็นกำรบรูณำกำรระหว่ำง
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หน่วยงำนท่ีน้อมองค์ควำมรู้และบทเรียนตำมแนวพระรำชด ำริ เช่น โครงกำรขยำยผลกำรหลวง  โครงกำร 
“รักษ์น ำ้เพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน”  ตลอดจนกำรจดักำรควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้บนพืน้ท่ีสงูกบัชมุชน
และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้จำกฐำนองค์ควำมรู้จำกโครงกำรหลวงและน ำไปสู่
กำรปฏิบตั ิในกำรพฒันำคณุภำพชีวิตของประชำชนบนพืน้ท่ีสงู ทัง้ในด้ำนอำชีพ ระบบนิเวศ และกำรส่งเสริม
ด้ำนวฒันธรรมและกำรพฒันำชมุชน  
 4.8) ควำมส ำคัญต่อกำรเพิ่มผลผลิตเกษตร ทัง้ในด้ำนงำนวิจยัและกำรพฒันำ  เพ่ือกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตและปรับปรุงมำตรฐำนในกำรผลิตเพ่ือเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั   กำร
ส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมให้มำกขึน้ เพ่ือให้เกษตรกรมีควำมรู้ควำมช ำนำญ พฒันำกำร
ผลิตท่ีมีคณุภำพและสำมำรถลดต้นทนุกำรผลิต  

4.9) ควำมส ำคัญต่อกำรรักษำวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เน่ืองจำกเป็นทนุทำงสงัคมท่ีส ำคญัของ
พืน้ท่ีสงู ซึง่กำรพฒันำท่ีผำ่นมำได้ให้ควำมส ำคญัด้ำนนีม้ำก เชน่ โครงกำรหลวงมีกำรฟืน้ฟูและส่งเสริมงำน
หตัถกรรมท้องถ่ินของชำวเขำ เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถ่ินและกำรพัฒนำต่อยอดให้สำมำรถมีรำยได้
เสริมแก่ครอบครัวชำวเขำ  โดยในปี พ.ศ. 2549 สมำชิกมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยหัตถกรรม  จ ำนวน 
599,049 บำท โครงกำรดอยตงุได้ส่งเสริมชุมชนให้เกิดควำมรักและควำมภูมิใจในถ่ินฐำนบ้ำนเกิดและ
วฒันธรรมของตนด้วย   

5) กำรเปล่ียนแปลงบริบทโลก ภูมิภำค ทศิทำงของประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อพืน้ท่ีสูง 
กำรเปล่ียนแปลงบริบทโลกในอนำคตท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำพืน้ท่ีสูง  แบง่เป็น  

 ปัจจยัภำยใน ได้แก่  ภำวะโลกร้อนและกำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศของโลก ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบ

ต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรขำดแคลนน ำ้และขำดควำมมั่นคงด้ำนอำหำร ภำวะสังคมของ

ผู้สงูอำย ุและกำรไหลออกของแรงงำนเยำวชนจำกภำคเกษตร และกำรเคล่ือนย้ำยของคนพืน้รำบสู่พืน้ท่ีสงู 

และ ภำวกำรณ์ขำดแคลนพลงังำน และควำมต้องกำรพืน้ท่ีเพ่ือผลิตพืชพลงังำน   

  ปัจจยัภำยนอก ได้แก่  กำรเคล่ือนย้ำยอย่ำงเสรีของทนุ กำรค้ำ และบริกำร รวมถึงกำรเคล่ือนย้ำย

ของคนอย่ำงเสรีภำยใต้กรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจของภูมิภำคและของโลก  กำรแข่งขันในระบบ

ตลำดนำนำชำต ิและกำรกีดกนัทำงกำรค้ำ  กำรเปล่ียนแปลงศนูย์กลำงอ ำนำจของโลกเข้ำสู่ยคุอ ำนำจและ

กำรเมืองของทวีปเอเชีย และกำรพฒันำเทคโนโลยีสมยัใหมแ่ละแก่งแยง่พลงังำน 

            5.1) กำรเปล่ียนแปลงบริบทโลก ภูมิภำค ทิศทำงของประเทศท่ีจะส่งผลกระทบตอ่พืน้ท่ีสงู  มีทัง้

ผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบดงันี ้
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   ผลกระทบเชิงบวกต่อพืน้ท่ีสูง ส่วนใหญ่ชมุชนสำมำรถใช้ข้อได้เปรียบด้ำนควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพและควำมหลำกหลำยเชิงวฒันธรรมในกำรสร้ำงมูลเพิ่มให้สินค้ำและบริกำร ( ร้อยละ 85.71) 
รองลงมำ โอกำสในกำรสร้ำงงำนและรำยได้เพิ่มขึน้ (ร้อยละ 79.76) กำรเคล่ือนย้ำยแรงงำนจำกพืน้ท่ีสงูสู่
ชุมชนเมืองสำมำรถสร้ำงรำยได้สู่ชุมชนบนพืน้ท่ีสูง  (ร้อยละ 58.33 ) กำรแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี ถ่ำยทอดภูมิปัญญำ และกำรติดต่อส่ือสำรเพิ่มขึน้ และคนบนพืน้ท่ีสงูได้รับกำรศึกษำเพิ่มขึน้
และมีสขุอนำมยัดีขึน้  ร้อยละ 5.95 เป็นต้น   

   ผลกระทบเชิงลบต่อพืน้ท่ีสูง ควำมขัดแย้งของกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือสร้ำงโอกำสจำกกำร
เปล่ียนแปลงบริบทของโลก (ร้อยละ 91.67)  เช่น กำรบุกรุกป่ำเพ่ือขยำยพืน้ท่ีท ำกิน กำรใช้น ำ้ เป็นต้น
รองลงมำ ต้นทนุกำรผลิตและต้นทนุคำ่ขนส่งสงูขึน้(ปัจจยักำรผลิตและรำคำน ำ้มนั) และเส่ียงตอ่ภำวะขำด
แคลนพลงังำนในอนำคต  (ร้อยละ 75 ) กำรเคล่ือนย้ำยแรงงำนจำกพืน้ท่ีสงูสู่ชุมชนเมืองมีผลกระทบด้ำน
ขำดแคลนแรงงำนในชุมชน  (ร้อยละ 69.05) กำรผลิตพืชผกัอำจได้รับผลกระทบจำกกำรเปิดกำรค้ำเสรี 
(FTA) ร้อยละ 64.29  และกำรเคล่ือนย้ำยแรงงำนตำ่งด้ำวสูพื่น้ท่ีสงู ร้อยละ 63.10 เป็นต้น 

5.2) กำรเปล่ียนแปลงสภำวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อพืน้ท่ีสูงเป้ำหมำย ในช่วง 10 ปีข้ำงหน้ำ  
มีผลกระทบเชิงลบมำกกวำ่เชิงบวก  ดงันี ้

    ผลกระทบเชิ งบวก ต่อ พื ้น ท่ี สู ง  ส่ วน ให ญ่  ชุม ชนบน พื น้ ท่ี สู ง จ ะ มี ก ำ รอนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมำกขึน้ โดยชำวบ้ำนหวงแหนทรัพยำกรเพิ่มขึน้และหนัมำสนใจ
สิ่งแวดล้อมมำกขึน้  มีโอกำสในกำรท่ีจะเป็นแหล่งผลิตน ำ้ อำหำร  (ร้อยละ 11.90)  รองลงมำ  มีโอกำสใน
กำรสร้ำงรำยได้ เชน่ เป็นแหลง่ carbon sink  แหลง่พลงังำน  กำรสร้ำงบ้ำนดินบนพืน้ท่ีสงู  แหล่งท่องเท่ียว 
(ร้อยละ7.14 ) กำรปรับปรุงพนัธุ์พืชบำงชนิดท ำได้ง่ำยขึน้ พืชบำงชนิดเติบโตได้ดี  เช่น ข้ำวหรือพืชบำงชนิด
ท่ีต้องกำรแสงแดด ในกำรเจริญเตบิโตท ำให้มีผลผลิตมำกขึน้ (ร้อยละ 5.95) 

  ผลกระทบเชิงลบต่อพืน้ท่ีสูง ส่วนใหญ่ ระบบนิเวศน์เสียสมดลุ เช่น ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพลดลง สตัว์ป่ำลดลง ฯลฯ (ร้อยละ 86.90)  รองลงมำ ขำดแคลนน ำ้และผลกระทบตอ่ระบบกำรผลิต
พืช  เช่น พืชเมืองหนำวได้รับผลกระทบ พืน้ท่ีเพำะปลกูลดลง  (ร้อยละ 85.71)  ภยัแล้ง  ( ร้อยละ 80.95)  
น ำ้ทว่ม ดนิโคลนถลม่  (ร้อยละ 79.76)  และภำวะขำดแคลนอำหำร (ร้อยละ 71.43 )เป็นต้น 

6) วิเครำะห์เปรียบเทียบภำพกำรพัฒนำพืน้ท่ีสูง ในระยะท่ีผ่ำนมำรวมทัง้แนวทำง
ด ำเนินกำรให้ประสบควำมส ำเร็จในระยะต่อไป 

สถำนกำรณ์กำรพฒันำพืน้ท่ีสูงระยะท่ีผ่ำนมำ มีสำระส ำคญัภำพรวมดงันี  ้  กำรพฒันำพืน้ท่ีสงูท่ี
ผ่ำนมำ มีสนบัสนนุจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องมำกกว่ำ 90 หน่วยงำน กำรพฒันำยงัขำดควำมสมดลุ ขำด
ทิศทำง ขำดเอกภำพ  นโยบำยไมต่อ่เน่ือง ชมุชนยงัขำดควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ พึ่งพำตนเองได้น้อย กำรบกุ
รุกพืน้ท่ีป่ำอยำ่งตอ่เน่ือง และขำดกำรพฒันำพืน้ท่ีในเชิงลุม่น ำ้  อย่ำงไรก็ตำมกำรพฒันำพืน้ท่ีสงูท่ีผ่ำนมำมี
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องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกงำนวิจยัและพฒันำพืน้ท่ีสงูตำมแนวพระรำชด ำริและของโครงกำรตำ่งๆ 
และมีกำรจดัท ำแผนแม่บทและนโยบำยกำรพฒันำพืน้ท่ีสงู  ผลกำรพฒันำพืน้ท่ีสงูท่ีผ่ำนมำด้ำนเศรษฐกิจ 
เกษตรกรยงัมีฐำนะยำกจน  มีควำมเหล่ือมล ำ้ด้ำนสงัคม ระบบเกษตรขำดควำมยัง่ยืน เน้นกำรปลูกพืช
เชิงเด่ียวมำกขึน้ และกระแสกำรไหลบ่ำควำมเจริญภำยนอก   ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน กำรพฒันำปัจจยั
โครงสร้ำงพืน้ท่ีดีขึน้ แตส่ว่นใหญ่ยงัอยูห่ำ่งไกลทรุกนัดำร และได้รับกำรพฒันำแหล่งน ำ้ แตย่งัขำดแคลนอยู ่ 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม  กำรใช้สำรเคมีอย่ำงเข้มข้น  กำรบกุรุกพืน้ท่ีต้นน ำ้   ชมุชนยงัขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร และขำดควำมตระหนกัและเห็นควำมส ำคญั  ด้ำนสงัคม
และวฒันธรรม เข้ำถึงกำรบริหำรจดัภำครัฐระดบัหนึ่ง มีเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมชนเผ่ำ โครงสร้ำงด้ำน
สงัคมเร่ิมออ่นแอ  และผลกระทบจำกกำรพฒันำอ่ืนๆท่ีตำมมำ 

กำรพัฒนำพืน้ท่ีสูงในระยะต่อไป ภำยใต้เง่ือนไขใหม่  ทัง้ด้ำนบริบทของโลกและเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไป  กำรเปล่ียนแปลงด้ำนเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อพืน้ท่ีสูง เช่น ข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรี  
กรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนภุำคลุม่น ำ้โขง  ภำวะโลกร้อนและกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
แนวโน้มกำรเพิ่มขึน้ของผู้สงูอำย ุและกำรอพยพของแรงงำนตำ่งด้ำว  ท ำให้ต้องมีกำรปรับตวัของชมุชนให้
สอดรับกับบริบทกำรเปล่ียนแปลงดังนี ้ด้ำนเศรษฐกิจ พัฒนำอำชีพและรำยได้ตำมแนวปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ควำมมัน่คงด้ำนอำหำร และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกฐำนควำมรู้และนวัตกรรม  ด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ฐำน กำรพฒันำปัจจยัโครงสร้ำงพืน้ฐำนตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม และกำรพฒันำแหล่ง
น ำ้โดยกระบวนกำรมีสว่นร่วม   ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  กำรก ำหนดเขตกำรใช้ท่ีดินอย่ำง
ชดัเจนและมีสว่นร่วม กำรอนรัุกษ์ฟืน้ฟแูละใช้ประโยชน์อยำ่งตอ่เน่ือง กำรสร้ำงรำยได้จำกทรัพยำกรฯ  และ
กำรสร้ำงควำมตระหนกัให้กบัชมุชน ด้ำนสงัคมและวฒันธรรม กระจำยและกำรเข้ำถึงกำรบริหำรจดักำร
ของภำครัฐ  สร้ำงภำคีเครือขำ่ย  สงัคมแหง่กำรเรียนรู้ และพฒันำคณุภำพคนให้รู้เทำ่ทนักำรเปล่ียนแปลง  
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7) วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจ ำกัดและโอกำส 
จุดแข็ง 

• หลำกหลำยทำงวัฒนธรรมชนเผ่ำและควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ รวมทัง้เป็นแหล่งที่มี
ควำมหลำกหลำยของภูมิทัศน์และทิวทัศน์ที่
สวยงำม 

• สภำพภมูิอำกำศและภมูิประเทศ ที่เอือ้ประโยชน์
ตอ่กำรพฒันำเกษตรกรที่สงู 

• มีกำรฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ทรัพยำกรบำงสว่น 
• มีระบบเครือญำติและกำรรวมกลุม่ของชมุชน 

 

    จุดอ่อน 
• ระบบเกษตรยงัขำดควำมยัง่ยืน 
• ขำดแคลนแหลง่น ำ้เพื่อกำรเกษตร บริโภคและ

อปุโภค 
• ขำดควำมชดัเจนในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน และ

พืน้ท่ีมีจ ำกดั 
• ชุมชนยังขำดควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ พึ่งพำ

ตนเองได้น้อย  
• มีกำรเคลือ่นย้ำยแรงงำนสงู 
• รูปแบบกำรพฒันำและบริหำรจดักำรบนพืน้ที่

สูง ส่วนใหญ่ยังขำดกำรบูรณำกำรระหว่ำง
หนว่ยงำน และกำรพฒันำในเชิงลุม่น ำ้ 

 

โอกำส 
• องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกงำนวิจัยและ

พัฒนำพืน้ที่สูงตำมแนวพระรำชด ำริและของ
โครงกำรตำ่งๆ 

• มีกำรจัดท ำแผนแม่บทและนโยบำยกำรพฒันำ
พืน้ท่ีสงู 

• กระแสกำรอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม  
• แนวโน้มคำ่แรงงำนท่ีสงูขึน้ 

 

 

ข้อจ ำกัด 
• กำรตัง้ชมุชนและบ้ำนเรือนของประชำกรบนที่

สงูอยูก่ระจดักระจำยในภเูขำและทรุกนัดำร 
• นโยบำยหรือข้อกฎหมำยที่จะรองรับในกำร

ก ำหนดเขตที่ดิน ป่ำไม้ และที่ท ำกิน ยงัมีควำม
ขดัแย้งและมีปัญหำในทำงปฏิบตัิ 

• ภำวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดควำมผันแปรของ
ภมูิอำกำศที่รุนแรงมำกขึน้ 

• กระแสทุนนิยมและวัฒนธรรมตะวนัตก และ
เง่ือนไขจำกข้อตกลงทำงกำรค้ำและกำรเปิด
เสรีของระบบกำรค้ำโลก   

• วิกฤติทำงด้ำนพลงังำน 

 

 
8) ทศิทำงกำรพัฒนำพืน้ท่ีสูง  

ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำพืน้ท่ีสูงครัง้ นี  ้ได้ค ำนึงถึงกำรพัฒนำภำยใต้ข้อจ ำกัดของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มลดลง และเส่ือมโทรม ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่บนพืน้ท่ีสูง กำรพิจำรณำถึงควำมแตกต่ำงบริบทของพืน้ท่ี วัฒนธรรมชนเผ่ำ และกำร



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
โครงกำรจดัท ำยทุธศำสตร์ กำรพฒันำและอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติบนพืน้ที่สงูภำคเหนือ ระยะ 10 ปี  (พ.ศ. 2553-2562) 

 

16 

 

ด ำเนินงำนของหนว่ยงำน ตลอดจนกำรพิจำรณำถึงข้อจ ำกดัด้ำนนโยบำยท่ีมีผลตอ่กำรด ำเนินงำนบนพืน้ ท่ี
สงู  และประเดน็ตำ่งๆ ดงันี ้ 

8.1) กำรพฒันำชมุชนบนพืน้ท่ีสงูบนฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   เพ่ือกำรพฒันำ
ทรัพยำกรมนษุย์เพ่ือให้มีภมูิคุ้มกนั และรู้เทำ่ทนักำรเปล่ียนแปลงภำวกำรณ์ตำ่งๆ และเกิด
กำรพึง่พำตนเองทัง้ในระดบัครัวเรือน และระดบัชมุชน 
8.2) กำรพัฒนำชุมชนบนพืน้ท่ีสูงบนฐำนควำมได้เปรียบของกำรเป็นแหล่งควำม
หลำกหลำยทำงวฒันธรรมชนเผ่ำและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ   โดยให้ควำมส ำคญั
กบัทนุทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทนุสงัคม ทนุทำงวฒันธรรม มำใช้ประโยชน์
อยำ่งบรูณำกำรและเกือ้กลูกนั  
8.3) กำรพัฒนำชุมชนบนพืน้ท่ีสูงโดยปรับใช้องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริและ
ประสบกำรณ์จำกงำนวิจยัและพฒันำพืน้ท่ีสงูของโครงกำรตำ่งๆ โดยส่งเสริมอำชีพ ควบคู่
กบักำรพฒันำคณุภำพชีวิต และกำรฟืน้ฟอูนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น 
8.4)  กำรพัฒนำชุมชนบนพืน้ ท่ีสูงในเชิ งระบบทัง้มิติ ด้ำนเศรษฐกิจ สั งคมและ
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม เพ่ือกำรกระจำยผลประโยชน์อยำ่งเป็นธรรม  
8.5) กำรพฒันำชมุชนบนพืน้ท่ีสงูโดยกระบวนกำรมีสว่นร่วม เช่ือมโยงทกุภำคสว่น  
จำกประเดน็ดงักลำ่วข้ำงต้น สรุปเป็นทิศทำงกำรพฒันำพืน้ท่ีสงูดงันี ้  

(1) กำรพฒันำเศรษฐกิจครัวเรือนบนฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) กำรพฒันำเศรษฐกิจครัวเรือนบนฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำ

ท้องถ่ิน  
(3) กำรพฒันำสงัคมและศกัยภำพของชุมชนให้เข้มแข็งตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
(4) กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  เช่น กำรเสริมสร้ำง

กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ืออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยัง่ยืน และกำรพัฒนำนโยบำยของภำครัฐเพ่ืออนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมอยำ่งยัง่ยืน 

(5) กำรบรูณำกำรร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำน และชุมชน เช่น กำรบูรณำกำรเก่ียวกบัวำง
แผนกำรใช้ท่ีดนิ วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรน ำ้ และวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรป่ำไม้   

(6) กำรบริหำรจดักำรและขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ 
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9) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตบินพืน้ท่ีสูงระยะ10 ปี (พ.ศ.2553-2562) 

 กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ครัง้นี  ้ได้เน้นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำคนและชุมชนให้มีคุณภำพโดย
กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงตอ่เน่ือง ซึ่งเป็นฐำนทรัพยำกร ท่ีส ำคญัของพืน้ท่ีสูง ให้เป็นกลไกเพ่ือสร้ำงชุมชนให้มี
ควำมเข้มแข็ง พึ่งพำตนเองได้  มีควำมรอบรู้เท่ำทันและสำมำรถปรับตวัได้อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป  เพ่ือกำร
บริหำรจดักำรด้ำนเศรษฐกิจและทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดลุ 
 9.1) แนวคิดกำรจัดยุทธศำสตร์  เน้นควำมสอดคล้องกับแนวพระรำชด ำริ  นโยบำย และ
ยทุธศำสตร์กำรพฒันำท่ีเก่ียวข้อง และมีทิศทำงกำรพฒันำในระยะ 10 ปี ข้ำงหน้ำ  ประกอบด้วย 

(1) ทิศทำงของกำรพัฒนำ  เน้นควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ นโยบำยของ
รัฐบำล แผนพฒันำฯฉบบัท่ี 10  วิสยัทศัน์ประเทศไทย พ.ศ. 2570 และยทุธศำสตร์กำรพฒันำท่ี
เก่ียวข้องของหนว่ยงำน และยทุธศำสตร์กลุ่มจงัหวดั  เน้นกำรพฒันำเชิงลุ่มน ำ้  และสร้ำงโอกำส
กำรพฒันำภำยใต้บริบทโลกใหม่ และสอดรับกับศกัยภำพและภูมิสังคมของนิเวศน์เกษตรบน
พืน้ท่ีสงู  

(2) แนวทำงกำรพฒันำ ยึดแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นสร้ำงควำมสมดลุ ภูมิคุ้มกัน 
และกำรพึง่พำตนเอง  มุง่พฒันำคน สงัคม เศรษฐกิจทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ี
สงูให้เกิดควำมสมดลุระหวำ่งควำมพอเพียงและกำรแข่งขนั เป็นกำรพฒันำแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
และตำมศกัยภำพบนพืน้ฐำนกำรมีสว่นร่วมของทกุภำคสว่น 

(3) เป้ำหมำยกำรพฒันำ ได้แก่ (3.1) ให้คนอยู่อำศยัร่วมกบัป่ำไม้ได้อย่ำงยัง่ยืน ด ำเนินชีวิตปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีอำชีพ และรำยได้เพียงพอบนฐำนทรัพยำกร และพึ่งพิงปัจจยักำรผลิต
จำกภำยในชุมชน (3.2) ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงมีควำมเข้มแข็ง พึ่งพำตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกันต่อ
กระแสกำรเปล่ียนแปลงของโลก (3.3) มีกำรอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำตบิน
พืน้ท่ีสงูอยำ่งตอ่เน่ือง และยัง่ยืน 

 9.2) กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพืน้ท่ีสูงอย่ำงย่ังยืน  
        เพ่ือเช่ือมโยงกลไกท่ีส ำคัญและผลักดันยุทธศำสตร์ไปสู่กำรพัฒนำพืน้ท่ีสูงท่ีมีเอกภำพ   
มีทิศทำงกำรกำรพฒันำและกำรปฏิบตัอิยำ่งเป็นรูปธรรม สอดคล้องกบัภำรกิจของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง โดย
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน จึงได้ก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์กำรพฒันำพืน้ท่ีสูงอย่ำงยั่งยืน ท่ีมีควำม
สมดุลในกำรส ร้ำงรำยได้ของชุมชน กำรพัฒนำควำมมั่นคงทำงสังคม และกำรอนุ รัก ษ์ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  กลยทุธ์ 3 ด้ำน ได้แก่  (1) กลยทุธ์กำรสร้ำงรำยได้ เน้น
กำรเรียนรู้จำกโครงกำรหลวง ฟืน้ฟูพืชท้องถ่ิน สร้ำงแหล่งอำหำรชุมชน (Food Bank) และพฒันำศกัยภำพ
ตลำดชมุชน (2) กลยทุธ์พฒันำควำมมัน่คงทำงสงัคม เป็นกำรน้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับ
ใช้ กำรใช้แผนชุมชน เน้นสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน และเครือข่ำยกำรเรียนรู้ (3) กลยุทธ์กำรฟื้นฟู
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ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยำกรดิน น ำ้ ป่ำใช้สอยและป่ำต้นน ำ้ล ำธำร ให้มีสภำพดีและ
อดุมสมบรูณ์ 

 9.3) หลักกำรส ำคัญของยุทธศำสตร์          
(1) น้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพืน้ฐำนกำรด ำเนินชีวิตของคน และชมุชน เพ่ือเกิด 

กำรพึง่พำตนเอง และมีภมูิคุ้มกนั  
(2) เน้นกำรพฒันำบนฐำนควำมรู้ เพ่ือน ำมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับสภำพภูมิสงัคมบนพืน้ท่ีสูง และ

สง่เสริมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้อยำ่งตอ่เน่ือง 
(3) มุง่พฒันำพืน้ท่ีสงูอยำ่งสมดลุบนฐำนกำรใช้ประโยชน์และฟืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเหมำะสม

ตำมศกัยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศลุม่น ำ้ 
(4) สง่เสริมกำรพฒันำเชิงบรูณำกำรและกระบวนกำรมีสว่นร่วมของชมุชน รวมทัง้หนว่ยงำนของรัฐและ

ภำคเอกชน โดยเช่ือมโยงบริบทของชมุชนกบักำรบรูณำกำรนโยบำยและแผนพฒันำระดบัตำ่งๆ และ
ระบบงบประมำณ อยำ่งเป็นรูปธรรม 

 

 9.4) กระบวนทัศน์กำรพัฒนำพืน้ท่ีสูง 
(1) สร้ำงรำยได้ท่ีเพียงพอจำกกำรใช้ควำมรู้ท่ีเหมำะสมตอ่สภำพภมูิสงัคม 
(2) สร้ำงกระบวนกำรมีสว่นร่วมและกำรพึง่พำตนเองของชมุชน 
(3) กำรเพิ่มพืน้ท่ีป่ำให้ได้ ร้อยละ 40 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
(4) สร้ำงควำมสมดลุในด้ำนสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในบริบทของกำรพฒันำเชิงลุม่น ำ้  

9.5) วิสัยทัศน์กำรพัฒนำพืน้ท่ีสูง  

ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูมีควำมมัน่คง และด ำรงไว้ซึง่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมของประเทศ   

9.6) เป้ำหมำยกำรพัฒนำของพืน้ท่ีสูง 

กำรจดัท ำยทุธศำสตร์ครัง้นีเ้ป้ำหมำยกำรพฒันำ 4 ประกำร 
(1) ประชำกรในพืน้ท่ีเป้ำหมำยพึ่งพำตนเองได้ สำมำรถสร้ำงเศรษฐกิจครัวเรือนบนฐำนควำมรู้

ด ำรงชีวิตตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและอยูอ่ำศยัร่วมกบัป่ำได้อยำ่งเป็นสขุ  
(2) ชมุชนมีควำมเข้มแข็ง มีภมูิคุ้มกนั และมีเครือขำ่ยอยำ่งสมดลุเช่ือมโยงระหวำ่งต้นน ำ้ กลำงน ำ้ และ

ปลำยน ำ้ 
(3) ทรัพยำกรธรรมชำติ ดิน น ำ้ และป่ำไม้บนพืน้ท่ีสงู ได้รับกำรอนรัุกษ์ ฟืน้ฟู และสำมำรถใช้ได้อย่ำง

ยัง่ยืนโดยกำรมีสว่นร่วมของทกุภำคสว่น 
(4) สงัคมไทยมีควำมยัง่ยืนของระบบนิเวศน์ และเป็นสงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุ  
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9.7) ข้อเสนอยุทธศำสตร์ 

    เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำข้ำงต้น จึงก ำหนดยุทธศำสตร์เพ่ือกำร
พฒันำพืน้ท่ีสูงเป็น 4 ยุทธศำสตร์หลกั  ประกอบด้วย แนวทำงกำรพัฒนำท่ีส ำคญั 18 แนวทำง และ 54 
แผนงำนหลกั ดงันี ้

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงศักยภำพของคน และชุมชนให้เข้มแข็ง ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง    

เป้ำประสงค์ เพ่ือชมุชนบนพืน้ท่ีสงูมีคณุภำพชีวิตท่ีดีขึน้  มีควำมเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกนั และรู้เท่ำทนักำร
เปล่ียนแปลงภำวกำรณ์ตำ่งๆ และเกิดกำรพึง่พำตนเองทัง้ในระดบัครัวเรือน และระดบัชมุชน  

ตวัชีว้ดั        ได้แก่ จ ำนวนชุมชนเข้มแข็ง จ ำนวนศนูย์เรียน และเครือข่ำยกำรเรียนรู้ ร้อยละของประชำกร
พืน้ท่ีเป้ำหมำยได้รับสวสัดิกำรขัน้พืน้ฐำน เช่น กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน สขุอนำมยั และจ ำนวนชุมชนท่ีมีกำร
ใช้วฒันธรรมของชมุชนในกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ 

ประกอบด้วย   แนวทำงกำรพฒันำท่ีส ำคญั 4 แนวทำง และ 14 แผนงำนหลกั ดงันี ้

ยทุธศำสตร์ แนวทำงกำรพฒันำ/แผนงำนหลกั 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  เสริมสร้ำงศกัยภำพ
ของคน และชมุชนให้เข้มแข็ง ตำมแนว
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

ประกอบด้วย แนวทำงกำรพัฒนำที่
ส ำคัญ 4 แนวทำง และ 14 แผนงำน
หลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนำคุณภำพคนและสังคมให้พึ่งพำตนเองได้และมีภมิูคุ้มกนั 

1.1 พฒันำคน  และชมุชนพอเพียงและชมุชนพึง่ตนเอง  

1.2 เสริมสร้ำงศกัยภำพของผู้น ำชุมชนและพฒันำบคุลำกร ให้มีภมูิคุ้มกนัภำยใต้

บริบทกำรเปลีย่นแปลง 

1.3 พัฒนำระบบสวสัดิกำรและสงัคม และควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงบริกำร

ภำครัฐ  

1.4 สง่เสริมกำรดแูลด้ำนสขุอนำมยัแบบองค์รวม 

1.5 สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีเครือขำ่ยชมุชน และมีสว่นร่วมในกำรบริหำรจดักำร

สงัคมและชมุชน  

2. พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้และเครือข่ำยเพื่อสนับสนุนกำร

พัฒนำสังคมฐำนควำมรู้ 

2.1 สง่เสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และกำรอ่ำนออกเขียนได้ เพื่อพฒันำทรัพยำกร

มนษุย์ที่มีศกัยภำพทัง้กำรผลติและกำรเสริมสร้ำงชมุชนให้เข้มแข็ง 

2.2 พฒันำศกัยภำพศูนย์พฒันำโครงกำรหลวง /โครงกำรพระรำชด ำริต่ำงๆ เพื่อ

เป็นศนูย์เรียนรู้ของกำรพฒันำพืน้ท่ีสงู 
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ยทุธศำสตร์ แนวทำงกำรพฒันำ/แผนงำนหลกั 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  (ตอ่) 

 

2.3 พฒันำเครือขำ่ยกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ของชมุชนทัง้แบบ

เป็นทำงกำรและไมเ่ป็นทำงกำร 

3. สร้ำงควำมภำคภูมิใจ และควำมพร้อมในกำรสืบสำนวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

3.1 สง่เสริมกิจกรรมสบืสำนวฒันธรรมและประเพณีให้คงอยูอ่ยำ่งมัน่คง 

3.2 สร้ำงควำมภำคภมูิใจในวฒันธรรมประเพณี และจิตส ำนกึควำมเป็นไทย 

3.3 ปลูกฝังค่ำนิยมกำรด ำรงชีวิตแบบพอเพียง  กำรพัฒนำต่อยอดภูมิปัญญำ

ท้องถ่ิน  และกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม และสมนุไพร 

4.  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง และภูมิคุ้มกันในระดับชุมชนเกี่ยวกับปัญหำยำ
เสพติด รวมทัง้ควำมม่ันคงตำมแนวชำยแดน 

4.1 กำรป้องกนัและป้องปรำมกำรปลกูพืชเสพติด  

4.2 กำรพฒันำระบบเฝ้ำระวงัและกำรจดักำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยชมุชน 

4.3 เสริมสร้ำงควำมมัน่คงตำมแนวชำยแดนและควำมสมัพนัธ์กับประเทศเพื่อน

บ้ำน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  เสริมสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนเศรษฐกิจบนฐำนควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น โดย
เน้นควำมคุ้มค่ำและควำมยั่งยืนของกำรใช้ประโยชน์และกำรอนุรักษ์ของทรัพยำกรบนพืน้ท่ีสูง  

เป้ำประสงค์  ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูมีควำมมัน่คงด้ำนอำหำร มีรำยได้ท่ีเพียงพอและเท่ำเทียมกนับนฐำนควำมรู้
ท่ีเหมำะสม และสมดลุกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกำรปรับใช้องค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจยั
และกำรพฒันำให้เหมำะสมกบัสภำพภมูิสงัคมอยำ่งตอ่เน่ือง 
ตัวชีวั้ด  ได้แก่ จ ำนวนชุมชนท่ีมีข้ำวบริโภคเพียงพอ จ ำนวนชุมชนมีแหล่งอำหำรในชุมชนและธรรมชำติ

เพิ่มขึน้ รำยได้เฉล่ียตอ่ครัวเรือนตอ่ปี สดัส่วนคนยำกจนลดลง มีกำรรวมกลุ่มและกระบวนกำรจดักำรของ

ผู้ผลิตและเครือขำ่ยด้ำนกำรตลำด   

ประกอบด้วย   แนวทำงกำรพฒันำท่ีส ำคญั 5 แนวทำง และ 18 แผนงำนหลกั ดงันี ้
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ยทุธศำสตร์ แนวทำงกำรพฒันำ/แผนงำนหลกั 

ยุทธศำสตร์ที่  2  เสริมสร้ำงควำม
มั่นคงด้ำนเศรษฐกิจบนฐำนควำมรู้
และภูมิปัญญำท้องถ่ิน โดยเน้นควำม
คุ้ มค่ำและควำมยั่งยืนของกำรใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ก ำ ร อนุ รั ก ษ์ ข อ ง
ทรัพยำกรบนพืน้ท่ีสงู 

ประกอบด้วย แนวทำงกำรพัฒนำที่

ส ำคัญ 5 แนวทำง และ 18 แผนงำน

หลกั 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เสริมสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนอำหำร โดยพัฒนำต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่น
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

1.1 สง่เสริมกำรฟืน้ฟแูหลง่อำหำรชมุชน (Food Bank) ตำมแนวพระรำชด ำริ และ

ขยำยเครือขำ่ย Food Bank ระหวำ่งชมุชน 

1.2 เพิ่มผลผลติข้ำว และพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรธนำคำรข้ำวชมุชน 

1.3 สง่เสริมกำรปลกูพืชอำหำรเพื่อกำรบริโภคและเสริมรำยได้ของครัวเรือน 

2. เสริมสร้ำงอำชีพและรำยได้บนฐำนควำมรู้ และฐำนทรัพยำกรโดยเน้น
ควำมคุ้มค่ำของทรัพยำกร ผสมผสำนกับนวัตกรรมที่ เหมำะสมทัง้ภำค
กำรเกษตรและนอกภำคกำรเกษตร 

2.1 ส่งเสริมอำชีพและสร้ำงรำยได้ตำมแนวทำงโครงกำรหลวง /โครงกำร

พระรำชด ำริ 

2.2 จดัท ำแปลงทดสอบสำธิตเพื่อปรับใช้เทคโนโลยีกำรผลติที่สง่เสริมระบบนิเวศน์

เกษตร 

2.3 เสริมสร้ำงระบบคุณภำพและกำรรับรองมำตรฐำน ตลอดจนกำรแปรรูปเพื่อ

สร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้ผลติผลทำงกำรเกษตร และผลติภณัฑ์ชมุชน 

2.4 สร้ำงกำรท่องเที่ยวชุมชน บนฐำนควำมยั่งยืนของทุนและทรัพยำกรโดยใช้

ประโยชน์อยำ่งคุ้มคำ่และเหมำะสมบนฐำนกำรบริหำรจดักำรท่ีดี 

2.5 พฒันำฝีมือแรงงำนนอกภำคเกษตรควบคูก่บักำรสร้ำงนิเวศน์เกษตร 

3. เสริมสร้ำงศักยภำพกำรตลำดด้วยกำรรวมกลุ่มและพัฒนำระบบตลำด

ชุมชน 

3.1 สง่เสริมควำมเข้มแข็งตลอดหว่งโซก่ำรผลติ และกำรตลำด ของวิสำหกิจชมุชน 

และกลุม่อำชีพในพืน้ท่ี   

3.2 พฒันำเครือข่ำยผู้ ผลิตและเครือข่ำยกำรตลำดสินค้ำเกษตรและผลิตภณัฑ์

ชมุชน 

3.3 พัฒนำระบบตลำดของชุมชนเพื่อส่งเสริมกำรผลิตและกำรค้ำภำยในพืน้ที่ 

รวมทัง้พฒันำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรตลำด 

4. พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
4.1 กำรพัฒนำแหล่งน ำ้ตำมควำมเหมำะสม  และระบบกำรจัดกำรเพื่อกำร

กระจำยโอกำสกำรใช้น ำ้เพื่อกำรเกษตรและอปุโภคบริโภค 

4.2 กำรปรับปรุงเส้นทำงล ำเลยีงผลผลติ ระบบไฟฟ้ำ และระบบสือ่สำร  
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ยทุธศำสตร์ แนวทำงกำรพฒันำ/แผนงำนหลกั 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   (ตอ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรพลงังำนทดแทน และพลังงำน       

ชีวมวล 

5. วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรปรับตัวภำยใต้ภำวะโลกร้อนและกำรเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลก 

5.1 กำรวิจยัและพฒันำเพื่อสร้ำงควำมมัน่คงด้ำนอำหำร ยำ และพลงังำนทดแทน 

พลงังำนชีวมวล 

5.2 กำรวิจัยและพัฒนำระบบกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จำก

ทรัพยำกรชีวภำพ ทรัพยำกรดิน น ำ้ และป่ำไม้  

5.3 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมจำกภูมิ ปัญญำท้องถ่ิน และกำรเพิ่มพูน

ศกัยภำพกำรตลำด  

5.4 กำรวิจัยและพฒันำศกัยภำพกำรผลิต กำรตลำด และควำมสำมำรถในกำร

แขง่ขนัภำยใต้เง่ือนไขภำวะโลกร้อน และกำรเปลีย่นแปลงของบริบทโลก  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมสมดุลของกำรใช้ประโยชน์และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสำมำรถเอือ้อ ำนวยให้คนอยู่อำศัยร่วมกับป่ำได้อย่ำงย่ังยืน 
 

เป้ำประสงค์  ทรัพยำกรธรรมชำติ ดิน น ำ้ และป่ำไม้บนพืน้ท่ีสงู ได้รับกำรอนรัุกษ์ ฟืน้ฟู และใช้ประโยชน์อย่ำง
สมดลุและยัง่ยืน โดยกระบวนกำรมีสว่นร่วมของชมุชน 
ตัวชีว้ัด  ได้แก่  จ ำนวนพืน้ท่ีป่ำเพิ่มขึน้ ขอบเขตของพืน้ท่ีป่ำและพืน้ท่ีเกษตรถูกก ำหนดอย่ำงชัดเจน  
ปริมำณน ำ้เพียงพอและมีคณุภำพท่ีดีตำมมำตรฐำน  ดชันีกำรชะล้ำงพงัทลำยของดิน จ ำนวนชุมขนและ
เครือขำ่ยกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรฯร่วมกนั  รำยได้จำกดแูลทรัพยำกรธรรมชำต ิ 

ประกอบด้วย แนวทำงกำรพฒันำท่ีส ำคญั 4 แนวทำง และ 11 แผนงำนหลกั 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ/แผนงำนหลัก 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมสมดลุของ
กำ รใ ช้ประ โยช น์และกำรอนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม เพื่อ
สำมำรถเอื อ้อ ำนวยให้คนอยู่อำศัย
ร่วมกบัป่ำได้อยำ่งยัง่ยืน 

ประกอบด้วย แนวทำงกำรพัฒนำที่
ส ำคัญ 4 แนวทำง และ 11 แผนงำน
หลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ก ำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจนและมีระบบกำรควบคุมที่
สอดคล้องกับบริบทพืน้ที่  โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

    ก ำหนดเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบนพืน้ที่สูง โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ

ชมุชนและรัฐ 

2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยนื 

2.1  อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูดิน น ำ้ ป่ำไม้ และระบบนิเวศน์ลุม่น ำ้ รวมทัง้กำรป้องกนัไฟป่ำ  

โดยกระบวนกำรมีสว่นร่วมของชมุชน  

2.2 จดัท ำระบบอนรัุกษ์ดินและน ำ้  

2.3 รณรงค์ควบคมุมลพิษจำกขยะ น ำ้เสยี และหมอกควนั โดยกระบวนกำรมีสว่น

ร่วมของชมุชน 

3. ส่งเสริมกำรปลูกป่ำ เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว และสร้ำงรำยได้ของครัวเรือน 

และกำรปลูกป่ำชุมชนในบริเวณแนวกันชน 

3.1 พฒันำกฎระเบียบชมุชนเพื่อกำรปลกูป่ำชมุชน และใช้ประโยชน์โดยชมุชน 

3.2 ส่งเสริมกำรปลกูป่ำเศรษฐกิจในพืน้ที่ที่ได้รับสิทธิตำมกฎหมำย/พืน้ที่ที่มีกำร

สง่เสริม เพื่อสร้ำงรำยได้จำกไม้ และผลติภณัฑ์ภำยใต้กำรสนบัสนนุของรัฐ 

3.3 ปรับปรุงระเบียบเพื่อสง่เสริมชมุชนด้ำนกำรปลกูป่ำในพืน้ท่ีเสือ่มโทรม  

 

 

 

4.สร้ำงระบบจูงใจในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม โดย

กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

4.1 รณรงค์กระบวนกำรมีสว่นร่วมของภำคเอกชน และผู้บริโภค ในกำรสง่เสริม

กระบวนกำรผลติ และบริโภคเชิงอนรัุกษ์บนพืน้ท่ีสงู 

4.2 สร้ำงระบบจูงใจในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด้วย

ผลตอบแทนในลกัษณะ Payment for Environmental Services  : PES  

4.3 สร้ำงกลไกระบบควำมรับผิดชอบของภำคเอกชนและชุมชนพืน้รำบต่อ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 

4.4 ก ำหนดเง่ือนไขด้ำนงบประมำณเพื่อจูงใจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสร้ำง

จิตส ำนกึในกำรอนรัุกษ์และรับผิดชอบในกำรแก้ไขปัญหำสิง่แวดล้อม 
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ยุทธศำสตร์ที่  4  เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี และมีบูรณกำรร่วมกันบนพืน้ฐำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วม  

เป้ำประสงค์ กำรบริหำรจดักำรบนพืน้ท่ีสูงมีกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วน  และมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง 
ตลอดจนมีกำรก ำกบัดแูลตำมแผนงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ตวัชีว้ัด ได้แก่ แผนบูรณำกำรกำรพัฒนำในพืน้ท่ีลุ่มน ำ้ กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ระบบของฐำนข้อมูล    
พืน้ท่ีสงู ควำมตอ่เน่ืองของกำรบรูณำกำรแผนระหวำ่งแผนชมุชน และแผนหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
ประกอบด้วย แนวทำงกำรพฒันำท่ีส ำคญั 5 แนวทำง และ 14 แผนงำนหลกั ดงันี ้

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ/แผนงำนหลัก 

ยุทธศำสตร์ที่  4  เสริมสร้ำงระบบกำร
บริหำรจดักำรท่ีดี และมีบรูณกำรร่วมกนั
บนพืน้ฐำนกระบวนกำรมีสว่นร่วม 

ประกอบด้วย แนวทำงกำรพัฒนำที่
ส ำคัญ 5 แนวทำง และ 14 แผนงำน
หลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ก ำหนดแผนพัฒนำพืน้ที่สูงในลักษณะพืน้ที่ ลุ่มน ำ้ 
1.1  ศกึษำข้อมลูของทรัพยำกรลุม่น ำ้ 

1.2 จดัท ำแผนปฏิบตัิกำรเชิงบรูณำกำร เพื่อพฒันำชมุชน และทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดล้อมลุม่น ำ้ตำมศกัยภำพระบบนิเวศน์  

1.3 กำรน ำแผนปฏิบตัิกำรไปใช้ในเชิงนโยบำยและเชิงปฏิบตัิ 

2.เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม
และมีควำมเท่ำเทียมกัน       

2.1  พฒันำขีดควำมสำมำรถของชมุชนในกำรจดัท ำแผนพฒันำตนเอง โดยพฒันำ

ผู้น ำชุมชน และผู้น ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกำรจัดท ำแผนพัฒนำตำม

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอยำ่งตอ่เนื่อง  

2.2 สนบัสนนุกำรจดัท ำแผนในระดบัตำ่งๆ อยำ่งบรูณำกำร เพื่อเช่ีอมโยงแผนงำน

หนว่ยงำนและแผนระดบัท้องถ่ิน 

2.3  พฒันำระบบกำรเคลือ่น และกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจดักำรใน

ชมุชน  

3.ปรับปรุงและพัฒนำนโยบำยและข้อก ำหนด รวมทัง้มำตรกำรของภำครัฐให้
เหมำะสมกับบริบทพืน้ที่สูง 

3.1 ปรับปรุงและพัฒนำข้อก ำหนดและมำตรกำรที่สนับสนุนให้คนอยู่กับป่ำได้

อยำ่งยัง่ยืน 

3.2 ปรับปรุงและพฒันำข้อก ำหนดและมำตรกำรในกำรสง่เสริมกำรปลกูป่ำในเชิง

เศรษฐกิจ 

3.3 ปรับปรุงและพัฒนำนโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ   และสิง่แวดล้อมไปยงัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ/แผนงำนหลัก 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 (ตอ่) 4. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของพืน้ที่ สูง และประชำสัมพันธ์เผยแพร่         
องค์ควำมรู้ของพืน้ที่สูงอย่ำงกว้ำงขวำง 

4.1 สนบัสนนุกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเช่ือมโยงระบบฐำนข้อมลู

บนพืน้ท่ีสงู 

4.2 เสริมสร้ำงเครือขำ่ยเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ของพืน้ท่ีสงู 

4.3 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรในกำรพัฒนำพืน้ที่ สูงทัง้ในและ

ตำ่งประเทศ 

5. ก ำหนดวิธีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเชิงบูรณำกำรอย่ำงต่อเน่ือง   
5.1 สร้ำงกลไกในกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ และขับเคลื่อน

แผนปฏิบตัิกำรพฒันำเชิงลุม่น ำ้อยำ่งตอ่เนื่อง โดยแบง่เป็น 2 ระยะ 

    1) ระยะน ำร่อง ช่วงปีที่ 1-5 

    2) ระยะขยำยผล  ช่วงปีที่ 6 – 10 

5.2 สร้ำงระบบอ ำนวยกำรและประสำนงำนเพื่อขบัเคลื่อนกำรพฒันำเชิงบูรณำ

กำรในระหวำ่งหนว่ยงำน และเช่ือมโยงสูอ่งค์กรสว่นท้องถ่ิน และชมุชน   

 

10) ข้อเสนอกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ 
  

 เพ่ือให้กำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์เกิดควำมเช่ือมโยงจำกระดับส่ วนกลำง จนถึงระดับชุมชน 

จ ำเป็นต้องมีกำรขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัเพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

และมีกำรด ำเนินงำนอยำ่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

10.1) กำรด ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ระยะน ำร่อง  ช่วงปีท่ี 1-5 ปี ของยทุธศำสตร์ 10 ปี  

ดงันี ้

(1) จดัท ำแผนพฒันำพืน้ท่ีสูงในลักษณะแผนพฒันำลุ่มน ำ้เป็นโครงกำรน ำร่อง เช่น ลุ่มน ำ้ปิง 
และลุม่น ำ้น่ำน ท่ีประสบปัญหำด้ำนชีวิตควำมเป็นอยู่ของรำษฎร และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมท่ี
ก ำลงัประสบปัญหำจำกผลกำรพฒันำท่ีผ่ำนมำโดยจดัแผนปฏิบตัิกำรเพ่ือบรูณำกำรกิจกรรมของหน่วยงำน
ในพืน้ท่ีลุม่น ำ้   

(2) จดัล ำดบัควำมส ำคญัของพืน้ท่ี หรือกำรแบง่พืน้ท่ีระดบัพฒันำ  เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบกำร
จดัท ำแผนตอ่ไป  
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(3) แปลงแผนยทุธศำสตร์สู่กำรปฏิบตัิจริงในพืน้ท่ี  ขออนุมตัิหลกักำรของแผนยทุธศำสตร์ ต่อ
คณะรัฐมนตรี จำกนัน้แปลงแผนยุทธศำสตร์ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นกรอบ
ด ำเนินงำนกำรจดัท ำแผนปฏิบตัิกำรเฉพำะพืน้ท่ี หรือระดบัจงัหวดัเพ่ือบรูณำกำรแผนงำนและกิจกรรมจำก
สว่นรำชกำรกำรสว่นกลำง และงบประมำณของระดบัท้องถ่ิน เป็นกำรบรูณำกำรแผนปฏิบตัิกำรเชิงพืน้ท่ีโดย
อำศยักระบวนกำรมีสว่นร่วมในระดบัตำ่ง ๆ ได้แก่ ระดบัลุม่น ำ้ ระดบัจงัหวดั และระดบัพืน้ท่ี และมีหน่วยงำน
หรือองค์กรกลำง ท ำหน้ำหน้ำท่ีประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนท่ีเก่ียวข้องและรวบรวมข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำน และมีกำรบรูณำกำรแผนปฏิบตักิำรในแตล่ะปีงบประมำณ   

(4) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลของพืน้ท่ีสูงและเครือข่ำยกำรเรียนรู้บนพืน้ ท่ีสูง เพ่ือให้เป็น
แหลง่ข้อมลูทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม รวมทัง้กำรบริหำรจดักำรบนพืน้ท่ีสงู 
ท่ีใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรก ำหนดนโยบำยของแผนปฏิบัติกำรเชิงบูรณำกำร  หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
แลกเปล่ียนข้อมลูตอ่ไป  

(5) กำรทบทวนแผนยทุธศำสตร์ให้สอดรับกบัสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยกระบวนกำรมี
สว่นร่วมของทกุภำคสว่น 

10.2) กำรด ำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์ระยะขยำยผล ชว่งปีท่ี 6-10 ปี ของยทุธศำสตร์ 10 ปี  

(1) ขยำยผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของแผนพฒันำพืน้ท่ีสงูในลกัษณะแผนพฒันำลุ่มน ำ้ใน
ระยะน ำร่อง ไปยงัลุม่น ำ้อ่ืน 

(2) กำรสรุปบทเรียนของแผนยทุธศำสตร์โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทกุภำคส่วน  เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงและแก้ไขกำรพฒันำพืน้ท่ีสงูในระยะตอ่ไป 

 

10.3) กลไกกำรบริหำรจัดกำรและก ำกับดูแลแผนยุทธศำสตร์  เพ่ือให้กำรขบัเคล่ือนแผน

ยทุธศำสตร์ ไปสู่กำรปฏิบตัิจริงและมีรูปธรรมชดัเจนบนพืน้ท่ีสูง ควรจะมีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำร

จดักำรและก ำกบัดแูลแผนยทุธศำสตร์  แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่  

(1)  คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยพืน้ท่ีสูงระดบัชำติ  ประกอบด้วย คณะกรรมกำรท่ีมี
นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมำยเป็นประธำน  ท ำหน้ำท่ีอ ำนวยกำรและก ำกับติดตำมดูแล  
เชน่  คณะกรรมกำรประสำนงำนและสนบัสนนุงำนโครงกำรหลวง (กปส.)    

(2) คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรในระดับลุ่มน ำ้ กลุ่มจังหวัด และอ ำเภอ  โดยลักษณะ
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร เป็นกำรบรูณำกำรงำนระหว่ำงหน่วยงำนในพืน้ท่ีเดียวกนั เพ่ือสะดวกในกำร
ขบัเคล่ือนและลดปัญหำกำรซบัซ้อนระหว่ำงหน่วยงำน ภำยใต้ควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำรในพืน้ท่ีและ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ คณะกรรมกำรระดับลุ่มน ำ้ คณะกรรมกำรระดับจังหวัด  และ
คณะกรรมกำรระดบัอ ำเภอ   

(3) หน่วยงำนหรือองค์กรกลำง ท ำหน้ำหน้ำท่ีประสำนด ำเนินงำนในระดับกำรบูรณำกำร
กิจกรรม งบประมำณ กำรเช่ือมโยงกิจกรรมกับแผนงำนงบประมำณของหน่วยงำนในพืน้ท่ี และรวบรวม
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน เสนอต่อ คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยพืน้ท่ีสูงระดับชำติโดยกำรขับเคล่ือน
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชมุชน ด ำเนินร่วมกบัผู้น ำชมุชน ผู้แทนกลุ่มตำ่ง ๆ ในชมุชน ผู้แทนหน่วยงำน
ภำครัฐในพืน้ท่ี องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินระดบัต ำบลและหมูบ้่ำน และองค์กรเอกชนในพืน้ท่ี 

 

10.4) กำรประสำนงำนและตดิตำมผลกำรปฏิบัตงิำน  

(1) กำรประสำนงำน ตดิตำม รวบรวม และสรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรก ำหนด
นโยบำยพืน้ท่ีสงูระดบัชำต ิเพ่ือทรำบรวมทัง้พิจำรณำแก้ไขปัญหำอปุสรรค วินิจฉยัและสัง่กำรอย่ำงตอ่เน่ือง 
พร้อมทัง้ตดิตำมประสำนงำนในพืน้ท่ีอยำ่งตอ่เน่ือง  

(2) ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิกำรโดยหน่วยงำนภำยนอกและภำยใน  ด ำเนินงำนใน
ระยะกึ่งกลำงแผนและสิน้แผน เพ่ือปรับทิศทำงและกิจกรรมของแผนงำนให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำท่ี
อำจเกิดขึน้ สภำพพืน้ท่ีและเง่ือนไขตำมสภำพภูมิสงัคม ท่ีเปล่ียนแปลงไป และเม่ือสิน้สุดระยะของแผน 
ด ำเนนิกำรสรุปผลกำรปฏิบตังิำนและสรุปบทเรียนส ำหรับน ำไปปรับใช้และขยำยผลในพืน้ท่ีสงูอ่ืนๆ ตอ่ไป 
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Executive Summary 

Introduction 

 The highlands are defined as “mountainous areas or land with the altitude over 500 MSL 
or the habitation domain of various hilltribers or minority ethnic groups or their settlement and 
farming areas.” In Thailand, the highlands covers about 67.22 million rai accounting for 53% of 
land area of 20 provinces and containing 14 major watershed areas of the country. The official 
record (2002) indicates a total 1,203,149 population of different hilltribes were living in 4,192 
villages scattering in the highland watershed forest areas. About 88% of these villages had 
difficulty in surface communication hampering the effective operation of government agencies. 

 Highland development efforts have been made in various forms since 1955, starting with 
providing development inputs to deal with border security problems. Later His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej granted the royal advice to establish the Royal Project and other Royal 
Initiative Projects with the objectives to eradicate opium production and the associated 
problems, to improve the hilltribers’ quality of life and to restore the watershed forest conditions. 
The Royal Project’s operation, particularly, has been run and shaped with accumulated body of 
knowledge and experience until successful in achieving various development goals especially 
the opium crop replacement program which has become a model for rural highland 
development and gained recognition internationally. However, most development activities have 
been implemented sometime in isolation nature for specific purpose and geographic coverage 
of individual responsible line agencies; and thus may not cover completely all highland areas 
under definition while there existed no driving mechanism to ensure the interconnected and 
mutually supportive working procedures among the involved agencies. 

 The absence of concrete directions and strategies to gear various development 
activities in the overall highland area in a more efficient manner is likely to make the ultimate 
objective of sustainable highland development unrealistic. It becomes imperative at this juncture 
to devise appropriate highland development strategies and to revise the development paradigm 
in recognition of the importance of highly dynamic internal and external environments, and the 
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need for participatory involvement of all relevant parties in the study and analysis for the 
formulation of a 10- year long term strategic plan for highland development as the operational 
frameworks to ensure consistent, comprehensive, and coherent development efforts. 

Objectives 

 1. To compile, examine, and review the information concerning the achievements and 
the problems remain unsolved from the past 25 years experience of research and development 
efforts for highland development in northern Thailand contributed by the Royal Projects, other 
royal development projects, as well as various development projects of government and non-
government agencies. 

 2. To study and analyze the findings from research and studies related to the context of 
highland development as well as problems and impacts of development on highland 
communities; analyze internal and external environmental situations, as well as the socio-
economic-technological factors shaping the future scenarios of highland communities. 

 3. To prepare the 10-year strategic plan (2010-19) for human resource and community 
development, and natural resource rehabilitation and conservation in the highlands of northern 
region with the development focus on sustainable cohabitation between man and forest, and 
enabling people to adjust themselves to the global context at present and in the future. 

Methodology 

 1. Compilation, examination, and review of the research and development results related 
to the highlands of northern Thailand over the past 25 years for the following purposes: (1) 
synthesis and summary of the lessons learned from the past 25 years highland development 
efforts, (2) analysis of the factors and conditions favorable for the success. and the existing 
problems in implementing development and natural resource conservation programs in the 
highlands, (3) analysis of the implication of highland development for socio-economic systems 
and the environment, (4) comparison of historical highland development outcomes with the 
expected results in the future given the observation of key success guidelines. 
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 2. Preparation and formulation of 10-year strategies (for 2010-19) for natural resource 
rehabilitation and conservation oriented development in the highlands of northern Thailand with 
the following procedures: 

2.1 Analysis of probable changes in the global, regional and national contexts which 
may have impacts on the Thai highlands. Analysis of the present demographic, socio-economic, 
natural resource and environmental conditions, as well as the development by watershed 
approach, and the future 10 years’ scenarios with information inputs from interviewing 365 
individuals representing community members of 20 provinces having highland areas and 250 
relevant highland development agencies’ workers. 

2.2 Brainstorming meeting at provincial level with community representatives and 
development workers in each of the 20 provinces, participated by a total 591 persons, with the 
themes on assessment of historical development impacts, negative and positive factors 
contributing to changes, development potential and opportunities, and major development 
issues. 

2.3 Analysis of SWOT (strength, weakness, opportunities, threats) in socio-economic 
and environmental development under the context of national development policy and direction, 
and global dynamics as the basis for determining the strategies and approaches for future 
development. 

2.4 Forming the vision and directions for highland development from the forum arranged 
for development agencies’ representatives from 9 provinces of northern region including 80 
participants to consider the vision, strategic issues, and development approaches. 

2.5 Drafting the strategies in detail for review, revision, and proposed work plans 
consolidation at a meeting organized to draw inputs from 86 participants representing the local 
communities, involved central government agencies, and the consultancy team. 

2.6 Preparation of 10-years (for 2010-19) development strategies for the highlands in 
northern Thailand and other regions in the natural resource rehabilitation and conservation 
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orientation and recommended guidelines for driving the strategies through the linkage of 
policies, activities and budget plans from the central government to the community levels as 
well as recommended system for implementation of the strategic plans in the future 10 years. 

Targeted areas 

 The provinces of Chiang Mai, Mae Hong Son, Chiang Rai, Phayao, Lamphun, Phrae, 
Nan, Lampang, Tak, Phetchabun, Loei, Phisanulok, Sukhothai, Kamphaeng Phet, Kanchanaburi, 
Uthai Thani, Suphan Buri, Ratchaburi, Prachuap Khirikhan, and Phetchaburi. 

The findings 

 1) Lessons learned from the past 25 years’ highland development efforts. 

The initial 1955-1968 period. Highland development activities were then undertaken 
with the emphases on building security along the borderline and eradicating opium cultivation 
problems, using the concepts of buffer state to deal with border security problems and opium 
crop replacement programs to reduce opium cropped area. During this period, the primary 
involved agencies were the Border Patrol Police Bureau, the Hilltribe Welfare Division under the 
Social Welfare Department, and the Royal Forestry Department.  

1969-1991 period. Various development actions following His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej’s initiatives were taken. The involved government agencies still gave high priority to 
solving opium cultivation and border security problems as continual efforts from the earlier 
period. There was a pivoting point, however, in this period in highland development with 
establishment of Royal Initiative programs and arrival of international cooperation projects to 
work for the improvement of the hilltribe livelihood by means of reducing opium production and 
restoring and conserving the watershed forest areas. By royal advice, founded were the Huai 
Hong Khrai Royal Development Study Centre and the Highland Research and Development 
Center under the Doi Tung Development Project. The Office of Narcotics Control and 
Suppression was established to function as the central body in policy setting and coordinating 
the narcotics control and suppression works. This Office began its operation by introducing 
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opium substitute crops for the hilltribe farmers to grow. Meanwhile, many highland agricultural 
extension centers were established in various locations and foreign aided projects grew in 
number including such prominent ones as Doi Pae Per Highland Development Project, Doi Yao-
Pha Mon Highland Development Project, Pocket Area Development Project, and Highland 
Media Development Project which stressed the similar mission to reduce the production and 
consumption of opium.  

1992-2002 period. Integrated rural development concept was adopted to ensure the 
inclusion and participation of all relevant parties. A number of development plans and important 
master plans for highland development like the 1st Master Plan (1992-6) and the 2nd Master Plan 
(1997-2001) for Environment, and Community Development, and Narcotics Crop Control in the 
Highlands were formulated from the joint efforts of various involved agencies. A national policy 
was determined for solving the country’s security problems associated with the hilltribe 
population and narcotics crop production (The National Security Council, 1992). Specifically, 
this policy addressed the guidelines to deal with forest area encroachment and destruction 
problems, the arrangement for local administration order, the legal solution to citizenship issues 
and human settlements on highland. The highland community development attempts during this 
period generally involved three parties including government agencies, non-government 
organizations and international aid agencies as evident in the operation of Doi Tung 
Development Project, Thai-German Highland Development Project, Thai-Norwegian Highland 
Development Project, Thai-Australian Highland Development Project, Thai-Belgian Highland 
Development Project, and Doi Sam Muen Highland Development Project. The development on 
human rights perspective and preparation of laws concerning land use in the highlands were 
addressed in the national plans from the 7th to the 9th National Economic and Social 
Development Plans notably the determination to establish guidelines for dealing with land use 
problems of the hilltribe communities in conservation forest zone. On 16 September 1997, the 
cabinet passed the resolution on the Land Resource and Forest Area Management Plan at 
Local Level to ensure a well-organized administration and management of land and forest 
resources in the orientation towards conservation and sustainable development by means of 
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protecting the remaining forest and restoring the degraded forest resources to minimize the 
local conflict concerning forest resource uses. 

2003-present period. The present highland development concept is in line with the 
overall framework of the 10th National Economic and Social Development Plan for 2007-2011 that 
focuses on the application of the Royal Philosophy on sufficiency economy to move the country 
forwards, stressing human as the center for development and all-level participation as the vital 
consideration. The cautious development principle was thus adopted for the highland affairs. 
The master plans and development plans concerning the highlands formulated during this 
period, therefore, were generally comprehensive with the recognition of diversity. 
Comprehensiveness is meaningful when there is understanding of the interrelationship among 
various dimensions of the highland communities while social sphere diversity has to be 
recognized because the difference in culture and way of life of particular society or community 
is believed to have connection with the nature of the natural system in that locality. The 3th 

Master Plan for the Royal Project Development Centers (2007-2011) for example, was 
formulated with an objective among others to make various Royal Project Development Centers 
become a highland development model that adopts various combinations of new external 
knowledge and local knowledge. Similar concepts are also contained in the Action Plans for the 
Extension of the Royal Projects’ Achievements Projects, the Master Plan of “Water Conservation 
for the Mother of the Land” Project, the Action Plan of the Transfer of Knowledge from the Royal 
Projects’ Achievements and Capacity Building for the Highland Communities Project, as well as 
the Master Plan of the Extension of the Royal Projects’ Achievements Projects for the sustainable 
elimination of opium cultivation. 

In a nutshell, sustainable development concept has to be applied for highland 
development due to the pressing need for a more balanced consideration. At the national level, 
development objectives and policy implementation from the 1st to the 6th National Economic and 
Social Development Plans were oriented toward accelerating GDP growth by investing heavily 
on infrastructure, exploiting overly the raw materials from natural resources beyond proper 
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limits. The imbalanced development has led to the deterioration of natural resources and the 
environment, social inequality, and conflicts. At the local level, the previous highland 
development efforts with emphases on wide production of cash crops like in the lowlands have 
generated some undesirable impacts on soil, water, and forest resources including biodiversity 
in the ecological system. In the light of socio-economic development in GDP term at the 
expense of natural resources and environmental degeneration throughout the recent national 
history, the northern highlands can be said to have gone through the following policy emphases 
successively:- 

Building security along the borderline. Endeavors included the border defence, and 

the control of hilltribe people’s migratory movement by means of welfare and assistance 

services for the hilltribers in various forms such as allocation of permanent agricultural areas, 

occupational development, and provision of necessary services. 

Solving opium crop production problems. Promotion of opium crop substitutes such 
as coffee, red bean and temperate fruit trees concomitantly with the continual border security 
building effort was implemented and supported by more than 90 agencies, whether government 
or international, such as the Royal Project, the Hilltribe Products Promotion Foundation, and 
UNFDAC’s HAMP. The main objective was to enable hilltribe farmers to reduce their extent of 
opium cultivation and forest land clearing with the introduction of substitute cash crop farming. 
The Royal Project began its marketing operation in 1981 to help bring the opium substitute crop 
outputs for sale in the market. A Thai-UN Highland Agricultural Marketing and Production 
Project-HAMP was also operating in similar nature and expanded the project area coverage 
from 30 to 67 villages in the highlands of Chiang Mai Province. The foreign assistance came in 
the form of both grant-in-aid and loan from international organizations. The promotion of opium 
replacement crops from the joint efforts of various agencies was successful to certain degree in 
reducing opium cultivation and shifting farming extent. During 1959-2003 period, the opium 
cropped area and output had gone down from the initial 112,000 rai and 145 tons level to 5,266 
rai and 20.3 tons in 2003 and the corresponding figures further decreased to 1,445 rai and 13.6 
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tons in 2007. The success was evident particularly in the operational areas of the Royal Project 
and other highland development projects generally under the cooperation among the Thai 
government agencies, private sector donors and international organization. The Royal Project’s 
success became one among many reasons that UN gave its first UNDP Human Development 
Lifetime Achievement Award to His Majesty King Bhumibol Adulyadej and the Royal Project 
itself was recognized by Magsaysay Award for International Understanding in 1988 as well as 
award from The Colombo Plan: Drug Advisory Program (DAP) in 2006 for being the sole 
organization in the world that has been able to successfully solve opium cultivation problems 
through promotion of opium substitute crop production. Its success has made the Royal Project 
well-recognized among national and international agencies and organizations which 
subsequently led to the formation of an international technical exchange network that uses the 
Royal Project’s experience as the theme for its activities and that advocates international 
cooperative partnership in highland development attempts. An example is the cooperation 
between the Highland Development and Research Institute and the Royal Project Foundation in 
working to make the King’s earnest contributive endeavor and the Royal Project’s success 
known more widely through the process of international technical development and learning 
network especially in countries that have narcotics crop production such as Afghanistan, 
Colombia, and Laos. 

With the foreign assistance and supports in various forms, the improvement of human 
living condition and general welfare in the northern highlands was visible but unfortunately only 
during the time the development projects were in operation. After project withdrawal most 
development activities were not carried on by the local hilltribers as the hilltribe villagers in 
general are not self-reliant while take it right receiving the external development assistance only. 

Human and community management. By 1996, only 30% of the targeted 
establishment of legal human settlement areas has been realized due to certain limitations such 
as the suitability of the land for economic development, the legal constraints for land use in the 
hill areas as provided in the B.E. 2484 Forest Act, B.E 2507 National Forest Conserve Act, B.E 
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2504 National Parks Act as well as other legislations and the cabinet resolutions especially 
those concerning watershed classification. Furthermore, the establishment of hilltribe self-help 
welfare settlement for different ethnic groups to live together in the same village was a failure 
because this was not conforming to the hilltribes’ culture. The policy on reducing population 
growth rate was not quite successful due to several reasons including natural birth, in-migration 
of ethnic people from both inside and outside the country, continual movement of lowlanders to 
do farming in the highlands, geographic isolation from the access to government services, and 
the cultural belief of certain ethnic groups about practicing birth control. 

Fostering conservation concern and conserving natural resources. The Huai Hong 
Khrai Royal Development Study Center represents a remarkable case of success in restoring 
watershed ecology and becomes a model for rehabilitation and conservation of a watershed 
system including the elements of forest type, flora and fauna diversity, and watershed functions, 
and now also serves as a “living natural museum.” However, some highland natural resources 
and environment had become degraded as described earlier as a consequence of income 
incentive from opium replacement cash crop production promotion which led to expansion of 
illegal land use in the watershed forest areas. Therefore, the present policies have to address 
not only the poverty problem of highland population but also the rehabilitation of environmental 
conditions through people participation and inter-agency consolidated efforts. 

Implementation of integrated development approach. Many development activities 
were carried out in observation of His Majesty King’s advice. Meanwhile, the success to certain 
extent from cooperative efforts of various agencies working in the highlands were noticeable in 
the operation of the Royal Project which has been comprehensive in nature by covering works in 
resource, development and marketing. Apart from the Royal Project, other development projects 
and agencies either public or international also had important roles in helping improve highland 
conditions through cooperation and integration approaches such as Doi Tung Development 
Project, Huai Hong Khrai Royal Development Study Center, and the Hilltribe Welfare Division. In 
the Royal Project areas and other royal development projects’ where land use zones are clearly 
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established and enforced, the promotion of opium substitute cash crops has not led to farm 
land expansion, but continuing forest encroachment and agricultural land expansion problems 
exist in other projects’ areas. So far there also exist problems in management and administration 
in terms of duplicate works undertaken by government agencies and private organizations both 
domestic and international, the absence of core agency to perform coordination function, and 
the lack of unified policies. Furthermore, the past highland development attempts have caused 
certain problems that the government and relevant agencies have to monitor closely such as the 
natural resource use conflict, social disparity resulted from hilltribers’ poverty and lack of 
opportunity to get access to government services, as well as migration to city which might 
become a wider social problem in urban area because undesirable impacts on both highland 
and lowland communities can occur in the absence of integrated and mutually supportive plans 
of management and administration of various involved agencies. 

 2) Factors and conditions contributive to success. 

     The success in highland development may be attributable in part or combination of 
the following factors and conditions: the Royal Initiatives concerning works to improve the 
livelihood of the hilltribe population, reduce narcotics crop production, and restore and 
conserve the watershed forests; the continuity of projects implemented along the royal advice 
and by various government agencies; government policies on fostering development on the 
basis of knowledge and life-long learning, community participation process, and integrated 
development activities plans among domestic and international agencies working for the 
common objectives; and the geographic advantage of the highlands in terms of climate, natural 
resources and the environment, biodiversity, as well as various cultural and traditional traits of 
different ethnic groups. 

 3) Problems remained unsolved despite the development and natural resources 
conservation efforts. 

Development of highland communities in the past had generated certain problems 
and impacts on the society at large namely; 
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3.1) Encroachment into forest area. The increase in demand for land for 
monocropping resulting in the decrease in forest covered land in the north by 2.15% annually. 

3.2) Deteriorating environmental quality. Soil erosion, water pollution, flood and water 
logged situation, smoke from forest and crop residue burning, serious impacts from climate 
change. 

3.3) Shortage of water for farming and domestic consumption. Shortage of water in 
dry season, poor water quality, contamination of agricultural chemicals and presence of 
sediments and micro-organisms in water body. 

3.4) Conflict in natural resource use. Conflict between the state and local 
communities concerning land rights, conflict among communities located in upper-, middle-, 
and lower-watershed areas. 

3.5) Lack of sustainability in agricultural systems. Sustainable agricultural systems 
cannot be realized due to heavier rainfall, slightly fewer rain days, higher temperature, increase 
in number of hot days, occurrence of soil erosion, declining soil fertility, drought stress, 
declining productivity, heavy use of agricultural chemicals leading to the lost of bio-diversity. 

3.6) Marketing risks. Irregular and poor quality farm outputs, high production cost, 
poor road communication, uncertain and low buying prices offered by middle agents. 

3.7) Illicit narcotics crop cultivation. Presence in certain segments of Chiang Mai, Mae 
Hong Son, and Tak provincial areas where opium has been grown repeatedly due to price and 
market incentives as well as external capital and technological supports. 

3.8) Social disparity. The lack of employment and income generation opportunity. The 
unclear state policies concerning land use rights and Thai nationality impaired the opportunity 
for hilltribers to get access to capital, education, and other government services. 

3.9) Poverty. The causes include shortage of farm land, lack of market 
competitiveness, lack of knowledge and professional skills, expense for health care and 
children’s schooling. 
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3.10) Migration to towns. The pull factors are the demand for security and luxury in 
life, the needs to get consumption goods, and eventually the adoption of urban life style. 

3.11) Family and community structure beginning to change. The hilltribe society 
becomes more open to outside world and thus risky to encounter the problems of youth, 
ignorance of danger from narcotic drug and Aids spread, abandon of traditional culture. 

3.12) The need for a consolidated and comprehensive development policy. Highland 
community development efforts so far have not addressed the watershed approach giving rise 
to part and parcel development of communities in the upper, middle, and lower watershed 
areas. The policies, laws, and state regulations particularly those concerning different resource 
categories are not compatible nor mutually supportive. Furthermore, information concerning the 
highlands is collected and kept scattering in various places and has never been exploited for 
optimal and concrete benefits. 

 4) The important contribution of highland development to the larger socio-economic and 
environmental systems.  

 The highlands have certain geographical advantages like favorable climate for 
agricultural development, as well as diverse beautiful scenarios and natural tourism attraction. 
There also exist cultural diversity among various ethnic groups and some local knowledge 
which is a social capital. Although highland development attempts in the past had the emphasis 
on helping the hilltribe individuals and communities for their direct benefits, many endeavors 
have significant implications in various aspects for the country as a whole. This is exactly the 
notion His Majesty King Bhumibol Adulyadej the pioneer Thai highland development advocate 
gave concerning the need to develop highland communities concurrently with ecological 
system development without neglecting any elements (The Office of Royal Development 
Projects Board, 1998). Highland development can be said to be important for and related to the 
country’s socio-economic and environmental systems in the following aspects: 

4.1) Maintenance of national security and image. From political and national security 
perspectives, the highland areas predominantly lying near the international borders are risky 
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and easy for drug syndicates in the country or from abroad to encourage or push the hilltribers 
to perform illegal acts either opium production, drug transit point provision, drug trafficking or 
other perilous threats to the national security and the solving of narcotics problems in the short-
run and long-run. The 40-year experience of Thailand in taking the royal advice that eventually 
and successfully led to the reduction in the extent of opium-cropped area has gained the 
interests from many countries to constantly seek cooperation and assistance from Thailand to 
help them solve their narcotics crop production problems. 

4.2) The maintenance and rehabilitation of natural resources in the country. The 
highland areas are provider of food, herbs and spices, medicinal material sources; home to 
various wildlife and plants; storage of water supply; and sites for recreation. In the future, they 
will become important in building community food security, in carbon credit trade, and as 
supplier of alternative energy from water, biomass, and wind resources. In healthy form, the 
highlands can function as a regulator of the overall balanced and sustainable national 
ecological systems. 

4.3) The reduction in forest encroachment and destruction. In the watershed forests, 
restoration and conservation activities were implemented following the King’s advice to protect 
the healthy natural forests to maintain their watershed functions and to restore the degraded 
forest to the original quality with the “mutually supportive man and forest cohabitation approach 
in order to improve simultaneously the quality of life of the local villagers. The man-forest 
relationships have been established in the forms of planting three kinds of forest trees for four 
benefits, replacement forest tree planting along the hill shoulders, economic forest plantation 
projects, building economic forest like wet forests or watershed forests as well as earth-check 
dams to increase soil moisture and prevent forest fire. However, the success is confined 
primarily in various Royal Development Projects’ areas. Other development policies in the past 
including that on providing permanent settlement lands for the highland communities as a 
means for watershed forest land protection had been ineffective and proportion of forest 
covered area in Thailand constantly reduced from 53.33% in 1961 to 32.66% in 2004 (Royal 
Forestry Department, 2007). 
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4.4) Reduction of environmental impacts on highland and lowland communities. Soil 
erosion, sediments, and agricultural chemicals spillovers in local soil and water resources also 
affect water quality in the lowland. Highland development activities in the past had followed the 
royal advice and routine development frameworks of the involved agencies; for example, the 
operation of the Royal Project Foundation; Huai Hong Khrai Royal Development Study Center, 
the Land Development Department, the Highland Development and Research Institute in recent 
time has adhered to the principles of promoting environmental conservation farming and 
organic agriculture without using or using minimum chemical inputs in the highlands in order to 
create additional value to farm outputs and improve the fertility status of degenerated soil which 
are the primary keys to highland agricultural development. The above-mentioned farming 
systems with their positive impacts are important for environmental quality of both highland and 
lowland communities, while enabling the highland farmers to produce chemical-free outputs 
which are currently experiencing the growing demand from domestic and foreign consumers. 

4.5) Mitigation of social problems resulted from labor movement. Policy priority has 
been given to setting the order for local administration and maintaining safety and security in the 
highlands through the means of granting hilltribe villagers legal permanent settlement areas and 
controlling or stopping migratory movements. At present, a growing number of hilltribe 
population are moving to urban communities for work and education from the push factors of 
poverty and limited farm land at home and the pull factor of diverse job opportunities in towns. 
Consequently, the hilltribe society becomes more exposed to outside world and more risky to 
encounter the problems concerning the hilltribe youth, the lack of social consciousness, the 
spread of narcotics drug and AIDs which may generate undesirable impacts on the related 
communities. Other measures adopted to discourage the out-migration of hilltibe population 
generally involve creation of local opportunities as far as possible for income and livelihood 
improvement such as development of farming patterns and value addition activities for farm 
output, promotion of off-farm income generating activities like ecotourism service and handicraft 
production and state provision of greater schooling including other welfare services to the 
highland communities. 
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4.6) Human resource development. As human resource is the fundamental capital for 
combining with other capitals to create optimal final benefits, community strength has to be 
fostered and maintained. Village folks therefore need to receive continuing development inputs 
for them to become knowledgeable persons, capable of gradually adapting themselves to the 
external changes, man of ethics and virtue, and to gain reasonable welfare services including 
better life quality. So far, the priority development inputs have involved citizenship, health, 
nutrition, education, professional knowledge and skills, social status, and access to capital 
sources and state welfare services. 

4.7) Sources of learning and highland development model. Various Royal Project 
Development Centers have become the models for highland development based on combining 
modern knowledge and traditional local knowledge. The Huai Hong Khrai Royal Development 
Study Center is a center for study, experiment, research, and development undertaking to 
transform specific area back to quality watershed conditions and is a model of multidisciplinary-
comprehensive development effort. The Pang Tong Royal Highland Development and Service 
Center is a learning source concerning highland development efforts following the initiation of 
His Majesty such as growing fern and native orchids, breeding and caring wild animals, and 
building food bank system in community forests. Other highland development models and 
learning centers like the Royal Projects’ Achievement Extension Projects and the “Water 
Conservation for the Mather of the Land’ Projects in various places that have worked to assure 
the consolidated attempts of different involved development agencies to use the lessons 
learned from the Royal Projects’ experience and the relevant achievements as the basis for 
extension and practice in other new highland development projects’ areas such that the 
development activities to foster the professional advance, healthy ecological systems, traditional 
culture, and community development can lead to the improvement of life quality of the highland 
population. 

4.8) The increase in highland agricultural outputs. Research and development works 
have been undertaken for improvement in productivity, production standards to ensure market 
competitiveness of highland farm outputs. The wider extension and transfer of appropriate 
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technology to the hilltribe farmers enable them to get grater knowledge and skills in producing 
quality outputs and minimizing production costs. 

4.9) Preservation of diverse ethnic cultures and traditional ways of life. Local culture 
and way of life are essential social capital in the highlands, and have been highly recognized in 
various development programs. Many Royal Project Development Centers, for example, have 
endeavored to restore and promote the hilltribe handicrafts with the aims to conserve local 
knowledge and generate additional income for the hilltribe households from further 
enhancement of the simple local handicrafts. In 2006, members of Royal Project Development 
Centers as whole earned 599,049 baht from selling handicrafts. Doi Tung Project, in particular, 
has worked to make the local villagers feel appreciated and proud of their own home village and 
culture. 

 5) Changes in regional and global contexts, and national tendencies that may affect the 
northern highlands.  

     The future global contexts likely to have consequences on the highlands can be 
distinguished into 

     Direct impacts Global warming and climate change can negatively affect the 
highlands in the areas of reduced biodiversity, water shortage, lack of food security, social 
problems of the aging population, outflow of young labor force from agricultural sector, in-
migration of the lowlanders to the highlands, energy shortage, and the demand for land for 
energy crop production. 

     Indirect impacts The effects are likely to come from the liberal movement of capital, 
trade, and service flows, as well as free labor flow as the results of various regional and global 
economic cooperation agreements, the competition in international markets, trade barriers, the 
rise of Asia to become the center of world power, the development of modern technologies and 
the competition for energy inputs. 
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     5.1) Changes in regional and global contexts, and national tendencies likely to affect 
the highlands positively and negatively. 

     Positive impacts Most highland communities able to exploit their advantages in 
biodiversity and cultural diversity for creating additional value to their goods and services 
(85.71%), greater opportunities for job and income creation (79.76%), labor movement from the 
highlands to urban communities contributing to higher income of the highland communities 
(58.33%), improved communication, cultural exchange, technology and knowledge transfer, as 
well as better education and health condition of the highland population (5.95%). 

     Negative impacts Resource use conflict from the demand for water like in the forms of 
forest land clearing for cultivation, attempts to exploit the opportunities opened by global 
changes (91.67%), higher production and transportation costs (input and oil prices) and the 
future risk of energy shortage (75.00%), labor out-migration creating labor shortage problems in 
the highland areas (69.05%), FTA adversely affecting highland vegetable production (64.29%), 
problem of migrant labors moving to the highlands (63.10%). 

     5.2) Climate changes in the future 10 years scenarios likely to affect the highlands 
more negatively than positively. 

     Positive impacts Primarily, the highland communities becoming more concerned 
about improving natural resources and environmental conditions with the chance to make the 
highland area the generator of water and food sources (10.90%), opportunities for income 
generation from carbon sink, energy sources, earthen house, tourism (7.14%), easier plant 
breeding procedure and greater productivity of some plant varieties like photo sensitive rice 
(5.95%). 

     Negative impacts Primarily the imbalanced ecological systems in terms of lower 
biodiversity and disappearing wildlife (86.90%), water shortage affecting crop production 
systems for example reduction in cold climate cropping areas (85.71%), drought threats 
(80.85%), flood, landslide (79.76%) and food shortage (71.43%). 
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 6) Comparative analysis of highland development results in the past and development 

approaches in the future to assure the success. 

     The northern highlands in the recent 25 bygone years received development support 
from over 90 relevant agencies yet witnessed the imbalanced, disunified and discontinued 
development policies and inputs while never experienced the watershed development 
approach. Some highland community members still lack formal schooling, can be self-reliant to 
limited extent, and continue to encroach on the national forest area for land use. Nevertheless, 
many knowledge and experience had been accumulated from the research and development 
works carried out by various royal initiative projects and other projects while most development 
activities were implemented within the framework of different highland development policies and 
master plans. The results of various efforts can be summarized for different aspects. Economic 
aspect Farmers remain poor, with social disparity, unsustainable farming systems, emphasis 
more on monoculture, and inflow of external modernization. Infrastructural aspect Highland 
conditions have been improved from infrastructural development but most areas are still remote 
from markets and public facilities water sources have been developed but still inadequate. 
Natural resources and environmental aspect There exist problems of intensive use of chemical 
inputs, encroachment on watershed forest areas, people’s lack of understanding in natural 
resources management as well as awareness of resource significance. Social and cultural 
aspect Local communities can get access to public services to certain degree, have their own 
tribal cultural identity, while their social structure becomes weakened and affected by other 
development impacts. 

 Highland development activities in the future will be governed by new conditions in the 
global context and changing technology such as the existing and emerging free trade zone 
agreements, Maekong sub-region economic cooperation framework, the global warming and 
climate change challenge, growing elderly population, and migrant labor movements which 
make it necessary for the highland communities to adapt themselves in various ways to deal 
with the external changes. Economic aspect Emphasis on occupational and income 
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development following the sufficiency economy philosophy, food security, knowledge-and 
innovation based value creation. Infrastructural aspect Building necessary and appropriate 
infrastructures, water source development through participation process. Natural resources and 
environmental aspects Define clearly land use zones through participation process; conserve, 
rehabilitate, and utilize resources in sustainable manners; generate natural resource and 
environment based income, foster community awareness. Social and cultural aspect Open the 
access to public sector services evenly in all geographic coverage, build alliance networks to 
create the learning society, and foster human development to enable people to keep pace with 
various changes 

7) SWOT Analysis 

Strengths 

 Cultural diversity of various hilltribes, 
biological diversity, diverse natural 
attractions. 

 Climate and topography suitable for 
highland agricultural development. 

 Some resources have been restored and 
conserved 

 Community organization and kinship 
system. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Weaknesses 

 Agricultural systems remain unsustainable. 

 Lack of water for agriculture and domestic 
consumption. 

 Lack of clear rules for land use, and limited 
land area.Villagers lack comprehensive 
knowledge, and have limited capability in self-
reliance. 

 High labor mobility. 
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Opportunities 

 Collection of knowledge and experience 
from research and development works in 
the highlands of various royal development 
projects and other projects. 

 Existence of master plans and highland 
development policies. 

 Environmental conservation trend. 

 Tendency towards increased wage rate. 

 Most development activities and 
administrative works concerning the 
highlands have been undertaken 
independently under different responsible 
government agencies and not in line with 
the integrated watershed approach. 

Threats 

 Hilltribe household and community 
settlements are located scatterly in remote 
and mountainous areas. 

 Laws or policies related to delineating land 
use zones in the highlands are in conflict as 
well as have problems in practice. 

 Global warming phenomena intensify 
climate variation. 

 Capitalism and western culture trends, 
trade agreement obligation and 
liberalization of world trade system. 

 Energy crisis. 

 

8) Highland development directions. The directions suggested below are determined with the 
recognition of declining and degrading natural resources and environmental conditions in both 
general and local contexts, different geographic and tribal cultural contexts, development 
agencies operating in the areas, and public policy scope affecting highland development 
implementation. 

     8.1) Highland community development adherent to the principles of sufficiency 
economy to enable human resources to acquire self-immunity, capability to understand various 
changes, and self-reliability at household and community levels. 

     8.2) Highland community development based on the local advantages from cultural 
and biological diversity placing priority to the use of natural, social, and cultural capitals in the 
integrative and mutually supportive manner. 
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     8.3) Highland community development through adopting and adapting the knowledge 
and experience accumulated from the royal development projects and other highland projects’ 
works for application in further household occupational development, improvement in quality of 
life, and restoration and conservation of natural resources and the environment. 

     8.4) Highland community development as a system encompassing the social, 
economic, and natural components for fair distribution of benefits. 

     8.5) Highland community development through participatory process linking with all 
parties involved. 

 From the above lines of suggestions, the directions for highland development can be 
stated briefly as follows: 

(1) Development of household economy based on the sufficiency economy 
philosophy. 

(2) Development of household economy on the basis of biological diversity and local 
knowledge. 

(3) Fostering social and community development and strength along the principles of 
sufficiency economy. 

(4) Restoration and conservation of natural resources and the environment for 
sustainable uses through appropriate community participation approach and public 
policy designs. 

(5) Harmonious efforts of government agencies and local communities in such works as 
land, water, and forest resource use planning. 

(6) Administration and driving the strategies 
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9) The 10-Year Strategies for the Development and Conservation of Highland Natural 
Resources (for 2010-19). 

 All strategies have been devised with primary focus on human resource and community 
development through continuing learning process because people and the community are 
fundamental resources of the highlands when improved in quality and capacity can be 
instrumental for building community strength, can enable people to gradually adapt to and 
advance with outside world, and facilitate the management of local economic affairs and natural 
resources as well as the environment in a balanced nature. 

    9.1) Strategy setting concepts. All strategies should be compatible with the objectives, 
approaches, and directions of various royal development projects, national policies, and 
pertinent public sector development strategies in the foreseeable 10 years. 

 (1) Development directions. Stress the compatibility with the present state policies, 10th 
National Economic and Social Development Plan, Thailand’s Vision to 2027, development 
strategies of involved agencies, provincial cluster’s strategies; the use of watershed approach; 
the creation of development opportunities under new global context and in harmony with the 
socio-ecological capacity of highland agriculture. 

 (2) Development approaches Adhere to the sufficiency economy philosophy with 
emphasis on moderation, immunity and self-reliance; develop human, society, economy, natural 
resources and the environment in the highlands to the point of balance between sufficiency and 
competitiveness gradually and reasonably with the prevailing local capacity on the basis of all-
party involvement. 

 (3) Development objectives. (1) Man can cohabit with forest for sustainable livelihood 
when leading one’s life along sufficiency economy principles and making decent income from 
the local resource and input base; (2) The highland communities have strength, self-reliability, 
and immunity against threats from global changes; (3) The highland natural resources are 
restored, conserved, and utilized for steady and sustainable benefits. 
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    9.2) Framework for sustainable highland development strategies. 

 To assure the sustainable highland development with the balance among income 
generation, social security, and natural resources and environmental quality maintenance 
components; the operational strategies have to be designed within the framework of 
establishing linkages among key mechanisms, and driving the implementation of strategies by 
various concerned agencies in harmonious, practical, and responsibility-relevant directions 
while having the community involvement. The three main strategy sets are (1) Strategies for 
income generation. Stress on learning experience from the Royal Development Projects, 
restoration of native vegetations, development of Food Bank, and development of community 
market capacity. (2) Strategies for social security development. Address the application of the 
sufficiency economy philosophy, use of community plans, attention on local culture and society, 
and learning network; (3) Strategies for rehabilitation of natural resource and the environment. 
Focus on the quality improvement and productivity of soil, water, economic and watershed 
forest resources. 

    9.3)  Fundamental principles of the strategies. 

 (1) Application of sufficiency economy philosophy as the basis for human and 
community livelihood to create self-reliance and immunity. 

 (2) Emphasis on knowledge-based development by applying knowledge and 
experience from previous development works appropriately with the social settings in different 
highland areas. 

 (3) Endeavor to develop the highlands rationally on the basis of rehabilitating and 
utilizing the natural resources according to the potential and carrying capacity of any particular 
watershed system. 

 (4) Development of system integrity and community-local government involvement 
process unique for different social contexts; concrete consolidation of budget and development 
plans and policies of various relevant government agencies at all hierarchical levels. 
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    9.4) Highland development paradigm. 

 (1) Building the balance among the social, economic and environmental aspects 
following the sufficiency economy philosophy and compatible with the local contexts, socially, 
geographically, and culturally. 

 (2) Increasing forest covered area to represent 40% of total highland area. 

 (3) Generating adequate income with worthwhile and reasonable use of water and other 
resources as production inputs. 
 

    9.5) Highland development vision: the next 10 years. 
 The highland communities attain security and help cherish the country’s natural 
resources and the environment as the base for further development. 
 

    9.6) The goals of highland development. 
 The strategies have been designed to realize 4 development goals. 
 (1) The population in the targeted areas become self-reliant, make living after the 
sufficiency economy philosophy, cohabit happily with forests, and are able to generate 
adequate household economic returns from knowledge-based activities. 
 (2) The highland communities posses strengths and immunity and enjoy the fair share of 
development as integral part of the watershed system comprising upper, middle, and lower 
watershed portions. 

 (3) Such natural resources as soil, water, and forests in the highlands are restored to 
healthy condition, then protected for sustainable utilization with essential inputs from local 
knowledge and all-party involvement efforts. 

 (4) The Thai society is assured of the sustainability of various ecological systems and 
enjoys the happy and healthy livelihood. 
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    9.7) Proposed strategies. 

 To assure the realization of the above development vision and goals, four main highland 

development strategies have been devised and in total they contain 18 imperative development 

programs and 54 major workplans. 

Strategy 1 Fostering the strength in human and community capability following the  sufficiency 

economy philosophy. 

 Goals People in highland communities attain better quality of life, strength, self-

protection ability; become knowledgeable about external changes and self-reliant at household 

and community levels. 

 Indicators Number of strong communities, number of learning centers and 

networks, percentage of population in the targeted areas getting such basic welfare services as 

fundamental education and health care, number of communities using cultural means for natural 

resource conservation. 

 Sub-components Four imperative programs and 14 major workplans. 
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Strategy Major Development Programs/Workplans 

Strategy 1 

Fostering the strength in human 
and community capability 
following the sufficiency 
economy philosophy. 

    Sub-components. 

Four imperative programs and 
14 major workplans. 

 

 

1) Social and human quality development for self-reliance 
and self-protection. 
 1.1 Development of human capacity, sufficiency 
communities, and self-reliant communities. 
 1.2 Capacity building for community leaders, and public 
sector’s human resource development to become 
invulnerable to effects of contextual changes. 
1.3 Development of social and welfare systems, and equal 
access to government services. 
 1.4 Promotion of holistic health cares. 
1.5 Promotion and support for the establishment of 

community network for involvement in social and community 

administration affairs.  

2) Development of knowledge management process and 
network to support the advance of knowledge-based society. 
 2.1 Support for life-long learning and literacy for the highland 
people to improve their economic production capability and 
the communities to gain strength. 
 2.2 Enhancement of capacity of various Royal Project 
Development Centers and other royal development projects 
to become learning centers for highland development. 
 2.3 Development of learning networks and fostering the 

formal and informal learning process of community members. 
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Strategy Major Development Programs/Workplans 

 3) Building of community’s self-esteem and readiness to 
cherish the traditional and cultural heritages. 
 3.1 Support for undertaking of traditional and cultural events 
or activities to protect the survival of community’s heritages. 
 3.2 Creation of pride and awareness of being Thais and the 
Thai culture and tradition. 
 3.3 Instillation for people’s appreciation of sufficiency 

economy value, local knowledge-based development, and 

conservation of natural resources and the environment, as 

well as wild medicinal material. 

4) Creation of strength and immunity at the community level 
in controlling problems concerning narcotics drug and border 
security. 

 4.1 Narcotics crop production control and suppression. 

 4.2 Development of community’s vigilance system for 
controlling and solving narcotics drug problems by the 
community itself. 

4.3. Enhancement of border security and relationship with 

neighboring countries. 
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Strategy 2 Building economic security based upon local knowledge and resources with 

emphasis on prudent use of resources and innovative outputs following the sufficiency 

economy philosophy. 

 Goals The highland communities attain food security, get adequate and equitable 

income levels, and maintain the sustainable use of natural resources and the environment with 

appropriate knowledge basis, while the involved development agencies work in concert efforts 

to implement various development and research activities suitably with the local social settings. 

 Indicators Number of communities with rice sufficiency; number of communities 

with increase in food bank activities, the increase in average annual household income, the 

decrease in poverty incidents, establishment of producers and marketing networks, increase in 

research outputs, increase in the extent of integrated research programs. 

Sub-components Five imperative development programs and 18 major workplans. 
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Strategy Major Development Programs/Workplans 

Strategy 2 
Building economic security 
based upon local knowledge 
and resources with emphasis on 
prudent use of resources and 
innovative outputs following the 
sufficiency economy 
philosophy. 
    Sub-components. 
Five imperative development 
programs and 18 major 
workplans. 

1) Building food security based on the development of local 
knowledge and biological diversity. 

 1.1 Support for restoration of community food bank 
according to the royal initiative and for expansion of inter-
community food bank establishments. 

 1.2 Improvement of rice productivity, and development of 
rice bank management system. 

 1.3 Extension works on food crop production for domestic 
consumption and supplementary income. 

2) Creation of occupational works and income based on 

local knowledge and resources with emphasis on rational 

use of resources and appropriate innovation development in 

farm and non-farm sectors. 

 2.1 Extension works for occupational and income 
development following the Royal Project’s and other royal 
development projects’ approaches. 

2.2 Establishment of demonstration/ experimentation plots 
concerning the adaptation of production technologies for 
improvement in agro-ecosystem. 

2.3 Development of quality/ standard system and 
certification, as well as processing activities to generate 
additional value for farm outputs and community products. 
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Strategy Major Development Programs/Workplans 

 2.4 Building community tourism on the basis of rational 
utilization and good management of resources and capital to 
ensure the sustainability. 

 2.5 Off-farm labor skills improvement and agro-ecological 

built-up. 

3) Building up market potential through formation of 
marketing group and development of community market 
system. 

 3.1 Enhancement of the strength throughout the supply 
chain of community enterprises and local occupational 
groups. 
 3.2 Development of producers networks and farm produce 
and community product marketing networks. 
 3.3 Development of community market system to promote 

local production and trade as well as development of market 

information system. 

4) Development of infrastructures as necessary and 

appropriate. 

 4.1 Development of water sources as appropriate, 
management system for fair and wide-covered access to 
water supply for agriculture and domestic consumption. 
 4.2 Improvement of farm feeder roads, electricity system, 
and communication system. 
4.3 Building up the capacity for alternative energy and bio-
mass energy management. 
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Strategy Major Development Programs/Workplans 

 5) Research and development for dealing with global 

warming conditions and global dynamics. 

 5.1 Research and development for the security in food, 
medicine, and alternative energy supplies. 

 5.2 Research and development related to natural resources 
rehabilitation and conservation systems and utilization of soil, 
water, forest and other biological resources. 

 5.3 Research and development for local knowledge based 
innovation as well as improved marketing potentials. 

 5.4 Research and development related to production and 
market potentials as well as competitiveness under global 
warming and global change contexts. 

 

Strategy 3 Building up the ecological balance in natural resource systems and the environment 

to allow the sustainable cohabitation between man and forest. 

 Goals Soil, water, forest and other natural resources in the highlands will be restored to 
healthy conditions, then protected and utilized prudently and sustainably through community 
involvement process. 

 Indicators Incremental forest area, farming-forest area ratio, adequate water 
availability, and improved water quality, soil erosion index, number of communities and 
networks using joint management of natural resources approach. 

 Sub-components Comprising four imperative development programs and 11 major 
workplans. 
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Strategy Major Development Programs/Workplans 

Strategy 3 

Building up the ecological 
balance in natural resource 
systems and the environment to 
allow the sustainable 
cohabitation between man and 
forest. 

    Sub-components 

Comprising four imperative 
development programs and 11 
major workplans. 

 

1) Delineation of clear land use zones and establishment of 
control system compatible with the local context and using 
community involvement process. 

 Delineation of land use zones in the highlands by 
government agencies-community participation process. 

2) Rehabilitation, conservation, and utilization of natural 
resources and the environment for sustainable benefits. 

 2.1 Rehabilitation and conservation of soil, water, forest 
resources including watershed ecological systems, forest fire 
protection by community involvement process. 
 2.2 Design of soil and water resource conservation systems. 
 2.3 Campaigning for community involvement in the control of 

pollution from garbage, waste water and forest fire. 

3) Promotion for forest tree planting to increase green areas 

and generate household income and community forest tree 

planting in buffer zones.  

3.1 Development of community rules and regulations for 
community forest tree planting for utilization by the 
community. 
 3.2 Promotion of economic forest establishments in areas 
permitted by laws/supported by policies to generate 
household income from timber and non-timber products 
under government support. 
 3.3 Revision of state regulations to encourage reforestation 
by local community in the degraded highland areas. 
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Strategy Major Development Programs/Workplans 

  4) Creation of incentive system for safeguarding natural 
resources and the environment by community involvement. 

4.1 Campaigning for private sector and consumers to 
support the environmentally concerned production and 
consumption activities in the highlands. 

 4.2 Creation of incentive system like Payment for 
Environmental Services: PES instrumental for safeguarding 
natural resources and the environment 

4.3 Creation of mechanism and systems to ensure social and 
economic responsibilities of private sector and lowlanders for 
protecting highland natural resources and the environment. 

 4.4 Determination of conditions or requirements concerning 
budget allocation appealing for the local government to take 
actions and responsibility in solving environmental problems. 

 

Strategy 4 Building up good administrative systems and supporting coherent undertakings on 

the basis of sectoral participation. 

 Goals Highland management and administration programs of all involved parties are 
coherent, and go on uninterruptedly with efficient and effective monitoring system. 

 Indicators Integrated watershed management pilot programs, community 
involvement, highland data base system, continuity of community plan and sectoral plan 
linkage. 

 Sub-components Comprising five imperative programs and 14 major workplans. 
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Strategy Major Development Programs/Workplans 

Strategy 4 

Building up good administrative 
systems and supporting coherent 
undertakings on the basis of 
sectoral participation. 

    Sub-components 

Comprising five imperative 
programs and 14 major 
workplans. 

1) Planning highland development by watershed approach. 
 1.1 Study on watershed resources data and information. 
 1.2 Preparation of integrated action plans for the development of 
community and watershed resources taking into consideration 
the capability of the specific ecological system. 
 1.3 Translation of action plans into policy and practice. 

2) Building up good administration system with efficiency, 
transparency, fair and equal treatments. 

 2.1 Enhancement of community’s capability in preparing its own 
development plan, through human resource development for the 
community leaders and local government administrators to 
become able to continue to prepare local development plans 
following the sufficiency economy philosophy. 

 2.2 Provision of support to assure the coherency of plans of 
various government agencies at various levels of hierarchy. 

2.3 Development of driving mechanisms, monitoring and 

evaluation programs for management and administration in the 

community. 

3) Revision and design of government policy, requirements, and 

measures for compatibility with the highland contexts. 

 3.1 Revision and design of requirements and measures to 
assure sustainable man-forest cohabitation. 
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Strategy Major Development Programs/Workplans 

 3.2 Revision and design of requirements and measures 
supportive for forest tree planting for economic purpose. 

 3.3 Revision and development of policies for devolution of 

management and administration power in natural resources and 

the environment affairs to the local governments. 

4) Development of highland data base system and 

dissemination of knowledge concerning the highland to a wide 

audience. 

 4.1 Support for the development of information technological 
system for linking various highland data base systems. 

 4.2 Fostering the network for disseminating the body of 
knowledge built up from highland working experience.  

4.3 Fostering the technical cooperation for highland 

development, domestically and internationally. 

5) Devising driving mechanisms to ensure continuity in coherent 
development plans and activities among various involved 
agencies. 
 5.1 Creation of mechanisms for the translation of strategic plans 
into action and the implementation of action plans for 
development using watershed approach in continuity, for two 
operational phases. 
       1) Pilot phase year, 1- year 5 
       2) Extension phase, year 6- year 10 
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Strategy Major Development Programs/Workplans 

 5.2 Creation and establishment of facilitating and coordinating 

system to drive the integrated watershed development parts of 

different agencies and help link the works to the local 

governments and communities. 

 

10) Recommendations for strategy implementation 

 To ensure the proposed strategies are implemented in concerted efforts by various 
agencies from the levels of central office down to the community and across agency lines, it is 
recommended that the following important actions be taken: 

10.1) The implementation in the pilot phase (year 1- year 5 of the 10-Year Plan) 

 (1) Development of highland development plan using watershed approach as the pilot 
project through the preparation of action plans to coordinate the development activities of 
various government agencies working in the same watershed area. 

 (2) Priority ranking of different community areas or area classification by development 
level, as basic information for the planning. 

 (3) Translation of strategies into actions at local level through the following procedures: 
Secure the approval of the four fundamental principles of the strategies as the national agenda 
by having the Office of National Economic and Social Development Board submit the drafted 
Strategic Plans for approval from the cabinet. Once approved, the Strategic Plans shall become 
the framework for formulating area-specific action plans or provincial action plans with the 
common understanding about the flows and linkages of workplans and activities as well as 
budgets of various agencies at different hierarchical levels in the same line or across lines in the 
larger framework. The integrative area-specific action plans shall be prepared by participatory 
process that involves authorized representatives of government agencies at watershed, 
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provincial, and local levels, as well as the local people, with the designated office or 
organization functioning as coordinator to ensure cooperation among involved parties, 
collection of performance reports, and coherency of various action plans in a budgetary year. 
 (4) Development of information resource system and learning networks to provide data, 
information concerning social, economic, natural resources, and the environment conditions 
and situations including the local management and administration in the highlands, that can be 
used as the basis for determining the policy of integrated  action plans, and used as a 
knowledge source or for information exchange. 
 (5) Review and revision of the strategic plans to deal with the changing or changed 
situations, by all-party involvement process. 
 

10.2) Implementation in the extension phase year 6- year 10 of the 10- Year Plan 

 (1) Extension of the achievements in the pilot areas in the pilot phase for application in 
other watershed areas. 
 (2) Conclusion on the lessons learned from Strategic Plan implementation with inputs 
from all parties involved, as the basis for making improvement and correction for future highland 
development works. 

10.3) Mechanisms for the administration and supervision of the strategic plans for the 
pilot phase. To drive the strategic plans into actions and concrete implementation it is proposed 
that the structure for strategic plans administration and supervision comprise three levels : 

 (1) The national level committee for development of policies concerning the highlands or 
the “National Highlands Policies Board” chaired by the Prime Minister or his designated person, 
to function as facilitating and monitoring body and this may be assumed by the existing 
Committee for Coordination and Support of the Royal Project. 

(2) The pilot project administrative committees at the watershed, provincial cluster, and 
district levels with the structure of the committee board at each level  to take the form similar to 
local council to ensure coordination and participation of various local offices of different line 
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agencies working in the same area to facilitate strategy implementation as well as to minimize 
duplicate works among different work units. 

(3) Central unit or the “secretariat” to perform the coordinating function to assure the 
inclusion of the activities and budget for implementation of strategic plans in the budget plans 
for various local offices of different line agencies and to prepare reports for submission to the 
“National Highlands Policies Board”. The secretariat is  responsible for moving the community 
participation and involvement process, working with community leaders, representatives of 
community interest groups, line agencies’ local officers, local government at tambon and village 
levels as well as NGOs. 

10.4) Coordination and monitoring of pilot project implementation  

 (1) Coordination, follow-up, collection of reports, and preparation of summarized reports 
for submission to the “National Highlands Policies Board”; responsibility for problem diagnosis 
and conflict solving; constant supervision, coordination and monitoring in the fields, by the 
“secretariat.” 

  (2) Mid-term and final audit and evaluation by internal and external agencies for review 
and revisions for necessary changes in direction and work plans in the light of external and 
internal dynamics in socio-economic-politico-environmental-technological settings. Performance 
and lessons-learned reports after the completion of the strategic plans implementation in the 
pilot phase with contents concerning adaptation and extension of strategic plans for use in other 
highland areas in the extension phase and in the future. 
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บทที่  1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำ 

 ภูมิประเทศทางเหนือของประเทศไทยมีลกัษณะท่ีประกอบด้วยหบุเขาขนาดใหญ่ท่ีถกูกัน้ด้วย
ภูเขาสูงชนัตามแนวเหนือใต้มีระดบัความสูงตัง้แต่ 300 เมตรในท่ีราบจนถึง 2,565 เมตรเหนือ
ระดบัน า้ทะเล มีจดุสูงสุดท่ีดอยอินทนนท์ ความแตกตา่งของภูมิประเทศนีท้ าให้ชนิดของป่าท่ีขึน้ปก
คลมุอยู่ มีความแตกตา่งกนัด้วย แบง่ออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ ป่าดิบเขาหรือป่าไม่ผลดัใบซึ่งพบอยู่ใน
พืน้ท่ีสงูประมาณ 1,000 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลขึน้ไป และป่าผลดัใบพบในพืน้ท่ีท่ีต ่ากว่าลงมา  
ปัจจยัหลกัท่ีก าหนดลกัษณะพืน้ท่ีป่าทัง้สองชนิดนี ้ก็คือความชืน้ของดิน ซึ่งมีอยู่ในพืน้ท่ีท่ีอยู่ในระดบั
ความสูงตัง้แต ่1,500 เมตรขึน้ไป พืน้ท่ีเหล่านีมี้ความหลากหลายทางชีวภาพสูง ท าให้พืน้ท่ีสูงของ
ภาคเหนือเป็นแหล่งชีวภูมิศาสตร์ท่ีส าคญัของประเทศ ปัจจบุนัพืน้ท่ีป่าเหล่านีล้ดจ านวนลงทกุปี จาก
ข้อมูลของกรมป่าไม้ปี พ.ศ. 2549 พบว่า ภาคเหนือของประเทศไทยมีพืน้ท่ีป่าไม้ 88,368.11 ตร.กม. 
หรือร้อยละ 52.09 ของพืน้ท่ีทัง้หมด ลดลงร้อยละ 23.99 เม่ือเปรียบเทียบกับพืน้ท่ีป่าไม้ในปี พ.ศ. 
2504 ซึ่งมีพืน้ท่ีป่าไม้ 116,252.50 ตร.กม. หรือ ร้อยละ 68.54 ของพืน้ท่ีทัง้หมด สาเหตหุลกัมาจาก
การบุกรุกท าลายป่าเพ่ือท าไร่เล่ือนลอยและการปลูกฝ่ินของชาวเขา รวมทัง้การท าไม้หรือการบุกรุก
พืน้ท่ีป่าเพ่ือขยายพืน้ท่ีท ากินของกลุม่คนจากพืน้ราบ 

 บนพืน้ท่ีภูเขาเหล่านี  ้มีพืน้ท่ีส่วนหนึ่งเรียกว่า พืน้ท่ีสูง ซึ่งหมายถึงพืน้ท่ีมีความสูงกว่า
ระดบัน า้ทะเล 500 เมตรขึน้ไป และมีชุมชนชาวเขาอาศยัอยู่ พืน้ท่ีส่วนนีค้รอบคลุมพืน้ท่ีประมาณ 
67.22 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 53 ของพืน้ท่ีใน 20 จงัหวดั ซึ่งได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย 
พะเยา ล าพูน แพร่ น่าน ล าปาง ตาก เพชรบูรณ์ เลย พิษณุโลก สุโขทัย ก าแพงเพชร กาญจนบุรี 
อทุยัธานี สุพรรณบุรี ราชบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์และเพชรบรีุ พืน้ท่ีเหล่านีเ้ป็นถ่ินท่ีอยู่ของชนชาวเขาเผ่า
ตา่งๆ ท่ีอาศยักระจดักระจาย มีจ านวนประชากร 1,203,149 คน (พ.ศ. 2545) อาศยักระจดักระจาย
อยูใ่นหมูบ้่านทัง้หมด 4,192 หมูบ้่าน ในพืน้ท่ีจงัหวดัข้างต้น  
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 การพฒันาพืน้ท่ีสูงเร่ิมด าเนินการมาตัง้แต ่พ.ศ. 2498 โดยระยะแรกเน้นการพฒันาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงชายแดน ต่อมาเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ตัง้โครงการหลวงเม่ือ พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา การพัฒนาจึงมุ่งแก้ไขปัญหาการปลูกฝ่ิน การพัฒนา
คณุภาพชีวิตของชาวเขา และการฟืน้ฟูป่าต้นน า้ล าธาร ในขณะท่ีหน่วยงานความมัง่คงของรัฐได้ให้
ความส าคญักับการแก้ไขปัญหาความมัง่คงควบคู่มาโดยตลอดจนปัจจุบนั สาเหตเุน่ืองจากพืน้ท่ีสูง
เหล่านีเ้ป็นท่ีตัง้ของหมู่บ้านชาวเขาหลากหลายเผ่าพนัธุ์ และชมุชนชาวเขาส่วนใหญ่มีพืน้ท่ีอยู่อาศยั
อยูบ่นภเูขาสงูตามแนวชายแดนตัง้แตจ่งัหวดัเชียงรายจนถึงประจวบคีรีขนัธ์   

 จากการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของโครงการหลวง ท าให้ชาวเขาในพืน้ท่ีโครงการหลวงมี
ทางเลือกในการปลกูพืชชนิดตา่งๆ ทดแทนการปลูกฝ่ิน ส่งผลให้ชาวเขามีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึน้  
มีการตัง้บ้านเรือนเป็นหลักแหล่งมากขึน้ และท าให้การตดัไม้ท าลายป่าในพืน้ท่ีต้นน า้ล าธารลดลง 
ผลงานของโครงการหลวงได้กลายเป็นแหล่งขององค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาพืน้ท่ีสูงและเป็น
แม่แบบของการพฒันาชนบทบนพืน้ท่ีสูง โดยอาศยัฐานความรู้เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการ
พฒันาดงักล่าว จนได้รับการยอมรับในระดบันานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาทางเลือกเพ่ือ
ทดแทนการปลูกฝ่ิน นอกจากนีพ้ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัยงัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้ศนูย์
ศึกษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ท่ีมุ่งศึกษา ทดลอง และสาธิตในลักษณะสหวิทยาการเสมือนหนึ่ง
พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต ส าหรับราษฎรได้มีโอกาสเข้ามาศกึษาเรียนรู้แล้วน าไปปฏิบตัิ โดยศกึษา  
ทดลอง วิจยั และพฒันาตามแนวพระราชด าริ ด้านทรัพยากรน า้ ป่าไม้ ดิน  และระบบเกษตร รวมทัง้
ระบบนิเวศลุ่มน า้ และการจดัการพืน้ท่ีลุ่มน า้ให้ให้มีความอดุมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทัง้ขยายผลการพฒันาสูป่ระชาชนในหมู่บ้านรอบบริเวณศนูย์ฯ ให้ด ารงชีวิตท่ีพออยู่พอ
กิน และสามารถพึ่งตนเองได้  และศูนย์พัฒนาและบริการบนพืน้ท่ีสูงตามแนวพระราชด าริต่างๆ 
รวมถึงการด าเนินงานภายใต้โครงการพฒันาของหนว่ยงานภาครัฐและองค์กรพฒันาอีกจ านวนมาก ท่ี
มีสว่นในการผลกัดนัให้มีการพฒันาชมุชนบนพืน้ท่ีสงูของไทยในมิตติา่งๆ 

 แม้วา่ประเทศไทยโดยโครงการหลวง หนว่ยงาน และโครงการตา่งๆท่ีกล่าวถึงข้างต้นจะประสบ
ความส าเร็จในการขจดัการปลกูฝ่ินของชาวเขา และสะสมองค์ความรู้ตา่งๆ ท่ีได้จากผลงานการวิจยั
และประสบการณ์การจากการพฒันาชีวิตและความเป็นอยูข่องประชากร แตก่ารด าเนินงานด้านตา่งๆ 
ยังเป็นการด าเนินงานเฉพาะวัตถุประสงค์ และเฉพาะพืน้ท่ีท่ีแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ จึงไม่
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ครอบคลมุพืน้ท่ีสงูทัง้หมด และขาดการขบัเคล่ือนท่ีจะท าให้กระบวนการท างานเช่ือมโยงและส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน ท าให้ภาพรวมของการพัฒนาพืน้ท่ีสูงขาดทิศทางและยุทธศาสตร์ท่ีจะขบัเคล่ือนงาน
ด้านตา่งๆ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดผลท่ียัง่ยืน นอกจากนีป้ระชากรบนพืน้ท่ีสงูส่วนใหญ่
ของประเทศยังมีสภาพยากจน ประกอบอาชีพโดยขาดความรู้ท่ีเหมาะสม ตัง้ชุมชนอยู่ในพืน้ท่ี
ทุรกันดารยากต่อการเข้าถึง รวมทัง้มีปัญหาการใช้ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ี ซึ่งส่วนใหญ่มี
ความสูงชนั ท าให้เกิดการชะล้างพงัทลายของหน้าดิน มีการใช้ปุ๋ ยและสารเคมีปราบศตัรูพืชจ านวน
มาก รวมทัง้มีการบกุรุกพืน้ท่ีป่าเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง ประกอบกบัปัจจยัแวดล้อมภายนอก ท่ีจากนีไ้ป
จะเปล่ียนไปจากเดมิมากขึน้ เน่ืองจากกระแสโลกาภิวฒัน์ ซึง่มีบริบทใหมข่องเศรษฐกิจโลกท่ีเช่ือมโยง
การค้าและการลงทุนอย่างไร้พรมแดน ปัญหาการเพิ่มขึน้ของราคาเชือ้เพลิง และปัญหาจากภัย
ธรรมชาตท่ีิเกิดจากความแปรปรวนของสภาวะภมูิอากาศ ส่งผลให้มีความจ าเป็นท่ีต้องเร่งฟืน้ฟูสภาพ
ป่าและต้นน า้ล าธารมากขึน้ นอกจากนีแ้ล้วสภาพทางสงัคมของชุมชนชาวเขาได้เปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วจากสภาพสังคมบุรพกาลเม่ือ 30 ปีก่อน มาสู่สังคมท่ีเปิดสู่ภายนอก ชาวเขารุ่นใหม่ได้รับ
การศึกษามากขึน้ และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเข้าถึงชุมชนชาวเขาได้เช่นเดียวกับสงัคมในชนบท
ทัว่ไป ในขณะท่ีฝ่ินหวนกลบัมามีราคาแพงขึน้ ปัจจยัเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบตอ่บริบทของการด ารงอยู่
ของพืน้ท่ีสูงของไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยนับวันจะรุนแรงมากขึน้ ดงันัน้จ าเป็นท่ีประเทศไทย
จะต้องก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาพืน้ท่ีสงูท่ีเหมาะสม ต้องปรับปรุงกระบวนทรรศน์การพฒันาให้
สอดรับกบับริบทของสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและสภาพแวดล้อมของโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
โดยผ่านการศึกษาและวิเคราะห์บนพืน้ฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมและเช่ืองโยงกับทุกภาคส่วน 
เพ่ือให้กระบวนการพฒันาเกิดการบรูณาการทกุมิต ิรวมทัง้จ าเป็นต้องมีการก าหนดกลยทุธ์การพฒันา
พืน้ท่ีสูงทัง้เชิงรุกและเชิงรับ และมุ่งส่งเสริมความสมดุลของการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชากร ชมุชน และการเร่งรัดฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กนั โดยจดัท าเป็นแผน
ยทุธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางด าเนินงานของทกุส่วนราชการ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน ในการด าเนินงานร่วมกนัตอ่ไปในอนาคตข้างหน้า 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพ่ือศกึษา รวบรวมข้อมลู และทบทวนผลส าเร็จและปัญหาท่ียงัคงมีอยู่จากการด าเนิน
งานวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงูภาคเหนือของประเทศท่ีผา่นมา ทัง้โครงการหลวง โครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ และโครงการอ่ืนๆของหนว่ยงานของรัฐและเอกชนในระยะ 25 ปีท่ีผา่นมา   

 1.2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับบริบทของการพัฒนาพืน้ท่ีสูง
และปัญหาและผลกระทบกับชมุชนบนพืน้ท่ีสูง วิเคราะห์สถานการณ์สภาวะแวดล้อมทัง้ภายในและ
ภายนอก รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความเปล่ียนแปลงในอนาคตของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู   

 1.2.3 เพ่ือจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาคน ชมุชน และการฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
บนพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ ส าหรับช่วงเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562) โดยมุ่งเป้าหมายการพฒันาให้คนอยู่
อาศยักบัป่าได้อยา่งยัง่ยืน มีความสามารถปรับตวักบับริบทโลกทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 
 

1.3 เป้ำหมำยของโครงกำร 

 1.3.1 การสงัเคราะห์การด าเนินงานตามแนวพระราชด าริท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาพืน้ท่ีสงูและ
ผลการด าเนินงานของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในระยะ 25 ปีท่ีผ่านมา ตลอดจนการสรุปบทเรียนจากการ
ด าเนินการวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงูท่ีเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาพืน้ท่ีสงูในระยะเวลา 
25 ปี ท่ีผา่นมา  

 1.3.2 การสังเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษาทางเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรท่ีเก่ียวกับ    
พืน้ท่ีสูง ประเมินสภาพปัญหาท่ียังคงมีอยู่ในปัจจุบันและส่งผลกระทบต่อความเปล่ียนแปลงใน
อนาคตของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง เพ่ือทราบถึงโครงสร้างของปัญหาและประเด็นการพัฒนาท่ีส าคัญ 
ตลอดจนการจดัท าแบบจ าลองสภาพการณ์ในอนาคต (Development Scenario) ท่ีระบุปัจจยัและ
ขนาดของผลกระทบท่ีชดัเจน ทัง้เชิงบวกและเชิงลบ  

 1.3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ 
รวมทัง้ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยจดัท า วิสยัทศัน์ และยทุธศาสตร์การพฒันาพืน้ท่ี
สูงภาคเหนือ ทัง้ยุทธศาสตร์เชิงรุกและเชิงรับ ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคน ชุมชน และการฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิส าหรับชว่งเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)  
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1.4 พืน้ท่ีศึกษำ 

 พืน้ท่ีการศึกษาในการจัดท ายุทธศาสตร์ครัง้นี ้จะครอบคลุมพืน้ท่ีสูง รวม 20 จังหวัด ได้แก่ 
กาญจนบุรี ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี 
เพชรบรูณ์ แพร่ แมฮ่อ่งสอน ราชบรีุ เลย ล าปาง ล าพนู สโุขทยั สพุรรณบรีุ และอทุยัธานี  (ภาพท่ี 1.1) 
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ภำพท่ี 1.1  พืน้ท่ีศึกษำ 
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1.5 ขอบเขตกำรศึกษำและวิธีด ำเนินงำน 

 มีรายละเอียดของการศกึษาและการปฏิบตัติามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ ดงันี ้

 1.5.1 เพ่ือศึกษำรวบรวมและทบทวนผลกำรด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำพืน้ท่ีสูง
ภำคเหนือของประเทศในระยะ 25 ปี ที่ผ่ำนมำ 

  1) ศกึษา รวบรวมข้อมลูผลการวิจยั เอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของมลูนิธิ
โครงการหลวง โครงการตามแนวพระราชด าริ ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนา
เอกชน ท่ีมีการบนัทกึรวบรวมไว้ในระยะเวลา 25 ปี ท่ีผา่นมา  

  2) สงัเคราะห์บทเรียนจากความส าเร็จ และจากปัญหาของการด าเนินงาน สรุปบทเรียน
จากการใช้แนวทางตามแนวพระราชด าริในการพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบองค์รวม ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจยั
และ เ ง่ือนไขของความส า เ ร็ จ  และความ ล้ม เหลวในการด า เนินงานพัฒนาเชิ งอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยืน พร้อมทัง้จดัท าประเด็นการพฒันา และวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพการ
พฒันาพืน้ท่ีสูง (Development Scenario) ในระยะท่ีผ่านมารวมทัง้แนวทางด าเนินการให้ประสบ
ความส าเร็จในระยะตอ่ไป 

  3) ศึกษาความส าคัญของการพัฒนาบนพืน้ท่ีสูงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยเปรียบเทียบกบัการพฒันาพืน้ท่ีราบและพืน้ท่ีอนุรักษ์ รวมถึงศกึษาถึงความแตกตา่ง
ของผลการพัฒนาและประโยชน์ ท่ี เ กิดขึ น้  ทั ง้ ใน ด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  4) ศึกษาผลส าเร็จและการบรรลวุตัถปุระสงค์ต่อองค์รวมของการพฒันาบนพืน้ท่ีสงูตาม
แนวพระราชด าริในชว่งท่ีผา่นมา  

  5) ศกึษาแรงผลกัดนัการใช้ประโยชน์ตอ่การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
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 1.5.2 เพ่ือจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเชิงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติบน
พืน้ท่ีสูงเขตภำคเหนือในช่วงเวลำ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)  

  โดยมุ่งเป้าหมายการพัฒนาให้คนอยู่อาศยักับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน และมีความสามารถ
ปรับตวักบับริบทโลกทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต  

  1) วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงบริบทโลก ภูมิภาค ทิศทางของประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
พืน้ท่ีสงูเป้าหมาย ในชว่ง 10 ปีข้างหน้า 

  2) รวบรวมข้อมลูจากพืน้ท่ีในจงัหวดัเป้าหมาย 20 จงัหวดั โดยการใช้แบบสมัภาษณ์ และ
จดัประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ฯ โดยวิเคราะห์สถานการณ์ ประชากร สภาพภูมิสังคม 
เศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาความยากจน และปัญหาของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงในปัจจุบัน ตลอดจน
คาดการณ์สถานภาพของชมุชนในพืน้ท่ีเป้าหมายในระยะ 10 ปี ข้างหน้า 

  3) วิเคราะห์ข้อมลูการเปล่ียนแปลงทรัพยากรป่าไม้ ดนิ น า้ และทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม ภายใต้สภาวการณ์ปัจจบุนั และในบริบทการพฒันาใน 10 ปีข้างหน้า   

  4) วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ ากัด (SWOT Analysis) ร่วมกับการท า 
Scenario Analysis ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทนโยบายและทิศทาง 
การพัฒนาของไทย และของโลก โดยการประชุมกลุ่มผู้ เก่ียวข้องกับการพัฒนาเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงู และเพ่ือใช้ในการจดัท าประเดน็ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

  5 )  จัดท าประ เด็นยุทธศาสต ร์  และยุทธศาสต ร์กา รพัฒนา เ ชิ ง อนุ รั ก ษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ ครอบคลุมเป้าหมายการพฒันา 3 ประการ 

   5.1) การให้คนอยู่อาศยัร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยัง่ยืน บนพืน้ฐานการใช้ชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีอาชีพและรายได้เพียงพอบนฐานทรัพยากร และการพึ่งพิงปัจจยัการ
ผลิตภายในชมุชน 

   5.2) ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกันตอ่สภาวการณ์
การเปล่ียนแปลงของโลก 

   5.3) มีการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมบนพืน้ท่ีสูงอย่างต่อเน่ือง
และยัง่ยืน 
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  6) ก าหนดแนวทางการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงนโยบาย กิจกรรม และงบประมาณ
จากระดบักระทรวงจนถึงระดบัชมุชน โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างเจตคติและการมีส่วนร่วมคิดร่วม
ท าในทกุระดบัชัน้ รวมทัง้การจดัท าผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันา
พืน้ท่ีสูง และรูปแบบองค์กรการบริหาร และพฒันายุทธศาสตร์พืน้ท่ีสูงใน 10 ปีข้างหน้า โดยมีการ
ก าหนดรายละเอียดวิธีการศกึษาให้สอดคล้องกบัขอบเขตการด าเนินงาน ดงันี ้ 

ตำรำงท่ี 1.1 ขอบเขตการด าเนินงาน 

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

1.ศึกษา รวบรวมและทบทวน
ผลการด าเนินงานวิจัยและ
พัฒนาพืน้ที่สูงภาคเหนือของ
ประเทศในระยะ 25 ปี ที่ผ่านมา 
เพื่ อส รุป เ ป็ นบท เ รี ยนของ 
การพฒันาพืน้ที่สงู 
 
 

1.1 ศึกษำ รวบรวมข้อมูล 
1) ผลการวิจัย เอกสารรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปีของมลูนิธิโครงการหลวง 
โครงการตามแนวพระราชด าริ ส่วนราชการ 
สถาบนัการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน 
ที่มีการบันทึกรวบรวมไว้ในระยะเวลา 25 ปี 
ที่ผ่านมา 

2) แนวพระราชด าริ  
3) แผนพฒันา นโยบายของภาครัฐ และ

กลยทุธ์ที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาพืน้ที่สงู 

1.1 ด ำเนินกำรทบทวนข้อมูลทุติยภูมิที่
เก่ียวข้องกบัด าเนินงานวิจยัและพฒันาพืน้ที่สงู
ภาคเหนือของประทศในระยะ 25 ปีที่ผ่านมา 
ทัง้จากรายงานผลการด าเนินงาน  รายงาน
ประชมุที่ส าคญัและทบทวนข้อมลูจากเว็บไซท์ 
ประกอบด้วย  

1)  รายงานผลการด าเนินงานของมูลนิธิ
โครงการหลวง  โครงการอันเ น่ืองมาจาก
พระราชด า ริ   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย 
ฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  โครงการ 
ดอยตุง ศูนย์พัฒนาและบริการบนพื น้ที่สูง  
ตลอดจนโครงการพระราชด าริอ่ืนๆ 

2) ผลการวิจัย และผลการด าเนินงานของ
ส่วนราชการ ได้แก่  สถาบันวิจัยและพัฒนา
พืน้ที่สูง  กองสงเคราะห์ชาวเขา  กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย 
ส านกังาน ป.ป.ส. และสถาบนัการศึกษาต่างๆ 
เป็นต้น  

3) ผลการด าเนินงานขององค์กรเอกชนที่
เก่ียวข้องกับพืน้ที่สูงต่างๆ เช่น โครงการความ
ร่วมมือนานาชาติ ฯลฯ  

4) แผนพฒันา นโยบายของภาครัฐ และกล
ยทุธ์ที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาพืน้ที่สงู อาทิ เชน่ 
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ขอบเขตกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

4.1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ  ฉบบัที่ 1-10 

4.2) แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชน 
สิ่งแวดล้อมและการควบคมุพืชเสพติดบนพืน้ที่
สงูระยะที่ 1-ระยะที่ 3 

4.3) แผนแมบ่ทโครงการหลวง   
4.4) แผนปฏิบัติการโครงการขยายผล

โครงการหลวง 
4.5) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น า้เพื่อ

พระแมข่องแผ่นดิน” 
4.6)  ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคเห นือ

ตอนบน 
4.7) ยทุธศาสตร์การพฒันาของจังหวัด

ที่เก่ียวข้อง 
4.8) วิสยัทศัน์ประเทศไทย สูปี่ 2570  ฯลฯ 

 1.2  สังเครำะห์บทเรียนจำกควำมส ำเร็จ 
ตลอดจนวิเครำะห์ปัจจัยและเงื่อนไขของ
ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ จากการทบทวน
เอกสาร และการสัมภาษณ์ข้อมูลผู้ แทน
ชมุชน และผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  
 

1.2  กำรทบทวนและวิเครำะห์ผลกำรพัฒนำ
พืน้ที่สูงในระยะ 25 ปี ที่ผ่ำนมำ  ประกอบด้วย  

1) การวิเคราะห์ผลการพฒันาและปัจจยัที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาพืน้ที่สูง ระยะ 25 ปีที่
ผ่านมา 

1.1) ความส าคญัของการพฒันาบนพืน้ที่
สงูตอ่ระบบเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

1.2) ความแตกต่างของผลการพัฒนา
และประโยชน์ที่เกิดขึน้ 

1.3) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
พืน้ที่สงู  

(1) ผลกระทบจากสถานการณ์ 
และสภาพแวดล้อมที่ส าคญั 

(2) ผลกระทบต่อเน่ืองจากปัจจัย
ภายนอกและปัจจยัภายใน 

 2) สรุปบทเรียนของการพัฒนา ตลอดจน
วิเคราะห์ปัจจยัความส าเร็จ และเงื่อนไขที่ส าคัญ
ในการพฒันาพืน้ที่สงูที่ผ่านมา 
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ขอบเขตกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 3) ปัญหาที่ยังคงมีอยู่จากการด าเนิน
งานวิจยัและพฒันาพืน้ที่สงูภาคเหนือของประเทศ
ในระยะ 25 ปีที่ผ่านมา   

 1.3 ประมวลและสังเครำะห์ข้อมูล 
สถานการณ์ สภาพปัญหา และความจ าเป็น
ต่อการพัฒนาในระดับพื น้ที่ ในจังหวัด
เป้าหมาย 20 จงัหวดั  
 

1.3 ด ำเนินกำรทบทวนข้อมูลทุติยภูมิพืน้ที่
ในจังหวัดเป้าหมาย 20 จังหวัด จากเอกสาร
งานวิจยั ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และทบทวน
ข้อมลูจากเว็บไซท์ ประกอบด้วย ดงันี ้

 1) สภำพทั่วไป 

 1.1) บริบทพืน้ที่สงู    

 1.2) สภาพพืน้ที่  

 1.3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 1.4) สภาพโครงสร้างพืน้ฐาน 

  2) ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์  ส ภ ำ พ ภู มิ สั ง ค ม 
เศรษฐกิจของพืน้ที่สูง 

 2.1) ประชากรและโครงสร้างประชากร 
(ชนเผ่า  ชว่งอาย ุ ฯลฯ) 

 2.2)สภาพลกัษณะทางสงัคม (การศึกษา  
การรวมกลุม่  วฒันธรรมประเพณี ฯลฯ) 

 2.3)  สภาพเศรษฐกิจและการตลาด  
(การผลิต การตลาด รายได้  การประกอบ
อาชีพ ฯลฯ) 

 2.4) ส ภ า พ ก า ร ถื อ ค ร อ ง ที่ ดิ น เ พื่ อ
การเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

3) สภำพปัญหำของพืน้ที่สูง 

 3.1)  ด้ านท รัพยากรธ ร รมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

 3.2) ด้านเศรษฐกิจ 

 3.3) ด้านสงัคม 

 3.4) ด้านความมัน่คงและยาเสพติด 
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ขอบเขตกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 1.4 ด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย  
(Focus Group Discussion) โดยกระบวนการ
สังเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 
(Target group) ในระดับพืน้ที่ตัวแทน 
จ านวน 20 ครั ง้  และใช้แบบสัมภาษณ์
ตวัแทนชมุชน ตวัแทนกลุ่ม และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดประเด็นการพฒันาที่
ส าคัญ รวมทัง้การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมของนโยบายที่ผ่านมาและการ
คาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึน้ 
รวมทัง้ข้อเสนอทางเลือก เพื่อใช้ประกอบการ
จดัท ายทุธศาสตร์ตอ่ไป 
 

1.4 สำระส ำคัญในจัดประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group Discussion) และแบบสัมภำษณ์ 
ได้แก่ 

1)  ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ แ น ว โ น้ ม ก า ร
เปลี่ยนแปลงในพืน้ที่ในระยะที่ผ่านมา (ด้าน
กายภาพ โครงสร้างพืน้ฐาน เศรษฐกิจสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) 

2)  ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัง้ผลกระทบ
ด้านบวกและด้านลบ  

3) ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของ
พืน้ที่ 

4) บทเรียนจากความส าเร็จ/ไม่ส าเร็จที่
เกิดขึน้ในพืน้ที่ ตลอดจนปัจจัยและ เงื่อนไข
ส าคญัที่มีผลตอ่การพฒันาพืน้ที่สงู 

5) ความส าคญัของการพฒันาพืน้ที่สงู 
6) ความคิดเห็นต่อการพัฒนาพืน้ที่สูงที่

ผ่านมา 
7) เป้าหมายการพฒันาพืน้ที่สงูในระยะ 10 

ปีข้างหน้า 

 1.5 ประมวลผลข้อมูลจำกข้อ 1.2 -1.4  
ร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์ ประชากร 
สภาพภูมิสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหา
ความยากจน และปัญหาของชุมชนบน    
พืน้ที่สูง ตลอดจนคาดการณ์สถานภาพของ
ชุมชนบนพืน้ที่สูงในระยะ 10 ปี ข้างหน้า 
ของพืน้ที่เป้าหมาย 20 จงัหวดั 
 
 

1.5 ส ำ ร ะ ส ำ คั ญ ใ นก ำ รป ร ะม วลผล
ประกอบด้วย  

1)  สถานการณ์ที่ส าคัญและภาพการ
เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาพืน้ที่สูงที่ผ่านมา 
ประกอบด้วย 

1.1) สถานการณ์ด้านการพฒันาภาพรวม
ของพืน้ที่สงู 
1.2) สถานการณ์ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคม 
1.3)  ส ถ า น ก า ร ณ์ ด้ า น ก า ร พัฒ น า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ป ร ะ เ ด็ น ก า รพัฒนาแล ะ ข้ อ เ สน อ

ทางเลือกที่ส าคญั เชน่ 
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2.1) การพฒันาภาพรวมของพืน้ที่สงู 
2.2) การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
2.3) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
3) ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

ทัง้ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ  รวมทัง้
เง่ือนไขที่มีผลตอ่การพฒันาในพืน้ที่ 

4) ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของ
พืน้ที่ 

2.จั ดท ำ ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำพืน้ที่ สูงเขตภำคเหนือ
ในช่วงเวลำ 10 ปี   
(พ.ศ. 2553-2562) 

2.1 วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ ก ำ ร
เปล่ียนแปลงบริบทของโลก ภูมิภำคและ
ทิศทำงของประเทศที่มีผลต่อกำรพัฒนำ
พืน้ที่สูง   
2.2 วิเครำะห์ข้อมูลกำรเปล่ียนแปลง
ทรัพยำกรป่ำไม้ ดิน น ำ้ แร่ธำตุ และ
ทรัพยำกรชีวภำพ ตลอดจนส่ิงแวดล้อม 
ภำยใต้สภำวกำรณ์ปัจจุบัน และในบริบท
กำรพัฒนำใน 10 ปีข้ำงหน้ำ  
- ผลการวิจัยจากหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง
ท รัพยาก รธ ร รมชาติ และสิ่ ง แ วด ล้ อม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น  

วิเคราะห์ข้อมลูจากข้อ2.1 – 2.2 ประกอบด้วย  
1) สถานการณ์และแนวโน้มที่ส าคัญที่มี

ผลกระทบตอ่พืน้ที่สงู 
1.1) ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ และการเงิน 
วิกฤตการณ์ด้านพลงังาน ฯลฯ 
1.2) ด้านสงัคม เช่น การเปลี่ยนแปลงด้าน
ประชากร และแนวโน้มการเพิ่มขึน้ของ
สังคมผู้ สูงอายุ ความมั่นคงทางอาหาร  
ฯลฯ 
1.3) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
1.4) ด้านเทคโนโลยี เช่น ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี 
1.5)  ด้านการเมือง เช่น ความขัดแย้ง
ภายในประเทศ  

2) ผลกระทบของสถานการณ์และแนวโน้มที่
ส าคญัตอ่พืน้ที่สงู 

2.1) วิกฤติและโอกาสของการพฒันาพืน้ที่สงู 
2.2)  ขนาดของผลกระทบที่ชัดเจน ทัง้
ผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบเชิงลบ 

3) สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของการพฒันาพืน้ที่สงูในชว่ง 10 ปี ข้างหน้า 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่ 1 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)  

 

 

 

     สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                               1- 14 

 

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

3.1)  สถานการณ์ ด้ านประชากรและ
โครงสร้างประชากร  
3.2) สถานการณ์ด้านสงัคมและวฒันธรรม 
3.3)  สถานการณ์ ด้ าน เศรษฐกิจและ
การตลาด   
3.4) สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 2.3 จั ดท ำประ เด็นกำรพัฒนำ  และ
วิเครำะห์เปรียบเทียบภำพกำรพัฒนำ
พืน้ที่ สูง (Development Scenario) ใน
ระยะที่ผ่ำนมำ และในอนำคต 10 ปี 
ข้ำงหน้ำ  วิเคราะห์ตามการจ าแนกลักษณะ
ทางวฒันธรรมของกลุ่มชนเผ่าต่างๆและความ
เหมาะสมของทรัพยากรธรรมชาติ  ร่วมกับ
พิจารณาผลการศึกษาที่หน่วยงานอ่ืนๆ ได้
ประเมินปัจจยัแวดล้อมตา่ง ๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอก โอกาสและข้อจ ากัด ต่างๆ ต่อการ
พฒันาพืน้ที่สงูตลอดจนวิเคราะห์หาช่องว่าง 
(Gap) ที่มีอยู่ระหว่าง กิจกรรมต่างๆ ที่
ด าเนินการอยู่ในปัจจบุนัของหน่วยงาน และ
กิจกรรมที่จะเกิดขึน้ในอนาคต เพ่ือจดัท าเป็น
แนวทางในการลดช่องว่างที่จะน าไปสู่
เป้าหมายของยทุธศาสตร์ตอ่ไป 
 
 

วิเคราะห์ข้อมลูจาก ข้อ 2.3–2.5 เพื่อวิเคราะห์
ภาพการพฒันาพืน้ที่สูงในช่วง 10 ปี ข้างหน้า 
โดยการจัดท า Focus group โดยการระดม
คว ามคิ ด เ ห็ น จ า กผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ  จ า น วน 
 1  ค รั ้ง  ร่วมกับวิ เคราะ ห์ผลการศึกษาที่
หน่วยงานอื่นๆ ได้ประเมินปัจจยัแวดล้อมต่างๆ 
ทัง้ภายในและภายนอก โอกาสและข้อจ ากัด 
ต่างๆ ต่อการพฒันาพืน้ที่สูง รวมทัง้วิเคราะห์
หาชอ่งวา่งที่มีอยู ่ผลการวิเคราะห์ประกอบด้วย 

1) ปัญหาและประเด็นส าคญัของการพฒันา
พืน้ที่สงู  

2) ศกัยภาพ โอกาสและการพฒันาพืน้ที่สงู 
2.1) วิ เคราะห์ความสามารถในการ
แข่งขนัเชิงเปรียบเทียบ 
2.2)  วิ เค ร าะ ห์ความไ ด้ เป รี ยบ เชิ ง
เปรียบเทียบ 
2.3)  วิ เคราะห์สถานการณ์ (ภาวะ
แวดล้อม) ปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายใน 
2.4)  วิ เคราะห์สถานการณ์ (SWOT 
Analysis) ของการพฒันาพืน้ที่สงู 
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 2.4 วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ค ว ำม ไ ด้ เ ป รี ย บ เ ชิ ง
เปรียบเทียบ และควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันเชิงเปรียบเทยีบ  
2.5 ประมวลแนวคิดเพื่อจัดท ำศักยภำพ
กำรพัฒนำ โดยกำรท ำ SWOT Analysis 
ร่วมกับกำรท ำ Scenario Analysis โดย
ประเมินสถานการณ์พัฒนาพื น้ที่สูง ใน
ปัจจุบัน ประเมินจุดอ่อนจุดแข็ง (ปัจจัย
ภายใน )  โอกาสและ ข้อจ ากัด  ( ปั จจัย
ภายนอก)  
 
 

3) การจดัท า Focus group โดยการระดม
ความคิดเห็นจากผู้ เชี่ยวชาญและผู้ที่ เก่ียวข้อง 
จ านวน 1 ครัง้ 

4) การจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนา กรอบแนวคิดในการก าหนดภาพ
อนาคต และจัดท าแบบจ าลองสภาพการณ์ใน
อนาคตท่ีระบุปัจจัยและขนาดของผลกระทบ ทัง้ 
เชิงบวกและเชิงลบ 

5) ประมวลแนวคิดเพื่อจดัท าศกัยภาพการ
พฒันา ตลอดจน ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
ทิศทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนที่เชื่อมโยงกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของ
รัฐบาล 

 2.6 ก ำหนดวิ สั ยทั ศ น์  และก ำหนด
ประเด็นยุทธศำสตร์และทิศทำงกำร
พัฒนำอย่ำงยั่ งยืนครอบคลุมด้านการ
พัฒนาสังคมและชุมชน ด้านการพัฒนา
ปั จจั ยพื น้ ฐ าน  ก า ร ฟื้นฟู แ ล ะอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นต้น และครอบคลมุ
เป้าหมายการพฒันา 3 ประการ 
 
 
 
 
 

2.6 จัดประชุม/สัมมนำผู้เก่ียวข้อง เพื่อระดม
ความคิดในการก าหนดวิสัยทัศน์และก าหนด
ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื น้ที่สูงภาคเหนือ 
จ านวน 1 ครัง้  ซึง่ประกอบไปด้วย  

1) การก าหนดวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์และ
ประเด็นยทุธศาสตร์ โดยเทคนิค TOWS Matrix 

1.1) ยทุธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategy) 
1.2) ยทุธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 
1.3) ยทุธศาสตร์เชิงป้องกนั (ST Strategy) 
1.4) ยทุธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy) 

    2) การเชื่อมโยงนโยบายของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และความแตกต่างของกิจกรรมของ
พืน้ที่สูงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาพืน้ที่สูงที่
แตล่ะจงัหวดั 
    3) การล าดับความส าคัญกลยุทธ์และ

ทางเลือก โดยพิจารณาถึงศักยภาพ ข้อจ ากัด
และความพร้อมของพืน้ที่ 
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 2.7 ร่ำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทาง 
แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนา
บนพืน้ที่สงูภาคเหนือของประเทศไทย ระยะ 
10 ปี (พ.ศ.2553 – 2562) ที่เชื่อมโยงกับ
วิสยัทศัน์ของประเทศไทย 
 

 

2.7 การจดัท าร่างแผนยทุธศาสตร์ 
2.8 จั ด ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ 
Stakeholder เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและปรับปรุง
ยทุธศาสตร์ 1 ครัง้ 
2.9 การปรับปรุงร่างแผนยทุธศาสตร์และจดัท า
ยทุธศาสตร์ฉบบัสมบรูณ์ 

 2.8 กำรก ำหนดแนวทำงกำรขับเคล่ือน
ยุทธศำสตร์ที่เชื่อมโยงจากระดบัส่วนกลาง
จนถึงระดับชมุชน โดยมุ่งเน้นกระบวนการมี
สว่นร่วมอยา่งยัง่ยืน 

2.10 ก าหนดแนวทางการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์
ที่เชื่อมโยงจากระดับส่วนกลางจนถึงระดับ
ชมุชน โดยมุง่เน้นกระบวนการมีสว่นร่วม  
2.10 จัดท าข้อเสนอแนวทางการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื น้ที่ สูง  และ
ข้อเสนอรูปแบบองค์กรการบริหารการพัฒนา
ยทุธศาสตร์พืน้ที่สงูใน 10 ปีข้างหน้า 

 

1.6 กำรคัดเลือกพืน้ท่ีและตัวแทนกลุ่มเป้ำหมำย 

 ส าหรับขอบเขตพืน้ท่ีศกึษาในการจดัท ายทุธศาสตร์จะครอบคลมุพืน้ท่ีสงู รวม 20 จงัหวดั ได้แก่ 
กาญจนบุรี ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี 
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เลย ล าปาง ล าพูน สุโขทัย สุพรรณบุรี และอุทัยธานี   โดย
ด าเนินการใน 2 ลกัษณะ ดงันี ้

 1.6.1 รวบรวมข้อมูลทตุิยภูมิของจงัหวดัเป้าหมาย 20 จงัหวดั เอกสารวิชาการและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ ประชากร สภาพภูมิสังคม เศรษฐกิจ 
ตลอดจนปัญหาความยากจน และปัญหาของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงในปัจจุบัน ตลอดจนคาดการ ณ์
สถานภาพของชุมชนในพืน้ท่ีเป้าหมายในระยะ10 ปี ข้างหน้า  รวมถึงประเด็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาตใินแตล่ะลุม่น า้ท่ีเหมาะสมตามสภาพภูมิสงัคม อย่างรอบคอบ เพ่ือคงความสมดลุ 
ของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายของวฒันธรรมชนเผา่  
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 1.6.2 ประมวลและสังเคราะห์ข้อมูลปัญหาและความจ าเป็นในการพัฒนาในระดบัพืน้ท่ีใน
จงัหวดัเป้าหมาย 20 จงัหวดั โดยกระบวนการสงัเคราะห์ข้อมลูร่วมกบักลุ่มเป้าหมาย (Focus Group 
Discussion) ในระดับพืน้ท่ีตวัแทน เพ่ือก าหนดประเด็นการพัฒนาท่ีส าคัญ จ านวน 20 ครัง้  การ
พิจารณาถึงความแตกต่างของกิจกรรมในแต่ละพืน้ท่ี (ในเขตอนุรักษ์และนอกเขตอนุรักษ์) และ
ผลกระทบจากกิจกรรมดงักล่าว และใช้แบบสัมภาษณ์ตวัแทนชุมชน ตวัแทนกลุ่ม และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพืน้ท่ีตวัแทน เพ่ือให้เกิดการกระจายของข้อมลูสภาพพืน้ท่ี 
สถานการณ์ท่ีส าคญั และได้ประเด็นการพฒันาท่ีแตกต่างกันตามความเหมาะสภาพภูมิสงัคมของ
พืน้ท่ีในจงัหวดัเป้าหมาย 20 จงัหวดั โดยมีเกณฑ์ในการเลือกตวัแทนของพืน้ท่ีดงันี ้

  1) เกณฑ์หลกั คือ จ าแนกพืน้ท่ีตามระดบัความสูง ตามเกณฑ์ของกรมการปกครอง และ
ตามกฤษฎีกาการจัดตัง้สถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูง พ.ศ. 2548 ท่ีให้ความหมายพืน้ท่ีสูงไว้ว่า 
"พืน้ท่ีท่ีเป็นภูเขา หรือพืน้ท่ีท่ีมีความสงูกว่า 500 เมตรจากระดบัทะเลขึน้ไป หรือเป็นท่ีอยู่ของชาวเขา
เผา่ตา่ง ๆ และชนกลุม่น้อยหรือเป็นท่ีตัง้บ้านเรือนและท่ีท ากิน” 

   โดยแบง่กลุม่พืน้ท่ีเป็น 2 กลุม่  ดงันี ้(ตารางท่ี 1.1)  

   1.1) กลุ่มพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสงูจากระดับน ำ้ทะเลต ่ำกว่ำ 500 เมตร และมีชนเผ่ำ

ต่ำงๆ อำศัยอยู่ (ร้อยละ 34.50)  มีสภาพพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีบริเวณเชิงเขาและไหล่เขา มีพืน้ท่ี
ราบอยู่ระหว่างหุบเขา บางส่วนเป็นเนินเตีย้ๆ มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนและจะแห้งแล้งกว่าพืน้ท่ี
อ่ืนๆ สภาพพืน้ท่ีป่าไม้หลายแหง่เป็นพืน้ท่ีป่าเส่ือมโทรมและมีพืน้ท่ีโลง่เตียนมาก  

   1.2) กลุ่มพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสงูจากระดบัน า้ทะเลมากกว่า 500 เมตร ขึน้ไป (ร้อยละ 
65.50) เป็นพืน้ท่ีภูเขาหรือหบุเขาสลบัซบัซ้อนมีความสงูชนั พืน้ท่ีเพาะปลกูเป็นท่ีราบระหว่างเขาตาม
แนวล าห้วยหรือพืน้ท่ีตามไหล่เขา และบางแห่งมีพืน้ท่ีลอนลาดเป็นลอนลูกคล่ืน  และในบางพืน้ท่ีมี
ระดบัความสงูจากระดบัน า้ทะเลมากกวา่1,000 เมตร ส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีภูเขาหรือหบุเขาสลบัซบัซ้อน 
มีความลาดชนัสงู ล้อมรอบด้วยพืน้ท่ีป่าไม้ พืน้ท่ีบางแหง่เป็นพืน้ท่ีลาดชนัเชิงซ้อน (Slope Complex)   

  2) เกณฑ์รอง พิจารณาจากความหนาแน่นของครัวเรือนแตล่ะจงัหวดั  กลุ่มชาติพนัธุ์  พืน้ท่ี
นอกเขตอนรัุกษ์ และในเขตอนรัุกษ์  เป็นประชากรกลุ่มตวัอย่างของแตล่ะจงัหวดั รวมแบบสมัภาษณ์ 
จ านวน 370 คน รายละเอียดของพืน้ท่ีและตวัแทนกลุม่เป้าหมาย ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1.2 
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ตำรำงท่ี 1.2 การจ าแนกกลุม่พืน้ท่ีตามระดบัความสงู 

จังหวดั ระดับควำมสูงเหนือระดับน ำ้ทะเลปำนกลำง 

ต ่ำกว่ำ 500 (เมตร) สูงกว่ำ 500 (เมตร) จ ำนวนกลุ่มบ้ำน
ทัง้หมด จ ำนวนกลุ่ม

บ้ำน 
ร้อยละ จ ำนวนกลุ่ม

บ้ำน 
ร้อยละ 

กาญจนบรีุ 149 91.41 14 8.59 163 

ก าแพงเพชร 33 97.06 1 2.94 34 

เชียงราย 117 23.59 379 76.41 496 

เชียงใหม ่ 152 11.86 1,131 88.22 1,283 

ตาก 227 45.67 270 54.33 497 

นา่น 96 41.20 137 58.80 233 

ประจวบคีรีขนัธ์ 19 100.00  - 19 

พะเยา 27 50.00 27 50.00 54 

พิษณโุลก 47 78.33 13 21.67 60 

เพชรบรีุ 30 100.00  - 30 

เพชรบรูณ์ 40 63.49 23 36.51 63 

แพร่ 40 86.96 6 13.04 46 

แมฮ่่องสอน 139 26.18 392 73.82 531 

ราชบรีุ 61 96.83 2 3.17 63 

ล าปาง 31 46.27 36 53.73 67 

ล าพนู 37 52.11 34 47.89 71 

เลย  - 2 100.00 2 

สโุขทยั 18 100.00  - 18 
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จังหวดั ระดับควำมสูงเหนือระดับน ำ้ทะเลปำนกลำง 

ต ่ำกว่ำ 500 (เมตร) สูงกว่ำ 500 (เมตร) จ ำนวนกลุ่มบ้ำน
ทัง้หมด จ ำนวนกลุ่ม

บ้ำน 
ร้อยละ จ ำนวนกลุ่ม

บ้ำน 
ร้อยละ 

สพุรรณบรีุ 13 86.67 2 13.33 15 

อทุยัธาน ี 26 89.66 3 10.34 29 

รวมทัง้หมด 1,302 34.50 2,472 65.50 3,774 

ท่ีมา : สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้สูง ,2552 
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ตำรำงท่ี 1.3 พืน้ท่ีและผู้แทนชมุชนกลุม่เป้าหมาย 
ช่ือลุม่น า้ จงัหวดั เขตอ าเภอ (พืน้ท่ีตวัแทน) จ านวนแบบสอบถามผู้แทนชมุชน 

ระดบัความสงู ร้อยละของ 
ชดุ

แบบสอบถาม 
ต ่ากวา่ 500 

เมตร 
สงูกวา่ 500 
เมตร 

รวม 

แม่กลอง กาญจนบรีุ ทองผาภมูิ  ไทรโยค 7 3 10 2.67 

ปิง ก าแพงเพชร คลองลาน  ปางศลิาทอง 6 4 10 2.67 

โขงและกก เชียงราย แม่ฟ้าหลวง เทงิ เมือง เวียงแก่น แม่สรวย 10 20 30 8.00 

กก โขง ปิง สาละวนิ เชียงใหม่ แม่อาย ฝาง ไชยปราการ  เมือง(ดอยปยุ) เวียงแหง จอมทอง แม่แจ่ม   
ดอยเตา่ เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง ฮอด อมก๋อย พร้าว แม่วาง 

14 46 60 16.00 

ปิง สาละวนิ แม่กลอง ตาก ทา่สองยาง พบพระ  แม่ระมาด วงัเจ้า อุ้มผาง 5 20 25 8.00 

น่าน  ยม น่าน ทา่วงัผา ปัว เมือง เวียงสา สองแคว สนัตสิขุ บอ่เกลือ 10 20 30 8.00 

ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขนัธ์ 
ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ฝ่ัง

ตะวนัออก 

ประจวบคีรีขนัธ์ บางสะพาน หวัหิน สามร้อยยอด ปราณบรีุ 10 - 10 2.67 
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ตำรำงท่ี 1.3 พืน้ท่ีและผู้แทนชมุชนกลุม่เป้าหมาย(ตอ่) 

ช่ือลุ่มน า้ จงัหวดั เขตอ าเภอ (พืน้ท่ีตวัแทน) จ านวนแบบสอบถามผู้แทนชมุชน 

ระดบัความสงู ร้อยละของ 
ชดุ

แบบสอบถาม 
ต ่ากวา่ 500 เมตร สงูกวา่ 500 

เมตร 
รวม 

ยม และโขง พะเยา เชียงค า ปง ภซูาง 4 6 10 2.67 

น่านและโขง พิษณโุลก ชาตติระการ นครไทย 6 4 10 2.67 

เพชรบรีุ และชายฝ่ัง เพชรบรีุ แก่งกระจาน และหนองหญ้าปล้อง 10 - 10 2.67 

ทะเลประจวบคีรีขนัธ์       

น่าน และโขง เพชรบรูณ์ เขาค้อ ชนแดน 6 4 10 2.67 

ยม แพร่ ร้องกวาง เมือง วงัชิน้ และสอง 10 15 25 6.67 

ปิงและสาละวนิ แม่ฮอ่งสอน เมือง ปางมะผ้า ปาย ขนุยวม แม่ลาน้อย แม่สะเรียง สบเมย 10 35 45 12.00 

แม่กลอง เพชรบรีุ ราชบรีุ สวนผึง้ 6 4 10 2.67 

วงั ยม และกก ล าปาง งาว แจ้หม่ และเมืองปาน 5 15 20 5.33 

บทที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1.3 พืน้ท่ีและผู้แทนชมุชนกลุม่เป้าหมาย(ตอ่) 

ช่ือลุ่มน า้ จงัหวดั เขตอ าเภอ (พืน้ท่ีตวัแทน) จ านวนแบบสอบถามผู้แทนชมุชน 

ระดบัความสงู ร้อยละของ 
ชดุ

แบบสอบถาม 
ต ่ากวา่ 500 เมตร สงูกวา่ 500 

เมตร 
รวม 

ปิง ล าพนู แม่ทา ลี ้ และทุง่หวัช้าง 7 8 15 4.00 

โขง เลย ดา่นซ้าย - 10 10 2.67 

ยม สโุขทยั ศรีสชันาลยั 10 - 10 2.67 

ทา่จีน และแม่กลอง สพุรรณบรีุ ดา่นช้าง 6 4 10 2.67 

ทา่จีน แม่กลอง และ สะแกกรัง อทุยัธานี บ้านไร่ และห้วยคต 6 4 10 2.67 

รวม 148 222 370 100.00 
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 ส าหรับการรวบรวมข้อมลูจากหน่วยงาน จะมีการสอบถามทัง้ในระดบัส่วนกลาง 50 รายและ
ในระดบัพืน้ท่ี ของแตล่ะจงัหวดัๆละ 10 ราย รวมสอบถามตวัแทนหน่วยงาน 250 ราย รายละเอียด 
ดงัตารางท่ี 1.4 

ตำรำงท่ี 1.4 การจดัเก็บข้อมลูจากแบบสอบถามของผู้แทนชมุชนและหนว่ยงาน 

พืน้ที่เป้ำหมำย จ ำนวนชุด รวม 

ผู้แทนชุมชน หน่วยงำน 
น่าน 
แพร่ 
ล าปาง 

30 
25 
20 

10 
10 
10 

40 
35 
30 

เชียงราย 
พะเยา 

30 
10 

10 
10 

30 
20 

ล าพนู 15 10 13 
แม่ฮ่องสอน 45 10 55 

เพชรบรูณ์ 
พิษณโุลก 
เลย 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

20 
20 
20 

เชียงใหม่ 30 5 35 

ตาก 
ก าแพงเพชร 
สโุขทยั 

25 
10 
10 

10 
10 
10 

35 
20 
20 

สพุรรณบรีุ 
อทุยัธานี 
กาญจนบรีุ 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

20 
20 
20 

เชียงใหม่ 30 5 35 

ประจวบคีรีขนัธ์ 
ราชบรีุ 
เพชรบรีุ 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

20 
20 
20 

หน่วยงานส่วนกลาง 
(กรุงเทพฯ) 

- 50 50 

รวม 370 250 620 
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1.7 กำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ ได้ค านงึประเดน็ส าคญัตา่งๆ ดงันี ้

 1.7.1  สถานการณ์ท่ีส าคัญและภาพการเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ีสูงในระยะท่ีผ่านมา เช่น 
ลักษณะทางกายภาพและคุณภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การพฒันาพืน้ท่ีสงู ทัง้ปัจจยัภายนอกและ
ปัจจัยภายใน โดยแสดงผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบ พิจารณาถึงกิจกรรมท่ีด าเนินการในเขต
อนรัุกษ์และนอกเขตอนรัุกษ์ เช่น การใช้ประโยชน์ทรัพยากร รูปแบบการผลิต และการบริโภค ฯลฯ 
ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของทรัพยากรป่าไม้ น า้ ดินและแร่ธาต ุร่วมกบัการจ าแนกลกัษณะ
ทางวฒันธรรมของแตล่ะชนเผา่ เป็นต้น 

 1.7.2 ทิศทางการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสูง ในอีก 10 ปีข้างหน้า 
ต้องการให้พืน้ท่ีสงูเป็นอยา่งไร เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ปัจจบุนั  

 1.7.3 ประเด็นท่ีจะน ามาพิจารณาประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์ ได้แก่  บทเรียนจากแนว
พระราชด าริ ความส าเร็จ/ไม่ส าเร็จของการพฒันาพืน้ท่ีสงูท่ีผ่านมา และปัจจยัเง่ือนไขท่ีส าคญั  การ
เปล่ียนแปลงบริบทโลก ภูมิภาค ทิศทางของประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อพืน้ท่ีสูง การเปล่ียนแปลง
สภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อพืน้ท่ีสูงเป้าหมาย ในช่วง 10 ปีข้างหน้า ท่ีมีผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความมัน่คงทางอาหาร เป็นต้น และแนวทางการพฒันาเชิงลุม่น า้  

 1.7.4 ประเด็นด้านทุนของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง ท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาพืน้ท่ีสูง และเป็น
ท่ีมาของคณุภาพชีวิตท่ีดี ความกินดีอยูดี่ การพฒันามีความยัง่ยืนและสมดลุของแตล่ะมิติ ถ้ามีการใช้
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสมกบัสภาพภมูิสงัคม ซึง่ประกอบด้วย  
  1) ทนุ/ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประกอบด้วยสินค้าและบริการท่ีได้มาจากธรรมชาติ โดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นแหล่งอาหารและยา (พืชพรรณสัตว์ป่าและน ามาปลูกเลีย้งในไร่นา) ไม้     
เส้นใย น า้ใช้อุปโภคบริโภคและเพาะปลกู ผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติใช้บริโภคในครัวเรือนและ
หรือจ าหน่ายสู่ตลาดเพ่ือได้มาซึ่งทรัพยากรเงินทุน และกรณีเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ เช่น ท่ีดิน          
ด้านเกษตรกรรม นอกจากนีท้รัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยงัมีคณุคา่อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การ
ด ารงชีพอย่างมีความสุขหรือเพียงพอต่อการใช้ทรัพยากร เช่น ป่าและพืน้ท่ีดินเป็นแหล่งกักเก็บน า้ 
แหล่งดูดซับรับรองสิ่งท่ีเป็นพิษหรือเศษซากต่างๆ  เป็นถ่ินท่ีอาศัยทรัพยากรชีวภาพ เป็นท่ีมาของ        
จลุินทรีย์และธาตอุาหารในดนิ  ชว่ยควบคมุบรรยากาศภมูิอากาศของโลก ตลอดจนเป็นแหล่งพกัผ่อน
หยอ่นใจ  ฯลฯ 
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  2) ทนุ/ทรัพยากรทางสงัคม ประกอบด้วย การเกาะกลุ่มเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ปราศจาก
การแตกแยกความสมัพนัธ์ท่ีไว้วางใจและร่วมมือกนั ความเอือ้อาทรตอ่สงัคมภายในและภายนอก กฎ 
ระเบียบ ท่ีเป็นท่ียอมรับปฏิบตัิกนัในชมุชน  การแลกเปล่ียนและตอบแทนซึ่งกนัและกนั ความสมัพนัธ์
ท่ีดีกับสังคมและองค์กรภายนอกชุมชน  ในการศึกษานีพ้ิจารณาถึง แหล่งองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน แหลง่ชา่งฝีมือหรือศลิปะ แหลง่วฒันธรรมประเพณีท่ีส าคญั เป็นต้น 
  3) ทุน/ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย สถานภาพของบุคคล สุขภาพ การโภชนาการ 
การศกึษา ความรู้ ความช านาญในการประกอบอาชีพ สถานภาพทางสงัคม การเข้าถึงแหล่งทนุและ
สวสัดกิารจากภาครัฐ ฯลฯ 
  4) ทุน/ทรัพยากรกายภาพ ได้แก่  โครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ท่ีสร้างขึน้  เช่น ถนน 
สาธารณปูโภค  สิ่งปลกูสร้างส าคญัทางวฒันธรรม/ศาสนา 
  5) ทุน/ทรัพยากรทางการเงิน ประกอบด้วย รายได้จากการประกอบอาชีพ ทรัพย์สิน     
การออม การลงทนุ สวสัดกิารและการเข้าถึงแหลง่ทนุ  

 1.7.5 กิจกรรมของหน่วยงานและชุมชนท่ีด าเนินการในเขตพืน้ท่ีอนรัุกษ์ (เขตอทุยาน ฯ เขตป่า
สงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ฯลฯ) และนอกเขตอนุรักษ์ หน่วยงานท่ีด าเนินการ/นโยบายท่ี
ผา่นมาของแตล่ะหนว่ยงาน เชน่  ด้านเกษตร ป่าไม้ ท่ีดนิ  ฯลฯ มีผลการด าเนินงานและ ผลกระทบตอ่
ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูอยา่งไร  เชน่  การศกึษาและฝึกอบรม/การมีงานท า/การอพยพย้ายถ่ิน/ความขดัแย้ง
ทางสงัคม/กระบวนการมีสว่นร่วม 

 1.7.6 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน (ป่าไม้ น า้ และดิน) อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เชน่ ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ดนิ  กิจกรรมในการอนรัุกษ์การดแูละการฟืน้ฟู
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 1.7.7 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ประกอบด้วยข้อมูล อาชีพหลักของครัวเรือน     
รายได้ของครัวเรือน แหล่งท่ีมาของรายได้ การออมของครัวเรือน คา่ใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคอปุโภคใน
ครัวเรือน หนีส้ินของครัวเรือน แหล่งของการกู้ ยืม การใช้แรงงานในการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร
หลักของชุมชน ตลาดของผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน ผลิตภัณฑ์ /บริการของชุมชนท่ีส าคัญ  
ตลาดของผลิตภณัฑ์/บริการของชมุชนท่ีส าคญัของชมุชนการพึง่พาตนเองของครัวเรือนและของชมุชน   
การรวมกลุม่ของชมุชน ภาวการณ์พึง่พิง การเคล่ือนย้ายแรงงาน กิจกรรมด้านวฒันธรรมและประเพณี  
เป็นต้น 
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 1.7.8 แรงผลกัดนัท่ีเป็นตวัการของการเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย ด้านสงัคม  และวฒันธรรม 
ด้านเศรษฐกิจ เชน่ ระบบการผลิต การบริโภค การเปล่ียนแปลงราคาปัจจยัการผลิต สินค้าและบริการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม เชน่ การใช้ท่ีดนิ ด้านการเมือง นโยบายตา่งๆ และด้านประชากร 

 1.7.9 ความคดิเห็นตอ่การพฒันาพืน้ท่ีสงูท่ีผา่นมา  และความคดิเห็นตอ่การจดัท ายทุธศาสตร์ 

 1.7.10 ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาของพืน้ท่ีสูง และสภาพปัญหาบนพืน้ท่ีสูง เช่น 
ผลกระทบจากปัญหาตา่งๆท่ีพืน้ท่ีสงูได้รับผลกระทบ เช่น ดินสไลด์  โคลนถล่ม เป็นต้น (ปัญหาท่ีเกิด
เฉพาะพืน้ท่ีสงู พืน้ท่ีราบไมไ่ด้รับผลกระทบนี)้ 

 1.7.11 เป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและมีส่วนได้เสีย โดย
ด าเนินการทดสอบแบบสมัภาษณ์กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการงานบนพืน้ท่ีสูง จ านวน 
20 คน และผู้แทนชมุชนจ านวน 20 คน ก่อนน าไปปรับปรุงแก้ไข และจดัท าแบบสมัภาษณ์ฉบบัจริง 
 

1.8 วิธีกำรกำรเก็บข้อมูล 

 1.8.1 ใช้แบบสมัภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยค าถามแบบปลายปิด และ
ค าถามปลายเปิด โดยมีแบบสมัภาษณ์ 2 ชดุ ได้แก่ 

  1) แบบสัมภาษณ์ส าหรับหน่วยงาน ใช้ส าหรับสัมภาษณ์ตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ี
ด าเนินการในพืน้ท่ีสงู และองค์กรพฒันาเอกชนตา่งๆ เพ่ือเป็นตวัแทนในการให้ข้อมลูในการสมัภาษณ์
จ านวน 250 คน  

  2) แบบสมัภาษณ์ส าหรับตวัแทนชมุชน ใช้ส าหรับสมัภาษณ์ตวัแทนชมุชนของแตล่ะจงัหวดั  
รวมจ านวน 370 คน   

 1.8.2 การจดัประชมุกลุ่มย่อยของตวัแทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานบนพืน้ท่ีสูง
ตวัแทนกลุ่มชมุชน และองค์กรพฒันาเอกชนต่างๆ เพ่ือเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมประชมุ จงัหวดัละ 
25-30 คน /ครัง้ จ านวนทัง้หมด 20 ครัง้ (20 จงัหวดั) ส าหรับประเด็นท่ีใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย มี 
ดงัตารางท่ี 1.4 
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ตำรำงท่ี 1.4  สาระส าคญัท่ีได้จากประเดน็ค าถาม 
 

สาระส าคญั การสรุปผล ประเด็นค าภาม 
1.การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมของนโยบายที่ผ่าน
มาและปัจจัย(ปัจจัยภายนอก-
ปัจจยัภายใน)ที่มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงทัง้ผลกระทบ
ด้านบวกและด้านลบ  

1. ผลกระทบจากการพฒันาที่ผ่าน
มา ปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ผลกระทบด้านบวก
และด้านลบ  รวมทัง้เงื่อนไขที่มีผล
ตอ่การพฒันาในพืน้ที่ 
2. ปัจจัยความส าเร็จและเงื่อนไข
ส าคญัจากการพฒันา 

1. การท างานของหน่วยงานบนพืน้ที่สงูที่ผ่านมามีผลดีกบั
ชมุชนอยา่งไรบ้าง 
2.  มีปัญหาอะไรบ้างที่ได้รับผลกระทบจากการพฒันาที่
ผ่านมา 

3. ปัจจยัความส าเร็จและเง่ือนไขส าคญัจากการพฒันา 
 

2. การคาดการณ์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึน้ รวมทัง้
ข้ อ เสนอทาง เลื อ ก  เพื่ อ ใ ช้
ประกอบการจัดท ายทุธศาสตร์
ตอ่ไป 
 

1.ประเด็นการพัฒนาและข้อเสนอ
ทางเลือก ที่ส าคญั เชน่ 
-  ภาพรวมของการพฒันาพืน้ที่สงู 
- การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
-การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  

1.ข้อเสนอทางเลือกในการพัฒนาพืน้ที่สูงที่ส าคัญแต่ละ
ด้านตอ่ไปนี ้ควรเป็นอยา่งไร    
      - การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
      - การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ        

 

 

1.9 กรอบแนวคิดและกระบวนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ 

 1.9.1 เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ 

  การจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ท่ีสงูภาคเหนือครัง้นี ้ได้
อาศยักรอบแนวคดิการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน  
แนวทางการพฒันาชมุชนบนพืน้ท่ีสงู ทิศทางการพฒันาประเทศของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 วิสยัทศัน์
ประเทศไทย พ.ศ. 2570 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน รวมทัง้
การพฒันาความเช่ือมโยงของชมุชนในเชิงบริบทลุ่มน า้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีต้นน า้  
กลางน า้และปลายน า้ ตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและชมุชน โดยมุ่งเน้นเป้าหมาย
ท่ีความสมดลุ ภมูิคุ้มกนั การพึง่พาตนเอง และความยัง่ยืนในการพฒันา ให้เกิดขึน้กบัคน สงัคม ระบบ
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และมุ่งรักษาสมดลุระหว่างความพอเพียง
และการแขง่ขนั โดยตัง้ประเดน็การพฒันาครอบคลมุเป้าหมาย 3 ประการ ดงันี ้

   1) การให้คนอยู่อาศยัร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยัง่ยืน บนพืน้ฐานการใช้ชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีอาชีพและรายได้เพียงพอบนฐานทรัพยากร และการพึ่งพิงปัจจยัการ
ผลิตภายในชมุชน 
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   2) ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และมีภูมิคุ้ มกันต่อกระแส 
การเปล่ียนแปลงโลก 

   3) มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมบนพืน้ท่ีสูงอย่างต่อเน่ือง 
และยัง่ยืน  

รำยละเอียดกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ ดังรูปภำพท่ี 1.2 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติบนพืน้ท่ีสูง

ภำคเหนือ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2553-2562) 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 3 ประกำร 
1. การให้คนอยู่อาศยัร่วมกบัป่าไม้ได้อย่างยัง่ยืน บนพืน้ฐานการใช้
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการ มีอาชีพและ
รายได้เพียงพอบนฐานทรัพยากร และการพึ่งพิงปัจจยัการผลิต
ภายในชมุชน 

2. ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูมีความเข้มแข็ง พึง่พาตนเองได้ และมีภมูิคุ้มกนัต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก 

3. มีการอนรัุกษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมบนพืน้ท่ีสงู
อย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ ฯ 
 การศกึษา วิเคราะห์และประมวลข้อมลูเพ่ือจดัท ายทุธศาสตร์ 
 ประมวลแนวคดิเพ่ือจดัท าศกัยภาพการพฒันา โดยการท า SWOT 

Analysis และการท า Scenario Analysis 
 วิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบและความสามารถในการ
แข่งขนัเชิงเปรียบเทียบ 

 ก าหนดวิสยัทศัน์ เป้าประสงค์ และประเดน็ยทุธศาสตร์ โดยเทคนิค 
TOWS matrix 

 จดัท าร่างแผนยทุธศาสตร์ 
 จดัประชมุร่วมสว่นราชการและ Stakeholder เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น
และปรับปรุงยทุธศาสตร์ 

 การปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์และจัดท ายุทธศาสตร์ฉบับ
สมบรูณ์ 

 ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงจากระดับ
สว่นกลางจนถึงระดบัชมุชน โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีสว่นร่วม 

 แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และองค์กรบริหารและ
จดัการเพ่ือพฒันายทุธศาสตร์พืน้ท่ีสงูใน 10 ปีข้างหน้า 

กำรศึกษำวิเครำะห์และประมวลข้อมูล 
 ทบทวนและสังเคราะห์ผลการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาของ
โครงการพระราชด าริและของหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องรวมทัง้
แผนพฒันา นโยบายภาครัฐและยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีเก่ียวข้อง
กบัพืน้ท่ีสงูภาคเหนือของประเทศในระยะ 25 ปีท่ีผ่านมา 

 ทบทวนและสงัเคราะห์สถานการณ์ สภาพภมูิสงัคม เศรษฐกิจ และ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของพืน้ท่ีเป้าหมาย 20 จงัหวดั
ในระยะท่ีผ่านมา 

 สงัเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและประเด็นการพัฒนาท่ีส าคัญ 
ร่วมกบัการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนโยบายการพฒันา
พืน้ท่ีสงูที่ผ่านมาและคาดการณ์ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ 

 วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้ ดิน น า้ และ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบันและการ
เปล่ียนแปลงบริบทโลกและประเทศ 

 วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มตลอดจนผลกระทบต่อการ
พฒันาพืน้ท่ีสงูในช่วง 10 ปีข้างหน้า 

 สรุปบทเรียนของการพัฒนาและทราบถึงปัจจัยความส าเร็จ
และเง่ือนไขท่ีส าคญัในการพฒันาพืน้ท่ีสงูที่ผ่านมา 

 ทราบถึ งความส าคัญของการพัฒนาพืน้ ท่ี สูงต่อระบบ
เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 สถานการณ์ท่ีส าคญัและภาพการเปล่ียนแปลงจากการพฒันา
พืน้ท่ีสงูที่ผ่านมา 

 ประเดน็การพฒันาและภาพการพฒันาพืน้ท่ีสงู(development 
scenario) ในระยะท่ีผ่านมาและในอนาคต 10 ปีข้างหน้า 

 ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่การพฒันาพืน้ท่ีสงู 
 

 ภำพที่ 1.2 กรอบแนวคดิกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตบินพืน้ที่สูงภำคเหนือ 
 

เน้นความส าคญัความสมดลุ  ภมิูคุ้มกัน  การพึ่งพาตนเอง และความ
ยั่งยืนในการพัฒนา  ให้เกิดขึน้กับคน สังคม ระบบเศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศภายใต้สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและประเทศ 

 
 
  กระบวนการมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานและชมุชน 
 การพฒันาความเช่ือมโยงของ
ชมุชนในเชิงบริบทลุม่น า้ 

แนวคดิกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ 
 

 

แนวคดิกำรพัฒนำและกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ 
 
 
 
   

แนวคดิและการพฒันาตามหลกั 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   - การพัฒนา

อย่างยัง่ยืน  
 - ก า รพัฒนา

ชุมชนบนพืน้ ท่ี
สงู 
- พฒันาเชิงลุ่ม
น า้ 
 

 

 

 

ความเช่ือมโยง
สอดค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น า
ภาคเหนือและ
แ ผ น พั ฒ น า
ต ล อ ด จ น
น โ ย บ า ย ข อ ง
รัฐบาลท่ีส าคญั 

กรอบแนวคิดและ
ทิ ศ ท า ง ก า ร
พัฒนาประเทศ
ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบั บ ท่ี 10 แ ละ
วิสยัทศัน์ประเทศ
ไทยสูปี่ 2570 

1-29 
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 1.9.2 แนวคิดพืน้ฐำนของกำรพัฒนำพืน้ท่ีสูงและกำรประยุกต์เพ่ือจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ 

  1) แนวคิดกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

   แนวคิดในการพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักการ ควำม
พอเพียง ซึง่มีคณุลกัษณะส าคญั 3 ประการท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งกนัอยา่งเป็นระบบ คือ 

   1.1) ใช้หลกัควำมมีเหตุผลในการคิดวิเคราะห์ เหตปัุจจยัท่ีเก่ียวข้องและค านึงถึงผลท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้อย่างรอบคอบ รู้จกัประมาณตน คือ “รู้เรำ” รู้ว่า สถานะของประเทศ มีจดุแข็ง
จดุอ่อนในการพฒันาในแตล่ะด้าน และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกยคุโลกาภิวตัน์
คือ “รู้เขำ”โดยต้องเข้าใจถึงโอกาสและภัยคกุคาม ข้อดี ข้อเสีย ท่ีจะเกิดขึน้จากกระแสโลกาภิวตัน์
เพ่ือท่ีวางแผนประยกุต์ใช้และเตรียมพร้อมรับมือกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ เพ่ือน าไปสู่
การตดัสินใจการ 

   1.2) ใช้หลกัควำมพอประมำณในการพฒันาประเทศให้เป็นไปอย่างสมดลุ บนพืน้ฐาน
ของความพอดีระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการแข่งขนัในเวทีโลก และ
ระหว่างสงัคมชนบทและสังคมเมือง โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ  ท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้  

   1.3) เตรียมการจดัการความเส่ียงด้วยการมีระบบภูมิคุ้มกัน พร้อมรับผลกระทบและ
เผชิญกับการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้จากภายนอกและภายในประเทศ  ทัง้นีใ้นการ
ขบัเคล่ือนกระบวนการวางแผนและการพฒันาทกุขัน้ตอนให้เป็นไปตามหลกัความพอเพียงนัน้ ต้องใช้
ควำมรู้ในหลกัวิชาและความรู้ในแตล่ะคนอยา่งรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั ควบคูไ่ปกบัการมีส านึกใน
คุณธรรม จริยธรรมและมีความซ่ือสตัย์ในการปฏิบตัิหน้าท่ี และด ำเนินชีวิตด้วยควำมเพียร ให้
พร้อมเผชิญต่อการเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ทัง้ในระดบัครอบครัว  ชุมชน สงัคมและ
ประเทศชาต ิ (สยามรัฐ สปัดาห์วิจารณ์ ฉบบัเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั, 2550) 

  โดยเม่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการพฒันาพืน้ท่ีสูงอย่างยัง่ยืน อาจก าหนดกรอบทิศทางการ
พฒันาดงันี ้
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  ประเดน็ส าคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 

 การมีเหตมีุผล  ประกอบด้วย การประกอบอาชีพอยู่บนฐานความเหมาะสมตามสภาพ
ภมูินิเวศ และวฒันธรรมของชนบทบนพืน้ท่ีสงู 

 ความพอประมาณ  ประกอบด้วย ความมัน่คงด้านอาหาร  การผลิตท่ีมีรายได้พอเพียง
บนฐานทรัพยากรและพึง่ตนเองได้  

 การมีภมูิคุ้มกนั  ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและการมีส่วนร่วมของ
หนว่ยงานตา่งๆ  ทัง้สว่นกลางและสว่นท้องถ่ิน รวมถึงภาคเอกชน 

 เง่ือนไข  ประกอบด้วย น าความรู้ด้านวิชาการและการปรับใช้กบัภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น 
การทดสอบและสาธิตก่อนขยายผลในวงกว้าง การใช้ฐานความรู้ของโครงการหลวง  
โครงการพระราชด าริ และองค์ความรู้จากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ 

  2) แนวคิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน  

   แนวคิดการพฒันาอย่างยัง่ยืนเร่ิมเข้ามามีบทบาทในกระแสการพฒันาของโลกนบัตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2515 เร่ิมตัง้แตอ่งค์การสหประชาชาติได้จดัให้มีการประชมุสดุยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนษุย์ ซึ่ง
เรียกร้องให้ทัว่โลกได้ค านึงถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟือยจนเกิดขีดจ ากดัของทรัพยากร
โลก ผลจากการประชุมดังกล่าวท าให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจเร่ืองสิ่งแวดล้อมกันอย่างกว้างขวาง 
ต่อมาในปี พ.ศ.2526 สหประชาชาติได้จัดตัง้สมัชชาโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World 
Commission on Environment and Development) ได้เสนอเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิต
ท่ีฟุ่ มเฟือยและเปล่ียนวิถีทางในการพัฒนาเสียใหม่ ในลักษณะท่ีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและให้
สอดคล้องกบัข้อจ ากดัของธรรมชาตมิากยิ่งขึน้ เพ่ือให้สามารถท่ีจะท าให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนขึน้ได้ 

   โดยมีการสรุปความหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน เม่ือครัง้การประชมุสดุยอดของโลกว่าด้วย
การพฒันาท่ียัง่ยืน ณ นครโจฮนัเนสเบอร์ก ประเทศแอฟริกาใต้เม่ือเดือนกันยายน 2545 ไว้ว่า “การ
พัฒนาท่ียั่งยืน เป็นการพัฒนาท่ีต้องค านึงถึงความเป็นองค์รวมของทุก  ๆด้านอย่างสมดุล บนพืน้ฐานของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความ        
เอือ้อาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพ่ือความสามารถในการพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่าง           
เทา่เทียม” 
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   กลา่วโดยสรุปแล้ว ความหมายของการพฒันาท่ียัง่ยืน จะมุง่ท่ี 3 มิตพิร้อมกนั คือ  

    2.1) มิติด้านนิเวศวิทยา การพฒันาที่ยัง่ยืนให้ความส าคญัล าดบัสูงกับคณุค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นเร่ืองความยัง่ยืนของประสิทธิภาพของระบบนิเวศ ทัง้นี ้เพ่ือส่งมอบทุน
ทางธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ  และทุนที่มนุษย์สร้างขึน้ ให้คนรุ่นอนาคตได้ใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยืน  

    2.2) มิติด้านสงัคม การพฒันาที่ยัง่ยืน จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการ
พืน้ฐานของมนุษย์ได้อย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถึงความเป็นธรรมทางสงัคมและกลุ่มชนระดบัต่างๆ 
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายท่ีส าคญั คือ การยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชากรให้สูงขึน้อย่างยัง่ยืน    

    2.3) มิติด้านเศรษฐกิจ การพฒันาท่ียัง่ยืน หมายถึง การขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่าง
ยัง่ยืนยาวนาน บนพืน้ฐานการสงวนรักษาทุนธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ส าหรับคนรุ่นปัจจุบนัและรุ่น
อนาคต ทัง้นี ้จ าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและการบริโภค และการพฒันาเทคโนโลยีท่ีไม่
เป็นอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม  

   การพัฒนาท่ียัง่ยืนเป็นหลกัการท่ีเน้นการผสมผสานระหว่างมิติของการพฒันาทัง้  3 
ด้าน เข้าด้วยกัน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ และเน้นการพฒันา          
เชิงองค์รวมมากกว่าแบบแยกส่วน นอกจากนี ้ ยงัได้น าหลกัธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี ซึ่งเป็นหลักสากลท่ีประเทศประชาธิปไตยโดยทั่วไปได้รับมาเป็นแนวทางในการ
บริหารงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชนก็ได้มีการด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลด้วยเชน่กนั 

   กรอบแนวคิดการพฒันาท่ียัง่ยืนในบริบทไทย ได้ใช้แนวทาง “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ท่ีเน้นการพฒันามิติต่างๆ ทัง้ด้านคน สงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีดลุยภาพ 
เกือ้กลู และไมเ่กิดการขดัแย้งซึง่กนัและกนั รวมทัง้ให้เศรษฐกิจขยายตวัอย่างมีคณุภาพและแข่งขนัได้  
โดยค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การพฒันาเศรษฐกิจควบคูไ่ปกับการ
พฒันาศกัยภาพคนและการยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึน้ โดยการจดัสรรทรัพยากรและ
ผลประโยชน์จากการพฒันาและการคุ้มครองอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม  ปลูกฝังค่านิยมของคนให้มี
ความพอเพียงและพึ่งตนเองได้  ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยท่ีอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อยา่งเกือ้กลู และสามารถปรับตวัรู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลงบนฐานของสงัคมแหง่ความรู้    
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   ส าหรับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเม่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชนบท หรือ
พฒันาชุมชนบนพืน้ท่ีสูง เป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเพ่ือพึ่งตนเอง ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช   ท่ีมีพระราชประสงค์ในการพฒันาชุมชนหรือพฒันาชนบท ท่ีรักษา
สภาพแวดล้อมท่ีมีอยูค่วบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน จนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้  
ทรงใช้หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นจดุหลกัส าคญัในการพฒันา  ยึดหลกัสภาพภูมิสงัคมเป็น
เง่ือนไขในการด าเนินงาน  และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยการสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐานหลกัท่ีจ าเป็น เชน่ การพฒันาแหลง่น า้ อนัจะน าไปสูก่ารพึง่ตนเองได้ 

  3) ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ 10  

   การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 ได้วางยุทธศาสตร์ให้คนและ
สงัคมไทยสามารถปรับตวัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ได้อย่างรู้เท่าทนั  ภายใต้หลกั“ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยให้ความส าคญักบัการพึ่งตนเองการมีภูมิคุ้มกนั และการสร้างสมดลุของ
การพัฒนาให้เกิดขึน้ในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการน าทุนท่ีมีอยู่แล้วในสังคมไทยทัง้ทุนทางเศรษฐกิจ      
ทนุทางสงัคม และทนุทางทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างให้
เข้มแข็ง โดยวางแนวทางการพฒันาและเสริมสร้างทนุทัง้ 3 ลกัษณะดงักล่าว ทัง้ในระดบับคุคล ครอบครัว 
ชมุชน และสงัคม รวมทัง้ระดบัประเทศ เพ่ือเป็นรากฐานการพฒันาประเทศท่ียัง่ยืนตอ่ไป  ดงันี ้

   3.1) ทุนทำงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ทนุทางกายภาพ ทนุหรือสินทรัพย์ทางการเงิน 
ทนุท่ีเป็นสินทรัพย์ท่ีไม่สามารถจบัต้องได้ทางกายภาพ แต่สามารถอ้างสิทธิประโยชน์ได้ในอนาคต 
และแรงงาน/ทรัพยากรมนษุย์ ซึ่งนบัเป็นทนุท่ีมีความส าคญัทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยในระบบ
เศรษฐกิจ คนจะเป็นทัง้เจ้าของวตัถดุบิ เป็นแรงงาน เป็นผู้ผลิต และเป็นผู้บริโภค ในขณะท่ีการพฒันา
ทนุทางสงัคมโดยเฉพาะการเพิ่มคณุภาพของคนหรือแรงงานให้มีศกัยภาพเพียงพอจะช่วยสนบัสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างทนุเศรษฐกิจด้วย 

   3.2) ทุนทำงสังคม เกิดจากการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท า บนฐานของความไว้เนือ้เช่ือใจ
สายใยความผกูพนั และวฒันธรรมท่ีดีงามของสงัคมไทยผ่านระบบความสมัพนัธ์ในองค์ประกอบหลกั 
ได้แก่ คน สถาบนั วฒันธรรม และองค์ความรู้ ซึง่จะเกิดเป็นพลงัชมุชนและสงัคม โดย 

“คน” ต้องได้รับการพฒันาให้มีร่างกายแข็งแรง เป็นคนมีจิตใจดี มีศกัยภาพและมี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกนั มีนิสยัใฝ่รู้  
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“สถาบนั” มีบทบาทในการสนบัสนุนและผลกัดนัให้เกิดพลงัร่วมของคนในชุมชน
หรือสงัคมท าให้คนในสงัคมอยู่ร่วมกนัได้อย่างสนัติสขุ มีสถาบนัหลกั อาทิ สถาบนัครอบครัว สถาบนั
ศาสนา สถาบนัการเมืองการปกครอง สถาบนัการศกึษา ภาคธุรกิจเอกชน และส่ือ  

“วฒันธรรม” เป็นวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกนัมายาวนานและเป็นท่ียอมรับในสงัคมนัน้ๆ ซึ่ง
มีความหลากหลายในแต่ละพืน้ท่ี วฒันธรรมเป็นตวัยึดโยงคนในสงัคมให้ตระหนกัถึงรากเหง้าของ
ตนเอง เกิดความหวงแหน ภมูิใจท่ีจะรักษา อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูพฒันาและตอ่ยอด  

“องค์ความรู้” ประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินและความรู้ท่ีเกิดขึน้ใหม่ โดย 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นศาสตร์และศิลป์ของการด าเนินชีวิตท่ีสืบทอดมาจากบรรพบรุุษ  เป็นฐานคิด
และหลกัเกณฑ์การก าหนดคณุคา่และจริยธรรม ความรู้ท่ีเกิดขึน้ใหม ่สามารถน ามาใช้ในทางปฏิบตัิได้ 
มีความหลากหลายปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

   3.3) ทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพจะเป็นประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีส าคัญในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หมายถึง ความหลากหลายของชนิดพนัธุ์  พันธุกรรม และระบบนิเวศ ซึ่งเป็นฐาน
ทรัพยากรท่ีเป็นจดุแข็งของประเทศไทย เป็นทนุท่ีมีมลูคา่สงูและหายากในโลก มีความเช่ือมโยงกบัทนุ
ทางสงัคม เพราะเป็นท่ีมาของภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวิถีการด ารงชีวิตของชุมชน เป็นทรัพยากรท่ี
ส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและการสร้างมลูคา่เพิ่มของผลผลิตทัง้เกษตร อตุสาหกรรม และบริการ 
ซึ่งจะมีส่วนส าคญัต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนใน
ชนบท รวมทัง้มีความส าคญัเชิงยทุธศาสตร์การแขง่ขนัและการค้าระหวา่งประเทศ 

    ส าหรับแนวทางการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ
แผนพฒันาฯฉบบัท่ี 10 อาจเรียกว่า เป็นแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจบนพืน้ฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ(Biodiversity Based Economy) โดยตวัอย่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
อตุสาหกรรมและบริการด้านสขุภาพ การใช้สมนุไพรเพ่ือผลิตยา เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร การปลกูไม้
ดอกไม้ประดบั การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ การผลิตของชมุชนจากภูมิปัญญาและพืชพรรณท้องถ่ิน รวมทัง้
การผลิตพลงังานทดแทน เป็นต้น  

    แนวทางท่ีส าคญั คือ การบริหารจดัการเพ่ือให้มีการกระจายผลประโยชน์อย่างสมดลุ
และเป็นธรรม เพ่ือสนบัสนนุทัง้ทนุเศรษฐกิจ ทนุทางสงัคม และทนุทรัพยากรต้องให้ความส าคญักบั



รายงานฉบบัสมบรูณ์                                                                                                                                                        บทที่  1 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)                                                              

 

 

     สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                               1- 35 

 

ชมุชน ให้เกิดความตระหนกัถึงศกัยภาพของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถ่ิน  สร้าง
ความเข้มแข็งของชมุชนเพ่ือรักษาทัง้ทรัพยากร และภูมิปัญญาให้สืบทอดตอ่ไปอย่างยัง่ยืน มีความ
รู้เทา่ทนัเพ่ือสามารถปกป้องทรัพยากรและผลประโยชน์ตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และท่ีส าคญัต้อง
มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยอาศัยการสังเคราะห์ร่วมกันระหว่าง
เทคโนโลยีกบัภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสร้างห่วงโซ่มลูคา่เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่ม ทัง้นีต้้องควบคมุกิจกรรม
อาจท่ีก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ  ในชมุชนนัน้ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ี
ก่อให้เกิดมลพิษ 

  4) วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2570      

การจัดท าวิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2570 โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้ประเมินแนวโน้มหลกัท่ีประเทศไทยและโลกอาจต้องเผชิญใน  20 ปี
ข้างหน้าไว้ 7 ประการได้แก่  

4.1) การรวมตวัทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้มีความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคเพิ่มมากขึน้และท าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มท่ีจะขยาย
ตวัอยา่งรวดเร็ว  

4.2) เศรษฐกิจโลกจะเปล่ียนศนูย์กลางอ านาจมาอยูท่ี่ประเทศแถบเอเชียมากขึน้  

4.3) การเปล่ียนแปลงด้านการเงินโลกซึง่จะมีความผนัผวนและความเส่ียงมากขึน้ 

4.4) ประชากรสงูอายขุองโลกเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศท่ี
พฒันาแล้วทัง้ทางด้านเศรษฐกิจสงัคมและการเมือง แตจ่ะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการให้บริการ
สงูอาย ุ 

4.5) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ซึ่งประเทศไทยต้อง
เตรียมความพร้อม  

4.6) แนวโน้มปัญหาด้านพลงังานซึง่จะมีผลตอ่ภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของโลก  

4.7) ปัญหาภยัคกุคามจากภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบตอ่ธรรมชาติ เศรษฐกิจ และ
คณุภาพชีวิต 
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   อีกทัง้ในสถานการณ์ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงของบริบทโลกยังเผชิญภาวะวิกฤตท่ี
ส าคญั 4 ประการ ซึ่งมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีจะส่งผลกระทบต่อเง่ือนไขการพฒันาประเทศใน
อนาคต  

(1) วิกฤติการณ์ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลก  (Climate 
change crisis) 

(2) วิกฤตกิารณ์น า้มนัและพลงังาน (Oil & energy crisis)  

(3) วิกฤตกิารณ์ทางด้านอาหารและความหิวโหย (Food &hunger crisis)  

(4) วิกฤตกิารณ์ทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ (Financial and economic crisis)  
 

   ในระยะยาวการเปล่ียนแปลงของบริบทโลกยงัคงเปิดโอกาสและสร้างความท้าทายต่อ
การพัฒนาประเทศในหลายด้าน ประเด็นการวางแผนพัฒนาประเทศไทยท่ีสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงระยะสัน้และระยะยาวได้แก่ 

   (1) การรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและลดความเส่ียงจากภาวะความ  
ผนัผวนของเศรษฐกิจโลก  

   (2) การสร้างการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกบักระแสการเปล่ียนแปลงในบริบท
โลกในระยะยาว เพ่ือเตรียมพร้อมในการฉกฉวยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ 

    (2.1) โอกาสจากการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ทางเศรษฐกิจและการเงินโลก  ในการ
ขยายตลาดและการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจ  การค้า 
และการลงทนุ และลดความเส่ียงจากภาวะความผนัผวนทางเศรษฐกิจ 

    (2.2) โอกาสจากการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ทางด้านอาหาร  พลงังานและ
สิ่งแวดล้อมโลก ในการส่งออกสินค้าอาหารโดยอาศยัความได้เปรียบของภาคการเกษตร  การพฒันา
มลูคา่เพิ่มสินค้าเกษตรและอาหาร การพฒันาพลงังานทดแทนอย่างสมดลุระหว่างความต้องการด้าน
อาหารและพลงังาน 

    (2.3) โอกาสจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก  และความต่ืนตวัใน
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจท่ีมีความยัง่ยืน  
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    (2.4) โอกาสจากการปรับตวัของประชากรโลกเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ ในการขยายตวั
ของภาคธุรกิจบริการในประเทศไทย โดยเฉพาะการให้บริการดแูลผู้สงูอายุ การให้บริการการแพทย์
และสขุภาพ การให้บริการท่ีพกัส าหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีจะอยูพ่ านกัในระยะยาว 

    (2.5) โอกาสในการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเร่งอัตราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการผลิต การค้า การลงทุน การสร้างความ
ร่วมมือเพ่ือลดปัญหาความเส่ียงทางการเงิน และปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอก รวมถึง
ความร่วมมือในการพฒันาด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ร่วมกนัของภมูิภาค 

   การจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ท่ีสงู ครัง้นี ้จึงมี
การพิจารณาการประเมินแนวโน้มหลกัท่ีประเทศไทยและโลกอาจต้องเผชิญใน  20 ปี และวาง
แผนพัฒนาประเทศไทยท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงระยะสัน้และระยะยาว ไว้ในกระบวนการ
จดัท ายทุธศาสตร์โดยจะมีการจดัท าแบบจ าลองสภาพการณ์ในอนาคต (Development Scenario) ท่ี
ระบุปัจจยัและขนาดของผลกระทบของสถานการณ์และแนวโน้มท่ีส าคญัตอ่พืน้ท่ีสูง ทัง้เชิงบวกและ
เชิงลบ ตลอดจนวิกฤติและโอกาสของในการพืน้ท่ีสูง  ตลอดจนการพิจารณาถึงช่องว่างของ
สถานการณ์ระหว่างท่ีด าเนินการศึกษาและการวางแผนภาพในอนาคต (Scenario planning) ของ
เป้าหมายทัง้ 3 ประการ เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดประเดน็การพฒันาตอ่ไป 

  5) กระบวนทัศน์กำรพัฒนำชุมชนบนพืน้ท่ีสูงอย่ำงย่ังยืน   

   แนวทางการพฒันาชมุชนบนพืน้ท่ีสงูในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 ระบใุห้มุ่งเน้น “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยควรมีวิสัยทัศน์การพัฒนาคือ 
“พฒันาคน ครอบครัวและสงัคมท่ีมีระบบการจดัการความรู้ (Knowledge management) และพึ่งพา
ตนเองจากการสร้างรายได้บนฐานความรู้และข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และ  
ภมูิปัญญาท้องถ่ินบนพืน้ท่ีสงูไปพร้อมๆ กนั” 
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  กระบวนการการพฒันาท่ียัง่ยืนต้องมุง่ไปท่ี  “การพฒันาคน” ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดี พอกิน
พอใช้ เป็นอนัดบัแรก การพฒันาส่วนอ่ืนจึงจะเกิดขึน้ได้ ทัง้นี ้“กระบวนกำรมีส่วนร่วม” นบัว่าเป็น
หวัใจส าคญัของความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมตัง้แต่เร่ิมแรก “ร่วมคิด ร่วมท า” ร่วม
จดัล าดบัประเด็นปัญหา และร่วมคดัเลือกวิธีแก้ไขปัญหา จะท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในการ
แก้ไขปัญหา การร่วมมือปฏิบตัจิงึจะเกิดขึน้  

  6) แนวคิดของกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจภำคเหนือตอนบน 

การศกึษาเพ่ือจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาพืน้ท่ีสูงภาคเหนือ ได้น าเอาแนวคิดการ
วางแผนเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Planning) มาใช้ในการจดัท าแผน  เพ่ือให้เกิดกระบวนการพฒันา
เชิงรุกและสามารถปรับตวัรองรับกระแสโลกยคุไร้พรมแดน มีการเช่ือมโยงการค้า การลงทนุ บคุลากร
และวฒันธรรม ระหว่างประเทศ และมีการเคล่ือนย้ายปัจจยัการผลิต เช่น ทุน แรงงาน ฯลฯ สะดวก
รวดเร็วไร้ขอบเขต 

สร้างรายได้/ลดรายจา่ยตามแนวคิด

และการพฒันาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และตามศกัยภาพ

ของชมุชน 

พฒันาคนและสงัคมให้มีระบบการ

จดัการความรู้ (Knowledge 

management) และมีความเข้มแข็ง

สามารถพึง่พาตนเองได้ 

อนรัุกษ์ฟืน้ฟแูละใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความ

หลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้

ทรัพยากรทางกายภาพ และการตัง้ถ่ิน

ฐานของชมุชนในพืน้ที่สงูให้เกิด

ประโยชน์อยา่งยัง่ยืน 

แนวทำงกำร

พัฒนำชุมชนบน

พืน้ที่สูงอย่ำงยั่งยืน 
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  7) แนวคิดกำรพัฒนำที่เช่ือมโยงในเชิงลุ่มน ำ้  

ลุ่มน า้ หมายถึง พืน้ท่ีท่ีอยู่เหนือล าธาร ท าหน้าท่ีรองรับน า้ฝน และน าน า้ส่วนเกินจาก 
(1)การดดูยึดไว้ของดิน (2)การน าขึน้ไปใช้ในการคายน า้ของต้นไม้ และ(3) การร่ัวซึมผ่านชัน้หินท่ีอยู่
ใต้ชัน้ดนิออกนอกลุม่น า้ไป สง่ให้กบัล าธารทัง้ทางผิวดนิและใต้ดนิ เพ่ือไหลตอ่ไปยงัพืน้ท่ีท้ายน า้ 

สว่นระบบนิเวศต้นน า้ หมายถึง การอยู่ร่วมกนัระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกนัเอง และสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิตท่ีอยู่โดยรอบ โดยท่ีชนิด ปริมาณ สัดส่วน และการกระจายของสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งไมมี่ชีวิต ซึง่แตกตา่งกนัไปในแตล่ะท้องท่ี ยอ่มท าให้ศกัยภาพของระบบนิเวศต้นน า้ในการให้บริการ
กบัมนษุย์แตกตา่งกนัตามไปด้วย  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสถึงความส าคัญของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสูง โดยทรงเน้นการพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบองค์รวม ท่ีมุ่งสร้างสมดลุระหว่างดิน น า้ 
ป่าไม้และคนไปพร้อมๆ กัน ซึ่งในการน าไปปฏิบตัิ เน่ืองจากชุมชนบนพืน้ท่ีสูงมีความแตกต่างทัง้ใน
ด้านชาติพนัธุ์ สภาพภูมิสงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ท่ีตัง้ของชมุชน  ท าให้การ
วางแผนพฒันาจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ครอบคลุมการพฒันาทัง้ในมิติของคน 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสร้างสมดุลของการพัฒนาทัง้ของ
ชมุชนท่ีอยูต้่นน า้ กลางน า้และปลายน า้ ซึง่จะมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งใกล้ชิดและการพฒันาจะส่งผล
กระทบถึงกนัและกนัอย่างแยกไม่ออก เช่น กรณีเกิดการขดัแย้งของชมุชนปลายน า้กบัต้นน า้เก่ียวกับ 
ปัญหาการแยง่ชิงทรัพยากรน า้ และการปนเปือ้นของสารเคมี เป็นต้น  

พืน้ท่ีลุ่มน า้ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบนั มีปัญหาในหลายพืน้ท่ีด้วย
สาเหตมุาจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรท่ีดินท่ีไม่ถกูต้อง  ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ทรัพยากร
และระบบนิเวศน์เป็นอย่างมาก เช่น ทรัพยากรป่าไม้ถกูท าลายเพ่ือท าพืน้ท่ีเกษตรกรรมท าให้สภาพ
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากร พืน้ท่ีสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์เกิดการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดมิ นอกจากนี ้ยงัเกิดผลกระทบตอ่ทรัพยากรน า้ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ท่ีมีการจดัการไม่ดีพอ 
ซึ่งได้ส่งผลตอ่เน่ืองไปถึงสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของชมุชนในพืน้ท่ีลุ่มน า้เหล่านัน้ด้วย 
ในภาวะวิกฤตจากโลกร้อนท่ีสง่ผลถึงปัญหาการขาดแคลนน า้ในฤดแูล้ง และการแก่งแย่งทรัพยากรน า้
ในระหว่างชุมชนในลุ่มน า้เดียวกัน การวางแผนพฒันาพืน้ท่ีสูง จ าเป็นต้องมุ่งไปท่ีการพัฒนาท่ีมอง
องค์รวมทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน รวมไปถึงการจัดการเพ่ือให้มีทรัพยากรน า้ให้



รายงานฉบบัสมบรูณ์                                                                                                                                                        บทที่  1 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)                                                              

 

 

     สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                               1- 40 

 

เพียงพอ และมีคณุภาพน า้ท่ีสะอาดเพ่ือสนองต่อความต้องการใช้น า้ของชุมชนในพืน้ท่ีแต่ละลุ่มน า้ด้วย 
ซึง่หมายถึง การสร้างสมดลุระหวา่งคน ชมุชน และสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีลุม่น า้แตล่ะแหง่  

1.10 ขั ้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
บนพืน้ท่ีสูงภำคเหนือ 

 ขัน้ตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ท่ีสูง
ภาคเหนือได้น าแนวทางการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Planning) มาใช้ในการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ โดยมีการปรับให้เหมาะสม  ผ่านกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์บนพืน้ฐาน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมและเช่ืองโยงกบัทุกภาคส่วน เพ่ือให้กระบวนการพฒันาเกิดการบรูณาการทุก
มิต ิโดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

  1.10.1 ทบทวนและประมวลผลข้อมลูการพฒันาพืน้ท่ีสงูในระยะ 25 ปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ปัจจยัความส าเร็จและเง่ือนไขท่ีส าคญัในการพฒันาพืน้ท่ีสูง สถานการณ์ท่ีส าคญัและภาพ
การเปล่ียนแปลงจากการพฒันาพืน้ท่ีสงูท่ีผ่านมา กิจกรรมท่ีเหมาะสมในเขตอนรัุกษ์ นอกเขตอนรัุกษ์ 
ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรมของแตล่ะชมุชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น   

  1.10.2 วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีผ่านมาของพืน้ท่ีสูงจนถึงปัจจุบัน รวมทัง้แนวโน้มของ
ศกัยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพืน้ท่ีสูง  โดยอาศยัเทคนิค Scenario Analysis  เพ่ือทราบถึง
ประเด็นการพฒันาและภาพการพฒันาพืน้ท่ีสูง(development scenario) ในระยะท่ีผ่านมาและใน
อนาคต 10 ปีข้างหน้า ตลอดจนการพิจารณาถึงช่องว่างของสถานการณ์ระหว่างท่ีด าเนินการศกึษา
และการวางแผนภาพในอนาคตของเป้าหมายทัง้ 3 ประการ เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดประเด็นการ
พฒันาตอ่ไป 

  1.10.3 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ท่ีเป็นปัจจัยภายใน และโอกาสข้อจ ากัดท่ีเป็นปัจจัย
ภายนอก โดยการท า SWOT Analysis เพ่ือจัดท าศกัยภาพการพัฒนา ตลอดจนก าหนดประเด็น
ยทุธศาสตร์ และทิศทางการพฒันา 

  1.10.4 วิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการ
แข่งขันเชิงเปรียบเทียบของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง กับชุมชนในจังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนพิจารณา
ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง 
(GMS)  
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  1.10.5 การประเมินศกัยภาพการพฒันาของพืน้ท่ีสงู โดยวิเคราะห์ข้อมลูจากข้อ 1.10.2 ถึง
ข้อ1.10.4 และก าหนดความสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาประเทศตามแนวนโยบายรัฐบาล แผน
พฒันาฯ ฉบบัท่ี 10  วิสยัทศัน์ประเทศไทย  พ.ศ. 2570 สู่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาท่ีเก่ียวข้องการพัฒนาพืน้ท่ีสูงของหน่วยราชการ ตลอดจนแผนแม่บทเชิงลุ่มน า้ แผนพฒันา
จงัหวดั กลุม่จงัหวดั และยทุธศาสตร์การพฒันาภาคเหนือ  

  1.10.6 การประเมินผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนโยบายท่ีผ่านมา
และการคาดการณ์ผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีจะเกิดขึน้จากแผนยุทธศาสตร์นี ้ 
รวมทัง้ผลกระทบของสถานการณ์และแนวโน้มท่ีส าคญั วิกฤติและโอกาสของพืน้ท่ีสูง  โดยระบขุนาด
ของผลกระทบท่ีชัดเจน ทัง้ผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบเชิงลบ   รวมทัง้น าผลการศึกษาท่ี
หน่วยงานอ่ืนๆ ได้ประเมินปัจจยัแวดล้อมตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก โอกาสและข้อจ ากดั ตา่งๆ 
ตอ่การพฒันาพืน้ท่ีสูงมาร่วมวิเคราะห์เพ่ือให้มีการระบกุลยุทธ์ท่ีสามารถท าให้ภาพอนาคตสามารถ
เกิดขึน้ได้จริง  เพ่ือใช้หาข้อเสนอทางเลือกประกอบการจดัท ายทุธศาสตร์ตอ่ไป 

  1.10.7 ก าหนดวิสยัทศัน์ของยทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ท่ี
สูงภาคเหนือระยะ 10 ปี บนพืน้ฐานข้อมูลจากข้อ 1.10.2 ท่ีเก่ียวกับภาพการพัฒนาพืน้ท่ีสูง
(development scenario) ในระยะท่ีผา่นมาและในอนาคต 10 ปีข้างหน้า  

  1.10.8 ก าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ โดย
เทคนิค TOWS matrix  เพ่ือก าหนด ยทุธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategy) ยทุธศาสตร์เชิงปรับตวั (WO 
Strategy) ยทุธศาสตร์เชิงปรับตวั (ST Strategy)และ ยทุธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy) ร่วมกบัข้อมลู
การวิเคราะห์จากข้อ (1.10.5) และข้อ (1.10.6) เพ่ือได้กลยุทธ์และทางเลือกท่ีครอบคลุมมิติ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านการพัฒนาปัจจัยพืน้ฐาน การฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิและการบริหารจดัการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

  1.10.9 การล าดบัความส าคญัของกลยทุธ์และแนวทาง โดยพิจารณาถึงศกัยภาพ ข้อจ ากดั
และความพร้อมของพืน้ท่ี รวมทัง้ความสอดคล้องวฒันธรรมของกลุ่มชนเผ่าตา่งๆและความเหมาะสม
ของทรัพยากรธรรมชาต ิ
  1.10.10 จัดท าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ท่ีสูง
ภาคเหนือ ระยะ 10 ปี (2553-2562) โดยจดัประชมุ/สมัมนาผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือระดมความคิดในการ
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จดัท าร่างแผนยทุธศาสตร์ ของการพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ ซึ่งผู้
เข้าประชมุประกอบด้วย นกัวิชาการ และผู้แทนหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมีประเดน็ท่ีส าคญั  

 1)  กา ร ร่ วมพิ จ าณาวิ สัยทัศ น์ และก าหนดทิ ศทางการพัฒนาและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 

 2) การร่วมก าหนดแนวทางการพฒันาและกิจกรรม ตลอดจนหนว่ยงานเก่ียวข้อง 
 3) การสรุปสาระส าคญัของร่างแผนยทุธศาสตร์ 

  1.10.11จดัประชุมร่วมส่วนราชการและ Stakeholder เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและปรับปรุง
ยทุธศาสตร์ 

  1.10.12 การปรับปรุงร่างแผนยทุธศาสตร์และจดัท ายทุธศาสตร์ฉบบัสมบรูณ์ 

  1.10.13 ก าหนดแนวทางการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงจากระดบัส่วนกลางจนถึง
ระดบัชมุชน โดยมุง่เน้นกระบวนการมีสว่นร่วม 

  1.10.14 การจดัท าข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาพืน้ท่ีสงูและ
องค์การบริหารและจดัการเพ่ือพฒันายทุธศาสตร์พืน้ท่ีสงู ใน 10 ปีข้างหน้า เก่ียวกบัสถานภาพการ
บริหารการพฒันาพืน้ท่ีสงูในปัจจบุนั และข้อเสนอรูปแบบองค์กรบริหารยทุธศาสตร์พืน้ท่ีสงู 

รายละเอียดขัน้ตอนตามแผนภาพท่ี  1.3 
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แผนภำพที่ 1.3 ขัน้ตอนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตบินพืน้ที่สูงภำคเหนือ 

ระยะ10 ปี (พ.ศ. 2553-2562) 

 การทบทวนและประมวลผล 
ข้อมลูเพ่ือใช้ในการจดัท ายทุธศาสตร์พืน้ที่สงู 

วิเคราะห์สถานการณ์ทีผ่่านมาของพืน้ที่สงูจนถึงปัจจบุนั แนวโน้ม
ของศกัยภาพ โอกาสและข้อจ ากดัของพืน้ที่สงู 

วิเคราะห์โอกาสข้อจ ากดัปัจจยั

ภายนอก 

 

วิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากดั 
ปัจจยัภายใน 

การวิเคราะห์ 
และประเมินผลกระทบ 

 

วิเคราะห์ความได้เปรียบ 
เชิงเปรียบเทียบ 

 

วิเคราะห์ความสามารถในการ

แข่งขนัเชิงเปรียบเทียบ 

ศกัยภาพ โอกาส  ข้อจ ากดัการพฒันา 

 

ประมวลแนวคิดเพื่อจดัท าศกัยภาพการ

พฒันา 

 

จัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ ฯ 

 

จัดประชุม/สัมมนำผู้ เ ก่ียวข้อง 

เพื่อระดมควำมคิด 

 

เช่ือมโยงกับทศิทำงกำรพัฒนำประเทศ 
ตำมแนวนโยบำยรัฐบำล 

ก ำหนดวิสัยทศัน์ 
 

ก ำหนดประเดน็ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ท่ีเหมำะสมและ

สอดคล้องกับวสัิยทัศน์ 

ก ำหนดทศิทำง 
กำรพัฒนำของพืน้ที่สูง 

 

กำรล ำดับควำมส ำคัญกลยุทธ์และทำงเลือก โดย

พิจำรณำถึงศักยภำพ ข้อจ ำกัดและควำมพร้อมของพืน้ที่ 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติบนพืน้ที่สูงภำคเหนือ

ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2553 – 2562 

ก า ห นดแ น ว ทา ง ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น

ยุทธศาสต ร์ที่ เ ชื่ อมโยงจากระดับ

ส่วนกลางจนถึ งระดับชุมชน โดย

มุง่เน้นกระบวนการมีสว่นร่วม 

การบริหาร และจัดการเพื่อพัฒนา
ยทุธศาสตร์พืน้ที่สงู ใน 10 ปีข้างหน้า 
และ ข้อเสนอรูปแบบองค์กรการ
บริหารการพฒันายทุธศาสตร์พืน้ที่สงู 

กำรปรับปรุงร่ำงแผนยุทธศำสตร์  

 

จัดประชุมร่วมส่วนรำชกำรและ Stakeholder เพื่อรับ

ฟังข้อคิดเหน็และปรับปรุงยุทธศำสตร์  
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1.11 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) การศึกษาผลส าเร็จ บทเรียนท่ีได้รับ และปัญหาท่ียงัคงมีอยู่จากการด าเนินงานวิจยั
และพัฒนาพืน้ท่ีสูงภาคเหนือของประเทศในระยะ 25 ปีท่ีผ่านมา  รวมทัง้สรุปบทเรียนจากการใช้
แนวทางตามแนวพระราชด าริในการพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบองค์รวมท่ีได้จากการศกึษาอยา่งเป็นระบบ 

2) การสงัเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจสงัคมและทรัพยากรท่ีเก่ียวกับพืน้ท่ีสูง ตลอดจน
การจดัท าแบบจ าลองสภาพการณ์ในอนาคต (Development Scenario) ท่ีสามารถชีใ้ห้เห็นถึงปัจจยั
และผลกระทบ (cause and affect) ท่ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการพฒันาพืน้ท่ีสงูตอ่ไป 

3) ยทุธศาสตร์การพฒันาพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ ทัง้ยทุธศาสตร์เชิงรุกและเชิงรับ ท่ีมุ่งเน้นการ
พฒันาคน ชมุชน และการฟืน้ฟอูนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับช่วงเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562) 
และแนวทางการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
ตลอดจนแนวทางท่ีจะจดัยทุธศาสตร์ท่ีจะท าตอ่พืน้ท่ีสงูในชว่ง 10 ปี ข้างหน้าในแตล่ะด้าน 
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บทที่ 2 

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิสังคม 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของพืน้ที่สูง 

 
 ตามระเบียบส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะ
บุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพืน้ท่ีสูง พ .ศ. 2543  และตามกฤษฎีกาการจัดตัง้
สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู พ.ศ. 2548 สรุปและให้ความหมาย “พืน้ท่ีสงู” ไว้ว่า "พืน้ที่ที่เป็นภูเขา 
หรือพืน้ที่ที่มีความสูงกว่า 500 เมตรจากระดบัทะเลข้ึนไป หรือเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และ
ชนกลุ่มนอ้ยหรือเป็นทีต่ัง้บา้นเรือนและที่ท ากิน” พืน้ท่ีส่วนนีค้รอบคลมุพืน้ท่ีประมาณ 67.22 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 53 ของพืน้ท่ีใน 20 จงัหวดั ได้แก่ กาญจนบุรี ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก 
น่าน ประจวบคีรีขนัธ์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เลย ล าปาง 
ล าพนู สโุขทยั สพุรรณบรีุ และอทุยัธานี พืน้ท่ีตัง้ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูของประเทศ แบง่เป็นภาคเหนือ 11 
จงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ตาก ก าแพงเพชร แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ 
และพิษณุโลก ภาคตะวนัตก 4 จงัหวดั ได้แก่ กาญจนบรีุ ราชบรีุ เพชรบรีุ และประจวบคีรีขนัธ์ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 จงัหวดั ได้แก่ เลย และเพชรบูรณ์  และภาคกลาง 3 จงัหวดั ได้แก่  สุโขทยั 
อทุยัธานี สพุรรณบรีุ  พืน้ท่ีสงูส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีป่าต้นน า้ล าธาร ประมาณร้อยละ 88 ของหมู่บ้านมี
การคมนาคมยากล าบาก ท าให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปด าเนินงานบนพืน้ท่ีสงูได้ไม่ทัว่ถึง นอกจากนี ้
พืน้ท่ีสงูยงัคงมีปัญหาการท าไร่เล่ือนลอย และการบกุรุกป่าอยา่งตอ่เน่ือง   
 การกระจายตวัของชุมชนบนพืน้ท่ีสงูดงัตารางท่ี 2.1 และแผนภาพท่ี 2.1 พบว่า ส่วนใหญ่ตัง้
ชุมชนอยู่ระดบัความสูงตัง้แต่ 500 เมตรขึน้ไป ร้อยละ 65.50 โดยกลุ่มจงัหวดัในภาคเหนือ มีการ
กระจายของชมุชนมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาตามจงัหวัด  จงัหวดัเชียงใหม่มีกลุ่มบ้านท่ีตัง้อยู่มากท่ีสดุ 
ร้อยละ 29.97 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชียงราย ร้อยละ 10.39 และ 10.04 
ตามล าดบั สว่นจงัหวดัสโุขทยั เพชรบรีุ และประจวบคีรีขนัธ์ ไม่มีชมุชนท่ีตัง้อยู่ระดบัความสงู ตัง้แต ่
500 เมตรขึน้ไป นอกจากนีจ้ังหวัดเลยท่ีอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวน 2 กลุ่มบ้าน 
ทัง้หมดตัง้อยู่ในระดบัความสงูดงักล่าว โดยตัง้อยู่ในอ าเภอด่านซ้าย  ต าบลกกสะทอน ได้แก่ บ้าน
ตบูค้อและบ้านหมนัขาว  
 ส าหรับระดบัความสงูต ่ากว่า 500 เมตร ลงมา และมีชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และชนกลุ่มน้อย อยู่
ในชุมชนบนพืน้ท่ีสงู พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มจงัหวดัในภาคเหนือเช่นเดียวกนั เม่ือพิจารณาตาม
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จงัหวดั  มีการกระจายมากท่ีสดุ ในจงัหวดัตากมีกลุ่มบ้านท่ีตัง้อยู่มากท่ีสดุ ร้อยละ 6.01 รองลงมา 
ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ ร้อยละ 4.03 และกาญจนบรีุ ร้อยละ 3.95 ตามล าดบั    ส่วนจงัหวดัเพชรบรีุ 
ประจวบคีรีขนัธ์ และสโุขทยัมีกลุ่มบ้านทัง้หมดตัง้อยู่ในระดบัความสงูดงักล่าว ร้อยละ 0.79  0.50 
และ0.48 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 2.1 จ านวนชมุชนจ าแนกตามระดบัความสงูในเขต 20 จงัหวดัของประเทศไทย 
จังหวัด ระดับความสูงเหนือระดับน า้ทะเลปานกลาง 

ต ่ากว่า 500 (เมตร) สูงกว่า 500 (เมตร) จ านวนกลุ่มบ้าน
ทัง้หมด 

 
จ านวนบ้าน ร้อยละ จ านวนบ้าน ร้อยละ 

1. ภาคเหนือ 

เชียงใหม่ 152 4.03 1,131 29.97 1,283 
ล าพนู 37 0.98 34 0.90 71 
ล าปาง 31 0.82 36 0.95 67 
ตาก 227 6.01 270 7.15 497 
ก าแพงเพชร 33 0.87 1 0.03 34 
แมฮ่อ่งสอน 139 3.68 392 10.39 531 
เชียงราย 117 3.10 379 10.04 496 
พะเยา 27 0.72 27 0.72 54 
น่าน 96 2.54 137 3.63 233 
แพร่ 40 1.06 6 0.16 46 
พิษณโุลก 47 1.25 13 0.34 60 
2. ภาคกลาง 
สโุขทยั 18 0.48 - - 18 
อทุยัธานี 26 0.69 3 0.08 29 
สพุรรณบรีุ 13 0.34 2 0.05 15 
3. ภาคตะวันตก 
กาญจนบรีุ 149 3.95 14 0.37 163 
ราชบรีุ 61 1.62 2 0.05 63 
เพชรบรีุ 30 0.79 - - 30 
ประจวบคีรีขนัธ์ 19 0.50 - - 19 
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เลย - - 2 0.05 2 
เพชรบรูณ์ 40 1.06 23 0.61 63 
รวมทัง้หมด 1,302 34.50 2,472 65.50 3,774 

ที่มา : สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้สงู ,2552 
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 ภาพที่ 2.1  การกระจายตวัของชมุชนบนพืน้ท่ีสงูจ าแนกตามระดบัความสงูในเขต 20 จงัหวดัประเทศไทยปี 2545 
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 2.1 ลักษณะภูมิประเทศ  

   ภาคเหนือตอนบนได้ช่ือว่าเป็นผืนแผ่นดินท่ีมีเทือกเขาสลบัซบัซ้อนมากท่ีสดุของประเทศ
ไทย พืน้ท่ีมากกว่าร้อยละ 80 เป็นพืน้ท่ีภูเขาท่ีจดัวางตวัในแนวเหนือ-ใต้ เช่น เทือกเขาถนนธงชัย 
เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาหลวงพระบาง เทือเขาผีปันน า้ เป็นต้น ในแต่ละเทือกเขาจะมีสันเขา
หลายทิว ในแตล่ะทิวจะมียอดเขาหลายยอด ซึ่งบางครัง้เรียกว่า “ดอย” บ้าง “ม่อน” บ้าง ยอดเขาท่ี
สูงท่ีสุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท์ สูง 2,565 เมตรอยู่ในเทือกเขาถนนธงชัย เขตอ าเภอ
จอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ภูเขาสูงในภาคเหนือมีความส าคญัในฐานะเป็นต้นน า้ล าธารของแม่น า้
สายส าคัญ ๆ ท่ีไหลลงสู่ลุ่มน า้ต่าง ๆ ได้แก่ ลุ่มน า้เจ้าพระยา ลุ่มน า้โขง และลุ่มน า้สาละวิน  
บนเทือกเขายังปกคลุมด้วยพืชพรรณธรรมชาติ เป็นผลท าให้ภาคเหนือตอนบนมีพืน้ท่ีป่ามากกว่า
ภาคอ่ืนๆ นอกจากนีป่้าไม้และพืชพรรณท่ีอยู่บนภูเขาสงูเหล่านีย้งัช่วยรักษาความชืน้ช่วยให้มีฝนตกมาก 
น า้ฝนจะซมึซาบจากไหลเ่ขาลงสูล่ าห้วยและไหลลงสู่แม่น า้สายใหญ่ในแอ่งท่ีราบตอ่ไป ภูเขาสูงทาง
ภาพเหนือนอกจากเป็นแหล่งต้นน า้ล าธารแล้ว ยังเป็นแหล่งหินและอินทรีย์วัตถุต้นก าเนิดดินอัน
สมบรูณ์ท่ีจะเคล่ือนย้ายไปกบัน า้และทบัถมเพิ่มความสมบรูณ์ให้กบัดนิในแอง่ตา่ง ๆ ด้วย (ตารางท่ี 2.2)  

ตารางท่ี 2.2 ยอดดอยสงูท่ีกระจายตวัอยูใ่นเทือกเขาในจงัหวดัตา่งๆ ในเขตภาคเหนือ 

เทือกเขา จังหวดั ยอดเขา/ยอดดอยที่ส าคัญ (เมตรเหนือระดับน า้ทะเล) 

1 .  เทือก เขาถนน
ธงชยั 

แม่ฮ่องสอน เ ชียงใหม ่
ล าพนู 

ดอยอินทนน์ (2,565) ดอยหลวงเชียงดาว(2,175) ดอยแม่ยะ
(2,005) ดอยโป่งสะเยน(2,004) ดอยผ้าขาว(1,980) ดอยช้าง
(1,962) ดอยจิจ้อง(1,955) ดอยปกกะลา(1,890) ดอยหลงัเมือง
(1,886) ดอยห้วยปลูงิ(1,845 )ดอยลกีิ(1,843) ดอยปยุ(1,685) 

2. เทือกเขาผีปันน า้ เ ชี ย ง ร า ย  เ ชี ย ง ใ ห ม ่
ล าปาง พะเยา นา่น 

ดอยลังกา(2,031) ดอยช้าง(1,872) ดอยขุนห้วยฝาง(1,834)  
ดอยวาวี(1,674) ดอยกาด(1,614) ดอยขนุแม่ฟาด(1,550) ดอยก่ิว
ลม(1,267) ดอยภนูาง(1,202) ดอยผาจิ (1,185) 

3. เทือกเขาแดนลาว เชียงใหม ่เชียงราย ดอยผ้าหม่ปก(2,285) ดอยเก๊ียะ(1,788) ดอยช้าง(1,714) ดอยสาม
เส้าน้อย(1,708) มอ่นหินไหล(1,690) ดอยแหลม(1,668) 

4. เทือก เขาหลวง
พระบาง                                                                                                                                                                                  

เ ชียงราย พะเยา  น่าน 
อตุรดิตถ์ 

ดอยภูสอยดาว (2,102) ดอยผีปันน า้(2,079) ดอยโล(2,077)  
ดอยภูคา(1,980) ดอยขุนน า้น่าน(1,865) ดอยภูแว (1,837) 
ดอยลอง (1,837) ดอยนุน่(1,762) ดอยผาจ๋ี (1,752) 

ที่มา : สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้สงู ,2552 
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  หบุเขาและแอ่งท่ีราบท่ีส าคญัในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ แอ่งเชียงใหม่- ล าพูน แอ่งแม่แจ่ม 
แอ่งเชียงดาว แอ่งพร้าว แอ่งฝาง-แม่อาย แอ่งแม่ฮ่องสอน แอ่งแม่สะเรียง แอ่งปาย แอ่งล าปาง  
 แอง่งาว แอง่แพร่ เป็นต้น แอง่ตา่งๆเหลา่นีจ้ะมีการสะสมตะกอนดินท่ีเคล่ือนย้ายลงมาจากภูเขามา
สะสม กลายเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ดังนัน้ในแอ่งท่ีราบต่าง ๆ ในภาคเหนือจึงเป็นแหล่ง
เกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ์ทุกแอ่ง และเป็นท่ีตัง้ของเมืองท่ีมีชุมชนขนาดใหญ่ ในขณะท่ีบริ เวณท่ี
ราบเชิ ง เขา ท่ี เ ป็นขอบของแอ่งกระทะจะปกคลุมไปด้วยป่าไม้ ท่ีส าคัญ  ไ ด้แก่  ป่า เต็ง รัง                    
ป่าเบญจพรรณ ฯลฯ ท่ีมีความหลากหลายทางพืชพรรณอีกจ านวนมาก ในประเทศไทยได้ก าหนด
นโยบายอนรัุกษ์พืน้ท่ีป่าต้นน า้และบริเวณป่าชายขอบแอ่งกระทะเหล่านี ้โดยก าหนดเป็นชัน้คณุภาพ
ลุม่น า้บนพืน้ท่ีสงู ทัง้นีเ้พ่ือความสะดวกในการจดัการอยา่งยัง่ยืน 

 2.2 ชัน้คุณภาพลุ่มน า้บนพืน้ท่ีสูง 

   การก าหนดชัน้คณุภาพลุ่มน า้ทัว่ประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี 
และมีการประกาศให้หน่วยงาน และผู้ เก่ียวข้องกับการใช้พืน้ท่ีในลุ่มน า้ต่าง ๆ ยึดถือปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ และมาตรการการใช้ท่ีดนิในลุม่น า้ ซึ่งมีการปรับปรุงเป็นล าดบัตัง้แตว่นัท่ี 28 พฤษภาคม 
2528 จนกระทัง่สดุท้ายเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2538 การก าหนดชัน้คณุภาพลุ่มน า้ของประเทศไทย 
เป็นการจ าแนกเขตพืน้ท่ีดินในลุ่มน า้โดยอิงจากคุณภาพของดินโอกาสการพังทลาย และความ
เปราะบางทางสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวแปรคือ ความสูงของพืน้ท่ี ความลาดชัน ลักษณะแผ่นดิน 
ลกัษณะของปฐพีวิทยาและธรณีวิยา โดยได้จดัแบง่ชัน้คณุภาพลุ่มน า้ ออกเป็น 5 ชัน้ (เกษม จนัทร์แก้ว
และคณะ, 2539) ดงันี ้ 

   1) พืน้ที่ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ที่หน่ึง เป็นพืน้ท่ีอยู่ตอนบนของลุ่มน า้ ลกัษณะเป็นภูเขาสูง
ชนั ความลาดชนัสงูมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ มีลกัษณะและคณุสมบตัิท่ีอาจมีผลกระทบจากการใช้
ท่ีดนิได้ง่ายและรุนแรง ควรจะต้องสงวนรักษาไว้เพ่ือเป็นพืน้ท่ีต้นน า้ล าธารในพืน้ท่ีลุ่มน า้ชัน้ท่ี 1 ได้แบง่
ระดบัชัน้คณุภาพชัน้ย่อย ออกเป็น พืน้ท่ีลุ่มน า้ชัน้ 1 เอ และชัน้ 1 บี ตามระดบัความส าคญัในการ
ควบคมุระบบนิเวศน์ของลุม่น า้ 

  2) พืน้ท่ีชัน้คุณภาพลุ่มน า้ที่สอง เป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมตอ่การเป็นต้นน า้ล าธารรองลงมา 
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสงู ไหล่เขาท่ีมีแนวลาดเทปานกลาง ความลาดชนัอยู่ระหว่าง 30-50 เปอร์เซ็นต์ 
ดนิง่ายตอ่การชะล้างพงัทลาย ความอดุมสมบรูณ์ต ่า สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือกิจการท่ีส าคญั
เชน่ การท าไม้ และเหมืองแร่ได้ แตต้่องปฏิบตัติามมาตรการควบคมุอยา่งเข้มงวดรัดกมุ  
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  3) พืน้ที่ ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ที่สาม ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นท่ีลาดเขา ตีนเขา ท่ีราบ
ขัน้บนัไดสลบัเนินเขา และพืน้ท่ีริมร่องน า้ มีความลาดชนัอยู่ระหว่าง 25-35 เปอร์เซ็นต์ ดินพงัทลาย
ง่ายถึงปานกลาง สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางการกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้นได้  แต่ต้องใช้
มาตรการอนรัุกษ์ดนิและน า้ท่ีเข้มงวด เชน่ การท าขัน้บนัได เป็นต้น 

  4) พืน้ท่ีชัน้คุณภาพลุ่มน า้ที่ ส่ี เป็นพืน้ท่ีเชิงเขา เนินเขาเตีย้ ท่ีราบขัน้บนัได พืน้ท่ีสองฝ่ัง
ล าน า้ มีความลาดชนัอยู่ระหว่าง 6-25 เปอร์เซ็นต์ ดินคอ่นข้างลึก ความอุดมสมบรูณ์ค่อนข้างสูง 
และมีความเส่ียงการพังทลายต ่า สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในกิจการพืชไร่ ท่ีต้องมีมาตรการ
อนรัุกษ์ดนิและน า้พอสมควร  

  5) พืน้ที่ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ที่ห้า เป็นพืน้ท่ีราบลุ่ม หรือเนินลาดเอียงเล็กน้อย ต ่ากว่า 5 
เปอร์เซ็นต์ดินลึกถึงลึกมาก ความอดุมสมบรูณ์สงู มีความคงทนตอ่การชะล้างพงัทลาย สามารถใช้
ประโยชน์เพ่ือการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านา และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

 ตารางท่ี 2.3 พืน้ท่ีชัน้คณุภาพลุม่น า้ของประเทศไทย 

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 
พืน้ท่ี 

ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 

1A 85,463.70 16.66 

1B 7,626.66 1.48 

2 42,768.62 8.33 

3 39,283.77 7.66 

4 81,283.77 15.80 

5 251,483.62 49.01 

อา่งเก็บน า้ 5,454.96 1.06 

รวม 531,115.02 100.00 

  ที่มา : เกษม จนัทร์แก้ว และคณะ , 2539 
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ภาพที่ 2.2  แผนท่ีชัน้คณุภาพลุม่น า้ 
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 พ.ศ. 2551 จากการส ารวจโดยสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู พบว่า จ านวนชมุชนบนพืน้ท่ี
สงูในเขตอทุยานแหง่ชาตฯิ เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า และเขตป่าอนรัุกษ์อ่ืนๆ ซึง่เป็นเขตท่ีมีการประกาศ
เพิ่มเติมตามมติ ครม. จ าแนกตามระดบัความสูง ส่วนใหญ่ตัง้อยู่เขตป่าอนรัุกษ์อ่ืนๆ ร้อยละ 64.39 
รองลงมาได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติฯ ร้อยละ 13.43 และเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า 5.35 ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 2.4) 
 ชมุชนท่ีตัง้อยู่ระดบัความสงูต ่ากว่า 500 เมตร   และชมุชนท่ีตัง้อยู่ระดบัความสงูตัง้แต่ 500 
เมตร  ขึน้ไปส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์อ่ืนๆ ร้อยละ 57.68  และร้อยละ 67.92 ตามล าดบั โดย
ชมุชนท่ีตัง้อยู่ระดบัความสูงตัง้แต่ 500 เมตร  ส่วนตัง้อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติฯ มากกว่าชมุชนท่ี
ตัง้อยูร่ะดบัความสงูต ่ากวา่ 500 เมตร 

 

ตารางท่ี 2.4 จ านวนชุมชนบนพืน้ท่ีสูงในเขตอุทยานแห่งชาติฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  และเขตป่า
อนรัุกษ์อ่ืนๆ  จ าแนกตามระดบัความสงู 

ระดบัความสงู 
เขตอทุยานแหง่ชาติฯ เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า เขตป่าอนรัุกษ์อื่นๆ 
จ านวน
ชมุชน 

ร้อยละ จ านวน
ชมุชน 

ร้อยละ จ านวน
ชมุชน 

ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 500 เมตร 
 (N= 1,302) 

85 6.53 76 5.84 751 57.68 

สงูกวา่ 500 เมตร 
  (N= 2,472)   

422 17.07 126 5.10 1,679 67.92 

 รวมทัง้หมด 
(N=3,774) 

507 13.43 202 5.35 2,430 64.39 

ที่มา : สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู, 2552 
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 2.3 พืน้ท่ีลุ่มน า้หลัก 

   พืน้ท่ีสูงของประเทศสามารถแบ่งออกเป็น 25 ลุ่มน า้ พืน้ท่ีชุมชนบนพืน้ท่ีสูง 20 จงัหวดั
อยูใ่นพืน้ท่ีลุม่น า้หลกัของประเทศไทย 14 ลุ่มน า้ ได้แก่ ลุ่มน า้สาละวิน ลุ่มน า้ปิง ลุ่มน า้วงั ลุ่มน า้ยม 
ลุ่มน า้น่าน ลุ่มน า้กก ลุ่มน า้โขง ลุ่มน า้แม่กลอง ลุ่มน า้ท่าจีน ลุ่มน า้สะแกกรัง ลุ่มน า้ป่าสัก ลุ่มน า้
เพชรบรีุ ลุม่น า้ประจวบคีรีขนัธ์ และ ลุม่น า้ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก  

   การกระจายตวัของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงในพืน้ท่ีลุ่มน า้หลกัในแต่ละจังหวดั พบว่า จงัหวัด
เชียงราย มีชมุชนตัง้อยู่ในขอบเขตลุ่มน า้หลกั ถึง 4 ลุ่มน า้หลกั ได้แก่ ลุ่มน า้กก ลุ่มน า้โขง ลุ่มน า้ปิง 
และลุ่มน า้วงั  รองลงมาได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ ตาก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ และอุทยัธานี ซึ่งมีชุมชน
ตัง้อยู่ในขอบเขตลุ่มน า้หลกั ถึง 3 ลุ่มน า้หลกั  ส่วนจงัหวดักาญจนบรีุ  แพร่  ล าพนูและสโุขทยั ซึ่งมี
ชมุชนตัง้อยูใ่นขอบเขตลุม่น า้หลกั เพียง 1 ลุม่น า้หลกั  (ตารางท่ี 2.5) 

   สรุปจ านวนกลุ่มบ้านจ าแนกตามพืน้ท่ีลุ่มน า้หลัก  พบว่า ลุ่มน า้ปิงมีจ านวนชุมชนบน
พืน้ท่ีสูงกระจายตัวมากท่ีสุด ร้อยละ 32.59 ของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงทัง้หมด  ครอบคลุมจังหวัด
เชียงใหม ่(มีกลุม่บ้านมากท่ีสดุร้อยละ 82.35)  เชียงราย ล าพนู แมฮ่อ่งสอน ตาก และก าแพงเพชร  

   รองลงมาอนัดบัสองได้แก่  ลุ่มน า้สาละวิน มีจ านวนชมุชนบนพืน้ท่ีสงูกระจายตวั ร้อยละ 
26.50 ของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงทัง้หมด ครอบคลุมจังหวัดแม่ฮ่องสอน(มีกลุ่มบ้านมากท่ีสุดร้อยละ 
51.70) ตาก และเชียงใหม่   และ อนัดบัสาม ได้แก่ ลุ่มน า้กก มีจ านวนชมุชนบนพืน้ท่ีสงูกระจายตวั 
ร้อยละ 10.07 ของชมุชนบนพืน้ท่ีสงูทัง้หมด ครอบคลมุจงัหวดัเชียงราย (มีกลุ่มบ้านมากท่ีสดุร้อยละ 
67.79) และเชียงใหม ่  

   ส่วนลุ่มน า้สะแกกรัง มีจ านวนชุมชนบนพืน้ท่ีสงูกระจายตวั น้อยท่ีสดุ ร้อยละ 0.05 ของ
ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูทัง้หมด ครอบคลมุจงัหวดัอทุยัธานี  (ตารางท่ี 2.6) 
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ตารางท่ี 2.5 จ านวนกลุม่บ้านของชมุชนบนพืน้ท่ีสงูในพืน้ท่ีลุม่น า้หลกัในแตล่ะจงัหวดั 

จังหวดั ลุ่มน า้หลัก จ านวนกลุ่มบ้าน 

จ.กาญจนบรีุ ลุ่มน า้แม่กลอง 163 

จ.ก าแพงเพชร ลุ่มน า้ปิง 33 

  ลุ่มน า้ยม 1 

จ.เชียงราย ลุ่มน า้กก 250 

  ลุ่มน า้โขง 237 

  ลุ่มน า้ปิง 2 

  ลุ่มน า้วงั 7 

จ.เชียงใหม่ ลุ่มน า้กก 130 

  ลุ่มน า้ปิง 1,013 

  ลุ่มแม่น า้สาละวนิ 139 

จ.ตาก ลุ่มน า้ปิง 98 

  ลุ่มน า้แม่กลอง 55 

  ลุ่มแม่น า้สาละวนิ 344 

จ.น่าน ลุ่มน า้น่าน 230 

  ลุ่มน า้ยม 3 

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ลุ่มน า้ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขนัธ์ 16 

  ลุ่มน า้ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก 3 

จ.พะเยา ลุ่มน า้โขง 29 

  ลุ่มน า้ยม 25 

จ.พิษณโุลก ลุ่มน า้โขง 2 

  ลุ่มน า้น่าน 58 

จ.เพชรบรีุ ลุ่มน า้ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขนัธ์ 4 

  ลุ่มน า้เพชรบรีุ 25 

  ลุ่มน า้แม่กลอง 1 
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ตารางท่ี 2.5 (ตอ่) 

จังหวดั ลุ่มน า้หลัก จ านวนกลุ่มบ้าน 

จ.เพชรบรูณ์ ลุ่มน า้โขง 3 

  ลุ่มน า้น่าน 26 

  ลุ่มน า้ป่าสกั 34 

จ.แพร่ ลุ่มน า้ยม 46 

จ.แม่ฮ่องสอน ลุ่มน า้ปิง 14 

  ลุ่มแม่น า้สาละวนิ 517 

จ.ราชบรีุ ลุ่มน า้เพชรบรีุ 3 

  ลุ่มน า้แม่กลอง 60 

จ.ล าปาง ลุ่มน า้ยม 28 

  ลุ่มน า้วงั 39 

จ.ล าพนู ลุ่มน า้ปิง 71 

จ.เลย ลุ่มน า้โขง 2 

จ.สโุขทยั ลุ่มน า้ยม 18 

จ.สพุรรณบรีุ ลุ่มน า้ทา่จีน 1 

  ลุ่มน า้แม่กลอง 14 

จ.อทุยัธานี ลุ่มน า้ทา่จีน 24 

  ลุ่มน า้แม่กลอง 4 

  ลุ่มน า้สะแกกรัง 2 

รวมทัง้หมด 3,774 

ท่ีมา : สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู, 2552 
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ตารางท่ี 2.6  สรุปจ านวนกลุม่บ้านจ าแนกตามพืน้ท่ีลุม่น า้หลกัและรายจงัหวดั 

ลุ่มน า้หลัก จังหวัด จ านวนกลุ่ม
บ้าน 

ร้อยละ 

(รายจังหวัด) 

ลุม่น า้ปิง เชียงใหม่ เชียงราย ล าพนู แม่ฮ่องสอน ตาก  
และก าแพงเพชร 

1,231 32.59 

ลุม่น า้นา่น นา่น  เพชรบรูณ์ และพิษณโุลก 314 8.32 

ลุม่น า้ยม นา่น แพร่  พะเยา  ล าปาง  ก าแพงเพชร และ
สโุขทยั 

121 3.21 

ลุม่น า้วงั เชียงราย และล าปาง 46 1.22 

ลุม่น า้กก เชียงราย และเชียงใหม ่  380 10.07 

ลุม่น า้โขง เชียงราย  พะเยา พษิณโุลก  เพชรบรูณ์ และ
เลย 

273 7.23 

ลุม่น า้ชายฝ่ังทะเล
ประจวบคีรีขนัธ์ 

ประจวบคีรีขนัธ์ และเพชรบรีุ 20 0.53 

ลุ่ ม น ้า ช า ย ฝ่ั ง ท ะ เ ล
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก 

ประจวบคีรีขนัธ์ 3 0.08 

ลุม่น า้ทา่จีน สพุรรณบรีุ และอทุยัธานี 25 0.66 

ลุม่น า้ป่าสกั เพชรบรูณ์ 34 0.90 

ลุม่น า้เพชรบรีุ เพชรบรีุ และราชบรีุ 28 0.74 

ลุม่น า้แมก่ลอง กาญจนบรีุ  ตาก อทุยัธานี สพุรรณบรีุราชบรีุ
และเพชรบรีุ  

297 7.87 

ลุม่น า้สะแกกรัง อทุยัธาน ี 2 0.05 

ลุม่แมน่ า้สาละวิน แมฮ่่องสอน ตาก และเชียงใหม ่ 1,000 26.50 

รวมทัง้หมด   3,774 100.00 

ที่มา : สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ที่สงู 2552 
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ภาพที่ 2.3  ลุม่น า้หลกัของพืน้ท่ีสงูใน 20 จงัหวดั 
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 2.4 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

   2.4.1 ความหลากหลายทางชีวภาพบนพืน้ท่ีสูง 

    บนพืน้ท่ีสูงของประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพจ านวนมาก ซึ่งมี
บทบาทส าคญัตอ่ชีวิตประจ าวนัของชมุชนท่ีอยู่รอบป่า ชมุชนในชนบทส่วนใหญ่เป็นชมุชนท่ีอยู่ใกล้
ป่า ได้ใช้ประโยชน์จากพืชพรรณธรรมชาติในป่าทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหาร 
สมนุไพร ไม้ใช้สอย ไม้ให้พลงังาน ทัง้การชว่ยสร้างรายได้เพ่ือน าเงินไปซือ้อาหาร และเป็นสิ่งอปุโภค
บริโภคจ าเป็น ชว่ยบรรเทาความยากจน และสร้างความมัน่คงทางด้านอาหาร  

    ปัจจุบนัมีหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ได้ร่วมมือกับชุมชน 
ฟืน้ฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพบนพืน้ท่ีสงูในหลายโครงการ เชน่  

    1) โครงการฟืน้ฟูป่า ปลูกป่าอย่างถกูวิธีหรืออนรัุกษ์ป่าไม้ตามธรรมชาติไว้ มีการ
จดัท่ีดินท ากินอย่างเป็นสดัส่วนก่อให้เกิดแหล่งชุมชนท่ีมีการพึ่งพาอาศยัและอยู่ร่วมกนัได้ระหว่าง
คน สตัว์ และป่า เพ่ือให้ป่าชมุชนกลายเป็นแหลง่ผลิตอาหารได้เป็นอยา่งดี   

    2) โครงการธนาคารอาหารชมุชน เป็นการวางแผนจดัการทัง้ระบบ คือ การอนรัุกษ์
ป่าไม้ แหล่งต้นน า้ล าธาร และทรัพยากรธรรมชาติแบบยัง่ยืน มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพ่ือท่ีจะ
เกือ้กลูและก่อให้เกิดระบบนิเวศท่ีสมบรูณ์ขึน้ เช่น พนัธุ์ไม้ท่ีใช้เป็นอาหารสตัว์  เกิดการขยายพนัธุ์
ของสตัว์มากขึน้ตามความสมดลุของธรรมชาต ิทัง้สตัว์ปีก สตัว์บก และสตัว์น า้ การปลกูพืชสมุนไพร
เพิ่มเติม โดยแทรกอยู่กับป่าเป็นแหล่งยาให้กับสตัว์และประชาชนในท้องถ่ิน  ตลอดจนเป็นคลัง
วตัถดุิบด้านเภสชักรรม ก่อให้เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศ  การปลูกไม้ป่าท่ีรับประทานได้
แทรกลงไป ก็จะก่อให้เกิดแหล่งอาหารของชุมชนพืน้ท่ีนัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชผกัป่า  เห็ดต่างๆ ตลอด
จนถึงไม้ผลป่าท่ีรับประทานได้   

    3) ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยรักษาระบบนิเวศ คือ การปรับปรุงบ ารุงดินและการปรับ
สภาพดนิโดยวิธีธรรมชาต ิเชน่ การใช้ปุ๋ ยหมกัธรรมชาต ิ การปลกูพืชบ ารุงดินแล้วไถกลบ  การอนรัุกษ์ดิน
และน า้ด้วยการใช้หญ้าแฝกชว่ยปกป้องหน้าดนิ ลดการชะล้างพงัทลายของหน้าดิน  การป้องกนัโรค
พืชและแมลงกดักินต้นพืชด้วยการใช้สมนุไพร  วิธีการเหล่านีจ้ะช่วยฟืน้ระบบนิเวศให้กลบัคืนมา
อยา่งยัง่ยืน ท าให้การผลิตอาหารจะสามารถผลิตหมนุเวียนได้ตลอดไป   
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  2.4.2 ทรัพยากรป่าไม้ 

    ป่าไม้บนพืน้ท่ีสงู แบง่เป็น 2 ประเภท คือ ป่าดงดิบหรือป่าไม่ผลดัใบ และป่าผลดัใบ มี
รายละเอียดดงันี ้

    1) ป่าดงดบิหรือป่าไม่ผลัดใบ เป็นป่าประเภทท่ีอยู่ในเขตลมมรสมุพดัผ่านเกือบ
ตลอดปี มีปริมาณน า้ฝนมาก เชน่  

     1.1) ป่าดิบเขา พบได้บนพืน้ท่ีท่ีมีระดับความสูงจากระดับน า้ทะเลตัง้แต ่
1,000 เมตร ป่าดบิเขาตามธรรมชาติท่ีสมบรูณ์จะพบขึน้ปกคลมุตามสนัเขาพบกระจายโดยทัว่ไปใน
จงัหวดัทางภาคเหนือ ท่ีส าคญัและพบเป็นผืนใหญ่ท่ีสดุ คือ ตามสนัเขาของเทือกเขาถนนธงชยั เช่น 
ยอดดอยอินทนนท์ ดอยปยุ และยอดดอยอ่ืนๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน เป็น
ต้น ป่าดิบเขามีลกัษณะเด่นของเรือนยอดท่ีแน่นทึบและตอ่เน่ืองเป็นลอนสม ่าเสมอ ท าให้พืน้ล่าง
ของป่าร่มครึม้ตลอดวันและพบพืช เช่น มอสและไลเคนขึน้ปกคลุมโคนต้นไม้และคลุมพืน้ดิน ป่า
ประกอบด้วยพรรณไม้ประมาณ 180 ชนิด ซึ่งเป็นไม้ใหญ่ได้แก่ ก่อแป้น ก่อเดือย สารภีป่า ก่อแดง 
ขึน้อยูบ่นสนัเขา ต ่าลงมาเป็นพวกไม้ ก่อเดือย ทะโล้ ก ายาน ไก๋ และก่อหมน่ ฯลฯ   

     1.2)ป่าสนเขา เป็นป่าท่ีขึน้อยูบ่นภเูขาท่ีมีรับความสงูมากกว่า 800 เมตรขึน้ไป
และจะหนาแน่นในระดบัท่ีสูงกว่า 1,00 เมตร เป็นป่ากลุ่มเล็ก ๆ ท่ีขึน้อยู่บนพืน้ท่ีสูง ส่วนใหญ่พบ
บริเวณสันเขา ไม้ส่วนใหญ่ได้แก่ สนสองใบ มีสนสามใบขึน้ปะปน ในภาคเหนือพบมากในเขต
เทือกเขาถนนธงชยั เขตตดิตอ่ระหวา่งจงัหวดัเชียงใหมแ่ละแมฮ่อ่งสอน พบมากบริเวณต้นน า้แม่แจ่ม
บริเวณอ าเภอแม่แจ่ม ต้นน า้แม่แตง อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่  ส่วนในเทือกเขาอ่ืน ๆ พบ
กระจายเป็นหย่อม ๆ และส่วนใหญ่อยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า 1,000 เมตร ซึ่งไม้สนจะเจริญเติบโตอยู่
ปะปนกบัป่าชนิดอ่ืน ๆ เชน่ ป่าสนปนป่าเตง็รัง ป่าสนปนป่าเบญจพรรณ เป็นต้น  

     1.3) ป่ากึ่ งอัลไพน์ เป็นป่ากลุ่มเล็กท่ีมีอยู่บนยอดเขาสูง และสันเขา พบ
บริเวณดอยเชียงดาว เช่น ค้อดอย ชมพูพาน พญามะขามป้อม ก่วม นางพญาเสือโคร่ง กุหลาบป่า 
และชมพชีูยงดาว 

    2) ป่าผลัดใบ เป็นระบบนิเวศน์ป่าท่ีประกอบด้วยพนัธุ์ไม้ชนิดผลดัใบหรือทิง้ใบ
เก่าในฤดแูล้ง จะพบป่าชนิดนีต้ัง้แตร่ะดบัความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 50-800 เมตร แบง่ออกเป็น 3 
ประเภท คือ  
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     2.1) ป่าเบญจพรรณ มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง พืน้ท่ีป่าไม่รกทึบ มีไม้ไผ่ชนิด
ตา่งๆ ขึน้อยูม่าก ประกอบด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กปะปนกนั หลายชนิด ดิน
เป็นดินร่วนปนทราย มีความชุ่มชืน้ในดินปานกลาง และเน่ืองจากภาคเหนือส่วนใหญ่มีหิน
หลากหลายชนิดเม่ือเกิดการสลายตัวและเคล่ือนตัวลงมาสะสม จะเป็นตะกอนท่ีมีความอุดม
สมบรูณ์ โดยเฉพาะในแถบดินท่ีมีวตัถตุ้นก าเนินจากหินปนูมกัจะพบไม้สกัขึน้อยู่หนาแน่น ต้นไม้จะ
ผลดัใบในฤดแูล้ง พนัธุ์ไม้ท่ีส าคญัได้แก่ มะคา่โมง ส้มเสีย้ว ทองกวาว แสมสาร กระพีค้วาย ประดูป่่า 
สมอพิเภก เป็นต้น  

     2.2) ป่าแดง ป่าแพะ หรือป่าเต็งรัง มีลกัษณะเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ผลดัใบ
ขนาดกลาง และขนาดเล็กขึ น้ห่าง ๆ กระจัดกระจายไม่หนาทึบ และมีไฟป่าเป็นประจ า  
ป่าเต็งรังมีถ่ินกระจายโดยกว้างๆ ซ้อนทบักนัอยู่กบัป่าเบญจพรรณ บริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ีป่าเต็งรังมกั
เป็นโคกหรือท่ีดอน ดินเป็นดินทราย และดินลกูรังท่ีมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย ในพืน้ท่ีท่ีมีความแห้ง
แล้งจดั กกัเก็บน า้ได้ไม่ดี เช่น ตามไหล่เขา และสนัเขา พืน้ท่ีราบท่ีเป็นทรายจดั  หรือปนดินลกูรังท่ีมี
ชัน้ของลกูรังตืน้ สว่นใหญ่เป็นป่าท่ีระดบัความสงูจากระดบัน า้ทะเล 50-1,000 เมตร  

     2.3) ป่าดิบแล้ง พบกระจดักระจายทัว่ไปตามหุบเขา ท่ีราบเชิงเขา ไหล่เขาท่ี
ชุ่มชืน้ จนถึงพืน้ท่ีระดบัความสูงไม่เกิน  950 เมตร ในป่าดิบแล้งจะมีไม้ยืนต้นผลัดใบขึน้แทรก
กระจดักระจาย มากน้อยขึน้อยู่กับสภาพของดินฟ้าอากาศและความชุ่มชืน้ในดิน พนัธุ์ไม้ท่ีส าคญั 
ได้แก่ สมพง ปออีเก้ง ซ้อ มะมือ ยมหิน ยางนา ยางดอง ตะเคียนทอง ประดูส้่ม เป็นต้น   

     2.4) ป่าทุ่ งหญ้า เป็นป่าท่ีในฤดูแล้งพืน้ดินแห้งแต่ในฤดูฝนมีน า้ท่วมถึง ใน
ภาคเหนือพบพืน้ท่ีป่าทุง่หญ้าเพียงเล็กน้อยบริเวณขอบแอ่งท่ีราบระหว่างภูเขา เช่น บริเวณแอ่งปาย
และแอ่งแม่แจ่ม พืชท่ีขึน้เป็นเพียงต้นไม้เล็ก ๆ หรือไม้ปล้อง ตลอดจนมีไม้ล้มลกุอ่ืน ๆ ขึน้ปะปนอยู่
บ้าง แต่จะไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึน้เลย นอกจากนีป่้าทุ่งหญ้าอาจเกิดจากการบุกรุกท าลายป่าเพ่ือท าไร่
เล่ือนลอย ดนิมีความเส่ือมโทรม มีฤทธ์ิเป็นกรด ต้นไม้ไมส่ามารถเจริญเติบโตได้ จึงมีหญ้าตา่งๆ เข้า
ไปแทนท่ี พืชท่ีขึน้ประกอบด้วยหญ้าคา หญ้าไม้กวาด หญ้ายงู สาบเสือ สาบหมา เฟิร์น นางแย้ม 
และพืชล้มลกุอ่ืน ๆ เป็นต้น เม่ือถึงฤดแูล้งมกัเกิดไฟป่าได้ง่าย  

   จากข้อมลูสถิตขิองกรมป่าไม้ ระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2551 ซึง่แสดงถึงสดัส่วนของพืน้ท่ี
ป่าไม้ต่อพืน้ท่ีใน 20 จังหวัดของประเทศไทย พบว่า พืน้ท่ีทัง้ 20 จังหวัดรวม 201,732 ตาราง
กิโลเมตร ในจ านวนนีเ้ป็นพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาต ิ129,389.09 ตารางกิโลเมตร และพบว่ามีการลดลง
ของพืน้ท่ีป่าไม้อย่างตอ่เน่ืองจาก ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2549 จากเดิมในปี พ.ศ. 2547 มีพืน้ท่ีป่า 
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จ านวน 110,697.83 ตารางกิโลเมตรคดิเป็นร้อยละ 54.87 ของพืน้ท่ีและเม่ือปี พ.ศ.2549 พืน้ท่ีป่าไม้
ลดลงเหลือ 106,355.87 ตารางกิโลเมตร คดิเป็นร้อยละ 52.72 ของพืน้ท่ีทัง้หมด แสดงว่าพืน้ท่ีป่าไม้
ลดลงไปร้อยละ 1.74  อย่างไรก็ตาม จากสถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2551 พบว่า พืน้ท่ีป่าไม้ของประเทศ
กลบัมาเพิ่มขึน้ จากปี 2549 ร้อยละ 2.51 ส่วนใหญ่ในพืน้ท่ี 18 จงัหวดัมีพืน้ท่ีป่าเพิ่มขึน้ โดยจงัหวดั
ท่ีมีพืน้ท่ีป่าไม้เพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2549 พบว่า จงัหวดัล าปางเพิ่มมากท่ีสดุ ร้อยละ 13.05  
รองลงมา จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.8  จังหวัดอุทัยธานี ร้อยละ  5.32 และจังหวดัแม่
แมฮ่อ่งสอน ร้อยละ 4.92 ตามล าดบั  ส่วนจงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีป่าลดลง พบว่า จงัหวดัเลยพืน้ท่ีป่าลดลง
มากท่ีสดุ ร้อยละ 1.27 และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ร้อยละ 0.71 ตามล าดบั 

   เม่ือพิจารณาสดัส่วนของพืน้ท่ีป่าไม้กบัเนือ้ท่ีทัง้หมดของจงัหวดั ปี พ.ศ. 2551 พบว่า 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีพืน้ท่ีป่ามากท่ีสดุ ร้อยละ 88.85  รองลงมา จงัหวดัเชียงใหม่ ร้อยละ 82.61 
และ จงัหวดัตาก ร้อยละ 77.46  ตามล าดบั ส่วนจงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีป่าเหลือน้อยท่ีสุดคือ จงัหวัด
สพุรรณบรีุ  ร้อยละ 11.34  ก าแพงเพชร  ร้อยละ 22.55  และเพชรบรูณ์  ร้อยละ 32.13  ตามล าดบั 
รายละเอียดดงัตารางท่ี  2.7 และภาพท่ี 2.4  

   การลดลงของพืน้ท่ีป่าไม้  ดงักล่าวเกิดจากสาเหตหุลกั คือ ความต้องการใช้ท่ีดินทัง้
เพ่ือตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การสร้างเข่ือน การตดัถนน เป็นต้น ในขณะท่ีภาคประชาชนได้ 
พฒันาเศรษฐกิจ มีการบกุรุกพืน้ท่ีเพ่ือปลกูพืชท่ีได้ผลผลิตในระยะเวลาอนัสัน้และเป็นท่ีต้องการของ
ตลาด เช่น ข้าวโพด มนัส าปะหลงั หรือในบางพืน้ท่ีอาจใช้เพ่ือการปลูกข้าวไร่ ทัง้เพ่ือขายและเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน  ซึง่ท าให้เกิดการเส่ือมโทรมของพืน้ท่ีต้นน า้ล าธาร ท าให้ชมุชนหลายชมุชนท่ีเคย
ได้รับประโยชน์จากป่าในรูปแบบตา่งๆ ต้องได้รับผลกระทบตอ่การด าเนินชีวิต   

   อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัพฤติกรรมของชาวไทยภูเขาในหลายชุมชนเปล่ียนแปลงไป  
โดยเกิดจิตส านึกของการรักและหวงแหนป่าไม้ เพ่ือให้ทกุคนด ารงชีวิตอยู่ในป่าอย่างมีความสุข มี
กิจกรรมหลายอยา่งท่ีเก่ียวข้องกบัป่าไม้ เชน่ ร่วมกนัรักษาและปลกูป่าชมุชน สร้างแนวป้องกนัไฟป่า 
ก าหนดเขตแดนป่าท่ีจะต้องอนรัุกษ์ แตง่ตัง้คณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือดแูลและป้องกันรักษาป่าไม้ 
ตัง้กฎเกณฑ์กติกาและปฏิบตัิอย่างเข้มแข็งภายในชุมชน จดัพิธีบวชป่าเป็นประจ าทุกปีและขยาย
พืน้ท่ีเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ซึง่สง่ผลดีในการฟืน้ฟพืูน้ท่ีป่าไม้ได้บ้าง ถึงแม้จะมีเพียงชมุชนจ านวนน้อยอยูก็่ตาม  
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ตารางท่ี 2.7 การเปล่ียนแปลงของเนือ้ท่ีป่าไม้ของ 20 จงัหวดั  ระหวา่งปี 2547-2549 

จังหวัด 

 

เนือ้ที่ทัง้หมด 

(ตร.กม.) 

 

เนือ้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

(ตร.กม.) 

เนือ้ที่ป่า 

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 

ตร.กม ร้อยละ ตร.กม ร้อยละ ตร.กม ร้อยละ ตร.กม ร้อยละ 

ภาคเหนือ 

1 เชียงใหม่ 20,107.06 19,555.83 15,690.71 78.04 15,385.19 76.52 15,243.98 75.81 16,609,48 82.61 

2 ล าพนู 4,505.88 2,928.06 2,605.98 57.84 2,581.10 57.28 2,575.53 57.16 2,576.45 57.18 

3 ล าปาง 12,533.96 8,573.70 8,600.52 68.62 8,096.11 64.59 7,926.24 63.24 9,561.66 76.29 

4 ตาก 16,406.65 12,108.43 12,669.78 77.22 12,292.52 74.92 12,180.80 74.24 12,707.81 77.46 

5 ก าแพงเพชร 8,607.49 5,241.55 1,970.92 22.90 1,902.83 22.11 1,899.85 22.07 2,207.03 23.55 

6 แม่ฮ่องสอน 12,681.26 11,181.64 11,128.22 87.75 10,785.45 85.05 10,642.99 83.93 11,267.70 88.85 

7 เชียงราย 11,678.37 10,433.10 5,101.46 43.68 4,964.79 42.51 4,918.56 42.12 5,164.62 44.22 

8 พะเยา 6,335.06 682.81 3,189.20 50.34 3,082.16 48.65 3,012.32 47.55 3,287.19 51.89 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่  2 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)                                 

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                            2 - 19 

จังหวัด 

 

เนือ้ที่ทัง้หมด 

(ตร.กม.) 

 

เนือ้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

(ตร.กม.) 

เนือ้ที่ป่า 

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 

ตร.กม ร้อยละ ตร.กม ร้อยละ ตร.กม ร้อยละ ตร.กม ร้อยละ 

9 น่าน 11,472.07 10,395.57 8,497.28 74.07 8,261.57 72.01 8,095.10 70.56 8,165.68 71.18 

10 แพร่ 6,538.60 4,763.02 4,263.65 65.21 4,142.56 63.36 4,095.07 62.63 4,115.62 62.94 

11 พิษณโุลก 10,815.85 5,083.68 3,940.14 36.43 3,875.54 35.83 3,820.79 35.33 3,975.37 36.76 

ภาคกลาง 

1 สโุขทยั 6,596.09 2,769.56 2,133.41 32.34 2,097.96 31.81 2,091.30 31.71 2,257.86 34.23 

2 อทุยัธานี 6,730.25 4,525.10 3,322.34 49.36 3,119.08 46.34 3,114.75 46.28 3,473.00 51.60 

3 สพุรรณบรีุ 5,358.01 1,320.16 604.79 11.29 602.91 11.25 599.92 11.20 614.71 11.47 

ภาคตะวันตก 

1 กาญจนบรีุ 19,483.15 8,023.18 11,630.14 59.69 11,555.38 59.31 11,450.81 58.77 12,285.07 63.05 

2 ราชบรีุ 5,196.46 1,864.95 1,607.04 30.93 1,548.19 29.79 1,544.77 29.73 1,755.79 33.79 
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จังหวัด 

 

เนือ้ที่ทัง้หมด 

(ตร.กม.) 

 

เนือ้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

(ตร.กม.) 

เนือ้ที่ป่า 

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 

ตร.กม ร้อยละ ตร.กม ร้อยละ ตร.กม ร้อยละ ตร.กม ร้อยละ 

3 เพชรบรีุ 6,225.14 3,836.16 3,312.56 53.21 3,273.15 52.58 3,272.19 52.56 3,384.21 54.36 

4 ประจวบคีรีขนัธ์ 6,367.62 2,813.69 2,498.90 39.24 2,194.57 34.46 2,183.18 34.29 2,138.53 33.58 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 เลย 11,424.61 6,963.37 4,280.23 37.46 4,106.10 35.94 4,071.56 35.64 3,926.48 34.37 

2 เพชรบรูณ์ 12,668.42 6,325.53 3,650.56 28.82 3,623.69 28.60 3,616.16 28.54 4,070.48 32.13 

 รวม 20 จงัหวดั 201,732.00 129,389.09 110,697.83 54.87 107,490.85 53.28 106,355.87 52.72 109,438.26 54.25 

 รวมทัง้ประเทศ 513,115.02 230,370.39 167,590.98 32.66 161,001.30 31.38 158,652.59 30.92 171,585.65 33.43 

ที่มา : กรมป่าไม้ 
(1) กรมแผนท่ีทหาร 
(2) เนือ้ท่ีตามท่ีประกาศในราชกิจจานเุบกษา รวบรวมถึงกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 1239 (พ.ศ. 2538) ส านกัจดัการและฟืน้ฟูพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ กรมอทุยานแหง่ชาติ  สตัว์ป่าและพนัธุ์พืช 
(3),(4),(5) ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 (TM) มาตราสว่น 1 : 50,000 
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ภาพท่ี 2.4  แผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดนิของประเทศไทย  ปี 2551/2552 
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  2.4.3 สัตว์ป่า 

    พืน้ท่ีสงูในภาคเหนือของประเทศไทย เคยเป็นแหลง่ท่ีมีสตัว์นานาพนัธุ์ ทัง้นกท่ีเป็น
สตัว์ประจ าถ่ิน และนกอพยพ เช่น พบนกย้ายถ่ินท่ีดอยอินทนนท์ ในฤดหูนาว ได้แก่ นกปากซ่อมดง 
นกเดนิดง นกจบัแมลง นกกางเขนท้องแดง  เป็นต้น  นอกจากนัน้ยงัมีสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม เช่น ช้าง 
ลิง ชะนี หมี อีเห็น หมูป่า สัตว์เลือ้ยคลาน สัตว์สะเทินน า้สะเทินบก หรือแม้แต่แมลงต่างๆ แต่
เน่ืองจากปัจจบุนัป่าไม้ถกูบกุรุกท าลาย และมีชมุชนอยู่มากท าให้สตัว์ตา่งๆ ถูกท าลาย สญูหายไป
เป็นจ านวนมาก ในปัจจุบนัพบว่าในบริเวณป่าแห่งนี ้โดยเฉพาะป่าดิบเขาดอยอินทนนท์ มีสัตว์
หลายชนิดหายาก และใกล้จะสญูพนัธุ์ ตวัอย่างเช่น สตัว์สะเทินน า้สะเทินบก และเลือ้ยคลาน  อึ่ง
กรายพมา่ กบดอยช้าง เตา่ปลู ูและเตา่เดือย เหลือน้อยมาก ในขณะท่ีบางชนิดพบเฉพาะท่ีป่าดิบเขา
แหง่นีเ้ทา่นัน้ เชน่ เขียดหนงัปุ่ มถเูขา และงลูายสาบท้องสามขีด (ส านกับริการวิชาการ, 2544) 

  2.4.4 ทรัพยากรทางธรณีและแร่ธาตุ 

    ภาคเหนือตอนบนมีลักษณะทางธรณีวิทยาท่ีเป็นผลท าให้เกิดภูมิประเทศท่ี
หลากหลายรูปแบบคือมีโครงสร้างทางธรณีท่ีซบัซ้อน มีลกัษณะของเทือกเขาและทิวเขาสลบักบัร่อง
หบุเขาท่ีซบัซ้อน เน่ืองมากจากเปลือกโลกมีการบีบอดัตวัด้วยแรงเคล่ือนไหวภายในหลายครัง้ตลอด
ระยะเวลาท่ีผา่นมา โครงสร้างของชัน้ธรณีวิทยามีการโก่ง โค้ง แตก หกั เล่ือนเหล่ือมระหว่างกนัและ
มีการผกผนัของชัน้หิน กระบวนการดงักล่าวท าให้ภาคเหนือเป็นแหล่งปรากฏของชนิดแร่และชนิด
หินท่ีหลากหลายมากมาย ทัง้แร่โลหะ อโลหะ และรัตนชาติ นอกจากนีผ้ลจาการสลายตวัของหิน
และแร่ธาตท่ีุมีอยู่อย่ามากมายท าให้ดินภาคเหนือมีธาตอุาหารท่ีอดุมสมบูรณ์อีกด้วย ผลจากการมี
ฐานหินหลายชนิดท าให้ภาคเหนือมีลักษณะเฉพาะของหินแต่ละประเภทปรากฏเป็นรูปแบบ  
ภูมิประเทศต่าง ๆ มากมายเช่น ภูมิประเทศหินแกรนิตและหินไนส์ ภูมิประเทศหินภูเขาไป  
ภมูิประเทศหินปนู ลกัษณะยอดเขาสงู ชะง่อนผา หน้าผา โกรกเขา น า้พรุ้อน ฯลฯ (กวี ,2547) 

    แหล่งแร่ธาตท่ีุส าคญัของภาคเหนือตอนบน มีการด าเนินการผลิต  19 ชนิด คือ 
ดีบุก ซีไลต์ สงักะสี พลวง ฟลูออไรด์ แบไรต์ มงักานีส ดินขาว บอคเคย์ ลิกไนต์ ไดอะทอไมต์ ทลัค์ 
เฟลสปาร์ แกรนิต ฟอสเฟต โพแทสเซ่ียม โดโลไมต์ หินอ่อน และหินปูน มีมูลค่าผลผลิตรวม
ประมาณ 16,770.92 ล้าน มีการน าทรัพยากรแร่ตา่งๆ ท่ีน าไปใช้ในอตุสาหกรรมมีการขยายตวัอย่าง
ตอ่เน่ือง แตอ่าจส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมในเร่ืองของมลพิษทางอากาศ (ฝุ่ นละออง) และตะกอน
ในแหล่งน า้จาการท าเหมือง เน่ืองจากประเภทแร่ส่วนใหญ่ คือ ดินขาว บอคเคลย์ ลิกไนต์ และหิน
อตุสาหกรรม โดยทัว่ไปลกัษณะการท าเหมืองจะมีการขดุเปิดหน้าดนิและขดุแร่ นอกจากนีข้นาดของ
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การท าเหมืองจะเป็นเหมืองขนาดใหญ่จ านวนมากท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า 
(แผนจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2547 - 2549) 

  2.4.5 ทรัพยากรดนิ 

    พืน้ท่ีสูงในภาคเหนือ มีลักษณะธรณีเป็นหินชุดตะนาวศรีสลับหินแกรนิตเกือบ
ตลอดพืน้ท่ี นอกจากนัน้ยงัพบภูเขาหินปนูบางแห่ง การท่ีพืน้ดินของท่ีสูงรองรับด้วยหินโดยเฉพาะ
หินแกรนิต และหินตะกอน ท่ีทึบ แข็ง และไม่คอ่ยมีรูพรุน และรอยแตก ท าให้น า้ท่ีซึมลงไปท่ีชัน้ดิน 
ไม่หายไปตามความลึกของโลก น า้ถูกบงัคบัให้ไหลไปตามชัน้ดินเป็นน า้ผิวดิน และน า้ตามชัน้ดิน
ไหลลงสู่ล าธาร เป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้น า้ในล าธารท่ีสงูมีปริมาณมาก ส าหรับพืน้ท่ีท่ีรองรับด้วยชัน้
หินท่ีเป็นหินปนูท่ีมีไม่มากนกั ตวัอย่าง เช่น บริเวณดอยเชียงดาว และดอยอ่างขาง มีน า้ไหลในล า
ธารน้อย และเป็นช่วงๆ ทัง้นีเ้น่ืองจากหินปนูมกัมีรูพรุนขนาดใหญ่ ท าให้น า้ท่ีซึมลงสู่ชัน้ดินไหลหาย
ลงสูค่วามลกึของโลก พืน้ท่ีดงักลา่วมกัขาดแคลนน า้ในฤดแูล้ง (ส านกับริการวิชาการ, 2544) 

    ลกัษณะของดินตามลกัษณะภูมิประเทศในภาคเหนือ จ าแนกได้ 2 ประเภทคือดิน
ในเขตภเูขาสงู (Slope Complex) และดนิในแอง่ท่ีราบระหวา่งภเูขา (Intermountain Basin) 

    1) ดนิในเขตภเูขาสงู (Slope Complex) จะครอบคลมุพืน้ท่ีภาคเหนือมากกว่าร้อย
ละ 80 ซึ่งเป็นดินท่ีมีเนือ้ท่ีมากท่ีสดุ ลกัษณะดินในเขตนีจ้ะเป็นดินตืน้ ไม่มีการพฒันาชนัดินล่าง มี
เนือ้ดินเป็นดินร่วนและดินเหนียว ส่วนใหญ่มีเศษกรวดและเศษหินปน มีอินทรียวตัถุประเภทใบไม้
และก่ิงไม้ท่ีสลายตวัในระดบัต่าง ๆ คลกุเคล้ารวมอยู่ด้วย ดินส่วนใหญ่จะอุดมสมบูรณ์ในระยะแรก 
เน่ืองจากมีการสลายตวัของแร่ธาตขุองแร่และหินจากภูเขาเป็นธาตอุาหารเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา แต่
ดนิในเขตนีจ้ะไมอ่ยูก่บัท่ีและไมมี่โอกาสพฒันาชัน้ดนิ และมีการสญูเสียธาตอุาหารรวดเร็ว เน่ืองจาก
ถูกกระบวนการชะล้าง กระบวนการทรุดถล่ม และเล่ือนไหล น าวัตถุต้นก าเนิดดินและแร่ธาตุให้
เคล่ือนย้านจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่าตลอดเวลา ดินสวนใหญ่จงัจดัอยู่ในอนัดบัดินเอนทิซอลส์ (Entisols) 
ดนิในเขตภเูขาสงูหรือบนพืน้สงูสว่นใหญ่ได้แก่ ดนิป่าดบิเขา เป็นดนิท่ีมีความลกึมาก ส่วนใหญ่เป็น
ดินร่วนปนทรายค่อนข้างเหนียว ซึ่งมีการเกาะยึดเมล็ดดินค่อนข้างต ่า ง่ายต่อการพังทลาย มีpH 
ประมาณ 5-6.5 มีความอดุมสมบรูณ์ดินต ่า (พงษ์ศกัดิ์, 2535) ได้แก่ ดินบริเวณท่ีลาดเขาและท่ีสงู 
เป็นดินท่ีเกิดจากการผุพังของหิน เนือ้ดินมีทัง้ละเอียด ปานกลาง และดินร่วน การระบายน า้ปาน
กลาง ความอดุมสมบูรณ์ของดินต ่าหรือปานกลาง ส่วนใหญ่จะพบอยู่ตามแนวเทือกเขาในพืน้ท่ีลุ่ม
น า้สาละวิน และพืน้ท่ีลุ่มน า้แม่ปิงตอนบน (สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสูง, 2548) ดินป่าสน เป็น
ดินท่ีมีความลึกปานกลาง ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว มีการยึดเกาะของเมล็ดดินดีมาก แตง่่ายตอ่การ
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พดัพาไปตามน า้ เพราะแขวนลอยในน า้ได้ดีมี pH ประมาณ 5.0-5.5 มีความอดุมสมบรูณ์ของดินต ่า
ถึงปานกลาง (พงษ์ศกัดิ์, 2535) ได้แก่ ดินบริเวณท่ีราบ ท่ีราบลอนลาด และภูเขาเตีย้ เป็นดินท่ีเกิด
จากตะกอนท่ีน า้พดัพามา หรือหินท่ีผพุงัทลาย และดินบริเวณท่ีราบริมฝ่ังแม่น า้และท่ีเนิน เป็นดินท่ี
เกิดจากการทบัถมของตะกอนท่ีถูกน า้พดัมา แต่ยงัไม่นานนกั มีลกัษณะเนือ้ดินร่วนและดินเหนียว 
ความอดุมสมบรูณ์ของดนิต ่าถึงปานกลาง  

    จากสภาพพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของภาคเหนือตอนบน เป็นพืน้ท่ีภูเขาและท่ีราบลอนลาด
มีสภาพความลาดชนัตัง้แต่ 35 เปอร์เซ็นต์ขึน้ไปเป็นบริเวณกว้าง ดงันัน้เสถียรภาพของการยึดตวั
ของดินบริเวณนีอ้ยู่ในระดบัต ่า ซึ่งท าให้หน้าดินถูกกัดเซาะท าลายได้ง่าย ถ้ามีการใช้ท่ีดินอย่างไม่
เหมาะสมหรือมีการท าลายพืน้ท่ีป่าไม้ในเขตพืน้ท่ีลาดชนั ซึ่งพบว่าปัญหาทรัพยากรดินบนพืน้ท่ีสูง
เขตชัน้คณุภาพลุ่มน า้ 2 และ 3 มีการชะล้างพงัทลาย หรือการเล่ือนไหลของดิน ในระดบัท่ีคอ่นข้าง
รุนแรงในปัจจบุนั และคาดว่าจะรุนแรงมากขึน้ในอนาคต ทัง้นีส้าเหตสุ าคญัเน่ืองมาจากพืน้ท่ีป่าถูก
ท าลาย ท าให้หน้าดนิเปิดโลง่  หน้าดนิถกูกดัเซาะโดยน า้ฝนหรือน า้หลากได้ง่าย รวมทัง้การประกอบ
กิจกรรมเกษตรกรรม  พืชไร่ท่ีขาดการอนรัุกษ์ดิน และการตดัถนน เป็นต้น ส่วนผลกระทบท่ีเกิดขึน้ก็
คือ การท าลายความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยเฉพาะตะกอนดินท่ีถูกชะพาลงมาสู่แหล่งน า้ท าให้
แหล่งน า้ตืน้เขิน เช่น การตืน้เขินของล าน า้ปิงในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ล าน า้กกในจังหวัด
เชียงรายและเชียงใหม่ทางด้านเหนือ ล าน า้ปายในจงัหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น (สถาบนัวิจยัและ
พฒันาพืน้ท่ีสงู, 2548) 

    2) ดินในแอ่งท่ีราบระหว่างภูเขา (Intermountain Basin) ดินในแอ่งระหว่างภูเขา 
เป็นดนิท่ีมีความอดุมสมบรูณ์สงู เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีรองรับตะกอนวตัถตุ้นก าเนิดดินท่ีเคล่ือนย้ายลง
มาจากเขตภเูขา การท่ีภเูขาทางภาคเหนือมีชนิดแร่และชนิดหินหลากหลาย จึงท าให้ดินในแอ่งท่ีราบ
อดุมสมบรูณ์ไปด้วยธาตอุาหารจากแร่และหินเหล่านัน้ และเน่ืองจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ 
และบางสว่นเป็นท่ีดอนบริเวณเชิงเขา จงัไมท่ าให้วสัดดุนิเคล่ือนย้ายไปท่ีอ่ืนรวดเร็วมากนกั ท าให้ดิน
บริเวณท่ีราบมีโอกาสพฒันาชัน้ดินล่าง ดินในแอ่งท่ีราบจึงมีหลายประเภทตัง้แตด่ินในอนัดบัเอนทิซอลส์ 
อินเซปทิซอลส์ แอลฟิซอลส์ และอลัทิซอลส์ ดนิในแอง่ท่ีราบท่ีส าคญัคือ 

     2.1) ดินในพืน้ท่ีดอนระดบัสูง ได้แก่ดินในพืน้ท่ีดอนท่ีเป็นโคก เนิน หรือพืน้ท่ี
ลาด ซึง้มีการไหลซึมและชะล้างของผิวดิน และน า้ในดิน ท าให้มีการชะล้างธาตุอาหารออกจาก
บริเวณ จงึท าให้ดนิประเภทนีมี้ธาตอุาหารท่ีเป็นดา่งต ่า มีการสะสมชัน้ดินเหนียวในชัน้ดินล่าง บางท่ี
เนือ้ดินหยาบมีเศษกรวดหินปน บางส่วนเป็นดินลกูรัง พืน้ท่ีดินดงักล่าวเดิมจะปกคลมุไปด้วยป่าผลดัใบ
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ตอ่มาจะถูกใช้ประโยชน์โดยใช้ท าไร่ การท าสวนผลไม้ตวัอย่างชุดดินเชียงราย เชียงแสน เชียงของ 
ดอยปุย แม่ริม แม่แตง ลี ้สันป่าตอง โป่งทอง ฯลฯ ดินเขตนีส้่วนใหญ่อยู่ในอันดับอัลทิซอลส์ 
(Ultisols) พบได้ในทกุแอง่ท่ีราบในบริเวณขอบ ๆ แอง่หรือบริเวณท่ีเช่ือมตอ่กบัเชิงเขา 

     2.2)  ดินในพืน้ท่ีดอนระดบัต ่า เป็นดินท่ีอยู่ในประเทศท่ีราบดอน หรือบริเวณท่ี
ราบบรรจบกนัเชิงเนิน เชิงโคก แตมี่การระบายน า้ดีแต่ไม่ถึงกบัมีการชะล้างจึงท าให้ดินประเภทนีมี้
ธาตุอาหารท่ีเป็นด่างค่อนข้างสูง มีการสะสมชัน้ดินเหนียวในชัน้ดินล่างส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีท่ีใช้
ประโยชน์ในการท ามาหากิน ท าไร่ ท าสวน ท านา พบในแอ่งท่ีราบใหญ่ๆ เช่น แอ่งท่ีราบเชียงราย-
พะเยา แอ่งเชียงใหม่-ล าพนู แอ่งล าปาง แอ่งแพร่ แอ่งฝาง และอุตรดิตถ์ ตวัอย่างชดุดิน เช่น ชดุดิน
หางดง สนัทราย ล าปาง แม่สาย น่าน อตุรดิตถ์ เป็นต้น ดินพวกนีส้่วนใหญ่อยู่ในอนัดบัแอลฟิซอลส์ 
(Alfisols)  

     2.3)  ดินในพืน้ท่ีซึ่งมีการเคล่ือนย้ายวสัดดุินได้ง่ายเป็นดินท่ีเกิดในภูมิประเทศ
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงบอ่ย ๆ มีการเคล่ือนย้ายวสัดดุินง่าย เช่น ดิน 2 ฝ่ังล าน า้ดินบริเวณน า้ท่วม ดิน
ประเภทนีจ้ึงไม่มีการพัฒนาชัน้ดิน แต่เป็นดินท่ีอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ ชุดดินเชียงใหม่ ดินประเภทนี ้
สว่นใหญ่อยูใ่นอนัดบัดนิเอนทิซอลส์ (Entisols) 

  2.4.6 ทรัพยากรน า้ 

    ระบบทางน า้ในภาคเหนือเม่ือพิจารณาโดยรวมพบว่า เป็นทางน า้ท่ีมีต้นน า้เป็นล า
น า้สายสัน้ ๆ ขนาดไม่กว้างนัก เน่ืองจากต้นน า้อยู่บริเวณเทือกเขาและทิวเขาสูง ระบบลุ่มน า้ใน
ภาคเหนือจะมีรูปแบบสอดคล้องกบัโครงสร้างทางธรณี และมีหลากหลายรูปแบบลุ่มน า้ในภาคเหนือ
มี 3 ลุม่น า้หลกัดงันี ้

    1) ลุม่น า้ท่ีไหลลงสูแ่มน่ า้โขง 
     มีพืน้ท่ีลุ่มน า้ประมาณ 14,600 ตารางกิโลเมตร (เฉพาะพืน้ท่ีส่วนท่ีอยู่ใน
ภาคเหนือ) มีแม่น า้โขงเป็นสายประธานซึ่งถูกก าหนดให้เป็นเขตแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางด้านเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของภูมิภาค ระบบการไหล
ของลุม่น า้โขงในภาคเหนือจะมีต้นน า้อยู่ในเทือกเขาแดนลาวในอ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ และ
อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ ล าน า้สาขาของลุ่มน า้โขงจะไหลขึน้ไปทางด้านเหนือลงสู่แม่น า้โขง
เน่ืองจากมีระดบัสงูของพืน้ท่ีน้อยกวา่ ลุม่น า้โขงประกอบด้วยลุม่น า้ยอ่ย ๆ 3 ลุม่น า้คือ   

     1.1)  ลุม่น า้กก มีพืน้ท่ีลุม่น า้ประมาณ 7,800 ตารางกิโลเมตร มีแม่น า้กกเป็น
สายประธาน ล าน า้สาขาท่ีส าคัญได้แก่ น า้แม่ลาว น า้ฝาง น า้ท่าช้าง น า้สรวย ลุ่มน า้กกมี
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ความส าคญัตอ่ประชากรในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงรายด้านตะวนัตก ด้านใต้ตอนกลาง และประชากรใน
อ าเภอไชยปราการ อ าเภอฝาง และอ าเภอแมอ่าย จงัหวดัเชียงใหม่ 

     1.2)  ลุ่มน า้อิง มีพืน้ท่ีลุ่มน า้ประมาณ 5,600 ตารางกิโลเมตร มีแม่น า้อิงเป็น
สายประธาน ล าน า้สาขาท่ีส าคัญได้แก่ น า้พุง น า้หงาว ห้วยเตย ฯลฯ ลุ่มน า้อิงมีความส าคัญ
ประชากรในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงรายด้านตะวยัออกและด้านพะเยาตอนบน 

     1.3)  ลุ่มน า้รวก มีพืน้ท่ีลุ่มน า้ประมาณ 1,200 ตารางกิโลเมตร มีแม่น า้รวก
เป็นสายประธาน ล าน า้สาขาท่ีส าคญัคือ น า้แม่สาย น า้แม่จัน ฯลฯ ลุ่มน า้รวกมีความส าคญัต่อ
ประชากรในพืน้ท่ีอ าเภอแมฟ้่าหลวง และอ าเภอเชียงแสนของจงัหวดัเชียงราย 

    2) ลุม่น า้ท่ีไหลลงสูแ่มน่ า้สาละวิน 

    มีพืน้ท่ีลุม่น า้ประมาณ 13,000 ตารางกิโลเมตร (เฉพาะส่วนท่ีอยู่ในภาคเหนือ) 
มีแม่น า้สาละวินเป็นสายประธาน ซึ่งไหลเป็นเขตแดนไทยกับสหภาพพม่า อยู่ทางตะวันตกของ
ภมูิภาค ลุม่น า้สาละวินมีความส าคญัตอ่ประชากรในจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนโดยลุ่มน า้สาละวินประกอบ
ด้วยลุม่น า้ยอ่ย ๆ 2 ลุม่น า้คือ 

     2.1)  ลุ่มน า้ปาย มีพืน้ท่ีลุ่มน า้ประมาณ 6,400 ตารางกิโลเมตร มีแม่น า้ปาย
เป็นสายประธาน ต้นน า้อยูบ่ริเวณเทือกเขาและทิวเขาสงูของเทือกเขาถนนธงชัย แล้วไหลลงสู่แม่น า้
สาละวินทางด้านตะวนัตก ล าน า้สาขาท่ีส าคญัได้แก่ ห้วยแม่สา น า้สะงา น า้สริุนทร์ ฯลฯ ลุ่มน า้ปาย
มีความส าคัญต่อประชากรในพืน้ท่ีอ าเภอปาย อ าเภอปางมะผ้า อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และ
ตอนบนของอ าเภอขนุยวม 

     2.2)  ลุ่มน า้ยวม มีพืน้ท่ีลุ่มน า้ประมาณ 7,800 ตารางกิโลเมตร มีน า้แม่ยวม
เป็นสายประธาน ล าน า้สาขาท่ีส าคัญคือ น า้ก๋อน น า้สะเรียง น า้อุมลอง น า้ริด ฯลฯ น า้ยวมมี
ความส าคญัต่อประชากรในพืน้ท่ีอ าเภอสบเมย อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอแม่ลาน้อย และตอนล่าง
ของอ าเภอขนุยวม จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

    3) ลุม่น า้ท่ีไหลลงสูแ่มน่ า้เจ้าพระยา (ในพืน้ท่ีภาคเหนือ) 

     3.1)  ลุ่มน า้ปิง มีพืน้ท่ีลุ่มน า้ประมาณ 22,400 ตารางกิโลเมตร มีแม่น า้ปิงเป็น
สายประธาน ล าน า้สาขาท่ีส าคญัคือ น า้แจ่ม น า้งดั น า้ลี ้ฯลฯ ลุ่มน า้ปิงมีความส าคญัตอ่ประชากร
ในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่และจงัหวดัล าพนู 
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     3.2)  ลุม่น า้วงั มีพืน้ท่ีลุม่น า้ประมาณ 9,800 ตารางกิโลเมตร มีแม่น า้วงัเป็นสาย
ประธาน ล าน า้สาขาท่ีส าคญัคือ น า้เมาะ น า้จาง น า้กวม ฯลฯ ลุ่มน า้วงัมีความส าคญัตอ่ประชากร
ในพืน้ท่ีจงัหวดัล าปาง 

     3.3)  ลุม่น า้ยม มีพืน้ท่ีลุ่มน า้ประมาณ 12,756 ตารางกิโลเมตร  มีแม่น า้ยมเป็น
สายประธาน ล าน า้สาขาท่ีส าคัญคือ น า้สอง น า้ปุ๊  น า้สรวย ฯลฯ  ลุ่มน า้ยมมีความส าคัญต่อ
ประชากรในพืน้ท่ีจงัหวดัแพร่ อ าเภอปง อ าเภอเชียงม่วนของจงัหวดัพะเยา อ าเภองาวของจงัหวดั
ล าปาง และอ าเภอบ้านหลวงจงัหวดันา่น 

     3.4)  ลุ่มน า้น่าน มีพืน้ท่ีลุ่มน า้ประมาณ 19,021 ตารางกิโลเมตร มีแม่น า้น่าน
เป็นสายประธาน ล าน า้สาขาท่ีส าคญัคือ น า้ปัว น า้แมว้่า น า้สา น า้ปาด คลองตรอน ฯลฯ ลุ่มน า้น่าน
มีความส าคญัตอ่ประชากรในพืน้ท่ีของจงัหวดันา่น และจงัหวดัอตุรดติถ์ 

     พืน้ท่ีภาคเหนือตอนบนเป็นพืน้ท่ีมีทรัพยากรน า้ท่ีอุดมสมบูรณ์เน่ืองจากความ
เหมาะสมของพืน้ท่ีซึ่งมีพืชพรรณขึน้หนาแน่น มีฝนตกสม ่าเสมอมีการคายและระเหยของน า้ต ่า 
อุณหภูมิต ่า และดินกักเก็บน า้ได้ดี ประกอบกับลักษณะของหินท่ีเป็นหินแกรนิต จึงท าให้ท่ีสูงเป็น
แหล่งต้นน า้ธารท่ีส าคัญของประเทศ กล่าวคือสามารถให้น า้ท่ีมีปริมาณมาก ใสสะอาดและ
สม ่าเสมอตลอดปี โดยเฉล่ียแล้วจะมีน า้ไหลในล าธารประมาณ 1,000,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่ปี โดย
ร้อยละ 70 เป็นน า้ในฤดฝูน และร้อยละ 30 เป็นน า้ในฤดแูล้ง (พงษ์ศกัดิ,์ 2535)  

     ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนัพืน้ท่ีสงูได้รับผลกระทบจากภยัธรรมชาติเน่ืองจากเป็น
พืน้ท่ีคอ่นข้างเส่ียงตอ่ภัยพิบตัิตา่งๆ  เช่น น า้ไหลบา่ น า้ท่วม การพดัพาตะกอนและดินถล่ม เหล่านี ้
จงึมีหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้จดัท าแผนงานและโครงการท่ีส าคญัท่ีเป็นทัง้โครงการชลประทานขนาด
เล็ก กลาง และใหญ่ เพ่ือป้องกันน า้ท่วม และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน า้ เช่น กรมทรัพยากรน า้ 
จดัท าโครงการจดัท าแผนรวมการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ปิงโดยมีเป้าหมายจดัท า
แผนการพฒันาแหล่งน า้ แผนการบรรเทาปัญหาน า้ท่วม แผนการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง แผนการ
อนรัุกษ์และฟืน้ฟทูรัพยากรน า้ และแผนการจดัการมลพิษทางน า้ เป็นต้น 

     ส่วนการบริหารทรัพยากรน า้ ได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ ได้มีการ
ด าเนินการทัง้ทางด้านการพัฒนา และการอนุรักษ์แหล่งน า้ การจัดสรรน า้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน า้ ปัญหาน า้ท่วม ปัญหาคุณภาพน า้  ส่วนปัญหาดินถล่มมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ได้ร่วมกนัก าหนดพืน้ท่ีเส่ียงภยัเบือ้งต้น พร้อมทัง้แจ้งให้หน่วยงานในพืน้ท่ีด าเนินการตาม
แผนปฏิบตัิการเตือนภยั การกู้ภยั การเฝ้าระวงั และฟืน้ฟูความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะพืน้ท่ีเส่ียง
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ภยัพร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนในท้องถ่ินได้ตระหนกัถึงภยัท่ีจะเกิดขึน้ การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัอทุกภยั และการแก้ไขปัญหาดนิถลม่อยา่งฉับพลนั (ส านกัพฒันาเกษตรท่ีสงู, 2548) 

  2.4.7 ลักษณะภูมิอากาศ  

    จากสถิติอณุหภูมิและปริมาณน า้ฝนของประเทศไทย อณุหภูมิเฉล่ีย /ปี คาบ 30 ปี 
(พ.ศ. 2504-2533) ของประเทศก็คือ 26.9   ํซ โดยมีอณุหภูมิต ่าสดุเฉล่ีย 22.1  ํซ. และสงูสดุเฉล่ีย 
32.8  ํซ.   และถ้าพิจารณาลงเป็นรายภาค 6 ภาค อณุหภูมิเฉล่ียตอ่ปีจะอยู่ระหว่าง 25.8  ํซ.-
27.7  ํซ. และมีอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 20.4  ํซ. และสูงสุดเฉล่ีย 35.1  ํซ. ส าหรับภาคเหนือ 
อณุหภูมิเฉล่ียตอ่ปีจะอยู่ระหว่าง 20.39  ํซ.-32.3  ํซ. และมีอณุหภูมิต ่าสดุเฉล่ีย 1.5  ํซ. และ
สงูสดุเฉล่ีย 43.6  ํซ. อณุหภูมิเฉล่ียตา่ง ๆ เหล่านี ้ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาคนบัว่าอยู่
ในช่วงท่ีพืชส่วนมากเจริญเติบโตได้ดี คือระหว่าง 15  ํซ.-30  ํซ. และเหมาะกับสัตว์เลีย้งเชิง
เศรษฐกิจประมาณ 25  ํซ.ไม่ค่อยมีอุณหภูมิรุนแรง คือ 0  ํซ.-50  ํซ.ท่ีพืชอาจตายได้ มีช่วงตา่ง
ของอณุหภมูิระหวา่งกลางวนักบักลางคืนท่ีเหมาะกบัการเกษตรคือ 8  ํซ. (วนัเพ็ญ สรุฤกษ์, 2547) 

ตารางท่ี 2.8 สถิติอณุหภูมิและปริมาณน า้ฝน เฉล่ีย สงูสดุ ต ่าสดุ และวนัท่ีฝนตกตอ่ปี ประเทศไทย  
คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2504-2533) 

ภาค 
อุณหภูมิ ปริมาณน า้ฝน (มิลลิเมตร) 

เฉล่ีย 
สูงสุด
เฉล่ีย 

ต ่าสุด
เฉล่ีย 

สูงสุด ต ่าสุด เฉล่ีย 
สูงสุด
เฉล่ีย 

ต ่าสุดเฉล่ีย 
วันฝนตก
ต่อปี 

สูงสุดต่อ
วัน 

1. เหนือ 25.77 32.31 20.39 43.60 
แพร่ 

1.50 
เชียงราย 

1255.04 1432.30 
อุตรดิตถ์ 

980.70 
อุตรดิตถ์ 

121.90 206.40 
อุตรดิตถ์ 

2. ตะวันออก- 
เฉียงเหนือ 

26.5 32.06 21.63 42.60 
ขอนแก่น 

0.00 
เลย 

1418.41 2324.30 
นครพนม 

170.50 
นครราชศรีมา 

117.02 459.20 
นครพนม 

3. กลาง 27.63 33.18 22.71 49.40 
เพชรบูรณ์ 

0.00 
เพชรบูรณ์ 

1208.99 1496.80 
กรุงเทพ 

1012.90 
เพชรบูรณ์ 

114.02 265.70 
พิษณุโลก 

4. ตะวันออก 27.71 35.11 23.84 42.90 
ปราจีนบุรี 

7.60 
สระแก้ว 

1913.67 4709.90 
ตราด 

164.40 
ชลบุรี 

131.20 553.70 
ตราด 

5. ตะวันตก 26.68 32.19 20.70 43.70 
ตาก 

0.00 
กาญจนบุรี 

1215.53 1745.90 
กาญจนบุรี 

998.50 
เพชรบุรี 

126.48 429.20 
เพชรบุรี 

6. ใต้ 27.28 31.88 23.29 39.80 
ภูเก็ต 

12.10 
ชุมพร 

2272.62 4183.70 
ระนอง 

1418.10 
สุราษฏร์ธานี 

166.08 460.90 
ระนอง 

ประเทศไทย 26.93 32.79 22.09 49.40 
เพชรบูรณ์ 

0.00 
เลย 

เพชรบูรณ์ 
กาญจนบุรี 

1547.38 4709.90 
ตราด 

980.70 
ล าพูน 

129.45 553.70 
ตราด 
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ภาพท่ี 2.5 สถิตอิณุหภมูิและปริมาณน า้ฝนเฉล่ียตอ่ปีประเทศไทยคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2504-2533) 
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  ส าหรับในภาคเหนือตอนบนมีลักษณะอากาศท่ีดีกว่าภาคอ่ืนๆ เน่ืองจากภาคเหนือ
ตอนบนตัง้อยูใ่นเขตอิทธิพลของลมมรสมุตะวนัออกจากทะเลจีนใต้ และมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้จาก
อา่วเบงกอล ท่ีน าความชืน้และฝนจากทะเลมาตก และได้รับความแห้งแล้ง และความหนาวเย็นจาก
มรสมุตะวนัตกเฉียงเหนือท่ีพดัมาจากประเทศจีน โดยพ้นจากอิทธิพลของลมเฉ่ือยทะเลจากอ่าวไทย 
ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด เช่นเดียวกันในฤดูร้อนก็ร้อนจัด นอกจากนัน้แล้วในแต่ละปีจะได้รับ
อิทธิพลจากพายดีุเปรสชัน่ ซึง่มาจากทะเลจีนใต้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน ท าให้พืน้ท่ี
ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกตัง้แต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตลุาคมทุกปี บางพืน้ท่ีมีภูมิอากาศหนาวเย็น
ตลอดปี ฤดูหนาวเร่ิมจากเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิเฉล่ียระหว่าง 10-25 องศา
เซลเซียส ฤดรู้อนเร่ิมจากเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เน่ืองจากเป็นแถบท่ีเป็นป่าดิบเขาท่ีมีความ
อดุมสมบรูณ์ ลมหบุเขาเกิดขึน้ทกุวนั แตโ่อกาสท่ีมีฝนตกมากเป็นช่วงฤดฝูน ท่ีบรรยากาศมีไอน า้ใน
ปริมาณท่ีมากพอ จากการท่ีได้รับอิทธิพลจากลมท้องถ่ินด้วยเช่นนี ้จึงท าให้มีฝนตกบนท่ีสงูมากกว่า
ท่ีราบ (ศภุชยั และคณะ ,2539;เกษม และคณะ, 2524) เขตภมูิอากาศภาคเหนือ จ าแนกได้ดงันี ้

   1) ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน-ชืน้มาก มีอากาศเยือกเย็นและแห้งแล้งแบบภูเขา 
ได้แก่ พืน้ท่ีบริเวณเทือกเขาและทิวเขาทัง้หมด ซึง่ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ร้อยละ 80 ของพืน้ท่ีทัง้ภูมิภาค 
เน่ืองจากมีระดบัสงูมากจึงท าให้อากาศโดยรวมเยือกเย็น และพืน้ท่ีมีความลาดชนัมากท าให้น า้ท่า
ไหลเร็วดนิจงึแห้งเร็ว เขตนีมี้ฝนตก 6.5-8.0 เดือนในรอบปี 

   1) ภูมิอากาศแบบ มรสุมเขตร้อน-ชืน้มาก มีฝนหนกั และอากาศเยือกเย็นแบบภูเขา 
ได้แก่ พืน้ท่ีบริเวณแอ่งน่าน และพืน้ท่ีแอ่งท่ีราบพะเยา-เชียงราย พืน้ท่ีในเขตนีมี้ฝนหนกัในฤดมูรสมุ
ตะวนัตกเฉียงใต้ เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีรับลมของเทือกเขาสูงในเขตประเทศลาว และเทือกเขาหลวง
พระบาง เน่ืองจากอยูใ่นละตจิดูสงู และมีภูมิประเทศคอ่นข้างสงู จึงมีอากาศหนาวเย็นเขตนีมี้ฝนตก 
6.5-8.0 เดือนในรอบปี 

   2) ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน-ชืน้ปานกลาง มีฝนน้อย อากาศเย็นและแห้งแล้ง 
ได้แก่ พืน้ท่ีบริเวณแอง่เชียงใหม่-ล าพนู แอง่ล าปาง แอง่งาว แอง่พะเยา แอ่งวงัชิน้-ลอง และแอ่งแพร่ 
พืน้ท่ีบริเวณนีมี้ฝนน้อย เน่ืองจากอยู่ในแอ่งท่ีราบซึ่งล้อมรอบด้วยสนัเขา ท าให้เป็นเขตอบัฝนของสนัเขา
โดยรอบ เขตนีมี้ฝนตก 5.5-6.5 เดือนในรอบปี 

   3) ภูมิอากาศแบบ มรสุมเขตร้อน-ชืน้มาก มีฝนปานกลางได้แก่ พืน้ท่ีบริเวณท่ีราบ ท่ี
ราบดอน ตอนใต้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในเขตอ าเภอตรอน อ าเภอพิชัย บางส่วนของอ าเภอเมือง
อตุรดติถ์ และอ าเภอทา่ปลา เขตนีมี้ฝนตก 6.5-8.0 เดือนในรอบปี 
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   4) ภมูิอากาศแบบ มรสมุเขตร้อน-ชืน้น้อย มีฝนน้อยได้แก่ พืน้ท่ีบางสว่นของอ าเภอแม่พริก 
และอ าเภอเถินจงัหวดัล าปาง เขตนีมี้ฝนตก 4.5-5.5 เดือนในรอบปี 

  ลกัษณะเด่นของภูมิอากาศทางภาคเหนือคือภูมิอากาศของภาคเหนือท่ีมีอุณหภูมิของ
อากาศต ่าหรือมีอากาศหนาวเย็นมาก และเร็วกว่าภูมิอากาศอ่ืนๆ ทัง้ท่ีบางครัง้ในฤดรู้อนอุณหภูมิ
ของอากาศภาคเหนือไม่แตกต่างไปจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาค
ตะวนัตก หรือภาคใต้เลย แตช่ว่งระยะเวลาท่ีอากาศหนาวเย็นนัน้จะปรากฏในรอบปียาวนานกว่าใน
ภูมิภาคอ่ืน ๆ จึงท าให้ภาคเหนือมีอากาศท่ีหนาวเย็นมาก นอกจากอากาศท่ีหนาวเย็นเน่ืองจากการ
มีต าแหน่งท่ีตัง้อยู่ในละติจูดสูงแล้ว ภาคเหนือยงัมีอากาศท่ีหนาวเย็นเน่ืองจากลกัษณะของพืน้ท่ีท่ี
เป็นท่ีสงูอีกด้วย เพราะตามเทือกเขาสงู ฯ นัน้มีระดบัสงูจากพืน้ดินในระดบั 1,000-2,500 เมตร เช่น 
ตามบริเวณยอดดอยหรือม่อนต่าง ๆ จึงท าให้บางส่วนของภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นของพื น้ท่ี
มากกว่าบริเวณอ่ืน ๆ ในภาคเหนือจะมีหมอกในช่วงฤดหูนาว และฤดฝูนตอ่ฤดหูนาว หมอกในช่วง
เช้าและช่วงเย็นฤดดูงักล่าวจะปรากฏให้เห็นมากกว่าในภูมิภาคอ่ืน ๆ ดงันัน้หมอกจึงเป็นดรรชนีบ่ง
บอกให้ทราบถึงความชืน้ในอากาศท่ีท าให้ภาคเหนือมีลกัษณะท่ีแล้งไม่มากนกั เน่ืองจากมีหมอกอยู่
ตลอดเวลา พืน้ท่ีบางสว่นท่ีเป็นเชิงเขา เป็นท่ีเนินหรือท่ีดอน อาจมีลกัษณะพืน้ดินแห้ง คือ ไม่มีน า้ขงั 
แตเ่น่ืองจากในบรรยากาศมีหมอกและน า้ค้างอยูจ่งึไมแ่ล้ง เพราะฉะนัน้ภาคเหนือจึงมีลกัษณะท่ีแห้ง
แต่ไม่แล้งเหมือนกับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีบางครัง้เราจะเรียกว่า เป็นเขตแห้งแล้ง เน่ืองจาก
แห้งทัง้ในดินและแล้งทัง้ในอากาศ นอกจากนีล้มกรรโชก หรือพายุฟ้าคะนองรุนแรงเป็นลักษณะ
ภูมิอากาศท้องถ่ินในเขตร้อนชืน้ เช่น ประเทศไทย ลักษณะของพายุฟ้าคะนองเป็นลักษณะของ
อากาศลอยตวั เป็นการพฒันาของหย่อมความดกอากาศต ่าในท้องถ่ิน โดยพฒันาจากเมฆคิวมลูสั 
เป็นเมฆคิวมูโลนิมบัส และกลายเป็นพายุฟ้าคะนอง (Thunderstorm) มีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า  
ลมกรรโชก ซึ่งบางครัง้อาจเกิดลูกเห็บตกด้วยลักษณะภูมิอากาศเช่นนีเ้กิดขึน้ได้ทัง้ภาคเหนือ  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ แต่เน่ืองจากลกัษณะภูมิประเทศของภาคเหนือท่ี
เป็นสนัเขาและหบุเขา จะบีบบงัคบัทิศทางของลมพายใุห้ไหลลงหบุเขาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการหลดุ
ออกมาจากบริเวณสนัเขาท่ีต้านทานลมไว้ เม่ือพดัผา่นลงมาสูท่ี่ราบในแอง่ระหว่างภูเขาจึงเพิ่มความ
รุนแรงมากขึน้ ดงันัน้จึงท าให้รู้สึกว่าพายฟุ้าคะนองทางภาคเหนือมีความรุนแรงมากกว่าในภูมิภาค
อ่ืน ๆ สว่นใหญ่จะเกิดในชว่งปลายฤดรู้อนต้นฤดฝูน 

   ฤดูร้อน ลกัษณะภูมิอากาศปกติของภาคเหนือในช่วงฤดรู้อน ซึ่งลกัษณะภูมิอากาศ
จะเหมือนกบัภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย คือ มีท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆก้อนลอยตวัสลบักนัมาในช่วง
เช้า และจะหนาแน่นในตอนบ่าย ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะภูมิอากาศในเขตร้อน ในช่วง     
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ฤดูฝน เมฆท่ีเคล่ือนตวัมาสมัผสักบัยอดเขาสงูทางภาคเหนือท าให้แผ่นดินชุ่มและอากาศชืน้ โดยท่ี
เมฆจะไต่ระดบัขึน้ตามความสูงของภูเขา จึงท าให้เกิดการกลั่นตวัเป็นฝนตกตามบริเวณหน้าเขา
ด้านรับลม แตบ่างครัง้การท่ีเมฆมาสมัผสักบัยอดเขา ก็จะท าให้มีน า้ไหลจากจุดสมัผสัระหว่างเมฆ
กับใบไม้ลงสู่พืน้ดิน และซึมซับลงสู่ห้วย ร่องน า้ และแม่น า้ตามล าดบั เพราะฉะนัน้ความสัมพันธ์
ระหว่างเมฆกับภูเขาสูงและป่าไม้ของภาคเหนือ จึงเป็นกลไกลส าคัญประกาศหนึ่งท่ีท าให้เกิด
สายน า้ไหลลงสู่แอ่งท่ีราบต่าง ๆ ในภาคเหนือ และไหลลงสู่พืน้ท่ีราบภาคกลาง ส่วนฤดูหนาวใน
บริเวณท่ีมีอากาศหนาวเย็น จะเห็นเมฆท่ีมีลกัษณะเป็นเส้น เป็นสาย หรือเป็นแผ่น ซึ่งเกิดจากการ
ถูกกดดันโดยอุณหภูมิท่ีต ่ากว่า ความกดอากาศสูงจะดันเมฆไม่ให้พองตัว หรือฟุ้ งกระจาย จะ
สงัเกตเห็นว่าหมอกจะติดอยู่กบัผิวดิน และอยู่ในลกัษณะค่อนข้างคงท่ีไม่เคล่ือนท่ีไปไหน นัน่แสดง
ให้เห็นถึงความคงท่ี (Stable) หรือความแนน่ของอากาศนัน่เอง 

  ลักษณะภูมิอากาศท่ีใช้เป็นตัวแทนของภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ท่ีศูนย์
อตุนุิยมวิทยาภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2504-2533) มีอณุหภูมิเฉล่ียตอ่ปี
อยู่ระหว่าง 20.1  ํซ.-31.8  ํซ. และมีอณุหภูมิต ่าสุดเฉล่ีย 3.8  ํซ. และสงูสดุเฉล่ีย 41.4  ํซ. 
ส าหรับในคาบ 10 ปี (พ.ศ. 2534-2550) อณุหภูมิเฉล่ียตอ่ปีจะอยู่ระหว่าง 20.7  ํซ.-32.0  ํซ. และ
มีอณุหภูมิต ่าสดุเฉล่ีย 3.8  ํซ. และสงูสดุเฉล่ีย 43.4  ํซ. เม่ือเปรียบเทียบลกัษณะภูมิอากาศใน
คาบ 30 ปี กับ คาบ 10 ปี พบว่าอุณหภูมิมีแนวโน้มท่ีสูงขึน้ในรอบ 10 ปี (พ.ศ.2534-2550) ท่ีผ่าน
มาและมีแนวโน้มท่ีจะสูงเพิ่มขึน้อนัเน่ืองมากจากสภาวะโลกร้อนท่ีก าลงัเกิดขึน้ในปัจจุบนัและยัง
สง่ผลท าให้ปริมาณฝนท่ีตกลงมาลดลงตามไปด้วย (ตารางท่ี 2.9) 
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ตารางที่ 2.9 อณุหภูมิและปริมาณน า้ฝนเฉล่ียรายปี คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2504-2533) และคาบ 10 ปี 
(พ.ศ. 2534-2550) ศนูย์อตุนุิยมวิทยาภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2504-2533) คาบ 10 ปี (พ.ศ. 2534-2550) 

อุณหภูมิ 

อณุหภมูิเฉล่ีย 25.40 25.7 

อณุหภมูิสงูสดุเฉล่ีย 31.8 32.0 

อณุหภมูิต ่าสดุเฉล่ีย 20.1 20.7 

อณุหภมูิสงูสดุ 41.4 42.4 

อณุหภมูิต ่าสดุ 3.7 3.8 

ปริมาณฝน 

ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียตอ่ปี (มม.) 1183.5 1,150.7 

จ านวนวนัท่ีฝนตก (วนั) 117.5 114.4 

ปริมาณฝนสงูสดุตอ่วนั(มม.) 166.5 144.4 

ที่มา : Climatologically Data for the Period 1961-1990  

         ศนูย์อตุนิุยมวิทยาภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่พ.ศ. 2551 

 

 2.5 สภาพโครงสร้างพืน้ฐาน 

  2.5.1 การคมนาคม  
     การคมนาคมบนพืน้ท่ีสูงส่วนใหญ่ต้องติดต่อโดยทางถนน  ประมาณร้อยละ 88 
ของหมู่บ้านมีการคมนาคมยากล าบาก ท าให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปด าเนินงานบนพืน้ท่ีสูงได้ไม่
ทัว่ถึง (พิทยา, 2551) 

  2.5.2 แหล่งน า้เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
     แหลง่น า้เพ่ือการอปุโภคและบริโภคของประชากรบนพืน้ท่ีสงูนัน้มีหลายแหล่ง เช่น 
แหล่งน า้ชลประทาน น า้ฝน น า้ซับ บ่อ/ห้วย ประปาภูเขา และประปามาตรฐานหรือค่อนข้าง
มาตรฐานของรัฐ 
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  2.5.3 ไฟฟ้า 

     สภาพพืน้ท่ีสูงส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลตัวเมืองและความเจริญ การเข้าถึง ได้
ยากล าบาก การบริการไฟฟ้าจึงเป็นเร่ืองยากและต้องมีการลงทุนท่ีสูง  ส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้
พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ นอกจากนีไ้ด้มีพฒันาพลงังานน า้มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าบนพืน้ท่ีสงู 
ซึ่งการใช้พลงังานน า้เป็นพลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาด เป็นการใช้ประโยชน์จากการกักเก็บน า้ใน
บริเวณพืน้ท่ีต้นน า้ เช่น ฝายทดน า้ของโครงการไฟฟ้าพลงัน า้แม่ฮ่องสอน อ่างเก็บน า้ของโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน า้แม่สะงา  โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ห้วยน า้ขุ่น จงัหวดัเชียงราย เป็นต้น โดยเป็นโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเล็ก ด าเนินการโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  ซึ่งก่อสร้าง
ฝายทดน า้หรือเข่ือนขนาดเล็ก กัน้ล าน า้ และผนัน า้จากเข่ือนหรือฝายดงักล่าวด้วยระบบส่งน า้ไปยงั
โรงไฟฟ้า ซึง่มีขนาดก าลงัการผลิตเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดตัง้แต ่200 กิโลวตัต์ขึน้ไป ท าให้ชมุชน
มีไฟฟ้าใช้ภายในท้องถ่ิน สามารถทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากน า้มนัเชือ้เพลิง นอกจากนีย้งัได้จดัตัง้
โครงการไฟฟ้าพลังน า้ระดบัหมู่บ้านโดยด าเนินการในรูปแบบความร่วมมือกับราษฎร ปัจจุบนัมี
จ านวนโครงการไฟฟ้าพลังน า้ระดบัหมู่บ้านบนพืน้ท่ีสูงท่ียงัสามารถเดินเคร่ืองผลิตพลงังานไฟฟ้า 
เช่น โครงการบ้านห้วยหมากลาง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีขนาดก าลงัผลิต 20 กิโลวตัต์ และโครงการ
บ้านสามหม่ืนทุ่ง จงัหวดัตาก มีก าลงัผลิต 60 กิโลวตัต์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าพลงังานไฟฟ้าจากน า้
เป็นพลังงานทดแทนท่ีสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ยังเป็นการรักษาธรรมชาติ รักษาป่า  
เพราะหากไมมี่น า้ก็ไมมี่กระแสไฟฟ้าเป็นการใช้พลงังานทดแทนอยา่งถกูต้อง 

 2.6 สภาพภูมิสังคม และเศรษฐกิจของพืน้ท่ีสูง 

   2.6.1 ลักษณะการตัง้ถิ่นฐานของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง 

    มตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2539  และพระราชบญัญัติลกัษณะการ
ปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 ได้มีมตใิห้แยกประเภทชมุชนบนพืน้ท่ีสงู ออกเป็น 5 กลุม่ใหญ่ ดงันี ้

    กลุม่ท่ี 1 เป็นชมุชนท่ีมีการจดัตัง้หมูบ้่านอยา่งถาวร มีประมาณร้อยละ 30 

    กลุม่ท่ี 2 เป็นกลุม่ท่ีตัง้ในเขตท่ียงัไมไ่ด้รับอนญุาตจากทางราชการ แตมี่ศกัยภาพท่ี
จะจดัตัง้เป็นหมูบ้่านถาวร ประมาณร้อยละ 27 

    กลุ่มท่ี 3 เป็นชุมชนท่ีจดัตัง้ขึน้เป็นพิเศษตามนโยบายของทางราชการโดยได้รับ
อนมุตัจิากคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบญัญัติหมู่บ้านอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง พ.ศ. 2522 มี
ประมาณร้อยละ 31  
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    กลุ่มท่ี 4 เป็นชุมชนท่ีจดัตัง้ขึน้เป็นพิเศษตามนโยบายของทางราชการโดยได้รับ
ได้รับอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบญัญตั ิฯข้างต้น  มีประมาณร้อยละ 3-4 

    กลุม่ท่ี 5 กลุม่ท่ียงัไมได้จ าแนกชมุชน มีประมาณร้อยละ 9 

    พ.ศ. 2551 จากการส ารวจโดยสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสูง จ านวนชุมชนบน
พืน้ท่ีสูงในเขตอุทยานแห่งชาติฯ เขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่า และเขตป่าอนุรักษ์อ่ืนๆ ซึ่งเป็นเขตท่ีมีการ
ประกาศเพิ่มเติมตามมติ ครม.  จ าแนกตามลุ่มน า้  พบว่าชุมชนบนพืน้ท่ีสูงท่ีตัง้อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ ฯ  ในลุ่มน า้ปิง มากท่ีสดุ ร้อยละ 7.66  เช่น อทุยานแห่งชาติห้วยน า้ดงั  อทุยานแห่งชาติอินทนนท์ 
อทุยานแหง่ชาตแิมโ่ถ  อทุยานแหง่ชาตขินุขาน  และอทุยานแหง่ชาตสิเุทพ-ปยุ  เป็นต้น  

    รองลงมา ลุ่มน า้สาละวิน ร้อยละ 1.99  เช่น อุทยานแห่งชาติสาละวิน  อุทยาน
แหง่ชาติน า้ตกแม่สริุนทร์  และลุ่มน า้กก ร้อยละ 1.03  เช่น  อทุยานแห่งชาติดอยหลวง และอทุยาน
แหง่ชาตขินุแจ เป็นต้น 

    ส าหรับเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ชุมชนพืน้ท่ีสูงในลุ่มน า้ปิงมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน    
ร้อยละ 2.04 เช่น เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าเชียงดาว เขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ ส่วนใหญ่ 
ชมุชนท่ีตัง้อยู่เขตป่าอนรัุกษ์อ่ืนๆ เป็นชมุชนในลุ่มน า้สาละวิน ร้อยละ 20.99 เช่น ป่าแม่ยวมฝ่ังซ้าย  
ป่าแมป่ายฝ่ังขวา ป่าทา่สองยาง เป็นต้น (ตารางท่ี 2.10) 
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ตารางที่ 2.10 จ านวนชมุชนบนพืน้ท่ีสงูในเขตอทุยานแห่งชาติฯ เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ฯ และเขตป่า
อนรัุกษ์อ่ืนๆ จ าแนกตามลุม่น า้ 

ลุ่มน า้ จ านวนกลุ่ม
บ้านทัง้หมด 

เขตอทุยานแหง่ชาตฯิ เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ฯ เขตป่าอนรัุกษ์อ่ืนๆ 

จ านวน
ชมุชน 

ร้อยละ 
N=3,774 

จ านวน
ชมุชน 

ร้อยละ 
N=3,774 

จ านวน 
ชมุชน 

ร้อยละ 
N=3,774 

ลุ่มน า้ปิง 1,231 289 7.66 77 2.04 636 16.85 

ลุ่มน า้น่าน 314 23 0.61 8 0.21 212 5.62 

ลุ่มน า้ยม 121 6 0.16 6 0.16 82 2.17 

ลุ่มน า้วงั 46 14 0.37  - 22 0.58 

ลุ่มน า้กก 380 39 1.03  - 304 8.06 

ลุ่มน า้โขง 273 8 0.21  - 189 5.01 

ลุ่มน า้ชายฝ่ังทะเล
ประจวบคีรีขนัธ์ 

20 7 0.19  - 8 0.21 

ลุ่มน า้ชายฝ่ังทะเล
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก 

3  - 3 0.08 3 0.08 

ลุ่มน า้ท่าจีน 25  -  - 21 0.56 

ลุ่มน า้ป่าสกั 34 1 0.03  - 27 0.72 

ลุ่มน า้เพชรบรีุ 28 7 0.19  - 13 0.34 

ลุ่มน า้แม่กลอง 297 38 1.01 49 1.30 121 3.21 

ลุ่มน า้สะแกกรัง 2  -  -  - 

ลุ่มน า้สาละวนิ 1,000 75 1.99 59 1.56 792 20.99 

รวมทัง้หมด 3,774 507 13.43 202 5.35 2,430 64.39 

ท่ีมา : สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู,2552 
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  พ.ศ. 2551 จากการส ารวจโดยสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสูง จ านวนชุมชนบนพืน้ท่ีสูง
ในเขตอุทยานแห่งชาติฯและเขตอ่ืนๆ จ าแนกตามชัน้คณุภาพลุ่มน า้ ส่วนใหญ่มีชุมชนท่ีตัง้อยู่ชัน้
คณุภาพลุม่น า้ท่ี 1 อยูใ่นเขตป่าอนรัุกษ์อ่ืนๆ มากท่ีสดุ ร้อยละ 21.57  เช่น ป่าแม่ยม  ป่าท่าสองยาง  
ป่าน า้แม่ค า ป่าน า้แม่สลองและป่าน า้แม่จนัฝ่ังซ้าย  เป็นต้น รองลงมาเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ฯ 
ร้อยละ 5.67 และเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ฯ ร้อยละ 1.85 ตามล าดบั (ตารางท่ี 2.11) 
  เขตอุทยานแห่งชาติ ฯ ส่วนใหญ่ มีชุมชนท่ีตัง้อยู่ชัน้คณุภาพลุ่มน า้ท่ี 1เอ ร้อยละ 5.67 
เช่น  อุทยานแห่งชาติไทรโยค  อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นต้น 
รองลงมา ได้แก่ ชัน้คณุภาพลุม่น า้ท่ี 2 ร้อยละ 3.87 และชัน้คณุภาพลุม่น า้ท่ี 3 ร้อยละ 1.93  เป็นต้น  
  เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ฯ  ส่วนใหญ่ มีชมุชนท่ีตัง้อยู่ชัน้คณุภาพลุ่มน า้ท่ี 1เอ ร้อยละ 1.85
เช่น เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าดอยผาเมือง  เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าดอยผา เป็นต้น รองลงมา ได้แก่ ชัน้
คณุภาพลุม่น า้ท่ี 2 ร้อยละ 1.54 และชัน้คณุภาพลุม่น า้ท่ี 3 ร้อยละ 1.01  เป็นต้น 
  เขตป่าอนรัุกษ์อ่ืนๆ ซึ่งเป็นเขตท่ีมีการประกาศเพิ่มเติมตามมติ ครม. ส่วนใหญ่ มีชมุชนท่ี
ตัง้อยูช่ัน้คณุภาพลุ่มน า้ท่ี 1 เอ ร้อยละ 21.57  รองลงมา ได้แก่ ชัน้คณุภาพลุ่มน า้ท่ี 2 ร้อยละ 14.65 
และชัน้คณุภาพลุม่น า้ท่ี 3 ร้อยละ 12.29  เป็นต้น 

 

ตารางที่ 2.11   จ านวนชมุชนบนพืน้ท่ีสงูในเขตอทุยานแห่งชาติฯ เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ฯและเขต
ป่าอนรัุกษ์อ่ืนๆ จ าแนกตามชัน้คณุภาพลุม่น า้ 

ชัน้คณุภาพลุม่น า้ 
เขตอทุยานแห่งชาติฯ เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ฯ เขตป่าอนรัุกษ์อื่นๆ 
จ านวน
ชมุชน 

ร้อยละ จ านวน
ชมุชน 

ร้อยละ จ านวน
ชมุชน 

ร้อยละ 

ชัน้คณุภาพลุม่น า้ท่ี 1A 214 5.67 70 1.85 814 21.57 

ชัน้คณุภาพลุม่น า้ท่ี 1B 28 0.74 9 0.24 198 5.25 

ชัน้คณุภาพลุม่น า้ท่ี 2 146 3.87 58 1.54 553 14.65 

ชัน้คณุภาพลุม่น า้ท่ี 3 73 1.93 38 1.01 464 12.29 

ชัน้คณุภาพลุม่น า้ท่ี 4 34 0.90 25 0.66 329 8.72 

ชัน้คณุภาพลุม่น า้ท่ี 5 12 0.32 2 0.05 72 1.91 

รวมทัง้หมด 507 13.43 202 5.35 2,430 64.39 

ที่มา : สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู, 2552 
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  สรุปการตัง้ชุมชนส่วนใหญ่ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ท่ี 1 เอ  ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ท่ี 2 และชัน้
คณุภาพลุ่มน า้ท่ี 3 ทัง้ในเขตป่าอนรัุกษ์อ่ืนๆ ซึ่งเป็นเขตท่ีมีการประกาศเพิ่มเติมตามมติ ครม. เขต
อทุยานแหง่ชาต ิฯ และเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ท่ีลุ่มน า้ปิงและลุ่มน า้สาละวิน 
จากสภาพข้อเท็จจริงในปัจจบุนัมีการบกุรุกป่าต้นน า้(ชัน้คณุภาพลุ่มน า้ท่ี 1 เอ) เพ่ือท าการเกษตร มี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพก่อให้การเส่ือมโทรมของพืน้ท่ีลุ่มน า้และมี
ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมรวมทัง้พืน้ท่ีราบ ซึง่จ าเป็นต้องมีการวางแผนเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ี
อาจทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ โดยพืน้ท่ีลุ่มน า้ชัน้ท่ี 2 ของภาคเหนือเป็นแหล่งต้นน า้ล าธารท่ีถูก
เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากสภาพป่าเส่ือมโทรมจากกิจกรรมของมนษุย์ ส่วนพืน้ท่ีลุ่มน า้ชัน้ 3 มีการใช้
พืน้ท่ีด้านการเกษตรอยา่งเข้มข้น  

  ดงันัน้ในการศึกษาการจดัยุทธศาสตร์บนพืน้ท่ีสงูครัง้นี ้จึงมีการทบทวนและวิ เคราะห์ถึง
ปัญหาของแต่ละลุ่มน า้  ได้น าเสนอในส่วนสภาพปัญหาของพืน้ท่ีสูง ในหวัข้อ 2.11 และกิจกรรมท่ี
ด าเนินในแต่ละพืน้ท่ีลุ่มน า้ทัง้จากของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ในบทท่ี 6 หวัข้อ 6.3 เพ่ือ
พิจารณาประเด็นความสอดคล้องกับบริบทของพืน้ท่ี  ผลกระทบจากการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ 
ของชมุชน เพ่ือเช่ือมโยงกบัแนวทางท่ีจะก าหนดไว้ในการจดัท ายทุธศาสตร์ตอ่ไป  

  2.6.2 ภาพรวมของโครงสร้างประชากร  

    จากข้อมูลกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่คงของมนษุย์ ปี พ.ศ. 2545 พืน้ท่ีสงูของประเทศไทยมี 20 จงัหวดัของประเทศไทย มีหมู่บ้านบน
พืน้ท่ีสงู 3,881 กลุม่บ้าน  252,588 หลงัคาเรือน มีจ านวนประชากร 1,203,149 คน จ าแนกเป็นชาย 
60,047 คน หญิง 599,102 คน คดิเป็นร้อยละ 2 ของจ านวนประชากรของประเทศไทย (60 ล้านคน) 
ลกัษณะการกระจายตวัของชาวเขา 10 กลุ่มชาติพนัธุ์  ได้แก่ กระเหร่ียง ม้ง เม่ียน อาข่า ลาหลู่ ลีซู 
ลวัะ ถ่ิน ขม ุและมลาบรี   

    จากการส ารวจโครงการพฒันาฐานข้อมลูและสารสนเทศเพ่ือการพฒันาท่ีสูง 20 
จังหวัด ปี พ.ศ.2551- 2552 โดยสถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูง (องค์การมหาชน) โดยใช้กรอบ
ประชากร จากฐานข้อมลูจ านวนหมู่บ้านและประชากรในพืน้ท่ีสูงของกรมประชาสงเคราะห์ปี พ.ศ. 
2545  พบว่า มีหมู่บ้านบนพืน้ท่ีสูง 20 จงัหวดัของประเทศไทยทัง้หมด 3,774 กลุ่มบ้าน  207,138 
หลังคาเรือน มีจ านวนประชากร 878.177 คน จ าแนกเป็นชาย 446,169 คน หญิง 432,008 คน 
ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงกระจายตัวอยู่ในพืน้ท่ีจังหวัดเชียง ใหม่ มากท่ีสุด 1,309 กลุ่มบ้าน 56,380 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่  2 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)                                 

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                            2 - 39 

ครัวเรือน 236,708 คน รองลงมาเป็นจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 531 ครัวเรือน  24,447 ครัวเรือน 103,678 
คน และจงัหวดัตาก 487 ครัวเรือน 19,848 ครัวเรือน 91,016 คน  (ตารางท่ี 2.12) 

    ปี พ.ศ. 2551/2552  โครงสร้างของประชากรบนพืน้ท่ีสูง ส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีมีอายุ
น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15 ปี ซึ่งถือว่ายงัเป็นวยัเด็ก จ านวน 272,689 คน (ร้อยละ 29) และประชากรท่ี
มีชว่งอายรุะหวา่ง 16 – 30 ปี จ านวน 266,090 คน (ร้อยละ 29) มีสดัส่วนมากกว่าประชากรท่ีมีช่วง
อาย ุระหวา่ง 31 – 45 ปี จ านวน 201,736 คน (ร้อยละ 22) และช่วงอายรุะหว่าง 46 – 60 ปี จ านวน 
125,372 คน (ร้อยละ 13)หรือเป็น ผู้ ท่ีอยู่ในวัยท างาน อายุระหว่าง 25 – 59 ปีตามล าดบั และมี
ประชากรเพียงสว่นน้อยท่ีเป็นผู้สงูอายหุรือ วยัชรา  อาย ุ60 ปีขึน้ไป จ านวน 64,079 คน (ร้อยละ7) 

    ปี พ.ศ. 2538 จากการส ารวจประชากรบนพืน้ท่ีสูงของกรมประชาสงเคราะห์ 
พบว่ามีประชากรบนพืน้ท่ีสงูทัง้สิน้ 853,274 คน โดยแยกเป็นชาวเขา 745,910 คน (ร้อยละ 87.42) 
คนไทยพืน้ราบ 67,191 คน (ร้อยละ 7.87) และกลุ่มชนอ่ืน ๆ 40,173 คน (ร้อยละ 4.71) และในปี
พ.ศ.2545 มีประชากรชาวไทยภูเขาเพิ่มมากขึน้เป็น 1,203,149 คน (กองพฒันาการเกษตรพืน้ท่ี
เฉพาะ, 2551)โดยมีอตัราเพิ่มประชากรชาวเขาร้อยละ 2.9 ซึ่งนบัว่าเป็นอตัราการเพิ่มประชากรใน
เกณฑ์สูงเม่ือเปรียบเทียบกับอตัราการเพิ่มประชากรทัง้ประเทศเฉล่ียร้อยละ 1.2 ในช่วงคร่ึงแผนฯ 
พฒันา ฉบบัท่ี 7 (กองสงเคราะห์ชาวเขา, 2538)   

    จากผลการส ารวจโครงสร้างประชากรชาวพืน้ท่ีสงู 6 เผ่าหลกัคือ เผ่ากะเหร่ียง ม้ง 
มเูซอ เย้าลีซอ และอีก้อ ในปี พ.ศ. 2539 ของศนูย์พฒันาอนามยัพืน้ท่ีสงู ก็พบว่าประชากรบนพืน้ท่ีสูง 
ยงัคงมีอตัราเพิ่มประชากรเท่ากบั 2.23 ซึ่งนบัว่ายงัสงูอยู่มากเม่ือเปรียบเทียบกบัประชากรพืน้ราบ 
เน่ืองจากการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ และการอพยพของชาวเขาภายนอกและภายในประเทศ 
ได้ส่งผลกระทบอย่างมากตอ่ลกัษณะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (กรมอนามยั, 2551) ซึ่งสอดคล้อง
กบัการส ารวจประชากรบนพืน้ท่ีสงูของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2552) พบวา่ ประชากรบนพืน้ท่ีสงูใน 
15 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ก าแพงเพชร ตากน่าน 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์  แพร่ ล าปาง สโุขทยั อทุยัธานี  และเลย มีอตัราการเกิดสงูกว่าอตัราการตาย 
โดยมีอตัราการเกิดตอ่ประชากร 100 คนมากกว่าอตัราการตาย ในทกุจงัหวดั ยกเว้นจงัหวดัเลยท่ีมี
อตัราการตายมากกว่าอตัราการเกิด โดยจงัหวดัท่ีมีอตัราการเกิดมากท่ีสดุคือ ตาก น่าน กาญจนบรีุ 
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก แพร่ ราชบุรี ล าปาง ก าแพงเพชร อุทยัธานี ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี สุโขทยั 
สพุรรณบุรีและเลย ตามล าดบั ส่วนจงัหวดัท่ีมีอตัราการตายจากเรียงมากไปหาน้อย คือ ตาก น่าน 
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กาญจนบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ แพร่ เพชรบรูณ์ ล าปาง อทุยัธานี พิษณุโลก และราชบรีุ สโุขทยั เพชรบรีุ  
ตามล าดบั 

    ปัญหาการเพิ่มขึน้ของประชากรบนพืน้ท่ีสูง  ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้คาด
ประมาณการเพิ่มประชากรบนพืน้ท่ีสงู เม่ือปี พ.ศ. 2540 วา่มีอตัราร้อยละ 2.9  คาดว่าอตัราการเกิด
ของประชากรบนพืน้ท่ีสงูยงัคงอยู่ในระดบัท่ีสงูอย่างตอ่เน่ือง แตไ่ม่มีหน่วยงานราชการใดเก็บข้อมลู
ประชากรอยา่งชดัเจน ซึง่อตัราการเพิ่มขึน้ของประชากรบนพืน้ท่ีสงูอยา่งรวดเร็วและไม่มีการควบคมุ
อยา่งเป็นระบบนี ้จะส่งผลกระทบต่อการขยายพืน้ท่ีท ากินและท่ีอยู่อาศยัในอนาคต ทัง้จะก่อให้เกิด
ปัญหาความขดัแย้งในการใช้ประโยชน์ท่ีดนิของประชากรบนพืน้ท่ีสงูได้ 
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ตารางท่ี 2.12 จ านวนประชากรบนพืน้ท่ีสงู 20 จงัหวดัในประเทศไทย พ.ศ.2545 และปี 2551/2552 

จังหวัด 

ปี 2545 ปี 2551/2552 

ครัวเรือน 

 จ านวนประชากร   

ครัวเรือน 

  จ านวนประชากร   

ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

1. กาญจนบรีุ 20,076 7.95 43,155 41,778 84,933 7.06 15,764 7.61 29,177 27,717 56,894 6.48 

2. ประจวบคีรีขนัธ์ 1,717 0.68 3,944 3,837 7,781 0.65 2,830 1.37 4384 4223 8,607 0.98 

3. เพชรบรีุ 2,380 0.94 4,791 4,760 9,551 0.79 2,497 1.21 4246 3997 8,243 0.94 

4. ราชบรีุ 6,174 2.44 12,225 12,362 24,587 2.04 3,021 1.46 5627 5540 11,167 1.27 

5. สพุรรณบรีุ 931 0.37 1,948 1,774 3,722 0.31 1,298 0.63 2452 2327 4,779 0.54 

6.  ก าแพงเพชร 1,844 0.73 4,282 4,312 8,594 0.71 1,601 0.77 3923 3864 7,787 0.89 

7.  เชียงราย 42,097 16.67 109,609 111,587 221,196 18.38 27,285 13.17 63,124 62,872 125,996 14.35 

8.  เชียงใหม ่ 69,718 27.60 161,930 160,779 322,709 26.82 56,380 27.22 119,546 117,162 236,708 26.95 

9.   ตาก 26,244 10.39 72,651 72,428 145,079 12.06 19,848 9.58 46458 44558 91,016 10.36 

10. น่าน 19,673 7.79 45,625 45,162 90,787 7.55 17,061 8.24 40472 38300 78,772 8.97 

11. พิษณโุลก 6,782 2.69 14,476 14,195 28,671 2.38 5,906 2.85 12060 11890 23,950 2.73 

12. เพชรบรูณ์ 4,611 1.83 12,252 12,686 24,938 2.07 4,987 2.41 12384 12091 24,475 2.79 

13. แพร่ 4,826 1.91 9,704 9,173 18,877 1.57 5,088 2.46 9644 8858 18,502 2.11 

14. แมฮ่่องสอน 26,520 10.50 64,418 63,085 127,503 10.60 24,447 11.80 52,899 50,779 103,678 11.81 

15. ล าปาง 3,769 1.49 8,406 8,268 16,674 1.39 4,437 2.14 9299 8815 18,114 2.06 

16. ล าพนู 7,354 2.91 15,034 14,090 29,124 2.42 7,620 3.68 14,923 14,232 29,155 3.32 

17. สโุขทยั 1,143 0.45 3,105 2,920 6,025 0.50 1,138 0.55 2276 2144 4,420 0.50 

18. อทุยัธานี 2,087 0.83 4,622 4,314 8,936 0.74 1,792 0.87 3541 3360 6,901 0.79 

19. พะเยา 4,351 1.72 11,157 10,768 21,925 1.82 3,821 1.84 8,988 8,549 17,537 2.00 

20. เลย 291 0.12 713 824 1,537 0.13 317 0.15 746 730 1,476 0.17 

รวมทัง้หมด 252,588 100 604,047 599,102 1,203,149 100.00 207,138 100.00 446,169 432,008 878,177 100.00 
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แผนภาพท่ี 2.6   แสดงจ านวนครัวเรือนบนพืน้ท่ีสงู 20 จงัหวดัในประเทศไทย พ.ศ.2545 และปี 2551/2552 

 ท่ีมา :  1. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัง่คงของมนษุย์ ,2545 
        2. สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) , 2552   

 
แผนภาพท่ี 2.7   แสดงจ านวนประชากรบนพืน้ท่ีสงู 20 จงัหวดัในประเทศไทย พ.ศ.2545 และปี 2551/2552 

 ท่ีมา : 1. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัง่คงของมนษุย์ ,2545 
          2.  สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) , 2552   
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  จากการเปรียบเทียบชมุชนบนพืน้ท่ีสงูระหว่างปี พ.ศ.2545 กบัปี พ.ศ.2551/2552 พบว่า
ปี 2551/2552 มีกลุ่มบ้านลดลงจากปี 2545 120 กลุ่มบ้านคิดเป็นร้อยละ 3 มีครัวเรือนลดลง 
45,450 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18 ประชากรลดลง 324,972 คน คิดเป็นร้อยละ 27  โดยมี 10 
จงัหวัดท่ีมีจ านวนกลุ่มบ้านลดลง เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน 
กาญจนบุรี  ล าปาง อุทยัธานี  เพชรบุรี  เพชรบูรณ์  สุโขทัย และเชียงใหม่ ตามล าดบั  และมี 9 
จงัหวดัท่ีมีจ านวนกลุม่บ้านเพิ่มขึน้ เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ ตาก ล าพนู ราชบรีุ สพุรรณบรีุ  
พะเยา  ประจวบคีรีขนัธ์ ก าแพงเพชร  พิษณโุลก และแพร่  

  ส่วนจงัหวดัเลยเป็นจงัหวดัท่ีไม่การเปล่ียนแปลงจ านวนกลุ่มบ้าน  มีจ านวนกลุ่มบ้านเท่า
เดมิ คือ บ้านตบูค้อ และบ้านหมนัข้าว ต าบลกกสะทอน อ าเภอด้านซ้าย   

  เม่ือท าการจ าแนกเปรียบเทียบท่ีตัง้ของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู 20 จงัหวดัแยกตามระดบัความ
สงูตัง้แต่ 500 เมตรขึน้ไปในปี พ.ศ.2545 มีชุมชนบนพืน้ท่ีสูงท่ีอยู่สูงเกิน 500 เมตร จ านวน 2,715 
กลุม่บ้านจ านวน 138,395 ครัวเรือน ในปี พ.ศ.2551/2552 มี 2,537 กลุม่บ้าน  
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ตารางที่ 2.13 เปรียบเทียบจ านวนประชากร กลุม่บ้าน ครัวเรือน ระหวา่งปี 2545 กบั ปี 2551/2552 

จงัหวัด 

ปี 2545 ปี 2551/2552 จ านวนกลุ่มบ้าน จ านวนครัวเรือน ประชากรรวม 

กลุ่มบ้าน ครัวเรือน ประชากร 
กลุ่ม
บ้าน 

ครัว 

เรือน 
ประชากร 

Rate 
(+/-) 

% 
(+/-) 

Rate 

(+/-) 

% 
(+/-) 

Rate 

(+/-) 

% 
(+/-) 

1. กาญจนบรีุ 177 20,076 84,933 164 15,764 56,894 -13 -7 -4312 -21 -28039 -33 

2. ประจวบคีรีขนัธ์ 17 1,717 7,781 18 2,830 8,607 1 6 1113 65 826 11 

3. เพชรบรีุ 35 2,380 9,551 28 2,497 8,243 -7 -20 117 5 -1308 -14 

4. ราชบรีุ 60 6,174 24,587 65 3,021 11,167 5 8 -3153 -51 -13420 -55 

5. สพุรรณบรีุ 11 931 3,722 15 1,298 4,779 4 36 367 39 1057 28 

6. ก าแพงเพชร 33 1,844 8,594 34 1,601 7,787 1 3 -243 -13 -807 -9 

7. เชียงราย 506 42,097 221,196 476 27,285 125,996 -30 -6 -14812 -35 -95200 -43 

8. เชียงใหม่ 1,310 69,718 322,709 1,309 56,380 236,708 -1 0 -13338 -19 -86001 -27 

9. ตาก 480 26,244 145,079 487 19,848 91,016 7 1 -6396 -24 -54063 -37 

10. น่าน 256 19,673 90,787 227 17,061 78,772 -29 -11 -2612 -13 -12015 -13 

11. พิษณุโลก 60 6,782 28,671 61 5,906 23,950 1 2 -876 -13 -4721 -16 

12. เพชรบรูณ์ 66 4,611 24,938 61 4,987 24,475 -5 -8 376 8 -463 -2 

13. แพร่ 46 4,826 18,877 47 5,088 18,502 1 2 262 5 -375 -2 

14. แม่ฮ่องสอน 572 26,520 127,503 531 24,447 103,678 -41 -7 -2073 -8 -23825 -19 

15. ล าปาง 80 3,769 16,674 67 4,437 18,114 -13 -16 668 18 1440 9 

16. ล าพนู 64 7,354 29,124 71 7,620 29,155 7 11 266 4 31 0 

17. สโุขทยั 18 1,143 6,025 16 1,138 4,420 -2 -11 -5 0 -1,605 -27 

18. อทุยัธาน ี 36 2,087 8,936 28 1,792 6,901 -8 -22 -295 -14 -2,035 -23 

19. พะเยา 52 4,351 21,925 54 3,821 17,537 2 4 -530 -12 -4,388 -20 

20. เลย 2 291 1,537 2 317 1,476 0 0 26 9 -61 -4 

รวมทัง้หมด 3,881 252,588 1,203,149 3,761 207,138 878,177 -120 -3 -45450 -18 324,972 -27 

ท่ีมา :  1. ท าเนียบชมุชนบนพืน้ท่ีสงู 20 จงัหวดั ในประเทศไทย พ.ศ. 2545 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัง่คงของมนษุย์ 

  2. โครงการพฒันาฐานข้อมลูและสารสนเทศเพื่อการพฒันาท่ีสงู 20 จงัหวดั ปี 2551/2552  สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) 
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ภาพที่ 2.8 เปรียบเทียบจ านวนประชากร กลุม่บ้าน ครัวเรือน ระหวา่งปี 2545 กบั ปี 2551/2552  

ที่มา :  1. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัง่คงของมนษุย์ ,2545 

             2. สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ที่สงู (องค์การมหาชน) , 2552   

  2.6.3 โครงสร้างประชากรจ าแนกตามชาตพิันธ์ุ 

    ปี พ.ศ.2545 พืน้ท่ีสูงของประเทศไทย 20 จังหวัด มีลกัษณะการกระจายตวัของ
ชาวเขา 10 กลุ่มชาติพนัธุ์ได้แก่กระเหร่ียง ม้ง เม่ียน อาข่า ลาหลู่ ลีซู ลวัะ ถ่ิน ขม ุมลาบรี ประชากร 
923,257 คน 164,637 ครัวเรือน ลกัษณะการกระจายตวัของชนกลุ่มน้อยแยกเป็น 11 กลุ่มชาติพนัธุ์ 
ได้แก่ ปะหลอ่ง ตองสู้  ไทยลือ้ จีนฮอ่ ไทยใหญ่ เขมร จีน พมา่ มอญ ลาว และอ่ืนๆ ประชากร 67,172 
คน 11,802 หลงัคาเรือนท่ีเหลือเป็นชาวไทยพืน้ราบท่ีอยู่บนพืน้ท่ีสงู ประชากร 212,720 คน 50,257 
หลงัคาเรือน  

    ปี พ.ศ.2551- 2552 ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงมีลักษณะการกระจายตวัของชาวเขา 10 
กลุ่มชาติพนัธุ์เรียงล าดบัจากจ านวนประชากรมากไปน้อย ได้แก่ กระเหร่ียง (ร้อยละ 39.14) คนท้องถ่ิน 
(ร้อยละ 18.42) ม้ง (ร้อยละ 12.68 ) มเูซอ (ร้อยละ 7.30)  ลวัะ (ร้อยละ 5.23) อาข่า (ร้อยละ 4.80) 
และชนเผา่อ่ืนๆ รายละเอียดตารางท่ี 2.15 
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ตารางท่ี 2.14 จ านวนประชากรบนพืน้ท่ีสงู 20 จงัหวดัในประเทศไทย พ.ศ.2545 แยกตามกลุม่ชาตพินัธุ์   

กลุ่มชาตพิันธ์ุ 

จ านวน ประชากร 

กลุ่ม
บ้าน 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง เดก็ชาย เดก็หญิง รวม 

1 กะเหร่ียง 1,912 95,088 151,186 147,168 70,193 69,584 438,131 

2 ม้ง (แม้ว) 253 24,551 45,382 45,703 31,578 31,292 153,955 

3 เมี่ยน (เย้า) 178 8,022 15,260 15,442 7,609 7,260 45,571 

4 อาขา่ (อีก้อ) 271 12,909 20,948 21,876 12,756 13,073 68,653 

5 ลาหู ่(มเูซอ) 385 20,347 32,059 32,094 19,430 19,293 102,876 

6  ลซีู (ลซีอ) 155 7,338 12,345 12,505 6,737 6,712 38,299 

7  ลวัะ 69 5,098 7,454 7,553 3,536 3,717 22,260 

8  ถ่ิน 159 10,474 15,512 14,941 6,084 6,120 42,657 

9 ขม ุ 38 2,523 3,991 3,873 1,366 1,343 10,573 

10 มลาบรี(ตองเหลอืง) 2 63 76 68 71 67 282 

  รวมชาวเขา 3,422 186,413 304,213 301,223 159,360 158,461 923,257 

ชนกลุม่น้อย 210 13,230 23,616 23,774 9,530 10,252 67,172 

ไทยพืน้ราบ 847 52,945 80,405 78,815 26,923 26,577 212,720 

รวมทัง้หมด 4,479 252,588 408,234 403,812 195,813 195,290 1,203,149 

หมายเหต ุ: 1 กลุม่บ้านมีมากกวา่ 1 กลุม่ชาติพนัธุ์ 

ที่มา :  ท าเนียบชมุชนบนพืน้ที่สงู 20 จงัหวดั ในประเทศไทย พ.ศ. 2545 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการ  พฒันาสงัคมและ
ความมัง่คงของมนษุย์ 
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ตารางที่ 2.15 จ านวนประชากรบนพืน้ท่ีสงู 20 จงัหวดัในประเทศไทย พ.ศ.2551/2552 แยกตามกลุม่ชาติพนัธุ์   

กลุ่มชาตพิันธ์ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

กะเหร่ียง 343,752 39.14 

ม้ง 111,357 12.68 

มเูซอ 64,150 7.30 

จีนฮอ่ 11526 1.31 

ไทยใหญ่ 15,997 1.82 

คนท้องถ่ิน 161,717 18.42 

เย้า 27,380 3.12 

ลวัะ 45,914 5.23 

ลีซอ 22,723 2.59 

ไทยลือ้ 5,311 0.60 

อาขา่ 42,128 4.80 

คะฉ่ิน 69 0.01 

ปะหลอ่ง 1,227 0.14 

มอญ 4,579 0.52 

อ่ืนๆ 20,347 2.32 

รวม 878,177 100.00 

หมายเหต ุ อ่ืนๆ เชน่  เขมร  จีน  พมา่   เยอรมนั ฯลฯ  

  ที่มา : สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ที่สงู , 2552   
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ภาพที่ 2.9 แสดงจ านวนประชากรบนพืน้ที่สงู 20 จงัหวดัในประเทศไทย พ.ศ. 2551/2552 แยกตามกลุม่ชาติพนัธุ์ 
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ภาพท่ี 2.10 การกระจายตวัของชมุชนบนพืน้ท่ีสงูจ าแนกกลุ่มชาตพินัธุ์ ในเขต 20 จงัหวดัประเทศไทยปีพ.ศ. 2545  

 ที่มา : สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ที่สงู , 2552  
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  2.6.4 สภาวะการได้รับสิทธิสัญชาตไิทย 

      เม่ือพิจารณาสถานภาพของประชากรบนพืน้ท่ีสงูจะเห็นได้ว่ามีผู้ ได้รับสญัชาติไทย 
ถึงร้อยละ 93.11  โดยแบ่งเป็นผู้ มีบตัรประชาชนมากท่ีสุด ร้อยละ 67.01 ผู้ ถือบตัรอ่ืนๆ ท่ีออกโดย
กรมการปกครอง ร้อยละ 8.92   ผู้ ถือบตัรสีฟ้า ท่ีแสดงสถานะเป็นบคุคลพืน้ท่ีสงู ร้อยละ 2.78  ผู้ ถือ
บตัรสีเขียวขอบแดงแสดงสถานะเป็นบคุคลตา่งด้าวหนีเข้าเมือง ร้อยละ 1.87 และ ผู้ ถือบตัรสีเขียว
แสดงสถานะเป็นบคุคลตา่งด้าว ร้อยละ 0.81 ตามล าดบั และไมมี่สญัชาต ิร้อยละ 6.89 

  2.6.5 การเคล่ือนย้ายของประชากรบนพืน้ท่ีสูง 

    ส าหรับการเคล่ือนย้ายแรงงานของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู ร้อยละ 96.21 ไม่มีการอพยพ
เคล่ือนย้าย มีเพียงร้อยละ 2.42 เป็นการอพยพเคล่ือนย้ายในระดบัจงัหวดัและร้อยละ 1.34 อพยพ
เคล่ือนย้ายมากจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น พม่า และลาว โดยมีแรงงานเกษตรเคล่ือนย้ายไปสู่
ภาคอตุสาหกรรม การค้า และบริการ ในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2546 สดัส่วนแรงงานในภาคเกษตร
สงูกว่าแรงงานนอกภาคเกษตร แตห่ลงัจากปี พ.ศ. 2547 มีสดัส่วนท่ีใกล้เคียงกนั และมีแนวโน้มท่ี
แรงงานในภาคเกษตรลดลงเป็นล าดบัเน่ืองจากการย้ายเข้าสู่ภาคนอกเกษตรโดยเฉพาะสาขาการ
ผลิต  ปี พ.ศ.2549 ภาคเหนือมีแรงงานเปล่ียนไปท างานในภาคอุตสาหกรรม การค้า บริการ  
โรงแรม/ภัตตาคาร และก่อสร้าง เพิ่มขึน้ และพบว่ามีแรงงานตา่งด้าวอพยพเข้ามาท างานอย่างผิด
กฎหมายยงัมีอยู่ตอ่เน่ือง  ในปี พ.ศ.2548 มีแรงงานตา่งด้าวขึน้ทะเบียน 261,997 คน ร้อยละ 96.3 
เป็นแรงงานพม่า จังหวัดท่ีมีแรงงานต่างด้าวขึน้ทะเบียนสูง ได้แก่ ตาก เชียงใหม่ และเชียงราย 
อย่างไรก็ตามคาดว่า ยงัมีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาท างานอย่างผิดกฎหมายอีกเป็นจ านวน
มาก ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการกลับมา
ระบาดใหมข่องโรคดัง้เดมิ อาทิ โรคเท้าช้าง วณัโรค เป็นต้น   

    จากการศกึษาของอารี วิบลูย์พงศ์และคณะ (2552) พบว่า การเคล่ือนย้ายเยาวชน
บนท่ีสูงเข้าสู่เมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากความไม่เสมอภาคของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมบนท่ีสงู การเคล่ือนย้ายเยาวชนบนพืน้ท่ีสงูสู่เมืองมีผลกระทบทัง้ตอ่ตวัเยาวชน 
ครอบครัว และชุมชนท่ีเก่ียวข้องทัง้ด้านบวกและด้านลบ  ซึ่งการเคล่ือนย้ายของเยาวชนในทกุพืน้ท่ี
ตวัอยา่งมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทกุหมูบ้่าน จากปี พ.ศ.2547 จ านวน 169 ครัวเรือนเพิ่มขึน้เท่าตวัเป็น 342 
ครัวเรือนในปี พ.ศ. 2552 โดยมีแนวโน้มของการเคล่ือนย้ายเพ่ือการศึกษามากขึน้ คือ สดัส่วนการ
เคล่ือนย้ายเพ่ือมาท างานต่อการเคล่ือนย้ายเพ่ือศึกษาเล่าเรียนในปี พ.ศ.2547 คิดเป็น 61.67: 
38.33 และในปี พ.ศ.2552 คดิเป็นสดัส่วน 54.16 : 45.84  การเคล่ือนย้ายเยาวชนบนพืน้ท่ีสงูสู่เมือง
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มีผลกระทบทัง้ต่อตัวเยาวชน ครอบครัว และชุมชนท่ีเก่ียวข้องทัง้ด้านบวกและด้านลบ โดยมี
ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ แต่ยงัอยู่ในระดบัต ่าเช่นกนั เน่ืองจากเยาวชนมีบทบาทตอ่การ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตเกษตรของครัวเรือนบนท่ีสูงน้อยมาก ดงันัน้ทางเลือกท่ีเกิดขึน้จึงเป็นการ
เคล่ือนย้ายสูเ่มืองท่ีมีการพฒันาทางด้านความหลากหลายของอาชีพและความพร้อมด้านการศกึษา
จึงเป็นแรงผลักดันให้ครัวเรือนสนับสนุนให้เยาวชนเคล่ือนย้ายมาท างานและเคล่ือนย้ายเพ่ือ
การศกึษาในเมืองอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่การเคล่ือนย้ายเยาวชนบนพืน้ท่ีสงูสูเ่มืองไม่มีผลตอ่ประสิทธิภาพ
การผลิตและการจ้างงานในชมุชนบนพืน้ท่ีสูง แตมี่ผลต่อด้านสงัคมและวัฒนธรรม การเคล่ือนย้าย
เพ่ือการศกึษาท าให้คา่ใช้จา่ยของครอบครัวเพิ่มขึน้ 

 2.7 ลักษณะทางสังคมและการศึกษา 

  2.7.1 ลักษณะทางสังคม 

    ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขานัน้ มีหมู่บ้านเป็นจุดรวมหรือเป็นจุดกลาง
ความสมัพนัธ์ทางสงัคม หมูบ้่านจงึนบัเป็นสงัคมท่ีใหญ่ท่ีสดุของชาวเขา ขนาดของหมู่บ้านขึน้อยู่กบั
สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมถึงความเหมาะสมของพืน้ท่ี ขนาดของหมู่บ้านประมาณ 20-30 
หลังคาเรือนต่อหมู่บ้าน ในหมู่บ้านชาวเขามักจะประกอบขึน้ด้วยกลุ่มครัวเรือนหลายกลุ่มท่ีมี
ความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดในการเป็นญาติพ่ีน้องหรือร่วมแซ่สกุลเดียวกัน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านจะมี
หวัหน้าบ้านท่ีเลือกกนัขึน้มาเองเพื่อปกครองคนในหมูบ้่านในรูปการปกครองตนเอง โดยในแตล่ะเผ่า
จะไมมี่หวัหน้าสงูสดุแตจ่ะมีความยึดมัน่ในหมู่ชนร่วมเผ่าในระดบัหนึ่ง ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของ
การแตง่กาย ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา 

    ระดบัครอบครัวของชาวเขามีอยู่ 2 ลกัษณะ ได้แก่ ระบบครอบครัวเด่ียว หมายถึง
ครอบครัวท่ีแยกจากครอบครัวเดิมหลงัจากแตง่งานแล้ว เช่น เผ่ามเูซอ และระบบครอบครัวขยายซึ่ง
อยู่รวมกันหลายครอบครัวในครัวเรือนเดียว ครอบครัวในลกัษณะนีจ้ะพบในชาวเขาเผ่าม้ง และเย้า 
(สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู, 2551) 

  2.7.2 ชีวิตความเป็นอยู่ 

    ชุมชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพืน้ท่ีป่าไม้ ซึ่งมีลักษณะสิ่งแวดล้อมและพืชพรรณ
แตกตา่งกนัไปแบง่เป็น 5 ประเภท ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง 
ท าให้ชุมชนมีวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีสมัพนัธ์กับป่าแตกต่างกันไปรวมทัง้ภูมิปัญญาด้านพืช  สตัว์ 
สมุนไพร และการด ารงชีวิตร่วมกบัป่า ในขณะนัน้ประมาณร้อยละ 48.68 ของชุมชนมีการแบ่งเขต
ป่าไม้กบัพืน้ท่ีท ากินอยา่งชดัเจน และเป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ ในขณะท่ีชุมชนยงัมีการตดัไม้จากป่าเพ่ือใช้สอย
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ในครัวเรือน ชมุชนถึงร้อยละ 85.56 ก็มีกิจกรรมฟืน้ฟูป่าไม้ โดยร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีมีการท าแนวกนั
ไฟ รวมทัง้มีการปลูกป่าชุมชน ซึ่งกิจกรรมอนุรักษ์ป่าไม้เหล่านีมี้การด าเนินการอย่างเข้มข้นใน
จงัหวดั แพร่ นา่น ล าปาง และพะเยา  (ส านกับริการวิชาการ, 2547) 

  2.7.3 สภาพการศึกษา 

    โอกาสการได้รับการศึกษาขัน้พืน้ฐานของชาวเขามีเพิ่มมากขึน้ในคนรุ่นใหม่ท่ีมี
อาย ุ6-15 ปี ในขณะท่ีคนวยักลางคนถึงสงูอาย ุ(15-60 ปี) มีโอกาสได้รับการศกึษาในภาคปกติ โดย
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศกึษาตอนต้น ร้อยละ 19.66 และประดบัประถมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ 18.20 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 11.48 ตามล าดับ และในหลักสูตรของ
การศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งจ านวนผู้ ไม่รู้หนงัสือมีร้อยละ 33.21 (สถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูง , 
2552) นอกจากการศึกษาในชัน้เรียน ชมุชนยงัมีระบบการเรียนรู้ภายในครัวเรือน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต ส่วนท่ียงัได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐน้อยน่าจะเป็นการการฝึกอบรม
อาชีพทัง้ในด้านเกษตรกรรม อตุสาหกรรม การค้าและการตลาด และบริการ รวมทัง้การจดัการด้าน
การทอ่งเท่ียว และงานชา่งฝีมือ งานฝึกอบรมท่ีมีการด าเนินงานคอ่นข้างถ่ีอยู่แล้ว ได้แก่ การป้องกนั
และแก้ไขยาเสพติด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและหน้าท่ีพลเมือง  
การรณรงค์เพ่ือรู้หนงัสือ อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมเก่ียวกบัสุขภาพยงัมีน้อยมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการอนามยัแม่และเด็ก การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และ การอบรมแม่บ้านด้านโภชนาการ  
เป็นต้น  (พิทยา, 2551) 

 2.8 สภาพเศรษฐกิจและการตลาด   

   2.8.1 สภาพเศรษฐกิจและการตลาด 

    ในระบบดัง้เดิมของชาวเขาจะมีลกัษณะเศรษฐกิจแบบเลีย้งตวัเอง และกึ่งเลีย้ง
ตวัเอง กลุ่มชาวเขาท่ีมีลกัษณะเศรษฐกิจแบบเลีย้งตวัเอง ได้แก่  ลวัะ ถ่ิน ขม ุและกะเหร่ียง ชาวเขา
กลุ่มนีจ้ะประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสม โดยมุ่งให้เพียงพอส าหรับการบริโภคในครอบครัว  
ทัง้พืชอาหาร และพืชเพ่ือใช้สอย ระบบเศรษฐกิจในลักษณะนีอ้าศยัการแลกเปล่ียนเป็นส าคัญ  
ส่วนกลุ่มชาวเขาท่ีมีลกัษณะเศรษฐกิจแบบกึ่งเลีย้งตวัเอง ได้แก่  แม้ว เย้า อีก้อ มูเซอ ซึ่งกลุ่มนีจ้ะ
ปลกูพืชเพื่อการบริโภคและปลกูพืชเศรษฐกิจ เชน่ ข้าว ข้าวโพด และพืชอาหารสตัว์ไว้ขายเป็นรายได้
เงินสด จากการติดต่อค้าขายกับสังคมภายนอกพร้อมทัง้ได้รับการส่งเสริมแนะน าจากเจ้าหน้าท่ี
พฒันาของรัฐ ชาวเขาในหลาย ๆ หมู่บ้านได้หนัมาปลูกพืชเงินสด ในลกัษณะการปลูกพืชเด่ียวกัน
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มากขึน้ พืชเหล่านีไ้ด้แก่ กะหล ่าปลี มะเขือเทศ กาแฟ พืชตดัดอก กล้วย เผือก ฯลฯ ลักษณะทาง
เศรษฐกิจของชาวเขาในบางหมูบ้่านจงึเปล่ียนแปลงไป (กองสงเคราะห์ชาวเขา, 2545) 

    ส าหรับอาชีพหลกัของครัวเรือนประชากรบนพืน้ท่ีสูง ร้อยละ 53.65 เป็นการปลูก
พืช รับจ้างร้อยละ 33.16  และอาชีพส่วนตวั เช่น ค้าขาย ร้อยละ 4.13 โดยมีผู้ ว่างงานร้อยละ 1.66 
(สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู , 2552) 

    สภาวะแรงงานและการจ้างงาน ส่วนใหญ่ยงัเป็นการใช้แรงงานภายในครัวเรือน
เป็นหลัก โดยมีจ านวนแรงงานเฉล่ีย 2.78-3.15 คน นอกจากนีย้ังมีระบบแลกเปล่ียนแรงงานเข้า
เสริมในครอบครัวท่ีมีพืน้ท่ีท ากินมาก ซึง่โดยเฉล่ียร้อยละ 31.82 มีการจ้างแรงงาน  

  2.8.2 แหล่งสินเช่ือและการออมทรัพย์ 

    ครัวเรือนถึงร้อยละ 87.75 มีหนีส้ิน โดยส่วนใหญ่ มีแหล่งสินเช่ือจากกองทุน
หมุนเวียนของราชการ ร้อยละ 50.07 รองลงมาคือ ธกส. ร้อยละ 14.99 สินเช่ือเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 
9.87 ท่ีเหลือ คือ กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต สหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์/ออมสิน พอ่ค้าและญาต ิ

    ลักษณะการออมทรัพย์ มีครัวเรือนร้อยละ 64.66 ท่ีมีการออมทรัพย์ โดยวิธีท่ี
ปฏิบตัคืิอ ออมด้วยตนเอง (เก็บไว้ท่ีบ้าน) ฝากธนาคาร กลุม่ออมทรัพย์ สหกรณ์ภายในชมุชน เป็นต้น  

    ในจ านวนครัวเรือนท่ีศึกษา พบว่าเฉล่ียร้อยละ 65.59 ระบุว่ารายได้ไม่พอกับ
รายจา่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรชาวเขาในจงัหวดัพะเยา ตาก และน่าน ซึ่งระบวุ่ารายได้ไม่พอ
กบัรายจา่ยสงูถึงร้อยละ 80.14, 71.67 และ 69.58 ตามล าดบั (พิทยา, 2551) 

  2.8.3 สถานการณ์การผลิตทางการเกษตร 

    1) การปลกูพืช 
     การปลูกพืช โดยรวมแล้วค่อนข้างคล้ายกันทัง้ด้านชนิดพืชเพ่ือบริโภคเป็น
อาหารหรือพืชยังชีพและพืชท่ีสร้างรายได้ หรือพืชเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่ ขึน้กับสภาพพืน้ท่ีและ
แหลง่น า้เพ่ือการเกษตรเพ่ือการเพาะปลกู โดยสว่นใหญ่เป็นเกษตรท่ีอาศยัน า้ฝนเป็นหลกั  
     พืน้ท่ีค่อนข้างลาดชนั การปลูกพืชเพ่ือบริโภคเป็นอาหาร คือ ข้าวไร่ (ข้าวจ้าว
และข้าวเหนียว) ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ บางพืน้ท่ีเร่ิมมีการปลูกกาแฟ มีไม้ผลไม้ยืนต้น เช่น ท้อ พลัม 
ส่วนท่ีดอน พืชหลกัคือ พืชไร่และไม้ผลไม้ยืนต้น โดยพืชไร่ท่ีมีอายสุัน้สามารถปลูกได้ 2 ครัง้ในช่วง
ฤดฝูนท่ีส าคญั ประกอบด้วย ถัว่เหลือง ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ข้าวโพดหวาน ถัว่ลิสง ถัว่แดง ถัว่เขียว มนั
ฝร่ัง เป็นต้น สว่นไม้ผลท่ีส าคญัได้แก่ ล าไย มะมว่ง ส้มเขียวหวาน ลิน้จ่ี เป็นต้น 
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     ท่ีราบลุม่ปลกูข้าวนาด า (ข้าวจ้าว และข้าวเหนียว) ในช่วงฤดฝูน หลงัเก็บเก่ียว
ข้าวพืน้ท่ีส่วนหนึ่งปล่อยว่าง และมีการปลูกพืชผกัชนิดตา่ง ๆ และพืชไร่หลงัจากเก็บเก่ียวข้าวนาปี 
พืชผกัท่ีส าคญัประกอบด้วย กะหล ่าปลี แครอท กระเทียม พริก มะเขือเทศ ขิง ฟักทอง ถัว่ฝักยาว 
ผกักาดขาวปลี เป็นต้น 
     ระบบการปลกูพืชหลกัมีลกัษณะคล้ายกนั กล่าวคือ พืน้ท่ีคอ่นข้างลาดชนัปลกู
ข้าวและพืชไร่ ในท่ีดอนปลกูพืชไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้น ส่วนในท่ีราบลุ่มปลกูข้าวนาด า หลงัจากเก็บ
เก่ียวข้าวนาปี อาจปลอ่ยพืน้ท่ีวา่งหรือปลกูพืชผกั-พืชไร่ ระบบการปลกูพืชท่ีแตกตา่งกนับ้างในแตล่ะ
พืน้ท่ีอาจแตกต่างกันบ้างในเร่ืองชนิดพืช ทัง้นีข้ึน้กับสภาพพืน้ท่ี ความถนัดของเกษตรกรผู้ปลูก 
แหลง่น า้เพ่ือการเกษตรและความต้องการของตลาดเป็นส าคญั มีรายละเอียดดงันี ้
     การปลูกข้าว เกินกว่าคร่ึงหนึ่งเป็นการปลูกข้าวไร่โดยอาศยัน า้ฝน จึงปลูกได้
เพียงปีละ 1 ครัง้ ในบริเวณพืน้ท่ีหบุเขาจะเป็นการปลกูข้าวนาด าบนท่ีนาขัน้บนัได และปลกูปีละครัง้
เดียวเชน่กนั โดยในกระบวนการผลิตเกษตรกรร้อยละ 25 นิยมใส่ปุ๋ ยเคมีควบคูก่บัปุ๋ ยธรรมชาติ และ
มีการใช้สารเคมีควบคมุศตัรูพืช โดยมีค่าใช้จ่ายด้านสารเคมีเฉล่ีย 10,711 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
ข้าวท่ีผลิตได้จะเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลกั ส่วนท่ีเหลือจึงน าไปจ าหน่ายให้กบัพ่อค้าท่ีมารับ
ซือ้ถึงในพืน้ท่ี การขายให้กลุม่สหกรณ์การเกษตรหรือโรงสีภายในชมุชน หรือในลกัษณะขายล่วงหน้า
(ตกเขียว) ยงัมีไม่มาก และท่ีน่าสนใจคือมีเกษตรกรน้อยกว่าร้อยละ 1 เข้าสู่ระบบประกันราคาข้าว
ของรัฐบาล 
     การปลูกพืชไร่ ชนิดพืชไร่ท่ีส าคญัจะแปรผนัตามลกัษณะของพืน้ท่ี ได้แก่ อ้อย 
มนัส าปะหลงั ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ข้าวฟ่าง ถัว่ ปอ ฝ้าย และยาสบู เป็นต้น 
     การปลูกไม้ผล ชนิดท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด 3 อันดบัแรก คือ ลิน้จ่ี มะม่วง 
และล าไย นอกจากนัน้ได้แก่ ไม้ผลเมืองหนาว ส้มโอ ส้ม เงาะ และกาแฟ เป็นต้น 
     การปลูกผัก ผักท่ีท ารายได้สูงสุดให้กับชาวเขาคือ กะหล ่าปลี รองลงมาคือ 
หอมแดง ขิง พริก ซึง่เป็นกลุม่พืชผกัท่ีปลกูมากท่ีสดุ 
     ลกัษณะการใช้ปัจจยัการผลิต เกษตรร้อยละ 23.73 ใช้ปุ๋ ยเคมี ร้อยละ 25.76 
ใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช ร้อยละ 23.07 ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ เพียงร้อยละ 12.71 รู้จักใช้ปุ๋ ย
ธรรมชาติ ซึ่งปัจจัยการผลิตเหล่านีเ้ป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของครัวเรือนในแต่ละปีด้วย โดยมี
คา่ใช้จ่ายส าหรับปุ๋ ยเคมี สารเคมี และเมล็ดพนัธุ์ เฉล่ียต่อครัวเรือนต่อปี 3,495.56 3,313.78 และ 
2,771.44 บาท ตามล าดบั ต้นทุนนีจ้ะแปรผนัอย่างมากตามราคาสารเคมีในท้องตลาดและความ
หา่งไกลของชมุชนจากแหลง่จ าหนา่ย 
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    2) การเลีย้งสตัว์ 
     สตัว์ท่ีเลีย้งมาก คือ ไก่ เป็ด สกุร ววัและกระบือ ตามล าดบั โดยในกรณีของววั
เป็นการเลีย้งไว้ขายเกือบทัง้หมด โดยมีการใช้งาน ลากจงูบ้าง ส่วนกระบือ  ร้อยละ 45.27 เป็นการ
เลีย้งไว้ขาย ท่ีเหลือเป็นการเลีย้งไว้ใช้งาน  

  2.8.4 การท่องเที่ยว  

    การท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีกระจายรายได้ให้แก่ท้องถ่ิน ภาคเหนือตอนบนมีท่ีตัง้ท่ี
ได้เปรียบในด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเป็นภูมิประเทศอนังดงามของทิวเขาและพืน้ท่ีสูง รวมทัง้
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวพืน้เมืองท่ีสืบทอดกันมานาน มีแหล่งท่องเท่ียวกว่า 2,800 แห่ง เป็น
แหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติถึงร้อยละ 40 แหล่งท่องเท่ียวเฉพาะร้อยละ 33 แหล่งท่องเท่ียว
ประเภทศิลปวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ สิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 20 เช่น โครงการหลวงอินทนนท์ท่ีเป็นท่ี
รู้จักและมีช่ือเสียงด้านแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม โดยให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศนูย์กลาง 
รายได้จากการท่องเท่ียว 4 จงัหวดัภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และล าพนู โดย
ทกุจงัหวดัมีแนวโน้มท่ีได้จากการทอ่งเท่ียวในอตัราเพิ่มขึน้  

    ปี พ.ศ. 2549 ภาคเหนือมีรายได้จากการท่องเท่ียว 67,742 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 10 และเป็นอนัดบั 4 ของรายได้จากการท่องเท่ียวทัง้ประเทศ  ขยายตวัเพิ่มขึน้เฉล่ียร้อยละ 3.9 
ตอ่ปี (ปี พ.ศ.2545-2549)  ภาคเหนือตอนบนมีสดัส่วนและการขยายตวัของรายได้สงูกว่าภาคเหนือ
ตอนล่างมาก จงัหวดัท่องเท่ียวหลักท่ีสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวสูงได้แก่ เชียงใหม่ ร้อยละ 59 
เชียงราย ร้อยละ 14 และพิษณุโลก ร้อยละ 7 โครงสร้างรายได้หลกัมาจากการจ าหน่ายสินค้าและ
ของท่ีระลึกร้อยละ 27 แต่มีการขยายตัวต ่ามาก สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่
หลากหลาย ขาดการสร้างมลูคา่เพิ่มและสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของนกัท่องเท่ียว  
ยังมีชุมชนเพียงส่วนน้อยท่ีจัดให้มีกิจกรรมท่องเท่ียว โดยมีเอกชนจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน    
การด าเนินงานเป็นส่วนใหญ่ และมีลกัษณะการด าเนินการท่องเท่ียวน า้ตกและถ า้ (ร้อยละ 54.02) 
ท่ีเหลือเป็นการทอ่งเท่ียวป่าธรรมชาต ิล าห้วย ภเูขา อทุยาน เป็นต้น  

    ปัจจุบนัแหล่งท่องเท่ียวบนพืน้ท่ีสูงได้รับผลกระทบจากการท่องเท่ียวทัง้เชิงบวก
และเชิงลบ อาทิเช่น การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
 สิ่งอ านวยความสะดวกรองรับนักท่องเท่ียว  ขาดการบริหารจัดการท่ีดีท าให้แหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาติเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีดัง้เดิม เป็น
การพฒันารูปแบบวฒันธรรมใหม่ เพ่ือมุ่งเป้าสร้างรายได้ ตลอดจนปัญหาการแย่งชิงผลประโยชน์
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ระหว่างผู้ประกอบการภายนอกและชมุชนท้องถ่ินและระหว่างชมุชนท้องถ่ิน  เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ภาค   การท่องเท่ียวถือว่าเป็นแหล่งส าคญัในการสร้างรายได้ การจ้างงานคนในท้องถ่ิน และการ
ยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีให้ชมุชนทางหนึง่ 

 2.9 สภาพการถือครองที่ดนิและการใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อการเกษตร 

   การถือครองท่ีดนิและใช้ประโยชน์ท่ีดิน เกษตรกรมีพืน้ท่ีอยู่อาศยั ระหว่าง 0.01-2.50 ไร่ 
ส่วนท่ีดินท าการเกษตรแต่ละครัวเรือนมีท่ีดินเฉล่ีย 2.11 แปลง และมีท่ีดินเฉล่ีย 14.97 ไร่ต่อ
ครัวเรือน โดยมีลกัษณะการถือครองท่ีดินท่ีมีหลกัฐานจากทางราชการร้อยละ 22.57 ส่วนท่ีเหลือ
เป็นการถือครองท่ีดินในพืน้ท่ีอนุรักษ์และพืน้ท่ีของทางราชการรูปแบบตา่งๆ ในกรณีของการปลูก
สร้างท่ีอยูอ่าศยัสว่นใหญ่จะปลกูสร้างบนพืน้ท่ีลาดชนั  

   2.9.1 ลักษณะของการถือครองที่ดนิ 

 ข้อมลูชมุชนบนพืน้ท่ีสงู 20 จงัหวดัในประเทศไทย  พ.ศ. 2540  ได้แสดงท่ีตัง้ชมุชน
ในเขตซึ่งทางราชการได้ประกาศเป็นพืน้ท่ีหวงห้ามประเภทตา่งๆไว้ พบว่ามีชมุชนและประชากรอยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมากท่ีสดุ จ านวน 2,822 ชมุชน ประชากร 611,400 คน หรือร้อยละ 64.52  
และอยู่ในเขตห้ามล่าสตัว์น้อยท่ีสดุ จ านวน 31 ชมุชน ประชากร 2,001 คน หรือร้อยละ 0.70  ดงัตาราง
แสดงข้อมลูจ าแนกท่ีตัง้ชมุชนในเขตหวงห้ามตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 2.16 จ าแนกท่ีตัง้ชมุชนในเขตหวงห้าม 

ประเภทป่า ม.พรบ. กลุ่มบ้าน จ านวนครัวเรือน จน.ชาย จน.หญิง ประชากรรวม 

ป่าสงวนแหง่ชาติ 1,220 1,602 112,245 310,252 301,148 611,400 

อทุยานแหง่ชาติ 102 117 7,208 20,486 18,935 39,421 

เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า 115 94 7610 20,821 19,779 40,600 

เขตห้ามลา่สตัว์ 7 24 473 1,051 950 2,001 

นอกเขตป่า/พท.กนัออกฯ 628 385 56,624 143,687 140,191 283,878 

ป่าเตรียมการสงวน 12 35 1,533 4,220 4,102 8322 

เขตราชการทหาร 24 9 1,457 2,857 2,643 5,500 

รวม 2,108 2,266 187,150 503,374 487,748 991,122 

ที่มา : กองสงเคราะห์ชาวเขา, 2545 
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ภาพที่ 2.11 แสดงพืน้ท่ีที่เป็นข้อจ ากดัในการด าเนินงานบนพืน้ท่ีสงู 20 จงัหวดั 

  ที่มา : ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2550 
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  ภาพที่ 2.12  แสดงพืน้ท่ีที่ประกาศเป็นเขต ส.ป.ก. 

 ที่มา : ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2550 
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พืน้ที่ส ำรวจกำรถือครองที่ดินในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ (สทก.)/ไร่
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พืน้ที่ส ารวจการถือครองที่ดนิในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ (สทก.)/ไร่

ภาพที่ 2.13 แสดงพืน้ท่ีส ารวจการถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ (สทก.)  

  ที่มา : ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2550 

  2.9.2 ลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในด้านการเกษตรบนพืน้ท่ีสูง 

    ชมุชนบนท่ีสงูท่ีมีการจดัตัง้หมูบ้่านอยา่งถาวรหรือมีศกัยภาพท่ีจะจดัตัง้อย่างถาวร 
หรือชุมชนท่ีจัดตัง้ขึน้ตามนโยบายทางราชการ จะมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางอาหารและรายได้ระดับครัวเรือนและชุมชน จะมีรูปแบบหรือประเภทของการท า
การเกษตรท่ีหลากหลาย ทัง้นีข้ึน้อยู่กับฐานทรัพยากร องค์ความรู้ ขีดความสามารถในการจดัการ 
และโอกาสด้านการตลาด ตลอดจนการมีสว่นร่วม เข้าร่วมในโครงการการพฒันาตา่งๆ ทัง้นีส้ามารถ
แบง่ระบบการใช้ท่ีดนิ 9 ระบบ คือ 

    1) ระบบการใช้ที่ดนิแบบแผ้วถางและเผา  

     เป็นระบบการใช้ป่าหมนุเวียนกับการปลูกข้าวไร่เพ่ือบริโภค โดยมีระยะพกัตวั 
5-7 ปี ถือว่าเป็นระบบท่ีใช้ชีวมวลของป่าไม้เป็นวสัดฟืุน้ฟูความอดุมสมบูรณ์ของดิน และสามารถ
รักษาเสถียรภาพของผลผลิตได้ดีพอสมควร เดิมชาวเขามักถางและเผาป่าในช่วงฤดูร้อนปลูก
ข้าวโพดในช่วงฤดฝูน ตามด้วยการปลูกฝ่ินในช่วงปลายฤดฝูน หรือปลูกข้าวไร่และพืชผกัพืน้บ้าน   
ปัจจบุนัยงัคงปฏิบตัิโดยชมุชนปาเกาะญอ (กะเหร่ียง) ปลกูข้าวไร่ในระยะหมนุเวียนกบัการถางป่า
แบบดัง้เดิมอยู่  โดยกระบวนการผลิตจ าเป็นต้องใช้แรงงานครัวเรือนและพึ่งพิงแรงงานแลกเปล่ียน 
นอกจากนีก้ารตดัสินใจใช้พืน้ท่ีป่าปลูกข้าวไร่ ต้องด าเนินการตัง้แต่การปฏิบตัิการแผ้วถางการท า
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แนวกันไฟ และการจัดท ารัว้เพ่ือป้องกันการท าลายพืชผลของสัตว์เลีย้ง ฯลฯ จะเห็นได้ว่าระบบ    
แผ้วถางและเผาเป็นการจดัการท่ีระบบครัวเรือนและท่ีระดบักลุ่มเกษตรกรท่ีมีพืน้ท่ีติดตอ่กนั  วิธีการ
ดงักล่าวใช้ชีวมวลต้นไม้ป่าและพืชพรรณล้มลกุเพ่ือช่วยในการฟืน้ฟูความอดุมสมบรูณ์ของดิน และ
มีความยัง่ยืนทางนิเวศน์ ตอ่มาเม่ือประชากรเพิ่มขึน้ท าให้ระยะการหมนุเวียน ท่ีดินสัน้ลงเหลือเพียง 
3-4 ปี เท่านัน้ ท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่ดีพอและสภาพป่าทรุดโทรมลง นอกจากนี ้
ผลตอบแทนจากการปลกูข้าวไร่ ความต้องการส าหรับการบริโภคในครัวเรือน บางชมุชนได้เลิกผลิต
ข้าวไร่ในป่าหมนุเวียนท่ีใช้วิธีการแผ้วถางและเผาโดยปลกูข้าวโพดทดแทน 

    2) ระบบข้าวนาด า   

     เป็นระบบการปลกูข้าวนาด าพนัธุ์พืน้เมืองในพืน้ท่ีลุม่น า้บนพืน้ท่ีสงู ผลผลิตของ
ข้าวนาด าขึน้อยู่กับสภาพของนา  โดยท าเป็นนาขัน้บนัไดตามไหล่เขา เพ่ือให้ความสามารถรักษา
ระดบัน า้ของท่ีนา โดยปกตแิล้วชมุชนปกากะญอให้ความส าคญักบัการผลิตข้าวนาด าเป็นล าดบัแรก 
ในพืน้ท่ีท่ีนาลุ่มมีไม่เพียงพอ ปากากะญอจะใช้แรงงานแลกเปล่ียนหรือแลกเปล่ียนหรือแรงงานรวม
เพ่ือพัฒนาท่ีดินเป็นนาขัน้บันได เน่ืองจากผลผลิตจากข้าวนาด าจะมีความแน่นอนกว่าข้าวนาไร่  
ซึ่งปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ผลิตภาพของข้าวนาด า เช่น ปริมาณน า้ต้นทนุท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปลกู
ข้าว อณุหภูมิในแตล่ะลุ่มน า้มีความแตกตา่งกนั ความสมัพนัธ์ของปริมาณน า้ท่ีพอเพียงกบัอณุหภูมิ
ท่ีเหมาะสมท่ีแสดงออกในแต่ละลุ่มน า้ย่อย ท าให้การปลูกข้าวเพ่ือเพิ่มผลผลิตต้องพิจารณาอย่าง
ซบัซ้อนมากยิ่งขึน้  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวนาด าโดยอาศยัองค์ความรู้ในการฟื้นฟูความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและการปฏิบตัิการท่ีเหมาะสม จะช่วยให้เพิ่มผลผลิตท่ีเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ี
เกษตรกรในแตล่ะลุม่น า้ได้ 

    3) ระบบการปลูกพืชผัก 

     ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงได้รับการส่งเสริมการผลิตพืชผักเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
ครัวเรือน ทดแทนรายได้จากการปลกูฝ่ิน ซึ่งผู้ผลิตมกัใช้พืน้ท่ีลาดชนับนไหล่เขาเป็นแหล่งผลิต ส่วน
ใหญ่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีคมนาคมสะดวกพอสมควร ใช้ปัจจยัการผลิตสงู เชน่ ปุ๋ ยเคมี และสารก าจดัศตัรูพืช 
ส่วนใหญ่ได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนบ้าน และผู้ ค้าสารเคมีท าให้สร้างปัญหาทัง้ต้นทุนการผลิตท่ีสูง 
และท่ีสร้างมลพิษให้กบัน า้ในล าธาร  ดงันัน้ความยัง่ยืนของระบบการผลิตผกัอย่างยัง่ยืนในฤดฝูนมี
ความส าคญัตอ่การลดภาวะมลพิษ และสร้างรายได้ให้กบัครัวเรือนเกษตรท่ีไม่มีพืน้ท่ีนา เทคโนโลยี
การจดัการศตัรูพืช เช่น การจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน เป็นแนวทางท่ีควรได้รับการพฒันาอย่าง
จริงจงัร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ระบบการผลิตพืชผกับนพืน้ท่ีลาดชนั ส่วนมากจะปฏิบตัิโดยชุมชนม้ง 
เป็นระบบการผลิตแบบเชิงเดี่ยว ท่ีให้ผลตอบแทนสงูในระยะสัน้ แตข่ณะเดียวกนัมีความอ่อนไหวเชิง



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่  2 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)                                 

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                            2 - 60 

นิเวศน์และมีความเส่ียงสงูด้านราคาพืชผล ดงันัน้การพฒันาระยะยาวเพ่ือยกระดบัความเป็นอยู่ของ
ชมุชน ระบบการผลิตแบบผสมผสานท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนม้งได้ใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีหลากหลายจะ
เป็นทางเลือกหนึง่ส าหรับชมุชนดงักลา่วนี ้  

     ส าหรับการส่งเสริมการผลิตพืชผักจากโครงการหลวง ได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดจากพนกังานภาคสนามของมูลนิธิโครงการหลวง  ซึ่งได้น าระบบมาตรฐานคณุภาพของรัฐ 
มาใช้ โดยการควบคมุคณุภาพผลผลิต และควบคมุด้านการใช้ปัจจยัการผลิต กระบวนการผลิต และ
การตลาด โดยทัว่ไปแล้วจะมีความเส่ียงน้อย โดยเฉพาะด้านการตลาด อย่างไรก็ตาม การลดต้นทนุ
การผลิตในขณะท่ียังคงรักษาระดับผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะเป็นประเด็นด้านการ
จดัการท่ีส าคญั มีพืชผกัเมืองหนาวหลายชนิด เชน่ ผกักาดหอมห่อ หอมญ่ีปุ่ น ถัว่แขก ถัว่ลนัเตาฯลฯ  
ได้รับความนิยมสงู 

    4) ระบบการผลิตพืชไร่เชิงพาณิชย์ 

     พืชไร่ท่ีส าคญั ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ถั่วเหลือง และถั่วแดงหลวง การผลิต
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ได้เปล่ียนจากการปลูกโดยใช้พันธุ์ทั่วไปเป็นการใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสม โดยท า
สญัญาผูกพันกับบริษัทเอกชน เช่น บริเวณพืน้ท่ีสูงตอนล่างของลุ่มน า้แม่แจ่ม โดยปกติการปลูก
ข้าวโพดจะใช้สารเคมีก าจดัวชัพืชสงู และเผาซงัข้าวโพดในช่วงฤดแูล้ง ท าให้เกิดปัญหาควนัพิษใน
บรรยากาศ มีบางชมุชนได้รับค าแนะน าให้ปลกูข้าวโพดสลบักบัพืชตระกลูถัว่  เป็นระบบการปลกูพืช
ไร่อายุสัน้ท่ีให้ผลตอบแทนระยะสัน้ได้ดี ระบบการปลูกพืชไร่หมุนเวียนจะช่วยลดความเส่ือมโทรม
ของสภาพแวดล้อมได้  พืชไร่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ สนับสนุนกิจกรรมการเลีย้งสัตว์ใน
ครัวเรือน ซึง่ถือได้วา่เป็นแหลง่อาหารคณุภาพส าหรับครัวเรือนบนท่ีสงูได้เป็นอย่างดี และน าไปสู่การ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนสูงกว่าการจ าหน่ายเป็นเมล็ดธรรมดา ระบบพืชไร่จะมีความ
ยั่งยืนหรือไม่ขึน้อยู่กับความสามารถในการลดต้นทุนการผลิต และในขณะเดียวกัน  ต้องผนวก
มาตรการในการฟืน้ฟคูวามอดุมสมบรูณ์ของดนิเพ่ือความมัน่คงในระยะยาว    

    5) ระบบที่มีไม้ผลเป็นพืชหลัก 

     ชมุชนท่ีมีการจดัตัง้ถ่ินฐานอย่างถาวร มกัจะปรับใช้ระบบการใช้ท่ีดิน โดยการ
ปลกูไม้ผลเป็นพืชหลกั ผสมผสานกบัพืชผกัอายสุัน้ โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ท่ีไม้ผลยงัเจริญเติบโต
ไม่เต็มท่ี  เทคโนโลยีการผลิตและพนัธุ์ไม้ผลต่างๆ ส่วนมากจะได้รับการแนะน าและสนบัสนุนจาก
มูลนิธิโครงการหลวง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ไม้ผลชนิดหลักได้แก่ พลับ พลัม ท้อ บ๊วย           
แมกคาเดอเมีย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม้ผลพืน้เมือง เช่น มะม่วง ส้มโอ ขนุน เป็นไม้ผลท่ีปลูกใน
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บริเวณรอบบ้านส าหรับบริโภค นอกจากนี ้มีการผสมผสานไม้ผลเหล่านีก้บัการปลกูกาแฟอราบิก้า จะ
ช่วยลดความเส่ียงด้านตลาดและได้ราคาดีกว่าการพฒันาเป็นสวนไม้ผลเชิงเดี่ยว ดงันัน้การใช้ไม้ผล
มลูคา่สงูเพ่ือฟืน้ฟูการใช้ท่ีดินป่าหมนุเวียนจะเป็นแนวทางหนึ่งส าหรับการสร้างทางเลือกเพ่ือลดระบบ
แผ้วถางและเผา 

    6) ระบบการปลูกเม่ียงและกาแฟ 

     ชมุชนท่ีประกอบอาชีพท าเม่ียงจากต้นชาอสัสมั ซึ่งขึน้อยู่ตามธรรมชาติในป่า
ทัว่ไป โดยชมุชนสว่นใหญ่เป็นชาวไทยท่ีอาศยัอยู่ตามพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสงูตัง้แตร่ะดบั 800-1,200 
เมตร สว่นใหญ่พืน้ท่ีมีความลาดชนัคอ่นข้างสงู  สภาพป่าคอ่นข้างสมบรูณ์  เพราะเป็นระบบเกษตร
พึ่งพาระหว่างชาเม่ียงและป่า ปัจจบุนัความต้องการบริโภคเม่ียงน้อยลง ท าให้ชมุชนมีรายได้ลดลง 
บางแห่งหนัไปปลูกกาแฟอราบิก้าทดแทน เน่ืองจากกาแฟเป็นพืชท่ีต้องอาศัยร่มเงา หรือหาของป่า
จ าหนา่ยเพ่ือยงัชีพ ในพืน้ท่ีโครงการหลวงหลายแหง่ จงึปรับเปล่ียนการปลกูกาแฟอราบิก้า การเพาะ
เห็ด การปลกูเสาวรส การปลกูกล้วยไม้ หรือการปลกูวนิลา เป็นต้น 

    7) ระบบเกษตรผสมผสานในพืน้ท่ีเดียวกัน 

     เป็นระบบใหม่ท่ีเกษตรกรปรับเปล่ียนท่ีนาบางส่วน ควบคูไ่ปกบัการขดุสระน า้
เพ่ือกักเก็บน า้ใช้ปลูกพืชในฤดแูล้ง และใช้บ่อน า้เพ่ือเลีย้งปลาเน่ืองจากเป็นระบบท่ีมีความมัน่คง
ทางอาหารและรายได้ และสามารถสร้างงานได้ตลอดปี เกษตรกรท่ีคุ้นเคยกับการผลิตพืชผักจะ
สามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ดงักล่าววางแผนระบบการปลูกพืชได้ ส าหรับระบบเกษตร
ผสมผสานในพืน้ท่ีนาบนท่ีสูง มีศกัยภาพท่ีจะให้ผลตอบแทนสูงทัง้ท่ีเป็นรายได้อาหารและโอกาส
การสร้างงานตลอดปี ถึงแม้พืน้ท่ีจะมีจ ากัด แต่พัฒนาการดังกล่าวจะสามารถผลักดันให้เกิด
กิจกรรมตอ่เน่ืองโดยเฉพาะด้านการจ้างงานภายในชมุชน อย่างไรก็ตาม การพฒันาระบบดงักล่าว 
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงผลข้างเคียงตอ่เกษตรกรท่ีใช้ประโยชน์จากล าน า้เดียวกนั ความจ าเป็นท่ีต้อง
พฒันาการผลิตควบคูก่ารตลาด ทัง้ภายในชมุชนและตลาดนอกพืน้ท่ี โดยเฉพาะในระยะแรก  

    8) ระบบการเลีย้งสัตว์กับการจัดสรรการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีป่า 

     ระบบการเลีย้งสตัว์ เชน่ โคเนือ้ มีความผกูพนัธุ์กบัการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีป่า 
เช่น การคดัเลือกและการจดัสรรพืน้ท่ีแทะเล็ม ปกติการเลีย้งโคเนือ้จะเป็นการเลีย้งแบบอิสระและ
เจ้าของววัจะเป็นผู้ มีฐานะในหมู่บ้าน ในกรณีทีมีการว่าจ้างมกัจะมีการแบ่งสรรประโยชน์ระหว่าง
เจ้าของกบัผู้ เลีย้งอย่างยตุิธรรม เช่น การเลีย้งผ่า  (การได้รับส่วนแบง่สตัว์เลีย้งเป็นของตนเอง กรณี
สตัว์ท่ีเลีย้งไว้ตกลกู) ตอ่มาได้มีการบริหารจดัการเลีย้งแบบกลุ่มภายใต้กองทนุววัโดยองค์กรพฒันา



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่  2 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)                                 

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                            2 - 62 

เอกชน เช่น โครงการท่ีได้การสนบัสนนุจาก Heifer International  โครงการ Karen Baptist Church 
(KBC) ระบบดงักล่าวได้เปิดโอกาสให้ครัวเรือนยากจนมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งสัตว์เลีย้งเป็นของ
ตนเองได้ ดงันัน้ความส าเร็จของกลุ่มจึงขึน้อยู่กบัการบริหารจดัการกลุ่มจ านวนสมาชิก และจ านวน
สตัว์ในระยะแรกท่ีเร่ิมโครงการ ระบบการเลีย้งสตัว์จะสร้างรายได้ท่ีมัน่คงให้กบัครัวเรือน  

    9) การใช้ประโยชน์จากป่ารอบบ้าน 

     พืน้ท่ีป่าใช้สอยหรือป่าชุมชนรอบบ้าน หรือรอบๆบริเวณหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นพืน้ท่ีผืนใหญ่ติดต่อกัน มีการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของป่าท่ีไม่ใช่ไม้ เช่น  พืชอาหาร 
สมุนไพร หรือ เห็ด เป็นต้น สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน และในขณะเดียวกันเป็นการใช้
ประโยชน์จากป่าอนัเน่ืองมาจากการอนรัุกษ์ เช่น การเก็บผลก่อ และการเก็บเห็ดถอบ ได้กลายเป็น
กิจกรรมเสริมรายได้ท่ีส าคญัให้กบัชมุชน เช่น ชมุชนในพืน้ท่ีต าบลบ้านจนัทร์ อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั
เชียงใหม ่

     ระบบการผลิต 9 ประเภทดงักล่าวข้างต้น เป็นระบบท่ีพบเห็นทัว่ไปบนพืน้ท่ีสงู 
แตช่มุชนบนท่ีสงูมกัจะผสมผสานระบบการผลิต ทัง้นีข้ึน้อยู่กับพืน้ท่ีถือครอง (ทัง้ท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ) เช่น ครัวเรือนกะเหร่ียง จะมีทัง้ท่ีนา ท่ีป่าหมุนเวียน และท่ีไร่หมุนเวียน ในเวลา
เดียวกัน การวางแผนการผลิตในแต่ละปีจะแตกต่างกัน แต่วิถีการผลิตหลกัๆ ยงัคงปฏิบตัิกันทุกปี 
เช่น การปลูกข้าวนาด าของชุมชนกะเหร่ียง การปลูกผกัเชิงพาณิชย์ของชุมชนม้ง เป็นต้น ในการ
วิเคราะห์ระบบการผลิตจ าเป็นต้องพิจารณาถึงผลตอบแทนระยะสัน้และระยะยาวทางเศรษฐกิจ 
ตลอดจนความเส่ียงท่ีจะกระทบต่อการเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อมหรือการสร้างมลพิษให้กับ
พืน้ท่ีใกล้เคียง  

  2.9.3  การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิบนพืน้ท่ีสูง  

    การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน เพ่ือการยงัชีพของชมุชนดัง้เดิม ชนเผ่าตา่งๆบนพืน้ท่ี
สูงของภาคเหนือตอนบน และชุมชนพืน้ราบท่ีบุกรุกพืน้ท่ีป่าเพ่ือขยายท่ีท ากินและผลิตพืชเชิง
พาณิชย์ หรือประกอบกิจการอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการเกษตร เช่น การสร้างบ้าน รีสอร์ท และอ่ืนๆ 
นัน้ เป็นการท าลายทรัพยากรป่าไม้และต้นน า้ล าธารของภาคเหนือตอนบน ปัญหาการเปล่ียนแปลง
การใช้ท่ีดนิบนพืน้ท่ีสงู มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึน้ เน่ืองจากการขยายตวัของประชากร การ
โยกย้ายถ่ินฐาน การบกุรุกของชมุชนพืน้ราบท่ีขาดแคลนพืน้ท่ีท ากิน และการขยายตวัของการเกษตร
เชิงพาณิชย์จะเป็นปัญหาความขัดแย้งกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมี
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แนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างรุนแรงในระยะยาว  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน, 
2543)    

  2.9.4 แหล่งน า้เพื่อการเกษตร 

    การตัง้บ้านเรือนของชมุชนบนพืน้ท่ีสูง ส่วนใหญ่อยู่ตามไหล่เขา ดงันัน้ปัญหาการ
ขาดน า้เพ่ือการเกษตรและการบริโภคจึงพบเห็นโดยทัว่ไป การเพาะปลูกส่วนมากต้องอาศยัแหล่ง
น า้ฝน หรือน า้จากล าห้วย มีเพียงส่วนน้อย  เท่านัน้ท่ีได้รับน า้ชลประทาน แต่การพัฒนาแหล่งน า้
ชลประทานเพ่ือน ามาใช้ในการเกษตรนัน้กระท าได้ยากหรือหากจะกระท าได้ก็จะต้องมีการลงทนุสงู 
ดงันัน้เม่ือศกึษาแหล่งน า้เพ่ือการเกษตรของประชากรบนพืน้ท่ีสงูของภาคเหนือตอนบนจึงพบว่า มี
เพียงร้อยละ 13.43 ของพืน้ท่ีการเกษตรเท่านัน้ท่ีได้รับจากแหล่งน า้ธรรมชาติและระบบชลประทาน 
สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 86.57 ต้องอาศยัแหลง่น า้ฝน  

    จากการประมาณจากผลการศึกษาของกองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544) พบว่าชุมชนบนพืน้ท่ีสูง
ภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัดส่วนใหญ่ร้อยละ 53.00 ของจ านวนครัวเรือนท่ีท าการศึกษา อาศัย
น า้ฝนเพ่ือท าการเกษตร รองลงมาร้อยละ 43.00 อาศยัแหลง่น า้ผิวดิน เช่น ค ูคลอง สระน า้ แหล่งน า้
ธรรมชาต ิมีเพียงร้อยละ 3.00 เทา่นัน้ท่ีท าการเกษตรโดยใช้น า้จากระบบชลประทาน  

 2.10 สภาพปัญหาของพืน้ท่ีสูง 

   สภาพปัญหาบนพืน้ท่ีสูงในปัจจุบนั จากแรงกดดนัของการขยายตวัของประชากรทัง้
ชมุชนพืน้ราบและชุมชนบนพืน้ท่ีสงู ก่อให้เกิดแรงกดดนัต่อพืน้ท่ีป่าไม้ของภาคเหนือตอนบนอย่าง
กว้างขวาง การพฒันาพืชเศรษฐกิจเพ่ือทดแทนการปลกูฝ่ินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายท าให้การขยายตวั
พืชเศรษฐกิจท่ีไม่มีการควบคุม ก่อปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา ปัจจุบนัพืน้ท่ีสูงยงัคงมีปัญหาท่ีจ าเป็นจะต้องให้ความส าคญัในการ
แก้ไขอยา่งตอ่เน่ือง สภาพปัญหาบนพืน้ท่ีสงูสามารถสรุปดงันี ้

   2.10.1 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
     1) ทรัพยากรป่าไม้และต้นน า้ถูกท าลาย เขตพืน้ท่ีป่าในประเทศไทยตาม
ความหมายของกรมป่าไม้ มีพืน้ท่ีรวมประมาณ 147.3 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของพืน้ท่ี
ประเทศ โดยจ าแนกเป็นป่าอนรัุกษ์ 88.23 ล้านไร่ ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ 51.88 ล้านไร่ พืน้ท่ีเหมาะสมกบั
การเกษตร 7.22 ล้านไร่ เม่ือดจูากภาพถ่ายดาวเทียมในปี พ.ศ. 2541 ทรัพยากรธรรมชาติ หรือพืน้ท่ี
ป่าของประเทศไทยลดลงไปมาก นบัจากปีพ.ศ. 2516  จนถึงปีพ.ศ.  2545 สญูเสียป่าธรรมชาติไป
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กว่า 53.64 ล้านไร่ จากพืน้ท่ีป่า 134.71 ล้านไร่ หรือร้อยละ 42  เหลือ 81.07 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25  
ขณะพืน้ท่ีของประเทศไทยมีอยู่เพียง 320.6 ล้านไร่ ประมาณการว่าในพ.ศ. 2556 ประเทศไทยจะ
เหลือป่าธรรมชาต ิ32 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 9  ของพืน้ท่ีประเทศ  

     ปัญหาการสญูเสียพืน้ท่ีป่าไม้ของประเทศไทย เกิดจากหลายสาเหตท่ีุสืบเน่ือง
และเก่ียวข้องกบัแนวทางการจดัการป่าไม้ของรัฐโดยตรง  เช่น การจดัการป่าเพ่ือตอบสนองเร่งการ
เจริญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ เก่ียวข้องกบัการเมืองของประเทศในแตล่ะยคุสมยัอย่างมีนยัยะ 
หากมองย้อนกลบัไปในอดีต พบว่าการสญูเสียพืน้ท่ีป่าของประเทศไทย เกิดจากเหตกุารณ์ส าคญั
ตอ่ไปนี ้ 

     (1) การสูญเสียทรัพยากรป่าไม้เกิดขึน้จากการสัมปทานป่าไม้  ซึ่ง
ด าเนินการโดยรัฐตัง้แตปี่พ.ศ. 2407 ตอ่มาส่วนกลางได้เข้ามารวบอ านาจในการท าไม้ และตัง้กรมป่าไม้ 
ปีพ.ศ. 2439 เพ่ือรักษาผลประโยชน์เร่ืองการท าไม้ โดยแบ่งสัมปทานออกเป็น 9 แบบเฉพาะ
ภาคเหนือตอนบนครอบคลมุพืน้ท่ี 52,068,121 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 79.27 ของพืน้ท่ี ในขณะท่ีป่าทัว่
ประเทศมีป่าท่ีถูกสัมปทานมากถึง 230,000 ตารางกิโลเมตร การสัมปทานกินเวลายาวนานถึงปี
พ.ศ. 2532 

     (2) เกิดจากเง่ือนไขทางการเมือง ได้แก่ นโยบายเปิดป่าเพ่ือความมัน่คง
ของชาติ สมยัท่ีรัฐไทยเผชิญกับปัญหากระแสการเปล่ียนแปลงทางการเมืองระบบการปกครองใน
แถบอินโดจีน หรือปัญหาเร่ืองคอมมิวนิสต์ ชว่งนัน้รัฐไม่สามารถควบคมุการบกุรุกพืน้ท่ีป่าตลอดการ
เข้าไปควบคุมและปราบปรามคอมมิวนิสต์ครัง้นีป้ระเทศไทยสูญเสียพืน้ท่ีป่ามหาศาล ซึ่งเห็นได้
ชดัเจนท่ีจงัหวดันา่น เพชรบรูณ์ พิษณโุลก  

     (3) เป็นผลมาจากการปฏิรูปการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2504 นโยบายรัฐในการพฒันาประเทศมุ่งเน้นท่ีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศเป็นหลกั มีการส่งเสริมการเพาะปลูกเพ่ือการค้าอย่างกว้างขวางทัง้ในพืน้ท่ี
ราบและพืน้ท่ีสงู ก่อให้เกิดผลกระทบกบัทรัพยากร ดนิ น า้ ป่า อยา่งมากมาย  

     2) พืน้ที่ท ากินเส่ือมโทรม จากการท าการเพาะปลูกของคนบนพืน้ท่ีสูง
โดยการท าไร่เล่ือนลอย  เช่น การปลกูฝ่ิน ข้าว ข้าวโพด พืชผกัและมนัฝร่ัง ฯลฯ เป็นการใช้ท่ีดินท่ี
ไม่ถกูต้อง ซึ่งพืชบางชนิดเป็นพืชท่ีปลกูกนัมาเป็นเวลานานโดยไม่มีมาตรการอนรัุกษ์ดินและน า้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท าให้พืน้ท่ีท าการเกษตร ร้อยละ 96.48 ของพืน้ท่ีสงูใน 12 จงัหวดัของภาคเหนือ ซึ่ง
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความลาดเทมาก เกิดปัญหาการชะล้างพงัทลายของหน้าดิน โดยเฉพาะในระบบการท า
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การเกษตรแบบตดัและเผา ท่ีเปิดหน้าดินโล่งรับแรงปะทะกบัเม็ดฝนโดยตรง และไม่มีระบบชะลอ
การไหลของน า้ฝนท่ีไหลบา่ไปตามความลาดชนั หน้าดินท่ีถกูชะล้างไปทกุปีท าให้พืน้ท่ีเกษตรเหลือ
แตด่นิชัน้ลา่งท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ต ่า  

     จากตารางท่ี 2.17 แสดงพืน้ท่ีการจ าแนกตามชัน้ความรุนแรงของการชะล้าง
พงัทลายของดิน จ าแนกตามภาคตา่งๆของประเทศไทย พ.ศ. 2543 จะเห็นว่าพืน้ท่ีภาคเหนือมีพืน้ท่ี
ท่ีเกิดการชะล้างพงัทลายของดินท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุดคือ 7,158,845 ไร่คิดเป็นร้อยละ 67.19 
ของพืน้ท่ีท่ีเกิดการชะล้างพงัทลายของดนิทัง้หมด  

 

ตารางที่  2.17  พืน้ท่ีการจ าแนกตามชัน้ความรุนแรงของการชะล้างพงัทลายของดินจ าแนกตาม
ภาคตา่งๆ ของประเทศไทย พ.ศ. 2543 

การพังทลายของดนิความรุนแรงมาก  เนือ้ที่ ( ไร่ ) ร้อยละ 

ภาคกลาง 165,161 1.55 

ภาคตะวนัออก 311,772 2.92 

ภาคตะวนัตก 282,288 2.64 

ภาคเหนือ 7,158,845 67.19 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ - - 

ภาคใต้ 2,735,792 25.67 

รวมทัง้หมด 10,653,858 100 

ที่มา : กรมพฒันาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

     3) ปัญหาการบุกรุกเพื่อหาพืน้ท่ีท ากินใหม่ จากการท่ีผลผลิตตอ่พืน้ท่ีต ่าลง
จากการเพาะปลกูในพืน้ท่ีท ากินเดิม ข้าวและอาหารท่ีผลิตได้ไม่เพียงพอตอ่การบริโภค หรือผลผลิต
ท่ีได้ไม่พอส าหรับขายเป็นรายได้เลีย้งครอบครัว จึงต้องเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มพืน้ท่ีปลกูบกุรุกเพ่ือ
หาพืน้ท่ีท ากินใหม่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนัน้แล้วยังเกิดจากปัญหาการเพิ่มขึน้ของ
ประชากรในครัวเรือนของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู และการอพยพเข้ามาของประชากรจากนอกประเทศและ
จากประชากรพืน้ราบของประเทศไทย   

     4) มีระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีเกษตรอย่างไม่เหมาะสม จากการพฒันา
รูปแบบของการปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือทดแทนฝ่ินหรือการท าไร่เล่ือนลอย ท าให้พยายามท่ีจะน ายา
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ก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชเข้าไปป้องกนัและก าจดัโรคและแมลงท่ีเกิดจากพืชท่ีน าเข้าไปส่งเสริมกนั
มาก ก่อให้เกิดการปนเปือ้นของสารเคมีเกษตร เกิดการตกค้างทัง้ในผลผลิตและในสิ่งแวดล้อมทัง้
ดินและน า้ สาเหตุส่วนใหญ่เน่ืองมาจากเกษตรกรบนพืน้ท่ีสูงยังขาดความรู้และทักษะในการ
เพาะปลูกท่ีเหมาะสม ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง และส่งผลกระทบต่อคุณภาพของดินและน า้ 
ตลอดจนสขุอนามยัของผู้ ท่ีอยูอ่าศยับนพืน้ท่ีสงูเอง ผู้ ท่ีอยูอ่าศยับนพืน้ราบ และผู้บริโภคด้วย 

     5) ความขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความขดัแย้งท่ีเกิด
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดขึน้เน่ืองจากการมีอยู่อย่างจ ากัดของทรัพยากร และไม่เพียงพอ
ตอ่ความต้องการน ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะทรัพยากรน า้ท าให้เกิดปัญหาความขดัแย้งระหว่าง
หมูบ้่านและชมุชน โดยเฉพาะระหวา่งชมุชนบนพืน้ท่ีต้นน า้และพืน้ท่ีปลายน า้ รวมไปถึงความขดัแย้ง
ระหว่างรัฐกบัชุมชน เน่ืองจากต่างมีจดุยืนและมุมมองการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ตา่งกัน ทัง้ทรัพยากรดิน น า้ และป่าไม้ โดยร้อยละ 77.74 ของครัวเรือนเกษตรกรบนพืน้ท่ีสูงใน  
12 จงัหวดั ยงัอาศยัการตดัไม้เพ่ือการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และปัญหาความขดัแย้งดงักล่าวก็ยงั
มีแนวโน้มท่ีรุนแรง หากไมส่ามารถบริหารและจดัการอยา่งเป็นธรรม ผลกระทบจากความเส่ือมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาต ิมีผลกระทบตอ่การพฒันาระบบเกษตรอย่างเข้มข้นในพืน้ท่ีราบ และพืน้ท่ีท่ี
มีผลกระทบตอ่ปริมาณน า้จากลุม่น า้ท่ีลดลง ท าให้เกษตรกรท่ีเคยปลกูพืช 2-3 ครัง้ตอ่ปี ต้องกลบัมา
ปลูกข้าวนาปีเพียงอย่างเดียว พืน้ท่ีปลูกพืชฤดูแล้งส าคญัของภาคเหนือตอนบนมีแนวโน้มลดลง 
จากการคาดคะเนความต้องการน า้เพ่ือการอุปโภคบริโภคเกษตรและอุตสาหกรรมของลุ่มน า้ตา่งๆ 
ในภาคเหนือตอนบน พบวา่ความต้องการเพิ่มขึน้สองเท่าของปัจจบุนัภายในระยะเวลาต ่ากว่า 30 ปี 
ในอนาคต ในขณะเดียวกันพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการก่อสร้างเข่ือนขนาดใหญ่ เพ่ือกักน า้ใน
ภาคเหนือตอนบนมีจ ากัด และการสร้างเข่ือนใหม่มกัประสบกบัการต่อต้านอย่างรุนแรงจากกระแส
การอนุรักษ์พืน้ท่ีป่าไม้ พร้อมๆกับการสนับสนุนจากชุมชนท้ายเข่ือนท่ีเป็นผู้ ได้รับผลประโยชน์
โดยตรง  

   2.10.2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

     1) ปัญหาความยากจน  ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูจะประกอบอาชีพการเกษตรเพ่ือ
เลีย้งตนเองและครอบครัวเป็นหลกัแล้ว เน่ืองจากสงัคมของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงเปิดสู่สงัคมภายนอก
มากขึน้ ความจ าเป็นต่อการใช้จ่ายเพ่ือการยังชีพมากขึน้  แนวโน้มการเกษตรเพ่ือหารายได้จึงมี
เพิ่มขึน้ แต่เน่ืองจากชุมชนบนพืน้ท่ีสูงขาดความรู้ในการน าเทคโนโลยีแบบใหม่ๆมาใช้ อย่าง
เหมาะสมต่อการเกษตรนอกเหนือไปจากการท าการเกษตรแบบการท าไร่เล่ือนลอยท าให้ได้ผลผลิต
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ต ่า ประกอบกบัชมุชนบนพืน้ท่ีสงูอยูห่า่งไกล การคมนาคมไม่สะดวก จึงถกูเอาเปรียบด้านการตลาด 
โดยในปี พ.ศ.2543 พบว่า เกษตรกรมีรายได้เฉล่ียเพียง 59,184.93 บาท/ครัวเรือน/ปี และชาวเขา
เผ่าท่ียากจนท่ีสดุได้แก่ เผ่าไทยลือ้ มีรายได้เฉล่ียตอ่ครัวเรือนตอ่ปีเพียง 19,970 บาท รองลงมาคือ 
อาข่า และอีก้อ เฉล่ีย/ครัวเรือน/ปี เพียง 37,362.13 บาท ชาวเขาเผ่าปะหล่องมีรายได้เฉล่ีย/
ครัวเรือน/ปี 43,908 บาท ชาวเขาเผ่ากะเหร่ียงมีรายได้เฉล่ีย/ครัวเรือน/ปี 43,526.78 บาท ชาวเขา
เผา่ไทยใหญ่มีรายได้เฉล่ีย/ครัวเรือนตอ่ปี 44,990.80 บาท ชาวเขาเผ่าละว้ามีรายได้เฉล่ีย/ครัวเรือน/
ปี 45,882.97 บาท และมีชาวเขาเผ่าเย้า จีนฮ่อ ม้ง มูเซอ ลีซอ และคนเมือง ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
ครัวเรือนตอ่ปี สงูกว่า 50,000 บาทขึน้ไป (กองพฒันาการเกษตรพืน้ท่ีเฉพาะ, 2551) และในปี พ.ศ. 
2551 เกษตรกรมีรายได้เฉล่ียเพิ่มขึน้เป็น 76,765.65 บาท/ครัวเรือน/ปี โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จาก
ภาคการเกษตร 41,478.89 บาท/ครัวเรือน/ปี และรายได้นอกภาคการเกษตร 31,235.35 บาท/
ครัวเรือน/ปี  (สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู, 2551) 

       ส าหรับพืน้ท่ีท่ีขาดแหล่งน า้และทรัพยากรน า้ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยรายได้      
ส่วนใหญ่จากพืชไร่ทัว่ไปท่ีผลิตได้ตามศกัยภาพพืน้ท่ี ท าให้มีรายได้ต ่า หรือต้องอาศยัรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์นอกการเกษตรเป็นรายได้หลัก แต่ถ้าเป็นพืน้ท่ีท่ีมีสภาพดินและน า้เอือ้ต่อการผลิตพืช
เศรษฐกิจสง่เสริมจากมลูนิธิโครงการหลวงได้ ก็จะมีรายได้คอ่นข้างดีหรือสงูกว่า (วนัเพ็ญและคณะ, 
2548) ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้รวมโดยเฉล่ีย 82,635 บาทตอ่ครัวเรือนตอ่ปี หรือ 6,886 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อเดือนโดยเป็นรายได้ท่ีเป็นตวัเงิน 62,590 บาท นอกจากนัน้เป็นรายได้ท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
20,045 บาท  โดยเย้าและม้ง มีรายได้มากกวา่ 100,000 บาทตอ่ครัวเรือนตอ่ปี ส่วนมเูซอ อาข่าและ
กะเหร่ียง/ปาเกอะญอ มีรายได้ระหว่าง 50,000 – 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เม่ือพิจารณา
รายได้รวมต่อคนต่อเดือนพบว่า เย้า 1,853 บาท ม้ง 1,538 บาท มูเซอ 1,073 บาท อาข่า 1,061 
บาท และกะเหร่ียง/ปาเกอะญอ 1,015 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัเส้นความยากจน ในปี พ.ศ. 2549 ท่ี 
1,386 บาท/คน/เดือน กลุม่ชาตพินัธุ์ท่ีมีรายได้ต ่ากวา่เส้นความยากจนคือ มเูซอ อาข่าและกะเหร่ียง/
ปาเกอะญอ  (ลกัษมีและคณะ, 2551) จะเห็นว่ารายได้รวมเฉล่ียของประชากรบนพืน้ท่ีสงูตัง้แตอ่ดีต
ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจบุนัมีแนวโน้มสงูขึน้ แต่เม่ือเปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มอ่ืนๆหรือเกณฑ์ความ
ยากจนแล้วก็ยงัมีประชากรบางชนเผ่าท่ียงัคงมีรายได้ท่ีต ่ากว่าประชากรกลุ่มอ่ืนๆหรือเกณฑ์ความ
ยากจนนัน้อยู่  ซึ่งจะต้องมีการศึกษาถึงมลูเหตคุวามยากจนท่ียงัคงเป็นปัญหาในลกัษณะซ า้ซาก
หรือเป็นวงจรความยากจนท่ีไมส่ิน้สดุตอ่ไป 

     ส าหรับมูลเหตุของความยากจน สืบเน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของของจ านวน
ประชากรบนพืน้ท่ีสูงท่ียงัมีอยู่  และการแต่งงานเร็วของบางชนเผ่า สาเหตจุากเป็นความต้องการมี
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ลกูมากเพ่ือเป็นแรงงานภาคการเกษตร  นอกจากนัน้แล้วนโยบายโยกย้ายประชากรและการอพยพ
ย้ายถ่ินก็ยงัสง่ผลตอ่จ านวนประชากรท่ีสงูขึน้เช่นกนั ซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างมากตอ่ลกัษณะการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและจ านวนประชากรในชนบทบนพืน้ท่ีสูงท่ีห่างไกลและเปราะบาง จ านวน
ประชากรตอ่พืน้ท่ี ท่ีเพิ่มขึน้ในแตล่ะลุ่มน า้ ท าให้เกษตรกรต้องการท่ีดินท ากินเพิ่มขึน้แตไ่ม่สามารถ
ขยายพืน้ท่ีได้ด้วยข้อจ ากดัของสภาพพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมหาได้ยากขึน้และการควบคมุด้านกฎหมายป่า
ไม้  เกษตรกรจึงปรับตวัโดยลดระยะเวลาของการเว้นช่วงการพกัท่ีดิน และใช้พืน้ท่ีบอ่ยครัง้ขึน้ และ
ใช้กระบวนการเตรียมดินและเพาะปลูกท่ีรบกวนหน้าดินมากขึน้ และใช้สารเคมีเกษตรประเภทปุ๋ ย  
และสารเคมีเกษตรในการผลิต ซึ่งได้ก่อปัญหาการพังทลายของหน้าดินบนพืน้ท่ีลาดเอียง การ
สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินและความหลากหลายทางชีวภาพ ท าให้ผลผลิตทางการเกษตร
ลดลงรวมถึงท าให้คณุภาพของสิ่งแวดล้อมเส่ือมลงด้วย จากสภาพการณ์เหล่านีจ้ึงก่อให้เกิดวงจร
ของความยากจนในชนบทบนพืน้ท่ีสูง  เกิดการขาดแคลนอาหาร และปัญหาการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งรุนแรง เน่ืองจากการมุ่งเน้นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย สาเหตสุ าคญัของปัญหา
ความยากจนบนพืน้ท่ีสูงเกิดขึน้จากข้อจ ากัดต่างๆในชุมชนบนพืน้ท่ีสูง อาทิ  ภูมิประเทศ ท่ีตัง้ของ
ชมุชนท่ีอยูห่า่งไกล และกระบวนการพฒันาไมอ่าจด าเนินงานได้เต็มท่ี เพราะพืน้ท่ีมกัอยู่ในเขตพืน้ท่ี
ป่า มีเส้นทางคมนาคมท่ีล าบาก ขณะเดียวกันการพัฒนาชุมชนบนพืน้ท่ีสูงท่ีผ่านมายังไม่มี ใช้ 
องค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของราษฎรในพืน้ท่ี การพัฒนาตามแนว
ทางการพฒันาในระบบปกตขิองชมุชนทัว่ไปในประเทศท่ีก าหนดจากภายนอก จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้วิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในชุมชนบนพืน้ท่ีสูงเปล่ียนแปลงการพึ่งพิงทนุทาง
สงัคมและเศรษฐกิจของชุมชนไปสู่การพึ่งพาปัจจยัอ่ืนๆภายนอกชุมชนเป็นหลกั การท่ีเกษตรกรใน
ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงให้ความส าคญักับปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีราคาดี ท าให้ระบบการผลิตเปล่ียนจาก
การเกษตรเพ่ือยงัชีพประกอบด้วยการปลกูพืชหลากหลายไปสูก่ารเกษตรเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นการปลกู
พืชเชิงเด่ียวและเน้นการพึ่งพาปัจจยัการผลิตจากภายนอกชุมชนเป็นหลกั ผลท่ีตามมาคือ ระบบ
ชีวภาพในชมุชนเปล่ียนแปลงไป นอกจากนัน้ผลผลิตการเกษตรส่วนใหญ่ต้องน าออกขายภายนอก
ชมุชนโดยมีพ่อค้าจากภายนอกเป็นผู้ก าหนดราคาผลผลิต ส่วนรายได้จากการขายดงักล่าวจะต้อง
น ากลบัไปซือ้ปัจจยัการผลิตและเคร่ืองอปุโภคบริโภคในครัวเรือน ถ้าครัวเรือนไม่สามารถสร้างรายได้
หรือก าไรเพิ่มขึน้ในภายหลงั ราษฎรในชุมชนบนพืน้ท่ีสูงย่อมประสบกับปัญหาความยากจนอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ นอกจากนีก้ารจดัตัง้กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มพฒันาอาชีพบนพืน้ท่ีสูง ส่วนใหญ่
เป็นการน ารูปแบบการด าเนินงานแบบกลุ่มของชมุชนพืน้ราบทัว่ไปมาใช้ และด าเนินการจดัตัง้ โดย
หนว่ยงานภายนอกชมุชน ขณะท่ีราษฎรในชมุชนยงัไม่มีพืน้ฐานเพียงพอในการให้ความคิดเห็นใดๆ
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ตัง้แตแ่รก แม้มีผู้น าชมุชนเป็นผู้ประสานงานหลกัระหว่างหน่วยงานภายนอกชมุชนกบัราษฎรก็ตาม 
ท าให้งานสว่นใหญ่ไม่บรรลผุลในการเพิ่มรายได้ให้กบัราษฎร ตรงกนัข้ามกลบัเพิ่มภาระให้ราษฎรท่ี
เป็นสมาชิก ต้องแบกรับภาระหนีส้ินท่ีเกิดจากการด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ ความล้มเหลวของ
กลุ่มพัฒนาอาชีพมักมาจากการขาดความสามารถด้านการจัดการและตลาด ภาวะหนีส้ินท าให้
ราษฎรในชุมชนบนพืน้ท่ีสูงยากจนลง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2546) นอกจากนัน้ ลักษมีและคณะ (2551) ยังพบว่าจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ เหตผุลหลกัของความยากจนมี 3 ตวัแปรด้วยกันคือ ขนาดพืน้ท่ีถือครอง  จ านวนปีท่ีได้รับ
การศึกษาสูงสุดของสมาชิกและรายจ่ายในการลงทุน ซึ่งสมัพนัธ์กับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การ
ผลิตทางการเกษตร คือผลได้จากการผลิตขึน้อยูก่บัปัจจยัท่ีดนิ แรงงาน และทนุเป็นหลกั   

     2)  ปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตร    โดยขาดความ รู้และ
ปัจจยัพืน้ฐานด้านการตลาด การประกอบอาชีพของชาวเขาสว่นใหญ่ท าการเกษตรเป็นอาชีพหลกั มี
การปลูกพืชและเลีย้งสตัว์ ส่วนอาชีพรองได้แก่ขายของป่า รับจ้าง ธุรกิจขนส่งและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน ปัญหาในการประกอบอาชีพในการเกษตร แยกได้ดงันี ้

     (1) ด้านการผลิต ชาวเขาบนพืน้ท่ีสงูเดิมประกอบอาชีพทางการเกษตรโดย
การท าไร่เล่ือนลอย ปัจจุบนัชาวเขาส่วนใหญ่หยุดการท าไร่หมุนเวียน ยงัมีบางส่วนท่ียงัตดัและเผา
ป่าเพ่ือท าการเกษตรแต่วงรอบของการหมุนเวียนมีระยะสัน้มากขึน้  เน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีท ากินท่ี
เหมาะสมมีน้อยและประชากรเพิ่มมากขึน้  ซึ่งเป็นอันตรายต่อทรัพยากรธรรมชาติท าให้ดินเส่ือม
โทรมเร็ว ประกอบกบัชาวเขาเกือบทัง้หมดท าการเกษตรแบบดัง้เดิมขาดการฟืน้ฟูความอดุมสมบรูณ์
ของดิน  ท าให้ผลผลิตท่ีได้น้อยเกินไปหรืออยู่ในระดบัต ่าท่ีไม่คุ้มกับค่าแรงงานท่ีได้ลงทุนไป เกิด
ความรู้สกึไมม่ัน่ใจตอ่การเพาะปลกู ในขณะเดียวกนัไมส่ามารถดิน้รนไปหาท่ีใหมไ่ด้เช่นแตก่่อน ทัง้นี ้
เพราะขาดความรู้การเกษตรท่ีเหมาะสม ผลผลิตท่ีได้รับจงึอยูใ่นระดบัต ่า แตต้่นทนุการผลิตสงู  

     (2) ด้านการตลาด เน่ืองจากชมุชนชาวเขาอาศยักระจดักระจายอยู่บนท่ีสงู 
รวมทัง้บางพืน้ท่ีท่ีอยูห่า่งไกลไมมี่เส้นทางคมนาคมท่ีน าผลผลิตไปสูต่ลาด ผลผลิตทกุชนิด การขนส่ง
ผลผลิตจึงยากล าบาก และมีต้นทุนสูง ระบบตลาดสินค้าเกษตรบนพืน้ท่ีสูง ปัจจุบนัประกอบด้วย
การผลิตเพ่ือขายในชุมชน การมีพ่อค้าท้องถ่ินน าไปขายตลาดภายนอก การมีพ่อค้าภายนอกไปรับ
ซือ้และระบบตลาดของโครงการหลวง ซึ่งมีขัน้ตอนท่ีมีการก าหนดราคาซือ้ขายล่วงหน้า มีการระบ ุ
ชนิด ปริมาณ คุณภาพ ราคา และเวลาส่งมอบท่ีชดัเจน รวมทัง้มีความเข้มข้นในการตรวจรับรอง
มาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ทัง้นีเ้กษตรกรส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์และ
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ทกัษะในการเพาะปลกูพืชท่ีดี รวมไปถึงมีการใช้เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต ซึง่มีชอ่งทางการจ าหน่าย
ผลผลิตของเกษตรกร ได้แก่ การจ าหน่ายผลผลิตให้โครงการหลวง บริษัทเอกชนเพ่ือจ าหน่ายตอ่ไป
ยงัตลาดปลายทางเป็น Super market ภายในประเทศและการส่งออกไปยงัตลาดตา่งประเทศโดย
ผลผลิตของเกษตรกรโครงการหลวงท่ีส่งออกจ าหน่ายสู่ตลาด ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
เพาะปลูกท่ีดี (GAP) มาตรฐาน GLOBALGAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นท่ียอมรับของ
กลุ่มตลาดคณุภาพสงู เช่น บริษัทการบินไทยจ ากัด(มหาชน) ตลาดประเทศญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ ฮ่องกง 
ไต้หวนั และตลาดกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ท าให้เกษตรกรมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 
จากการส่งผลผลิตออกจ าหน่ายผ่านตลาดมูลนิธิโครงการหลวง 282.68 ล้านบาท เพิ่มจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ร้อยละ 4.40  และเกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตเองมลูคา่ 222.97 ล้านบาท 
รวมเป็นมลูคา่ผลผลิตทัง้หมด 504.65  ล้านบาท (รายงานประจ าปีมูลนิธิโครงการหลวง, 2552) 
รูปแบบวิธีการผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดของโครงการหลวง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับเกษตรกรบนพืน้ท่ีสูง ขึน้อยู่กับความพร้อมของเกษตรกรในการปรับเปล่ียนวิธีการ
เพาะปลกูแบบดัง้เดิม ความเอาใจใส่ในการปฏิบตัิดแูล และทกัษะในการเพาะปลกูท่ีดี ทัง้หมดล้วน
เป็นปัจจยัท่ีจะส่งผลให้การด าเนินงานด้านการตลาดบนพืน้ท่ีสูงประสบความส าเร็จได้ เพ่ือใช้เป็น
ต้นแบบขยายผลการพัฒนาระบบตลาดสู่ชุมชนอ่ืนต่อไป (ไฉไล กองทอง และพรทิพย์ ผลเพิ่ม , 
2552) 

     3) ปัญหาการไม่มีสิทธ์ิถือครองท่ีดนิ  ตามสภาพท่ีเป็นอยู่ปัจจบุนัทัง้ชาวพืน้
ราบและชาวเขาท่ีอาศยัอยู่บริเวณท่ีสูง   ส่วนใหญ่ไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ส่วนท่ีเหลือเป็นการถือ
ครองท่ีดนิพืน้ท่ีป่าสงวนและในพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์และพืน้ท่ีของทางราชการรูปแบบตา่งๆ 

     4) ปัญหาการขาดแคลนโครงสร้างพืน้ฐาน ปัญหาโครงสร้างพืน้ฐานบนท่ี
สงูท่ีส าคญัคือ เส้นทางคมนาคมท่ียากล าบาก เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีลาดชนัและเป็นหบุเขา 
ท าให้การเดนิทางไมส่ะดวกและมีพืน้ท่ีห่างไกลรวมทัง้เส้นทางคมนาคมบางแห่งใช้ได้เฉพาะฤดกูาล 
พืน้ท่ีส่วนใหญ่ยงัไม่มีรถโดยสารประจ าทาง นอกจากนีย้งัมีปัญหาการให้บริการไฟฟ้าของรัฐยงัไม่
ทัว่ถึง รวมทัง้ขาดแคลนน า้เพ่ือการอปุโภคบริโภคของประชากรบนพืน้ท่ีสงูยงัขาดน า้ด่ืมและน า้ใช้ ท่ี
มีความสะอาดและปลอดภยั และบางแหง่ไมมี่น า้อปุโภคบริโภคเพียงพอ  

     5) แหล่งท่องเที่ยวที่ทรุดโทรม   พืน้ท่ีสงูของประเทศไทยประกอบด้วย ป่า
ธรรมชาติ น า้ตก วฒันธรรมและวิถีชีวิตของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู ปัจจบุนัขาดระบบการจดัการท่ีดี และ
กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน รวมทัง้กิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ เช่น การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่  2 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)                                 

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                            2 - 71 

สิ่งแวดล้อมทัง้ทางตรงและทางอ้อม ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับนกัท่องเท่ียว  ขาดการบริหาร
จดัการท่ีดีท าให้แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมประเพณีดัง้เดมิ 

   2.10.3 ปัญหาด้านสังคม 

     1) ปัญหาสุขอนามัยของประชากรบนพืน้ท่ีสูง โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ต ่า
มาก กลา่วคือ 
     (1) การเพิ่มประชากรโดยธรรมชาติ  ประชากรบนพืน้ท่ีสงูยงัคงมีอตัราเพิ่ม
ประชากรสงูอยู ่เน่ืองจากอยูใ่นพืน้ท่ีห่างไกลและยากตอ่การเข้าถึงบริการ ดงันัน้กรมอนามยั  ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบการวางแผนครอบครัวของประเทศไทย  จึงมีนโยบายปรับเปล่ียน
กลุ่มเป้าหมายจากประชากรทัว่ไป มาเน้นการด าเนินการในกลุ่มประชากรบนพืน้ท่ีสูง จากผลการ
ส ารวจโครงสร้างประชากรชาวพืน้ท่ีสงู 6 เผา่หลกัคือ เผ่ากะเหร่ียง ม้ง มเูซอ เย้า ลีซอ และอีก้อ ในปี 
พ.ศ 2539 ของศนูย์พฒันาอนามยัพืน้ท่ีสงู ก็พบว่าประชากรบนพืน้ท่ีสงู  ยงัคงมีอตัราเพิ่มประชากร
เทา่กบั 2.23 ซึง่นบัวา่ยงัสงูอยูม่ากเม่ือเปรียบเทียบกบัประชากรพืน้ราบ (กรมอนามยั, 2551)   
     (2) การเจ็บป่วย สาเหตุท่ีเจ็บป่วยส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดต่อและการ
สุขาภิบาล เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร ไข้มาเลเรีย เป็นต้น และยังมี
รายงานผู้ เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ของกลุ่มหมู่บ้านตา่งๆ สูงถึงร้อยละ 35.88  (กองพฒันาการเกษตร
พืน้ท่ีเฉพาะ, 2551) นอกจากนัน้แล้วชาวเขายงัไม่ค านึงถึงการรักษาความสะอาดของร่างกาย การ
ปลกูบ้านเรือนมืดทึบไม่ถกูสขุลกัษณะ ไม่รักษาสขุภาพพืน้ฐาน เช่น ความสะอาดของเคร่ืองอปุโภค
บริโภค ไม่มีส้วมใช้ การเลีย้งสตัว์ไว้ใต้ถุนบ้านท่ีไม่ถกูสขุลกัษณะซึ่งก่อให้เกิดเชือ้โรคตา่งๆ และยงั
อาศยัหมอผีในการรักษาโรคภยัไข้เจ็บอีกด้วย ท าให้เกิดการเจ็บป่วยและสขุภาพอนามยัเส่ือมโทรม 
     (3) การระบาดของยาเสพติด เน่ืองมาจากคนบนพืน้ท่ีสงูมีการใช้ฝ่ินเป็นยา
รักษาโรคมาตัง้แต่อดีต และ ใช้เป็นเคร่ืองผ่อนคลายทางอารมณ์ สังคม โดยใช้สืบต่อกันมาตาม
ประเพณีและสภาพทัว่ไปในสงัคม ประกอบกบัพืน้ท่ีชมุชนตัง้อยู่ห่างไกล กระจดักระจาย บางชมุชน
อยู่ในเส้นทางล าเลียงของยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน จึงท าให้การระบาดของยาเสพติด
ประเภทตา่งๆ ไปสูช่มุชนได้ง่าย 
     (4) การโภชนาการ มีภาวะทุพโภชนาการสูงมาก เน่ืองจากการประกอบ
อาชีพสว่นใหญ่ของคนบนพืน้ท่ีสงูเป็นการท าการเกษตร การท่ีผลิตผลทางการเกษตรไม่เพียงพอตอ่
การด ารงชีพ การมีจ านวนประชากรในครัวเรือนท่ีสูง ท าให้ขาดแคลนอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย และจากความเป็นอยูแ่ร้นแค้น ท าให้เกิดภาวะทพุโภชนาการท่ีสงู 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่  2 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)                                 

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                            2 - 72 

     (5) การเข้าถึงบริการสาธารณสขุของรัฐน้อย เน่ืองจากพืน้ท่ีสงูอยู่ห่างไกล 
การคมนาคมไม่สะดวกยากแก่การเข้าถึงของรัฐ ท าให้ขาดสถานบริการด้านสาธารณสุข และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัประชากรบนพืน้ราบแล้วยงัมีความแตกตา่งกนัมาก  

     2) ปัญหาการขาดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  โดยภาพรวมชมุชนบนพืน้ท่ีสูงยงั
ได้รับการศึกษาน้อยและไม่ทั่วถึง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากชุมชนบนพืน้ท่ีสูงยังไม่เห็นคุณค่าของ
การศกึษา ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ตัง้บ้านเรือนอยู่ในเขตป่าหวงห้ามของทางราชการไม่มีเอกสารสิทธ์ิ
ในพืน้ท่ีท ากินและท่ีอยู่อาศยั สภาพภูมิประเทศอยู่ห่างไกลทรุกนัดาร การคมนาคมไม่สะดวก ท าให้
เดก็และเยาวชนชาวเขาเหลา่นัน้ไมส่ามารถเดินทางมาเรียนหนงัสือในโรงเรียน หรือสถานศกึษาของ
รัฐท่ีจดับริการไว้ได้ ท าให้เยาวชนชาวเขาเหล่านีข้าดโอกาสทางการศกึษา (กองสงเคราะห์ชาวเขา, 
2545) ชาวไทยภเูขาท่ีอยูใ่นวยัศกึษา คือ อายตุัง้แต ่13 ปีขึน้ไป มากกว่าคร่ึงคือ ร้อยละ 65.40 ได้รับ
การศกึษาและไม่ได้รับการศกึษาร้อยละ 34.60 (กองพฒันาเกษตรท่ีสงู, 543) แตช่าวเขาท่ีอยู่ในวยั
ท างานส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา ก่อให้เกิดปัญหาความไม่รู้ และงมงายต่อสิ่งท่ียึดถือปฏิบตัิใน
ด้านความเช่ือยากแก่การพฒันา และภาษาก็เป็นอปุสรรคท่ีส าคญั ป็นปัญหาส าคญัอย่างยิ่งในด้าน
การพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง  

     3) ปัญหาการเพิ่มขึน้ของประชากรและการอพยพย้ายถิ่น  จ าแนกได้เป็น 
2 ประเภท คือ 

     (1) การอพยพหลบหนีเข้าเมืองจากนอกประเทศ การย้ายถ่ินจากนอก
ประเทศของประชากรบนท่ีสงู ก่อให้เกิดแรงกดดนัตอ่การใช้ท่ีดินบนท่ีสูงจนเกินขีดความสามารถใน
การรองรับของทรัพยากร มีผลตอ่ปัญหาการลดลงของพืน้ท่ีป่าต้นน า้ และตอ่ปัญหาความเส่ือมโทรม
ของระบบนิเวศน์บนท่ีสูง นอกจากนัน้ยังมีปัญหาการเคล่ือนย้ายของประชากรบนท่ีสูง ทัง้ผู้ ท่ีมี
สญัชาตไิทยและชาวตา่งด้าวเข้าไปในเมืองในลกัษณะของแรงงานไร้ฝีมือราคาถกู และมีจ านวนหนึ่ง
ถกูดงึดดูเข้าไปท างานท่ีเป็นปัญหาเชน่ แรงงานเดก็และโสเภณี ย่ิงไปกวา่นัน้ การเคล่ือนย้ายแรงงาน
ของประชากรบนท่ีสูงตามรอยต่อแนวพรมแดนยงัมีผลกระทบต่อปัญหาความมัน่คงตามชายแดน
และปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน, 
2543) ปัญหาการย้ายถ่ินจากนอกประเทศเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง การด าเนินการเพ่ือสกัดกัน้และ
ผลกัดนัการอพยพ ในการปฏิบตัิไม่สามารถกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทนัท่วงที เน่ืองจาก
ระบบการป้องการอพยพไม่ได้ครอบคลมุทกุพืน้ท่ี ตลอดจนยงัขาดการด าเนินงานผลกัดนัผู้ ท่ีอพยพ
เข้ามาให้กลบัออกไปอยา่งตอ่เน่ืองและทนัการณ์ การอพยพเข้ามาของชาวเขาจากนอกประเทศเป็น



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่  2 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)                                 

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                            2 - 73 

การซ า้เตมิปัญหาภายในให้รุนแรงยิ่งขึน้ และการแก้ไขปัญหาจะไม่สามารถก าหนดขนาดของปัญหา
ได้ชดัเจน  
     (2) การย้ายถ่ินภายในประเทศ มกัมีการย้ายถ่ินอยู่เสมอของคนบนพืน้ท่ีสูง 
ซึ่งเป็นการย้ายถ่ินเพ่ือหาท่ีท ากินใหม่ท่ีอุดมสมบูรณ์กว่าท่ีเดิม เพราะคนบนพืน้ท่ีสูงมักท าไร่        
เล่ือนลอยเป็นส่วนใหญ่ เม่ือดินขาดความอุดมสมบรูณ์ก็จะโยกย้ายเพ่ือหาท่ีดินใหม่ท่ีอดุมสมบรูณ์
กว่าซึ่งท าให้เกิดปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเป็นการยากตอ่การจดั
ระเบียบการปกครอง ลกัษณะการย้ายถ่ินมกัจะย้ายเป็นครัวเรือนหรือกลุม่บ้าน  

     4) ปัญหาด้านสังคมในอนาคต ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงอาศยัอยู่อย่างกระจัด
กระจาย และมีวฒันธรรมเฉพาะ อาศยักฎระเบียบชุมชน และความเช่ือทางศาสนาเป็นกรอบการ
ด ารงชีวิต และการสร้างความสงบสุขในสงัคม ลกัษณะเช่นนีท้ าให้ชุมชนมีภูมิต้านทานต่อการ
เปล่ียนแปลงน้อย ปัจจุบนัสังคมของชุมชนชาวเขาเปิดสู่สงัคมภายนอกมากขึน้  ท าให้มีความ
ล่อแหลมตอ่ปัญหาตา่งๆ ทัง้ปัญหาเยาวชน การขาดจิตส านึกตอ่สงัคม การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
โรคเอดส์ รวมทัง้ปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ขณะเดียวกันเยาวชนบนพืน้ท่ีสูงมี
แนวโน้มท่ีจะอพยพไปประกอบอาชีพในเมืองมากขึน้ ท าให้มีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานในชมุชน   

     5) ปัญหาความขัดแย้งอ่ืนๆ   เน่ืองจากพืน้ท่ีสูงมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
มากมายมีหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน และองค์กรพฒันาเอกชนท่ีรับผิดชอบ จะเห็นได้ว่ายงัขาด
การประสานงานและมกัมีความขดัแย้งกนัอยู่ จึงเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าเกณฑ์ดงักล่าวขาดการน าเอามา
มิติทางจิตวิทยาทางสังคม และวัฒนธรรมชุมชนและชนเผ่า ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วม
ก าหนด จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสงัคม การเมือง และส่งผลกระทบต่อความมัน่คง และการ
จดัการทรัพยากรและระบบนิเวศน์ปราศจากการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได้และไม่มีวันสิน้สุด (ส านักบริการวิชาการ, 2544) ท าให้มีมุมมองต่อการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาต ิลุม่น า้และป่าไม้ท่ีแตกตา่งกนั จงึก่อให้เกิดความขดัแย้งหลกัๆ 2 ประการ คือ  
     (1) ความขดัแย้งท่ีเกิดจากนโยบาย ข้อกฎหมายหรือระเบียบท่ีไม่สามารถ
น าไปปฏิบตัิได้ ในการพัฒนาท่ีด าเนินการมาแล้วมักเกิดขึน้เสมอ เพราะทุกองค์กรต่างมุ่งให้การ
พฒันาตอบสนองตอ่ภารกิจของตนเอง ท าให้ขาดการบรูณาการในการปฏิบตังิาน  
     (2) การปรับตัวของประชากรต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนกับ
วฒันธรรมภายนอก สืบเน่ืองจากสงัคมชมุชนบนพืน้ท่ีสงู เดิมเป็นสงัคมบพุกาล และหนัมาสู่กระแส
สังคมภายนอก ยุคหลังการเลิกปลูกฝ่ิน และเทคโนโลยีส่ือสารสมัยใหม่ สามารถเข้าถึงได้ทุก
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ครัวเรือน รวมทัง้การท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ ท าให้เกิดกระแสทันสมัยท่ีเลียนแบบสังคมภายนอก 
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้การด ารงชีพและวิถีชีวิตดัง้เดมิ   

   2.10.4 ปัญหาด้านความม่ันคงและยาเสพตดิ 

      1) ปัญหาการปลูกฝ่ิน 
     การปลูกฝ่ินเป็นการท าไร่เล่ือนลอยชนิดหนึ่ง  โดยการปลกูฝ่ินหลังจากปลูก
ข้าวโพดในชว่งปลายฤดฝูน ผลผลิตฝ่ินถึง 200 ตนัตอ่ปี ประเทศไทยเคยมีการแก้ปัญหาการปลกูฝ่ิน 
รัฐบาลได้ด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองตลอดมา โดยในระยะแรก มีหนว่ยงานตา่งๆ ได้แก่ ต ารวจตระเวน
ชายแดน และกรมประชาสงเคราะห์ เป็นผู้ รับผิดชอบ ในปีพ.ศ. 2512  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  
ทรงโปรดเกล้าฯ จดัตัง้โครงการหลวงพฒันาชาวเขาขึน้ เร่ิมพฒันารูปแบบของการปลูกพืชทดแทนฝ่ิน  
นอกจากนัน้ต่อมามีความช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติในการพัฒนาชาวเขาเพ่ือปลูกพืช
ทดแทนฝ่ิน เช่น โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขา (CRCD)  ไทย-UNFDAC และโครงการ
พฒันาลุ่มน า้แม่แจ่ม เป็นต้น ส ารวจพืน้ท่ีปลูกฝ่ินเม่ือปี พ.ศ. 2519 โดยส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และความร่วมมือจากหน่วยควบคุมยาเสพติดแห่ง
สหประชาชาต ิ(UNODC ในปัจจบุนั)  และประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป โดยรายละเอียดได้กล่าวไว้ในบท
ท่ี 3  ซึง่จากการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีผ่านมาท าให้ประเทศไทยใช้เวลา  40 ปี  คือตัง้แตปี่พ.ศ. 
2502 - พ.ศ.2546 จึงสามารถลดพืน้ท่ีปลูกฝ่ิน จาก 112,000 ไร่ จ านวนผลผลิต 145 ตนั จนเหลือ
ประมาณ 5,266 ไร่ จ านวนผลผลิต 20.3 ตนั ในปี พ.ศ. 2546  แต่ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา พืน้ท่ีปลูก
ฝ่ินกลบัมีปริมาณเพิ่มสงูขึน้จาก 744 ไร่ในฤดกูาลปลกูปี 2547/48  เพิ่มเป็น 984 ไร่ในฤดกูาลปลกูปี 
2548/49 และเพิ่มเป็น 1,445 ไร่ในฤดกูาลปลกูปี 2549/50  ซึง่สามารถสรุปประเด็นปัญหาตอ่เน่ืองท่ี
เกิดขึน้บนพืน้ท่ีสูงจากการปลูกฝ่ินท่ีผ่านมาและเง่ือนไขสนบัสนุนท่ียงัคงท าให้ปัญหาการปลูกฝ่ิน
ยงัคงมีอยูไ่ด้ 3 ประเดน็ ดงันี ้

      (1) ด้านเศรษฐกิจ 
       เน่ืองจากชาวเขาได้ท าการปลกูฝ่ินมาเป็นเวลานานจนมีความช านาญ
และลกัษณะทางกายภาพของถ่ินท่ีอยู่เอือ้อ านวย มีแรงงานพร้อมหรือเพียงพอจะปลกูฝ่ิน ในขณะท่ี
ท าการปลูกพืชอย่างอ่ืนมีประสิทธิภาพต ่า ท าให้เกิดการขาดแคลนรายได้ท่ีจะใช้จ่ายในการอุปโภค
และบริโภค ประกอบกับแรงหนุนจากทุนภายนอกชุมชนท าให้ ชาวเขาท่ีอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลต่อการ
ต่อการเข้าถึงของเจ้าหน้าท่ี  จึงหวนกลบัมาปลูกฝ่ินโดยมีลกัษณะการปลูกท่ีซับซ้อนกว่าเดิม เพ่ือ
สนองความต้องการรายได้ดงักลา่ว  ฝ่ินให้ความได้เปรียบแก่ชาวเขา ทัง้ทางด้านราคาและการตลาด 
การได้เปรียบทางด้านการขนสง่และการเก็บรักษา  ปัจจบุนัราคาฝ่ินกบัสงูขึน้กว่าแตก่่อนมาก ท าให้
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ผลตอบแทนสูงกว่าผลผลิตของพืชชนิดอ่ืนๆ จากพืน้ท่ีเดียวกันซึ่ง เม่ือเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ี
ได้รับจากฝ่ินเห็นได้ว่าฝ่ินมีราคาขายส่งในประเทศ 40,000 – 70,000 บาทตอ่จ๊อย และขายปลีกสูง
ถึง 100,000 – 134,400 บาทต่อจ๊อย (1 จ๊อย หนัก 1.6 กิโลกรัม) ในขณะท่ีสมัยเดิมราคาจ๊อยละ 
3,000 – 15,000 บาท ขึน้กบัฤดกูาล ส่วนทางด้านตลาดมีพ่อค้าเข้าไปรับซือ้ถึงแหล่งผลิต และยงัมี
การสนับสนุนเทคโนโลยีและระบบตลาดจากบุคคลภายนอก โดยพบว่าการปลูกฝ่ินในยุคปัจจุบนั
ต่างจากการปลูกในยุคก่อน โดยมีการใช้ระบบการให้น า้ สารเคมีก าจัดวัชพืช และปุ๋ ยเพ่ือเพิ่ม
ผลผลิต ซึ่งจากอดีตผลผลิตจากเนือ้ท่ีเพาะปลูก 1 ไร่ จะมีน า้หนกัประมาณ 1 กิโลกรัม (พงษ์ศกัดิ์, 
2535) และโดยเฉล่ียผลผลิตอยู่ท่ี1 กิโลกรัมตอ่ไร่ แตปั่จจบุนัอาจได้ผลผลิตสงูถึง 2.5 กิโลกรัมตอ่ไร่ 
นอกจากนัน้ยังมีความพยายามท่ีจะปลูกฝ่ินนอกฤดู แต่ได้ผลผลิตน้อยเพียง 0.5 กิโลกรัมต่อไร่  
นบัเป็นการเร่ิมต้นท่ีอนัตรายตอ่ประเทศ  นอกจากนีรู้ปแบบการปลกูฝ่ินมีการพฒันาไปมากโดยมีทัง้
ลกัษณะการปลูกหลบซ่อนหรือปลูกในท่ีก าบัง ร้อยละ 80 ปลูกเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยกระจัด
กระจายขนาดไม่ถึง 1 ไร่ การปลูกหลายรุ่นในแปลงเดียวกัน การปลูกเป็นแถวเป็นแนวคล้ายแปลงผกั 
ตลอดจนการปลูกปะปนกับพืชสวนพืชไร่ชนิดอ่ืนๆ  ซึ่งสร้างความยากล าบากทัง้ตอ่การส ารวจทาง
อากาศและการตดัท าลาย (แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลูกฝ่ิน
อยา่งยัง่ยืน ระยะเวลา 8 ปี  (พ.ศ.2552 - พ.ศ.2559), 2551) ถึงแม้ว่าจากการด าเนินงานของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาการปลกูฝ่ินอยา่งตอ่เน่ืองก็ตาม แตก็่ยงัพบว่ามีร้อยละของกลุ่มหมู่บ้านท่ีมีคนค้า
ยาเสพตดิร้อยละ 43.97 (กองพฒันาเกษตรท่ีสงู, 2543)   

      (2) ด้านสงัคม 
       สงัคมของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงยังคง เป็นสงัคมแบบดัง้เดิม มีการบริโภค
อาหารไม่ถูกสุขลกัษณะและครัวเรือนขาดสุขอนามยั ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคระบบ
ทางเดินอาหาร ฝ่ินเป็นสิ่งเดียวท่ีชมุชนรู้ว่าสามารถใช้รักษาโรคปวดเม่ือยท่ีเกิดจากการท างานหนกั
ในไร่ได้ จึงจ าเป็นต้องมีฝ่ินเพ่ือใช้เป็นยารักษาโรค เช่น แก้ปวดท้อง  และเป็นปัจจัยส าคญัในการ
แลกเปล่ียนหรือคา่จ้างแรงงาน นอกจากนีย้งัใช้ในพิธีกรรมตา่งๆ กระทัง่ใช้ในการต้อนรับทางสงัคม
ของชมุชนชาวเขาบางส่วน จึงยงัรู้สึกว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องปลกูฝ่ินเพ่ือตอบสนองตอ่ชีวิตแบบ
ดัง้เดิม  พบว่าหมู่บ้านท่ีมีผู้ติดยาร้อยละ 72.18 และมีผู้ติดยาเสพติดตอ่กลุ่มหมู่บ้าน เฉล่ีย 17.04 คน 
(กองพฒันาเกษตรท่ีสงู, 2543) และความหา่งไกลของพืน้ท่ีและการขาดโอกาสของเกษตรกรในพืน้ท่ี
ทรุกันดาร ท าให้ขาดแคลนด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุข การศึกษา และโอกาสในการประกอบ
อาชีพ  รวมทัง้ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต ตลอดจนการคมนาคมไม่สะดวก  และการก ากับดูแล
ชว่ยเหลือจากภาครัฐเข้าถึงได้ยาก ท าให้การเข้าไปชว่ยเหลือและแก้ไขปัญหาท าได้ยากและไม่ทัว่ถึง 
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อีกทัง้ยงัมีปัญหาการด าเนินงานในระบบกลไกปกติของหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีข้อจ ากดัท่ีไม่สามารถขจดั
ปัญหาได้อยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

      (3) ด้านการเมืองและความมัน่คงของประเทศ 
       เน่ืองจากชาวเขามีระบบเศรษฐกิจและสงัคมท่ีถกูก าหนดโดยฝ่ิน และ
พืน้ท่ีปลูกฝ่ินส่วนใหญ่อยู่บริเวณใกล้ชายแดนอนัเป็นเขตปฏิบตัิการของฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งง่ายต่อ
การแทรกซมึยยุงให้ชาวเขาท าผิดกฎหมายโดยการปลกูฝ่ิน นอกจากชาวเขาจะได้รับการยยุงผลกัดนั
จากกลุ่มทุนภายในประเทศท่ีมุ่งสร้างรายได้จากยาเสพติด ยงัได้รับการผลกัดนัจากกลุ่มการเมือง
ระหว่างประเทศอีกด้วย การต่อสู้ทางการเมืองของชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือของประเทศไทยและ
บริเวณใกล้เคียงผูกพนักับฝ่ินในระดบัสูงเน่ืองจากฝ่ินเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ สามารถขายเป็น   
เงินสดเพ่ือซือ้อาวธุหรือจดัตัง้กองก าลงั บางครัง้ก็ใช้แลกอาวธุโดยตรง เม่ือการตอ่สู้ทางการเมืองใน
ลกัษณะนีย้งัอยูก็่ยอ่มเป็นสาเหตท่ีุผลกัดนัให้ชาวเขาสว่นหนึง่ปลกูฝ่ินตอ่ไป (พงษ์ศกัดิ,์ 2535)  

จากสถานการณ์การกลบัไปสูก่ารปลกูฝ่ินเพ่ือการค้าของเกษตรกรในพืน้ท่ีด้อย
โอกาสบนพืน้ท่ีสูง โดยมีเง่ือนไขสนับสนุนหลายประการดงักล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นอนัตรายอย่าง
มากส าหรับประเทศ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ในการก่อปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ความ
มั่นคงของประเทศและปัญหาการยอมรับของนานาชาติ  เพ่ือให้การแก้ไขปัญหามีความชัดเจน 
จ าเป็นต้องจดักระบวนการท างานในเชิงบรูณาการ ท่ีครอบคลมุทัง้การพฒันาสงัคมและชมุชน และ
การบงัคบัใช้กฎหมาย โดยอาศยัฐานความรู้ท่ีเหมาะสม ควบคูก่บัการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั
ชมุชน และการฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีขบัเคล่ือนด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานและชมุชนท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน ควรจะมีการบรูณาการ
อยา่งจริงจงั ระหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน และกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน   

 2.11 สภาพปัญหาในบริบทลุ่มน า้บนพืน้ท่ีสูง 

    พืน้ท่ีลุม่น า้ของประเทศไทยในปัจจบุนั มีปัญหาด้วยสาเหตมุาจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
และทรัพยากรท่ีดินท่ีไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ทรัพยากรและระบบนิเวศน์เป็นอย่างมาก 
เช่น ทรัพยากรป่าไม้ถกูท าลายเพ่ือท าพืน้ท่ีเกษตรกรรมท าให้สภาพพืน้ท่ีสญูเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศน์เกิดการเปล่ียนแปลง นอกจากนี ้ ยงัเกิดผลกระทบตอ่ทรัพยากรน า้ใน
พืน้ท่ีลุ่มน า้ท่ีมีการจดัการไม่ดีพอ กล่าวคือ ในพืน้ท่ีลุ่มน า้หลายแห่งในช่วงเวลาท่ีผ่านมา จะเกิดน า้ท่วม
ฉับพลันรุนแรงในฤดฝูนและเกิดการขาดแคลนน า้หรือภาวะภัยแล้งในฤดูแล้ง แนวทางการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรในพืน้ท่ีลุ่มน า้ในปัจจบุนั ต้องการวิธีการท่ีมีความเข้าใจความซบัซ้อนของปัญหา
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มากขึน้ เน่ืองจากทกุอยา่งมีผลกระทบเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกนัหมดตัง้แตก่ารท าเกษตรกรรมบนท่ีสงูท่ี
ส่งผลกระทบตอ่ทรัพยากรป่าไม้ ท่ีดิน แหล่งน า้ ภูมิอากาศ ซึ่งก่อให้เกิดสภาพความกดดนัตอ่การ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรบนพืน้ท่ีสูง  รวมถึงความไม่มั่นคงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีลุม่น า้แตล่ะแหง่ 

   สภาพปัญหาของแตล่ะลุ่มน า้ท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีชมุชนบนพืน้ท่ีสงู 20 จงัหวดัจ านวน 14 
ลุม่น า้ ได้แก่ ลุม่น า้สาละวิน ลุม่น า้ปิง ลุม่น า้วงั ลุม่น า้ยม ลุม่น า้นา่น ลุม่น า้กก ลุ่มน า้โขง ลุ่มน า้แม่กลอง 
ลุม่น า้ทา่จีน ลุม่น า้สะแกกรัง ลุ่มน า้ป่าสกั ลุ่มน า้เพชรบรีุ ลุ่มน า้ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขนัธ์ และ ลุ่มน า้
ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกซึ่งมีรายละเอียดสภาพปัญหาของแตล่ะพืน้ท่ีลุ่มน า้  ดงันี ้(ตารางท่ี 
2.19) 
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บทที่ 1 
บทที่ 1 

     ตารางท่ี 2.18 สรุปข้อมลูการปลกูฝ่ินและการตดัท าลายฝ่ินปี 2522/23 ถึงปี 2550/51 

ปีการปลูกฝ่ิน 

 

พืน้ที่ปลูกฝ่ิน 

(ไร่) 

ผล 

ผลิตฝ่ิน 

(กก./ไร่) 

ผลผลิตฝ่ิน
รวม 

(เมตริกตัน) 

พืน้ที่ตัด
ท าลาย 

(ไร่) 

พืน้ที่ตัด 

ท าลาย 

(ร้อยละ) 

พืน้ที่ปลูกฝ่ิน
คงเหลือ 

(ไร่) 

ผลผลิตฝ่ิน
คงเหลือ

(เมตริกตัน) 

2522/2523 26,440.00 0.53 14.084 - - 26,440.00 14.084 

2523/2524 37,661.00 1.29 48.565 - - 37,661.00 48.565 

2524/2525 46,196.00 1.24 57.158 - - 46,196.00 57.158 

2525/2526 34,568.00 0.97 33.527 - - 34,568.00 33.527 

2526/2527 43,333.00 0.83 35.949 - - 43,333.00 35.949 

2527/2528 54,853.00 0.63 34.674 3,000.00 5.47 51,853.00 32.667 

2528/2529 25,789.00 1.01 25.896 10,613.00 41.15 15,176.00 15.328 

2529/2530 23,470.00 1.04 24.291 19,768.00 84.23 3,702.00 3.850 

2530/2531 28,443.00 0.96 27.191 10,876.50 38.24 17,566.50 16.864 

2531/2532 30,100.00 1.66 49.966 11,459.50 38.07 18,640.50 30.943 

2532/2533 26,109.00 1.76 45.491 14,970.00 57.34 11,139.00 19.605 

2533/2534 23,295.00 2.56 59.635 21,076.00 90.47 2,219.00 5.681 

2534/2535 18,854.00 1.84 34.691 13,422.00 71.19 5,432.00 9.995 

2535/2536 16,906.00 2.30 38.951 10,663.93 63.08 6,242.07 14.357 

2536/2537 11,198.00 1.08 12.094 8,209.00 73.31 2,989.00 3.228 

2537/2538 4,680.00 1.52 7.110 3,622.02 77.39 1,057.98 1.608 

2538/2539 7,839.00 2.20 17.246 5,537.39 70.64 2,301.61 5.064 

2539/2540 8,783.66 2.00 17.567 6,581.32 74.93 2,202.34 4.405 

2540/2541 9,285.99 1.80 16.715 4,471.55 48.15 4,814.44 8.666 

2541/2542 9,006.58 1.80 16.212 5,051.25 56.08 3,955.33 7.120 

2542/2543 6,796.20 1.80 12.233 4,734.49 69.66 2,061.71 3.711 

2543/2544 6,897.40 2.00 13.795 5,199.74 75.39 1,697.66 3.395 

บทที่ 2 
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ปีการปลูกฝ่ิน 

 

พืน้ที่ปลูกฝ่ิน 

(ไร่) 

ผล 

ผลิตฝ่ิน 

(กก./ไร่) 

ผลผลิตฝ่ิน
รวม 

(เมตริกตัน) 

พืน้ที่ตัด
ท าลาย 

(ไร่) 

พืน้ที่ตัด 

ท าลาย 

(ร้อยละ) 

พืน้ที่ปลูกฝ่ิน
คงเหลือ 

(ไร่) 

ผลผลิตฝ่ิน
คงเหลือ

(เมตริกตัน) 

2544/2545 7,857.11 4.08 32.057 6,183.24 78.70 1,673.86 6.829 

2545/2546 5,265.58 3.85 20.272 4,794.77 91.05 470.81 1.812 

2546/2547 803.31 2.50 2.011 762.07 94.87 41.27 0.103 

2547/2548 744.09 2.50 1.860 689.02 92.60 55.07 0.137 

2548/2549 984.00 2.50 2.460 957.71 97.33 26.29 0.066 

2549/2550 1,444.55 2.50 3.611 1,373.26 95.06 71.29 0.178 

2550/2551 1,800.40 2.50 4.501 1,777.86 98.75 22.54 0.056 

ท่ีมา : สถาบนัส ารวจและติดตามการปลกูพืชเสพติด สงักดัส านกังาน ป.ป.ส., 2551 
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ตารางท่ี 2.19 สภาพปัญหาของแตล่ะพืน้ท่ีลุม่น า้ 
ลุ่มน า้ สภาพปัญหา 

1. ลุม่น า้สาละวิน 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) ปัญหาอุทกภยั  
สภาพการเกิดอทุกภยัในลุม่น า้สาละวินท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ที่สงูได้แก่  เกิดจากการที่

มีฝนตกหนกัและน า้ป่าไหลหลากจากต้นน า้ลงมามากจนล าน า้สายหลกัไม่สามารถระบาย
น า้ได้ทนั พืน้ที่ที่เกิดน า้ท่วมเป็นประจ าได้แก่  อ าเภอขุนยวม ก่ิงอ าเภอปางมะผ้า อ าเภอ 
แมล่าน้อย อ าเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่่องสอน และอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก และแม่น า้สาย
หลกัตืน้เขิน มีความสามารถระบายน า้ไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถระบายน า้ลงได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ ส าหรับพืน้ที่ท่ีเกิดน า้ทว่มเป็นประจ า ได้แก่ บริเวณอ าเภอ แม่สะเรียง อ าเภอปาย 
และอ าเภอสบเมย จงัหวดัแมฮ่่องสอน เป็นต้น  

พืน้ที่ประสบอุทกภัยในลุ่มน า้สาละวิน ได้รวบรวมข้อมูลพืน้ที่เสี่ยงอุทกภัยและ
โคลนถล่มจากศูนย์ป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้
รวบรวมข้อมลูหมูบ้่านที่ประสบปัญหาอทุกภยัในรูปแบบตา่ง ๆ  ได้แก่ น า้ท่วมขงั น า้ไหลล้นตลิ่ง 
น า้ป่าไหลหลาก และโคลนถลม่ โดยหมูบ้่านท่ีประสบปัญหาอทุกภยัสว่นใหญ่จะอยูใ่นพืน้ที่
จงัหวดัแมฮ่่องสอนถึง ร้อยละ 65.87 ของหมูบ้่านท่ีประสบอทุกภยัทัง้หมด  

2) ปัญหาภยัแล้ง 
 พืน้ที่ประสบภยัแล้งในลุม่น า้สาละวิน ได้รวบรวมข้อมูลแหล่งน า้และสภาพการใช้
น า้จากรายงานข้อมูลพืน้ฐานระดบัหมู่บ้าน จากแบบส ารวจ กชช.2ค. ปี 2542 ของส านกั
นโยบายและสารสนเทศการงบประมาณ ส านกังบประมาณ พบว่าในลุ่มน า้สาละวิน เป็น
หมูบ้่านท่ีประสบกบัปัญหาภยัแล้ง ร้อยละ 70.00 ซึ่งขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตร  ร้อยละ 
30.94 ขาดแคลนทัง้น า้เพื่อการอปุโภค-บริโภค และน า้เพื่อการเกษตรร้อยละ 39.06  โดย
หมู่บ้านที่ประสบปัญหาภยัแล้งส่วนใหญ่จะอยู่ในพืน้ที่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 58.26 
ของหมูบ้่านท่ีประสบปัญหาภยัแล้งทัง้หมด  

2. ลุม่น า้ปิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ปัญหาภยัแล้งและการขาดแคลนน า้ 
ประกอบด้วย ปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการอุปโภคบริโภค พบว่า ในสภาพ

ปัจจบุนัประชาชนในชนบทที่มีระบบประปาหมู่บ้านหรือประปาชนบทใช้ในเกณฑ์ที่ต ่ากว่า
ร้อยละ 70 ของจ านวนหมู่บ้านยงัมีอยู่ในหลายพืน้ที่ เช่น ในลุ่มน า้สาขาแม่ปิงสว่นที่ 1 แม่
แตง แมง่ดั แมปิ่งสว่นท่ี 2  แมก่วง  แมแ่จ่ม และในลุม่น า้สาขาของปิงตอนลา่ง สว่นปัญหา
ภยัแล้ง มีปัญหารุนแรงในลุม่น า้แมอ่าว  ซึง่ท าให้ต้องมีการใช้น า้บาดาลเพื่อการเกษตรสงู  เป็น
ผลให้เกิดวิกฤติด้านน า้บาดาลตามมา  สว่นปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตร 

2) ปัญหาน า้ท่วม  
ในสว่นของลุม่น า้ปิงตอนบน  ซึง่มีภมูิประเทศลาดชนัจะประสบปัญหาน า้หลากทว่ม  
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ลุ่มน า้ สภาพปัญหา 
2. ลุม่น า้ปิง (ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
           ถึงแม้ว่าสภาพป่าไม้ในพืน้ที่ลุม่น า้ปิงยงัคงความอดุมสมบรูณ์  กลา่วคือ ในลุม่น า้
ปิงตอนบนมีพืน้ท่ีป่าประเภทตา่ง ๆ รวมกนัประมาณ 10,665,538 ไร่ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
73.04 ของพืน้ที่ลุม่น า้ และในลุม่น า้ปิงตอนล่างมีพืน้ที่ป่ารวมกนัประมาณ 3,945,888 ไร่ 
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 54.53 ของพืน้ที่ลุม่น า้ แม้ว่าจะมากกว่าเป้าหมายพืน้ที่ป่าไม้เฉลี่ย
ของประเทศร้อยละ 50 แตโ่ดยที่ลุม่น า้ปิงจดัเป็นพืน้ที่แหลง่ต้นน า้ล าธาร จึงควรจะที่รักษา
สดัส่วนของพืน้ที่ป่าไม้ให้สงูกว่าเป้าหมายเฉลี่ยของประเทศ  และจากข้อมูลการใช้ที่ดิน
พบว่าในลุ่มน า้ปิงมีปัญหาถูกบุกรุกพืน้ที่ป่าโดยเฉพาะลุ่มน า้ชัน้ 1 เอ และ 1 บี ทัง้เพื่อ
การเกษตรและตัง้ชมุชนเมือง ท าให้เกิดปัญหาความเสือ่มโทรมของลุม่น า้อนัน ามาสูปั่ญหา
การชะล้างพงัทลายของดิน การสญูเสียหน้าดินและการตกตะกอนในล าน า้ และแหลง่น า้ 
เป็นต้น 

2) ปัญหาคุณภาพน า้  
          ปัญหาคุณภาพน า้บาดาล ซึ่งเป็นแหล่งน า้หลกัส าหรับการอุปโภคบริโภค พบว่ามี
ปัญหาเหล็กสงูและปัญหาฟลอูอไรด์ในบางอ าเภอของจงัหวดัล าพนู และจงัหวดัเชียงใหม ่
ซึง่ปัญหานีจ้ะพบในลุม่น า้ปิงตอนบนมากกวา่ลุม่น า้ปิงตอนลา่ง   

3) ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
 การสญูเสียดินทัง้ลุ่มน า้ปิงเป็นปริมาณเฉลี่ยปีละ 87 ล้านตนั ประกอบด้วยการ    
ชะล้างพงัทลายของดินส าหรับลุม่น า้ปิงตอนบนและตอนลา่งเป็นปริมาณเฉลีย่ปีละ 59 และ  
28 ล้านตนั ตามล าดบั และผลวิเคราะห์ระดบัการสญูเสียดินและการสญูเสียดินโดยเฉลี่ย
ตอ่พืน้ท่ีในลุม่น า้สาขาตา่ง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้

(1) พืน้ที่ลุ่มน า้ปิงตอนบนมีการสูญเสียในระดับอัตราการสูญเสียดินน้อยคือ 
ระหว่าง 0-2 ตนั/ไร่/ปี เป็นพืน้ที่รวมประมาณร้อยละ 48 และมีอตัราการสญูเสียดินระดบั
ปานกลางขึน้ไปจนถึงระดบัรุนแรงมากที่สดุ คือมากกว่า 2 ตนั/ไร่/ปี ครอบคลมุพืน้ที่ลุม่น า้
รวมประมาณร้อยละ 52 โดยมีอตัราการสญูเสียดินในระดบัปานกลางมากที่สดุในกลุ่มนี ้
(ประมาณร้อยละ 39)  

(2) พืน้ท่ีลุม่น า้ปิงตอนลา่ง อตัราการสญูเสียดินที่อยู่ในระดบัน้อย หรือในอตัรา 
0-2 ตนั/ไร่/ปีคิดเป็นเนือ้ที่ประมาณร้อยละ 43 และมีอตัราการสญูเสียดินระดบัปานกลาง
ขึน้ไปจนถึงระดบัรุนแรงมากที่สดุ หรือในอตัรามากกว่า 2 ตนั/ไร่/ปี ครอบคลมุพืน้ที่ลุม่น า้
รวมประมาณร้อยละ 57 โดยมีอตัราการสญูเสียในระดบัปานกลาง (2-5 ตนั/ไร่/ปี) มีเนือ้ที่
มากที่สดุในกลุม่นีค้ือ ประมาณร้อยละ 42 ของพืน้ท่ีลุม่น า้  

4) ปัญหาการบุกรุกพืน้ที่ป่าต้นน า้ล าธาร 
 จากข้อมลูแผนที่การใช้ที่ดิน พ.ศ.2543 จดัท าโดยกรมพฒันาที่ดินแสดงให้เห็นถึง
การใช้ที่ดินผิดประเภทโดยการบกุรุกพืน้ท่ีป่าต้นน า้ล าธาร โดยเฉพาะลุม่น า้ชัน้ 1เอ และชัน้ 
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ลุ่มน า้ สภาพปัญหา 
2. ลุม่น า้ปิง (ตอ่) 

 
 
 

 

1บี เพื่อท าการเกษตรและการตัง้ถ่ินฐานชุมชนต่าง ๆ ในลุม่น า้ปิงรวม 378,647 ไร่ เป็นพืน้ที่
ในลุ่มน า้ปิงตอนบน  338,364 ไร่ และลุ่มน า้ปิงตอนลา่ง 40,283 ไร่  ดงัแสดงต าแหน่งของ
การใช้ที่ดินด้านการเกษตร และชุมชนเมืองในชัน้คุณภาพลุ่มน า้1เอ และ 1บี มีลุ่มน า้ถูก  
บกุรุกพืน้ท่ีลุม่น า้ 1เอ เพื่อท าการเกษตรสงู เช่น ลุม่น า้แม่แตง เป็นพืน้ที่ประมาณ  87,200 
ไร่ แม่แจ่ม เป็นพืน้ที่ประมาณ  70,200 ไร่ แม่ขานเป็นพืน้ที่  43,988 ไร่ และแม่ตื่น เป็น
พืน้ท่ีประมาณ 45,681 ไร่ เป็นต้น  

3. ลุม่น า้วงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ มีครัวเรือนที่มีน า้ส าหรับการเพาะปลกู
ไมเ่พียงพอ ประมาณร้อยละ 11.96 ของจ านวนครัวเรือนในลุม่น า้วงัทัง้หมด ยงัขาดแหลง่
น า้ภายในหมูบ้่าน โดยเฉพาะบอ่น า้ตืน้และบอ่น า้บาดาล 

รายได้เฉลี่ยของประชากรที่มีงานท าต ่ากว่ารายได้เฉลี่ยของจ.ล าปาง จ านวน 6 ลุม่
น า้สาขา มีสถานที่รวบรวมเพื่อจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรภายในหมู่บ้านหรือต าบล
คอ่นข้างน้อย และผลผลติราคาต ่า 

2) ปัญหาด้านสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ การคมนาคมไม่สะดวก โดยเฉพาะถนน
ภายในหมูบ้่าน  ปัญหายาเสพติดในกลุม่เยาวชน และปัญหาการวา่งงาน 

3) ปัญหาด้านการเพาะปลูก 
 (1) การเกษตรในพืน้ที่ลุ่มน า้อาศยัน า้ฝนเป็นหลกั และมีช่วงฤดูเพาะปลูกได้ดี
ระหว่างปลายเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตลุาคม แต่ในช่วงดงักล่าว
ตอนต้นเดือนมิถนุายน เป็นระยะเวลาที่มีปริมาณน า้ฝนลดลงจากเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็น
ช่วงต้นของฤดูฝน ดงันัน้หากในปีใดลกัษณะภมูิอากาศเกิดการแปรปรวน อาจท าให้เกิด
ภาวะฝนทิง้ช่วง ซึง่มีผลกระทบตอ่การเจริญเติบโตของพืชที่ปลกูช่วงต้นฤดฝูนได้ 
 (2) ในเขตชลประทาน พืน้ท่ีบางสว่นไมส่ามารถปลกูพืชฤดแูล้งได้ เนื่องจากปริมาณ
น า้มีไมเ่พียงพอ  

(3) ความอดุมสมบรูณ์ของดินต ่า 
(4) การเพาะปลกูในบริเวณพืน้ที่ที่มีความลาดชันสงู มีโอกาสที่จะเกิดการชะล้าง

พงัทลายของหน้าดิน ท าให้สญูเสยีความอดุมสมบรูณ์ของดิน  
(5)มีการใช้สารเคมีเพื่อการเพาะปลกูในปริมาณมาก  

4) ปัญหาด้านการปศุสัตว์ 
(1) ทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์ไมเ่พียงพอกบัจ านวนสตัว์ 
(2) เกษตรกรขาดความรู้และยากจนเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาพนัธุ์สตัว์ 
(3) มีโรคระบาดในสตัว์ปีก โดยเฉพาะกบัเกษตรกรรายย่อย และในปี 2546 มีการ

ระบาดของโรคไข้หวดันกเกือบทัว่ทัง้ประเทศรวมถึงในบางสว่นของพืน้ท่ีลุม่น า้ด้วย ซึง่เมือ่มี
สญัญาณอนัตรายของสภาวะการระบาดของโรค  

(4) ปัจจยัการผลติราคาแพง ผกผนักบัราคาสตัว์ที่ตกต ่าและผนัแปร  
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ลุ่มน า้ สภาพปัญหา 
4. ลุม่น า้ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ปัญหาการขาดแคลนน า้ 
ในบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ยม ยงัคงมีปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการอปุโภคบริโภคและ

การขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรในหลายพืน้ท่ีลุม่น า้สาขา  
2) ปัญหาน า้ท่วม   
จากข้อมูลพืน้ที่ประสบอุทกภัยในพืน้ที่ลุ่มน า้ยมของกรมป้องกันและบรรเทา  

สาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รวบรวมข้อมูลหมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัยใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ น า้ท่วมขัง น า้ไหลล้นตลิ่ง น า้ป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม พบว่า
ประสบปัญหาอุทกภัยส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณพืน้ที่ลุ่มน า้ยมตอนล่าง และจากการ
รวบรวมข้อมลูในอดีตช่วง พ.ศ.2526-2545 ตามรายงานและหนว่ยงานตา่ง ๆ พบว่ามีพืน้ที่
ประสบปัญหาอทุกภยัเป็นประจ า อยูใ่นช่วงบริเวณลุม่น า้ยมตอนลา่ง  

3) ปัญหาด้านคุณภาพน า้ 
ในพืน้ที่ลุ่มน า้ยมตอนบนส่วนใหญ่ในฤดูฝนคุณภาพน า้มีมาตรฐานต ่ากว่าใน 

ฤดแูล้ง โดยเฉพาะบริเวณอ าเภอเชียงมว่น จงัหวดัพะเยา ในพืน้ท่ีลุม่น า้ยมตอนกลางทัง้ใน
ฤดฝูนและฤดแูล้งจดัวา่อยูใ่นเกณฑ์ดี และมีระดบัความรุนแรงของปัญหาน้อย สว่นในพืน้ที่
ลุม่น า้ยมตอนลา่งโดยเฉพาะบริเวณที่ไหลผา่นชมุชนเมืองขนาดใหญ่ในจงัหวดัก าแพงเพชร 
พิจิตร พิษณโุลก แพร่ และสโุขทยั มีปริมาณแบคทีเรียกลุม่โคลฟิอร์มทัง้หมด และแบคทีเรีย
กลุม่ฟีคอลโคลิฟอร์มซึ่งมาจากน า้ทิง้ชุมชนค่อนข้างสงู แต่ยงัจดัว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี
และยงัมีระดบัความรุนแรงของปัญหาน้อย 

นอกจากนีย้งัพบว่าในพืน้ที่ลุม่น า้ยมเป็นลุม่น า้หนึ่งที่มีสดัสว่นของการใช้ที่ดินเพื่อ
การเกษตรมากและสว่นใหญ่มีการท าการเกษตรอยา่งเข้มข้น มีการเพาะปลกูพืชฤดแูล้งสงู 
และมีแนวโน้มของการขยายพืน้ที่เพาะปลูกสวนผลไม้ ท าให้มีการใช้ปุ๋ ยและสารเคมี
ทางการเกษตรมาก ก่อให้เกิดสารตกค้างในดินและละลายลงแหล่งน า้เป็นปัญหามลพิษ
ทางน า้ ดงันัน้เพื่อสนบัสนนุมาตรการและควบคมุมลพิษจากพืน้ท่ีการเกษตร จึงควรด าเนิน
โครงการอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ปุ๋ ยและสารเคมีการเกษตรใน
ระดบัท่ีเหมาะสม 

4) ปัญหาด้านป่าไม้ 
 โดยภาพรวมของลุม่น า้ยมมีพืน้ท่ีป่าไม้เพิ่มขึน้ประมาณ 72,940 ไร่ โดยลุม่น า้สาขา
ที่พืน้ที่ป่าเพิ่มขึน้ ได้แก่ แม่น า้ยมตอนบน แม่น า้ควร แม่น า้งาว น า้แม่ต้า และน า้แม่ร าพนั  
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน า้สาขาที่มีโครงการฟืน้ฟูสภาพป่าของกรมป่าไม้ อย่างไรก็ตาม ยงั
พบว่ามีการบุกรุกพืน้ที่ป่าอนรัุกษ์เพื่อการเกษตรและไร่เลื่อนลอยโดยในปี พ.ศ.2544 พบ
มากที่พืน้ที่ลุม่น า้ปี้ รองลงมาคือลุ่มน า้ยมตอนลา่ง แม่น า้งาว ลุ่มน า้ยมตอนกลาง และมี
พืน้ท่ีป่าเสือ่มโทรมโดยพบมากที่สดุในลุม่น า้แม่น า้ควร รองลงมาคือ น า้แม่มอก แม่น า้งาว 
และแมน่ า้ยมตอนบน  
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ลุ่มน า้ สภาพปัญหา 
4. ลุม่น า้ยม (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) ปัญหาด้านพืน้ที่ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 
 ลุม่น า้ยมมีการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ชัน้คณุภาพลุม่น า้ (พ.ศ.2534-2544) โดยเฉพาะ
ในพืน้ที่ลุ่มน า้ชัน้ 1 ที่มีการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ป่าไม้ไปเป็นพืน้ที่ป่าเสื่อมโทรมและพืน้ที่
การเกษตร ซึง่ลุม่น า้สาขาที่พืน้ท่ีป่าลดลง ได้แก่ แมน่ า้ควร และน า้ปี ้ 

6) ปัญหาด้านพืน้ที่ ชุ่มน า้ 
 สภาพปัญหาด้านสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีชุ่มน า้ในลุม่น า้ยมซึง่มีอยู ่3 แห่ง คือ ที่ราบลุม่
แมน่ า้ยมตอนลา่ง แมน่ า้ยม และอทุยานแหง่ชาติแมย่ม มีรายละเอียดคือ 

(1) พืน้ที่ชุ่มน า้ที่ ราบลุ่มแม่น า้ยมซึ่งเป็นพืน้ที่ชุ่มน า้ระดับนานาชาติ มีการ
เปลี่ยนแปลงจากแหล่งน า้ไปเป็นพืน้ที่ เกษตรและตวัเมืองมากขึน้ รวมทัง้การที่แหล่งน า้
ประเภทหนองบึงจ านวนมากอยู่ในสภาพตืน้เขิน ซึ่งเป็นสาเหตุการเปลี่ยนแปลงถ่ินที่อยู่
อาศยัของประชากรพืชและสตัว์ ทัง้นกสายพนัธุ์ที่หายากและมีแนวโน้มใกล้สญูพนัธุ์ แหลง่
อาหารที่ส าคญัส าหรับปลา แหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน และ/หรือเป็น
เส้นทางในการอพยพ 

(2) พืน้ที่ชุ่มน า้แม่น า้ยมมีกิจกรรมที่มีผลต่อทรัพยากรกายภาพ  และทรัพยากร
ชีวภาพในแมน่ า้ ได้แก่ การสร้างฝาย หรือเขื่อนกัน้ล าน า้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจะสง่ผลตอ่การ
เคลือ่นย้ายของปลา ซึง่จะสง่ผลตอ่ชนิด ปริมาณ และการกระจายตวัของปลาทางด้านท้ายน า้ 

(3) พืน้ท่ีชุ่มน า้อทุยานแห่งชาติแม่ยมตัง้แต่ปี พ.ศ.2534-2543 มีการเปลี่ยนแปลง
พืน้ท่ีป่าไม้ซึง่เป็นแหลง่ต้นน า้ที่ส าคญัเลก็น้อย นอกจากนีม้ีการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่เพื่อท าไร่
เลือ่นลอยมากขึน้ 

7)  ปัญหาด้านการบริหารจัดการ มีปัญหาดงันี ้
 (1) การขาดเอกภาพในการก าหนดนโยบายและภาพรวมที่ชดัเจน 
 (2) การปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตา่ง ๆ มีความซ า้ซ้อน และขาดการประสานความ
ร่วมมือในภาพของลุ่มน า้ อีกทัง้ไม่มีหน่วยงานใดเป็นแกนกลางท าหน้าที่ประสานงาน
ระหวา่งหนว่ยงานดงักลา่ว 
 (3) กฎหมายและระเบียบตา่ง ๆ ที่มีและบงัคบัใช้ในปัจจบุนั สว่นใหญ่มีไว้เพื่อก ากบั
การปฏิบตัิงานเฉพาะด้านของแต่ละหน่วยงาน กฎหมายและระเบียบบางฉบบัยงัล้าหลงั 
และไมส่อดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง 
 (4) การขาดแผนแมบ่ทที่เป็นแผนรวมในการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ในระบบลุม่
น า้ ทัง้แผนด้านการพฒันาแหลง่น า้ แผนการบริหารจดัการน า้ แผนแก้ปัญหาน า้ท่วมและ
ภยัแล้ง และแผนการอนรัุกษ์ทรัพยากรน า้เป็นต้น 
 (5) ปัญหาด้านกาจดัการระบบฐานข้อมลู ฐานข้อมลูยงัไมอ่ยูใ่นระบบเดียวกนั และ
ยงัไมม่ีการเช่ือมโยงระบบฐานข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกนั 
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ลุ่มน า้ สภาพปัญหา 
4. ลุม่น า้ยม (ตอ่) 

 
 (6) ปัญหาด้านการบริหารจัดการน า้อย่างเป็นระบบทัง้ลุ่มน า้ ซึ่งจ าต้องต้องมี
แบบจ าลองที่ทนัสมยั และมีโครงข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาที่พอเพียง และสามารถรับ-ส่ง
ข้อมลู ได้อยา่งทนัเหตกุารณ์ 

5. ลุม่น า้นา่น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ปัญหาด้านการขาดแคลนน า้อุปโภคบริโภค ไม่มีประปาหมู่บ้านใช้เลย
ทัง้หมบู้าน  และขาดแคลนแหลง่น า้ดิบเพื่อใช้ในการประปา ลุม่น า้สาขาที่ประสบปัญหา 
ได้แก่ ทุกลุ่มน า้สาขา โดยลุ่มน า้สาขาห้วยน า้ยาวประสบปัญหามากที่สุดประมาณ  
รองลงมาคือลุม่น า้สาขาน า้สมนุ 

2) ไม่มีประปาหมู่บ้านบางหมู่บ้านหรือไม่ครบในหมู่บ้าน และ แหล่งน า้
ดิบตืน้ ลุม่น า้สาขาที่ประสบปัญหา ได้แก่ มีทัง้หมด 6 ลุม่น า้สาขา ได้แก่ ลุม่น า้สาขาน า้ว้า   
ลุม่น า้สาขาน า้แหง ลุม่น า้สาขาแม่น า้น่านตอนลา่ง  ลุม่น า้สาขาแม่น า้น่านสว่นที่ 2 ลุม่น า้
สาขาแม่น า้น่านสว่นที่ 3  และลุม่น า้สาขาแม่น า้น่านส่วนที่ 4  โดยลุ่มน า้ที่ประสบปัญหา
มากที่สดุคือ ลุม่น า้สาขาน า้ว้า  รองลงมาคือ ลุม่น า้สาขาแมน่ า้นา่น 

3) คุณภาพน า้ไม่ดี กระด้างและมีสนิมเหล็กมาก มีสารเคมีเจือปนใน
แหล่งน า้และน า้ประปาขุ่น ลุ่มน า้สาขาที่ประสบปัญหา มีทัง้หมด 11  ลุ่มน า้สาขา 
ยกเว้น ลุม่น า้สาขาน า้ภาค   ลุม่น า้สาขาน า้ยาว ลุม่น า้สาขาน า้สา  ลุม่น า้สาขาแม่น า้แคว
น้อย  ลุม่น า้สาขาแมน่ า้วงัทอง  

4) ปัญหาการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรและกิจกรรมอื่น ๆ ไมม่ีแหลง่
เก็บกกัน า้ในช่วงฤดฝูนไว้ใช้ในช่วงที่ขาดแคลน และไม่มีแหลง่น า้ต้นทนุภายในพืน้ที่ ลุม่น า้
สาขาที่ประสบปัญหา ได้แก่ ทุกลุม่น า้สาขา โดยลุม่น า้สาขาน า้ปาด  ลุม่น า้สาขาน า้ยาว  
ประสบปัญหามากที่สดุ 

5) แหล่งน า้ตืน้เขิน เน่ืองจากการตัดไม้ท าลายป่าบริเวณ ต้นน า้ และล าธาร 
ท าให้เกิดการชะล้างผิวดินการท าไร่เลื่อนลอย ลุม่น า้สาขาที่ประสบปัญหา มีทัง้หมด 12  
ลุม่น า้สาขา ยกเว้น ลุ่มน า้สาขาน า้ปาด  ลุ่มน า้สาขาน า้แหง ลุ่มน า้สาขาแม่น า้วงัทอง   ลุม่น า้
สาขาห้วยน า้ยาว  โดยลุม่น า้ที่ประสบปัญหามากที่สดุคือ ลุม่น า้สาขาน า้ภาค รองลงมาคือ 
ลุม่น า้สาขาน า้ว้า    

6) ระบบกระจายน า้ไม่ทั่วถึง ไม่สามารถเพิ่มพืน้ที่สบูน า้ได้ แหลง่เก็บน า้ไม่
มีระบบกระจายน า้ ลุม่น า้สาขาที่ประสบปัญหา มีทัง้หมด 11  ลุม่น า้สาขา ยกเว้น ลุม่น า้
สาขาน า้ภาค   ลุ่มน า้สาขาน า้ยาว ลุ่มน า้สาขาน า้แหง  ลุ่มน า้สาขาแม่น า้วงัทอง ลุ่มน า้
สาขาห้วยน า้ยาว โดยลุม่น า้ที่ประสบปัญหามากที่สดุคือ ลุม่น า้สาขาน า้ว้า    

7) ปัญหาน า้ท่วม 
7.1) มีปัญหาน า้ท่วมที่อยู่อาศยั สาเหตเุกิดจากล าน า้ตืน้เขิน  เกิดจากการรุกล า้

ล าน า้เกิดจากไม่มีแหล่งเก็บกกัน า้ตอนบนของต้นน า้เพื่อชะลอน า้หลากบางสว่น เกิดจาก
การตดัไม้ท าลายป่าบริเวณต้นน า้ล าธารจึงท าให้น า้ไหลหลากมาเร็ว  ลุม่น า้สาขาที่ประสบ
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ลุ่มน า้ สภาพปัญหา 
5.ลุม่น า้นา่น (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา มีทัง้หมด 11  ลุม่น า้สาขา ยกเว้น ลุม่น า้สาขาน า้ปาด   ลุม่น า้สาขาน า้ภาค ลุม่น า้
สาขาน า้สมนุ  ลุม่น า้สาขาน า้สา  ลุม่น า้สาขาน า้แหง   โดยลุม่น า้ที่ประสบปัญหามากที่สดุ
คือ ลุม่น า้สาขาน า้ว้า    

7.2) มีปัญหาน า้ท่วมพืน้ที่เกษตรกรรม สาเหตุ เกิดจากล าน า้ตืน้เขิน พืน้ที่
เพาะปลกูอยูใ่นบริเวณที่ราบลุม่ เกิดจากไม่มีแหลง่เก็บกกัน า้ตอนบนของต้นน า้เพื่อชะลอ
น า้หลากบางสว่น เกิดจากการตดัไม้ท าลายป่าบริเวณต้นน า้ล าธารจึงท าให้น า้ไหลหลาก
มาเร็ว ลุม่น า้สาขาที่ประสบปัญหา มีทัง้หมด 13  ลุม่น า้สาขา ยกเว้น ลุม่น า้สาขาน า้ปาด   
ลุม่น า้สาขาน า้ภาค ลุม่น า้สาขาน า้สา  โดยลุม่น า้ที่ประสบปัญหามากที่สดุคือ ลุม่น า้สาขา
แมน่ า้นา่น ตอนลา่ง    

8) ปัญหาด้านการบริหารจัดการน า้ 
8.1) ขาดองค์กรที่เข้มแข็ง/ การจดัสรรน า้ไม่เป็นธรรม สาเหตไุม่มีการรวมกลุ่ม

ผู้ ใช้น า้ ท าให้เกิดการแย่งน า้กันไม่มีองค์กรที่รับผิดชอบในการจดัสรรน า้อย่างทัว่ถึงและ
เป็นธรรม คลองสง่น า้ตืน้เขิน ส่งน า้ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีแหล่งน า้ต้นทุน
เพียงพอในการใช้ ท าให้เกิดการแย่งชิงน า้กนั ลุม่น า้สาขาที่ประสบปัญหา มีทัง้หมด 13  
ลุม่น า้สาขา ยกเว้น ลุม่น า้สาขาน า้ภาค   ลุม่น า้สาขาน า้ยาว  ลุม่น า้สาขาห้วยน า้ยาว โดย
ลุ่มน า้ที่ประสบปัญหามากที่สุดคือ ลุ่มน า้สาขาคลองตรอน   รองลงมาคือ ลุ่มน า้สาขา
แมน่ า้นา่นตอนลา่ง  

8.2) ขาดจิตส านกึและความเข้าใจการใช้น า้ สาเหต ุผู้ใช้น า้บริเวณต้นน า้น าน า้ไป
ใช้หมดไม่เหลือให้ผู้ อยู่ทางด้านท้ายน า้ได้ใช้  และปลกูพืชไม่เหมาะสม ลุ่มน า้สาขาที่
ประสบปัญหา มีทัง้หมด 13  ลุม่น า้สาขา ยกเว้น ลุม่น า้สาขาคลองตรอน   ลุม่น า้สาขาน า้
ภาค ลุม่น า้สาขาน า้ยาว  

9) ปัญหาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรน า้และคุณภาพน า้ 
9.1) การบกุรุกท าลายป่า สาเหตทุ าไร่เลื่อนลอย ไม่มีที่ท ากินและไฟป่า ลุม่น า้

สาขาที่ประสบปัญหามีทัง้หมด 14  ลุม่น า้สาขา ยกเว้น ลุม่น า้สาขาน า้ภาค  ลุ่มน า้สาขา
แมน่ า้นา่ตอนลา่ง โดยลุม่น า้ที่ประสบปัญหามากที่สดุคือ ลุม่น า้สาขาห้วยน า้ยาว 

9.2) น า้เน่าเสียและปนสารเคมี เนื่องจากไม่มีพืชคลมุดินและท าไร่เลื่อนลอย  
ลุม่น า้สาขาที่ประสบปัญหา มีทัง้หมด 13  ลุ่มน า้สาขา ยกเว้น ลุ่มน า้สาขาคลองตรอน   
ลุม่น า้สาขาน า้ภาค ลุม่น า้สาขาน า้ยาว  

9.3) การพงัทลาย การชะล้างหน้าดินและการกดัเซาะตลิง่ เนื่องจาก สารเคมีจาก
การเกษตร  การทิง้ขยะลงล าน า้ และแหลง่น า้ตืน้เขิน ลุม่น า้สาขาที่ประสบปัญหา มีทัง้หมด 
13  ลุม่น า้สาขา ยกเว้น ลุม่น า้สาขาน า้ปาด   ลุม่น า้สาขาแมน่ า้แควน้อย ลุม่น า้สาขาแม่น า้
วงัทอง  
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ลุ่มน า้ สภาพปัญหา 
6. ลุม่น า้กก 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1) ปัญหาอุทกภยั   
 อทุกภยัที่เกิดในบริเวณพืน้ที่ลุ่มน า้ตอนบนและล าน า้สาขาต่างๆ  เกิดจากการที่มี
ฝนตกหนัก  และน า้ป่าไหลหลากจากต้นน า้ลงมามาก  พืน้ที่เกิดน า้ท่วมประจ า ได้แก่ 
อ าเภอฝาง  และอ าเภอแมอ่าย จงัหวดัเชียงใหม่ 

2) ปัญหาภยัแล้ง 
ปัญหาภยัแล้งในลุม่น า้นีเ้กิดจากภาวะฝนทิง้ช่วงยาวนาน  ท าให้พืน้ที่การเกษตร

นอกเขตชลประทานเกิดความแห้งแล้ง  ขาดแคลนน า้อุปโภค-บริโภค  และท าการเกษตร  
รวมทัง้การใช้น า้ในกิจกรรมอื่นๆ  ด้วย ข้อมูล กชช. 2ค.  ปี 2542  ในลุม่น า้นีม้ีหมู่บ้านที่
ขาดแคลนน า้ ร้อยละ 69.15 โดยแยกเป็นหมู่บ้านที่ขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตร ร้อยละ 
43.95 และหมูบ้่านท่ีขาดแคลนน า้ทัง้เพื่ออปุโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร ร้อยละ 25.21
หมู่บ้านที่ประสบภยัแล้ง  ส่วนใหญ่จะอยู่ในพืน้ที่จังหวดัเชียงราย ถึงร้อยละ 60.91 ของ
หมูบ้่านท่ีประสบภยัแล้งทัง้หมด 

7. ลุม่น า้โขง 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุทกภยั 
ส าหรับสภาพการเกิดอุทกภัยในลุ่มน า้โขง แบ่งออกได้เป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 

อทุกภยัที่เกิดในบริเวณพืน้ที่ลุ่มน า้ตอนบนและล าน า้สาขาต่าง ๆ และ พืน้ที่ที่เกิดน า้ท่วม
เป็นประจ าได้แก่ อ าเภอเทิง อ าเภอเชียงของ ก่ิงอ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย อ าเภอเชียง
ค า จังหวดัพะเยา ในการศึกษาพืน้ที่ประสบอุทกภยัในลุ่มน า้โขง ได้รวบรวมข้อมูลพืน้ที่
เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่มจากศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเ รือน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รวบรวมข้อมลูหมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภยัในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้แก่ น า้ทว่มขงั น า้ไหลล้นตลิง่ น า้ป่าไหลหลาก และโคลนถลม่  

8. ลุม่น า้แมก่ลอง 
 
 
 

1) ปัญหาอุทกภยั   
อทุกภยัที่เกิดบริเวณที่เป็นพืน้ที่ราบลุม่และแมน่ า้สายหลกัตืน้เขิน  พืน้ที่ท่ีเกิดน า้ท่วม

เป็นประจ า ได้แก่  บริเวณอ าเภอสวนผึง้  จงัหวดัราชบรีุ  
2) ปัญหาภยัแล้ง 
ปัญหาภยัแล้งในลุม่น า้นีเ้กิดจากภาวะฝนทิง้ช่วงยาวนาน  ท าให้พืน้ที่การเกษตร

ที่อยู่นอกเขตชลประทานเกิดความแห้งแล้ง ขาดแคลนน า้เพื่อการอปุโภค-บริโภค และท า
การเกษตร   จากข้อมูล กชช.2ค. ปี 2542 ระบุว่าลุ่มน า้แม่กลองมีหมู่บ้านที่ประสบกับ
ปัญหาภยัแล้ง ร้อยละ 60.71โดยแยกเป็นหมู่บ้านที่ขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตร ร้อยละ 
19.34 และเป็นหมู่บ้านที่ขาดแคลนทัง้น า้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และน า้เพื่อการเกษตร 
ร้อยละ 41.47 หมูบ้่านที่ประสบปัญหาภยัแล้ง สว่นใหญ่จะอยู่ในพืน้ที่จงัหวดัราชบรีุถึง ร้อยละ 
43.77 ของหมูบ้่านท่ีประสบปัญหาภยัแล้งทัง้หมด  
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ลุ่มน า้ สภาพปัญหา 
9. ลุม่น า้ทา่จีน 

 
 
 
 

 

1) ปัญหาด้านอุทกภยั   
 อทุกภยัที่เกิดในบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ตอนบนและล าน า้สาขาตา่งๆ จะเกิดจากการที่มี
ฝนตกหนกัและน า้ป่าไหลหลากจากต้นน า้ลงมามากพืน้ที่ที่เกิดน า้เป็นประจ าได้แก่ อ าเภอ
ห้วยคต และอ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี  

2) ปัญหาภยัแล้ง 
ในลุ่มน า้ท่าจีนมีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน า้ ร้อยละ 45.23 โดยแยกเป็นหมู่บ้านที่

ขาดแคลนน า้เพื่อท าการเกษตร ร้อยละ18.259 และ  หมู่บ้านที่ขาดแคลนน า้ทัง้เพื่อการ
อปุโภค-บริโภคและการเกษตร ร้อยละ 26.98 หมู่บ้านที่ประสบภยัแล้งสว่นใหญ่จะอยู่ใน
พืน้ท่ีจงัหวดัสพุรรณบรีุถึง ร้อยละ 46.88 ของหมูบ้่านท่ีประสบภยัแล้งทัง้หมด  

10. ลุม่น า้สะแก
กรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ปัญหาอุทกภยั   
 อทุกภยัที่เกิดในบริเวณพืน้ที่ลุม่น า้ตอนบนและล าน า้สาขาต่าง ๆ  เกิดจากการที่มี
ฝนตกหนกัและน า้ป่าไหลหลากจากต้นน า้ลงมามาก  

2) ปัญหาภยัแล้ง 
ปัญหาภยัแล้งในลุม่น า้นี ้ เกิดจากภาวะฝนทิง้ช่วงยาวนาน ท าให้พืน้ท่ีการเกษตร

ที่อยูน่อกเขตชลประทานเกิดความแห้งแล้ง ขาดแคลนน า้อปุโภค-บริโภคและท าการเกษตร 
รวมถึงการใช้น า้ในกิจกรรมอื่นๆด้วย  มีหมูบ้่านท่ีขาดแคลนน า้ ร้อยละ 74.76 โดยแยกเป็น
หมู่บ้านที่ขาดแคลนน า้เพื่อท าการเกษตร ร้อยละ 65.09  และมีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน า้ทัง้
เพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรประมาณ ร้อยละ9.68  หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในพืน้ที่จังหวัดอุทัยธานีถึง ร้อยละ 58.26ของหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง
ทัง้หมด 

11. ลุม่น า้ป่าสกั 
 
 
      

1) ปัญหาด้านอุทกภยั  
อทุกภยัที่เกิดในบริเวณพืน้ท่ีลุม่น า้ตอนบนและล าน า้สาขาตา่งๆ เกิดจากการท่ีมีฝน

ตกหนกัและน า้ป่าไหลหลากจากต้นน า้ลงมามากจนล าน า้สายหลกัไมส่ามารถระบายน า้ได้ทนั  
พืน้ท่ีที่เกิดน า้ทว่มเป็นประจ า ได้แก่ อ าเภอหลม่เก่า อ าเภอหลม่สกั และอ าเภอเมือง จงัหวดั
เพชรบรูณ์  

2) ปัญหาด้านภยัแล้ง 
ปัญหาภยัแล้งในลุม่น า้นี ้ เกิดจากภาวะฝนทิง้ช่วงยาวนาน ท าให้พืน้ที่การเกษตรที่

อยู่นอกเขตชลประทานเกิดความแห้งแล้ง ขาดแคลนน า้อปุโภค-บริโภคและท าการเกษตร 
รวมถึงการใช้น า้ในกิจกรรมอื่นๆด้วย มีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน า้ถึงร้อยละ 65.92 โดยแยก
เป็นหมู่บ้านที่ขาดแคลนน า้เพื่อท าการเกษตรจ านวน ร้อยละ 30.39 และหมู่บ้านที่ขาด
แคลนน า้ทัง้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร  ร้อยละ 35.53  หมู่บ้านที่ประสบภยั
แล้งส่วนใหญ่ จะอยู่ในพืน้ที่จงัหวดัเพชรบรูณ์ถึง 796 หมู่บ้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 64.61 
ของหมูบ้่านท่ีประสบภยัแล้งทัง้หมด  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่  2 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)                                 

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                            2 - 89 

ลุ่มน า้ สภาพปัญหา 
12. ลุม่น า้
เพชรบรีุ 
 
 
 
 

 

1) ปัญหาด้านอุทกภยั  
 อทุกภยัที่เกิดบริเวณพืน้ทีลุม่น า้ตอนบน เกิดจากการที่มีฝนตกหนกัและน า้ป่าไหล
หลากจากต้นลงมามากจนล าน า้สายหลกัไม่สามารถระบายน า้ พืน้ที่ที่เกิดน า้ท่วมเป็น
ประจ า ได้แก่  อ าเภอเขาย้อย  อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบรีุ    

2) ปัญหาด้านภยัแล้ง 
ปัญหาภยัแล้งในลุม่น า้นีเ้กิดจากภาวะฝนทิง้ช่วงยาวนาน  ท าให้พืน้ที่การเกษตร

ที่อยูน่อกเขตชลประทานเกิดความแห้งแล้ง  ขาดแคลนน า้อปุโภค-บริโภคและท าการเกษตร  
รวมถึงการใช้น า้ในกิจกรรมอื่น ๆ  มีหมู่บ้านที่ประสบภยัแล้ง ร้อยละ70.67 โดยแยกเป็น
หมู่บ้านที่ขาดน า้เพื่อการเกษตร ร้อยละ 23.75 และหมู่บ้านที่ขาดแคลนทัง้น า้เพื่อการ
อปุโภค-อปุโภคและการเกษตร ร้อยละ 46.96 ซึ่งหมู่บ้านที่ประสบภยัแล้ง  สว่นใหญ่จะอยู่
ในพืน้ท่ีจงัหวดัเพชรบรึุถึง 442 หมูบ้่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.70 ของหมู่บ้านที่ประสบภยั
แล้งทัง้หมด 

13.ลุม่น า้ชายฝ่ัง
ทะเล
ประจวบคีรีขนัธ์ 
 
 
 
 

1) ปัญหาด้านอุทกภยั   
 อทุกภยัที่เกิดในบริเวณพืน้ที่ลุม่น า้ตอนบนและลุม่น า้สาขา จะเกิดจากการที่มีฝน
ตกหนกัในบริเวณต้นน า้ ท าให้น า้ป่าไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็วจนถึงล าน า้สายหลกั ซึ่ง
ไมส่ามารถระบายน า้ได้ทนั  เนื่องจากสภาพพืน้ท่ีป่าไม้ต้นน า้ตอนบนถกูท าลาย รวมทัง้ขาด
แหลง่เก็บกกัน า้ขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีลุม่น า้ตอนบนเพื่อช่วยชะลอน า้หลาก 

2) ปัญหาภยัแล้ง 
ปัญหาภยัแล้งในลุม่น า้นีเ้กิดจากภาวะฝนทิง้ช่วงยาวนาน ท าให้พืน้ท่ีการเกษตรที่

อยู่นอกเขตชลประทานเกิดความแห้งแล้ง ขาดแคลนน า้อปุโภค-บริโภคและท าการเกษตร 
รวมถึงการใช้น า้ในกิจกรรมอื่นๆ ด้วย มีหมูบ้่านท่ีขาดแคลนน า้ ร้อยละ 57.29 โดยแยกเป็น
หมูบ้่านท่ีขาดแคลนน า้เพื่อท าการเกษตร ร้อยละ 35.25 และหมู่บ้านที่ขาดแคลนน า้ทัง้เพื่อ
การอปุโภค-บริโภคและการเกษตร ร้อยละ 22.03  

14.ลุม่น า้ชายฝ่ัง
ทะเลภาคใต้ฝ่ัง
ตะวนัออก 

ปัญหาด้านอุทกภยั   
อทุกภยัที่เกิดในบริเวณพืน้ที่ลุม่น า้ตอนบนและล าน า้สาขาตา่งๆ จะเกิดจากการทีม่ฝีน

ตกหนกัและน า้ป่าไหลหลากจากต้นน า้ลงมามากจนล าน า้สายหลกัไม่สามารถระบายน า้ได้ทนั 
ประกอบกบัมีสิง่กีดขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางทางน า้ และมีอาคารระบายน า้ไมเ่พียงพอ  
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บทที่ 3 
การทบทวน และสรุปบทเรียน 

ของการพัฒนาพืน้ที่สูงที่ผ่านมาในระยะ 25 ปี ที่ผ่านมา 
 

 การศึกษาครัง้นีเ้น้นความส าคญัต่อการสร้างความสมดลุ ภูมิคุ้มกัน การพึ่งพาตนเอง และ
ความยัง่ยืนในการพฒันา ให้เกิดขึน้กบัคน สงัคม ระบบเศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศภายใต้สภาวะการเปล่ียนแปลงของบริบทของประเทศและบริบทของโลก ดงันัน้เพ่ือให้การ
ก าหนดยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับความส าคญัและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ข้างต้น  จึงได้พิจารณาถึงมิติความเช่ือมโยงทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การบูรณาการท างานของหน่วยงานบนพืน้ท่ีสูง โดยการทบทวนผลการด าเนินงานของภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้อกบัการก าหนด นโยบายการพฒันา แผนพฒันากฎหมาย และการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาพืน้ท่ีสงู รวมทัง้สรุปบทเรียนของการพฒันาพืน้ท่ีสูงท่ีผ่านมา จากเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มีรายละเอียดดงันี ้
 

 3.1 การพัฒนาคน 
  การขยายผลองค์ความรู้จากแนวพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ท่ีมีต่อการ
พฒันาบนพืน้ท่ีสงูเพ่ือให้เกิดการน าไปใช้และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรให้สามารถน าไปปรับใช้ให้
เหมาะกบัสภาพภมูิสงัคม ภายใต้เง่ือนไข และข้อจ ากดัของฐานทรัพยากรบนพืน้ท่ีสงู มีรายละเอียดดงันี ้ 
  3.1.1 มูลนิธิโครงการหลวง ส านกังานตัง้อยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ด าเนินการตอ่เน่ืองจาก
โครงการหลวง ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ. 2512 มี
พืน้ท่ีด าเนินงาน 5 จงัหวดัของภาคเหนือตอนบน มีวัตถปุระสงค์หลกัในการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่
ของประชากรบนพืน้ท่ีสูง ลดการปลูกฝ่ิน และฟืน้ฟูป่าต้นน า้ล าธาร เห็นได้ว่าการด าเนินงานของ
โครงการหลวงท่ีผ่านมากว่า 40 ปีถือว่าประสบความส าเร็จในระดบัหนึ่งในการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย่าง
ครบวงจร ประกอบด้วยงานวิจยั งานพฒันา และงานด้านการตลาด โดยการถ่ายทอดความรู้จาก
งานวิจัยไปยังเกษตรกรในพืน้ท่ีโครงการหลวง เพ่ือปลูกพืชส าหรับการบริโภคในครัวเรือนและ
จ าหนา่ยสูต่ลาด ทดแทนการพึง่พารายได้จากการปลกูฝ่ิน ท าให้เกษตรกรชาวเขาโดยทัว่ไปสามารถ
ปลกูไม้ผลและพืชเมืองหนาวเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและเป็นรายได้ให้แก่ครัวเรือน ชีวิตความเป็นอยู่
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ของชาวเขาดีขึน้ ปัจจบุนัเกษตรกรในพืน้ท่ีโครงการหลวง เลิกปลกูฝ่ินทัง้หมด โดยมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรท่ีเป็นเงินสดเฉล่ีย 68,596 บาทต่อครัวเรือน
ตอ่ปี (พ.ศ. 2548) จากการสง่เสริมของโครงการหลวงท่ีครบวงจร ท าให้ปัจจบุนัผลผลิตของเกษตรกร
ท่ีส่งออกจ าหน่ายสู่ตลาด ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสม และ
เกษตรอินทรีย์ เช่น พืชผักและสมุนไพร  ผักอินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนีโ้ครงการหลวงยังให้
ความส าคัญกับการผลิตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการส่ งเสริมการประกอบอาชีพ
การเกษตรท่ีมีความปลอดภยัตอ่เกษตรกร ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และการพฒันาคณุภาพผลผลิตให้
สดสะอาด ได้แก ่การลดการใช้สารเคมี โดยการวิจยัและพฒันาปัจจยัการผลิตชีวภณัฑ์ การส่งเสริม
การปลูกพืชอินทรีย์ การใช้กระบวนการป้องกันและก าจัดแบบผสมผสานและการตรวจสอบสาร
ตกค้างในผลผลิตทัง้ก่อนและหลงัการเก็บเก่ียว    
 นอกจากนีโ้ครงการหลวงได้ส่งเสริมและพฒันาอาชีพนอกการเกษตร  โดยการให้ความรู้ด้าน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร วฒันธรรมและธรรมชาติ โดยในปี พ.ศ. 2549  มีนกัท่องเท่ียวในพืน้ท่ีโครงการ
หลวง จ านวน 454,690 คน มีรายได้ไปสูช่มุชนจ านวน 43,653,366 บาท (พ.ศ. 2549 ) การฟืน้ฟูและ
ส่งเสริมงานหตัถกรรมท้องถ่ินของชาวเขา เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการพฒันาตอ่ยอดให้
สามารถมีรายได้เสริมแก่ครอบครัวชาวเขา  โดยในปี พ.ศ. 2549 สมาชิกมีรายได้จากการจ าหน่าย
หตัถกรรม จ านวน 599,049 บาท   
  3.1.2 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ตัง้อยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่  โดยตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้ศูนย์จนถึงปัจจุบัน เน้นงานการศึกษา ทดลอง และวิจัย ท่ี
เก่ียวกบัการพฒันาแหลง่น า้ พฒันาป่าไม้ พฒันาท่ีดิน ทดสอบการปลกูพืช พฒันาเกษตรกรรมแบบ
ประณีต พฒันาปศสุตัว์ พฒันาการประมง และงานอนุรักษ์และพฒันาพนัธุ์กบ จากนัน้ได้น าไปสู่
งานขยายผลของศนูย์ศกึษาการพฒันาด้านเกษตรผสมผสานและงานพฒันาหมู่บ้านรอบศนูย์ฯและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือให้มีอาชีพท่ีมัน่คงมีรายได้ เช่น โครงการศนูย์บริการการพฒันาขยายพนัธุ์
ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นศนูย์ฯสาธิต
ฝึกอบรมและสง่เสริมอาชีพให้แก่ราษฎร โดยท าการขยายพนัธุ์ไม้ดอกไม้ผล ท่ีเหมาะสมและส่งเสริม
ให้ราษฎรตอ่ไป  

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4&action=edit
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  3.1.3 ศูนย์พัฒนาและบริการท่ีสูงตามพระราชด าริ  ตัง้อยู่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็น
โครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ด าเนินงานตัง้แตปี่ พ.ศ. 2522  ท่ีเน้นศนูย์พฒันาอาชีพ
ของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกนัท างาน เช่น กองทพัภาคท่ี 1 
และกองทพัภาคท่ี 3 ร่วมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอ่ืนๆ โดยได้จดัเป็นศนูย์
พฒันา 4 แห่ง คือ ศนูย์พฒันาลุ่มน า้ปาย ศนูย์พฒันาท่ีสงูปางตอง ศนูย์พฒันาในสอย ศนูย์พฒันา
ห้วยมะเขือส้ม โดยศนูย์เหลา่นี ้มีหน้าท่ีทดลองค้นคว้าสาธิตงานด้านการให้เหมาะสมตามสภาพของ
ท้องถ่ิน เพ่ือขยายผลไปยงัราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย ท่ีเก่ียวกับการพฒันาคนเป็นการพฒันา
ส่งเสริมอาชีพ การปลกูพืช การเลีย้งสตัว์ และการประมง การจดัท่ีดินท ากิน ท่ีอยู่อาศยั และพฒันา
และสง่เสริมงานศลิปาชีพ และพฒันาด้านการศกึษาเป็นต้น 
\  3.1.4 โครงการพัฒนาดอยตุง เป็นการประยกุต์ใช้ผลการศกึษาของโครงการศนูย์ศกึษา
การพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริเป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยเน้นการ
พัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  สามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนา
ทางเลือกในการด ารงชีวิตท่ียัง่ยืน เพ่ือการศกึษาและน าไปปรับใช้เพ่ือแก้ปัญหา และเป็นประโยชน์
แก่สว่นร่วมตอ่ไป ซึง่เน้นการส่งเสริมการปลกูพืชทดแทน และพฒันาการเกษตรอย่างเป็นระบบครบ
วงจร ทัง้ยงัสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และท่ีส าคญั คือ การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน โดยโครงการพฒันาดอยตงุ จะสนบัสนนุการสร้างงานสร้างอาชีพท่ียัง่ยืนให้ราษฎรมีรายได้ท่ี
มัน่คง สามารถพึ่งพาตนเองและครอบครัวได้ และมีร้านแม่ฟ้าหลวงเป็นช่องทางในการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ฝีมือราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ดอยตงุ”  โดยมีแผนงาน
พฒันาการเกษตรและอาชีพ เพ่ือด าเนินการศกึษาวิจยั พฒันาการเกษตร และอาชีพการเกษตร  โดย
ท าการศึกษาวิจยัเพ่ือปรับปรุงพนัธุ์ ค้นหาวิธีการขยายพนัธุ์ และรวบรวมพนัธุ์พืช  ท่ีเหมาะสมกับ
พืน้ท่ี  ให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในการเพิ่มผลผลิตและจ าหน่ายผลิตผลด้าน
การเกษตร โดยการรวมกนัจดัตัง้กลุ่มตามชนิด ของพืชท่ีปลกู รวมกลุ่มในการซือ้ปัจจยัการผลิตและ
การรวมกนัขายผลผลิตด้านการเกษตร สนบัสนนุภาคเอกชนให้มาลงทนุด าเนินธุรกิจการเกษตรแผน
ใหม่ในการผลิตสินค้าเกษตรใหม่ๆ รวมทัง้การพัฒนา อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  จาก
ผลส าเร็จและการขยายผลการด าเนินงานของโครงการพฒันาดอยตงุ  ในปี 2543 องค์กร UNESCO 
ได้เฉลิมพระเกียรต ิยกยอ่งสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น "บคุคลส าคญัของโลก"  

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001198/119864e.pdf
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  3.1.5 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
ตัง้อยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา และอตุรดิตถ์ โดยศนูย์
ศิลปาชีพตา่งๆ ในพืน้ท่ีภาคเหนือ มีดงันี ้คือ ศนูย์ศิลปาชีพจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ศนูย์ศิลปาชีพบ้าน
ห้วยเด่ือ ศนูย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต ๋า และศนูย์ศิลปาชีพบ้านวัดจนัทร์   มีวตัถุประสงค์ คือ เพ่ือให้
โอกาสเกษตรกรและครอบครัวประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  และเพ่ืออนุรักษ์และสืบทอด
ศิลปหตัถกรรมไทย และมุ่งผลิตผลงานท่ีมีคณุภาพ โดยการด าเนินงานกิจกรรมตา่ง ๆ ของมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้เข้าไปส่งเสริมสนบัสนุนให้ราษฎรในท้องถ่ินใช้เวลานอกเหนือจากฤดกูาล
เพาะปลกูมาสร้างงานหตัถกรรมประเภทตา่ง ๆ ตามลกัษณะของพืน้บ้าน รวมทัง้ความช านาญและ
ฝีมือท่ีมีอยูแ่ตด่ัง้เดมิของแตล่ะภาคของประเทศไทย เชน่ ในภาคเหนือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สอนการเย็บปักถกัร้อย การทอผ้าทัง้ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าตีนจก รวมทัง้ผ้าปักของพวกชาวเขา  
  3.1.6 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตัง้อยู่ท่ีจังหวัดน่าน เป็นโครงการส่วนพระองค์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาและถ่ายทอด
ความรู้การพฒันาไปสู่ราษฎร ในพืน้ท่ีเป้าหมายท้องท่ีอ าเภอบอ่เกลือ และอ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
จงัหวดัน่าน โดยเร่ิมพฒันาท่ีโรงเรียนประถมศกึษาก่อนเป็นล าดบัแรก แล้วจึงขยายไปยงัศนูย์การ
เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
ศกัยภาพของราษฎร และพืน้ท่ีบนท่ีสูง เป็นศนูย์รวบรวมและพฒันาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้าน
การตลาด การทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ ศกึษาธรรมชาติ และวฒันธรรมท้องถ่ิน  การศกึษาวิจยัถ่ายทอด
ความรู้การพฒันาและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ียัง่ยืน โดยความส าเร็จด้านการพฒันาใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชการกมุารี ได้เป็นท่ีประจกัษ์แก่ประชาชนชาวไทยและ
ประชาคมโลก เม่ือทรงได้รับการถวายรางวลัมลูนิธิรามอน แมกไซไซ ประจ าปี 2534 และรางวลัอินทิรา 
คานธี เพ่ือสนัตภิาพ การลดอาวธุและการพฒันา ประจ าปี 2547 
  3.1.7 โครงการบูรณาการของหน่วยงาน การพฒันาพืน้ท่ีสงูท่ีผา่นมามีด าเนินงานทัง้งาน
ปกติของหน่วยงานและการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือมุ่งสร้างรายได้และพัฒนา
คณุภาพชีวิตให้กบัเกษตรกรบนพืน้ท่ีสงู มีรายละเอียดดงันี ้
   1) โครงการขยายผลโครงการหลวง เป็นการด าเนินการพัฒนาและส่งเสริม
กระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากโครงการหลวงเพ่ือน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัทุน
ความรู้และสภาพภูมิสงัคมท้องถ่ินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง 
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โดยการร่วมมือกบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการเสริมสร้างรายได้ของ
ครัวเรือน พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อม โดยมีแนว
ด าเนินการท่ีส าคญัคือ น าผลส าเร็จของการพฒันาในโครงการหลวง องค์ความรู้จากโครงการหลวง
ไปถ่ายทอดสู่ชุมชน ผสมผสานกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในแต่ละภูมิสังคม และการ
สง่เสริมการพฒันาคณุภาพการผลิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานและการเพิ่มมลูคา่สินค้า รวมถึงการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน ส่งเสริมองค์กรพึ่งตนเอง
ในระดบัชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนาของชุมชนท่ียั่งยืนใน
อนาคต   
   การพฒันาด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้และทกัษะความรู้ให้ชมุชนบนพืน้ท่ีสงู ท่ีผ่านมา 
ท าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงานและการฝึกอบรม 
จากองค์ความรู้จากโครงการหลวง  ชุมชนได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านการเรียนรู้จากองค์
ความรู้โครงการหลวง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร เช่น การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตรงกับความต้องการของเกษตรกรทัง้จดัให้มีการศึกษาดงูานและ
การฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ืองและการแนะน าการปลกูพืชและเลีย้งสตัว์ และการสง่เสริมอาชีพนอกภาค
การเกษตร การส่งเสริมกลุ่มหตัถกรรมโดยการรวมกลุ่มและฟืน้ฟูภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านหตัถกรรม 
โดยมีการให้ความรู้เพ่ือการพฒันางานหตัถกรรมเช่น การพฒันาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ การพฒันา
ผลิตภณัฑ์จากผ้าปัก การพฒันาผลิตภณัฑ์ไม้ไผ ่เป็นต้น  
   2) โครงการ “รักษ์น า้เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”  เป็นด าเนินงานโครงการพฒันา
ตามพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติ
และประสงค์ท่ีจะให้พสกนิกร ท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีสงู ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของต้นไม้ น า้ และดิน 
เป็นผู้ สืบทอดเจตนารมณ์ในการอนรัุกษ์ และฟืน้ฟูป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน า้สามารถด ารงชีพอยู่กบั
ป่าได้อย่างเหมาะสมและยัง่ยืน เป็นการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น า้เพ่ือพระแม่
ของแผ่นดิน”ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ลกัษณะโครงการ ฯ เน้นการขยายผลการด าเนินงานของ
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ซึ่งโปรดเกล้าพระราชทานศนูย์บริการและพฒันาไปยงัชมุชน
และหมู่บ้านใกล้เคียง ในบริบทของลุ่มน า้ 10 แห่ง ได้แก่ ลุ่มน า้ค า ลุ่มน า้ปิงน้อย ลุ่มน า้แม่หาด     
ลุ่มน า้ขนุน่าน ลุ่มน า้ภาค ลุ่มน า้แม่สะมาด-ห้วยหมากลาง ลุ่มน า้แม่สะงา ลุ่มน า้ปาย ลุ่มน า้ของ 
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และลุ่มน า้ลี ครอบคลุมพืน้ท่ี 6 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือราษฎรในพืน้ท่ีเป้าหมาย 7,933 ครัวเรือน รวม 32,586 คน มี
ปัจจยัพืน้ฐานท่ีเพียงพอ มีรายได้จากการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสงัคม มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึน้ อยู่กับป่าไม้ได้อย่างเหมาะสมและยัง่ยืน โดยมีศนูย์บริการและพฒันาเป็นศนูย์กลาง
เครือข่ายการเรียนรู้และเทคโนโลยีไปสู่ชมุชน เช่ือมโยงกบัองค์กร สถาบนัและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้การลดการบกุรุกพืน้ท่ีป่า และฟืน้ฟูสภาพป่าต้นน า้ล าธารในพืน้ท่ีเป้าหมาย โดยมีหน่วยงาน
ต่างๆ ร่วมปฏิบตัิงาน 19 หน่วยงาน เช่น ศนูย์ไผ่ศึกษาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช การ
ขยายพนัธุ์เขียดแลวของกรมประมง การขยายผลการด าเนินงานโครงการพฒันาโดยการฝึกอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสง่เสริมการผลิตด้านการเกษตรบนพืน้ท่ีสงูของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นต้น 

   ส าหรับการพฒันาศกัยภาพกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯท่ีผ่านมา ได้มีการฝึกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมด้านการผลิตพืช ได้แก่ การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอย
แบบวนเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตข้าว การฝึกอบรมด้านการปศสุตัว์ การเพาะเลีย้ง
สตัว์น า้ รณรงค์ให้ความรู้การลดการใช้สารเคมีและและอบรมการใช้ปัจจยัการผลิตธรรมชาติทดแทน
การใช้สารเคมี รวมทัง้การจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้และแปลงสาธิตในชุมชน เช่น จุดเรียนรู้ด้านการ
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ แปลงสาธิตการบ ารุงรักษาพืชอาหารสตัว์ แปลงเรียนรู้การเพิ่มศกัยภาพการผลิต
ข้าว แปลงทดสอบและพฒันาการปลกูพืชเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพ เชน่ กาแฟอาราบก้ิา เป็นต้น 

   3) กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาท่ี
เก่ียวกับชาวเขา นอกเหนือจากปัญหาเก่ียวกับความมั่นคงของชาติ ได้แก่ ปัญหาการท าลาย
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการท าไร่เล่ือนลอยของชาวเขา ปัญหาการปลูกและเสพฝ่ิน
ของชาวเขา เป็นต้น รัฐบาลจึงได้จดัตัง้คณะกรรมการสงเคราะห์ชาวเขาขึน้เป็นองค์กรระดบัชาติท่ี
ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัชาวเขา และมอบหมายให้กรมประชาสงเคราะห์ เป็นหน่วยงานหลกัในการ
ด าเนินงานพฒันาและสงเคราะห์ชาวเขา และเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานงานหน่วยงานอ่ืนๆ 
เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาชาวเขาตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา  และกองสงเคราะห์ชาวเขาและกรม
ประชาสงเคราะห์ได้เข้าอยู่ภายใต้สงักดั “กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม” โดยมีแผนงานและ
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โครงการท่ีส าคญั เช่น แผนงานขยายบริการพืน้ฐานทางสงัคมแก่ชาวเขา  เพ่ือจดัท าท าเนียบชมุชน
บนพืน้ท่ีสูงในประเทศ โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้มีแผนงานท่ีจะขยายการด าเนินงานเพ่ือให้บริการ
พืน้ฐานทางสงัคมให้ทัว่ถึงมากขึน้ แผนงานพฒันาด้านเศรษฐกิจและสงัคมแก่ชาวเขา เพ่ือให้ชาวเขา
มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ แม้ว่ากรมประชาสงเคราะห์จะได้พยายามพฒันาและสงเคราะห์ชาวเขาจน
แก้ไขปัญหามาได้ระดบัหนึ่งก็ตาม แต่ชาวเขาส่วนใหญ่ก็ยังมีคณุภาพชีวิตท่ีต ่ากว่าคนไทยทั่วไป 
กล่าวคือ จากเดิมท่ีชาวเขามีรายได้เฉล่ียเพียง 6,000 บาท/ครอบครัว/ปี ในปี2545จากการ
ด าเนินงานของกรมประชาสงเคราะห์ ชาวเขาในพืน้ท่ีท่ีกรมประชาสงเคราะห์เข้าดแูลมีรายได้เฉล่ีย
เป็น 14,000 บาท/ครอบครัว/ปี แต่ก็ยงัต ่ากว่าเกณฑ์ความยากจนของประเทศท่ีก าหนดไว้ 6,000 
บาท/คน/ปี ด้านการศกึษานัน้แม้ว่ากรมประชาสงเคราะห์จะได้พยายามพฒันาจนชาวเขาสามารถ
พดูและเข้าใจภาษาไทยได้ 278,544 คน ร้อยละ 80.1 ของชาวเขาท่ีกรมประชาสงเคราะห์เข้าดแูล
แตช่าวเขาท่ีจบการศกึษาภาคบงัคบัมีเพียง 101,826 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.3ของชาวเขาท่ีกรม
ประชาสงเคราะห์เข้าดูแลเท่านัน้ นอกจากนีย้ังมีปัญหาในด้านคุณภาพชีวิตอ่ืนๆ อีกมากมายท่ี
ชาวเขายังไม่ได้รับบริการของรัฐอย่างเพียงพอ จึงเป็นเหตุผลส าคัญท่ีกรมประชาสงเคราะห์ได้
ก าหนดให้มีแผนงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแก่ชาวเขา ตลอดจนการส่งเสริมศึกษาของ
เยาวชนชาวเขา 
 

 3.2 การพัฒนาชุมชน 
  การด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนบนพืน้ท่ีสูงของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  ให้
ความส าคญัเก่ียวกับการพฒันาคณุภาพชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี ทัง้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และ สุขภาพอนามยั สวสัดิการสงัคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพ่ือให้เกิดการพึ่งพา
ตนเองให้ได้ในภายชมุชน รวมทัง้การสร้างศนูย์เรียนรู้ของโครงการพระราชด าริตา่งๆเพ่ือขยายผลไป
ยงัพืน้ท่ีสงูอ่ืนๆ มีรายละเอียดดงันี ้ 
    3.2.1 มูลนิธิโครงการหลวง ได้ให้ความส าคญัการพฒันาคณุภาพชีวิตและกิจกรรมกลุ่ม
ในการสนบัสนุนให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ในรูปแบบต่างๆ ในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป เช่น 
การรวมกลุ่มเกษตรกร การจดัตัง้สหกรณ์ การจดัตัง้กลุ่มอนรัุกษ์ร่วมกนัดแูลและรักษาต้นน า้ล าธาร  
การพัฒนาสังคม ในรูปเครือข่ายการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน ใน
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รูปแบบต่างๆ ได้แก่ การรณรงค์การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมศิลปาชีพ การป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ และการสนบัสนนุการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นต้น   
    3.2.2 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท่ีเป็นศูนย์กลางในการศึกษา 
ทดลอง วิจยั เพ่ือหารูปแบบการพฒันาด้านตา่งๆ ท่ีเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีภาคเหนือและเผยแพร่
แก่ราษฎรให้สามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง กล่าวโดยสรุปการด าเนินงานของศูนย์ฯ ได้ให้
ความส าคญัของการรักษาพืน้ท่ีต้นน า้ และพฒันาอาชีพ ได้ให้ “คนอยู่กบัป่า” ผ่านการทดลอง และ
วิจยั ก่อนท่ีจะน าไปขยายผลในโครงการสาขาต่างๆ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีการใช้ฐานทรัพยากรได้
อย่างเกือ้กูลและเหมาะสม ทัง้ด้านต้นน า้ ท่ีมุ่งเน้นการรักษาสภาพต้นน า้ ลดการท าลายป่า และ
ปลายน า้ ท่ีมีการสร้างอาชีพและรายได้จากการใช้ฐานทรัพยากร ซึ่งเป็นพฒันาท้องถ่ิน โดยการน้อม
น าแนวทางตามพระราชด าริไปสูก่ารพฒันาในชมุชนท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม เกิดเครือข่ายแห่งการ
เรียนรู้เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และเกิด
กระบวนการในการสร้างภมูิคุ้มกนัชมุชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.2.3 ศูนย์พัฒนาและบริการท่ีสูง ตามพระราชด าริ โดยมีการพฒันาด้านตา่งๆ ดงันี ้
การส่งเสริม และการพฒันาระบบสหกรณ์พืน้ฐาน กลุ่มออมทรัพย์ และธนาคารข้าว โรงเรียน และ
ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก การสง่เสริมงานศลิปาชีพพิเศษและการอนรัุกษ์ศิลปกรรมของท้องถ่ินโดยมีศนูย์
ศิลปาชีพเป็นศนูย์กลางในการประสานงาน โดยศูนย์ศิลปาชีพจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบนั เป็นขัน้การขยายผล สู่ราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย
อ่ืนๆ โดยก าหนดให้แต่ละอ าเภอ น าผลการด าเนินงานไปเผยแพร่ ให้ราษฎรต่อไป โดยได้จดัตัง้
คณะท างานในระดบัอ าเภอ ทุกอ าเภอ เพ่ือพิจารณาก าหนดหมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งในปัจจุบัน
หน่วยงานต่างๆ ได้มีการพฒันาศนูย์พฒันาฯ เป็นฐานเรียนรู้ เช่นศนูย์บริการและพฒันาท่ีสงูปาง
ตองตามพระราชด าริ เป็นฐานการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริท่ีส าคญัในเขตพืน้ท่ีลุ่มน า้แม่สะงา 
เช่น ฐานการเรียนรู้ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฐานการเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  และฐานการเรียนรู้ด้านการ
ทอ่งเท่ียว เป็นต้น  
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    3.2.4 โครงการพัฒนาดอยตุง ตัง้อยู่ในจังหวัดเชียงราย มีแผนพฒันาสงัคม คณุภาพ
ชีวิต และความมัน่คง  เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์และยกระดบัคณุภาพชีวิตของราษฎรและชมุชน
ในพืน้ท่ีโครงการให้สามารถด ารงชีวิตและเข้ามามีส่วนร่วมใน  การพัฒนา ทัง้ด้านการศึกษา 
สาธารณสขุ และ สขุภาพอนามยั สวสัดิการสงัคม และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทัง้
จดัระเบียบการปกครองและรักษาความมัน่คงปลอดภยัในพืน้ท่ีโครงการ โดยการจดัตัง้ถ่ินฐานถาวร
ท่ีถกูต้องตามกฎหมายให้แก่ชมุชน ในพืน้ท่ี รวมทัง้การป้องกนัและสกดักัน้การอพยพเคล่ือนย้ายถ่ิน 
 

    3.2.5 โครงการบูรณาการของหน่วยงาน 
    1) โครงการขยายผลโครงการหลวง ได้มีการพัฒนาสังคมและการตลาด  
ส่งเสริมรวมกลุ่มของชุมชนเพ่ือเป็นองค์กรพึ่งตนเองและมีความสามารถในการเข้าถึงองค์ความรู้
และแหล่งทนุ จ านวน 136 กลุ่ม สมาชิก 1,360 คน  โดยการด าเนินกิจกรรมพฒันาของกลุ่มต่างๆ 
ได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่มยุวเกษตรกร ฯลฯ ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตามล าดับ 
รวมทัง้เป็นศนูย์เรียนรู้ซึ่งเป็นแหล่งให้ชุมชนในการเข้ามาศึกษาเรียนรู้  จดัท าศนูย์เรียนรู้ในระดบั
ชมุชน มีการจดัท าแปลงทดสอบสาธิต โรงเรือนเพาะช า โรงปุ๋ ยหมกั โรงเลีย้งกระตา่ย เป็นต้นรวมทัง้
จากผู้สนใจภายนอกท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะท าให้ชุมชนเกิดการ
ยอมรับ  และน าไปเป็นแนวทางปฏิบตัิได้แพร่หลาย การสนบัสนุนด้านการตลาด โดยการพฒันา
ระบบตลาดชุมชนเพ่ือรองรับผลผลิตโดยแบ่งเป็นตลาดท่ีซือ้ภายในชุมชน ตลาดท่ีเช่ือมโยงกับ
โครงการหลวง และตลาดแบบมีสญัญากบัเอกชนภายนอก 
    2) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชน
บนพืน้ท่ีสูง เป็นการร่วมงานส านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ  สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ด้วย
การสนบัสนนุของมลูนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ได้ด าเนิน โครงการจดัการความรู้
และกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย่างยัง่ยืน ในศนูย์การเรียนชมุชนชาวไทยภูเขา “แม่
ฟ้าหลวง” หรือ ศศช. ท่ีได้รับการคัดเลือก จ านวน 180 แห่ง จากจ านวนทัง้หมด 753 แห่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงสู่ชุมชนบนพืน้ท่ีสูง โดยผ่านกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู ศศช. และชุมชน เพ่ือยกระดบัของคนบนพืน้ท่ีสูง ให้เข้าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ ให้ชมุชนมีการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม และอยู่ร่วมกบัสภาพแวดล้อมได้อย่างยัง่ยืนรวมถึง
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การสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคมการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีการรักษาคณุค่าของวัฒนธรรมรวมทัง้การ
เสริมสร้างคณุธรรม และมีจิตส านกึแหง่ความเป็นคนไทยท่ีมีคณุภาพ 
 จากผลการด าเนินงานโครงการจดัการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีสูง
อยา่งยัง่ยืนผา่นมา ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจบุนั เป็นการวางรากฐานและเตรียมความพร้อมใน
ขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ การพฒันาระบบบริหารจดัการ การผลิตส่ือเพ่ือถ่ายทอด องค์ความรู้
ของโครงการหลวง ตลอดจนการพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร อย่างไรก็ตามเพ่ือให้กระบวนการ
เรียนรู้สามารถน าไปแปลงสู่การปฏิบตัิได้อย่างต่อเน่ืองและแสดงผลอย่างมีประสิทธิผลได้นัน้ จึง
จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนโดยมีการบรูณาการการปฏิบตัิงานของหน่วยงานของ
รัฐและองค์กรท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดพลงัในการขบัเคล่ือนการพฒันาในระดบัชมุชน  ดงันัน้จึงได้มีการ
จดัท าแผนปฏิบตักิารโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชมุชนบนพืน้ท่ีสงู
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2552 โดยให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการตอ่เน่ืองด้านการถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ เร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายใต้ภารกิจท่ีรับผิดชอบ โดยการบูรณาการแผนงานของ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไปสูก่ารปฏิบตัใินพืน้ท่ีเป้าหมายตอ่ไป 
     3) โครงการ “รักษ์น า้เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” มีการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการพฒันาคณุภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน โดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีเข้มแข็ง 
พฒันาคนให้มีคณุธรรม เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีภายใต้การสนบัสนุนของรัฐและองค์กรท้องถ่ิน 
เช่น การจัดตัง้กลุ่มเตรียมสหกรณ์ /ฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน การจัดท าบญัชีด้านครัวเรือน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนด้านการผลิต การตลาด ให้แก่กลุม่เกษตรกรและยวุเกษตรกร เป็นต้น 
    4) กองสงเคราะห์ชาวเขา ร่วมกับคณะพระธรรมจาริก และมูลนิธิเผยแพร่
พระพทุธศาสนาแก่ชนถ่ินกนัดารในพระบรมราชปูถมัภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   จาก
การด าเนินการมาจนถึงปัจจบุนัได้ก่อให้เกิดประโยชน์สขุแก่บคุคลบนพืน้ท่ีสงูในถ่ินทรุกนัดาร อย่าง
ยิ่ง ปัจจบุนัได้ร่วมกบัส านกับริหารโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาควดัศรีโสดา  จงัหวดัเชียงใหม่ 
และการอบรมพัฒนาจิตใจให้แก่ประชากรในชุมชนบนพืน้ท่ีสูงเพ่ือให้พวกเขาเหล่านัน้เป็น
พทุธศาสนิกชนท่ีดีตอ่ไป 
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 3.3 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
  การด าเนินการเก่ียวกบัการอนรัุกษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ท่ีสงูของภาคส่วน
ท่ีเก่ียวข้องระยะท่ีผ่านมา ให้ความส าคัญเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าต้นน า้ล าธาร การจัดท าระบบ
อนุรักษ์ดินและน า้ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดเขตการใช้ท่ีดินระหว่างพืน้ท่ีป่าไม้ และ
ชมุชนการฟืน้ฟแูหล่งอาหารชมุชน เพ่ือลดการบกุรุกท าลายป่า ลดการท าไร่เล่ือนลอยหรือลดการใช้
พืน้ท่ีท ากิน และรู้จกัการปลกูป่าทดแทนหรือป่าชมุชน มุ่งเน้นให้ชาวเขารู้จกัวิธีการท าการเกษตรเชิง
อนรัุกษ์ภายใต้โครงการพฒันาลุม่น า้ขนาดเล็ก มีรายละเอียดดงันี ้ 
  3.3.1 มูลนิธิโครงการหลวง  ด าเนินงานโครงการหลวงมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2512 เพ่ือ
พฒันาการเกษตรท่ีสูง ลดการปลูกพืชเสพติด และการอนุรักษ์ป่าต้นน า้ล าธาร โดยมีพระราช
ประสงค์จะทรงช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในท้องถ่ินทรุกนัดารให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้  โดย
โครงการหลวงได้มีแผนงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ทัง้ด้านการพฒันาระบบอนรัุกษ์ดนิและน า้ การสง่เสริมปลกูป่าชาวบ้าน เพ่ือใช้สอยทดแทน
การตดัไม้จากป่าธรรมชาติ ตามโครงการปลกูป่าชาวบ้านภายใต้พระราชปูถมัภ์ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เร่ิมปลูกปี พ.ศ. 2537 ถึง ปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันมีกล้าไม้ 
1,318,416 ต้น เกษตรกรในพืน้ท่ีโครงการหลวงจ านวน 35 ศนูย์ รวมจ านวน 3,366 ราย และปลกูป่า
ชาวบ้านรวมทัง้หมด 4,394.79 ไร่   
  3.3.2 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นการ
พฒันาพืน้ท่ีให้เป็นแหล่งต้นน า้ล าธาร  จึงได้ด าเนินการหาแนวทางการอนุรักษ์ป่าต้นน า้ โดยให้
ท าการศกึษาพฒันาป่าไม้ 3 อยา่ง 3 วิธี เพ่ือประโยชน์ 4 อยา่ง คือ มีไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชือ้เพลิง ซึ่ง
จะอ านวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน า้ ตลอดจนความชุ่มชืน้เอาไว้เป็นประโยชน์อย่างท่ี 4 
และอนุรักษ์พืน้ท่ีต้นน า้ล าธาร ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลกั ในลักษณะต้นทางเป็นการศึกษา
สภาพพืน้ท่ีป่าไม้ต้นน า้ล าธาร ปลายทางเป็นการศกึษาด้านการประมงตามอา่งเก็บน า้ตา่งๆ ผสมกบั
การศกึษา ด้านการเกษตรกรรม ปศสุตัว์ โคนม และเกษตรอตุสาหกรรม  เพ่ือให้เป็นศนูย์ท่ีสมบรูณ์
แบบก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ราษฎรท่ีจะเข้ามาศกึษากิจกรรมตา่งๆภายในศนูย์ฯ   
  3.3.3 ศูนย์พัฒนาและบริการท่ีสูง ตามพระราชด าริ พัฒนาป่าไม้ ขยายพันธุ์และ
อนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์ป่า การจดัท าระบบอนรัุกษ์ดนิและน า้ เช่น สถานีวิจยัการเพาะเลีย้งสตัว์ป่าเพ่ือการ
อนรัุกษ์ปางตอง สถานีพฒันาท่ีดนิ และศนูย์ไผศ่กึษา เป็นต้น 
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  3.3.4 โครงการพัฒนาดอยตุง มี แผนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมการปลกู
และฟื้นฟู ตลอดจนดแูลรักษาสภาพพืน้ท่ีป่าอนุรักษ์ และป่าชุมชนโดยการเน้นการมีส่วนร่วมของ
ราษฎร เพิ่มประชากรในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ทัง้ในด้านการบริหารและการด าเนินการ 
รวมทัง้การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ด าเนินการส ารวจรังวดัและวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ในพืน้ท่ีโครงการ พร้อมทัง้จัดหามาตรการป้องกันผลกระทบของการพฒันาต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพดนิ น า้ และภมูิทศัน์ในพืน้ท่ีโครงการ   
  3.3.5 โครงการบูรณาการของหน่วยงาน 
     1)  โ ค ร งก า รขย ายผล โค ร งก า รหลว ง  ไ ด้ มี ก า ร ฟื้ น ฟู แ ล ะ อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนกัถึงความปลอดภัยและการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ เช่น 
การมีสว่นร่วมของชมุชนในการก าหนดเขตการใช้ท่ีดินระหว่างพืน้ท่ีป่าไม้ และชมุชนการฟืน้ฟูแหล่ง
อาหารชมุชน การจดักิจกรรมการณรงค์ปลกูป่าชาวบ้าน ป่าชมุชน และการปลกูหญ้าแฝก การปลกู
ป่าชาวบ้านในพืน้ท่ีท ากินของตนเอง ท าแนวกันไฟ บวชป่า และสร้างฝายชะลอความชุ่มชืน้ การ
ปลูกและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก จัดกิจกรรมการณรงค์ปลูกไผ่ตงด าเพ่ือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการจดักิจกรรมการรณรงค์การลดการใช้สารเคมีเกษตร การรณรงค์การรักษาคณุภาพน า้
ในล าธารโดยมีการเก็บตัวอย่างน า้เพ่ือวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน และจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรเก่ียวกบัวิธีการท าการเกษตรปลอดภยั ใสใ่จสขุภาพ  เป็นต้น 
     2) โครงการ “รักษ์น า้เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”  เน้นการฟืน้ฟู อนรัุกษ์ป่าต้นน า้
ล าธาร เพ่ือเป็นแหล่งซบัน า้ธรรมชาติ และคืนความหลากหลายทางธรรมชาติของพืชพนัธุ์ท้องถ่ิน 
เช่น การฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชน และอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ท้องถ่ินของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
รวมทัง้การลดการบุกรุกท าลายป่าเพ่ือให้สามารถเกิดประโยชน์ได้อย่างยัง่ยืน เช่น การก าหนดเขต
การใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยแยกพืน้ท่ีป่าไม้ออกจากพืน้ท่ีอยู่อาศยัและพืน้ท่ีท ากินด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม การจัดท าฝายต้นน า้แบบผสมผสาน ส่งเสริมการสร้างธนาคารอาหารชุมชน และจัดท า
ระบบอนุรักษ์ดินและน า้ ส่งเสริมและสาธิตการใช้ปุ๋ ยหมัก และสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
ป้องกนัการพงัทลายของดนิ 
     3) กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงค์เคราะห์  ได้มีแผนงานด้านอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจาก ชาวเขาส่วนใหญ่มีพืน้ท่ีท ากินอยู่บนท่ีสงูและในพืน้ท่ีท่ีถกูก าหนดให้
เป็นเขตหวงห้าม ตามกฎหมายป่าไม้ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ ฯ แม้ว่าชาวเขาดงักล่าวจะได้อาศยัท า
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กินมาก่อนท่ีพืน้ท่ีดงักล่าวจะเป็นเขตหวงห้ามซบัซ้อนและต้องใช้ระยะท่ียาวนาน การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าก็โดยการมุง่พฒันาชาวเขาให้รู้จกัอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดการบกุ
รุกท าลายป่าเพ่ือท าไร่เล่ือนลอย รู้จกัการท าการเกษตรแบบถาวร ลดการท าไร่เล่ือนลอยหรือลดการ
ใช้พืน้ท่ีท ากินเพ่ือให้พืน้ท่ีดงักล่าวกลบัคืนเป็นป่า และรู้จกัการปลกูป่าทดแทนหรือป่าชมุชน มุ่งเน้น
ให้ชาวเขารู้จกัวิธีการท าการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ภายใต้โครงการพฒันาลุ่มน า้ขนาดเล็ก จนประสบ
ความส าเร็จอย่างมาก สามารถท าให้ชาวเขาใช้พืน้ท่ีท ากินลดลงจากเดิมครอบครัวละ 60-80 ไร่ 
เหลือเพียงครอบครัวละ 15-20 ไร่  โดยแก้ไขปัญหาโดยการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินรวมทัง้
พฒันาและฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติเหล่านัน้ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบรูณ์โดยใช้รูปแบบการพฒันาลุ่ม
น า้ขนาดเล็ก ซึ่งมุ่งเน้นการเกษตรเชิงอนรัุกษ์เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกนัการ  ชะล้างพงัทลาย
ของหน้าดนิ โดยการปลกูพืชสลบัแนวหญ้าแฝกตามแนวระดบัความลาดชนั และการวางแผนการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสมกบัพืน้ท่ีซึ่งแต่เดิมในพืน้ท่ีท า  กินของชาวเขามีอตัราการสญูเสียหน้า
ดนิเน่ืองมาจากการชะล้างพงัทลายหน้าดินประมาณ 18 ตนั /ไร่/ปี คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
2,200 บาท/ไร่ ชาวเขากลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์และส่งผลให้กองสงเคราะห์ชาวเขาได้รับ  “ 
รางวลัเกียรตคิณุดีเดน่ในการอนรัุกษ์ดนิและน า้” จากสมาคมอนรัุกษ์ดินและน า้แห่งประเทศไทยในปี 
2532 และปี 2538 ได้รับรางวลั “International Merit Award ” จากสมาคมควบคมุการชะล้าง
พงัทลายของดินระหว่างประเทศ  ( International Erosion Control Association หรือ IECA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

 3.4 การพัฒนาด้านปัจจัยโครงสร้างพืน้ฐาน 
  การด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาด้านปัจจยัโครงสร้างพืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูของภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องท่ีผา่นมายงัมีข้อจ ากดั และยงัพฒันาได้ไมท่ัว่ถึง เน่ืองจากมีคา่ใช้จ่ายในการลงทนุคอ่นข้าง
สูง จึงให้ความส าคญัเก่ียวกับการพฒันาด้านปัจจยัโครงสร้างพืน้ฐานตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสมของสภาพของพืน้ท่ี มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

  3.4.1 มูลนิธิโครงการหลวง  เล็งเห็นว่าการพฒันาแหล่งน า้และปัจจัยพืน้ฐาน เป็น
สิ่งจ าเป็นและโครงการหลวงได้รับการสนับสนุนในด้านการพัฒนาแหล่งน า้ การปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาถนนระหว่างหมู่บ้าน และไฟฟ้าชนบทจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตา่งๆ ตาม
ความเหมาะสมและสภาพของพืน้ท่ี    
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  3.4.2 ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ครอบคลมุ
พืน้ท่ี 8,500 ไร่  มีพืน้ท่ีหมู่บ้านรอบบริเวณศนูย์ฯ 18 หมู่บ้าน และโครงการบริการการพฒันาใน
ระดับพืน้ท่ีศูนย์ฯสาขา โดยมีโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน า้สาขาแม่น า้ปิงอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ   เป็นการพฒันาแหลง่น า้และต้นน า้ล าธาร โดยการสร้างฝายเก็บกกัน า้ เพ่ือบ ารุงรักษา
พืน้ท่ีป่า พร้อมกับจดัหาน า้เพ่ือการเกษตร อุปโภค-บริโภค โครงการพฒันาพืน้ท่ีป่าขุนแม่กวงอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ   เป็นการบริหารจดัการลุ่มน า้อย่างเป็นระบบควบคูก่บัการจดัหาท่ีดินท า
กินให้แก่ราษฎร รวมถึงการปลกูป่าในพืน้ท่ีท่ีถกูท าลาย เพ่ือฟืน้ฟูแหล่งต้นน า้ล าธาร  และโครงการ
พฒันาพืน้ท่ีห้วยลานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ด าเนินการจดัหาน า้ให้แก่พืน้ท่ีเพาะปลูก และ
จดัตัง้สถานีป่าไม้และสถานีประมง 
  3.4.3 ศูนย์พัฒนาและบริการท่ีสูงตามพระราชด าริ โดยมีการพฒันาด้านตา่งๆ ดงันี ้
พฒันาและปรับปรุงระบบชลประทาน โดยโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  การจดัหาน า้เพ่ือ
อปุโภคและบริโภค โดยกรมทรัพยากรน า้บาดาล 
 

 3.5  ด้านความม่ันคงและการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  

  จากผลด าเนินงานของบนพืน้ท่ีสงูท่ีผ่านมา ทัง้ด้านการจดัระเบียบการปกครอง การแก้ไข
ปัญหาสถานะบุคคล และการจัดตัง้ถ่ินฐานให้ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ด าเนินการก าหนดสถานะบคุคลบนพืน้ท่ีสงู และการแก้ไขปัญหายาเสพตดิท าให้เกิดความร่วมมือทัง้
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทัง้ในระดบัทวิภาคี  
ระดบัอนภุมูิภาค และระดบัภมูิภาค โดยประเทศไทยและองค์การสหประชาชาติได้มีความร่วมมือกนั
อย่างใกล้ชิด ในการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ช่ือภายใต้โครงการช่ือ  โครงการปลกู
พืชทดแทนและพฒันาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขาไทย-สหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยด าเนินการประสบ
ผลส าเร็จในเร่ืองนี ้ โดยสามารถลดพืน้ท่ีการลกัลอบปลูกฝ่ินจาก 125,000 ไร่ ผลผลิตเหลือ 32 
เมตริกตนั  และหลงัการตดัท าลายแล้วคงเหลือผลผลิตเพียง 6.8 เมตริกตนั ความส าเร็จในโครงการ
นี ้ ทางส านกังานโครงการควบคมุยาเสพติดระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
International Drug Control Programme – UNDCP) ขอให้ประเทศไทยถ่ายทอดประสบการณ์ของ
ความส าเร็จดงักล่าวแก่ประเทศในอนุภูมิภาคนีเ้พ่ือน าไปปรับใช้  ซึ่งแนวทางการด าเนินงานของ
มลูนิธิโครงการหลวงถือเป็นต้นแบบการพฒันาท่ียัง่ยืนรูปแบบหนึ่งท่ีมีการพฒันาด้านต่างๆ ควบคู่

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4
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กนัไป เพ่ือให้เกิดความสมดลุทัง้ด้านคณุภาพชีวิต มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้  เลิกการปลูกฝ่ินและ
การฟืน้ฟูป่าต้นน า้ล าธาร ท าให้ได้รับรางวลัแมกไซไซในสาขา International Understanding เม่ือ
วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531 และรางวลั โคลมัโบแพลน จาก The Colombo Plan :Drug Advisory 
Program (DAP) ในฐานะเป็นองค์กรเดียวของโลกท่ีแก้ไขปัญหาการปลกูฝ่ินโดยการปลกูพืชทดแทน
เป็นผลส าเร็จ เม่ือปี พ.ศ. 2546 ผลจากความส าเร็จท าให้โครงการหลวงเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนีโ้ครงการพฒันาดอยตงุ ได้ด าเนินการ
ฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมของดอยตงุ จงัหวดัเชียงราย ซึ่งถกูท าลายจากการท าไร่เล่ือนลอยเพ่ือปลกูฝ่ิน 
และพฒันาคณุภาพชีวิตของราษฎรภายใต้แนวทางการพฒันาทางเลือกอย่างยัง่ยืน  (Sustainable 
Alternative Livelihood Development) ซึ่งเน้นการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน และพฒันาการ
เกษตรอยา่งเป็นระบบครบวงจร ทัง้ยงัสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.5.1 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ส านักงาน 
ป.ป.ส.) จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 วตัถปุระสงค์
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดนโยบาย  และการประสานงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด โดยการด าเนินงานในช่วงแรกท่ีเก่ียวข้องกบัชาวเขา และการปลกูทดแทนพืช
เสพตดิซึง่ ได้รับการโอนงานจากโครงการพฒันาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขา จากความส าเร็จดงักล่าวท า
ให้รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ  ผ่านส านกังาน 
ป.ป.ส. โดยรัฐบาลได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาฝ่ินในรูปแบบและวิธีการตา่งๆ  มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2516 
จนถึงปัจจบุนั พบว่า องค์ประกอบท่ีส าคญัของปัญหาการปลกูฝ่ินมีอยู่ 3 ประการ คือ ตวัชาวเขาผู้
ปลกูฝ่ิน สภาพแวดล้อม หรือพืน้ท่ีบนภูเขาท่ีชาวเขาใช้ปลกูฝ่ิน และตวัยาหรือต้นฝ่ินท่ีชาวเขาเป็นผู้
ปลูก ดงันัน้ส านักงาน ป.ป.ส. จึงได้ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาวเขาโดย
ก าหนดมาตรการหลกัในการควบคมุพืชเสพตดิ 2 มาตรการ ได้แก่  
    1) มาตรการการพฒันา เป็นการด าเนินงานโครงการความร่วมมือไทย-นานาชาต ิ  
มีโครงการท่ีอยู่ภายใต้มาตรการการพัฒนาโดยสรุปแล้วมีโครงการท่ีให้ความช่วยเหลือจาก
ตา่งประเทศด้านการพฒันาทางเลือก 18 โครงการ 11 หน่วยงาน ดงันี ้โครงการปลกูพืชทดแทนและ
การตลาดท่ีสงูไทย/สหประชาชาติ โครงการพฒันาท่ีสงูไทย – เยอรมนั  โครงการปลกูพืชทดแทน
ไทย-แคนาดา โครงการพฒันาท่ีสงูไทย–นอรเวย์  โครงการพฒันาท่ีสงูดอยแปเป้อ  โครงการพฒันาท่ี



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่  3 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    

 

 

     สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                               3- 16 

 

สงูสามหม่ืน  โครงการพฒันาท่ีสงูเฉพาะท่ี  โครงการพฒันาท่ีสงูดอยยาว – ผาหม่น โครงการพฒันา
ลุ่มน า้แม่แจ่ม  โครงการพฒันาชมุชนเพ่ือการควบคมุพืชเสพติดไทย – ประชาคมยุโรป โครงการ
ส่ือสารการพฒันาท่ีสงูไทย โครงการศนูย์วิจยัและพฒันากาแฟบนท่ีสงู โครงการลดความต้องการใช้
ยาเสพติดบนท่ีสูง และโครงการ Drug Abuse Control in Border Area of Myanmar and 
Thailand 
    2) มาตรการการปราบปราม เพ่ือให้ชาวเขาได้เรียนรู้ว่าการปลกูฝ่ินนัน้ผิดกฎหมาย 
และรัฐบาลไทย ได้ใช้มาตรการด้านกฎหมายอย่างจริงจงั ในการตดัท าลายต้นฝ่ินในบริเวณพืน้ท่ีท่ีมี
การปลูกฝ่ินอย่างหนาแน่นและปลูกเพ่ือเป็นการค้า อย่างไรก็ดีการตดัท าลายต้นฝ่ินทางรัฐบาลก็
ค านงึถึงหลกัมนษุยธรรม โดยค านึงว่าถ้าหากพืน้ท่ีใดได้รับการพฒันาเป็นระยะเวลานานพอสมควร
และชาวเขามีความเป็นอยูดี่ขึน้  

 

  3.5.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพืน้ท่ีปลูกฝ่ินอย่างย่ังยืน 
ส านกังาน ป.ป.ส. ได้ประสานขอความร่วมมือกบัมลูนิธิโครงการหลวงและสถาบนัวิจยัและพฒันา
พืน้ท่ีสงู เพ่ือให้เข้าไปด าเนินงานในพืน้ท่ีท่ีมีการปลกูฝ่ินซ า้ซาก โดยใช้การพฒันาตามแนวทางของ
โครงการหลวงท่ีด าเนินงานพฒันาพืน้ท่ีสงูโดยอาศยัฐานความรู้ท่ีเหมาะสม ควบคูก่บัการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบัชมุชน และการฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ท่ีขบัเคล่ือน
ด้วยกระบวนการมีสว่นร่วมของหน่วยงานและชมุชนท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน จึงได้
มีการจัดท าแผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพืน้ท่ีปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 
ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2556) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2552 โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ เพ่ือขยายผลความส าเร็จของโครงการในการพัฒนา
พืน้ท่ีสูงและการลดปัญหาการเพาะปลูกฝ่ินอย่างยัง่ยืนไปยงัพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาการปลูกฝ่ินซ า้ซากใน
จงัหวดัเชียงใหม ่แมฮ่อ่งสอนและตาก เพ่ือพฒันาพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาการปลกูฝ่ินซ า้ซาก โดยใช้แนวทาง
ของโครงการหลวงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ท่ี
สอดคล้องกับสภาพภูมิสงัคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสงัคมและชุมชน รวมทัง้ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพืน้ท่ีในการพัฒนาท่ีน าไปสู่การพึ่งตนเอง และ
เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของประเทศ และเพ่ือสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสงูอยา่งยัง่ยืนด้วยกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน 
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  การด าเนินงานช่วงแรกของโครงการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน ป.ป.ส.
ปีงบประมาณ 2552 โดยเป็นการด าเนินงานของสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงูร่วมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ในพืน้ท่ี 10 แห่ง ซึ่งจะต้องด าเนินงานในพืน้ท่ีบ้านหลกั 10 หย่อมบ้าน บ้านรอง 41 หย่อม
บ้าน โดยจะมีการฝึกอบรมและสาธิตเพ่ือพฒันาทกัษะของเกษตรกรในเร่ืองการเพิ่มผลผลิตของพืช
อาหาร เช่น ข้าวไร่ ข้าวนาด า และการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้แก่ การปลูกข้าวโพดเหล่ือม
ด้วยพืชตระกลูถัว่ ไม้ผลไม้ยืนต้น การปลกูผกัเพ่ือบริโภค การปลกูและดแูลกาแฟอราบิก้า การเลีย้ง
และควบคมุโรคปศสุตัว์ในไก่พืน้เมือง สกุรพืน้เมือง โค กระบือ การส่งเสริมอาชีพด้านหตัถกรรม การ
พฒันาระบบตลาดชุมชน การอบรมเพ่ือพัฒนาศกัยภาพผู้น าชุมชนเร่ืองการบริหารจดัการชุมชน  
ฟืน้ฟูวฒันธรรมประเพณีชนเผ่า การสนบัสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและ
กลุม่ออมทรัพย์ การสง่เสริมการเรียนรู้บทเรียนของโครงการหลวงร่วมกบัหน่วยงานของรัฐในท้องถ่ิน 
การวางแผนการใช้ประโยชน์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนในการปลกูป่าฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ล าธาร โดยการสง่เสริมกิจกรรมป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 
4 อยา่ง การสง่เสริมและรณรงค์การปลกูหญ้าแฝกอยา่งมีสว่นร่วม เป็นต้น 

 

  3.5.3 กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์  ได้มีการพฒันาชมุชนบนพืน้ท่ี
สงูกับความมัน่คงและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ท่ีมีแนวทางต้องเกิดจากความสมัครใจโดยการ
ปลูกจิตส านึกและการให้ความรู้เร่ืองโทษและพิษภัยของยาเสพติด  ตลอดจนให้ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพท่ีมีรายได้ท่ีมากพอตอ่การด ารงชีวิต โดยการส่งเสริมพืชท่ีมีราคาเช่น ชา กาแฟ ไม้ผล
เมืองหนาว มาปลกูทดแทน รวมทัง้การน าผู้ เสพไปท าการบ าบดั ซึ่งถือว่าบคุคลนัน้เป็นผู้ ป่วยมิใช่
ผู้กระท าผิด ท าให้สามารถลดพืน้ท่ีปลกูฝ่ินบนพืน้ท่ีสงูได้จากการส ารวจ ปี 2545 – 2546 มีพืน้ท่ีปลกู
ฝ่ิน 5,265.58 ไร่ และในปี 2546- 2547 มีพืน้ท่ีปลกูฝ่ิน 803.31 ไร่ ลดลงจากเดิม 4,462.27 ไร่ หรือ
ร้อยละ 85 ตลอดจนการก าหนดสถานะบคุคล จากการด าเนินงานในพืน้ท่ีอย่างตอ่เน่ืองและมีการ
เก็บข้อมูล ท าให้ใช้เป็นหลกัฐานหนึ่งในการพิสูจน์สถานะบุคคลรวมทัง้ประสานการด าเนินงานใน
พืน้ท่ีด้วยการประชาสมัพนัธ์ ให้ความรู้เก่ียวกบัการลงรายการสถานะบคุคล การรวบรวมหลกัฐาน
และการประสานการด าเนินงานกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างทัว่ถึง
และถกูต้อง  
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  3.5.4 กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลกัหนึ่งท่ีได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาชมุชนบน
พืน้ท่ีสงู ตามกรอบแนวทางของแผนแมบ่ทเพ่ือการพฒันาชมุชน สิ่งแวดล้อมและการควบคมุพืชเสพ
ติดบนพืน้ท่ีสงูฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2535 – 2539) และแผนแม่บทฯ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2540 – 2544) อย่าง
จริงจงัและตอ่เน่ือง ทัง้ในด้านการจดัระเบียบการปกครอง การแก้ไขปัญหาสถานะบคุคล  และการ
จดัตัง้ถ่ินฐานให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการก าหนดสถานะบุคคลบน
พืน้ท่ีสูง กรมการปกครองได้ด าเนินการก าหนดสถานะบุคคลให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างชัดเจน  
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การแก้ไขปัญหาชุมชนบนพืน้ท่ีสูงในช่วงท่ีผ่านมาจะประสบผลส าเร็จตาม
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในระดบัหนึ่ง แตปั่ญหาบางเร่ืองท่ีส าคญัก็ยงัคงด ารงอยู่และ
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้มุ่งเน้นการจดัการปัญหาใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึน้และ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในเขตชุมชนบนพืน้ท่ีสูง อาทิ ปัญหาความ
ขดัแย้งและแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติในเขตชุมชนบนพืน้ท่ีสูง  เป็นต้น กรมการปกครองจึงได้
ด าเนินการในเร่ืองการส่งเสริมให้ประชาชนและชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา การเมืองการ
ปกครอง การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสกัดกัน้ผลกัดนัชาวเขาจากนอกประเทศ และ
การโยกย้ายถ่ินท่ีอยูภ่ายในประเทศ รวมถึงการออกบริการงานทะเบียนราษฎรส าหรับบคุคลบนพืน้ท่ี
สงูท่ีอยูห่า่งไกลและทรุกนัดาร  
 

 3.6 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
การด าเนินการเก่ียวกับความร่วมมือระหว่างประเทศบนพืน้ท่ีสงูของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  

ให้ความส าคญัเก่ียวกับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพฒันางานวิชาการกับนานาประเทศ 
โดยช่วงแรกเน้นการแก้ปัญหาของพืชเสพติด การสร้างพืชทางเลือกทดแทนการปลูกพืชเสพติด 
ตอ่มาได้พฒันาคณุภาพชีวิต ควบคูไ่ปกบัการฟืน้ฟูและดแูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ในปัจจบุนัได้ด าเนินการวิจยัด้านการพฒันาระบบธุรกิจและการตลาดสินค้าเกษตรชมุชนบนพืน้ท่ีสงู
และพืน้ท่ีปลูกพืชเสพติดขยายไปยังต่างประเทศ โดยการน าองค์ความรู้ของโครงการหลวงไป
ประยกุต์ใช้การพฒันาชมุชนบนพืน้ท่ีสงูน าร่องในตา่งประเทศ มีรายละเอียดดงันี ้ 

  3.6.1 โครงการความร่วมมือไทย-นานาชาติ เป็นการแสวงหาความร่วมมือและความ
ชว่ยเหลือด้านการเงินจากองค์การระหวา่งประเทศและองค์การตา่งประเทศทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
มีจ านวนหลายโครงการ ซึง่แตล่ะโครงการใช้รูปแบบการพฒันาแบบผสมผสานภายใต้ช่ือ “โครงการ
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พฒันาท่ีสงู” และแตล่ะโครงการจะในเวลาการด าเนินการพฒันาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มผลผลิตพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ ปรับปรุง
ปัจจยัพืน้ฐานท่ีจ าเป็น เช่น การศกึษา การอนามยัชมุชน รวมถึงการปลกูฝังในเกิดส านึกในความ
เป็นคนไทยเพ่ือท่ีจะยกฐานะความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดียิ่งขึน้  อนัน าไปสู่การแก้ปัญหาของการ
ปลูกฝ่ินในท่ีสุด ภายใต้กรอบความร่วมมือท่ีด าเนินการต่อเน่ืองในโครงการส่งเสริมการปลูกพืช
ทดแทน ฝ่ิน  ( โคร งการ  HAMP)  และ โครงการ พื น้ ท่ี สู ง  (Highland Development 
Project/Program/HDP)  ต่าง ๆ เช่น  โครงการไทยเยอรมัน (TG-HDP) โครงการไทย-นอร์เวย์  
โครงการดอยยาว-ผาหม่น  (DP-HDP) โครงการพฒันาพืน้ท่ีสูงดอยสามหม่ืน (SM-HDP) โครงการ
ดอยแปเปอร์ (PP-HDP) โครงการพัฒนาท่ีสูงดอยเวียงผา  โครงการ IPAD  โครงการส่ือสารการ
พฒันาท่ีสูงไทย โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนท่ีสูง โครงการไทย -ออสเตรเลีย โครงการ
พฒันาลุม่น า้แมแ่จม่ เป็นต้น 

  3.6.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูง (องค์การมหาชน) มีภารกิจส าคัญในการ
สนบัสนนุการวิจยัและการพฒันางานโครงการหลวง และขยายผลการด าเนินงานโครงการหลวงไป
ยงัพืน้ท่ีสงูส่วนใหญ่ของประเทศ  นบัตัง้แตพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระราชด าริตัง้โครงการหลวง เม่ือ พ.ศ. 2512 เพ่ือพฒันาความเป็นอยู่ของชาวเขา ลด
การปลกูฝ่ิน และฟืน้ฟปู่าต้นน า้ล าธาร ในปัจจบุนัเกษตรกรในพืน้ท่ีโครงการหลวงมีชีวิตความเป็นอยู่
ท่ีดีขึน้ เลิกการปลูกฝ่ิน ประกอบอาชีพการเกษตร ภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน า้ท่ีเหมาะสม 
และมีส่วนร่วมในการฟืน้ฟูป่าต้นน า้ล าธาร ผลส าเร็จของโครงการหลวงในการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย่าง
ยัง่ยืนนีเ้ป็นท่ียอมรับทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอย่างกว้างขวาง  ในปี พ.ศ. 2547 ส านกัพฒันา
เกษตรท่ีสูง (ช่ือเดิมในขณะนัน้) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จดัการสมัมนานานาชาต ิ
เร่ือง การพฒันาเกษตรท่ีสงูอย่างยัง่ยืน: จากบทเรียนของโครงการหลวงสู่เวทีนานาชาติ ซึ่งมีผู้แทน
หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศและนกัวิชาการจากประเทศต่างๆ ท่ีมีพืน้ท่ีภูเขาเข้าร่วมประชุม
รวม20 ประเทศ จ านวน 220 คน ท่ีประชมุได้ยอมรับถึงความส าเร็จของโครงการหลวง และประกาศ
เจตนารมณ์ท่ีจะร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดบันานาชาติ  โดยใช้
บทเรียนจากโครงการหลวงเป็นส่วนส าคัญของกิจกรรม ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดเป็นภาคีร่วมมือในการ
พฒันาพืน้ท่ีสงูในระดบันานาชาต ิ  
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  สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสูง ร่วมกบัมูลนิธิโครงการหลวง ได้ด าเนินการเผยแพร่พระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเก่ียวกับผลส าเร็จของโครงการหลวง โดยผ่าน
กระบวน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนางานวิชาการกับนานาประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพืน้ท่ีท่ีมีการปลูกพืชเสพติด เช่น ประเทศอัฟกานิสถาน สาธารณรัฐโคลอมเบีย และ 
สสป.ลาว โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านท่ีรับผิดชอบการขจัดพืชเสพติดในต่างประเทศ  องค์กร
พฒันาเอกชน และ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)  
  ในปี พ.ศ.2551 สถาบนัได้พฒันาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมกับ
หน่วยงานพฒันาใน  2 ประเทศคือ สาธารณรัฐโคลอมเบีย และ ประเทศอฟักานิสถาน โดยในส่วน
ของสาธารณรัฐโคลอมเบีย สถาบนัและมูลนิธิโครงการหลวงได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกับ Accion Social  ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในสังกัดส านักงานประธานาธิบดี
โคลอมเบียท่ีด าเนินการส่งเสริมการพฒันาพืน้ท่ีสูงอย่างยัง่ยืน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียน
องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาพืน้ท่ีสูงและพืน้ท่ีปลูกพืชเสพติด ในด้านการ
จดัการหลงัการเก็บเก่ียวและการวางแผนการใช้ท่ีดินของโครงการหลวงสู่โคลอมเบีย  และการแปร
รูปและการตลาดกาแฟของโคลอมเบียสู่โครงการหลวงโดยมีระยะเวลาการด าเนินโครงการ  3 ปี 
(2550-2553)  
  ในส่วนของประเทศอฟักานิสถาน สถาบนัและมลูนิธิโครงการหลวงได้ให้ความช่วยเหลือ
ในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีด้านการวางแผนการใช้ท่ีดินและทรัพยากรน า้  การวิเคราะห์
คุณภาพดิน  การจัดการโรคและแมลง และการจัดการศตัรูพืชแบบผสมผสาน ให้กับเจ้าหน้าท่ี
กระทรวงเกษตรและปศสุตัว์ ประเทศอฟักานิสถาน ด้านการเกษตรของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและองค์กร
พฒันาเอกชน และการพฒันาข้อเสนอโครงการน าร่องการพฒันาระบบธุรกิจและการตลาดสินค้า
เกษตรชมุชนในประเทศอฟักานิสถาน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาทางเลือกการปลกูพืชทดแทน
ฝ่ินท่ีมีคณุภาพและราคาดี และการสร้างต้นแบบการพฒันาทางเลือกน าร่อง ส าหรับการขยายผล
การด าเนินงานในพืน้ท่ีอ่ืนของประเทศอฟักานิสถานต่อไป  โดยสถาบนัและมลูนิธิโครงการหลวงจะ
มีบทบาทในการให้ค าท่ีปรึกษาด้านการบริหารโครงการกับหน่วยกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ 
กระทรวงพฒันาและฟื้นฟูชนบท กระทรวงป้องกันและปรามยาเสพติด และองค์กรพฒันาเอกชน
ของประเทศอฟักานิสถาน รวมทัง้การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในด้านการบริหารธุรกิจและการตลาด การ
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จดัการหลงัการเก็บเก่ียว และการปรับปรุงคณุภาพพืชและผลผลิต โดยการเรียนรู้จากผลส าเร็จของ
โครงการหลวง   
  การวิจยัและการทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลกูพืชบางชนิดบนพืน้ท่ีสงูจากตา่งประเทศ 
มาใช้ในการปรับปรุงระบบการผลิตพืชของโครงการหลวงจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือ
พฒันาคณุภาพผลผลิตโครงการหลวงให้มีมาตรฐานเพิ่มสงูขึน้ อนัจะเป็นการเสริมสร้างรายได้และ
พฒันาความเป็นอยู่ท่ีดีของชมุชนบนพืน้ท่ีสงูในประเทศไทยอย่างตอ่เน่ือง ในปี พ.ศ.2552 สถาบนั
ได้ด าเนินโครงการพฒันาเครือข่ายวิจยัและแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันากบันานาชาติใน 2 
ลกัษณะดงันี ้ 
  ประการท่ีหนึง่ การเผยแพร่ผลส าเร็จของโครงการหลวงในการพฒันาพืน้ท่ีสงูอย่างยัง่ยืน 
ผ่านการพฒันาทรัพยากรบุคคลถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพฒันาทดแทนพืชเสพติด การเป็นท่ี
ปรึกษาในการด าเนินโครงการพฒันาชมุชนบนพืน้ท่ีสงูในตา่งประเทศ และการจดันิทรรศการ โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมคือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะปลกูพืชผกัและไม้ผลเขตหนาว การ
จัดการหลังการเก็บเก่ียวและการตลาด ให้กับเจ้าหน้าท่ีจากส่วนราชการและองค์กรพัฒนาใน
ประเทศอฟักานิสถาน  การจดัการหลงัการเก็บเก่ียวและการวางแผนการใช้ท่ีดินให้กับเจ้าหน้าท่ี
จากส่วนราชการของสาธารณรัฐโคลอมเบีย รวมทัง้การเพาะปลูกพืชผกั ไม้ผลและการเลีย้งสตัว์
ให้กบัเจ้าหน้าท่ีจากส่วนราชการและเกษตรกรจาก สปป.ลาว  โดยส่วนราชการและองค์กรพฒันา
ดงักลา่วได้น าองค์ความรู้ของมลูนิธิโครงการหลวงไปประยกุต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการเพาะปลกู
พืช การจดัการหลงัการเก็บเก่ียวและการตลาดในหมู่บ้านหรือชุมชนน าร่องในประเทศของตน ใน
ส่วนของการจดันิทรรศการเผยแพร่งานโครงการหลวง มุ่งเน้นท่ีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเก่ียวกบังานโครงการหลวงในการพฒันาทดแทนการปลกูฝ่ิน และการ
ฟื้นฟูป่าต้นน า้ล าธาร รวมทัง้การเผยแพร่ผลผลิตของโครงการหลวงท่ีมีคุณภาพให้เป็นท่ีรู้จักใน
ตา่งประเทศ 
  ประการท่ีสอง การน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชบนพืน้ท่ีสูงบางชนิดจาก
ตา่งประเทศ มาวิจยัและทดสอบใช้ในการปรับปรุงระบบการผลิตพืชของโครงการหลวง โดยสถาบนั
สนบัสนนุผู้ เช่ียวชาญด้านการแปรรูปกาแฟจากสาธารณรัฐโคลอมเบีย ซึ่งเป็นประเทศท่ีผลิตกาแฟ      
อาราบก้ิาคณุภาพสงูสง่ออกเป็นอนัดบัหนึง่ของโลก เดนิทางมาให้ค าปรึกษาด้านการปรับปรุงระบบ
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การแปรรูปกาแฟของโครงการหลวง ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีส าคัญท่ีสุดในการผลิตกาแฟท่ีมีคุณภาพ 
รวมทัง้ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการแปรรูปกาแฟอาราบิก้าคณุภาพสูงของโคลอมเบียในการ
แปรรูปกาแฟโครงการหลวง ร่วมกบัคณะผู้ เช่ียวชาญมลูนิธิโครงการหลวง และสนบัสนนุการไปรับ
การฝึกอบรมด้านการแปรรูปกาแฟของคณะเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบัน ณ 
สาธารณรัฐโคลอมเบีย     
  ส าหรับการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านการพฒันาพืน้ท่ีสงู สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ี
สงู  ร่วมกบัหน่วยงานเครือข่ายนานาชาติ ด าเนินการวิจยัด้านการพฒันาระบบธุรกิจและการตลาด
สินค้าเกษตรชุมชนบนพืน้ท่ีสูงและพืน้ท่ีปลูกพืชเสพติด การวิจัยประกอบด้วยการรวบรวมและ
สงัเคราะห์กรณีศกึษาและแนวปฏิบตัิท่ีดีจากชมุชนนานาชาติจ านวน 8 ประเทศ คือ โบลิเวีย เปรู 
โคลมัเบีย ลาว เวียดนาม จีน อฟักานิสถาน และไทย โดยมีพืน้ท่ีโครงการหลวงเป็นกรณีศกึษาจาก
ประเทศไทย ทัง้นีไ้ด้มีการประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือปรับปรุงผลการวิจยัครัง้สดุท้ายในเดือนมีนาคม  
2550 โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมจ านวน 38 คนจาก 10 ประเทศ จากกผลการวิจยัดงักล่าวสถาบนั
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายนานาชาติ พัฒนาแนวทางการพฒันาระบบธุรกิจและการตลาดสินค้า
เกษตรชุมชน (Rapid Rural Agriculture Commercialization-RRAC) สถาบนัได้จดัพิมพ์ผล
การศึกษาดงักล่าวเป็นคู่มือ และ CD Rom เร่ือง Building Development Oriented-Rural 
Enterprise: Best Practice Marketing for Communities in Mountainous and/or Drug-Crop 
Producing Regions จ านวน 500 ชดุ เพ่ือการเผยแพร่ในระดบัประเทศและนานาชาติตอ่ไป และได้
เผยแพร่คู่มือดงักล่าวบนเวบไซด์ www.adkn.org ซึ่งเป็นเวปไซด์ท่ีสถาบนัได้พัฒนาเพ่ือเป็น
ชอ่งทางในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านการพฒันาทางเลือกกบันานาชาต ิ  
  การพฒันาเครือข่ายวิจยัและแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันากับนานาชาติ จ าเป็น 
ต้องด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้การน าองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปประยกุต์ใช้การพฒันา
ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูน าร่องในตา่งประเทศด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพผา่นกระบวนการให้ค าปรึกษา
ของคณะผู้ เ ช่ียวชาญโครงการหลวง การจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานใน
ตา่งประเทศอย่างอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่จากต่างประเทศผ่านการ
วิจยัและพฒันาเพ่ือพฒันาคณุภาพผลผลิตของโครงการหลวงอยา่งตอ่เน่ืองและเกิดเป็นผลสมัฤทธ์ิ  

http://www.adkn.org/
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จากความพยายามในการสร้างความร่วมมือกบัทัง้สองประเทศ โดยผ่านกระบวนการเครือข่ายการ
เรียนรู้และพฒันางานทางวิชาการ ท าให้มีความจ าเป็นท่ีจกัต้องด าเนินโครงการความร่วมมือทัง้สอง
อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือน าองค์ความรู้จากต่างประเทศในการพฒันาการด าเนินงานของโครงการหลวง 
และการเผยแพร่ผลส าเร็จของโครงการหลวงตอ่นานาชาติ อย่างไรก็ตาม การพฒันาเครือข่ายวิจยั
และแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันากับนานาชาติ จ าเป็นต้องได้รับการพฒันาขยายวงกว้าง
ออกไปทัง้ในเชิงลึก เก่ียวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีมีความจ าเป็นต่อการพฒันางานโครงการหลวง 
และในเชิงกว้างกบัประเทศและองค์กรนานาชาติแห่งใหม่เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการพฒันาทางเลือกใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ท่ีมีอยู่หน่วยงานต่าง นอกจากนี ้การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรสถาบนั 
และโครงการหลวงยังเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็น ในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในเวทีนานาชาต ิ 
 

 3.7 นโยบายการพัฒนา และแผนพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาพืน้ท่ีสูง 

   การก าหนดนโยบายและแผนพฒันาท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาพืน้ท่ีสงูระยะท่ีผ่านมาได้มี
ความพยายามในการจดัการและแก้ไขปัญหาทัง้ด้านความมัน่คง การแก้ไขปัญหาพืชเสพติด การ
ฟืน้ฟูและดแูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีน าแนวคิดการพฒันามาใช้ทัง้การพฒันา
ชนบทแบบผสมผสาน การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ตลอดจนมีการจดัท าแผนแมบ่ทท่ีมีเป้าหมายการพฒันาด้านความมัน่คง และการควบคมุพืชเสพติด
บนพืน้ท่ีสงู พฒันาคณุภาพชีวิต และการจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา
ท่ีแตกตา่งกนั 
  ส าหรับกฎหมายและพระราชบญัญตัท่ีิเก่ียวข้องกบัการพฒันาพืน้ท่ีสงู ส่วนใหญ่เก่ียวข้อง
กับควบคุม ปกป้องป้องและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ท่ีสูง มีทัง้พระราชบญัญัติ มติ
คณะรัฐมนตรี เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกฎหมายท่ีให้อ านาจเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผู้ดแูล และเปิด
โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมน้อย ท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวมีความขัดแย้งท่ีเกิดจากการ
ปฏิบตัิตามนโยบาย ข้อกฎหมายหรือระเบียบท่ีไม่ชดัเจน ท าให้ชุมชนและภาครัฐมีความไม่เข้าใจ
และขดัแย้งกนั โดยเฉพาะปัญหาป่าไม้ และการใช้ท่ีดินท่ีมีมาอย่างยืดเยือ้ยาวนาน และไม่สามารถ
บงัคบัใช้ได้อยา่งเข้มแข็ง มีรายละเอียดดงันี ้ 
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  3.7.1 แนวคิดและนโยบายการพัฒนาพืน้ท่ีสูง (พ.ศ.2498 ถึงปัจจุบัน) 
   ประเทศไทยได้ด าเนินการพฒันาพืน้ท่ีสงูมาไมน้่อยกวา่ 40 ปี มีการด าเนินการพฒันา
หลายวิธี โดยหน่วยงานทัง้ของรัฐ เอกชน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศได้เข้ามาช่วยกัน
พฒันาพืน้ท่ีสูง และนอกจากนีส้มเด็จพระเจ้าอยู่หวั ยงัได้ทรงโปรดให้มีการจดัตัง้โครงการหลวงขึน้
เพ่ือท่ีจะได้ชว่ยพฒันาชมุชนบนพืน้ท่ีสงูให้สามารถด าเนินชีวิตอยูไ่ด้โดยไม่ต้องพึ่งพาการปลกูฝ่ิน ใน
การด าเนินการพฒันาพืน้ท่ีสงูจากหน่วยงานดงักล่าวข้างต้นได้ด าเนินการในหลากหลายกิจกรรมใน
การแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกพืชเสพติดและการพัฒนาชุมชนบนพืน้ท่ีสูง ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในบริบทตา่งๆ ท่ีซบัซ้อนแตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ี แนวคดิการพฒันาพืน้ท่ีสงูตัง้แตอ่ดีต
ถึงปัจจบุนัมีดงันี ้(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2545) 
    1)  แนวคิดเ ก่ียวกับรัฐกันชนและการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง         
(พ.ศ. 2498-2512) 
    ในอดีตท่ีผ่านมา เร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ.2498 หน่วยงานของรัฐ คือ กองบญัชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน กรมประชาสงเคราะห์ และกรมป่าไม้ ได้เข้าไปด าเนินการบนพืน้ท่ีสูงกับกลุ่ม
ชาวเขา ในลกัษณะการพฒันาและสงเคราะห์ชาวเขาในฐานะชนกลุ่มน้อยท่ีเป็นรัฐกนัชน เน่ืองจาก
ในช่วงนัน้เป็นระยะของการเปล่ียนแปลงด้านลัทธิการปกครองและการเมืองระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะพม่าและลาว รวมทัง้เป็นการแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินของชาวเขา ซึ่งเป็นประเด็นปัญหา
ด้านความมัน่คงอีกด้วย 
     2) แนวคิดเก่ียวกับการลดพืน้ท่ีปลูกฝ่ินโดยการปลูกพืชทดแทน (พ.ศ.2512-2534) 
     (1) ในปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตัง้โครงการหลวง ตามท่ีมีพระกระแสรับสัง่ในการก่อตัง้โครงการหลวงพฒันาชาวเขา เพ่ือพฒันา
ชีวิตเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝ่ิน และฟืน้ฟูป่าต้นน า้ล าธาร โดยด าเนินงานในลกัษณะเชิง
บรูณาการภายในพืน้ท่ีลุม่น า้ขนาดเล็ก 30-100 ตร.กม. 
     (2) ในระหวา่งปี 2514 – 2534 
      (2.1) องค์การสหประชาชาติ โดยกองทุนเพ่ือควบคมุการใช้ยาในทางท่ีผิด
แหง่สหประชาชาติ (United Nation For Drug Abuse Control – UNFDAC) ได้สนบัสนนุให้ชาวไทย
ภูเขาปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนทดแทนฝ่ิน สิ่งท่ีได้ คือ กิจกรรมการพัฒนาท่ีนอกจากจะสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของโครงการหลวงแล้ว ยงัเป็นการช่วยลดปริมาณการปลกูฝ่ินและอตัราการหกัล้างถาง
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ป่าได้อีกด้วย ภายใต้การด าเนินกิจกรรม 3 โครงการ คือ โครงการบ าบดัรักษาและฟืน้ฟูสภาพจิตผู้
ตดิยาเสพติด โครงการศกึษาและเผยแพร่เก่ียวกบัยาเสพติด และโครงการพฒันาเศรษฐกิจชาวไทย
ภเูขา โดยการด าเนินงานในสองโครงการแรก เป็นการศกึษาวิจยัเพ่ือหามาตรการท่ีเหมาะสมในการ
ป้องกันและบ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด ส่วนโครงการพฒันาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขา จะมุ่งพฒันา
ชาวเขาให้ปลกูพืชชนิดอ่ืนทดแทนการปลกูฝ่ิน 
      (2.2) ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
ได้ก่อตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
เป็นหนว่ยงานกลางในการก าหนดนโยบาย และการประสานงานด้านการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพตดิ 
      (2.3) ปี พ.ศ. 2521 ผลการประชุมระหว่างผู้แทนฝ่ายกองทุน UNFDAC ณ 
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีข้อสรุปว่า หากต้องการลดพืน้ท่ีการปลกูฝ่ินในประเทศไทย จะต้อง
สง่เสริมการปลกูพืชทดแทนให้กบัชาวเขาและต้องสามารถขยายผลไปสู่ประเทศอ่ืนท่ีมีปัญหาในด้าน
การปลกูฝ่ินด้วย แนวทางดงักล่าวนีค้ณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบจากการประชมุคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2521 
      (2.4) ปี พ.ศ. 2523-2527 มีโครงการปลกูพืชทดแทนและการตลาดท่ีสงูไทย-
สหประชาชาติ ด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2523-2525 โดยได้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชาวเขาปลกูพืช
เศรษฐกิจอ่ืนทดแทนการปลกูฝ่ินเช่นเดียวกบัโครงการแรก และมีการขยายพืน้ท่ีการด าเนินงานจาก
เดมิ 30 หมูบ้่าน เป็น 67 หมูบ้่านในพืน้ท่ีสงูจงัหวดัเชียงใหม่ 
    3) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน 
      3.1) จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า การแก้ปัญหาการลกัลอบปลูกฝ่ินของ
ชาวเขาด้วยการปลกูพืชทดแทนนัน้ ยงัมีข้อจ ากดั เพราะการด าเนินงานเป็นโครงการพิเศษท่ีได้รับ
การช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะบางพืน้ท่ี โดยเน้นการปลูกพืชทดแทน 
มากกว่าการแก้ไขปัญหาการลกัลอบปลูกฝ่ินหรือปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวพนักนั ลกัษณะการด าเนินงาน
ของโครงการเป็นการปฏิบตัิงาน โดยเจ้าหน้าท่ีขององค์การเอง แต่ทว่าคนในพืน้ท่ีสูงเป็นเพียงผู้ รับ
ผลการพฒันา ท าให้เกิดปัญหาความตอ่เน่ืองของโครงการภายหลงัจากการชว่ยเหลือสิน้สดุ 
      3.2) แม้ว่าการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถบรรลุผลในด้านการลด
พืน้ท่ีการปลกูฝ่ินลงได้ แตปั่ญหาในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิต
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ของคนบนท่ีสงู ได้แก่ การศกึษา สาธารณสขุ ปัจจยัพืน้ฐาน ฯลฯ ยงัคงด ารงอยู่ และไม่สามารถบอก
ทิศทางและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการด าเนินการในระยะต่อไปได้ (สถานวิชาการนานาชาต ิ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ธนัวาคม 2547) 
      3.3) การบริหารการแก้ไขปัญหาดงักลา่วยงัเป็นไปในลกัษณะท่ีตา่งหน่วยตา่งท า 
หรือมีเพียงบางหน่วยท่ีด าเนินการอยู่เท่านัน้ หรืออาจเป็นโครงการพิเศษท่ีได้รับความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศท่ีเป็นการแก้ไขเฉพาะเร่ือง และเฉพาะพืน้ท่ี ไม่มีการบูรณาการในด้านงานและ
งบประมาณแตอ่ยา่งใด ท าให้การพฒันาขาดการเช่ือมโยง 
      3.4) สภาพปัญหาบนพืน้ท่ีสูงเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรุนแรง
ของการท าลายทรัพยากรธรรมชาติจากการส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกเพ่ือทดแทนการ
ปลกูฝ่ินท่ีต้องใช้พืน้ท่ีปลกูมากขึน้และใช้สารเคมีเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนเป็นมลูคา่เทา่กบัการปลกูฝ่ิน 
      3.5) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) ได้มี
มาตรการแก้ไขปัญหาและขจดัการปลกูฝ่ิน รวมทัง้แก้ไขปัญหาอ่ืนๆ บนพืน้ท่ีสงูโดยสมบรูณ์และให้มี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ จากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7 ดงักล่าว ส่งผลให้เกิดการพฒันาชนบท
แบบผสมผสานบนพืน้ท่ีสงู โดยการน าเอาการพฒันาสาขาตา่งๆ มาบรูณาการเพ่ือให้การปฏิบตัิงาน
มีเอกภาพ มีทิศทางท่ีชดัเจนไปในทิศทางเดียวกนั โดยได้ก าหนดกลยทุธ์ในการพฒันาสาขาตา่งๆ ไว้
ดงันี ้ สาขาการพฒันาการเกษตร สาขาการพฒันาป่าไม้ สาขาการพฒันาการศึกษา สาขาการ
พฒันาสาธารณสขุ สาขาการพฒันาปัจจยัพืน้ฐานและแหล่งน า้ สาขาการพฒันาชมุชน และสาขา
การพฒันาอาชีพอ่ืนนอกภาคการเกษตร  
      3.6) จากการน าเอานโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาชนบท
แหง่ชาตติามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 7 มาพฒันาเป็นแนวความคิดใหม่ท่ีมุ่ง
จะแก้ไขปัญหาชาวเขาและการปลกูฝ่ิน ตลอดจนปัญหาอ่ืนๆ บนพืน้ท่ีสงูโดยสมบรูณ์ ให้มีผลในทาง
ปฏิบตัิ แตท่ว่าปัจจยัแห่งความส าเร็จของการน าเอาแนวความคิดข้างต้นไปสู่การปฏิบตัิจะเกิดขึน้ก็
ต่อเม่ือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยอมรับและมีความเข้าใจในแนวความคิดอย่างถูกต้องในทิศทาง
เดียวกัน รวมทัง้ต้องพร้อมใจกันปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผล และท่ีส าคัญท่ีสุดคือจะต้องได้รับการ
สนบัสนนุให้เป็นนโยบายของรัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาชาวเขาและขจดัพืน้ท่ีปลูกฝ่ินของประเทศให้หมด
สิน้ไป 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่  3 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    

 

 

     สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                               3- 27 

 

      3.7) จากแนวคิดดงักล่าวข้างต้นได้น าไปสู่การจดัท าแผนแม่บทเพ่ือการพฒันา
ชมุชนสิ่งแวดล้อม และการควบคมุพืชเสพติดบนพืน้ท่ีสงู ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2535 – 2539) และฉบบัท่ี 
2 (พ.ศ. 2540 – 2544) เกิดขึน้จากความร่วมมือของสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องแผนแม่บทฯ ทัง้ 2 แผนนี ้
มีจดุมุง่หมายท่ีส าคญั 3 ประการ คือ ขจดัปัญหาการบริหารงานท่ีส าคญั ได้แก่ การขาดการประสาน
ทัง้ในระดบันโยบายและการปฏิบตัิ แก้ไขปัญหาในภาพรวมท่ีเป็นปัญหาท่ีกบัชมุชนบนพืน้ท่ีสงู และ
สนับสนุนให้มีการประสานทัง้ในส่วนกลางและในพืน้ท่ี โดยแผนแม่บทฯ จะเป็นกรอบชี น้ าในการ
ด าเนินงานของสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง 
 

    4) แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
     จากการประเมินสถานการณ์และศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินการท่ีผ่านมา 
พบว่าปัญหาชุมชนบนพืน้ท่ีสูงได้ลดความรุนแรงลง และมีแนวโน้มคล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึน้ เป็น
เพราะระบบการพฒันาในระบบปกติของทางราชการได้เข้าถึงชมุชนบนพืน้ท่ีสงูมากขึน้ จะเห็นได้ว่า
พืน้ท่ีปลกูฝ่ินมีแนวโน้มลดลงในช่วงเร่ิมต้นของแผนแม่บทฯ ฉบบัแรกมีพืน้ท่ีปลกูฝ่ิน 23,295 ไร่ แต่
ในช่วงของแผนแม่บทฯ ฉบบัท่ี 2 ลดลงเหลือเพียง 8,342.5 ไร่ อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีการ
เพาะปลกูท่ีทนัสมยั ประกอบกบัความต้องการทางด้านเศรษฐกิจท่ียงัคงมีปริมาณสงู จึงอาจมีผลท า
ให้ปริมาณผลผลิตและพืน้ท่ีเพาะปลูกขยายตวัเพิ่มขึน้ แต่ทว่ายงัมีปัญหาส าคญับางเร่ืองยงัคงอยู่
และจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเน่ืองต่อไป โดยในบางเร่ืองเป็นปัญหาใหม่ท่ี เกิดขึน้ และมี
แนวโน้มท่ีจะขยายตวัรุนแรงมากขึน้ 
    แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นแนวคิดในยุคปัจจุบนัท่ีเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในกระบวนการพฒันา ซึ่งจะด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ของรัฐบาลไทย 
องค์กรเอกชน รวมทัง้โครงการองค์การความร่วมมือ กล่าวคือ เช่นโครงการให้การศึกษานอกระบบแก่
ประชาชนบนพืน้ท่ีสงูของกรมการศกึษานอกโรงเรียน (กศน.) โครงการพฒันาท่ีสงูดอยสามหม่ืน โครงการ
พฒันาท่ีสูงไทย-นอรเวย์ โครงการพฒันาพืน้ท่ีสูงเฉพาะพืน้ท่ี โครงการพฒันาพืน้ท่ีสูงเฉพาะพืน้ท่ี  
โครงการพฒันาพืน้ท่ีสงูไทย-เยอรมนั  โครงการหลวง และโครงการพฒันาดอยตงุ เป็นต้น 
    นอกจากนี ้แนวคิดการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ยังเป็นมาตรการ
หนึ่งของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ซึ่งตอ่เน่ืองมาจนถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 
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10 ท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนร่วมในการตดัสินใจเลือกการพฒันาชุมชนของตนเองตาม
ความต้องการของชมุชน 
 

  3.7.2 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2545-2549 
   เป็นแผนแม่บทในการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
หลกัการพืน้ท่ี-หน้าท่ี-การมีส่วนร่วม (Area-Function-Participation : AFP)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้
ทรัพยากรธรรมชาตแิละคณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรมได้รับการฟืน้ฟูอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี
วิสัยทัศน์  “พื น้ ท่ีลุ่มน า้ภาคเหนือตอนบน มีการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และพัฒนาดุลยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน  โดยองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน”   ยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกบัพืน้ท่ีสงู คือ ยุทธศาสตร์การ
อนรัุกษ์ธรรมชาติ มีกลยุทธ์คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับศกัยภาพของระบบนิเวศ
ภาคเหนือตอนบน และกลยทุธ์การสง่เสริมการใช้ท่ีดนิให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมท้องถ่ิน   
 

  3.7.3 นโยบายรัฐบาลที่เก่ียวข้อง 
    แผนแมบ่ทเพ่ือการพฒันาชมุชน สิ่งแวดล้อม และการควบคมุพืชเสพติดบนพืน้ท่ีสงู3 
ฉบบั ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ
อ านวยการแก้ไขปัญหาความมัน่คงแห่งชาติเก่ียวกบัชมุชน สิ่งแวดล้อม และการควบคมุพืชเสพติด
บนพืน้ท่ีสงู (สล.อนส.) มีสาระส าคญัดงันี ้
   1) แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และการควบคุมพืชเสพตดิ
บนพืน้ท่ีสูง ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2535-2539) 
     รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาความมัน่คงแหง่ชาตเิก่ียวกบัชาวเขา 
และการปลกูพืชเสพตดิเพ่ือใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาความมัน่คงแหง่ชาตเิก่ียวกบัชาวเขาและการ
ปลกูพืชเสพตดิ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบกุรุกท าลายป่า  การจดัระเบียบการ
ปกครอง การแก้ไขปัญหาสถานะบคุคล และการจดัตัง้ถ่ินฐานท่ีอยู่อาศยัของชมุชนบนท่ีสงู ให้
ถกูต้องตามกฎหมาย 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่  3 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    

 

 

     สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                               3- 29 

 

   2) แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และการควบคุมพืชเสพตดิ
บนพืน้ท่ีสูง ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2540-2544) 
     แผนนีเ้ป็นการริเร่ิมบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาชุมชนบนพืน้ท่ีสูง โดยมี
คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการแก้ไขปัญหาความมัน่คงแห่งชาติเก่ียวกบัชมุชน สิ่งแวดล้อม 
และการควบคมุพืชเสพติดบนพืน้ท่ีสงู (นอส.)  มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้มีการแก้ไข
ปัญหาท่ีจ าเป็นเร่งดว่นโดยเฉพาะปัญหาสถานะบคุคล การจดัระเบียบชมุชน การศกึษา เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของชมุชนทัง้เร่ืองเศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสขุ ส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ในพืน้ท่ี
ลดความรุนแรงลง แตก่ารจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เก่ียวกบัการก าหนดเขต
ท่ีดินท ากิน และท่ีอยู่อาศัยของชุมชนบนท่ีสูง ยังไม่สามารถก าหนดได้ชัดเจน ท าให้น าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางของแผนแมบ่ท ฯ ฉบบัท่ี 3 ตอ่ไป 
   3) แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และการควบคุมพืชเสพติด
บนพืน้ท่ีสูง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2545-2549) 
    แผนนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือเร่งรัดด าเนินการจดัระเบียบชมุชน และก าหนดขอบเขต
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในชุมชนบนพืน้ท่ีสูงให้มีความชัดเจน ได้แก่ การพิสูจน์สิทธิการครอบครอง 
และวงรอบขอบเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน รวมทัง้เร่งรัดด าเนินการก าหนดสถานะบุคคลตาม
กฎหมายการจดัตัง้หมู่บ้าน การควบคมุจ านวนประชากร การจดัระบบข้อมูลประชากร ข้อมูลกลุ่ม
บ้าน/หมู่บ้าน การสกัดกัน้ และป้องกันการเข้ามาใหม่ โดยได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานไว้   3  
ยุทธศาสตร์  คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงถาวรของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง  ยุทธศาสตร์การ
พฒันา จดัการเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัและท่ีดนิท ากินบนพืน้ท่ีสงู  และยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ 
    4) แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะท่ี 3  ได้น้อมน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพฒันาเพื่อน าไปสูก่ารสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและกลุ่มองค์กรชุมชนเป้าหมาย  ซึ่ง
เป้าหมายส าคญัของการจดัท าแผนแม่บทศนูย์พฒันาโครงการหลวง  ระยะท่ี 3 นี ้เน้นให้เห็นทิศทาง
ของความก้าวหน้าของงานพฒันาพืน้ท่ีสงูในความรับผิดชอบของศนูย์พฒันาโครงการหลวง เพ่ือให้
เป็นต้นแบบของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชุมชนพืน้ท่ีสูง  โดยมีศนูย์พฒันาโครงการหลวงท า
หน้าท่ีเป็นแหล่งประสานการเรียนรู้ ซึ่งมีผลลัพธ์ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสมัพันธ์กบัแนวคิดการพึ่งตนเองและเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้นี ้



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่  3 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    

 

 

     สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                               3- 30 

 

การส่งเสริมของศนูย์พฒันาโครงการหลวงด้านการเรียนรู้ จะกลายเป็นต้นแบบของการพฒันาพืน้ท่ี
สงูท่ีบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาของชมุชนท้องถ่ิน โดยมีบริบทท่ีต้องพิจารณาด้านชมุชน
และวฒันธรรม ศกัยภาพชมุชน เครือขา่ย องค์กรชมุชนและเศรษฐกิจพอเพียง 
    5) แผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2551-
2554)  เป็นแผนปฏิบตักิารท่ีขยายผลความส าเร็จของโครงการหลวงไปสู่ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูส่วนใหญ่
ของประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาในระดบัพืน้ท่ีตามยทุธศาสตร์ของจงัหวดัและชุมชน  โดยน าองค์ความรู้
และต้นแบบการพฒันาท่ียัง่ยืนจากโครงการหลวงไปปรับใช้เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจชมุชน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถ่ิน
และสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการลดการใช้สารเคมี การฟืน้ฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
ป้องกนัการชะล้างพงัทลายของหน้าดินบนพืน้ท่ีสงู ตลอดจนการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชมุชนและการพฒันาองค์กรของชมุชนให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นกลไกในการพฒันาในอนาคต  โดยมี
หลกัการส าคญัในการจดัท าแผนปฏิบตัิการ ส าคญั 3 ประการ คือ 1) มุ่งแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชากรบนพืน้ท่ีสูง ควบคู่ไปกับการฟืน้ฟูสภาพสิ่งแวดล้อม บนพืน้ท่ีสงูท่ีอาศยัฐานความรู้จาก
โครงการหลวงผสมผสานกบัองค์ความรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ินภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   2) 
เน้นการขบัเคล่ือนการพฒันาพืน้ท่ีสงูด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนและหน่วยงานตา่ง  ๆ ทัง้
ส่วนกลางและในระดบัพืน้ท่ี และ 3) มีระยะเวลาด าเนินงานตามแผนงาน 4 ปี และจะส่งมอบพืน้ท่ี
แก่ชมุชนและหน่วยงานในพืน้ท่ีด าเนินการต่อไปในท่ีสดุ ส าหรับทิศทางการพฒันาตามแผนปฏิบตัิ
การนีมี้เป้าหมายเพ่ือให้ชมุชนเข้มแข็ง พึง่ตนเองได้ และสามารถด ารงชีพอยู่กบัป่าได้อย่างเหมาะสม
และยัง่ยืน 
    6) แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพืน้ท่ีปลูกฝ่ิน
อย่างยั่ งยืน พ.ศ.2553 – พ.ศ.2555) ซึ่งมีลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกับการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา คือ เป็นแผนพัฒนาแบบองค์รวม  ท่ีเน้นการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบตัิในชุมชนพืน้ท่ีห่างไกลเพ่ือพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง  ครอบคลุมมิติ
เศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมัน่คงและเช่ือมโยงและบรูณาการ
กิจกรรมปกติของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้พืน้ท่ีเป็นตวัตัง้  เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในพืน้ท่ี และเน้นการพฒันาบนฐานการ
วิเคราะห์จดุเดน่ จดุด้อย และศกัยภาพความพร้อมของชมุชน  ดงันัน้ในกระบวนการพฒันาควรเป็น
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ขัน้เป็นตอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือผลิตพอกินพอใช้ เหลือจึงจ าหน่าย ระบบตลาด
ควรเร่ิมเน้นท่ีตลาดชมุชนเพ่ือลดปัญหาจากต้นทนุการขนสง่ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดการประยกุต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการศกึษาของ พิทยา สรวมศริิ (2550) ท่ีสรุปไว้ว่า ชมุชนบนพืน้ท่ี
สูงจะมีระดับการพัฒนาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกต่างกัน ชุมชนห่างไกลเมืองท่ีมีระดบัการ
พฒันาต ่ามาก ควรได้รับการพฒันาเข้าสู ่“ระดบัพอกินพอใช้”  เม่ือถึงระดบัท่ีพึ่งพาตนเองได้แล้ว จึง
เร่ิมพฒันาเข้าสู่ระดบัท่ีสูงขึน้ คือ “ระดบัการผลิตเพ่ือบริโภคและมีเหลือจ าหน่าย”และ “ระดบัการ
ผลิตเพ่ือการค้า”ตามล าดบั ดงันัน้การพฒันาชมุชนบนพืน้ท่ีในลกัษณะดงักล่าว สู่ความยั่งยืน ได้นัน้  
“ความพอมีพอกิน และความพอเหมาะต่อศกัยภาพของชุมชนและสภาพแวดล้อม จึงคือหวัใจการ
พฒันาชนบทบนพืน้ท่ีสงูอยา่งยัง่ยืน 
    7) แผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนบนพืน้ท่ีสูง (พ.ศ. 2553-2554) นี ้อาศัยกรอบแนวคิดการด าเนินงานท่ีความ
สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้น หลกัการมีเหตมีุผล คือ การประกอบอาชีพ
ท่ีอยูบ่นฐานความรู้ หลกัความพอประมาณ คือ การสร้างความมัน่คงของอาหารและการผลิตเพ่ือให้
มีรายได้พอเพียงและการพึ่งตนเอง และหลักการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี คือ การสร้างความ เข้มแข็งของ
ชมุชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคตา่งๆเพ่ือความยัง่ยืนของการพฒันา  และอาศยัแนวทาง
ของโครงการหลวง ในการพฒันาพืน้ท่ีศนูย์พฒันาโครงการหลวงและการด าเนินงานในพืน้ท่ีโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง ประกอบด้วยการพฒันาอาชีพและรายได้บนพืน้ฐานความรู้ การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและการสนับสนุนการเรียนรู้จากโครงการหลวง การพัฒนาระบบตลาด
ชมุชน/วิสาหกิจชมุชน การจดัการเชิงพืน้ท่ีในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชมุชน และการบรูณาการการปฏิบตังิานของหนว่ยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง  
 

  3.7.4 กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาพืน้ท่ีสูง 
    1)  กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาพืน้ท่ีสูง การ
พฒันาในพืน้ท่ีสูงจะเก่ียวข้องกับพระราชบญัญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบญัญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ดังนัน้จึงต้องเก่ียวโยงกับหลักกฎหมายทัง้สองฉบับดังกล่าวเป็นหลัก 
นอกจากนัน้ยงัมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในระดบัรองลงไปคือ 
    (1) พระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 
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    (2) พระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 
    (3) พระราชบญัญตัสิวนป่า พ.ศ. 2535 
    (4) พระราชบญัญตัจิดัท่ีดนิเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2485 
    (5) พระราชบญัญตักิารปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
    มตคิณะรัฐมนตรี 1 กนัยายน 2530 ได้มตเิร่ืองการวางนโยบายท่ีดิน กลยทุธ์ และ
มาตรการไว้ ประกอบด้วย นโยบายท่ีดนิเพ่ือเศรษฐกิจ นโยบายท่ีดนิเพ่ือสงัคม นโยบายท่ีดินเพ่ือการ
อนรัุกษ์ นโยบายท่ีดินเพ่ือความมัน่คง และนโยบายชาวเขา  โดยมีนโยบายท่ีดินท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ี
สงูมีสาระส าคญัโดยสรุปดงันี ้ 
    นโยบายท่ีดนิเพ่ือการอนรัุกษ์ ก าหนดให้มีพืน้ท่ีเพ่ือการอนรัุกษ์ จ านวนร้อยละ 15 
ของเนือ้ท่ีของทัง้ประเทศ หรือประมาณ 45 ล้านไร่ รวมถึงเขตอทุยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า
และเขตต้นน า้ล าธาร โดยป้องกนั ควบคมุการบกุรุกท าลายต้นน า้ล าธารอย่างเข้มงวดและเร่งรัดการ
ปลูกป่าทดแทน ตลอดจนด าเนินการวิจยัเพ่ือหาวิธีการฟืน้ฟูเขตต้นน า้ล าธาร จดัท าแผนแม่บทใน
การพฒันาเขตอทุยานแหง่ชาต ิจ านวน 16 ล้านไร่ ให้สามารถใช้เป็นทัง้อทุยานแห่งชาติ และสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวพกัผอ่น และส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา ทบทวน แก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบต่างๆ ตลอดจนรวมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเข้ากับเขตอุทยานแห่งชาติ เพ่ือให้การจัดการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
    นโยบายท่ีดินเพ่ือความมัน่คง ก าหนดให้มีการใช้ท่ีดินส่วนหนึ่งเพ่ือกิจกรรมท่ี
สนบัสนนุความมัน่คงของชาติ นอกเหนือจากท่ีดินท่ีใช้ในการราชการทหารในปัจจบุนัเพ่ือจดัตัง้เป็น
นิคมชายแดนหรือโครงการเพ่ือความมัน่คงในพืน้ท่ีตา่งๆ ตามความเหมาะสม 
    นโยบายชาวเขา ก าหนดให้แบง่ชาวเขาออกเป็น 2 ประเภท ตามวฒันธรรมและ
ประเพณี พวกท่ีสามารถก าหนดให้อยู่เป็นหลกัแหล่งได้ให้จดัอยู่ในชุมชนเดิม และจดัให้มีกิจกรรม
ปลูกป่า และรักษาป่าในบริเวณดังกล่าว พวกท่ีอพยพเคล่ือนย้ายเพ่ือท าไร่เล่ือนลอย ให้จัดท า
โครงการจดัท่ีดินให้อยู่อย่างถาวรในพืน้ท่ีราบ พร้อมทัง้ให้มีการควบคมุการเคล่ือนย้ายอย่างใกล้ชิด
ตลอดจนสกดักัน้และการป้องกนัการอพยพเข้ามาใหม่ 
    (1) มตคิณะรัฐมนตรี 16 กนัยายน 2540 
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     ได้เห็นชอบหลกัการของแผนการจดัการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้ระดบัพืน้ท่ี
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นด้านการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดย
สงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้ท่ีเหลืออยูแ่ละฟืน้ฟทูรัพยากรป่าไม้ท่ีเส่ือมสภาพ ทัง้นีต้้องอยู่บนหลกัการ
ลดปัญหาความขดัแย้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ท่ี 
    (2) มตคิณะรัฐมนตรี 30 มิถนุายน 2541 
      ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีป่าไม้เป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
       - ด้านการจดัการทรัพยากรท่ีดนิและป่าไม้ โดยจ าแนกเป็นพืน้ท่ี 3 ประเภท
คือ ป่าสงวนแหง่ชาติ  ป่าอนรัุกษ์ตามกฎหมายเชน่อทุยานแหง่ชาต ิเขตรักษาพนัธ์สตัว์ป่า เขตห้าม
ลา่สตัว์ และป่าอนรัุกษ์ตามมตคิณะรัฐมนตรี และพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีสงวนหรืออนรัุกษ์ไว้เพ่ือกิจการป่าไม้ 
       - ด้านการป้องกนัพืน้ท่ีป่าไม้และอ่ืนๆ 
       เน่ืองจากพระราชบญัญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบญัญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ท่ีได้ประกาศใช้มานานแล้วเป็นกฎหมายท่ีป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัป่าไม้ของชาติ ปัจจบุนัยงัถือว่าไม่ได้รับผลส าเร็จ เพราะมีการบกุรุกท าลาย
ป่าไม้อนัเป็นทรัพยากรของชาติเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้พืน้ท่ีป่าไม้ลดน้อยลง อย่างไรก็ตามรัฐบาลทุก
สมัยพยายามแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายป่ามาตลอด โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายทัง้สอง
ฉบับหลายครัง้ ตลอดจนการออกนโยบายต่างๆ โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ข้อก าหนด หรือแม้แตป่ระกาศกระทรวงอยา่งมากมาย กลา่วคือ 
    2) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2507 
    เป็นกฎหมายท่ีได้ประกาศใช้มานานแล้ว บางมาตราเขียนไม่ชัดเจน มีความ
คลุมเครือ หรือบางมาตรการมีความล้าสมยั อัตราโทษไม่สอดคล้องกับสภาพสงัคมปัจจุบนั ซึ่ง
พระราชบญัญตัทิัง้สองฉบบันี ้มีวตัถปุระสงค์และการบงัคบัใช้เหมือนกนั ดงันัน้จึงน่าจะมีการรวมไว้
หรือท าใหม่ให้เป็นฉบบัเดียวเพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบนั  เช่น การด าเนินงานของมูลนิธี
โครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าริต่างๆ ท่ีด าเนินการพฒันาในพืน้ท่ีสูง ส่วนใหญ่มีพืน้ท่ี
ด าเนินการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติทัง้สองฉบบั
ดงักล่าว ซึ่งการด าเนินงานของโครงการหลวงและโครงการตามพระราชด าริต่างๆ ได้ผ่านมติของ
คณะรัฐมนตรี ในการประกาศเป็นนโยบายของชาตเิพ่ือสนบัสนนุการพฒันาในแตล่ะพืน้ท่ีท่ีโครงการ
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ตัง้อยู่ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามประกาศแต่งตัง้ให้พนกังานของ
โครงการหลวงหรือพนักงานของโครงการตามพระราชด าริต่างๆ ให้เป็นพนักงานเจ้าท่ีหน้าท่ี
เช่นเดียวกับพนกังานของกรมป่าไม้ ซึ่งมีอ านาจจบักุมผู้กระท าผิดตามพระราชบญัญัติป่าไม้ พ.ศ. 
2484 ได้ และเจ้าพนกังานของโครงการหลวงก็สามารถอยู่ในพืน้ท่ีป่าไม้เพ่ือพฒันาในโครงการหลวง
ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ท าให้มีความคลอ่งตวัในการปฏิบตังิานในพืน้ท่ีป่าไม้ เป็นต้น 
    3 )  พระร าช บัญญัติ จั ดที่ ดิ น เพื่ อก ารครอ ง ชีพ  พ .ศ .  2 485  และ
พระราชบัญญัตกิารปฏิรูปท่ีดนิเพ่ือการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
    เป็นการก าหนดเอาพืน้ท่ีป่าไม้บางส่วนไปจดัในรูปของนิคม เพ่ือให้ประชาชนคน
จนอยูอ่าศยั หรือเป็นการเอาท่ีดนิในเขตป่าไม้สงวนแห่งชาติ น าไปปฏิรูปท่ีดินเพ่ือให้ประชาชนท่ีเป็น
เกษตรกรมีท่ีท ากิน มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ โดยรัฐบาลออกเป็นพระราชกฤษฎีกา 
การน าพืน้ท่ีป่าไม้น ามาจดัสรรหรือปฏิรูปนัน้ ความเป็นจริงเป็นการน าสภาพป่าท่ีเส่ือมโทรมแล้วเป็น
หยอ่มๆ น าไปจดัสรรหรือปฏิรูปให้ประชาชนมีท่ีอยูอ่าศยัหรือท่ีท าการเกษตร 
 

    4) พระราชบัญญัตป่ิาชุมชน  
     พระราชบญัญัติป่าชมุชนนีไ้ด้ออกตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
2540 แห่งมาตรา 79 ท่ีระบุว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน
บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดลุ 
รวมทัง้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมบ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการการ
พฒันาท่ียั่งยืน ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวสัดิภาพและ
คณุภาพชีวิตของประชาชน” โดยพระราชบญัญัติป่าชมุชนนีเ้ป็นแนวคิดการอนุรักษ์ป่าไม้สมยัใหม ่
ซึง่จะสนบัสนนุการพฒันาในพืน้ท่ีสงูอยา่งเต็มท่ี  พรบ.ป่าชมุชนได้ผ่านสภานิติบญัญัติแห่งชาติ เม่ือ
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2550 โดยมีมาตราส าคญัท่ีถือเป็นหัวใจของกฎหมายคือ  มาตรา 25 
ก าหนดการจดัตัง้ป่าชมุชนในเขตป่าอนรัุกษ์ท าได้เฉพาะชมุชนท่ีตัง้ถ่ินฐานมาก่อนการประกาศพืน้ท่ี
ป่าอนรัุกษ์ และได้จดัการดแูลรักษามานานไม่น้อยกว่า 10 ปี และมาตรา 34 ก าหนดห้ามไม่ให้มีการ
ท าไม้ในป่าชมุชนท่ีตัง้อยูใ่นเขตป่าอนรัุกษ์ 
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  3.7.5 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาพืน้ท่ีสูง ประกอบด้วย  
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กรมชลประทาน กรมพฒันาท่ีดนิ กรมประมง  กรมสง่เสริมการเกษตร กรมปศสุตัว์ กรมการข้าว กรม
วิชาการเกษตร  กรมสง่เสริมสหกรณ์  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู 
    กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ จงัหวดัตา่งๆ ในพืน้ท่ี กรมการปกครอง และกรมพฒันา
ชมุชน   
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมป่าไม้  กรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัว์ป่าและพนัธุ์พืช กรมทรัพยากรน า้ และกรมทรัพยากรน า้บาดาล 
    กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์  ได้แก่ กรมพฒันาสงัคมและ
สวสัดกิาร  
    กระทรวงศกึษาธิการ  ได้แก่ ส านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยั   
    นอกจากนีป้ระกอบด้วย กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงกลาโหม/ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ  สภาความมัน่คงแห่งชาติ รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาชาวเขาและพืชเสพติด  ส านกังาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านักงานกปร.) มีหน้าท่ีเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน สนบัสนุน 
ด าเนินงานและตดิตามผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และหน่วยงานตา่งๆ ท่ีด าเนินการอยู ่
ท่ีสนับสนุนการพัฒนาพืน้ ท่ีสูง  อาทิ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ องค์การสหประชาชาติ โครงการพระราชด าริต่างๆ เช่นโครงการบ้านเล็กในป่า
ใหญ่ โครงการพฒันาดอยตงุ โครงการปลกูป่า  โครงการ IPAD และ โครงการ CARE เป็นต้น 
 

 3.8 สรุปบทเรียนการพัฒนาพืน้ท่ีสูงท่ีผ่านมา 

  3.8.1 การพัฒนาพืน้ท่ีสูงท่ีผ่านมา 

    การพฒันาพืน้ท่ีสงูในช่วงส่ีทศวรรษท่ีผ่านมา รัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ตา่งๆ อาทิเชน่ เอกชน และองค์กรความร่วมมือระหวา่งประเทศ รวมทัง้โครงการพระราชด าริตา่งๆได้
เข้ามาด าเนินการพฒันาพืน้ท่ีสงู  เพ่ือช่วยพฒันาชมุชนบนพืน้ท่ีสงูให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้โดย
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ไม่ต้องพึ่งพาการปลูกฝ่ิน  ลดการบุกรุกท าลายป่า  และพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง 
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงบริบทการพฒันาพืน้ท่ีสงูในแตล่ะชว่งเวลาดงันี ้

ช่วงปี พ.ศ. 2498-2512  

    โดยระยะแรกรัฐให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  ซึ่ง
หน่วยงานหลกัท่ีด าเนินการคือ กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน และกรมประชาสงเคราะห์   
และกรมป่าไม้ ได้เข้าไปด าเนินการบนพืน้ท่ีสงูกบักลุ่มชาวเขา ในลกัษณะการพฒันาและสงเคราะห์
ชาวเขาในฐานะชนกลุม่น้อยท่ีเป็นรัฐกนัชน  

    การด าเนินงานพฒันาพืน้ท่ีสงูในช่วงนีต้รงกบัช่วงแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1
ในระยะสามปีแรกของแผน คือ ปี พ.ศ. 2504-2506  พบว่ามีการก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
ด้านการพฒันาและสงเคราะห์ชาวเขา คือ “โครงการนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา” เป็น
โครงการเพ่ือป้องกนัการท าลายป่าทางต้นน า้ล าธาร  โดยมีการจดัแบง่ท่ีดินท ากิน และส่งเสริมการ
ปลกูชา กาแฟ และพืชผกัตา่งๆ  และในชว่งระยะหลงัของแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 1 มีการจดัตัง้ศนูย์วิจยั
ชาวเขาและหนว่ยพฒันาสงเคราะห์ชาวเขาเคล่ือนท่ีท่ีออกไปปฏิบตังิานตามหมูบ้่านให้ครบทกุแหง่  

ช่วงปี พ.ศ. 2512-2534    

    ในชว่งปีดงักลา่วนีห้นว่ยงานของภาครัฐให้ความส าคญัการแก้ไขปัญหาการปลกู
ฝ่ิน  ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเป็นหลัก  เพ่ือให้ด าเนินการสืบเน่ืองจากช่วงแรก  
และมีจดุเปล่ียนท่ีส าคญัของการพฒันาบนพืน้ท่ีสงูเกิดขึน้ในชว่งนี ้โดยมีโครงการหลวงและโครงการ
ความร่วมมือระหวา่งประเทศเข้ามาด าเนินการ รายละเอียดดงันี ้

    ปี 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงโปรดเกล้าฯตัง้โครงการหลวง เพ่ือ
พฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขา ลดการปลกูพืชเสพตดิ และการอนรัุกษ์ฟืน้ฟูป่าต้นน า้ล าธาร ใน
พืน้ท่ีโครงการหลวง 36 แห่ง ใน 5 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน  โดยเป็นการพฒันามุ่งเน้นการพฒันา
อาชีพ  การตลาดและสร้างรายได้ ควบคู่ไปกบัการพฒันาคณุภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  ท าให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน้ การชะล้างพังทลายของดินลดลง  ตลอดจน
ชมุชนมีสว่นร่วมในการฟืน้ฟปู่าต้นน า้ล าธาร (สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู, 2550)  
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    มลูนิธิโครงการหลวงได้ก าหนดกิจกรรมหลกั 3 ด้าน คือ  การวิจัย  ซึ่งถือเป็น
เร่ืองจ าเป็นล าดบัแรก ตัง้แตเ่ร่ิมงานโครงการหลวง เพ่ือให้ได้มาซึ่งชนิดพืช พนัธุ์สตัว์และองค์ความรู้
ท่ีเหมาะสมตอ่สภาพแวดล้อมและสงัคมของชาวเขา โดยเป็นการวิจยัหาชนิดพืชหรือสตัว์ท่ีเหมาะสม
กบัพืน้ท่ีสงูรวมทัง้งานวิจยัด้านวฒันธรรมท้องถ่ินและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนา  โครงการหลวงให้
การสง่เสริมและพฒันาอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาควบคูก่บังานวิจยัตัง้แตเ่ร่ิมโครงการระยะแรก  ทัง้
ให้ค าปรึกษาแนะน าการวางแผนการปลูกพืชและยังมีศูนย์อารักขาพืชท าหน้าท่ีดูแลปัญหาโรค 
แมลง และแนะน าการใช้สารเคมีอย่างใกล้ชิดรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการพัฒนาปัจจยัพืน้ฐานโดยความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด การตลาด  ซึ่งเป็นงานท่ีโครงการหลวงมุ่งน าสินค้า
การเกษตรของชมุชนไปจ าหน่าย โดยเร่ิมงานการตลาดประมาณ พ.ศ. 2524 ส่วนใหญ่เป็นพืชผกั 
และไม้ผลเขตหนาวท่ีตลาดทัว่ไปยงัไม่รู้จกั การด าเนินงานด้านการตลาดรวมถึงกาจดัการก่อนและ
หลงัการเก็บเก่ียวผลผลิต การควบคมุคณุภาพผลผลิต การขนส่ง การคดับรรจ ุและการจดัจ าหน่าย 
รวมทัง้ตัง้โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป เพ่ือแปรรูปผลผลิตเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต การ
จ าหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “ดอยค า” ท่ีเน้นในเร่ืองความสด สะอาด และ
ปลอดภยัของสินค้าภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยั    

ปัจจุบนัโครงการหลวงมีพืน้ท่ีเป้าหมายในการพฒันา 38 แห่ง เรียกว่า ศนูย์พฒันาโครงการหลวง 
ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี 5 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพนู และพะเยา 
สนบัสนนุงานทดสอบ สาธิต วิจยั และผลิตพนัธุ์พืช/ สตัว์ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ และคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีขึน้ พฒันาปัจจยัพืน้ฐาน คณุภาพชีวิต อนุรักษ์ ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

    โครงการหลวงด าเนินงานประสบความส าเร็จในการพฒันาพืน้ท่ีสูง  โดยมีการ
ด าเนินงานท่ีครบวงจร สามารถขจดัปัญหาการปลกูฝ่ินได้หมดสิน้ เกษตรกรชาวเขาสามารถมีไม้ผล
และพืชเมืองหนาวเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรท่ีเป็นเงินสดเฉล่ีย 68,596 บาทต่อครัวเรือน
ต่อปี (พ.ศ. 2548) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียของเกษตรกรบนพืน้ท่ีสูงท่ีอยู่นอกเขตความรับผิดชอบของ
โครงการหลวงประมาณ 1 เท่าตัว ปัจจุบันโครงการหลวงเน้นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของ
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เกษตรกร โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสม และเกษตรอินทรีย์  
เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัตอ่เกษตรกรผู้ปลกู  ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ท าให้ ชีวิตความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรชาวเขาดีขึน้  ชุมชนมีความสงบสุข มีการรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง 
ปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวเดินทางไปยังพืน้ท่ีโครงการหลวงเหล่านีถ้ึง ปีละประมาณ 500,000 คน 
รวมทัง้อัตราการท าลายป่าในพืน้ท่ีโครงการฯลดลง และป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูกลับสู่ความอุดม
สมบูรณ์ จากผลส าเร็จข้างต้นท าให้โครงการหลวงได้รับรางวัลแมกไซไซในสาขา International 
Understanding เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531 และรางวลั โคลมัโบแพลน จาก The Colombo 
Plan :Drug Advisory Program (DAP) ในฐานะเป็นองค์กรเดียวของโลกท่ีแก้ไขปัญหาการปลกูฝ่ิน
โดยการปลกูพืชทดแทนเป็นผลส าเร็จ เม่ือปี พ.ศ. 2546 ผลจากความส าเร็จท าให้โครงการหลวงเป็น
ท่ียอมรับของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท าให้ปัจจุบันมีความ
ต้องการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์จากบทเรียนผลส าเร็จต่างๆ ของโครงการหลวงอย่าง
กว้างขวาง 

    พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้ศนูย์
การศึกษาพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริเพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
โดยมีการศึกษา ทดลอง วิจัย เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ี
ภาคเหนือและเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถน าไปปฏิบตัิได้ด้วยตนเอง โดยฟืน้ฟูพืน้ท่ีให้เป็นแหล่ง
ต้นน า้ล าธาร  โดยต้นทางเป็นการศกึษาด้านป่าไม้ ปลายทางเป็นการศกึษาด้านการประมงตามอ่าง
เก็บน า้ตา่งๆ ผสมกบัการศกึษา ด้านการเกษตรกรรม ปศสุตัว์ โคนม และอุตสาหกรรมการเกษตร
เพ่ือให้เป็นศนูย์ท่ีสมบรูณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ชมุชนรอบบริเวณนัน้ เป็นแบบจ าลองของพืน้ท่ี
ท่ีมีการพัฒนาแบบผสมผสานทุกสาขาในลกัษณะสหวิทยาการ เป็นศนูย์บริการแบบเบ็ดเสร็จใน
ลกัษณะของ “พิพิธภณัฑ์ธรรมชาตท่ีิมีชีวิต”  

    นอกเหนือจากการขยายผลในระดบัพืน้ท่ีโครงการแล้ว ในระดบัชมุชนท่ีผ่านการ
เรียนรู้แล้ว ได้น้อมน าพระราชด าริการพฒันาตามรูปแบบศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้  ไป
อนรัุกษ์พืน้ท่ีลุ่มน า้และพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีสมัพนัธ์เกือ้กลูกบัธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลุ่มน า้ได้  เช่น 
หมูบ้่านป่าสกังาม หมูท่ี่ 1 ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด ได้รับรางวลัโล่พระราชทานจากสมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารีเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2549 รางวลัหมู่บ้านน้อมน า
พระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเพ่ือการฟืน้ฟแูละจดัการทรัพยากรลุม่น า้ 

    ระหว่างปี พ.ศ. 2514-2534 ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกบัองค์การพฒันาแห่งสหประชาชาติ โดยกองทนุเพ่ือควบคมุการใช้ยาในทาง
ท่ีผิดแห่งสหประชาชาติ (United Nation For Drug Abuse Control – UNFDAC) ได้สนบัสนนุให้
ชาวไทยภเูขาปลกูพืชเศรษฐกิจทดแทนฝ่ิน ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการบ าบดัรักษาและฟืน้ฟูสภาพ
จิตผู้ติดยาเสพติด โครงการศึกษาและเผยแพร่เก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือศึกษาวิจัยเพ่ือมาตรการท่ี
เหมาะสมในการป้องกนัและบ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพตดิ  และโครงการพฒันาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขา  
ซึ่งมุ่งพฒันาชาวเขาให้ปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทนการปลูกฝ่ิน  รวมถึงโครงการปลูกพืชทดแทนและ
การตลาดท่ีสงูไทย-สหประชาชาติ (Thai-UN Highland Agricultural Marketing and Production 
Project-HAMP) ด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2523-2525   มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืช
เศรษฐกิจอ่ืนทดแทนการปลกูฝ่ินเช่นเดียวกบัโครงการแรก และมีการขยายพืน้ท่ีการด าเนินงานจาก
เดมิ 30 หมูบ้่าน เป็น 67 หมูบ้่านในพืน้ท่ีสงูจงัหวดัเชียงใหม่ 

    นอกนีใ้นช่วงเวลาดังกล่าวมีโครงการท่ีประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีเกิดจากการประสานงานของ ป.ป.ส. ในการ
พยายามท่ีจะลดพืน้ท่ีปลูกฝ่ิน โดยมีโครงการท่ีส าคัญๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาท่ีสูงดอยแปเป้อ 
โครงการพฒันาท่ีสงูดอยยาว- ผาหมน่ และโครงการพฒันาเฉพาะพืน้ท่ีโครงการพฒันาส่ือบนท่ีสงู    

ช่วงปี พ.ศ.2535-2545   

    การพัฒนาบนพืน้ท่ีสูงช่วงนี  ้มีการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาชุมชน
สิ่งแวดล้อม และการควบคุมพืชเสพติดบนพืน้ท่ีสูง ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2535 – 2539) และฉบบัท่ี 2 
(พ.ศ. 2540 – 2544) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (สภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2535)   
โดยจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และการควบคุมพืชเสพติดบนพืน้ท่ีสูงรวม 3 
แผน คือ แผนแม่บทฯระยะท่ี 1 (ซึ่งอยู่ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 
พ.ศ. 2535-2539) แผนแม่บทฯระยะท่ี 2 (ซึ่งอยู่ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบบัท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544) และแผนแม่บทฯระยะท่ี 3 (ซึ่งยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 พ.ศ. 2545-2549) โดยหลกัการของแผนแม่บทฯนี ้ได้มุ่งการแก้ไขปัญหาท่ี
ส าคญัๆ คือ 

    (1) เร่งรัดการก าหนดสถานะบคุคลบนพืน้ท่ีสงูให้ชดัเจนตามกฎหมาย 
    (2) จัดตัง้ ถ่ินฐานถาวรและจัดระเบียบการปกครองชุมชนบนพืน้ท่ีสูงตาม
กฎหมาย 
    (3) ก าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีให้ชดัเจนและสอดคล้องกบัการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
    (4) เตรียมความพร้อมของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพฒันาของ
ประเทศ 
     การด าเนินการดงักล่าวข้างต้นสามารถบรรลุผลด้านการลดพืน้ท่ีการปลูกฝ่ินลง
ได้ เห็นได้ว่าพืน้ท่ีปลกูฝ่ินลดลงมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงก่อน พ.ศ. 2512 รวมถึงช่วงเร่ิมต้นของ
แผนแม่บทฯ ฉบบัแรกมีพืน้ท่ีปลูกฝ่ิน 23,295 ไร่ และในช่วงของแผนแม่บทฯ ฉบบัท่ี 2 ลดลงเหลือ
เพียง 8,342.5 ไร่ แต่ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของคนบนท่ีสูง ได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข 
ปัจจัยพืน้ฐาน ฯลฯ ยังคงด ารงอยู่ รวมถึงปัญหาการเส่ือมโทรมของสิ่งแวดล้อมยังจ าเป็นต้อง
ด าเนินการตอ่ไป   
    ในปี พ.ศ.2535 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตัง้คณะกรรมการอ านวยการและ
ประสานงานมลูนิธิโครงการหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ ปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ และจดัตัง้หน่วยงานระดบักองขึน้ในส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กองพัฒนาเกษตรท่ีสูง   เพ่ือรองรับงานและขยายผล
ปฏิบัติงานของโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์กว้างขวางออกไป รวมทัง้ให้จัดหางบประมาณ
สนบัสนนุและด าเนินงานของมลูนิธิโครงการหลวง  และเพ่ือให้เกิดการบรูณาการระหว่างหน่วยงาน 
ได้มีการเช่ือมโยงทรัพยากรบคุคล งบประมาณมาสนบัสนนุ และส่งเสริมการปฏิบตัิงานในโครงการ
หลวงอย่างต่อเน่ือง และมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกับงาน
โครงการหลวง พ.ศ. 2542 ท่ีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพ่ือรองรับการปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีโครงการ
หลวง เป็นผลให้การด าเนินงานในพืน้ท่ีโครงการหลวงมีการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่าง
หนว่ยงานภาครัฐตามแผนการพฒันาท่ีเกิดขึน้จากคณะกรรมการมาตามล าดบั 
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    อยา่งไรก็ตามการพฒันาบนพืน้ท่ีสงูทัว่ไป มีการบกุรุกพืน้ท่ีป่าเพ่ือขยายพืน้ท่ีท ากิน 
เพ่ือใช้พืน้ท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกเพ่ือทดแทนการปลูกฝ่ิน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการท่ี
ประชากรบนพืน้ท่ีสงูมีอตัราการเพิ่มของประชากรในเกณฑ์ท่ีสงู และสงูกว่าอตัราเฉล่ียของประเทศ
มาก โดยสาเหตสุ าคญั 2 ประการคือ การเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ และการอพยพของชาวเขา
ภายนอกและภายในประเทศ  โดยมีอตัราเพิ่มประชากรชาวเขาร้อยละ 2.9 ซึ่งนบัว่าเป็นอตัราการ
เพิ่มประชากรในเกณฑ์สูงเม่ือเปรียบเทียบกับอตัราการเพิ่มประชากรทัง้ประเทศเฉล่ียร้อยละ 1.2 
ในชว่งคร่ึงแผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี 7 (กองสงเคราะห์ชาวเขา, 2538)    
    จากการเปล่ียนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือท าการเกษตรกรรมด้วยการ
ปลกูพืชอายสุัน้และแรงกดดนัจากปัจจยัด้านประชากร  ข้อจ ากดัด้านกฎหมายป่าไม้ และพืน้ท่ีท ากิน
มีอยู่อย่างจ ากดั ท าให้เกษตรกรต้องการท่ีดินท ากินเพิ่มขึน้แตไ่ม่สามารถขยายพืน้ท่ีได้ เกษตรกรจึง
ลดระยะเวลาของการเว้นช่วงการพกัท่ีดิน ใช้พืน้ท่ีบ่อยครัง้ขึน้ และใช้กระบวนการเตรียมดินและ
เพาะปลูก โดยขาดระบบอนุรักษ์ดินและน า้ท่ีเหมาะสม และใช้สารเคมีเกษตรประเภทปุ๋ ย และ
สารเคมีป้องกนัก าจดัโรคแมลง โดยขาดความรู้ท่ีเหมาะสมซึ่งได้ก่อปัญหาการพงัทลายของหน้าดิน
บนพืน้ท่ีสูง การสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมไปถึงการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ต้นทนุการผลิตสงูและคณุภาพของสิ่งแวดล้อมเส่ือมลง
ด้วย จากสภาพการณ์เหล่านีจ้ึงก่อให้เกิดวงจรของความยากจนบนพืน้ท่ีสูง เกิดการขาดแคลน
อาหาร และการท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ 
    แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) ได้มีมาตรการ
แก้ไขปัญหาและขจัดการปลูกฝ่ิน รวมทัง้แก้ไขปัญหาอ่ืนๆ บนพืน้ท่ีสูงโดยน าแนวคิดการพัฒนา
ชนบทแบบผสมผสานบนพืน้ท่ีสูง ซึ่งมีการพฒันาสาขาต่างๆ มาบูรณาการเพ่ือให้การปฏิบตัิงานมี
เอกภาพ มีทิศทางท่ีชดัเจนไปในทิศทางเดียวกนั โดยได้ก าหนดกลยทุธ์ในการพฒันาสาขาตา่งๆ ไว้
ดงันี ้การพฒันาการเกษตร การพฒันาป่าไม้ การพฒันาการศกึษา  การพฒันาสาธารณสขุ  สาขา
การพฒันาปัจจยัพืน้ฐานและแหล่งน า้  การพฒันาชมุชน การพฒันาอาชีพอ่ืนนอกภาคการเกษตร 
โดยการพฒันาของชมุชนได้น าแนวคดิเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของชมุชนในการพฒันาพืน้ท่ีสงู เพ่ือให้
เกิดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ของรัฐบาลไทย องค์กรเอกชน รวมทัง้โครงการองค์การความ
ร่วมมือ อาทิเช่น  โครงการพฒันาดอยตงุ  โครงการพฒันาพืน้ท่ีสงูไทย-เยอรมนั  โครงการพฒันาท่ี
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สงูไทย-นอรเวย์ โครงการพฒันาท่ีสงูไทย-ออสเตรเลีย  โครงการพฒันาท่ีสงูไทย-เบลเย่ียม โครงการ
พฒันาท่ีสูงดอยสามหม่ืน โครงการให้การศึกษานอกระบบแก่ประชาชนบนพืน้ท่ีสูงของกรมการ
ศกึษานอกโรงเรียน (กศน.) ฯลฯ  นอกจากนี ้มีการก าหนดแนวทางการจดัการแก้ปัญหาเก่ียวกบัการ
ใช้พืน้ท่ีของชมุชนบนพืน้ท่ีสงูเขตป่าอนุรักษ์ของรัฐบาล   โดยมติ ครม. เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 
2540 ได้เห็นชอบแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและพืน้ท่ีป่าไม้ระดบัพืน้ท่ี  เพ่ือบริหารจดัการ
ทรัพยากรท่ีดินและป่าไม้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นด้านการอนรัุกษ์ควบคูก่บัการพฒันาท่ียัง่ยืน โดย
รักษาทรัพยากรป่าไม้ท่ีเหลืออยู่ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ท่ีเส่ือมสภาพ  ทัง้นีอ้ยู่บนหลกัการลด
ปัญหาความขดัแย้งการใช้ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ท่ี    
    อย่างไรก็ตามในการพัฒนาช่วงนีปั้ญหาชุมชนบนพืน้ท่ีสูงได้ลดน้อยลง  และมี
แนวโน้มคล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึน้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาชมุชนบนพืน้ท่ีสูงภายใต้โครงการ
หลวง  โดย เกษตรกรในพืน้ท่ีโครงการหลวงจ านวน 26,102 ครัวเรือน มีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึน้ มี
รายได้ตอ่ครัวเรือน เฉล่ียปีละ 68,596 บาท  
 

ช่วงปี พ.ศ.2546-ปัจจุบัน    
    ในช่วงต้นของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ได้มีการจดัท าแผนแม่บท
เพ่ือการพฒันาชมุชน สิ่งแวดล้อม และการควบคมุพืชเสพติดบนพืน้ท่ีสงู ฉบบัท่ี 3และปี พ.ศ. 2545 
ได้มีกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการส านกัการปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2545 ลงวนัท่ี 9 ตลุาคม พ.ศ. 2545 ให้กองพฒันาเกษตรท่ีสงู เปล่ียนเป็น "ส านกั
พฒันาเกษตรท่ีสูง" และปี 2547  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จดัตัง้สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสูง 
(องค์การมหาชน) แทนส านกัพฒันาเกษตรท่ีสงู เพ่ือท าหน้าท่ีขบัเคล่ือนการพฒันาพืน้ท่ีสงู เน้นการ
สนบัสนนุภารกิจโครงการหลวงในการขยายผลความส าเร็จไปสู่พืน้ท่ีสงูของประเทศ เพ่ือให้เกิดการ
พฒันาอยา่งบรูณาการให้เกิดความสมดลุทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบริบทใหม่
ของการพฒันาพืน้ท่ีสงู ท่ีมีหนว่ยงานหลกัในการท างานวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู  
    นอกจากนี ้ปี พ.ศ. 2545 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือการประสานงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันจดัท า
โครงการเพ่ือขยายผลรูปแบบการศึกษาทดลองวิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ไปด าเนินการพฒันาคณุภาพลุม่น า้เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตให้สมัพนัธ์และ
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เอือ้ประโยชน์ตอ่กนัอย่างยัง่ยืน และตอ่มากองบญัชาการทหารสูงสดุ ได้พิจารณาพฒันาเป็นการ
ตอ่เน่ือง ได้แก่ โครงการฟืน้ฟูพฒันาคณุภาพชีวิตและพืน้ท่ีต้นน า้น า้หนาว จงัหวดัเพชรบรูณ์ เพ่ือ
น้อมเกล้าถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  เน่ืองในวโรกาส ครองสิริราช
สมบตัคิรบ 60 ปี 
    แนวคดิการพฒันาพืน้ท่ีสงูในปัจจบุนัได้ก าหนดให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ท่ีเน้นการสร้าง “ความสมดลุและภูมิคุ้มกนั” ให้
เกิดขึน้กบั คน สงัคม ระบบเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ โดยการพฒันายึดหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ี
จะน าไปสู่การตดัสินใจโดยค านึงถึง “พอประมาณ” เพ่ือสร้างความสมดลุในการพัฒนาบนพืน้ฐาน
ความพอดี ระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามรถในการแข่งขันในเวทีโลกและ
ขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาทุกขัน้ตอนท่ีใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ทุกภาคส่วน
ส านกึใน “คณุธรรม”  ด าเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” และกระบวนทศัน์การพฒันาแบบบรูณาการเป็น
องค์รวมท่ียดึ “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” ให้ความส าคญักบัผลประโยชน์และความอยู่ดีมีสขุของ
ประชาชน บูรณาการเช่ือมโยงทุกมิติของการพฒันาเป็นองค์รวมท่ีมีคนเป็นศนูย์กลางและยึดหลกั 
“ภมูิสงัคม” ความแตกตา่งของความหลากหลายของธรรมชาต ิความหลากหลายทางวฒันธรรมตาม
สภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีและวิถีชีวิตของชมุชนและสงัคมนัน้ๆ พร้อมทัง้ยึดหลกั “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน” ในกระบวนการพฒันาและตดัสินใจ ดงัเห็นได้จากแผนแม่บทศนูย์พฒันาโครงการหลวง
ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2550-2554)ท่ีมุ่งหวังจะให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาพืน้ท่ีสูงท่ีบูรณาการการ
ปฏิบตัิงานให้ครอบคลมุทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบตัิการโครงการขยายผล
โครงการหลวงระยะ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ท่ีปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดรวมถึง
การปรับใช้องค์ความรู้โครงการหลวงกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
สงัคม และสภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน  แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ท่ีสูง (พ.ศ. 2553-2554) รวมถึงแผนแม่บทโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอยา่งยัง่ยืน (พ.ศ.2552-2559) เป็นต้น  
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  3.8.2 สรุปบทเรียนการพัฒนาพืน้ท่ีสูงท่ีผ่านมา 

    1) การสร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน 

        การพฒันาพืน้ท่ีสงูในช่วงแรกให้ความส าคญัด้านการแก้ไขปัญหาด้านความ
มัน่คง ทัง้ด้านป้องกนัตามแนวชายแดน และการเคล่ือนย้ายและอพยพของกลุ่มชาวเขา จะเห็นได้
จากมีลกัษณะการพฒันาและสงเคราะห์ชาวเขาในฐานะชนกลุ่มน้อยท่ีเป็นรัฐกนัชน  โดยเข้าไปให้
การสงเคราะห์และช่วยเหลือชาวเขาในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  โครงการนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์
ชาวเขา  ศนูย์พฒันาสงเคราะห์ชาวเขา ศนูย์วิจยัชาวเขา และหน่วยสงเคราะห์ชาวเขา โดยมีการ
จัดแบ่งท่ีดินท ากินให้เป็นหลักแหล่ง เช่น การจัดสรรพืน้ท่ีในบริเวณนิคมดอยมูเซอ จังหวัดตาก 
ดอยเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย และจงัหวดัเลย รวมทัง้และส่งเสริมการปลูกชา 
กาแฟ และพืชผักต่างๆ  ส่งเสริมอาชีพโดยแจกจ่ายพันธุ์พืชและจัดหาพันธุ์สตัว์ให้ชาวเขาเลีย้ง 
ตลอดจนจดัหาบริการท่ีจ าเป็น 

    2) การแก้ปัญหาการปลูกฝ่ิน 

     2.1) การส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝ่ิน จากหน่วยงานของภาครัฐทัง้
หนว่ยงานภาครัฐ  และการสนบัสนนุจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่า 90 หน่วยงาน  ควบคูก่บัการ
แก้ไขปัญหาด้านความมัน่คงเป็นหลกั เช่น โครงการหลวง  มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวไทยภูเขาไทย 
รวมทัง้องค์ระหว่างประเทศ เช่น UNFDAC HAMP  มุ่งเน้นการพฒันาท่ีมีเป้าหมายเพ่ือให้ชาวเขา
ลดการปลูกฝ่ินโดยส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนทดแทน ลดการบุกรุกพืน้ท่ีป่า โดยให้ชาวเขา
อาศยัอยู่เป็นหลกัแหล่ง เพ่ือลดการท าไร่หมนุเวียน พฒันาคณุภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึน้ รวมทัง้
การเน้นหนักในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพืน้ท่ี
ท าลายป่าของชาวเขา 
     2.2) มีการเร่ิมด าเนินการตลาดส าหรับผลผลิตท่ีได้รับการส่งเสริมทดแทนฝ่ิน
ควบคูไ่ปด้วย ทัง้ของมลูนิธิโครงการท่ีเร่ิมงานการตลาดประมาณ พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นการน าผลผลิต
ของเกษตรกรไปจ าหน่าย ส่วนใหญ่เป็นพืชผัก และไม้ผลเขตหนาวท่ีตลาดทั่วไปยังไม่รู้จัก การ
ด าเนินงานด้านการตลาดร่วมไปกบัการขนสง่ การคดับรรจ ุและการจดัจ าหน่าย และมีโครงการปลกู
พืชทดแทนและการตลาดท่ีสงูไทย-สหประชาชาติ (Thai-UN Highland Agricultural Marketing 
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and Production Project-HAMP) ด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2523-2525 โดยได้มีการขยายพืน้ท่ี
การด าเนินงานจากเดมิ 30 หมูบ้่าน เป็น 67 หมูบ้่านในพืน้ท่ีสงูจงัหวดัเชียงใหม่ 
     2.3) การลดพืน้ท่ีการปลูกฝ่ินจากการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝ่ิน เช่น 
กาแฟ ถั่วแดง และไม้ผลเมืองหนาว เป็นต้น นับว่าประสบความส าเร็จระดบัหนึ่ง จะเห็นได้จาก
ในช่วงปี 2508-2509 มีพืน้ท่ีปลกูฝ่ิน 112,000 ไร่  เหลือพืน้ท่ีปลูกฝ่ิน 54,854 ไร่ ในปี 2527-2528  
นอกจากนีรู้ปแบบการพฒันาดงักล่าวท าให้ชาวเขามีรายได้เพิ่มขึน้ ท าให้องค์ระหว่างประเทศ  ให้
การสนบัสนุนทัง้รูปแบบเงินช่วยเหลือให้เปล่าและเงินกู้  เช่น โครงการพัฒนาพัฒนาพืน้ท่ีสูงไทย -
เยอรมัน ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นอร์เวย์ ดอยแปเป้อ ดอยสามหม่ืน ดอยเวียงผาพัฒนาพืน้ท่ีสูง
เฉพาะท่ี ดอยยาว—ผาหม่น และโครงการพฒันาชุมชนเพ่ือการควบคมุพืชเสพติดไทย-ประชาคม
ยโุรป เป็นต้น 
     2.4) จากการช่วยเหลือและสนับสนุนจากองค์ระหว่างประเทศ  ท่ีมีการ
ช่วยเหลือชาวเขาในรูปแบบต่างๆ น าไปสู่การพัฒนาท่ีดีขึน้ในช่วงระยะเวลาด าเนินการ เม่ือ
ระยะเวลาโครงการสิน้สุด ท าให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองและชาวเขาไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
เน่ืองจากชาวเขาสว่นใหญ่เป็นผู้ รับการพฒันาเพียงอยา่งเดียว 
      3) การจัดการด้านคนและชุมชน 
     3.1) การจดัตัง้ถ่ินฐานถาวรให้ถกูต้องตามกฎหมาย ด าเนินการได้เพียง ร้อย
ละ 30 (ปี 2539) เน่ืองจากมีข้อจ ากดั เช่น ความเหมาะสมของการพืน้ท่ีตัง้ตอ่การพฒันาเศรษฐกิจ  
ข้อจ ากัดในการใช้ ท่ีดินบนพืน้สูงตามกฎหมาย เ ช่น  พระราชบัญญัติ ป่าไม พ .ศ.  2484 
พระราชบญัญตัป่ิาสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507 พระราชบญัญัติอทุยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ตลอดจน
พระราชบญัญตัแิละมตคิณะรัฐมนตรี  เชน่ เก่ียวกบัการจดัชัน้คณุภาพลุม่น า้ เป็นต้น 
     3.2) การด าเนินงานในลกัษณะการจดันิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ไม่
ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากการท างานเน้นให้ชาวเขาแต่ละชนเผ่าอยู่รวมกันซึ่งไม่สอดคล้อง
วฒันธรรมชนเผา่ 
     3.3) การด าเนินการเก่ียวกับการลดอัตราการเพิ่มขึน้ของประชากรยังไม่
ส าเร็จเทา่ท่ีควร มีอตัราการเพิ่มของประชากรถึงร้อยละ 5.5  เน่ืองจากพืน้ท่ีห่างไกลและยากตอ่การ
เข้าถึงบริการจากภาครัฐ ประกอบกับความเช่ือของบางชนเผ่าเก่ียวกับคุมก าเนิดท าให้ครอบครัว   
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แตล่ะครอบครัวมีลกูมาก  อีกทัง้ความเช่ือเร่ืองการแตง่งาน ชาวเขาเผ่าม้งมีการแตง่งานเร็วอาย ุ12 
ปีขึน้ไป 
      4) การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     4.1) การด าเนินโครงการพัฒนาการเกษตรภาคเหนือ ท่ีใช้เงินกู้ จาก
ธนาคารโลก ซึง่ประกอบด้วยโครงการพฒันาป่าไม้ท่ีสงู โครงการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมบนพืน้ท่ี
สูง และโครงการพัฒนาท่ีดินภาคเหนือ ซึ่งร่วมด าเนินการในพืน้ท่ีเดียวกันใน 5 จังหวดัภาคเหนือ  
ตลอดจนการสนบัสนนุรัฐบาลของต่างประเทศ เช่น โครงการพฒันาลุ่มน า้แม่แจ่ม โครงการพฒันา
โครงการพฒันาพฒันาพืน้ท่ีสูงไทย-เยอรมนั ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นอร์เวย์ ดอยแปเป้อ ดอยสาม
หม่ืน ดอยเวียงผาพัฒนาพืน้ท่ีสูงเฉพาะท่ี ดอยยาว—ผาหม่น และโครงการพฒันาชุมชนเพ่ือการ
ควบคมุพืชเสพตดิไทย-ประชาคมยโุรป เป็นต้น 
     4.2) ผลส าเร็จของการฟืน้ฟนูิเวศลุ่มน า้ห้วยฮ่องไคร้ มีความอดุมสมบรูณ์ ทัง้
ด้านชนิดป่า ความหลากหลายพืชพรรณไม้ สตัว์ป่า คณุภาพลุ่มน า้ท่ีท าหน้าท่ีได้ดีขึน้ และท าหน้าท่ี
เป็น “พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต” มีผู้ เขามาศกึษาเรียนรู้เพ่ือน าความรู้ไปพฒันาปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 
3,000 คณะ หรือ 110,000 รายตอ่ปี และยงัเป็นต้นแบบให้แก่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
อ่ืนๆ ได้น ารูปแบบไปขยายผลการเพ่ือเป็นแหลง่เพ่ือการเรียนรู้ท่ีสามารถน าเอาไปปฏิบตัิได้จริงอย่าง
เบด็เสร็จ หรือเป็นการเรียนรู้อยา่งเบด็เสร็จ (One Stop Service) 
     4.3) จากการด าเนินงานพฒันาพืน้ท่ีสงูท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่า การแก้ปัญหา
บนพืน้ท่ีสูงในแต่ละช่วงระยะเวลามีความแตกต่างกันตามสภาพปัญหาท่ีเกิดจากสภาพการณ์ ณ 
ขณะนัน้ โดยเร่ิมจากความต้องการแก้ปัญหาด้านความมัน่คงและการปลกูฝ่ิน ผ่านการส่งเสริมการ
ปลกูพืชเศรษฐกิจเพ่ือการค้า และสนองต่อนโยบายการพฒันาประเทศในขณะนัน้   นอกจากนีย้งั
พบวา่ การพฒันาพืน้ท่ีสงูในปัจจบุนั ส่วนหนึ่งยงัคงเป็นไปเพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบทางด้านลบท่ีตอ่
เน่ืองมาจากการด าเนินนโยบายท่ีผา่นมา ตวัอยา่งท่ีชดัเจนจากการส่งเสริมให้ปลกูพืชเศรษฐกิจแทน
การปลกูพืชเสพติด ซึ่งได้เร่งการใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ีถกูจ ากดัด้วยข้อกฎหมาย และเป็นสาเหตท่ีุ
สร้างความเสียหายแก่สภาพแวดล้อมดงัท่ีกล่าวในข้างต้น ท าให้ในปัจจุบนั นอกเหนือจากการมุ่ง
แก้ปัญหาความยากจนของประชากรในพืน้ท่ีสงูแล้ว ยงัต้องควบคูไ่ปกบัการฟืน้ฟูสภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยอาศยักระบวนการมีสว่นร่วมจากภาคประชาชนและบรูณาการจากหนว่ยงานตา่งๆ 
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      5) การพัฒนาเชิงบูรณาการ 
     5.1) โครงการหลวงประสบความส าเร็จในระดบัหนึ่งในการพฒันาพืน้ท่ีสูง 
อย่างครบวงจร ประกอบด้วยการวิจยั การพฒันา และการตลาดผลผลิตของเกษตรกร โดยสามารถ
ขจัดปัญหาการปลูกฝ่ินได้หมดสิน้ เกษตรกรชาวเขาโดยทั่วไปสามารถมีพืชอาหาร ไม้ผลและพืช
เมืองหนาวเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายเป็นรายได้ให้แก่ครัวเรือน 68,596 บาทต่อปี (พ.ศ. 
2548) มากกว่ารายได้เฉล่ียต่อครัวเรือน นอกเหนือจากมูลนิธิโครงการหลวงแล้ว ยงัมีโครงการ
พระราชด าริ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน รวมถึงโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมี
บทบาทส าคญัต่อการพฒันาพืน้ท่ีสูง ท่ีส าคญั อาทิ โครงการพฒันาดอยตงุ ศนูย์ศึกษาการพฒันา
ห้วยฮ่องไคร้อันเ น่ืองมาจากพระราชด า ริ  กรมชลประทาน กองสงเคราะห์ชาวเขา กรม
ประชาสงเคราะห์ และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) เป็นต้น ทัง้นีผ้ลการพัฒนาจาก
โครงการหรือหน่วยงานต่างๆ ดงักล่าวนี ้ได้ช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงดีขึน้ 
ตวัอยา่งท่ีชดัเจนเห็นได้จากโครงการหลวง ซึง่ท าให้ประชาชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย 36 แห่งใน 5 จงัหวดั
ภาค เห นือตอนบนไ ด้ รับประ โยช น์แล ะ มีคุณภาพ ชีวิ ตความ เ ป็นอยู่ ดี ขึ น้  ผล ใน ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากอตัราการท าลายป่าในพืน้ท่ีโครงการลดลง และมี
ความอดุมสมบรูณ์ขึน้ นอกจากนีย้งัได้ชว่ยลดพืน้ท่ีปลกูฝ่ินได้จ านวนมาก 
     5.2) การพฒันาได้มีการน้อมน าแนวพระราชด าริมาใช้ เช่น ศนูย์พฒันาและ
บริการท่ีสงูตามพระราชด าริ เป็นศนูย์ท่ีเน้นเป็นศนูย์พฒันาอาชีพของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 
โดยร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้จดัเป็นศนูย์พฒันา 4 แห่ง คือ ศนูย์พฒันาลุ่มน า้ปาย ศนูย์
พฒันาท่ีสงูปางตอง ศนูย์พฒันาในสอย ศนูย์พฒันาห้วยมะเขือส้ม โดยศนูย์เหล่านี ้มีหน้าท่ีทดลอง
ค้นคว้าสาธิตงานด้านการให้เหมาะสมตามสภาพของท้องถ่ิน เพ่ือขยายผลไปยงัราษฎรในหมู่บ้าน
เป้าหมาย ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคนเป็นการพฒันาส่งเสริมอาชีพ การปลกูพืช การเลีย้งสตัว์ และการ
ประมง การจัดท่ีดินท ากิน ท่ีอยู่อาศัย และพัฒนาและส่งเสริมงานศิลปาชีพ และพัฒนาด้าน
การศกึษา 
     5.3) มีการก าหนดแผนงานและนโยบายท่ีน ามาใช้ในการพฒันาพืน้ท่ีสงู เช่น  
เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1- ฉบบัท่ี 10 นโยบายรวมพวก มุ่งเน้นให้
ชาวเขาเป็นพลเมืองไทยท่ีมีคณุภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ นโยบายส าคญัอ่ืนๆ เช่น การจด
ทะเบียนชาวเขา แผนลดอตัราการเพิ่มขึน้ของประชากร  และมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชาวเขา มี
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การน าแนวคิดการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานบนพืน้ท่ีสูง ซึ่งเป็นการปรับประยุกต์จากนโยบาย
ของแผนพฒันาฉบบัท่ี 7 น ามาใช้บนพืน้ท่ีสงูเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คง ให้ชาวเขาทัง้ด้านการพฒันา
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีการสนับสนุนเงินกู้ จากธนาคารโลกเพ่ือ
ด าเนินโครงการพฒันาเศรษฐกิจบนพืน้ท่ีสงู 
     5.4) การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนทดแทนการปลูกฝ่ิน ในพืน้ท่ีท่ีมี
การก าหนดขอบเขตชดัเจน เชน่ โครงการหลวง โครงการพระราชด าริตา่งๆ  ท าให้ไม่มีการขยายพืน้ท่ี
ท ากินเพิ่มเตมิ แตใ่นพืน้ท่ีอ่ืนๆ นอกเขตโครงการดงักล่าว ยงัมีการบรุุกพืน้ท่ีป่าและขยายพืน้ท่ีท ากิน
อยา่งตอ่เน่ือง 
     5.5) ปัญหาด้านการบริหารจดัการท่ีผ่านมา ท่ีมีหน่วยงานของภาครัฐหลาย
หนว่ยงาน เข้าไปปฏิบตังิานในพืน้ท่ีโดยยงัขาดแผนงานและแผนปฏิบตัิงานท่ีก าหนดขอบเขตของแต่
ละหน่วยงานให้ชดัเจนและสมัพนัธ์กนั การปฏิบตัิงานจึงมีลกัษณะซ า้ซ้อนกนัทัง้ในภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนทัง้ภายในและนอกประเทศ และยังไม่มีหน่วยงานใดท าหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการ
ประสานการด าเนินการ   จากการพฒันาท่ีผา่นมาชมุชนบนพืน้ท่ีสงูยงัมีหมู่บ้านท่ีเข้าส ารวจไม่ถึงอีก
ประมาณกว่า 1,000 หมู่บ้าน การด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของชาวเขาส่วนใหญ่ยงัเป็นแบบ
ดัง้เดิม ผลผลิตต ่าและมีการใช้สารเคมีมาก ท าให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม   
หลาย ๆ ด้าน ได้แก่   
        (1) มีการเพิ่มประชากรโดยธรรมชาติและโดยการอพยพของชาวเขาเอง
ทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ และการอพยพขึน้ไปท ากินบนภเูขาของประชากรพืน้ราบ  
        (2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม การประกอบอาชีพ รายได้ 
การศกึษา สขุภาพอนามยัท่ีไมถ่กูสขุลกัษณะ และการรับข้อมลูขา่วสาร การศกึษาท่ีไมท่ัว่ถึง  
        (3) ปัญหาการท าลายป่าแหล่งต้นน า้ล าธารคือระหว่างปี พ.ศ. 2516 ถึง
ปี พ.ศ. 2520 พืน้ท่ีป่าไม้ของภาคเหนือลดลงจาก 95,842 ตารางกิโลเมตร เหลือ 68,588 ตาราง
กิโลเมตร เนือ้ท่ีป่าลดลง 27,254  ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 5.69 ตอ่ปี  
       (4) ปัญหาด้านความมัน่คงปลอดภัยทางชายแดนเน่ืองจากการบริการ
ของรัฐไมส่ามารถเข้าถึงหมูบ้่านเหลา่นี ้ 
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        (5) ปัญหายาเสพติดและการหวนกลับมาปลูกฝ่ินของชุมชนท่ีอยู่
หา่งไกลและทรุกนัดาร 
        (6) ปัญหาการบุกรุกพืน้ท่ีป่าเพ่ือขยายพืน้ท่ีท ากินในการปลูกพืช
เศรษฐกิจและการบกุรุกประกอบอาชีพของคนพืน้ราบ 
        (7) การประกอบอาชีพเกษตรเพ่ือการค้า น ามาสู่การใช้สารเคมี
ป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชอยา่งเข้มข้น สง่ผลคณุภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดินเส่ือมโทรม มลพิษทางน า้ 
และความปลอดภยัของผลผลิตพืชบนท่ีสงู อนัเกิดจากการใช้สารเคมีในปริมาณมากโดยขาดความรู้
และวิธีการจดัการท่ีถกูต้อง  
        (8) ปัญหาด้านการตลาดสินค้าเกษตร อนัเกิดจากปัญหาด้านต้นทุน
การคมนาคมขนสง่ และการถกูกดราคาจากพอ่ค้าคนกลาง   
      5.6) ผลจากการพัฒนาพืน้ท่ีสูงไม่ทั่วถึงท่ีผ่านมา ยังก่อให้เกิดปัญหาท่ีรัฐ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจ าเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ได้แก่ ปัญหาความขดัแย้ง
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาความเหล่ือมล า้ด้านสงัคม อนัเกิดจากความยากจนและขาด
โอกาสในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากการตัง้ชมุชนท่ีอยู่ห่างไกลบนภูเขาสูง จาก
การคมนาคมท่ีล าบาก และปัญหาการอพยพเข้าสู่เมือง ท่ีเป็นผลจากปัจจยัผลกัดนัทางเศรษฐกิจ 
คณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ปัจจยัดงึดดูอนัเกิดจากความต้องการความมัน่คงและสะดวกสบาย
ในชีวิต ความแตกตา่งของอตัราค่าจ้างท่ีสูงกว่า ตลอดจนความต้องการเคร่ืองอุปโภคบริโภค เกิด
การเลียนแบบการใช้ชีวิตในเมือง (อารี วิบลูย์พงศ์ และคณะ, 2552) ซึ่งเป็นปัญหาท่ีขยายวงกว้างสู่
สงัคมเมือง 
     สรุปบทเรียนการพฒันาพืน้ท่ีสูงได้น าแนวคิดการพฒันาท่ียัง่ยืนมาใช้ เน่ืองจาก
สาเหตขุองความกดดนัท่ีเกิดขึน้จากความไม่สมดลุของการเร่งรัดพฒันาด้านเศรษฐกิจ การลงทนุใน
โครงสร้างปัจจัยพืน้ฐาน และการใช้วัตถุดิบจากการทรัพยากรธรรมชาติอย่างจนเกินขีดความ
เหมาะสม  ซึง่จะเห็นได้จากการเร่งพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงแผนพฒันา ฯฉบบัท่ี 1 -ฉบบั
ท่ี 6 เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส าคญั สร้างความเส่ือมถอยในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สร้างปัญหาความไม่สมดลุในสงัคมไทย เช่นเดียวกับการพฒันาพืน้ท่ีสงู ท่ีมีการมีการ
สง่เสริมการเพาะปลกูเพ่ือการค้าอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดผลกระทบกบัทรัพยากร ดิน น า้ ป่า และ
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ความลดน้อยลงของความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศน์  จากความไม่สมดลุระหว่างการ
พฒันาด้านเศรษฐกิจและสงัคม กบัสภาพความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
     ส าหรับแนวคิดการพฒันาอย่างยัง่ยืนเม่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาชนบท 
หรือพฒันาชมุชนบนพืน้ท่ีสงู เป็นแนวคดิท่ีสอดคล้องกบัการพฒันาเพ่ือพึ่งตนเองในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   ท่ีมีราชประสงค์ในการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาชนบท ท่ีรักษา
สภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่ควบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน จนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง
ได้  ทรงใช้หลกัการมีสว่นร่วมของประชาชนเป็นจดุส าคญัในการพฒันา  ยึดหลกัสภาพภูมิสงัคมเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน  และสนบัสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยมีขัน้ตอนท่ีส าคญั
ตามเกษตรทฤษฎีใหม ่คือ การพึง่ตนเอง การรวมพลงั และการร่วมมือในการสร้างความก้าวหน้า 
 

  3.8.3 ความส าคัญของการพัฒนาบนพืน้ท่ีสูงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
    บนพืน้ท่ีสงูเป็นแหลง่ของทนุทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญั กล่าวคือ เป็นแหล่งเป็น
แหล่งต้นน า้ล าธาร ท่ีเป็นต้นก าเนิดของลุ่มน า้ปิง วงั ยม และน่าน นอกจากนีพื้น้ท่ีสูงของภาคเหนือ
ซึ่งเป็นป่าไม้เขตร้อน ถือเป็นแหล่งท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพใหญ่ของประเทศไทย รวมทัง้แร่
ธาตตุ่าง ๆ  เช่น ดินขาว ถ่านหิน  ซึ่งลกัษณะของทุนดงักล่าวถือเป็นทุนทางธรรมชาติของสงัคมใน
อนาคต  
    นอกจากนีพื้น้ท่ีสูงส่วนใหญ่มีสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเอือ้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
เกษตรท่ีสูง เป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในการปลกูพืชเมืองหนาว ชา กาแฟ ไม้ดอกไม้ประดบั  ท่ีมีมลูค่า
ด้านเศรษฐกิจ รวมทัง้เป็นแหล่งท่ีมีความหลากหลายของภูมิทัศน์และทิวทัศน์ท่ีสวยงาม  จึงเป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวตามธรรมชาต ิและความหลากหลายทางวฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีเป็นทนุ
ทางสังคมซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ท่ีสามารถส่งเสริมให้เป็นรายได้แก่ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงและของ
ประเทศ  การพฒันาอาชีพนอกการเกษตรแก่ชุมชนบนพืน้ท่ีสูง  ทัง้การท่องเท่ียวเชิงเกษตร วฒันธรรม
และธรรมชาติ  และการฟื้นฟูและส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถ่ินของชาวเขา เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและการพฒันาตอ่ยอด สามารถสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัวชาวเขา  ดงัเช่นในพืน้ท่ีโครงการ
หลวงมีจ านวนนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติให้ความสนใจมาก สามารถสร้างรายได้ไปสู่
ชมุชนจ านวน 43,653,366 บาท (พ.ศ. 2549 ) และสวนแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวลั PATA Gold Award 
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ของสมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวภูมิภาคแปซิฟิกประเภทรางวลัการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว  (พ.ศ.
2536) เป็นต้น 
    จากท่ีกลา่วมาล้วนเป็นข้อได้เปรียบเชิงพืน้ท่ีของพืน้ท่ีสงูและชมุชนบนพืน้ท่ีสงูท่ีมี
ความส าคญัต่อการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาพืน้ท่ีสูงท่ีเหมาะสมสามารถส่งผลกระทบต่อ
คณุภาพชีวิตท่ีดี บนฐานของการใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิสงัคม  เพ่ือน าไปสู่การพฒันา
อยา่งยัง่ยืนและมีสมดลุของมิตด้ิานเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
    การพฒันาพืน้ท่ีสูงท่ีผ่านมาเป็นการเน้นการช่วยเหลือตัวชาวเขาและชุมชน
บนพืน้ท่ีสูงท่ีเกิดประโยชน์โดยตรงกับตัวชาวเขา เช่น การจดัตัง้ถ่ินฐานและท่ีท ากินท่ีถาวรใน
พืน้ท่ีท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ยกระดับรายได้ของ
ประชากรและชุมชนบนพืน้ท่ีสงูให้สามารถด ารงชีวิตและช่วยเหลือตนเอง จนสามารถเลิกพึ่งพาพืช
เสพติดเป็นรายได้ โดยค านึงถึงการกระจายรายได้ท่ีเหมาะสม  พฒันาคณุภาพชีวิตของประชากร
และชุมชนบนพืน้ท่ีสูง ให้ได้รับบริการสงัคมขัน้พืน้ฐานท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้ด้านการศกึษา 
การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสนับสนุนให้มี
โครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีจ าเป็น และเหมาะสมแก่สภาพท้องถ่ิน ตลอดจนการสนบัสนนุให้
เกิดการกระบวนการมีสว่นร่วม เป็นต้น   
    ความส าคัญของการพัฒนาพืน้ท่ีสูงเห็นได้จากแนวพระราชด าริของสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ผู้ทรงเป็นผู้บกุเบิกในการแก้ปัญหาบนท่ีสงู  ท่ีมีแนวพระราชด าริถึง
ความจ าเป็นท่ีต้องพฒันาชมุชนบนท่ีสงู ควบคูไ่ปกบัการพฒันาระบบนิเวศ โดยท่ีไม่ทรงละเลยสิ่งใด
สิ่งหนึง่  เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2517 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่วา่  
    เร่ืองท่ีช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานัน้ มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขา เพ่ือ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึน้ สามารถท่ีจะเพาะปลูกสิ่งท่ีจะเป็นประโยชน์ 
และเป็นรายได้กับเขาเอง ท่ีมีโครงการเช่นนีจ้ดุประสงค์อย่างหนึ่งก็คือ มนษุยธรรมอยากท่ีจะให้ผู้ ท่ี
อยู่ในท่ีทุรกันดารสามารถท่ีจะมีความรู้และพยุงตวัมีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเร่ืองช่วย
ในทางท่ีทกุคนเห็นวา่ควรจะชว่ย เพราะเป็นปัญหาใหญ่ ก็คือปัญหาเร่ืองยาเสพติด ถ้าเราสามารถท่ี
จะช่วยชาวเขาให้ปลกูพืชท่ีเป็นประโยชน์มาก เขาจะเลิกปลกูฝ่ิน ท าให้นโยบายการระงบัการปราบ
การสบูฝ่ินและการค้าฝ่ินได้ผลดี อนันีก็้เป็นผลอย่างหนึ่ง ผลอีกอย่างหนึ่งท่ีส าคญัมากก็คือ ชาวเขา
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ตามท่ีรู้ เป็นผู้ ท่ีท าการเพาะปลูกท่ีอาจท าให้บ้านเมืองเราไปสู่หายนะได้ โดยถางป่าและเพาะปลูก
โดยวิธีท่ีไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความอยู่ดีกินดี และ
ปลอดภัยได้อีกทัง้ประเทศเพราะว่าเราสามารถท าโครงการนีไ้ด้ส าเร็จ ให้เขาอยู่เป็นหลักแหล่ง 
สามารถอยู่ดีกินดีพอสมควร และสนบัสนนุนโยบายท่ีรักษาป่าไม้ รักษาดิน ให้เป็นประโยชน์ตอ่ไป 
ประโยชน์อนันีจ้ะยัง่ยืนมาก..." 
    สรุปได้ว่าการพฒันาพืน้ท่ีสูงมีความส าคญัและมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ได้ดงันี ้ 
    1) ความส าคัญต่อการรักษาความม่ันคงและภาพลักษณ์ของประเทศ  
     1.1) ด้านการเมืองและความมัน่คงของประเทศ  เน่ืองจากพืน้ท่ีสงูส่วนใหญ่
อยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลและใกล้บริเวณใกล้ชายแดน ท าให้มีความลอ่แหลมและง่ายตอ่การแทรกซึมยยุง
จากกลุ่มชนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  เพ่ือให้ชาวเขาท าผิดกฎหมายตัง้แต่การหวนกลบัมา
ปลูกฝ่ิน การเป็นแหล่งพกัและการลกัลอบขนยาเสพติด ตลอดจนการกระท าท่ีเป็นอนัตรายต่างๆ 
ส าหรับประเทศ สง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงของประเทศโดยตรงทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  จาก
รายงานสรุปสถานการณ์ด้านความมัน่คงปลอดภัยในพืน้ท่ีกองทพัภาคท่ี 1 และกองทพัภาคท่ี 3 
ในช่วงปี 2539 ได้มีการจับกุมคดีผู้หลบหนีเข้าเมือง  คดีลกัลอบค้ายาเสพติด และคดีค้าอาวุธ
สงครามเป็นจ านวนมาก  รวมทัง้ปรากฏกองก าลงัทราบไม่ฝ่ายเข้ามาก่อความไม่สงบในรูปแบบ
ตา่ง ๆ ในหลายพืน้ท่ี   นอกจากนีย้งัมีผู้หนีภยัจากการสู้ รบเข้ามาเป็นจ านวนมาก จากข้อมูลเม่ือ
เดือนกรกฎาคม 2539 ระบุว่าในจงัหวดัชายแดนภาคเหนือ 8 จงัหวดั โดยเฉพาะจงัหวดัตาก และ
แม่ฮ่องสอน มีผู้หนีภัยการสู้ รบจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาพักพิง ประมาณ 82,896 คน เป็น
กะเหร่ียง 12,549 ครอบครัว 73,719 คน และคะยา 1,383 ครอบครัว 9,177 คน แยกเป็น จงัหวดั
ตาก 10,227 ครอบครัว 60,447 คน และแมฮ่อ่งสอน 3,705 ครอบครัว 22,449 คน 
     1.2)  ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด  จากการด าเนินงานตามแนว
พระราชด าริและนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ท่ีส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการท าไร่
เล่ือนลอย และทดแทนการปลกูฝ่ิน ซึ่งประเทศไทยใช้เวลาประมาณ  40 ปี  คือ ตัง้แตปี่พ.ศ. 2502 - 
พ.ศ.2546 จึงสามารถลดพืน้ท่ีปลกูฝ่ิน จาก 112,000 ไร่ จ านวนผลผลิต 145 ตนั จนเหลือประมาณ 
5,266 ไร่ จ านวนผลผลิต 20.3 ตนั ในปี พ.ศ. 2546  และเหลือเพียงประมาณ 1,445 ไร่ จ านวน
ผลผลิต 13.6 ตนั ในปี พ.ศ. 2550 (แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการ
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ปลกูฝ่ินอยา่งยัง่ยืน ระยะเวลา 8 ปี  (พ.ศ.2552 - พ.ศ.2559) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการหลวง และ
โครงการพฒันาพืน้ท่ีสงู ของสว่นราชการและหนว่ยงานชว่ยเหลือภาคเอกชนและจากนานาชาต ิ 
     ความส าเร็จดังกล่าวท าให้ในปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ถอน
ประเทศไทยออกจากประเทศท่ีเป็นผู้ผลิตและล าเลียงยาเสพติดรายส าคญั  โดยมีเกณฑ์หลัก คือ 
พืน้ท่ีปลูกฝ่ินของประเทศไม่เกิน 1,000 Hectare หรือ 6,250 ไร่ นอกจากนีป้ระเทศไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิกภาคีอาเซียน ก็ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือให้อาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพ
ติดในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการลกัลอบปลกูพืชเสพติด และการจดัให้มีแนว
ทางการด ารงชีพอยา่งยัง่ยืนส าหรับกลุ่มผู้ เคยปลกูพืชเสพตดิมาก่อน 
      จากผลส ารวจของการด า เนินงานตามแนวพระราชด า ริต่างๆของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รวมทัง้การอทุิศพระองค์ในการเสด็จเย่ียมราษฎรชาวเขาท่ีอยู่ห่างไกล 
และทุรกันดารเหล่านัน้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน ท าให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติ (UN) และโครงการหลวงได้รับรางวลัแม็กไซไซในสาขา 
International Understanding เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531 และรางวลั โคลมัโบแพลน จาก 
The Colombo Plan: Drug Advisory Program (DAP) ในฐานะเป็นองค์กรเดียวของโลกท่ีแก้ไข
ปัญหาการปลกูฝ่ินโดยการปลกูพืชทดแทนเป็นผลส าเร็จ เม่ือปี พ.ศ. 2546 ผลจากความส าเร็จท าให้
โครงการหลวงเป็นท่ียอมรับของหนว่ยงานและองค์กรตา่งๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   
     นอกจากนีย้งัมีโครงการพระราชด าริอ่ืน ๆ ได้การยกย่องและเป็นท่ียอมรับจาก
นานาชาติ อาทิเช่น ส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC 
ให้สินค้าจากโครงการพฒันาดอยตงุฯ ใช้ตราสญัลกัษณ์รับรองว่ามีส่วนช่วยเหลือสงัคมจากยาเสพ
ติด การแลกเปล่ียนความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมการพฒันาทางเลือกเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ตามแนวทางของมลูนิธิโครงการหลวงและมลูนิธิแม่ฟ้าหลวง ในการพฒันาชาวเขาให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึน้และเลิกการปลูกพืชเสพติด  ซึ่งมุ่งพัฒนาคนเป็นหลัก มาเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพืน้ท่ี รวมทัง้การพฒันาท่ีครอบคลมุทางด้านสาธารณสขุ สงัคม รวมถึงการแก้ไขปัญหา
ความไม่รู้หนงัสือของประชาชนในพืน้ท่ี ตลอดจนให้ความส าคญัในเร่ืองของการหาตลาดส าหรับ
ผลผลิตท่ีเกิดจากการสร้างอาชีพในท้องถ่ิน เพ่ือสร้างความยัง่ยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
ตอ่มาประเทศไทยได้มีการสรุปบทเรียน และเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์การแก้ปัญหาการปลกูฝ่ิน
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ไปยงัประเทศอ่ืน ผ่านทางการจดัประชมุฝึกอบรม ดงูานซึ่งจดัโดย ส านกังานว่าด้วยยาเสพติดและ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และหน่วยงานตา่งๆ ท าให้หลายประเทศสนใจและขอ
ความร่วมมือ/ชว่ยเหลือจากไทยเพ่ือการแก้ไขปัญหาการปลกูพืชเสพตดิอยา่งตอ่เน่ือง 
    2) ความส าคัญต่อความหลากหลายและทรัพยากรชีวภาพของประเทศ
ของประเทศ  พืน้ท่ีสงูถือว่าเป็นแหล่งชีวภูมิศาสตร์ใหญ่ของประเทศ  เป็นแหล่งอาหาร สมนุไพร 
และพืชพรรณนานาชนิด รวมถึงสัตว์ป่า แหล่งกักเก็บน า้และแหล่งดูดซับน า้ตามธรรมชาติ เป็น
ถ่ินท่ีอาศยัของจลุินทรีย์และธาตอุาหารในดิน  ช่วยควบคมุบรรยากาศภูมิอากาศของโลก ตลอดจน
เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ ซึ่งคือเป็นแหล่งส าคญัต่อการสร้างความมัน่คงทรัพยากร  แหล่ง
อาหาร ยารักษาโรค   แหล่งของ carbon  credit  และแหล่งของพลงังานทดแทนต่างๆ เช่น 
พลงังานน า้  พลงังานเชือ้เพลิงจากธรรมชาติ พลงังานลม  เป็นต้น รวมทัง้การรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศน์ให้มีความสมดลุ เสถียรภาพและยัง่ยืน  
    3) ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้  ซึ่งเป็นแหล่งต้นน า้ล าธาร 
การฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ป่าไม้บนพืน้ท่ีสงูมีการน าแนวพระราชด าริมาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน  ทัง้
ด้านป้องกนัรักษาป่าธรรมชาติท่ียงัสมบรูณ์อยู่ ให้เป็นแหล่งต้นน า้ล าธารและท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ป่า
มิให้ถกูท าลาย ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อม และฟืน้ฟูสภาพป่าท่ีถกูท าลายจนเส่ือมโทรม ให้คืนสู่
สภาพป่าท่ีสมบรูณ์ดัง้เดิม และแก้ไขปัญหาการจดัการพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับราษฎรท่ีอยู่อาศยัใน
ป่าสงวนแหง่ชาต ิเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพืน้ท่ี ให้ “คนอยู่กบัป่าได้อย่าง
เกือ้กลู”  เชน่  
     การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในพืน้ท่ีโครงการหลวงและพืน้ท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง ซึ่ง
การด าเนินงานท่ีผา่นมาท าให้มีอตัราการท าลายป่าในพืน้ท่ีโครงการลดลง เน่ืองจากเกษตรกรผู้ปลกู
สามารถตดัไม้จากป่าท่ีปลูกขึน้มาใช้สอยในชีวิตประจ าวนัทดแทนจากตดัจากป่าทัว่ไป และป่าไม้
ได้รับการฟืน้ฟกูลบัสูค่วามอดุมสมบรูณ์ โดยท่ีเกษตรกรได้รับประโยชน์เพ่ือใช้สอยในครัวเรือน 
      การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขาและโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ และ
ป่าใช้สอย ของโครงการดอยตงุ  โดยเลือกปลกูกาแฟพนัธุ์อาราบิก้าและถัว่แมคคาเดเมีย  เพราะมี
ความเหมาะสมในเร่ืองพืน้ท่ี ภูมิอากาศ เป็นไม้ยืนต้น และมีคา่ทางเศรษฐกิจ ทัง้นี  ้ก็เพ่ือความอดุม
สมบรูณ์ของป่าและประโยชน์ท่ีชาวบ้านจะได้รับจากป่า ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งในปี 2548  มี
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การขยายผลบทเรียนของการปลูกป่าจากโครงการพฒันาดอยตงุฯ โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ด าเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ
เกียรต ิหรือโครงการปลกูป่าแก้จน  
      การปลูกป่าทดแทนในพืน้ท่ีป่าเส่ือมโทรม  เพ่ือเพิ่มความชุ่มชืน้และ
ป้องกนัไฟป่า และต้นไม้ยดึดนิ ไม้ผล ต้นไม้ใช้ท าฟืน และต้นไม้ท่ีมีคา่ทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบตา่งๆ 
ได้แก่ 
      (1) การสร้างป่าเปียก เป็นการพฒันาป่าไม้โดยใช้ทรัพยากรน า้มาช่วยใน
การสร้างแนวป้องกนัไฟเพ่ือป้องกนัไฟไหม้ป่าในระยะยาว ของศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮอ่งไคร้ฯ  
      (2) การปลกูป่าต้นน า้ เน้นการปลกูป่าโดยไม้ยืนต้น และปลกูไม้ฟืน โดยมี
การปลูกป่าทดแทนให้มีไม้ฟืนไว้ใช้ ของ  โครงการพัฒนาพืน้ท่ีป่าขุนแม่กวงอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ    
      (3) การพฒันาป่าไม้ด้วยการเก็บกักน า้ขนาดเล็ก หรือฝายชะลอความชุ่ม
ชืน้ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการสร้างฝายอย่างง่ายเพ่ือเก็บกัก
ความชืน้ บางพืน้ท่ีชมุชนได้ตอ่ทอ่น า้ด้วยไม้ไผ ่เพ่ือน าน า้ไปสนบัสนนุการปลกูป่า เป็นต้น   
      จากการด าเนินงานฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้บนพืน้ท่ีสูงส่วนใหญ่ท่ี
เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนแต่ยังจ ากัดอยู่เฉพาะในพืน้ท่ีโครงการพระราชด าริ  และแม้จะมี
การสนบัสนุนให้ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูมีท่ีตัง้ชุมชนเป็นหลกัเป็นแหล่งถาวรดงัเช่นนโยบายการพฒันาท่ี
ผา่นมา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะพยายามป้องกนัและลดการบกุรุกท าลายป่าต้นน า้ล าธาร  แตพื่ น้ท่ี
ป่าไม้ของประเทศไทยยงัลดลงเป็นล าดบั จะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพืน้ท่ีป่าไม้ 
ร้อยละ 53.33  และปี พ.ศ. 2547 พืน้ท่ีป่าไม้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 32.66 (กรมป่าไม้, 2551)   
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบตอ่การบุกรุกท าลายป่าท่ีส าคญัคือ  การท าการเกษตรบนพืน้ที่ สูงมีการใช้
ท่ีดนิไม่ถูกต้องและเหมาะสม ซึง่มีการบกุรุกพืน้ท่ีป่าไม้ในการเพาะปลกูแบบท าไร่หมนุเวียน  เช่น 
ข้าว ข้าวโพด พืชผกัและมนัฝร่ัง และการบุกรุกเพื่อหาพืน้ที่ท ากินใหม่ สาเหตเุกิดจากการขาด
ความอุดมสมบูรณ์ของดินท าให้ผลผลิตท่ีได้รับต่อพืน้ท่ีต ่าลง ท าให้ข้าวและอาหารท่ีผลิตได้ไม่
เพียงพอต่อการบริโภค  หรือผลผลิตท่ีได้ไม่พอส าหรับขายเป็นรายได้เลีย้งครอบครัว รวมทัง้
ประชากรท่ีเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมแก่การเกษตรมีจ ากัด เห็นได้จากการท่ีพืน้ท่ีถือครอง
เพ่ือการเกษตรโดยเฉล่ียของแต่ละครอบครัวมีขนาดเล็ก  จึงต้องเพิ่ มผลผลิตโดยเพิ่มพืน้ท่ีปลูก 
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รวมทัง้การเข้าไปซือ้พืน้ท่ีดัง้เดิมจากชมุชนบนพืน้ท่ีสงู จากบคุคลในพืน้ราบท่ีมุ่งหวงัในการประกอบ
อาชีพการทอ่งเท่ียวและพืน้ท่ีพกัผอ่นสว่นตวั ท าให้เจ้าของดัง้เดิม ซึ่งเป็นชาวเขาบกุเบิกหาพืน้ท่ีใหม่
ต่อไป  นอกจากนีย้ังเกิดจากการเพิ่มขึน้ของประชากรจากการอพยพเข้ามาของประชากรจาก
นอกประเทศและจากการบกุรุกของประชากรจากพืน้ราบของประเทศไทย  ท าให้เกิดการบกุรุกพืน้ท่ี
ป่าเพิ่มมากขึน้เป็นล าดบั (พิทยา, 2551)  
    4) ความส าคัญต่อการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง
และชุมชนบนพืน้ราบ ในแง่ของความเสือ่มโทรมของทรัพยากรดิน น ้าและมลพิษอื่นๆจากกิจกรรม
บนพืน้ทีสู่ง เชน่  คณุภาพดิน คณุภาพน า้ท่ีส่งผลถึงคณุภาพน า้ในพืน้ท่ีท้ายน า้  เน่ืองจากระบบการ
ผลิตบนพืน้ท่ีสงูท่ีใช้สารเคมีเกษตรอย่างไม่เหมาะสม ท าให้เกิดการปนเปือ้นของสารเคมี รวมไปถึง
จุลินทรีย์ต่างๆ ทัง้ท่ีเกิดจากคนและสตัว์ สาเหตสุ่วนใหญ่เน่ืองมาจากเกษตรกรบนพืน้ท่ีสูงยงัขาด
ความรู้และทกัษะในการเพาะปลกูท่ีเหมาะสม และส่งผลกระทบตอ่คณุภาพของน า้และผู้ ท่ีอยู่อาศยั
บนพืน้ราบด้วย  รวมทัง้ท าให้เกิดการปนเปือ้นของสารเคมีเกษตร  เกิดการตกค้างทัง้ในผลผลิตและ
ในสิ่งแวดล้อมทัง้ดินและน า้ อีกทัง้จากการเปล่ียนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือท าการ
เกษตรกรรมด้วยการปลูกพืชอายสุัน้และแรงกดดนัจากปัจจยัด้านประชากร  ประกอบกับข้อจ ากัด
ด้านพืน้ท่ีท ากินมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้เกษตรกรจ าเป็นต้องใช้พืน้ท่ีบ่อยครัง้ขึน้  ท าให้เกิดความ
จ าเป็นในการเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีเป็นสารเคมี นอกจากนีก้ารท าการเกษตรบน
พืน้ท่ีสงู โดยขาดระบบการอนรัุกษ์ดนิและน า้ท่ีเหมาะสม ก่อปัญหาการพงัทลายของหน้าดินบนพืน้ท่ี
ลาดเท การสูญเสียความอดุมสมบูรณ์ของดิน รวมทัง้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิส าคญัของพืน้ท่ีสงูจากสภาพการณ์เหล่านีจ้ึงก่อให้เกิดวงจรของการขาดแคลน
อาหาร ความยากจน และปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งรุนแรง (ลกัษมี วรชยั, 2551) 
การพฒันาพืน้ท่ีสงูท่ีผ่านมา ทัง้การด าเนินงานตามแนวพระราชด าริและการพฒันาภายใต้งานปกติ
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้มีการท าระบบการเพาะปลูกพืชท่ีปลอดภัย และมาตรการอนุรักษ์ดิน
และน า้มาใช้ ยกตวัอยา่ง เชน่  
      (1) มูลนิธิโครงการหลวงได้ให้ความส าคญักบัการประกอบอาชีพการเกษตร
ภายใต้องค์ความรู้ท่ีได้รับท่ีมีความปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
คณุภาพผลผลิตให้สดสะอาด เช่น  การลดการใช้สารเคมี โดยการวิจยัและพฒันาปัจจยัการผลิตชีว
ภณัฑ์ การสง่เสริมการปลกูพืชอินทรีย์ การใช้กระบวนการป้องกนัและก าจดัแบบผสมผสานและการ
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ตรวจสอบสารตกค้างในผลผลิตทัง้ก่อนและหลงัการเก็บเก่ียว ซึ่งสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงูได้
ตรวจสอบคณุภาพน า้ในสายน า้หลกัท่ีส าคญัเป็นระยะๆ พบว่าปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้  
นอกจากนีผ้ลผลิตของเกษตรกรท่ีส่งออกจ าหน่ายสู่ตลาด ปัจจุบนัได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) และมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์    
      (2) การพัฒนาระบบการอนุรักษ์ดินและน า้ท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เชน่ พ.ศ. 2523   การด าเนินการโครงการพฒันาป่าไม้ท่ีสงูของกรมป่าไม้  โครงการพฒันา
ท่ีดินภาคเหนือ ของกรมพฒันาท่ีดิน เป็นต้น หรือในพืน้ท่ีโครงการหลวงมีการท าระบบอนรัุกษ์และ
ปลูกแฝกบนพืน้ท่ีลาดชัน และมีการท าการเกษตรแบบผสมผสานในแปลงเกษตร โดยชมุชนมีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟูป่าต้นน า้ล าธารมากขึน้  นอกจากนีจ้ากการท าการส ารวจพบว่า เกษตรกรร้อยละ 
78.62 มีส่วนร่วมในการท าแนวกันไฟ และฟื้นฟูป่าต้นน า้ล าธารมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องแนว
พระราชด าริเพ่ือแก้ไขปัญหาการพงัทลายของดิน ในการปลกูในพืน้ท่ีลาดชนั และการปลกูแฝกเพ่ือ
การอนุรักษ์ความชุ่มชืน้ในดิน  ผลส าเร็จนีม้าจากแนวคิดพระราชทานท่ีว่า “การปรับปรุง พัฒนา
ท่ีดิน ท่ีส าคญัคือ ต้องอนรัุกษ์ผิวดินซึ่งมีความอุดมสมบรูณ์ไว้ให้ได้ ไม่ลอกหน้าดินทิง้ไป ต้องสงวน
ไม้ยืนต้นท่ียงัเหลืออยู ่เพ่ือรักษาความชุม่ชืน้ของผืนดนิไว้...” (ส านกังาน กปร., 2548) 
      (3) ศึกษาและวิจยัเก่ียวกบัการอนุรักษ์ดินและน า้ของศนูย์ศึกษาการพฒันา
ห้วย      ฮอ่งไคร้ เป็นการด าเนินงานเพ่ือศกึษาหาวิธีการอนรัุกษ์  ดินและน า้ท่ีเหมาะสมส าหรับพืน้ท่ี
ซึ่งมีความลาดชนั  และเพ่ือการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีดินซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าไม่เหมาะสมท่ีจะ
น ามาใช้ในทางการเกษตรให้มีศกัยภาพในการผลิตสงูขึน้ ซึ่งในปัจจบุนันีไ้ด้ผลการศกึษาและวิจยันี ้
น าไปขยายผลในพืน้ท่ีชมุชนรอบศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮอ่งไคร้    
     ตวัอย่างของกิจกรรมดงักล่าวข้างต้น ท่ีมุ่งส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยการท าการ เกษตรอินทรีย์   ลดการสารเคมีบนพืน้ท่ีสูง  การสร้างมูลค่าให้กับ
ผลผลิต  รวมทัง้การปรับปรุงความอดุมสมบรูณ์ของดินท่ีมีสภาพเส่ือมโทรมบนพืน้ท่ีสงู ซึ่งเป็นหวัใจ
ส าคญัของการพฒันาเกษตรท่ีสูง ผลกระทบจากการพฒันาดงักล่าวนี ้ล้วนมีความส าคญัต่อชมุชน
บนพืน้ท่ีสงูและชมุชนพืน้ราบ เน่ืองจากชว่ยลดปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัชมุชนบนพืน้ท่ีสงู
และชมุชนบนพืน้ราบ รวมทัง้การสร้างโอกาสด้านการผลิตของชมุชนบนพืน้ท่ีสงูให้สอดคล้องกระแส
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ความต้องการผลผลิตการเกษตรท่ีปลอดสารเคมีของผู้ บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศท่ีมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึน้   
    5) ความส าคัญต่อการลดปัญหาด้านสังคมที่ ได้รับผลกระทบจากการ
เคล่ือนย้ายแรงงาน   
     การพฒันาของพืน้ท่ีสงูความส าคญัเก่ียวกบัการจดัระเบียบการปกครองและ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู  โดยการจดัตัง้ถ่ินฐานถาวรท่ีถกูต้องตามกฎหมาย 
รวมทัง้การป้องกันและสกดักัน้การอพยพเคล่ือนย้ายถ่ิน แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 ได้กระจายบริการ
สาธารณสขุขัน้พืน้ฐาน รวมถึงด้านโภชนาการ การศกึษาภาคบงัคบั และข่าวสารตา่งๆ ตลอดจนการ
จดัท่ีดนิให้ราษฎรได้มีสิทธิท ากินถกูต้องตามกฎหมาย เป็นหมูบ้่านพฒันาเต็มรูปแบบ แตจ่ากผลการ
ส ารวจทางเศรษฐกิจและสงัคมหลายครัง้พบว่า ปัจจุบนัชาวเขาโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอพยพไป
ประกอบอาชีพในเมืองมากขึน้  โดยสาเหตสุ าคญัของเคล่ือนย้ายสู่ชุมชนเมืองของเยาวชนชาวเขา
เพ่ือมาท างานในเมือง 3 อนัดบัแรก คือ 1) ความยากจนของครอบครัว 2) ในเมืองมีอาชีพท่ี
หลากหลาย และ3)การขาดแคลนท่ีดินท ากิน โดยข้อจ าเป็นต้องให้ความส าคญักบัการมุ่งเน้นการ
สร้างสภาพการณ์ในชมุชนบนพืน้ท่ีสงู ให้เอือ้อ านวยตอ่ความต้องการโอกาสในการปรับปรุงรายได้
และความเป็นอยู่ให้มากท่ีสดุ ได้แก่ การพฒันารูปแบบการเกษตรและส่งเสริมกิจกรรมตอ่เน่ืองจาก
การเกษตร และสง่เสริมการเพิ่มรายได้ไมใ่ชภ่าคเกษตร เชน่การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม และส่งเสริม
อาชีพหตัถกรรมและงานฝีมือต่างๆ  รวมถึงการพฒันาคณุภาพชีวิตด้านการศึกษาและสวสัดิการ
ตา่งๆ (อารี วิบลูย์พงศ์ และคณะ, 2552)  การศึกษาของวนัเพ็ญ สรุฤกษ์ (2551) โดยสรุปถึงการ
อพยพของเยาวชนเพ่ือมาท างานในชุมชนเมืองมีปัจจยัผลกัดนัส าคญัท่ีสุด คือฐานะความยากจน
ของพอ่แมแ่ละครอบครัว และท่ีดนิท ากินทางการเกษตรบนพืน้ท่ีสงูมีจ ากดัไม่พอท ากินและขยายอีก
ไมไ่ด้เพราะไมมี่กรรมสิทธ์ิ และพืน้ท่ีสว่นใหญ่ท าการเกษตรได้เฉพาะฤดฝูน ท าให้เกิดการว่างงานใน
ฤดแูล้ง กอรปกับปัจจุบนัสังคมของชุมชนชาวเขาเปิดสู่สังคมภายนอกมากขึน้  ท าให้เป็นปัจจัย
ผลกัดนัให้เยาวชนชาวเขามุ่งไปประกอบอาชีพในเมืองทัง้แบบชัว่คราวและแบบถาวรมากขึน้  โดย
เยาวชนส่วนใหญ่มกัมีปัญหาการปรับตวัต่อสงัคมเมือง รวมทัง้มีความล่อแหลมตอ่การเกิดปัญหา
ทางสงัคมตา่งๆ 
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    6) ความส าคัญต่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
     เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจท่ีส าคัญต่อการพัฒนาในทุกบริบท 
เน่ืองจากมนุษย์เป็นทุนท่ีจะใช้ฐานทุนอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์และร่วมกันรักษาไว้ ในท่ีนีห้มายถึง
คุณภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน เน่ืองจากการคนและชุมชนได้รับการพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่ือง มีความรอบรู้เท่าทนัและสามารถปรับตวัได้อย่างค่อยเป็นคอ่ยไป มีคณุธรรมและจริยธรรม  
ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้  ปัจจัยส าคญัส าคญัต่อการพฒันาท่ียัง่ยืน      
แม้การพัฒนาท่ีผ่านมาได้ให้ความส าคญั ทัง้ด้านสถานภาพของบุคคล สุขภาพ การโภชนาการ 
การศกึษา ความรู้ ความช านาญในการประกอบอาชีพ สถานภาพทางสงัคม และการเข้าถึงแหล่งทนุ
และสวสัดกิารจากภาครัฐ  เช่น มีปฏิบตัิงานในเชิงบรูณาการของหน่วยงานตา่งๆ ซึ่งให้ความส าคญั
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและกิจกรรมกลุ่มในการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ใน
รูปแบบต่างๆ ในลกัษณะคอ่ยเป็นค่อยไป เช่น การรวมกลุ่มเกษตรกร การจดัตัง้สหกรณ์ การจดัตัง้
กลุ่มอนุรักษ์ร่วมกันดูแลและรักษาต้นน า้ล าธาร การพฒันาสังคม ในรูปเครือข่ายการด าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การรณรงค์การวางแผน
ครอบครัว การส่งเสริมศิลปาชีพ การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการสนับสนุน
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน เป็นต้น  แต่การพฒันาเหล่านีย้ังไม่ทั่วถึง และการยอมรับของชุมชนท่ีจะ
น าไปสูก่ารปฏิบตั ิยงัมีไมม่าก สว่นใหญ่ขึน้อยูก่บัความสมัพนัธ์ของหนว่ยงานหรือโครงการกบัชมุชน
นัน้ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการศกึษาพืน้ฐานท่ียงัมีผู้ ไมรู้่หนงัสืออีกจ านวนมาก 
     7) ความส าคัญในเป็นด้านแหล่งเรียนรู้และต้นแบบของการพัฒนาพืน้ที่
สูง  ดงัเช่น โครงการหลวง จากผลการด าเนินท าให้โครงการหลวงเป็นแหล่งขององค์ความรู้ท่ี
ส าคญัและและงานวิจยัและการพฒันากว่า 40 ปีของโครงการหลวง เป็นต้นแบบของการพฒันา
พืน้ท่ีสูงท่ีบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาของชุมชนท้องถ่ิน โดยมีบริบทท่ีต้องพิจารณาด้าน
ชมุชนและวฒันธรรม ศกัยภาพชุมชน เครือข่าย องค์กรชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง  ปัจจุบนั
หนว่ยงาน องค์กร และสถาบนัการศกึษาภายในประเทศ  ได้เข้าไปรับการศกึษาดงูานและจดัอบรม
ในด้านต่างๆ รวมทัง้มีความร่วมมือและการแลกเปล่ียนความรู้ในด้านการพัฒนาบนพืน้ท่ีสูงกับ
นานาประเทศ  
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     ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็น
ศนูย์กลางในการศึกษา ทดลอง วิจัย   และพฒันาพืน้ท่ีให้เป็นแหล่งต้นน า้ล าธาร  โดยต้นทางเป็น
การศึกษาด้านป่าไม้ ปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บน า้ต่างๆ ผสมกับ
การศกึษาด้านการเกษตรกรรม ปศสุตัว์ โคนม และเกษตรอุตสาหกรรม  เพ่ือให้เป็นศนูย์ท่ีสมบรูณ์
แบบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนรอบบริเวณนัน้ ซึ่งเป็นแบบจ าลองของพืน้ท่ีท่ีมีการพัฒนาแบบ
ผสมผสานทุกสาขาในลักษณะสหวิทยาการ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะของ 
“พิพิธภณัฑ์ธรรมชาตท่ีิมีชีวิต”  
    ศูนย์บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชด าริ  เป็นแหล่งเรียนรู้บน
พืน้ท่ีสงู ตามแนวพระราชด าริ ผลิตปัจจยัการผลิตท่ีจ าเป็นเพ่ือใช้ประโยชน์ในการขยายผล วิจยัเชิง
พฒันาเพื่อการตอ่ยอดและประยกุต์ใช้ในการขยายผล เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างเครือข่ายและขยาย
ผลสูพื่น้ท่ีเป้าหมาย ปัจจบุนัเป็นฐานการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริท่ีส าคญัในเขตพืน้ท่ีลุ่มน า้แม่สะ
งา จ านวน 13 ฐาน เช่น ด้านการปลูกเลีย้งกล้วยไม้ท้องถ่ินและเฟิร์น  ด้านการเพาะเลีย้งและ
ขยายพนัธุ์สตัว์ป่า  ด้านการเพาะเลีย้งและขยายพนัธุ์สตัว์ป่า ด้านการจดัระบบธนาคารอาหารใน
พืน้ท่ีป่าชมุชน  ด้านการจดัระบบทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์แบบ Home Stay เป็นต้น 
นอกจากนี ้ยังมีการน้อมน าองค์ความรู้และบทเรียนของโครงการหลวง ในการพัฒนาพืน้ท่ีสูงไป
ขยายผลสูช่มุชนบนพืน้ท่ีสงูทัง้รูปแบบโครงการขยายผลการหลวง  โครงการ “รักษ์น า้เพ่ือพระแม่ของ
แผ่นดิน”  ตลอดจนการจดัการความรู้และกระบวนการเรียนรู้บนพืน้ท่ีสงูกับชมุชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากฐานองค์ความรู้จากโครงการหลวงและน าไปสู่การปฏิบตั ิ
ในการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนบนพืน้ท่ีสงู ทัง้ในด้านอาชีพ ระบบนิเวศ และการส่งเสริมด้าน
วฒันธรรมและการพฒันาชมุชน  
     8) ความส าคัญต่อการเพิ่มผลผลิตเกษตร ทัง้ในด้านงานวิจยัและการพฒันา 
ในการเพาะปลูกพืชเหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศบนพืน้ท่ีสูงหลากหลายชนิด เพ่ือใช้บริโภคใน
ประเทศ เชน่ พืชผกั ดอกไม้ พืชไร่ ชา กาแฟ รวมทัง้สมนุไพร และอ่ืนๆ เพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและปรับปรุงมาตรฐานในการผลิตเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั   การส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้มากขึน้ เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความช านาญ พฒันาการผลิตท่ี
มีคณุภาพและสามารถลดต้นทนุการผลิต   
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    9) ความส าคัญต่อการรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เน่ืองจากวิถีชีวิตของ
ชมุชนชาวเขาบนพืน้ท่ีสงูของประเทศไทยมีมากกวา่ 13 เผา่พนัธุ์ ซึง่มีความหลากหลายทัง้ภาษาและ
วฒันธรรม ถือเป็นทนุทางสงัคมท่ีส าคญั ในการเป็นแหล่งองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน แหล่ง
ช่างฝีมือหรือศิลปะ แหล่งวัฒนธรรมประเพณี รวมทัง้เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคัญ เช่น 
โครงการดอยตงุได้ส่งเสริมชมุชนให้เกิดความรักและความภูมิใจในถ่ินฐานบ้านเกิดและวฒันธรรม
ของตนด้วย ส าหรับโครงการหลวงมีการฟืน้ฟูและส่งเสริมงานหตัถกรรมท้องถ่ินของชาวเขา เพ่ือ
อนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ินและการพฒันาตอ่ยอดให้สามารถมีรายได้เสริมแก่ครอบครัวชาวเขา  โดย
ในปี พ.ศ. 2549 สมาชิกมีรายได้จากการจ าหน่ายหตัถกรรม จ านวน 599,049 บาท โดยเป็นการ
รวมกลุม่ของครอบครัวชาวเขาจ านวนทัง้หมด 20 กลุม่ มีสมาชิก 307 คน ในพืน้ท่ีโครงการหลวง 
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บทที่ 4 
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงบริบทของโลก ภมูิภาค  

ทศิทางของประเทศที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาพืน้ที่สูง 
 

 ปัจจบุนับริบทการเปล่ียนแปลงของโลกหลายด้านท่ีส าคญั อาทิเชน่ การรวมตวัของกลุ่มเศรษฐกิจ
และการเปล่ียนแปลงในตลาดการเงินของโลก การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดและ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ล้วนมีผลกระทบตอ่ประเทศไทยทัง้เชิงบวกและ
เชิงลบ เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมัน่คงด้านอาหาร ผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริบทการเปล่ียนแปลงของโลกในหลายด้านเหล่านี ้ 
สามารถก่อให้เกิดผลกระทบจากทัง้ท่ีเป็นโอกาสและข้อจ ากดัตอ่การพฒันาพืน้ท่ีสงูเป็นอยา่งมาก ได้แก่  

 

 4.1 การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงในตลาดการเงนิของโลก  
  การเคล่ือนย้ายเงินทุน สินค้าและบริการระหว่างประเทศมีความคล่องตัวอย่างมาก การ
เปล่ียนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์การค้าโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง แนวโน้มการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจเพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทนุ ทัง้ในระดบัทวิภาคี ภูมิภาคและพหภุาคี และ
การรวมกลุ่มเขตการค้าเสรีมีความเข้มข้นและมีบทบาทชัดเจนมากขึน้ (อารี วิบูลย์พงศ์และคณะ, 
2551) โดยก่อให้เกิดผลกระทบในระดบัตา่งๆ คือ 
  4.1.1 ผลกระทบต่อประเทศไทย ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีความได้เปรียบกว่าบาง
ประเทศในภมูิภาคอินโดจีน ในด้านการขนส่งทางถนน เน่ืองจากมีอาณาเขตติดตอ่กบัพรมแดนประเทศ
เพ่ือนบ้านหลายประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กมัพชูาและมาเลเซีย นอกจากนี ้การขนส่งสินค้ายงัสามารถ
เช่ือมต่อไปยงัจีนตอนใต้ และเวียดนามได้  ดงันัน้ประเทศไทยจึงได้มีการพฒันากรอบความร่วมมือ 
ทวิภาคกีบัประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างเครือขา่ยการขนสง่เช่ือมโยงทางบกผ่านจดุผ่านแดนของประเทศ
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง 6 ประเทศ 
(Greater Mekong Subregional Cooperation:GMS) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-
เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Makong Economic Cooperation Strategy: 
ACMECS) และความร่วมมือด้านการจดัตัง้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจการค้าเสรี (Free Trade Area 
Agreement:FTA) เพ่ือการพฒันาด้านเศรษฐกิจและการขนสง่สินค้าระหว่างกนับนพืน้ฐานผลประโยชน์
ท่ีได้รับของแตล่ะประเทศ ซึ่งการขนส่งสินค้าผ่านแดนนัน้จะท าการขนส่งผ่านจดุผ่านแดนระหว่างไทย
กับประเทศเพ่ือนบ้าน แบ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่านแดนชัว่คราว เป็นจุดท่ีสามารถสัญจร     
ไป-มาทัง้บคุคล สิ่งของ และยานพาหนะ   



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่  4 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    

 

     สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                               4- 2 

 

  4.1.2 ผลกระทบต่อพืน้ท่ีสูงจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) การท่ีไทยด าเนินการ
ผกูพนัไว้ภายใต้กรอบอาเซียน-จีน ไทย-ญ่ีปุ่ น ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-อินเดีย และอ่ืนๆ ได้ส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อสินค้าเกษตรจากพืน้ท่ีสงูของไทยพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทพืชผกั ดอกไม้
และผลไม้เมืองหนาว โดยพบว่าผลไม้ เช่น ส้ม ล าไย สตรอเบอร่ี พลบั พีช อะโวกาโด กีวีฟรุต องุ่น และ
แอปเปิล มีการน าเข้ามากกว่าการส่งออกและการขาดดลุการค้าผลไม้ดงักล่าวเพิ่มขึน้ทกุปี นอกจากนี ้
การค้าชายแดนจากผลของ FTA กบัจีน ส่งผลโดยตรงตอ่มลูคา่การค้าชายแดนท่ีดา่นเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย ท าให้มลูคา่น าเข้าผลไม้และพืชผกัจากจีนสงูขึน้มากอย่างตอ่เน่ือง ท าให้เกษตรกรบนพืน้ท่ีสงู
มีคู่แข่งขันทางการค้ามากขึน้ จ าเป็นต้องปรับตวัโดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิตและการปรับปรุง
คุณภาพสินค้า และโดยมีการเพาะปลูกภายใต้ระบบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ เช่น GAP 
Global GAP เป็นต้น 

  4.1.3 ผลกระทบต่อพืน้ท่ีสูงจากกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น า้โขง ในอนาคตการพฒันาเศรษฐกิจของไทยก าลงัมุ่งสู่การสร้างความเช่ือมโยงเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในเชิงอนภุูมิภาคมากยิ่งขึน้ เช่น การพฒันาโครงข่ายถนน East-West Economic Corridor 
เพ่ือเช่ือมโยง เวียดนาม ลาว ไทย พม่า หรือ การพฒันา North-South Economic Corridor เช่ือมโยง
กรุงเทพฯกบัเมืองคณุหมิงในประเทศจีนตอนใต้ เป็นต้น การไหลเวียนของสินค้า และการขยายตวัของ
ธุรกิจบริการภายใต้กรอบนโยบายดงักลา่ว จะเป็นการขยายฐานทางอตุสาหกรรมและบริการของไทย ท่ี
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและวตัถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีหลากหลายและมีราคาต ่า โดยเฉพาะ
การพึง่พาไฟฟ้าพลงัน า้และแหล่งแร่ตา่งๆ รวมถึงการสนบัสนนุการปรับโครงสร้างทางอตุสาหกรรมของ
ไทยท่ีใช้เทคโนโลยีสูงขึน้ โดยการใช้อุตสาหกรรมพืน้ฐานในประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นฐานวัตถุดิบและ
อตุสาหกรรมพืน้ฐานให้กบัไทย จะส่งผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบตอ่สินค้าเกษตรจากพืน้ท่ีสูงของ
ไทย และจะส่งเสริมให้กระแสการเคล่ือนย้ายของเยาวชนและแรงงานออกจากชุมชนบนพืน้ท่ีสูงเข้าสู่
ชุมชนเมืองมากขึน้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ รวมทัง้การพัฒนาพลังงานภายใต้กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจภูมิภาค เช่น ซือ้ไฟฟ้าจากประเทศลาว ซือ้แก๊สจากประเทศพม่าเป็นต้น ในขณะท่ีชมุชนบน
พืน้ท่ีสูงจะมีปัญหาด้านต้นทนุการขนส่งท่ีสูงขึน้ เม่ือต้นทุนพลงังานเพิ่มมากขึน้ ส าหรับผลกระทบใน
ด้านบวก ได้แก่ การสนบัสนนุและสง่เสริมความร่วมมือในเขตภูมิภาคและการพฒันาการท่องเท่ียว การ
สนบัสนนุการท่องเท่ียวในเขตความร่วมมือลุ่มน า้โขง จะช่วยเพิ่มรายได้ แก่ชมุชนบนพืน้สูงท่ีเป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียว และเป็นแรงสนบัสนนุในการเร่งปรับปรุงความเส่ือมโทรมของธรรมชาตใิห้เกิดความสวยงาม 
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 4.2 การเปล่ียนแปลงด้านสังคม   
  ในระยะแรก 10 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะเร่ิมก้าวสู่สงัคมผู้สงูอายุมากยิ่งขึน้ จากผลการ
ส ารวจประชากรสงูอายท่ีุผ่านมา (ส านกังานสถิติแห่งชาติ,2550)  พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนและ
สดัสว่นของผู้สงูอายเุพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 10.7 โดยภาคเหนือมีอตัราผู้สงูอายสุงูสดุ
คือ ร้อยละ 12.6 มีดชันีผู้สงูอายก็ุมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีอตัราส่วนเกือ้หนุนผู้สงูอายุมีแนวโน้ม
ลดลงเหลือร้อยละ 6.3 แสดงให้เห็นว่าขณะนีส้ังคมไทยได้กลายเป็นสงัคมผู้สูงอายแุล้ว และการท่ี
ประเทศไทยมีอตัราการเป็นภาระวยัสงูอายเุพิ่มขึน้ ดชันีผู้สงูอายมีุแนวโน้มเพิ่มขึน้ และการท่ีอตัราส่วน
เกือ้หนนุผู้สงูอายลุดลงอยา่งตอ่เน่ือง 
 

 
 

 

ที่มา : ส านกังานสถิติแหง่ชาติ, 2550 

 
  4.2.1 ผลกระทบต่อประเทศไทย การท่ีประชากรมีแนวโน้มอายยืุนยาวขึน้เน่ืองจากพฒันา
ทางการแพทย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ประเทศพฒันาแล้วเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายแุล้วเป็น
สว่นใหญ่ ท าให้คา่ใช้จ่ายในด้านสาธารณสขุและการดแูลผู้ เกษียณอายมีุจ านวนท่ีเพิ่มสงูขึน้ ซึ่งเป็นทัง้
โอกาสและภัยคกุคามต่อประเทศไทยในระยะต่อไป โดยประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึน้ในการขยาย
ตลาดสินค้าเพ่ือสขุภาพและการให้บริการด้านอาหารสขุภาพ ส าหรับปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ ได้แก่การท่ีผู้ ท่ี
อยู่ในวยัแรงงานจะต้องรับภาระในการเลีย้งดแูละดแูลผู้สูงอายเุพิ่มมากขึน้  ซึ่งส่งผลกระทบในระดบั
ตา่งๆ ด้วย 

  

ภาพที่ 4.1 แสดงสดัสว่นของผู้สงูอายขุองประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2550 

ภาพที่ 4.2 แสดงอตัราสว่นการเป็นภาระวยัสงูอาย ุ
 ปี พ.ศ.2537  2545 และ 2550 
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  4.2.2 ผลกระทบต่อพืน้ท่ีสูง พิจารณาได้ 2 ประเดน็ ได้แก่ ประชากรในชมุชนพืน้ท่ีสงูมีอายุ
เฉล่ียสงูขึน้ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ และโภชนาการท่ีดีขึน้ และการเคล่ือนย้าย
แรงงานหนุ่มสาวออกจากชุมชน เพ่ือไปหางานท าในเมืองท่ีมีโอกาสทางเศรษฐกิจสูงกว่า เหลือไว้แต่
ผู้สงูอายอุาศยัในชุมชน  เง่ือนไขนีจ้ะท าให้ธุรกิจการเกษตรของชมุชนด าเนินไปได้ยากขึน้ แต่จะเป็น
โอกาสของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู มีการปรับตวัไปสู่การสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้และการให้บริการ โดย
ใช้ข้อได้เปรียบด้านภูมิอากาศและวัฒนธรรม เช่น ธุรกิจการดูแลผู้ สูงอายุ การให้บริการท่ีพัก และ
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถนะแก่ผู้ประกอบการจากตวัเมือง เป็นต้น  รวมทัง้ท าให้ความกดดนัของจ านวน
ประชากรตอ่พืน้ท่ีลดลง 
 
 4.3 การเคล่ือนย้ายของคนอย่างเสรี  
  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขนส่งและกระแสโลกาภิวฒัน์ส่งผลให้เกิดการเดินทางทัง้
เพ่ือท่องเท่ียวและการท าธุรกิจในท่ีต่างๆ ทัว่โลกมากขึน้มีการท าธุรกิจข้ามชาติ และบรรษัทข้ามชาติ 
โดยประชาชนเร่ิมยอมรับและเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน สงัคมและเศรษฐกิจฐานความรู้เกิดการ
ขยายตวัมากขึน้ จากเง่ือนไขการเช่ือมโยงเศรษฐกิจของภูมิภาคจะเปิดโอกาสให้มีการเคล่ือนย้าย
แรงงานระหวา่งประเทศมากขึน้ ในขณะท่ีแรงงานเยาวชนบนพืน้ท่ีสงูจะเคล่ือนออกจากชมุชนมากยิ่งขึน้
เชน่กนั  (อ าพน กิตตอิ าพน, 2550)   
  4.3.1 ผลกระทบต่อพืน้ท่ีสูง  ความเก่ียวข้องกับเร่ืองของการย้ายถ่ินของแรงงานข้ามชาติ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน า้โขง กล่าวคือ ระบบเศรษฐกิจของไทยผูกพนักับเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน 
ได้แก่ พมา่ ลาว เขมร และเวียดนามอยา่งใกล้ชิด โดยส่วนใหญ่ประเทศเหล่านีไ้ด้ซือ้สินค้าอตุสาหกรรม 
สินค้าอุปโภคบริโภคจากไทย มีแรงงานข้ามชาติอพยพเคล่ือนย้ายเข้ามาท างานในไทยจ านวนมาก  
ซึ่งกลายเป็นแรงงานค่าจ้างราคาถูก นอกจากนัน้ยังมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของประเทศไทยไป
ลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านด้วย เกิดการย้ายฐานการลงทุนจากประเทศไทยไปยงัพม่า ลาว กัมพูชา  
ซึ่งจะมีข้อได้เปรียบด้านแรงงานราคาถูก และวัตถุดิบต้นทุนต ่ากว่าประเทศไทย จากการเคล่ือนย้าย
ดงักล่าวอาจจะเกิดผลกระทบจากเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามารับจ้างในภาคการเกษตรใน
ประเทศ เกิดการแข่งขนัของแรงงานเยาวชนท่ีเคล่ือนย้ายออกไปประกอบอาชีพในเมือง ส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการกลับมาระบาดใหม่ของโรคดัง้เดิม 
อาทิ โรคเท้าช้าง วัณโรค เป็นต้น  ส าหรับเง่ือนไขการเช่ือมโยงเศรษฐกิจของแรงงานเยาวชนท่ี
เคล่ือนย้ายออกไปเช่ือมโยงเศรษฐกิจของภูมิภาคจะเปิดโอกาสให้มีการเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศมากขึน้ ในขณะท่ีแรงงานเยาวชนบนพืน้ท่ีสงูจะเคล่ือนออกจากชมุชนมากยิ่งขึน้เช่นกนั  ซึ่งการ
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เคล่ือนย้ายเยาวชนบนพืน้ท่ีสูงสู่เมือง ยงัมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและการจ้างงานในชุมชนบน
พืน้ท่ีสงู และมีผลตอ่ด้านสงัคมและวฒันธรรมตามมา 
 

 4.4  การเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
   การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของก๊าซเรือน
กระจกในโลกของเรา ก๊าซเหล่านีถ้กูปลดปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ของเชือ้เพลิงฟอสซิล  การตดัไม้
ท าลายป่า การเกษตร การคมนาคม และจากกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มีสดัสว่นของการปลดปลอ่ยออกมามากท่ีสดุเทา่กบัร้อยละ 77 ของก๊าซเรือนกระจก
ทัง้หมด (WRI, 2006) 
  4.4.1 ผลกระทบต่อประเทศไทย  การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศย่อมส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของอณุหภูมิท่ีสงูขึน้และฤดกูาล จะส่งผลกระทบตอ่ปริมาณและคณุภาพของผลผลิตทาง
การเกษตร โดยอุณหภูมิท่ีสูงขึน้อาจส่งผลให้พืชพนัธุ์บางชนิดท่ีไวต่อการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิมี
ผลผลิตลดลง การเปล่ียนแปลงอณุหภูมิเพียงเล็กน้อยอาจท าให้ระบบนิเวศน์ท่ีมีความเฉพาะตวัสงู เช่น 
ป่าน า้ค้าง ป่าดิบชืน้ ได้รับความเสียหายได้  โดยมีการคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
ประเทศไทยจะมีปริมาณน า้ฝนลดลงในพืน้ท่ีภาคกลางและบางส่วนของภาคอีสานและภาคเหนือ  
รวมทัง้ชายทะเลภาคใต้ตอนบนฝ่ังตะวนัออก    
 

 
 
 

ที่มา : START 2008 
 
 
 

(พ.ศ. 2553-2562) (พ.ศ. 2563-2572) (พ.ศ. 2573-2582) (พ.ศ. 2593-2602) (พ.ศ. 2623-2632) 
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  แนวโน้มสภาพภูมิอากาศในอนาคตของภาคเหนือและพืน้ท่ีสูงมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลง
ตามสภาวการณ์ของโลกเชน่เดียวกนั   
  (1) แนวโน้มอณุหภูมิเฉล่ียสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง  โดยพืน้ท่ีท่ีคาดว่ามีอุณหภูมิเฉล่ีย อีก 20 ปี 
ข้างหน้า ในปี 2632 สูงขึน้กว่าปีฐาน (ค.ศ.1970-1989) มากกว่า 4 องศาเซลเซียสจากเดิม ได้แก่ 
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ตาก พิษณโุลก  สพุรรณบรีุ และกาญจนบรีุ  
  (2) พืน้ท่ีท่ีมีจ านวนวันอากาศร้อนเพิ่มขึน้จากปีฐานมากกว่า 100 วัน ได้แก่ จังหวัด 
แมฮ่อ่งสอน ตาก ก าแพงเพชร และเพชรบรูณ์   
  (3) พืน้ท่ีท่ีมีจ านวนวนัอากาศเย็นลดลงจากปีฐานมากกว่า 30 วนั ได้แก่ จงัหวดั แม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม ่เชียงราย ล าพนู นา่น พะเยา และเลย 
  4.4.2 ผลกระทบต่อพืน้ท่ีสูง ได้แก่ 

  1) ความเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศน์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศมีแนวโน้มส่งผลกระทบตอ่ระบบนิเวศป่าไม้ของประเทศอย่างชดัเจน  เน่ืองจาก
ป่าไม้ชว่ยดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ ผ่านกระบวนการสงัเคราะห์แสง เพ่ือน ามาเก็บ
กกัไว้ในรูปของมวลชีวภาพ ทัง้ในส่วนเหนือพืน้ดินและใต้พืน้ดิน จากข้อมลูการประมาณปริมาณของ
คาร์บอนท่ีสะสมในมวลชีวภาพและในดินของประเทศไทยเม่ือปี 2535 ของ Openshaw (1997) พบว่า 
ป่าธรรมชาติซึ่งครอบคลมุพืน้ท่ีเพียงร้อยละ 28 ของพืน้ท่ีประเทศสามารถสะสมคาร์บอนได้ถึงร้อยละ 
86 ของคาร์บอนทัง้หมดในรูปของมวลชีวภาพ และท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ 10 สะสมอยู่ในรูปมวล
ชีวภาพของสวนป่า ซึง่ครอบคลมุพืน้ท่ีประมาณร้อยละ 8.7 ของพืน้ท่ีประเทศ และยงัพบว่าป่าธรรมชาติ
และสวนป่ามีการสะสมคาร์บอนในดนิมากกวา่ร้อยละ 50 ของปริมาณคาร์บอนทัง้หมดท่ีสะสมในดนิ  
  จากศกึษาของส าเริง ปานอทุยั และคณะ(2551) พบว่า ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่า
เต็งรัง มีศกัยภาพในการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากบั 20.35 16.65 และ 17.75 ตนั/เฮกตาร์/ปี 
ตามล าดบั  ส าหรับปริมาณคาร์บอนสะสม พบว่า ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง มีการสะสม
คาร์บอน เท่ากบั 441.50 354.34 และ 135.71 ตนั/เฮกตาร์/ปี ตามล าดบั สอดคล้องกบัศกึษาของ 
Tangtham and Tantasirin (1997) พบว่า ป่าดงดิบมีการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพมากท่ีสุด 
รองลงมาคือป่าเบญจพรรณ ในขณะท่ีป่าเตง็รังมีการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพต ่าท่ีสดุ  
    (1) ส าหรับผลกระทบตอ่ป่าไม้ของพืน้ท่ีสงู จะเห็นได้วา่สว่นใหญ่ป่าไม้บนพืน้ท่ีสงู มีลกัษณะ
เป็นป่าดงดบิและป่าผลดัใบ อาทิเช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง เป็นต้น การเพิ่มขึน้ของอณุหภูมิและการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณน า้ฝนมีส่วนในการส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบและการกระจายชนิดพนัธุ์  
การสืบพนัธุ์ และระยะเวลาในการเติบโต รวมถึงอตัราการสญูพนัธุ์ของความหลากหลายทางชีวภาพใน
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ป่า โดยพืชพรรณบางชนิดอาจหายไปขณะท่ีชนิดพนัธุ์ใหมอ่าจเกิดขึน้ ในขณะท่ีระบบนิเวศน์ป่าไม้มีการ
ปรับตวั โดยเฉพาะในลุ่มน า้โขงความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์จะลดลงอย่าง
ตอ่เน่ือง ตลอดจนการระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืชจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป จะเป็นปัจจยั
สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร เช่น การระบาดของบัว่ข้าวในพืน้ท่ีสูง และจะส่งผล
กระทบตอ่ระบบการเพาะปลกูทางการเกษตร ตลอดจนการกระจายสินค้าเกษตร การเปล่ียนแปลงของ
รูปแบบการบริโภค โภชนาการและสขุภาพอนามยัของประชาชนในอนาคต  
 

  2) เกิดไฟป่าบ่อยครัง้  ส่งผลกระทบตอ่ระบบนิเวศน์ของพืช ท าให้พืชขยายพนัธุ์เพ่ือฟืน้ฟู
ทดแทนสว่นท่ีถกูท าลายโดยไฟป่าตามขัน้ตอนในธรรมชาตไิมท่นั ก่อเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
พรรณไม้ป่าในธรรมชาติ และส่งผลต่อเน่ืองท าให้แหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ป่าถูกจ ากดัลง 
รวมทัง้ยงัท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงคณุสมบตัิของดินและน า้  และส่งผลกระทบทางอ้อมต่อสาขาการ
ท่องเท่ียว ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส าคญัของภาคเหนือและปัญหาหมอกควนัจากไฟป่า ยงัสร้างความ
เสียหายแก่สุขภาพอนามยัของประชาชนในโดยรอบ นบัเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจสงัคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล นอกจากนีก้ารเผาไร่บนท่ีสงู การเผาป่าเพ่ือหาของป่า เช่น ผกัหวาน เห็ด 
ฯลฯ อาจจะเป็นผลกระทบตอ่สภาพอากาศทัง้บนพืน้ท่ีสงูและพืน้ท่ีราบบริเวณใกล้เคียง 

  3) การขาดแคลนน า้ในอนาคตจะรุนแรงขึน้และเกิดภัยธรรมชาติเพิ่มขึ ้น การ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศจะท าให้เกิดภยัธรรมชาติ ทัง้อทุกภยัวาตภัย และภยัแล้ง เพิ่มขึน้ทัง้ความถ่ีและ
ความรุนแรง เน่ืองจากสภาวะโลกร้อนท าให้ฝนตกน้อยลงในพืน้ท่ีแห้งแล้ง แตฝ่นกลบัตกเพิ่มมากขึน้
บริเวณพืน้ท่ีต้นน า้ ซึ่งการกระจุกตวัของฝนเฉพาะบริเวณพืน้ท่ีต้นน า้ล าธารนี  ้ นอกจากจะเพิ่มความ
รุนแรงของการเกิดน า้ป่าไหลหลากและการกัดชะพังทลายของดินแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาดินถล่ม
ตามมา ดงัเช่น เกิดโคลนถล่มท่ีอ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ และ
อ าเภอสบเมย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน เม่ือปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น นอกจากนีก้ารสร้างเข่ือนพลงัน า้และผนัน า้
จากแมน่ า้สาละวิน แมน่ า้โขงเพ่ือรองรับการพฒันาทางเศรษฐกิจอาจจะเป็นผลกระทบตอ่พืน้ท่ีสงูท่ีจะมี
โอกาสขาดแคลนน า้เพิ่มขึน้ 
  4) ผลกระทบต่อระบบการเพาะปลูกและความม่ันคงด้านอาหาร โดยการเพิ่มขึน้ของ
ระดบัคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิท่ีสูงขึน้  กระบวนการเจริญเติบโตของพืชจะถูกเร่งให้เร็วขึน้ 
ระยะเวลาในการสงัเคราะห์แสง ระยะเวลาในการสะสมผลผลิตเมล็ดหรือหวัหรือน า้ตาลถกูจ ากดัให้สัน้ลง  
มีผลกระทบตอ่ระยะเวลาการดอกออกและการเกิดผลของพืชชนิดตา่งๆ  โดยเฉพาะพืชเมืองหนาว และ
ผลไม้ สง่ผลให้ผลผลิตลดลง 
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  5) ผลกระทบอ่ืนๆ ความยากจน และการอพยพโยกย้ายถ่ินของประชากร จะท าให้เกิด
ปัญหาสังคมตามมา ระดบัน า้ทะเลท่ีเพิ่มสูงขึน้และก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังได้ส่งผลให้
ประชาชนต้องอพยพย้ายถ่ินฐานไปอยู่อาศยัในพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสงูมาก ขณะเดียวกนั ปัญหาฝนไม่
ตกต้องตามฤดูกาลและภัยแล้งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาคเกษตรกรรมและความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร ท าให้เกษตรกรจ าเป็นต้องโยกย้ายถ่ินฐานไปหางานท าในภาคธุรกิจอ่ืนๆ ทัง้ในและนอกพืน้ท่ี 
เกิดการสญูเสียท่ีดินของเกษตรกรรายย่อย หรืออาจน าไปสู่ปัญหาการบกุรุกท่ีป่าเพิ่มขึน้ รวมทัง้ความ
ขดัแย้งแยง่ชิงการใช้ประโยชน์ท่ีดนิท่ีรุนแรงมากย่ิงขึน้ และมีความซบัซ้อนยากแก่การแก้ไข  
  จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบดงักล่าวข้างต้น น าไปสู่ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจทัง้ในมิติของคณุค่าและมูลค่า รวมทัง้ผลกระทบจากการท่ีประเทศต้องแบกรับค่าใช้จ่ายใน
การรองรับหรือป้องกนัผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และผลกระทบในมิติทางสงัคมทัง้ระดบัปัจเจกชน 
ชมุชน หรือสงัคม ซึ่งจะส่งผลกระทบตอ่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในระยะยาว ดงันัน้
ประเทศท่ีพฒันาแล้วจึงมีแนวโน้มการใช้มาตรการทางการค้าเพ่ือสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ภาวะโลกร้อนมากขึน้ และอาจสร้างผลกระทบตอ่การค้าของไทย หากผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตวั
เข้ากับมาตรฐานทางการค้าระหว่างประเทศท่ีเช่ือมโยงกับสิ่งแวดล้อมได้ ก็จะสูญเสียโอกาสทาง
การตลาด เช่น การท่ีคณะกรรมาธิการยโุรป (European Commission: EC) ได้ผลกัดนัให้มีการเรียก
เก็บคา่ธรรมเนียมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสายการบิน  พาณิชย์ในสหภาพยโุรป เพ่ือควบคมุ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชือ้เพลิงส าหรับภาคการขนส่ง โดยหลงัจากปี 2555 จะเรียกเก็บ
จากสายการบินประเทศอ่ืนๆ ท่ีบินเข้าและออกจากสหภาพยุโรปด้วย ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ได้ส่งผลให้
นานาประเทศเกิดความตระหนกัถึงภยัคกุคามตอ่มวลมนษุย์ชาติท่ีมีแนวโน้มรุนแรงขึน้  จึงได้ร่วมมือกนั
ในระดับโลกเพ่ือแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการก าหนดความตกลงระหว่าง
ประเทศด้านสิ่งแวดล้อมขึน้จ านวนหลายฉบบั อาทิเชน่ อนสุญัญาเวียนนาว่าด้วยการคุ้มครองชัน้โอโซน 
พ.ศ. 2528 พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารท่ีท าลายชัน้โอโซน พ.ศ. 2530 อนุสญัญาว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2535 พิธีสารเกียวโต พ.ศ. 2540 เป็นต้น นอกจากนีก้ลุ่มประเทศ
ต่างๆ ยงัได้ด าเนินการเตรียมการรองรับและบรรเทาผลกระทบของภาวะโลกร้อนด้วยการจัดเตรียม
กฎหมายและสร้างความร่วมมือในระดบัภมูิภาคในหลายรูปแบบ เป็นต้น  
  ส าหรับประเทศไทยปัจจบุนัได้ร่วมเป็นภาคีในสนธิสญัญาท่ีเร่งรัดให้มีการดแูลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในหลายด้านเพ่ือให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน อาทิเช่น อนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อนสุญัญาวา่ด้วยการอนรัุกษ์พืน้ท่ีชุ่มน า้ และอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งระบถุึง
พนัธุ์สตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์  (อารี วิบลูย์พงศ์และคณะ, 2551)   
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  อนาคตการพฒันาชุมชนบนพืน้ท่ีสูงของไทยไม่อาจหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีจะมาจากกระแส
เศรษฐกิจโลก และสภาพการเปล่ียนแปลงตา่งๆท่ีก าลงัเกิดขึน้ ในโลกนีไ้ด้ ในอนาคตอนัใกล้นี ้ชมุชนบน
พืน้ท่ีสงูของไทยจะไมเ่ป็นเพียงแคช่มุชนของประเทศไทยเท่านัน้ แตจ่ะกลายเป็นชมุชนหนึ่งของภูมิภาค
และของโลก กระแสการเช่ือมโยงเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค การไหลบา่ของวฒันธรรมและข้อมลูข่าวสาร
ตา่งๆ แม้ท่ีมาจากตา่งประเทศจะไหลเข้าสู่ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ชมุชนท่ียิ่งเจริญมาก
จะยิ่งมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารมาก และยิ่งได้รับผลกระทบมากตามไปด้วย ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงของ
ไทยจึงต้องเตรียมตวัให้พร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ดงักล่าว ในท่ีนีจ้ะขอสรุปประเด็นของแนวโน้ม
สถานการณ์โลกในอนาคต ซึ่งแม้จะเป็นปัจจยัภายนอก แตจ่ะต้องน ามาพิจารณาประกอบการก าหนด
แนวทางพฒันาชมุชนบนพืน้ท่ีสูงอย่างยัง่ยืน เพ่ือให้มุ่งสู่ความเป็น “ชมุชนท่ีมีความเจริญเติบโตอย่าง
สมดลุและถึงพร้อมด้วยสนัติสขุ” จากสถานการณ์การพฒันาของโลกอนาคตดงักล่าวข้างต้น ชมุชนบน
พืน้ท่ีสูงจ าเป็นต้องปรับตวัให้พร้อมรับผลกระทบท่ีเกิดขึน้อย่างรู้เท่าทนั และควรเพิ่มเติมทิศทางการ
ปรับตวัอีกหลายกรณี เชน่ 
   1) ก าหนดแนวทางพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับกระแสพัฒนาของโลก การพัฒนาใน
อนาคตต้องตอบสนองต่อประเด็นสังคมผู้ สูงอายุ การพัฒนาท่ีเกิดสมดุลระหว่างการใช้แรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยีและมุ่งเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการผลิต การตลาด     
การบริการและการเมือง ภายใต้กระแสการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค และกระแสการลงทุนจาก
ประเทศท่ีมีก าลงัซือ้สงู 
   2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัให้กบัชมุชนบนพืน้ท่ีสงูด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม ่การพฒันาควรอยู่บนพืน้ฐานของการพึ่งพาตนเอง พฒันาบนฐานความรู้ ความเพียร 
ความมีคณุธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตมีุผล และท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ การรู้เท่าทนับนเวทีโลก โดย
ให้มีการพฒันาไปตามล าดบั และไมเ่ร่งรัด เพ่ือให้เวลาแก่การปรับตวัของชมุชน 
   3) การปรับโครงสร้างของครอบครัว และสงัคมให้ตอบสนองต่อการเป็น “สงัคมผู้สูงอายุ” 
โดยโครงสร้างของสงัคมและเศรษฐกิจชมุชนต้องปรับตวัส าหรับการดแูลผู้สงูอายทุัง้จากชมุชนบนพืน้ท่ี
สูงเอง ผู้ สูงอายุจากชุมชนเมืองและจากชุมชนโลก โดยอาศัยจุดแข็งด้านภูมิอากาศและสภาพ
สิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสูง ควบคู่กับวฒันธรรมแห่งรอยยิม้และดินแดนปลอดภัย เพ่ือสร้างเศรษฐกิจจาก
การให้บริการผู้สงูอายท่ีุมาพกัพิง 
   4) การพฒันาชมุชนเข้มแข็งโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ด้วยทนุสงัคม ด้วยทนุความรู้ และ
ภูมิปัญญาท่ีมีอยู่แล้วในชุมชน เพ่ือวางรากฐานให้กับความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพ ด้าน
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การศกึษาและวฒันธรรม ด้านเศรษฐกิจและศกัยภาพการลงทนุ ด้านการจดัการชมุชนพอเพียงและด้าน
การอนรัุกษ์และมุง่ใช้ประโยชน์จากทนุทรัพยากรชีวกายภาพของชมุชนเอง 
   5) การฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสูงอย่างจริงจัง เพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิของโลก รวมทัง้ปรับปรุงฟืน้ฟูให้พืน้ท่ีสูง มีความอุดม
สมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาต ิซึง่เป็นแหลง่ท่ีส าคญัของปริมาณน า้ในลุม่น า้ปิง วงั ยม และน่าน แหล่ง
ส าคญัของความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และวฒันธรรม
ของประเทศ   
   6) การพฒันาเชิงลุ่มน า้เพ่ือให้พืน้ท่ีสูง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน า้ล าธารท่ีส าคญัของประเทศ มี
การด าเนินการจดัการท่ีเป็นระบบ เพ่ือให้ได้น า้ท่ีมีปริมาณและคณุภาพดี มีการไหลของน า้สม ่าเสมอ 
พร้อมทัง้ดแูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสม เพ่ือควบคมุเสถียรภาพของดิน ลดความเสียหายจาก
การชะล้างพงัทลายของดนิ และปัญหาน า้ทว่ม ซึง่เป็นการด าเนินงานเพ่ือรองรับและป้องกนัผลกระทบท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิของโลก ทัง้นีโ้ดยไม่ท าลายดลุยภาพของ
ระบบนิเวศน์ลุ่มน า้และความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถตอบสนองการพฒันาในด้านเศรษฐกิจ
และสงัคม และชมุชนสามารถด ารงชีพได้บนฐานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
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บทที่ 5 
การศึกษาและส ารวจข้อมูลพืน้ที่เป้าหมาย 

 
 การศึกษาและส ารวจข้อมลูพืน้ท่ีเป้าหมายเพ่ือประกอบการจดัท ายทุธศาสตร์ครัง้นีไ้ด้ด าเนินการ
ดงันี ้
 1) ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยค าถามแบบปลายปิด และค าถาม
ปลายเปิด โดยมีแบบสมัภาษณ์ 2 ชดุ (รายละเอียดในภาคผนวก) ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ส าหรับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องท่ีด าเนินการในพืน้ท่ีสูง จ านวน 250 คน และแบบสมัภาษณ์ส าหรับตวัแทนชุมชน ใช้ส าหรับ
สมัภาษณ์ตวัแทนชมุชนของแตล่ะจงัหวดั โดยพิจารณาถึงระดบัความสงู ความหนาแนน่ของครัวเรือนแต่
ละจงัหวดั และกลุ่มชาติพนัธุ์  เป็นประชากรกลุ่มตวัอย่างของแตล่ะจงัหวดั จ านวน 365 คน โดยข้อมลูท่ี
เก็บรวบรวมได้ จะด าเนินการลงรหัสข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
statistics) แสดงผลคา่ความถ่ี และร้อยละ ดงัรายละเอียดผลการศกึษาและส ารวจในข้อ 5.1 และข้อ 5.2   
 2) การจดัประชมุกลุม่ยอ่ย ร่วมกบัผู้แทนชมุชน และหนว่ยงาน ในพืน้ท่ี 20 จงัหวดั จ านวน 20 ครัง้ 
มีผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 591 ราย เพ่ือประเมินผลกระทบจากการพฒันาท่ีผ่านมา ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ตอ่การเปล่ียนแปลงทัง้ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ศกัยภาพและโอกาสในการพฒันา ประเด็นการ
พฒันา และข้อเสนอทางเลือกท่ีส าคญั ดงัรายละเอียดในข้อ 5.3  
 3) จดัประชมุสมัมนาร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
   3.1) จดัประชมุสมัมนาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ร่วมกบัผู้แทนหน่วยงานในพืน้ท่ี 9 จงัหวดั มีผู้ เข้าร่วม
ประชมุทัง้สิน้ 80 ราย เพ่ือร่วมกนัพิจารณาวิสยัทศัน์ ประเด็นยทุธศาสตร์ และแนวทางการพฒันา เม่ือ
วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2553   
   3.2) จดัประชมุสมัมนาท่ีกรุงเทพมหานครร่วมกบัผู้แทนหนว่ยงานสว่นกลาง ผู้แทนชมุชน รวมมี
ผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 86 ราย เพ่ือปรับปรุงยุทธศาสตร์ และบูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงาน
สว่นกลางท่ีเก่ียวข้อง ดงัรายละเอียดในข้อ 5.4 
 สรุปผลการศกึษาและผลการส ารวจข้อมลู มีรายละเอียดดงันี ้
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 5.1 ผลศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน 
  การสมัภาษณ์ผู้แทนชุมชนในพืน้ท่ี 20 จงัหวดั จ านวน 365 ราย โดย กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
ตวัแทนชุมชนส่วนใหญ่ เป็นผู้ ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.ผู้ แทนกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
หัตถกรรม ผู้ แทนกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ สูงอายุ เป็นต้น เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนปัญหาความยากจน และปัญหาของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงในปัจจุบัน ตลอดจนคาดการณ์
สถานภาพของชุมชนในพืน้ท่ีเป้าหมายในระยะ 10 ปี ข้างหน้า โดยมีประเด็นเก่ียวกับ (1) สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ประกอบด้วยข้อมูล อาชีพหลักของครัวเรือน  รายได้ของครัวเรือน  
แหล่งท่ีมาของรายได้ การออมของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคอปุโภคในครัวเรือน หนีส้ินของ
ครัวเรือน แหลง่ของการกู้ ยืม การใช้แรงงานในการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรหลกัของชมุชน ตลาดของ
ผลผลิตทางการเกษตรของชมุชน ผลิตภณัฑ์/บริการของชมุชนท่ีส าคญั ตลาดของผลิตภณัฑ์/บริการของ
ชุมชนท่ีส าคัญของชุมชนการพึ่งพาตนเองของครัวเรือนและของชุมชน การรวมกลุ่มของชุมชน   
ภาวการณ์พึ่งพิง การเคล่ือนย้ายแรงงาน กิจกรรมด้านวฒันธรรมและประเพณี เป็นต้น (2) ผลกระทบ
จากการพฒันาพืน้ท่ีสงูท่ีผา่นมา (3) สถานการณ์เก่ียวกบัปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรดินและน า้ของชมุชน
บนพืน้ท่ีสูง ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (4) ปัญหาภายในชุมชนท่ีควรได้รับแก้ไขอย่างเร่งด่วนในช่วง 10 ปี 
ข้างหน้าและ (5) ความคิดเห็นตอ่การพฒันาพืน้ท่ีสงูเก่ียวกบัการปรับกระบวนทศัน์ นโยบายท่ีเก่ียวข้อง
และเป้าหมายในการพฒันาในชว่ง 10 ปี ข้างหน้า รายละเอียดผลการศกึษาแตล่ะประเดน็สรุปได้ดงันี ้
 

  5.1.1 สภาพท่ัวไปของพืน้ที่ศึกษา 
     1) สภาพที่ตัง้ของชุมชน : ผู้แทนชมุชน ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถ่ิน รองลงมาเป็น ชน
เผ่ากะเหร่ียง  ชนเผ่าม้ง ชนเผ่าเย้า (เม่ียน)  และชนเผ่าอ่ืนๆ เป็นต้น  ท่ีตัง้ของชุมชนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัความสงู 500 เมตร ขึน้ไป  ร้อยละ  52.88  โดยแบง่เป็น 2  กลุ่มพืน้ท่ี ได้แก่ ระดบั 500 -1,000 
เมตรและระดบัสงูกวา่1,000 เมตร ขึน้ไป สว่นกลุม่พืน้ท่ีระดบัต ่ากวา่ 500 เมตร  ร้อยละ 47.12  
     ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ปิง รองลงมาเป็นลุ่มน า้สาละวิน พืน้ท่ี      
ลุ่มน า้น่าน ลุ่มน า้ยมและลุ่มน า้โขง ลุ่มน า้แม่กลอง เป็นต้น โดยพืน้ท่ีตัง้ชมุชน ส่วนใหญ่อยู่ชัน้คณุภาพ
ลุ่มน า้ชัน้ 2  (ร้อยละ 24.38)   รองลงมาได้แก่ ชัน้คณุภาพลุ่มน า้ชัน้  3  และชัน้คณุภาพลุ่มน า้ชัน้ 4  
ตามล าดบั 
     ส าหรับท่ีตัง้ของชมุชนท่ีเป็นตวัแทนจากพืน้ท่ีตา่งๆ ชมุชนท่ีตัง้อยู่นอกเขต/ห่างไกลจาก
โครงการพระราชด าริ(ร้อยละ 59.18) รองลงมาชุมชนตัง้อยู่ในเขตโครงการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ   
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ร้อยละ 22.19  และตัง้อยู่ในเขต/ใกล้กับโครงการพระราชด าริหรือโครงการหลวง ร้อยละ 18.63 
ตามล าดบั ส าหรับโครงการพระราชด าริหรือโครงการหลวง ได้แก่ ศนูย์พฒันาโครงการหลวง โครงการ
ศนูย์ศกึษาและพฒันาห้วยฮ่องไคร้  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเดจ็พระราชินี โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริห้วยองค์คต ศนูย์พฒันาตามแนวพระราชด าริบ้าน
ในสอย ศนูย์บริการและพฒันาพืน้ท่ีสงูปางตอง ศนูย์บริการและพฒันาพืน้ท่ีสูงท่าโป่งแดง ฟาร์มสาธิต
ตวัอยา่ง เป็นต้น ส่วนโครงการพฒันาตา่งๆ เช่น โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการ “รักษ์น า้เพ่ือ
พระแมข่องแผน่ดนิ” โครงการดอยสามหม่ืน โครงการอทุยานธรรมชาตวิิทยา ฯ เป็นต้น 
    2) สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  : ส่วนใหญ่อาชีพหลกัของครัวเรือน เป็น
อาชีพเกษตรกรรม โดยเป็นการปลกูพืชเพื่อจ าหนา่ยและไว้บริโภค รองลงมาเป็นการรับจ้างภายในชมุชน
และนอกชุมชน แหล่งท่ีมาของรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร ส่วนรายได้จากนอกภาค
การเกษตร ได้แก่ การรับจ้าง ค้าขาย เงินเดือน และขายของป่า เป็นต้น ส าหรับรายได้หลงัหกัค่าใช้จ่าย
ตอ่ครัวเรือนตอ่ปี ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 25,000 บาท และมีแนวโน้มของคา่ใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค
เพิ่มขึน้ รวมทัง้การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก การใช้แรงงานในการผลิต ส่วนใหญ่ใช้แรงงานของ
ครัวเรือนบางสว่น( ร้อยละ 74.93) และมีการจ้างงาน ร้อยละ 40.07 ในช่วงท่ีมีการเก็บเก่ียวผลผลิต เช่น 
ข้าวนา ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น และยงัมีบางชมุชนท่ียงัมีการแลกเปล่ียนแรงงาน หรือเอามือ้  
    3) การออมและภาวะหนีส้ินในครัวเรือน  : ครัวเรือนส่วนใหญ่ยงัไม่มีการออมเงิน  
ส่วนครัวเรือนท่ีมีการออมส่วนใหญ่เก็บเป็นเงินสด  และมีรูปแบบออมท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ธนาคารข้าว 
การเลีย้งววั ควาย ในบางพืน้ท่ี   สว่นใหญ่วตัถุประสงค์การออม เน่ืองจากการเป็นสมาชิกกลุ่มกลุ่มออม
ทรัพย์ กลุม่ ธกส. มีสว่นน้อยท่ีออมเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนของครัวเรือน   
     ครัวเรือนส่วนใหญ่มีภาระหนีส้ิน (ร้อยละ 83.52) การมีหนีส้ินส่วนใหญ่มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายและลงทุนด้านการเกษตร รองลงมาเ พ่ือใช้จ่ายในการบริโภคในครัวเรือน เป็น
ทนุการศกึษาของบตุร และ เป็นสมาชิกกลุ่ม เป็นต้น ส าหรับแหล่งเงินกู้ ยืมท่ีส าคญัของครัวเรือนได้แก่ 
กองทนุหมูบ้่าน ธกส. สหกรณ์และกลุม่ออมทรัพย์  เป็นต้น 
    4) ผลผลิตด้านการเกษตรและการตลาด : ผลผลิตทางการเกษตรหลกัของชมุชน       
ส่วนใหญ่เน้นผลิตเพ่ือสร้างรายได้ ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ (ร้อยละ 49.59) ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง            
มันส าปะหลัง กระเทียม อ้อย ถั่วแดง งา และมันฝร่ัง  เป็นต้น รองลงมาเป็นพืชเพ่ือไว้บริโภค เช่น      
ข้าวนาด า ข้าวไร่ และพืชผกัตา่งๆ   



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่  5 
โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                         5-4 

 

นอกจากนีมี้พืชบางชนิดท่ีปลกูเพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้และบริโภคในครัวเรือน ประกอบด้วยพืชผกั เช่น  
กะหล ่าปลี  มะเขือ ถั่วฝักยาว หน่อไม้ มะเขือเทศ  พริก   ผกักาดขาว ถั่วแขก  ผกัชี  มะระหวาน  เตา 
คะน้า  แตงกวา เป็นต้น ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพความเหมาะสมของพืน้ท่ี  นอกจากนีมี้การปลูก
กาแฟ และชา ตามล าดบั 
    การปลกูไม้ผลและไม้ยืนต้น ส่วนใหญ่เป็นยางพารา ปาล์มน า้มนั  ส้มและมะนาว และ
ไม้ผลเมืองหนาวอ่ืนๆ   
 

ผลผลิตทางการเกษตรของชมุชน ร้อยละของปริมาณการผลิต ร้อยละของมลูคา่การขาย 

ข้าว 23.01 5.21 

พืชไร่ 49.59 53.42 

พืชผกั 5.75 9.86 

ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 10.14 9.32 

เลีย้งสตัว์ 0.27 1.37 

อื่นๆ 0.55 0.82 
ที่มา : จากการสมัภาษณ์ 

    ส าหรับตลาดของผลผลิตทางการเกษตรหลักของชุมชน ส่วนใหญ่เกษตรกรน าไป
จ าหน่ายนอกท้องถ่ิน (ร้อยละ 45.73) โดยขายส่งให้พ่อค้าคนกลาง รองลงมา จ าหน่ายปลีกในท้องถ่ิน 
และ จ าหนา่ยแบบมีพนัธะสญัญา  
    5) ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญของชุมชน : ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ด้าน
หตัถกรรม (ร้อยละ 64.38) เช่น  ผ้าทอชนเผ่า ผ้าปัก ผ้าใยกญัชง ผลิตภณัฑ์แปรรูปตา่งๆ รองลงมา เป็น
งานจกัสาน เคร่ืองเงินและตีเหล็ก ผลิตภณัฑ์แปรรูปด้านการเกษตร  เช่น น า้พริก ข้าวเกรียบ กาแฟคัว่ 
ชา สมนุไพร แปรรูปผลไม้เมืองหนาว หนอ่ไม้ดอง มีร้อยละ 18.63 เป็นต้น ส่วนด้านการท่องเท่ียวมีเพียง 
(ร้อยละ 12.05) ส าหรับการตลาดของผลิตภณัฑ์และบริการท่ีส าคญัของชุมชนส่วนใหญ่ขายในท้องถ่ิน      
(ร้อยละ 55.80) และการจ าหนา่ยนอกท้องถ่ิน โดยขายให้พอ่ค้าคนกลาง และออกร้านจ าหนา่ย  
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ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญของชุมชน จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

1. ผลิตภัณฑ์ด้านหตัถกรรม 235 64.38 

    1.1 จกัสาน เช่น เข่ง  ตะกร้า   กระบงุ ไม้กวาด ฯลฯ 127 54.04 

    1.2 งานผ้า  เช่น  ผ้าทอชนเผ่า ผ้าปัก ผ้าใยกญัชง ผลิตภณัฑ์แปร
รูปตา่งๆ 

204 86.81 

     1.3 เคร่ืองเงิน เช่น เคร่ืองประดบัตา่งๆ 50 21.28 

     1.4 ตีเหลก็ เช่น มีด เคร่ืองมือการเกษตรตา่งๆ 65 27.66 

2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการเกษตร  เช่น น า้พริก  ข้าวเกรียบ 
กาแฟค่ัว ชา สมุนไพร  แปรรูปผลไม้เมืองหนาว หน่อไม้ดอง 
เป็นต้น 

68 18.63 

3 . ธุรกจิด้านการท่องเที่ยว 44 12.05 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ 

    6) สภาพสังคม : กลุ่มประชากรในแต่ละช่วงอายุ ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มประชากรช่วง
อายนุ้อยกวา่ 15 ปี  รองลงมาเป็นกลุ่มวยัท างาน  (อาย ุ26 – 59 ปี) รองลงมาเป็นกลุ่มวยัเยาวชน  (อาย ุ
16 – 25 ปี ) และกลุ่มสงูอาย ุช่วงอาย ุ60 ปีขึน้ไป  ตามล าดบั  ส าหรับการรวมกลุ่มภายในชมุชนส่วน
ใหญ่ เป็นการรวมกลุม่แมบ้่าน รองลงมาเป็นกลุม่ผู้สงูอาย ุและกลุม่เยาวชน ตามล าดบั 
 

การรวมกลุ่ม จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

การรวมกลุม่เกษตรกร 245 67.12 

การรวมกลุม่แมบ้่าน 328 89.86 

การรวมกลุม่เยาวชน 252 69.04 

การรวมกลุม่ผู้สงูอายุ 281 76.99 

การรวมกลุม่อาชีพ 191 52.33 

การรวมกลุม่กองทนุ 248 67.95 

กลุม่อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 143 39.18 
ที่มา : จากการสมัภาษณ์ 
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    สถานการณ์เคล่ือนย้ายแรงงานของชุมชนเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นการเคล่ือนย้าย
แรงงานชั่วคราว  โดยเป็นการเคล่ือนย้ายแรงงานไปท างานนอกชุมชนหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว  และ
เคล่ือนย้ายไปเรียนหนงัสือ สดัส่วนคอ่นข้างสงูร้อยละ 93.48 ส่วนการเคล่ือนย้ายแรงงานแบบถาวรยงัมี
สดัสว่นน้อย ร้อยละ 5.38 โดยการเคล่ือนย้ายแรงงานมีผลกระทบเชิงบวก เน่ืองจากสามารถน ารายได้สู่
ชมุชนบนพืน้ท่ีสงู มีโอกาสด้านการศกึษาและบริการจากภาครัฐ อย่างไรก็ตามการเคล่ือนย้ายแรงงานมี
ผลกระทบเชิงลบตอ่ด้านสงัคมและวฒันธรรมตามมา เชน่ การบริโภคนิยม ใช้สินค้าฟุ่ มเฟือยเพิ่มขึน้ การ
น าวฒันธรรมสมยัใหมเ่ข้าสูช่มุชนท าให้วิถีชีวิตเปล่ียนแปลง เชน่ วฒันธรรมการแตง่กาย เป็นต้น   
    ส าหรับการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชนท่ีมีการถือปฏิบัติ โดยส่วน
ใหญ่เป็นวัฒนธรรมและขนบประเพณีโดยทั่วไปและเป็นลักษณะของวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าท่ี
เก่ียวกับด้านการการเกษตร เช่น  สืบชะตาข้าว กินข้าวใหม่ (ม้ง) ข้าวห่อกะเหร่ียง ด้านประเพณีที่

ส าคัญประจ าปี เช่น ปีใหม่ม้ง ผกูข้อมือเรียกขวญั โล้ชิงช้า สงกรานต์กะเหร่ียง ไหว้เจดีย์ประจ าปี งาน
วฒันธรรมชนเผา่(ชาวดอยสมัพนัธ์) ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  ไหว้ผีต้นน า้ ผีฝาย เลีย้งผี
ห้วยผีดอย เลีย้งผีสวน ผีไร่ บวชป่า ศาลา (ขอโทษเจ้าป่าเวลาเผาไร่) เป็นต้น และด้านหัตถกรรมและ
ภาษา เชน่ การอนรัุกษ์การทอผ้า ภาษา ตวัเขียน (ตวัหนงัสือ)  การสอนบทสวด เป็นต้น 
    ความคดิเห็นของชมุชนตอ่การพึง่พาตนเองในระดบัครัวเรือนและชมุชน   ส่วนใหญ่เห็น
ว่าเป็นการพึ่งพาตนเองด้านการท ามาหากิน และการพึ่งพาญาติพ่ีน้องเม่ือประสบปัญหาต่างๆ โดยการ
พึง่พาชมุชนเม่ือประสบปัญหา การซือ้ปัจจยัการผลิต การจ าหน่ายผลผลิตตา่งๆ การแก้ไขปัญหาการท า
มาหากินของหมูบ้่าน และการแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ ของหมูบ้่าน โดยภาพรวมของการพึง่พาตนเองของชมุชน
บนพืน้ท่ีสูงอยู่ในระดบัปานกลาง (คา่เฉล่ีย 2.14) โดยมีระดบัของการพึ่งพาตนเองในเร่ืองการท ามาหา
กินมากท่ีสดุ  (คา่เฉล่ีย 2.36) อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ความสามารถในการพึ่งพาญาติพ่ีน้องเม่ือ
ประสบปัญหา (ค่าเฉล่ีย 2.25) อยู่ในระดบัปานกลาง และระดบัท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ชุมชน
สามารถแก้ปัญหาการท ามาหากินของหมูบ้่านได้ (คา่เฉล่ีย  1.87) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ที่มา : จากการสมัภาษณ์และการค านวณ 

 
    7) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุมชน : ส าหรับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชมุชน (ป่าไม้ น า้ และดิน) และกิจกรรมท่ีแสดงถึงจิตสาธารณะ
หรือด้านการรู้คณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น ชมุชนร่วมกนัปลกูป่า
เพิ่มในแตล่ะปี การรวมกลุ่มในการจดัท าแนวกนัไฟ การมีกฎระเบียบของชมุชนเก่ียวกบัป่า การร่วมกับ
หน่วยงานในท าฝายแม้ว มีประเพณีท่ีเก่ียวข้องในการดแูลป่า เช่น การเลีย้งผี  เป็นต้น ส าหรับชุมชนมี
กิจกรรมเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรน า้ เช่น มีระบบเหมืองฝาย การดแูลพืน้ท่ีป่า เช่น ป่าชมุชน ป่าใช้
สอย และการจดัท าระบบอนรัุกษ์ดนิและน า้ เป็นต้น 
     กิจกรรมการอนุรักษ์ดินและน า้ (ร้อยละ 78.08) ได้แก่ การท าร่องระบายน า้ 
รองลงมาเป็นการท าคนัดนิรอบแปลงปลกูและการปลกูหญ้าแฝก/แถบหญ้า/กระถิน และการปลกูพืชเป็น
แถบและตามระดบั ตามล าดบั กิจกรรมการหมุนเวียนการใช้ดินและการปรับปรุงบ ารุงดิน ส่วนใหญ่มี
การปลูกพืชหมุนเวียน และการพกัพืน้ท่ี ส่วนกิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดิน มีการใช้ปุ๋ ยเคมี (ร้อยละ 
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87.95) นอกจากนีพ้บว่ามีการใช้สารเคมีก าจดัโรคพืชและสารเคมีก าจดัแมลงมีการใช้มากกว่าร้อยละ 
45 
 

  ข้อมูลการใช้ปุ๋ ยของครัวเรือนในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา พบว่า  การใช้ปุ๋ ยคอกมีการใช้ในปริมาณ
เท่าเดิม ร้อยละ 62.91 การใช้ปุ๋ ยหมักมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ร้อยละ 55.80  และการใช้ปุ๋ ยเคมี มีการใช้ใน
ปริมาณเท่าเดิม ร้อยละ 34.89 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ ยสตูร 15-15-15 และ 13-13-21  กบัพืชผกั และ
ไม้ผล ปริมาณการใช้ ประมาณ 50-75 กิโลกรัมตอ่ไร่ และใช้ปุ๋ ยสตูร 15-15-15, 16-20-0 และ 46-0-0 ใช้
ในการปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และ ข้าว มีอตัราการใช้ปุ๋ ยประมาณ 25 กิโลกรัมตอ่ไร่ 

 

  5.1.2  ผลกระทบจากการพัฒนาพืน้ท่ีสูงที่ผ่านมา   
       จากการสมัภาษณ์ผู้แทนชมุชนเก่ียวกบัผลกระทบและการเปล่ียนแปลงของชมุชนบน
พืน้ท่ีสูงในระยะท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั  ส่วนใหญ่ร้อยละ  98.63 มีการเปล่ียนแปลงด้านด้านปัจจัย
โครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ  รองลงมา ด้านสงัคม ร้อยละ 98.36  ด้านเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 97.53  และด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ 96.99 ตามล าดบั 
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงที่ผ่านมา จ านวนผู้ตอบ (ร้อยละ) 

ด้านเศรษฐกิจ 356(97.53) 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 354 (96.99) 

ด้านสงัคม      359 (98.36) 

ด้านปัจจยัโครงสร้างพืน้ฐาน  360(98.63) 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ 

    1) ด้านปัจจัยโครงสร้างพืน้ฐาน ส่วนใหญ่ระบุว่ามีเส้นทางคมนาคม รองลงมา 
สาธารณูปโภคต่างๆ  เส้นทางการขนส่งผลผลิตการเกษตร แหล่งน า้เพ่ือการอุปโภค/บริโภค ส่วนการ
พฒันาแหลง่น า้เพ่ือการเกษตร มีสว่นน้อย ตามล าดบั 
    2) ด้านสังคม ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต รองลงมา การพัฒนาศกัยภาพ
ให้แก่คนบนพืน้ท่ีสงู พฒันาความเข้มแข็งของชมุชน (ด้านความมัน่คงและปัญหายาเสพติด)  การเข้าถึง



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่  5 
โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                         5-9 

 

บริการจากภาครัฐ เชน่ การศกึษา สาธารณสขุ สวสัดกิารสงัคม และรักษาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
ตามล าดบั 
      3) ด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เป็นการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร รองลงมา สร้าง
ทางเลือกและโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และชุมชนพึ่งพาตนเองได้จากการปัจจยัการผลิต
ภายในชุมชน  สร้างการกระจายรายได้ท่ีเท่าเทียมในชุมชน และสร้างรายได้ท่ีเพียงพอจากนอกภาค
การเกษตร ตามล าดบั 
    4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่วนใหญ่เป็นการสร้างจิตส านึกตอ่คณุคา่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองลงมา มีการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน า้  ลดการบกุรุกท าลาย
ป่า และฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนการใช้ท่ีดิน
เหมาะสม  และลดการใช้สารเคมี ตามล าดบั 

  5.1.3 สถานการณ์เก่ียวกับปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรดินและน า้ของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
 

     จากการสัมภาษณ์ผู้ แทนชุมชน ระบุว่า ชุมชนส่วนร้อยละ 64.66 ประสบปัญหา
เก่ียวกบัดินของพืน้ท่ีการเกษตร แบง่เป็นสภาพปัญหาดงันี ้ร้อยละ 72.46 มีปัญหาผิวหน้าของดินถกูชะ
ล้างลงมากบัน า้ รองลงมา ได้แก่  ดินถกูชะเป็นร่อง ร้อยละ 66.95 และบางพืน้ท่ีเคยพบปัญหาดินถล่ม
ทบัพืน้ท่ีท ากิน ร้อยละ 25.42 
 

สถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกบัดนิของชุมชน
บนพืน้ที่สูง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

ไมม่ีปัญหา 129 35.34 

มีปัญหา 236 64.66 

1.ท่ีดินถกูชะเป็นร่อง หรือ ริว้ 158 66.95 

2.ดินถกูชะล้างลงมากบัน า้ 171 72.46 

3. ดินถลม่ 60 25.42 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ 
 

     ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมาขาดแคลนแหล่งน า้เพ่ือการเกษตรถึงร้อยละ 
64.11 โดยระบุว่าระดบัความรุนแรงของการขาดแคลนน า้เพ่ือการเกษตรในครัวเรือน อยู่ในระดบัปาน
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กลาง ร้อยละ 43.59 สว่นการขาดแคลนแหล่งน า้เพ่ืออปุโภคบริโภคในครัวเรือนมีร้อยละ 50.96 โดยระบุ
ว่าระดบัความรุนแรงของการขาดแคลนน า้เพ่ืออปุโภคบริโภคในครัวเรือน อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 
49.46 เชน่กนั 
 

สถานการณ์ขาดแคลนน า้ของชุมชนบนพืน้ที่สูง 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 

ระดับการขาดแคลนน า้เพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน 186 50.96 

ระดบัน้อย 59 31.72 

ระดบัปานกลาง 92 49.46 

ระดบัมาก 35 18.82 

ระดับการขาดแคลนน า้เพื่อการเกษตรในครัวเรือน 234 64.11 

ระดบัน้อย 49 20.94 

ระดบัปานกลาง 102 43.59 

ระดบัมาก 83 35.47 
ที่มา : จากการสมัภาษณ์ 
 

  5.1.4  ปัญหาภายในชุมชนท่ีควรได้รับแก้ไขอย่างเร่งด่วนในช่วง 10 ปี ข้างหน้า   
     จากการสมัภาษณ์ผู้แทนชมุชน ถึงปัญหาภายในชุมชนท่ีควรได้รับแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ในช่วง 10 ปี ข้างหน้า มีสภาพปัญหาส าคญั คือ สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ร้อยละ 89.80)  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 74.49) และปัญหาสงัคม (ร้อยละ 71.94) มีรายละเอียด
ดงันี ้
     1) สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาขาดแคลนน า้
เพ่ือการเกษตร  รองลงมาได้แก่ ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินและน า้ ปัญหาการลดลงของ
ทรัพยากรป่าไ ม้ เ น่ืองจากการบุก รุกป่า  ดินถล่ม  อุทกภัย / ไฟป่า /ภัยแ ล้ง  และปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เชน่ การบกุรุกพืน้ท่ีท ากินจากบคุคลภายนอก เป็นต้น 
     2) สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหาขาดความมัน่คงด้านการประกอบอาชีพ
และทางเลือกในการประกอบอาชีพและปัญหาด้านพืน้ท่ีท ากิน  รองลงมาคือ ปัญหาด้านการตลาด 
ปัญหาด้านความยากจน และขาดแคลนเงินทนุ  เป็นต้น 
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     (3) สภาพปัญหาสงัคม ได้แก่ ปัญหาด้านยาเสพติด มีมากท่ีสดุ รองลงมาด้านสขุภาพ
อนามยั ด้านการศกึษา ปัญหาการว่างงาน ปัญหาภาวะพึ่งพิงสงู ปัญหาด้านสงัคมอ่ืนๆ เช่น การอพยพ
แรงงาน อาชญากรรม การรับรู้ขา่วสารและการส่ือสาร ปัญหาด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย  
 

ปัญหาภายในชุมชนที่ควรได้รับแก้ไขอย่างเร่งด่วน จ านวนผู้แทนชุมชน ร้อยละ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ขาดแคลนแหล่งน า้เพ่ือการเกษตร 80 27.49 

การเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินและน า้ 12 4.12 

การลดลงของทรัพยากรป่าไม้ เน่ืองจากการบกุรุกพืน้ท่ีป่า 8 2.75 

ปัญหาอ่ืนๆ (น า้ท่วม น า้ป่าไหลหลาก ไฟป่า) 4 1.37 

ด้านเศรษฐกิจและการตลาด   

ขาดความมัน่คงด้านการประกอบอาชีพและทางเลือกในการประกอบอาชีพ 25 8.59 

ปัญหาด้านพืน้ท่ีท ากิน (ท่ีดนิท ากินไม่เพียงพอและขาดเอกสารสิทธ์ิ) 25 8.59 

ขาดรายได้ มีภาระหนีส้ิน และฐานะยากจน 18 6.19 

ปัญหาด้านการตลาด (ขาดตลาดรองรับผลผลิต /ราคาผลผลิตไม่แน่นอน/
ราคาผลผลิตตกต ่า 

19 6.53 

ขาดแคลนเงินทนุ 9 3.09 

ปัญหาด้านการเกษตร (ผลผลิตต ่า) 5 1.72 

ด้านสังคม   

ปัญหายาเสพตดิ 10 3.44 

ปัญหาด้านสงัคม (ขาดการรวมกลุ่ม  ขาดการสืบสานวฒันธรรม ฯลฯ) 8 2.75 

ขาดความรู้ 3 1.03 

ปัญหาด้านสขุอนามยั 3 1.03 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   

การคมนาคมไม่สะดวก 40 13.75 

ปัญหาด้านสาธารณปูโภคไม่ทัว่ถงึ 12 4.12 

รวม 291 100.00 

ที่มา :จาการสมัภาษณ์ 
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  5.1.5 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาพืน้ท่ีสูงและเป้าหมายในการพัฒนาในช่วง 10 ปี 
ข้างหน้า    
     การพัฒนาพืน้ท่ีสูงมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศมากท่ีสุด ได้แก่ พืน้ท่ีสูงเป็น
แหลง่ต้นน า้ล าธาร รองลงมา เป็นแหล่งท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีเป็นแหล่งอาหาร แหล่งไม้ใช้
สอย และแหล่งประกอบพิ ธีกรรมของชุมชน ส่วนด้านความส าคัญของการเป็นแหล่งเ รียนรู้ 
กลุม่เป้าหมายสว่นใหญ่ เห็นวา่ พืน้ท่ีสงูเป็นแหลง่เรียนรู้ด้านวฒันธรรมชนเผ่า การปลกูพืชท่ีมีทกัษะและ
ความช านาญในแตล่ะพืน้ท่ี เชน่  การปลกูถัว่แดง กะหล ่า งานหตัถกรรม การท าฝายชะลอความชุ่มชืน้ (ฝาย
แม้ว) เป็นต้น 
     ส าหรับเป้าหมายการพฒันาในช่วง 10 ปีข้างหน้า ส่วนใหญ่ได้มีข้อเสนอเก่ียวกบั การ
พัฒนาด้านปัจจัยโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเช่น ถนน ไฟฟ้า แหล่งน า้ ฯลฯ  
โดยเฉพาะมีการระบถุึงการจดัหาแหลง่น า้เพ่ือการเกษตร อปุโภคและบริโภคให้เพียงพอ (ร้อยละ 32.60) 
รองลงมา การพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน ทัง้ด้านรายได้เพิ่มขึน้ มีการศกึษาทัว่ถึง การเข้าถึง
บริการจากภาครัฐ (ร้อยละ 22.19) การส่งเสริมด้านอาชีพภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตร เพ่ือสร้าง
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน  (ร้อยละ 15.89) การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิเพ่ือให้ชมุชนมีจิตส านึกและเอาใจใส่ตอ่สิ่งแวดล้อม และลดการใช้สารเคมี  (ร้อยละ 
14.25) เป็นต้น 
     นอกจากนีย้ังมีประเด็นเก่ียวกับด้านการจัดหาท่ีดินท ากิน ก าหนดท่ีดินท ากินให้มี
ขอบเขตท่ีชดัเจน เพ่ือจะได้ลดการท าไร่หมุนเวียน ตลอดจนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน การเผาท่ีหรือเผาป่าเพ่ือ
ขยายพืน้ท่ีท ากิน ด้านการศกึษาของเดก็และเยาวชนให้ทัว่ถึง รวมถึงทกัษะชีวิตในการเข้าไปอยู่อาศยัใน
สงัคมเมือง การพัฒนาด้านถนนหนทางเพ่ือความสะดวกในการจ าหน่ายผลผลิต เป็นต้น  และให้
หนว่ยงานมีความตอ่เน่ืองในการด าเนินงาน 
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ความเหน็ของผู้แทนชุมชนต่อการพัฒนาพืน้ที่สูงในช่วง 10 ปีข้างหน้า ร้อยละ 

การพฒันาด้านปัจจยัโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า แหลง่น า้ 
ฯลฯ  โดยเฉพาะมีการระบถุึงการจดัหาแหลง่น า้เพื่อการเกษตร อปุโภคและบริโภคให้เพียงพอ 

32.60 

การพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชุมชน ทัง้ด้านรายได้เพิ่มขึน้ มีการศึกษาทัว่ถึง  การเข้าถึงบริการ
จากภาครัฐ 

22.19 

การสง่เสริมด้านอาชีพภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตร เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
ลดปัญหาการว่างงาน  ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากชุมชน และมีข้อเสนอแนะให้การพฒันา
อาชีพควรควบคูไ่ปกบัการพฒันาแหลง่น า้ 

15.89 

การอนรัุกษ์และฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ชมุชนมีจิตส านกึและเอาใจใสต่อ่สิง่แวดล้อม และลด
การใช้สารเคมี 

14.25 

การส่งเสริมการผลิตและการตลาดให้ครบวงจร ทัง้ด้านเกษตรอินทรีย์ การปลกูไม้ผล จดัหาตลาด
รองรับ และการประกนัราคาผลผลติ 

12.33 

การพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชน ทัง้ด้านส่งเสริมการศึกษา การสืบสานวฒันธรรมประเพณี 
ให้กบัผู้น า และเยาวชน 

8.22 

การพฒันาชุมชนตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเป็นได้รับการพฒันาอาชีพ คณุภาพ
ชีวิต และมีการอนรัุกษ์ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติละสิง่แวดล้อม เพื่อชมุชนสามารถพึง่พาตนเองได้  ไม่
มีภาระหนีส้นิ อาศยัอยูร่่วมกบัป่าได้ 

6.03 

การจดัหาด้านพืน้ที่ท ากินให้เพียงพอ การก าหนดขอบเขตพืน้ที่ให้ชดัเจน มีพืน้ที่อยู่อาศยัแบบถาวร 
ตลอดจนมีกรรมสทิธ์ิในพืน้ท่ีท ากิน 

6.30 

ชมุชนได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ชุมชนความรู้เท่าทนักบัการพฒันา
ภายนอกและสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งตอ่เนื่อง 

6.03 

การฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์วฒันธรรมชนเผา่ และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 6.03 

การสนบัสนนุจากหนว่ยงานอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ปัจจยัการผลติ แหลง่ทนุในการประกอบอาชีพ เป็นต้น 5.48 

การพฒันาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามคัคี มีความเอือ้เผ่ือแบ่งปัน 
รวมทัง้มีการรวมกลุม่ภายในชมุชน 

4.93 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจควบคูไ่ปกบัการรักษาระบบนิเวศน์ และวฒันธรรมชนเผา่ 4.11 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์   
หมายเหต ุ: ตอบมากกวา่ 1 ข้อ 
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  5.1.6 ข้อคิดเหน็ต่อการจัดท ายุทธศาสตร์ครัง้นี ้ 
    จากการสมัภาษณ์ผู้แทนชมุชน 365 ราย ด้านการพฒันาพืน้ท่ีสงู ส่วนใหญ่เห็นว่า การ
พฒันาพืน้ท่ีสงูควรสร้างทางเลือกให้เยาวชนมีโอกาสในการศกึษา และมีงานท า (คา่เฉล่ีย  2.81) อยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมาคือ การพฒันาพืน้ท่ีสงูควรให้คนอาศยัร่วมกบัป่าไม้ได้อย่างยัง่ยืน บนพืน้ฐานการใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ค่าเฉล่ีย 2.80 ) อยู่ในระดับมาก และมีการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมบนพืน้ท่ีสูงอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน (ค่าเฉล่ีย 2.77) อยู่ในระดบัมาก 
ตามล าดบั และระดบัความคิดเห็นท่ีมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสดุ คือ การพฒันาบนพืน้ท่ีสงู ควรด าเนินการ
โดยหนว่ยงานภายนอกชมุชน (คะแนนเฉล่ีย 1.95) อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 

 
ที่มา : จากการสมัภาษณ์และการค านวณ 
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 5.2 ผลศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน 
  การสัมภาษณ์ผู้ แทนหน่วยงานทัง้ในทัง้ในระดบัส่วนกลางและในระดบัพืน้ท่ี 20 จังหวัด 
จ านวน 250 ราย เพ่ือวิเคราะห์การด าเนินงานของหน่วยงานบนพืน้ท่ีสูง ผลการด าเนินงานและ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกท่ีจะส่งผลกระทบตอ่พืน้ท่ีสงู  ผลกระทบต่อชมุชนบนพืน้ท่ีสูง 
และผลกระทบโดยมีประเด็นเก่ียวกบั (1)การด าเนินงานของหน่วยงานบนพืน้ท่ีสงู  และ(2) ผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงบริบทโลก ภูมิภาค ทิศทางของประเทศท่ีจะส่งผลกระทบตอ่พืน้ท่ีสงู รายละเอียด
ผลการศกึษาแตล่ะประเดน็สรุปได้ดงันี ้
  

  5.2.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบนพืน้ท่ีสูง   
     หนว่ยงานพฒันาท่ีด าเนินการบนพืน้ท่ีสงู ส่วนใหญ่สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รองลงมา กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  เป็นต้น  รายละเอียดหน่วยงานดงั
ตาราง 
 

กระทรวง/องค์กร รายละเอียดหน่วยงาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร (ศนูย์เมล็ดพนัธุ์ข้าว   ศนูย์วิจยัข้าว ศนูย์วิจยัและพฒันาการเกษตร 
ศนูย์วิจยัพืชสวนฯ) ส านกังานเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร (เกษตรจงัหวดั  
ศูนย์ส่งเสริมเกษตรท่ีสูง เกษตรอ าเภอ  ) กรมชลประทาน  ปฏิรูปท่ีดิน กรมปศุสัตว์        
(ปศสุตัว์จงัหวดั ปศสุตัว์อ าเภอ   สถานีพฒันาอาชีพอาหารสตัว์) กรมประมง  (ประมง
จงัหวดั สถานีประมงน า้จืด) กองสงเคราะห์การปลูกยาง  กรมพฒันาท่ีดิน  กรมส่งเสริม
สหกรณ์  สถาบนัวจิยัหม่อนไหม ฯ  สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) 

กระทรวงกลาโหม ต ารวจตระเวนชายแดน กองพลพฒันาท่ี 3 หน่วยงานเฉพาะกิจทหารราบท่ี 4 และ 7 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

กรมทรัพยากรน า้ กรมทรัพยากรน า้บาดาล ส านกังานป้องกนัไฟป่า ศูนย์กระสานงาน     
ป่าไม้ ศนูย์/หน่วยจัดการต้นน า้ ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติฯ ส านกัจดัการทรัพยากร   
ป่าไม้ท่ี 2 อทุยานแหง่ชาตฯิ   ส านกับริหารพืน้ท่ีอนรัุกษ์ท่ี (12 13 14 และ16)  

กระทรวงมหาดไทย กอ.รมน กรมพัฒนาชุมชน ส านักงานจังหวัด ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
ศตศจ. อบต. อ าเภอ 

กระทรวงทอ่งเที่ยวและกีฬา ส านกังานทอ่งเท่ียวและกีฬา การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

กระทรวงวฒันธรรม วฒันธรรมจงัหวดั 

กระทรวงพลงังาน ส านกังานพลงังานจงัหวดั 
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กระทรวง/องค์กร รายละเอียดหน่วยงาน 

กระทรวงพฒันาสงัคม ฯ ศนูย์พฒันาสงัคม ฯ  ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงฯ 

กระทรวงยตุิธรรม ส านกังาน ปปส.ภาค 5 และ ภาค 6   สถาบนัส ารวจพืชเสพตดิ 

กระทรวงศกึษาธิการ กศน. ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

กระทรวงสาธารณสขุ สาธารณสขุจงัหวดั ศนูย์พฒันาอนามยัพืน้ท่ีสงู 

โครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

มลูนิธิโครงการหลวง  โครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืช  ศนูย์พฒันาและศกึษาห้วยฮ่องไคร้ 
ฯลฯ 

องค์การพฒันาเอกชน UNDP Thailand 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ 

 

     1) บทบาทพัฒนาจากหน่วยงานของหน่วยงานในการพัฒนาพืน้ท่ีสูง 
     จากการสมัภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน ส่วนใหญ่มีบทบาทด้านการฟืน้ฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 63.64  รองลงมาด้านการพฒันาและส่งเสริมอาชีพ ทัง้ใน
ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรร้อยละ 59.50  ด้านสงัคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
ร้อยละ 50.41  ด้านความมัน่คง ร้อยละ 26.45 และด้านวิจยั ร้อยละ 24.79 
 

บทบาทของหน่วยงาน จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 72 59.50 

1.1 ภาคการเกษตร 61 50.41 

1.2 นอกภาคการเกษตร 30 24.79 

2. ด้านสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 61 50.41 

2.1 การศกึษา 26 21.49 

2.2 ด้านศิลปวฒันธรรม 17 14.05 

2.3 การรวมกลุม่ 44 36.36 

2.4 ด้านสขุอนามยั 20 16.53 

2.5 ด้านอื่นๆ 10 8.26 
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บทบาทของหน่วยงาน จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

3.ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 77 63.64 

3.1 ทรัพยากรป่าไม้ 38 31.40 

3.2 ทรัพยากรดิน 37 30.58 

3.3 ทรัพยากรน า้ 46 38.02 

3.4 ทรัพยากรอื่นๆ 19 15.70 

4.ด้านความม่ันคง 32 26.45 

5.ด้านงานวิจัย 30 24.79 

5.1 การสง่เสริมอาชีพ 14 11.57 

5.2 การเสริมสร้างและสนบัสนนุความเข้มแข็งของชมุชน 11 9.09 

5.3 ด้านการฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 12 9.92 

5.4 ด้านวิจยัอื่นๆ 7 5.79 

6. ด้านอื่นๆ 25 20.66 

  ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์   หมายเหต ุตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
 

     ส าหรับบทบาทด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนพืน้ท่ีสูง แบ่งเป็นการ
ด าเนินงานของหน่วยงานได้สองส่วนได้แก่ ภาคการเกษตร ร้อยละ 50.41 และนอกภาคการเกษตร ร้อย
ละ 24.79  มีรายละเอียดกิจกรรมดงันี ้
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ด้านการการพัฒนา 
และส่งเสริมอาชีพ 

รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการ 

1.ภาคการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ส่งเสริมการปลกูพืชท่ีเหมาะสมเช่น ท านา ท าสวน และท าไร่  รวมทัง้
สง่เสริมการปลกูพืชเศรษฐกิจ เช่น พืชผกั ไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางพารา กาแฟ 
2) การปลูกพืชในระบบอนุรักษ์ดินและน า้ เช่น การท าขัน้บันไดดิน 
สง่เสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคม ีสง่เสริมแบบวนเกษตร 
3) ส่งเสริมการปลูกพืชให้เพียงพอต่อการบริโภคตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น ข้าว พืชผกั และ พืชไร่ 
4) ส่งเสริมการเลีย้งสตัว์เพ่ือบริโภค เช่น สุกรและสตัว์ปีก โค หมูหลุม 
และด้านประมง สง่เสริมการเลีย้งปลาในบ่อดิน 
5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เช่น ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
เศรษฐกิจพอเพียง (เพาะเห็ดปุ๋ ยหมกั ) รวมทัง้จดัท าศนูย์เรียนรู้และศนูย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร 
6) การจดัหาแหลง่น า้ ท าให้เกษตรกรมีน า้ในการประกอบอาชีพการเกษตร 
7) การสร้างมลูคา่เพ่ิมให้ผลิต เช่น การแปรรูปผลผลิต การเลีย้งหมอ่นไหม  
8) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  เช่น เมล็ดพันธุ์ ข้าว อาหารสตัว์และ
เมลด็พนัธุ์พืชชนิดตา่งๆ 
9) การปฏิรูปท่ีดิน ได้แก่ งานของ สปก. 
10) ประสานงานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานด้านการเกษตรกับ
หน่วยงานอื่น 

2. นอกภาคการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 

1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  สตรีแม่บ้าน และการแปรรูป
อาหาร และกลุม่หตัถกรรม เช่น  กลุม่ผ้าฝ้ายทอมือและกลุม่เคร่ืองเงิน 
2) การให้ความรู้ด้านงานหัตถกรรมพืน้บ้าน เช่น การตีมีด ท าไม้กวาด  
การทอผ้าพืน้เมือง และเคร่ืองเงิน รวมทัง้ความรู้เร่ืองการแปรรูปผลผลิต
ตา่งๆ  เช่น เห็ดกระป๋อง  การเผาถ่าน 
3) สง่เสริมด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวฒันธรรม 
4) ส่งเสริมด้านการตลาด โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ   
ออกร้านจ าหน่ายสินค้า 

  ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์    
 หมายเหต ุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
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    บทบาทด้านสงัคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนใหญ่เก่ียวกับด้านการ
รวมกลุ่ม ร้อยละ36.36 ด้านการศึกษา ร้อยละ 21.49 ด้านสุขอนามัย ร้อยละ 16.53 และด้าน
ศลิปวฒันธรรม ร้อยละ14.05 ตามล าดบั มีรายละเอียดกิจกรรมดงันี ้
 

ด้านสงัคมและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการ 

1.การศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การจัดการด้านการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการศึกษา    
ขัน้พืน้ฐาน 
2) สง่เสริมด้านการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยั  การใช้ภาษา
ท้องถ่ิน รวมทัง้การเป็นศนูย์เรียนรู้     
3) ถ่ายทอดความรู้และจัดท าแปลงสาธิตในโรงเรียน การเผยแพร่
ความรู้ในการปลูกพืช ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ดินและน า้การ
ปรับปรุงบ ารุงดิน และกระบวนการเรียนรู้เร่ืองแผนชมุชน เป็นต้น 
4) การสร้างศนูย์พฒันาเดก็เลก็  
5) ให้ทนุการศกึษาและอปุกรณ์การเรียนการสอน 

2. ด้านศิลปวฒันธรรม 
 
 
 
 

1) ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์วิถีชนเผ่า สืบสานวฒันธรรม และ
ประเพณีชนเผ่า  
2) สนบัสนุนการจดักิจกรรมและร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์วฒันธรรม
และประเพณีชนเผ่าในโอกาสตา่งๆ การแสดงพืน้บ้าน 
3) การรวมกลุม่เพ่ืออนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมพืน้บ้าน 

3.ด้านกิจกรรมกลุม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
กลุม่ท่องเท่ียว ฯลฯ 
2) กลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มจัดท าแปลงต้นแบบการผลิตพืช กลุ่ม
ผู้ผลิตพืชอาหารสตัว์ กลุ่มด้านการเลีย้งสตัว์ กลุ่มยางพาราเกษตร
อินทรีย์ ฯลฯ 
3) การส่งเสริมกิจกรรมการปรับปรุงดิน เช่น หมอดิน การจัดท าปุ๋ ย
อินทรีย์ ฯลฯ 
4) สนบัสนุนกลุ่มด้านสงัคมในหมู่บ้าน เช่น ผู้ พิการ ผู้สงูอายุ สตรี 
กลุม่เยาวชน เช่น ยวุเกษตรกร  จดัตัง้กลุม่ผู้ ไมรู้่หนงัสือ 
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ด้านสงัคมและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการ 

3.ด้านกิจกรรมกลุม่ (ตอ่) 
 
 

5) สนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น กลุ่มพัฒนาป่าชุมชนของหมู่บ้าน องค์กรเครือข่ายการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และกลุม่ผู้ ใช้น า้ 
6) สนับสนุนการสะสมทุนภายในชุมชน โดยจัดตัง้กลุ่มออมทรัพย์ 
กลุม่สหกรณ์ 
7) สนบัสนุนกลุ่มแกนน าพลงัแผ่นดินรูปแบบต่างๆ เช่นกลุ่ม 5 รัว้ 
(รัว้ชมุชน รัว้ครอบครัว รัว้สงัคม รัว้โรงเรียน และรัว้ชายแดน) 

4. ด้านสขุอนามยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การพัฒนาอนามยัแม่และเด็ก โดยให้ค าแนะน าด้านโภชนาการ 
และบริการในด้านอนามยั เฝ้าระวงัโภชนาการอนามยัแมแ่ละเดก็ 
2) ส่งเสริมด้านสุขภาพ รักษาฟื้นฟูสุขภาพและอนามยัของชุมชน 
บริการด้านสาธารณสขุ  รวมทัง้สง่เสริมควบคมุและป้องกนัโรค 
3) ให้ความรู้เก่ียวการดูแลสุขภาพ รณรงค์ด้านโภชนาการและ       
ให้ค าแนะน าในการดแูลรักษาความสะอาดในท่ีอยู่อาศยั การคดัแยก
ขยะ และแปลงขยะเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ 
4) พฒันาศกัยภาพ อสม. จัดอบรมและศกึษาดงูานแก่ อสม. และ
พฒันาศกัยภาพของผู้น าชุมชน ตลอดจนสนบัสนุนชุมชนในหมู่บ้าน 
เช่น ชมรมผู้สงูอาย ุ
5) การสนบัสนนุด้านใช้สมนุไพร และหมอพืน้บ้าน  
6) การจดักิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนั และจดัหาแหลง่น า้เพ่ือ
การอปุโภคท่ีสะอาด 

5. ด้านสงัคมอื่นๆ 1) สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชน
ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2) การรวมกลุ่มของชาวบ้าน การท างานแบบภาคีเครือข่าย ร่วมกบั 
อบต.จดักีฬาในชมุชนเพ่ือห่างไกลยาเสพติด 
3) การเสริมสร้างพลงังานทดแทน 

  ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์    
 หมายเหต ุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
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    บทบาทด้านการฟืน้ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสูงของ
หน่วยงาน ส่วนใหญ่เก่ียวกับด้านทรัพยากรน า้ ร้อยละ 38.02 ด้านทรัพยากรป่าไม้ ร้อยละ 31.40 และ
ด้านทรัพยากรดนิ ร้อยละ 30.58 ตามล าดบั มีรายละเอียดกิจกรรมดงันี ้
 

ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการ 

1.ด้านทรัพยากรน า้ 
 
 
 
 
 
 
 

1) จดัหาแหล่งน า้เพ่ืออปุโภคบริโภค และแหล่งน า้เพ่ือการเกษตร 
เช่น ระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล วางระบบกระจายน า้ อ่างเก็บ
น า้ และ ฝายเก็บน า้ขนาดเลก็ ฝายกึง่ถาวร ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
จดัท าฟืน้ฟแูหลง่น า้เดิมและจดัระบบปรับปรุงคณุภาพน า้ 
2) การอนุรักษ์ต้นน า้ จดัท าฝายชะลอน า้ (ฝายแม้ว) จดัท าระบบ
อนรัุกษ์ดินและน า้(ป้องกนัการสญูเสียน า้อย่างรวดเร็ว ) ส่งเสริมปลกู
หญ้าแฝก และท าขัน้บนัไดดิน  
3) ส่งเสริมและแนะน าให้ความรู้และกระตุ้นจิตส านึกในการดูแล
ในคุณค่าของน า้ หวงแหนป่าต้นน า้และให้ความรู้การจัดการน า้แก่
กลุม่ผู้ ใช้น า้เพ่ือการเกษตร   

2. ด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การปลูกป่า ป่าทดแทน (การปลกูป่าทดแทนในพืน้ท่ีปาเสื่อม
โทรม) ป่าชุมชนและดแูลรักษาป่า  และส่งเสริมส่งเสริมการปลกูไม้
ยืนต้น ไม้ผล เช่น ยางพารา รวมทัง้การอนุรักษ์พนัธุ์พืชท้องถ่ิน เช่น 
พืชอาหาร ไผ่ตง หวาย 
2) จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น จัดท าระบบ
อนุรักษ์ดินและน า้  ปลกูหญ้าแฝก  การบวชป่า  เลีย้งผีบ้าน  สร้าง
ฝายชะลอน า้ การจดัคา่ยเยาวชน 
3) ส่งเสริมและแนะน าให้ความรู้และกระตุ้ นจิตส านึกในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ  
4) สนับสนุนงบประมาณด้านการตรวจป่า การป้องกันไฟป่า 
รณรงค์ให้เกษตรกรจัดท าแนวกันไฟรอบป่าชุมชนในฤดูแล้ง  และ
ประสานงานกบัหน่วยงานอื่นๆ ป้องกนัการตดัไม้ท าลายป่า 
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ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการ 

3. ด้านทรัพยากรดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) จดัระบบอนุรักษ์ดินและน า้  เช่น ส่งเสริมการปลกูหญ้าแฝก ท า
แนวขัน้บันไดดินร่วมกับพัฒนาท่ีดินเพ่ือป้องกันกันชะล้างพังทลาย
ของดิน  
2) ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี โดยการท าปุ๋ ยหมกั  ปุ๋ ยอินทรีย์ 
และการใช้ปุ๋ ยพืชสด 
3) ให้ความรู้ด้านการวางแผนการใช้ท่ีดินท่ีเหมาะสม  
4) การให้ความรู้เก่ียวกับปรับปรุงบ ารุงดินและพัฒนาทรัพยากร
ท่ีดิน อบรมหมอดินอาสา และส่งเสริมและแนะน าให้ความรู้และ
กระตุ้นจิตส านกึในการดแูลที่ดิน 
5) ด้านอื่นๆ เช่น ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินเบือ้งต้นแก่เกษตรกร 
การท างานด้านด้านธรณีวิทยาและเหมืองแร่ 

4. ด้านทรัพยากรอื่นๆ 1) การอนรัุกษ์ด้านพรรณพืช ได้แก่ พืชพืน้เมือง และผกัพืน้บ้าน  
2) ดแูลและป้องกนัมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น หมอก ควนั   
3) สง่เสริมด้านธนาคารอาหารชมุชนและพืชสมนุไพร 
4) การท านาขัน้บนัได เพ่ือลดพืน้ท่ีการปลกูข้าวไร่ 
 

  ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์   
 หมายเหต ุตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
 

    บทบาทด้านความมัน่คง ส่วนใหญ่เก่ียวกบัด้านการป้องกนัตามแนวชายแดน และการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ มีรายละเอียดกิจกรรมดงันี ้
 

ด้านความม่ันคง รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการ 
1.การป้องกนัตามแนวชายแดน และการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 

1) การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดบัชมุชน การควบคมุ
ปลกูพืชยาเสพติด และป้องกนัตามแนวชายแดน ควบคู่กบัการพฒันา 
ปราบปรามยาเสพติด 
2) จดัอบรม ด้านความมัน่คง การป้องกนัตนเอง เช่น ชรป.อปพร 
และให้งบประมาณสนบัสนนุ 5 รัว้ 
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ด้านความม่ันคง รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการ 
1.การป้องกนัตามแนวชายแดน และการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ปลูกฝังอุดมการณ์ รักชาติ รักภาษา การส านึกความเป็นไทย
ให้แก่ชาวบ้าน  
4) เน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ียากจนและมีปัญหาด้าน
สงัคม 6 กลุม่ คนชรา พิการ สตรี เดก็ เยาวชน ผู้ ป่วยเอดส์ 
5) การลงรายการสัญชาติไทย การลงทะเบียนคนต่างด้าว  และ
ควบคมุแรงงานตา่งด้าว และส ารวจข้อมลูประชากรชาวเขา 
6) ให้ข่าวสารข้อมลูและดแูลเร่ืองยาเสพติด  ให้ความร่วมมือในด้าน
การรายงานสถานการณ์ตา่งๆ ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ 
7) หน่วยงานด้านความมัน่คงร่วมกบัหน่วยงานต่างๆในการส่งเสริม
อาชีพเกษตรในพืน้ท่ี รวมกลุ่มด้านการเกษตร ปลกูชา ไม้ผล เพ่ือลด
การบกุรุกพืน้ท่ีป่า 
8) การท างานร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น โครงการบ้าน
เลก็ในป่าใหญ่ สถานีเกษตรท่ีสงู  โครงการลุม่น า้อาว 
 

  ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์    
 หมายเหต ุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
 

    บทบาทด้านงานวิจยัของหนว่ยงานบนพืน้ท่ีสงู สว่นใหญ่เก่ียวกบัด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ร้อยละ 11.57 การฟืน้ฟูและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ 9.92 และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชมุชน ร้อยละ 9.09 มีรายละเอียดกิจกรรมดงันี ้
 

ด้านงานวิจัย รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการ 

ด้านการสง่เสริมอาชีพภาคการเกษตร 
และนอกภาคการเกษตร การฟืน้ฟูและ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 
 
 
 

1) วิจัยและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตของการปลูกพืชชนิดต่างๆ เช่น 
การวิจยัด้านการปลกูข้าว การปลกูกาแฟ ชา ปลกูพืชผกั ไม้ผล ไม้ยืน
ต้น และการวิจยัด้านสตัว์ปีกและสกุร ศกัยภาพการเลีย้งปศสุตัว์ 
2) การวิจัยและจัดท าแปลงสาธิตทดสอบ ทดลองการปลูกพืชบน
พืน้ท่ีสงูในระบบอนุรักษ์ดินและน า้โดยการส่งเสริมการปลกูแถบหญ้า 
สลบัปลกูพืชชนิดตา่งๆ และการใช้ปุ๋ ยชีวภาพ 
3) วิจยัด้านอนรัุกษ์พนัธุ์กรรมพืช แหลง่อนรัุกษ์พนัธุ์ปลา 
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ด้านงานวิจัย รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการ 

ด้านการสง่เสริมอาชีพภาคการเกษตร 
และนอกภาคการเกษตร การฟืน้ฟูและ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ตอ่)  
 
 
 
 
 

4) วิจัยเก่ียวกับระบบการลดการชะล้างพังทลายของดิน ระบบการ
ท าไร่หมนุเวียน  
5) การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ การพฒันาเทคโนโลยี  เช่น การปลกูหมอ่น
ไหมเพ่ือการแปรรูป และการแปรรูปอาหาร 
6) งานวิจัยเก่ียวกับส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน แหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ 
7) งานวิจัยด้านแหล่งอาหารชุมชนและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
8) งานวิจยัด้านหตัถกรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

9) การศึกษาทางสงัคมและการประเมินผลโครงการของหน่วยงาน
ตา่งๆ 

  ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์    
 หมายเหต ุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
 

    บทบาทงานด้านอ่ืนๆของหน่วยงานบนพืน้ท่ีสูง ได้แก่ การบูรณาการแผนระหว่าง
หนว่ยงานประสานงานกบัหนว่ยงานอ่ืนๆ อ านวยการ รวมทัง้บรูณาการแผนร่วมกบัโครงการพระราชด าริ  
โครงการหลวง เป็นต้น การพฒันาทนุชุมชน การจดัการความรู้ชุมชน  สร้างจิตส านึกให้คนอยู่กบัป่า
จดัสรรงบประมาณเพ่ือจดัการศกึษาพฒันาคณุภาพชีวิต การบ าบดัยาเสพติด การติดตาม ประเมินผล  
จดัเก็บและศกึษาข้อมลูและจดัท าแผนชมุชน   
 

      2) การด าเนินงานของหน่วยงานในเขตพืน้ท่ีอนุรักษ์และนอกเขตอนุรักษ์ 
      จากการสมัภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน ส่วนใหญ่จะด าเนินงานกิจกรรมทัง้ในและนอก
เขตอนรัุกษ์  ร้อยละ 68.75   ด าเนินการในเขตอนรัุกษ์อย่างเดียว ร้อยละ 20.54 และนอกเขตอนรัุกษ์ 
ร้อยละ 10.71  
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กิจกรรมของหน่วยงานในเขตอนุรักษ์ กิจกรรมของหน่วยงานนอกเขตอนุรักษ์ กิจกรรมของหน่วยงานทัง้ในและนอกเขตอนุรักษ์ 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
1.การท างานในพืน้ที่โครงการหลวง โครงการพระราชด าริ พืน้ที่เพ่ือความ
มัน่คง 
2.สง่เสริมและพฒันาอาชีพด้านการเกษตร ให้เกษตรกรผลิตเมลด็พนัธุ์ข้าว
เองได้ โดยเฉพาะที่นิยมบริโภคเพ่ือการยงัชีพ สง่เสริมพืชอ่ืนๆ ชา กาแฟ 
หมอ่นกินผลสด 
3.สง่เสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ด้าน
การเกษตรและเป็นแหลง่เรียนรู้ทางวิชาการ  
4.สง่เสริมการเลีย้งปลาและอนรัุกษ์พนัธุ์ปลา  
5.สง่เสริมการอนรัุกษ์พนัธุ์พืช 
6.งานด้านการทอ่งเที่ยว 
7.จดัหาแหลง่น า้ (ผ่านการอนมุตัิจาก อทุยานแหง่ชาติ ฯ ก่อนเข้าไป
ด าเนินการ) 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
1.การปลกูพืชเพื่อบริโภคและสมนุไพร  
2.โครงการวิจยัและการพฒันาผลิตพืช งานวิจยัและการส ารวจปกป้องพนัธุ์
พืช   
3.ขดุเจาะบอ่น า้บาดาล ระบบประปา เน้นการจดัหาแหลง่น า้เพื่อการ
อปุโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร ด าเนินการจดัหาแหลง่น า้ตามที่ราษฎร
ร้องขอ และจดัหาพืน้ที่ที่เหมาะสมในการเจาะหาแหลง่น า้ 
4.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลีย้งสตัว์ 
5.สง่เสริมการปลกูพืชยางพารา 
6.สง่เสริมด้านการประมง 

 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
1.สง่เสริมการปลกูพืชเศรษฐกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ความรู้ในการปลกู
พืชที่เหมาะสม และสนบัสนนุปัจจยัการผลิต  
2.สง่เสริมสง่เสริมการเลีย้งสตัว์เพ่ือบริโภค เน้นสกุรและสตัว์ปีกการปลกูพืช
อาหารสตัว์  
3.สง่เสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร เชน่ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
สง่เสริมการรวมกลุม่แมบ้่านและกลุม่วสิาหกิจชมุชน  
4.โครงการพฒันาอาชีพเฉพาะด้าน  โครงการพระราชด าริ และโครงการขยาย
ผลโครงการหลวง  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ฯลฯ 
5.จดัหาแหลง่น า้เพื่อการอปุโภค บริโภค และน า้เพื่อการเกษตร ปรับปรุงระบบ
คณุภาพน า้ น า้บาดาล 
6. สง่เสริมการท าการเกษตรแบบวนเกษตร  
7.ก่อสร้างฝาย และอา่งเก็บน า้ เพ่ือกกัเก็บน า้ 

 
ด้านสังคม 
1.ให้บริการด้านตรวจสขุภาพ บริการวางแผนครอบครัว บริการตรวจมะเร็ง
ปากมดลกู ด้านทนัตกรรมและสง่เสริมสขุภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก 
2. พฒันาศกัยภาพของชมุชนพืน้ที่สงูด้านการดแูลสขุภาพ (สร้างแกนน า-   
อสม.) 
3. งานสวสัดิการด้านสงัคม ลงทะเบียนและควบคมุการอพยพเคลื่อนย้าย
แรงงานตา่งด้าว จดัท าข้อมลูพืน้ฐาน 

ด้านสังคม 
1. การบริการด้านสาธารณสขุ 
2.การจดัการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยั 
3.สง่เสริมด้านวฒันธรรมและสืบทอดภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

ด้านสังคม 
1.งานพฒันาด้านชมุชน การพฒันาทนุชมุชนและขบัเคลื่อนแผนชมุชน พฒันา
คณุภาพชีวิตของคนในหมูบ้่านและชมุชน เชน่ การพฒันาคน เศรษฐกิจ และ
สงัคม 
2.จดัการศกึษาและเตรียมความพร้อมในการศกึษาให้แกผู่้ที่สนใจ เด็กเล็ก ผู้ไม่
รู้หนงัสือ รวมทัง้การให้การศกึษาขัน้พืน้ฐานและภาคบงัคบั 
3.จดักิจกรรมการศกึษานอกโรงเรียนเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต 

บทที่ 5 
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4.การจดัการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยั 4.ให้บริการด้านสาธารณสขุ ท างานเน้นสร้างเสริมสขุภาพ อนามยัของคนใน
ชมุชน 
5.สง่เสริมการรวมกลุม่ชมุชนด้านตา่งๆ เชน่  การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี กลุม่ออมทรัพย์ 

ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
1.จดัท าระบบอนรัุกษ์ดินและน า้ การปลกูพืชผสมสาน   
 2.สง่เสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคทีทางการเกษตร/สง่เสริมการใช้
พืชปุ๋ ยสด ปรับปรุงบ ารุงดิน 
3.สง่เสริมการปลกูหญ้าแฝก  การท าสารสกดัชีวภาพการฟืน้ฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
4.งานอนรัุกษ์ต้นน า้ รักษาต้นน า้  เชน่ การจดัท าฝายต้นน า้ และจดัตัง้กลุม่
ผู้ ใช้น า 
5.การป้องกนัและบกุรุกพืน้ที่ป่า ปลกูป่า การฟืน้ฟสูภาพป่า และการท าแนว
ป้องกนัไฟป่า 
6. จดัท าเขตอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์น า้ 

ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
1.การจดัระบบอนรัุกษ์ดินและน า้ สง่เสริมและสาธิตการใช้โดยใช้ปุ๋ ยพืชสด 
การผลิตปุ๋ ยหมกัและปุ๋ ยอินทรีย์น า้ การปรับปรุงบ ารุงดิน และอบรมหมอดิน
อาสา  
2. ให้รักษาป่า  ฟืน้ฟพูืน้ที่ป่า (คุ้มครองห้ามมีการบกุรุก)  
3.การตรวจเอกสารสทิธ์ิ โดยพืน้ที่ของชมุชนในเขตอนรัุกษ์และนอกเขต
อนรัุกษ์ 

ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
1. จดัท าระบบอนรัุกษ์ดินและน า้  ท าขัน้บนัไดดิน วางแนวระดบั ป้องกนัการ  
ชะล้างพงัทลายของดิน และจดัท าฝายต้นน า้ในพืน้ที่ ปลกูพืชไม้ยืนต้น
ผสมผสาน สง่เสริมการปลกูหญ้าแฝก  
2.ด าเนินงานโครงการพฒันาที่ดินชมุชนบนพืน้ที่สงูนอกเขตอนรัุกษ์หรือในพืน้ที่ 
สปก ป้องกนัการบกุรุกพืน้ที่ป่า 
3.เกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ ยพืชสด  
4.การป้องกนัและดแูลรักษาป่า การป้องกนัไฟป่าและปลกูป่าทดแทนป่าเสื่อม
โทรม 
5.สร้างจิตส านึกในการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ด้านความมั่นคง 
1.การแก้ไขปัญหาการปลกูพืชเสพตดิ ควบคมุและป้องกนัปัญหายาเสพตดิ 
2.งานด้านความมัน่คงตามแนวชายแดนและพฒันาชมุชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.งานด้านการสร้างจิตส านึกและฝึกอบรมป้องตนเอง 

ด้านอื่นๆ 
งานด้านวิจยัและวิชาการ   งานประสานกบัหน่วยงานอื่นๆ 

ด้านอื่นๆ 
1.ด้านการพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการ 
2.สนบัสนนุการใช้พลงังานทดแทน 

ด้านอื่นๆ 
1.ประสานหน่วยงานตา่งๆ กบัเกษตรกรและอ านวยความสะดวก  
บรูณาการแผนและตดิตามประเมินผล 
2. การส ารวจและจดัเก็บข้อมลูระดบัชมุชน 
3.การป้องกนัและลดผลกระทบจากสาธารณภยั 

 
  ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์  
  หมายเหต:ุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  

บทที่ 5 

5-27 
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  5.2.2 ผลการศึกษาถงึผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลก ภูมิภาค ทศิทางของ

ประเทศต่อพืน้ท่ีสูง 

    จากการสัมภาษณ์ผู้ แทนหน่วยงาน ถึงผลกระทบเชิงบวกของการเปล่ียนแปลงบริบท
โลก ภูมิภาค ทิศทางของประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อพืน้ท่ีสูง ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.71 เห็นว่าชุมชน
สามารถใช้ข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากเชิงวฒันธรรมในการสร้าง  
มลูคา่เพิ่มให้สินค้าและบริการ รองลงมา ได้แก่ โอกาสในการสร้างงานและรายได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 79.76 
การเคล่ือนย้ายแรงงานจากพืน้ท่ีสูงสู่ชุมชนเมือง ท าให้สามารถน ารายได้สู่ชุมชนบนพืน้ท่ีสูง ร้อยละ 
58.33 การแลกเปล่ียนวฒันธรรมและเทคโนโลยี ถ่ายทอดภูมิปัญญา และการติดต่อส่ือสารเพิ่มขึน้ 
และคนบนพืน้ท่ีสงูได้รับการศกึษาเพิ่มขึน้และมีสขุอนามยัดีขึน้  ร้อยละ 5.95 เป็นต้น 
 

ผลกระทบเชิงบวก จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

1.ใช้ข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากเชิงวฒันธรรมในการ
สร้างมลูเพิม่ให้สนิค้าและบริการ 

72 85.71 

2.โอกาสในการสร้างงานและรายได้เพิม่ขึน้ 67 79.76 

 3.การเคลือ่นย้ายแรงงานจากพืน้ท่ีสงูสูช่มุชนเมืองสามารถรายได้สูช่มุชนบนพืน้ท่ีสงู  49 58.33 

4.การแลกเปลีย่นวฒันธรรมและเทคโนโลยี ถ่ายทอดภมูิปัญญา และการติดตอ่สือ่สาร
เพิ่มขึน้ ชว่ยปรับโลกทรรศน์ 

5 5.95 

5.การแลกเปลีย่นด้านสนิค้าและบริการ เช่น การสร้างรายได้จากการทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ 4 4.76 

6.คนบนพืน้ท่ีสงูได้รับการศกึษาเพิ่มขึน้และมีสขุอนามยัดีขึน้ 5 5.95 

7.การกระตุ้นให้ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูเห็นคณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึน้ และมีการใช้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2 2.38 

8.อื่นๆ มีอ านาจการตอ่รองสงูขึน้ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง เนื่องจากมีการเคลือ่นย้าย
แรงงานออกนอกชมุชน การสร้างมลูคา่เพิม่ทางด้านวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน เช่น ผ้าใย
กญัชง 

3 3.57 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ 
 

    ส าหรับผลกระทบเชิงลบของการเปล่ียนแปลงบริบทโลก ภูมิภาค ทิศทางของประเทศท่ี
จะส่งผลกระทบต่อพืน้ท่ีสูง  ผู้แทนหน่วยงานส่วนใหญ่ระบุว่า ร้อยละ 91.67 ความขดัแย้งของการใช้
ทรัพยากรเพ่ือสร้างโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทของโลก เช่น การบกุรุกป่าเพ่ือขยายพืน้ท่ีท ากิน 
การใช้น า้ เป็นต้น รองลงมา ได้แก่ ต้นทนุการผลิตและต้นคา่ขนสง่สงูขึน้(ปัจจยัการผลิตและราคาน า้มนั) 
และการเส่ียงตอ่ภาวะขาดแคลนพลงังานในอนาคต ร้อยละ 75.00 การเคล่ือนย้ายแรงงานจากพืน้ท่ีสงูสู่
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ชุมชนเมืองมีผลกระทบด้านขาดแคลนแรงงานในชุมชน ร้อยละ 69.05 การผลิตพืชผักอาจได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี (FTA) ร้อยละ 64.29  และการเคล่ือนย้ายแรงงานตา่งด้าวสู่พืน้ท่ีสูง 
ร้อยละ 63.10 เป็นต้น 
 

ผลกระทบเชิงลบ จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

1.ความขดัแย้งของการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบท
ของโลก เช่น การบกุรุกป่าเพื่อขยายพืน้ท่ีท ากิน การใช้น า้ เป็นต้น 

77 91.67 

2.การผลติพืชผกัอาจได้รับผลกระทบจาการเปิดการค้า (FTA) 54 64.29 

3.การเคลื่อนย้ายแรงงานจากพืน้ที่สงูสู่ชุมชนเมืองมีผลกระทบด้านขาด
แคลนแรงงานในชมุชน 

58 69.05 

4. การเคลือ่นย้ายแรงงานตา่งด้าวสูพ่ืน้ท่ีสงู 53 63.10 

5.ต้นทุนการผลิตและต้นค่าขนส่งสงูขึน้(ปัจจัยการผลิตและราคาน า้มนั) 
และเสีย่งตอ่ภาวะขาดแคลนพลงังานในอนาคต 

63 75.00 

6.การบริโภคนิยม (สนิค้าฟุ่ มเฟือยเพิ่มขึน้) การน าวฒันธรรมสมยัใหม่เข้าสู่
ชมุชนท าให้วิถีชีวิตเปลีย่นแปลง เช่น วฒันธรรมการแตง่กาย เป็นต้น 

3 3.57 

7.วัฒนธรรมเมืองเข้ามาท าให้ชุมชนตัง้รับไม่ทัน  การพึ่งตนเองลดลง 
ครอบครัวขาดความอบอุน่ และไมไ่ด้ดแูลเอาใจใส ่ขาดส านกึรักท้องถ่ิน 

5 5.95 

8.เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ เช่น การสง่เสริมการทอ่งเที่ยว
ท าให้มีการบกุรุกพืน้ท่ีป่าเพิ่มขึน้ 

2 2.38 

9. การสร้างปัญหาให้ชุมชนเมืองในกรณีเคลื่อนย้ายลงสู่พืน้ราบ เช่น ยา
เสพติด การค้ามนษุย์ 

2 2.38 

10. การเข้าไปพฒันาจากหนว่ยงานอาจท าให้เกิดความขดัแย้งระดบัชมุชน 2 2.38 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ 
 

    ส าหรับความเห็นด้านการเปล่ียนแปลงสภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อพืน้ท่ีสูง 
ในช่วง 10 ปีข้างหน้า จากการสมัภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน ได้ระบวุ่ามีผลกระทบเชิงลบมากกว่าเชิงบวก  
โดยผลกระทบเชิงบวกของสภาวะโลกร้อนท่ีจะส่งผลกระทบต่อพืน้ท่ีสงู ส่วนใหญ่ร้อยละ 11.90 ระบวุ่า 
ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูจะต้องมีการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึน้ โดยชาวบ้านหวง
แหนทรัพยากรเพิ่มขึน้และหนัมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึน้ รวมทัง้การส่งเสริมการปลูกป่า และเห็นว่า
พืน้ท่ีสงูสามารถเป็นแหล่งผลิตน า้ อาหารและเป็นแหล่งหลบภยั รองลงมา ได้แก่ มีโอกาสในการสร้าง
รายได้ เช่น เป็นแหล่ง carbon sink  แหล่งพลงังาน  การสร้างบ้านดินบนพืน้ท่ีสงู  แหล่งท่องเท่ียว ร้อย
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ละ7.14 การปรับปรุงพนัธุ์พืชบางชนิดท าได้ง่ายขึน้ พืชบางชนิดเติบโตได้ดี  เช่น ข้าวหรือพืชบางชนิดท่ี
ต้องการแสงแดด ในการเจริญเติบโต ผลผลิตมากขึน้และมีนโยบายไปสู่พืน้ท่ีสงูเพิ่มมากขึน้ การปรับตวั
ของคนบนพืน้ท่ีสงู ตระหนกัถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  ร้อยละ 5.95 
 

ผลกระทบเชิงบวก จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

1.โอกาสในการสร้างรายได้ เชน่ เป็นแหลง่ carbon sink  แหลง่พลงังานการ
สร้างบ้านดินบนพืน้ท่ีสงู แหลง่ท่องเท่ียว 

6 7.14 

2.โอกาสในการท่ีจะเป็นแหลง่ผลิตน า้ อาหารและเป็นแหลง่หลบภยั  10 11.90 
3.มีการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึน้ โดยชาวบ้านหวง
แหนทรัพยากรเพ่ิมขึน้/กลบัมาสนใจสิ่งแวดล้อมากขึน้ สง่เสริมการปลกูป่า 

10 11.90 

4.การปรับปรุงพนัธุ์พืชบางชนิดท าได้ง่ายขึน้ พืชบางชนิดเติบโตได้ดี  เช่น ข้าว
หรือพืชบางชนิดท่ีต้องการแสงแดด ในการเจริญเติบโต ผลผลติมากขึน้ 

5 5.95 

5.อื่นๆ เช่น นโยบายไปสูพื่น้ท่ีสงูเพ่ิมมากขึน้ การปรับตวัของคนบนพืน้ท่ีสงู 
ตระหนกัถงึผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

5 5.95 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ 

 
    สว่นผลกระทบเชิงลบของสภาวะโลกร้อนท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่พืน้ท่ีสงู ส่วนใหญ่ร้อยละ 
86.90 ระบวุ่า ระบบนิเวศน์เสียสมดลุ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงร้อยละ 25-30  สตัว์ป่า
ลดลง ฯลฯ รองลงมา ขาดแคลนน า้และผลกระทบต่อระบบการผลิตพืช  เช่น พืชเมืองหนาวได้รับ
ผลกระทบ พืน้ท่ีเพาะปลูกลดลง ร้อยละ 85.71 ภัยแล้ง  ร้อยละ 80.95 น า้ท่วม ดินโคลนถล่ม ร้อยละ 
79.76  และภาวะขาดแคลนอาหาร ร้อยละ 71.43 เป็นต้น 
 

ผลกระทบเชิงลบ จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

1.ขาดแคลนน า้ 72 85.71 

2.ภยัแล้ง 68 80.95 

3.น า้ทว่ม ดินโคลนถลม่ 67 79.76 

4.ผลกระทบตอ่ระบบการผลติพชื  เช่น พืชเมืองหนาวได้รับผลกระทบ พืน้ท่ีเพาะปลกู
ลดลง 

72 85.71 

5.ขาดแคลนอาหาร 60 71.43 

6.ระบบนิเวศน์เสยีสมดลุ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงร้อยละ 25-30  สตัว์
ป่าลดลง 

73 86.90 
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ผลกระทบเชิงลบ จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

7.สภาพอากาศเปลีย่นแปลงไมเ่ป็นไปตามฤดกูาลปกติ/ไมส่ามารถควบคมุฤดกูาลได้ 4 4.76 

8.พฤติกรรมด้านบริโภค และวฒันธรรมของชมุชนเปลีย่นแปลงไปหนัมาใช้สิง่อ านวย
ความสะดวกเพิม่ขึน้ ท าให้เพิ่มคา่ใช้จ่าย  เช่น คา่ไฟฟ้า 

4 4.76 

9.ผลกระทบตอ่สขุอนามยัเกิดโรคติดเชือ้ โรคระบาดใหม่ๆ  และยงุเพิ่มมากขึน้ 3 3.57 

10.เกิดมลพิษด้านอากาศ  ไฟป่า หมอก และควนั เพิม่ขึน้ 5 5.95 

11.ความขดัแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การบกุรุกพืน้ท่ีจากคนภายนอกเพิ่มขึน้  
ในชมุชนเดยีวกนั หรือระหวา่งชมุชน 

5 5.95 

12.ผลกระทบตอ่การทอ่งเทีย่ว 3 3.57 

13.การเคลือ่นย้ายชมุชนบนพืน้ที่สงูไปบกุรุกพืน้ท่ีใหม ่ 3 3.57 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ 
 

  5.2.3 ข้อคิดเหน็เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาพืน้ท่ีสูง   

    จากการสัมภาษณ์ผู้ แทนหน่วยงาน เ ก่ียวกับ แนวทางการพัฒนาบนพืน้ ท่ีสูง 
มีความเห็นว่า ร้อยละ 92.86 ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานทุนท่ีมีความส าคญัต่อ
ศกัยภาพและโอกาสการพฒันาบนพืน้ท่ีสูง รองลงมาเป็นทุนทางสงัคม ร้อยละ 90.48 ทุนทรัพยากร
มนุษย์ร้อยละ 84.52 และทุนกายภาพ ร้อยละ 64.29 ตามล าดบั ส าหรับฐานทุนดงักล่าวเม่ือน ามา
เช่ือมโยงเพ่ือแนวทางการพฒันาบนพืน้ท่ีสงู ในมิติด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด
ดงันี ้
 

     1) แนวทางด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
     จากการสมัภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.62 เห็นว่า ควรอนรัุกษ์
ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง รองลงมา ควรมีการวางแผนการใช้ท่ีดินให้
เหมาะสม ร้อยละ 91.67 ลดการใช้สารเคมีร้อยละ 89.29 การดแูลทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถใช้ได้
อย่างคุ้มคา่ เช่น ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ร้อยละ 88.10 และ การสร้างแหล่งอาหารชมุชน ตาม
แนวพระราชด าริด้านธนาคารอาหาร (food bank) ร้อยละ 80.95 เป็นต้น 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

1.การอนรัุกษ์ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละใช้ประโยชน์อย่างตอ่เน่ือง 82 97.62 

2.การดแูลทรัพยากรธรรมชาตใิห้สามารถใช้ได้อย่างคุ้มคา่ เช่น ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 74 88.10 

3.การสร้างแหล่งอาหารชมุชน ตามแนวพระราชด าริด้านธนาคาร(food bank) 68 80.95 

4.การสร้างแหล่งพลงังานทดแทน  เช่น พลงังานน า้ พลงังานลม  ธนาคารฟืน  และพลงัชีวมวล 62 73.81 

5.การสร้างรายได้จากฐานทนุทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เช่น  carbon sink,  tree bank เป็นต้น 65 77.38 

6.การวางแผนการใช้ท่ีดนิให้เหมาะสม 77 91.67 
7.การลดการใช้สารเคมี 75 89.29 

8.การบริหารจดัการเพ่ือกระจายผลประโยชน์อย่างสมดลุและเป็นธรรม 66 78.57 

9.อ่ืนๆ เช่น การรวมกลุ่มดแูลทรัพยากรธรรมชาติ  การบูรณาการ แลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่าง
ชนเผ่า การอนุรักษ์พืชท้องถิ่น  ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้าง
จิตส านกึให้เกิดความเข้าใจและหวงแหนทรัพยากรให้เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืนในชมุชน 

4 4.76 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ 
 

     2) แนวทางด้านเศรษฐกิจ 
     จากการสมัภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.81 เห็นว่า ควรให้ชมุชน
บนพืน้ท่ีสูงมีอาชีพและรายได้เพียงพอบนฐานทรัพยากร และการพึ่งพิงปัจจยัการผลิตภายในชุมชน 
รองลงมา ควรสร้างรายได้และลดรายจ่าย ลดต้นทนุการผลิต และการใช้ฐานทรัพยากรในการผลิตอย่าง
มีประสิทธิภาพทัง้ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ร้อยละ 88.10  ควรส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชมุชน 
หรือพฒันาผลิตภณัฑ์ชมุชน ร้อยละ 79.76 และควรมีแนวทางการผลิตข้าวให้พอกิน  การรวมกลุ่มด้าน
การผลิตและการตลาด  การสง่เสริมการทอ่งเท่ียว ร้อยละ 10.71 ตามล าดบั 
 

ด้านเศรษฐกิจ จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

1.การสร้างรายได้และลดรายจ่าย  ลดต้นทนุการผลิต 74 88.10 

2.การมีอาชีพและรายได้เพียงพอบนฐานทรัพยากร และการพึง่พิงปัจจยัการผลิตภายในชมุชน 83 98.81 

3.การใช้ฐานทรัพยากรในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 74 88.10 

4.ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชมุชน หรือพฒันาผลิตภณัฑ์ชมุชน 67 79.76 

5. อ่ืนๆ เช่น การผลิตข้าวให้พอกิน การรวมกลุ่มด้านการผลิตและการตลาด การส่งเสริมการทอ่งเท่ียว 9 10.71 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ 
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     3) แนวทางด้านสังคม 
     จากการสัมภาษณ์ผู้ แทนหน่วยงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.67 เห็นว่า ควรพัฒนา
ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  รองลงมาควรมีการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เช่น 
สขุอนามยั สวสัดิการ ฯลฯ ร้อยละ 90.48 ใช้ข้อได้เปรียบด้านภูมิปัญญาจากภายนอกและองค์ความรู้
ตา่งๆของชุมชนเองและจากแนวพระราชด าริ และหน่วยงานตา่งๆ ในการสร้างเอกลกัษณ์ให้กับชุมชน 
และส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการในรูปแบบกลุ่มเพ่ือพึ่งพาตนเอง ร้อยละ 88.10 ส่งเสริมชมุชนปลอด
ยาเสพติด อบายมขุ และปลกูฝังจิตส านึกให้แก่เด็ก และเยาวชน เช่น ความภาคภูมิใจในชนเผ่า ความ
ออ่นน้อมถ่อมตน กตญัญ ูและความรับผิดชอบ ร้อยละ 83.33 เป็นต้น 

ด้านสงัคม  จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

1. พฒันาชมุชนให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ 77 91.67 
2. ใช้ข้อได้เปรียบด้านภมูิปัญญาและองค์ความรู้ตา่งๆของชมุชนเองและจากแนว
พระราชด าริ  และหน่วยงานตา่งๆ สร้างเอกลกัษณ์ให้กบัชมุชน 

74 88.10 

3. การรักษาฟืน้ฟูวฒันธรรม การส่งเสริม อนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น ทัง้รูปแบบและคณุคา่ 
ตลอดจนแลกเปล่ียนวฒันธรรม 

71 84.52 

4. การพฒันาด้านคณุภาพชีวติ เช่น สขุอนามยั สวสัดกิาร ฯลฯ 76 90.48 
5. ส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการในรูปแบบกลุ่มเพ่ือพึง่พาตนเอง 74 88.10 
6. ส่งเสริมการศกึษาตลอดชีวติ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ด้านตา่งๆ 68 80.95 
7. ชมุชนปลอดยาเสพตดิ อบายมขุ 70 83.33 
8. สร้างภาคีเครือข่าย 68 80.95 
9. เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ช่วยเหลือแบง่ปันซึง่กนั และกนั 66 78.57 
10. ปลกูฝังจิตส านึกให้แก่เด็ก และเยาวชน เช่น ความภาคภมูิใจในชนเผ่า ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน กตญัญ ูและความรับผิดชอบ 

70 83.33 

11. อ่ืนๆ การบรูณาการองค์ความรู้ระหวา่งชนเผ่า และการปรับทศันคตด้ิานการคมุก าเนิด 5 5.95 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ 
 

 5.3 ผลการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
  การจดัประชมุกลุ่มย่อย ร่วมกับผู้ แทนชมุชน และหน่วยงานในพืน้ท่ี 20 จงัหวดั จ านวน 20 
ครัง้ มีผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 591 ราย (รายละเอียดในภาคผนวก) เพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลกระทบจากการพัฒนาท่ีผ่านมา ศกัยภาพและโอกาสในการพัฒนา และประเด็นการพัฒนาและ
ข้อเสนอทางเลือก ท่ีส าคญั เช่น การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม และการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบการจดัท ายทุธศาสตร์ตอ่ไป โดยสรุปผลการจดัการประชมุ
กลุม่ยอ่ยรายจงัหวดัรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
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  5.3.1 ผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคจากการพัฒนาที่ผ่านมา 

    ด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

การพฒันาท่ีผ่านมามีปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท าให้ทรัพยากรป่าไม้ น า้ ระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพลดลง และดินเส่ือม
โทรม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ภาวะเศรษฐกิจจากภายนอกท่ีท าให้การเกิดการผลิตเกษตรเชิงเด่ียว เช่น ข้าวโพด
กะหล ่า มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างเข้มข้น ซึ่งเป็นตวัเร่งให้การความเส่ือมโทรมของสภาพดิน
เกิดปัญหาหมอกควนัจากการเผาตอซงัข้าวโพด และให้เกิดการบุกรุกพืน้ท่ีป่ามากขึน้ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ขยายพืน้ท่ีการปลกูพืชเชิงเด่ียว ได้แก่ ด้านนโยบายของรัฐบาลในการประกนัราคาและการสนบัสนนุจาก
นายทนุภายนอก 

2) ผลผลิตด้านการเกษตรตกต ่าท าให้รายได้เกษตรกรลดลงจึงเกิดการเคล่ือนย้าย
แรงงานภาคการเกษตรเพ่ือลงมาท างานในเมืองโดยท าการรับจ้างทั่วไปและงานบริการต่างๆ เช่น 
พนกังานล้างจาน แรงงานก่อสร้าง สง่ผลกระทบตอ่แรงงานภาคการเกษตรในปัจจบุนั 

3) การแก้ไขปัญหาความยากจน ยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ยงัมีความเหล่ือม
ล า้ด้านสงัคมและการกระจายรายได้ท่ีแตกตา่งกนัในหลายพืน้ท่ี ความยากจนเน่ืองจากชมุชนบนพืน้ท่ีสงู
มีอาชีพน้อย สภาพพืน้ท่ีไม่เหมาะสมต่อการเกษตรจึงไม่สามารถปลูกข้าวไร่ได้เพียงพอต่อการบริโภค
และรายได้จากภาคการเกษตรน้อย 

4) ปัญหาการตลาดยงัขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรและงานหัตกรรมของ
ชมุชน  

5) จากการพฒันาด้านการท่องเท่ียว ยงัขาดการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ ท าให้เป็น
การท าลายและก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสงู 

6) มีการบกุรุกพืน้ท่ีป่าเพ่ือขยายพืน้ท่ีด้านการเกษตร และการลกัลอบตดัไม้ในพืน้ท่ีป่า
สงวน รวมถึงการบกุรุกพืน้ท่ีป่าจากนายทนุภายนอกเพ่ือปลกูยางพารา สร้างรีสอร์ท เป็นต้น ปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่การบกุรุกพืน้ท่ีป่า ได้แก่ การเพิ่มขึน้ของประชากรท าให้เกิดการบกุรุกพืน้ท่ีป่าเพ่ือขยายพืน้ท่ีท ากิน
ให้พอเพียงตอ่การด ารงชีวิต และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ทัง้จากคนบนพืน้ท่ีสงูเองและจากคนพืน้ราบ  
การบงัคบัใช้กฎหมายไม่ชดัเจนก็จะท าให้ไม่สามารถควบคมุพืน้ท่ีป่าได้ โดยพืน้ท่ีสูงถูกพฒันาไปเป็น
แหล่งท่องเท่ียว  ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องไม่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์อย่างจริงจัง  ตลอดจนขาด
จิตส านกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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7) สถานการณ์แหล่งน า้เพ่ือการเกษตร เพ่ืออปุโภคบริโภคบนพืน้ท่ีสงูไม่เพียงพอ   และ
ขาดการบริหารจดัการแหล่งน า้ ท าให้เกิดการขาดแคลนน า้ อาศยัน า้ฝนและประปาภูเขา ในฤดแูล้งขาด
แคลนด้านการเกษตร และการอปุโภคบริโภค รวมทัง้ความขดัแย้งเร่ืองแย่งกนัใช้น า้ และสารเคมีท่ีลงสู่
ชมุชนพืน้ราบ 

8) การใช้ประโยชน์จากท่ีดนิไมเ่หมาะสม เชน่ การท าการเกษตรในพืน้ท่ีต้นน า้ท่ีมีความ
ลาดชนั  การสร้างรีสอร์ทของนายทนุ เป็นต้น 

9) ปัญหาด้านกรรมสิทธ์ิในพืน้ท่ีท ากิน ไมมี่ท่ีดนิท ากิน ขอบเขตท่ีอยูอ่าศยั 
10) สถานการณ์การเผาไร่บนพืน้ท่ีสูงท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เน่ืองจากมีการขยายตัว

เพิ่มขึน้ของการปลกูพืชไร่ ประกอบกบัชุมชนบนพืน้ท่ีสงูมีความเช่ือเก่ียวกบัการเผาไร่ท าให้วชัพืชไม่ขึน้
และดนิจะดีกวา่บริเวณท่ีไมเ่ผา  รวมถึงการเผาป่าเน่ืองจากการเข้าไปหาของป่า เช่น เห็ดถอบ ผกัหวาน
ป่า 

11) ปัญหาน า้ทว่ม/ดนิถลม่ ซึง่เกิดผลกระทบตอ่คนพืน้ราบ/คนท่ีอยู่ตามร่องเขา ซึ่งเกิด
จากการตดัไม้ท าลายป่า 

12) ปัญหาด้านการประมงและสัตว์ป่าลดลง  เน่ืองจากทรัพยากรประมงและสตัว์ถูก
ท าลาย และสภาพแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์น า้เส่ือมโทรม   

13) การขาดความรู้อยา่งเป็นระบบของคนในชมุชนบนพืน้ท่ีสงู เน่ืองจากยงัขาดความรู้ 
ท่ีเหมาะสม เชน่ การใช้สารเคมีในพืน้ท่ีต้นน า้ ซึ่งส่งผลกระทบตอ่คณุภาพน า้ในพืน้ท่ีกลางน า้และปลาย
น า้ ปัญหาด้านสขุภาพของเกษตรกร ขาดความรู้ในการใช้ท่ีดนิเน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีลาดชนัมากประกอบ
กบัเกษตรกรไถดินลงตามพืน้ท่ีลาดชนัท าให้เกิดการชะล้างพงัทลายของหน้าดิน รวมทัง้ขาดความรู้ใน
การจดัการเพ่ือการเลีย้งสตัว์ซึ่งในพืน้ท่ีมีการเลีย้งสตัว์เพ่ือบริโภคเป็นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นการเลีย้ง
แบบปลอ่ย  

14) การพัฒนาท่ีผ่านมายังขาดการสืบสานองค์ความรู้ทางด้านงานหัตกรรมท้องถ่ิน  
ขาดการตอ่ยอดและสง่เสริมภมูิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดมลูคา่ ตลอดจนขาดหน่วยงานเข้าไปสนบัสนนุและ
พฒันารูปแบบงานหตัถกรรมให้เกิดเอกลกัษณ์ 

15) ชาวเขายงัไม่ยอมรับความรู้ใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะขัน้ตอนท่ียุ่งยาก
ซบัซ้อน และขาดการน าความรู้จากการอบรมสาธิตไปใช้ในการพฒันาด้านการเกษตรของตนเองและ
ขยายตอ่ให้ภายในชมุชน รวมถึงการรับรู้ขา่วสาร ด้านเทคโนโลยี ตา่งๆ ยงัเข้าไม่ถึงบนพืน้ท่ีสงู เน่ืองจาก
การคมนาคมไมส่ะดวกและอปุกรณ์ส่ือสารมีน้อย เชน่ โสตทศันปูกรณ์ ฯลฯ 

16) ปัญหาด้านพลังงาน เน่ืองจากขาดการน าพลังงานธรรมชาติมาใช้เป็นแหล่ง
พลงังานทดแทน และขาดพลงังานฟ้าในบางพืน้ท่ี 



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่ 5 
โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ที่สงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องค์การมหาชน)                              5- 36 

 

17) การพฒันาท าให้ปัจจยัโครงสร้างพืน้ฐานดีขึน้ แตย่งัไม่ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีเช่น การ
คมนาคมสะดวก  แต่มีผลกระทบเช่นกัน  การท าถนน อาจท าให้เกิดปัญหาดินถล่มตามมา และ เกิด
ปัญหาไม้เถ่ือนตามมาด้วยเชน่กนั ผลจากการพฒันาด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า การคมนาคม ท าให้
เกิดมีการอพยพเข้าในพืน้ท่ีของนายทนุ คนพืน้ราบ 

18) การป้องกนัสาธารณภยั มีการจดัท าแผนท่ีเส่ียงภยั น า้ป่าไหลหลาก ไฟป่า ฝึกซ้อม
ชาวบ้าน หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องให้รับรู้ การใช้เคร่ืองมือ การอพยพประชาชนในพืน้ท่ี 

 

ด้านสงัคม การศกึษา สขุอนามยัและความมัน่คง 
1) มีการเคล่ือนย้ายเข้าสู่เมืองเพ่ือท างานและเข้ามาศึกษาในตวัเมือง ท าให้วิถีชีวิต

เปล่ียนไป เกิดการเลียนแบบพฤตกิรรม เยาวชนรุ่นใหม่เร่ิมไม่ยอมรับวฒันธรรมชนเผ่า เร่ิมรับวฒันธรรม
ใหม่ๆ  การสืบทอดลดลง รวมทัง้การเคล่ือนย้ายมาท างานบนพืน้ราบท าให้เด็กและคนชราบนพืน้ท่ีสูงถกู
ทอดทิง้ 

2) ผลจากการพฒันาท าให้โครงสร้างทางสงัคมออ่นแอเปล่ียนแปลง เช่น ครอบครัวขาด
ความอบอุ่น การสืบสอดวฒันธรรมเร่ิมลดลง มีการบริโภคนิยมเพิ่มมากขึน้ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
วิถีชีวิตของชาวเขา เช่น เกิดภาวะหนีส้ินจากการกู้ เงินจากแหล่งต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการสิ่ง
อ านวยความสะดวกตา่งๆ แหลง่เงินทนุจะเป็นกองทนุหมูบ้่าน ธกส. เป็นต้น 

3) การอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย มีโดยการอพยพส่วนใหญ่ ได้แก่ แรงงานตา่ง
ด้าว ซึ่งผลกระทบจากการเคล่ือนย้ายแรงงานตา่งด้าว ท าให้มีการบกุรุกขยายพืน้ท่ีท ากินอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้ขาดโอกาสในการเข้าบริการจากภาครัฐ และเป็นกลุม่เส่ียงตอ่ปัญหายาเสพตดิ 

4) วิถีชีวิตและความเช่ือของบางชนเผ่าบนพืน้ท่ีสูงเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมจาก
หนว่ยงาน 

5) การพัฒนาด้านสาธารณสุขด าเนินการได้ทั่วถึงมากขึน้ การรักษาพยาบาลยงัเป็น
การใช้วิธีการรักษาตามความเช่ือ ควบคู่ไปกับการรักษาสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามมีบางพืน้ท่ีท่ียังไม่
ยอมรับการบริการ เช่น การฉีดวคัซีน การวางแผนครอบครัว เป็นต้น ท าให้อตัราการเกิดยงัสงูกว่าพืน้
ราบ   

6) สขุอนามยัของประชากรพืน้ท่ีสงูมี ลกัษณะท่ียึดติดกบัวฒันธรรม และวิถีชิวิต ท าให้
สุขอนามยัในการด ารงชีพยงัไม่เหมาะสม ทัง้ด้านท่ีอยู่อาศยั ลกัษณะการกิน ความสะอาด  ท าให้เกิด
โรคภยัตา่งๆ เชน่ โรคทางเดนิอาหาร โรคพยาธิ  ขาดสารอาหาร  ไข้เลือดออก และมาเลเรีย  โรคชิคนุกนุ
ยา่เป็นต้น   



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่ 5 
โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ที่สงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องค์การมหาชน)                              5- 37 

 

7) ปัญหาเร่ืองการให้สญัชาติ การขอสญัชาติ และการพิสจูน์สญัชาติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบริเวณศนูย์อพยพ รวมถึงสถานการณ์การอพยพย้ายถ่ิน การเคล่ือนย้ายแรงงานของกลุ่มชนเผ่าท่ีมี
เครือขา่ยตามแนวชายแดน  

8) การรวมกลุ่มของคนบนพืน้ท่ีสูง ได้มีการเตรียมความพร้อมกลุ่มในการจัดตัง้กลุ่ม
สหกรณ์  

9) เยาวชนบนพืน้ท่ีสูงมีสิทธิในการเข้าเรียนหนังสือ แต่การศึกษาอาจจะไม่ตรงกับ
ความต้องการและไม่สอดคล้องกับบริบทของพืน้ท่ี เช่น การเรียนไม่เน้นสอนเก่ียวกับอาชีพท่ีสามารถ
น าไปใช้ได้จริงในพืน้ท่ี  

10) ปัญหายาเสพติด เพราะในพืน้ท่ีสงูเป็นแหล่งพกัและแหล่งจ าหน่าย ซึ่งมีผู้ อิทธิผล
เข้ามาเก่ียวข้อง รวมถึงสถานการณ์การเสพยาบ้าของเยาวชนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ และมีการลกัลอบ
น าเข้าไปบนชมุชนพืน้ท่ีสงู 

11) พืน้ท่ีติดแนวชายแดน มีลกัษณะเป็นหย่อมบ้านพืน้ท่ีอยู่ห่างไกลกนั การเข้าถึงของ
หนว่ยงานของรัฐต้องใช้ระยะเวลาในการเดนิทางมาก เน่ืองจากการเข้าไปในพืน้ท่ีล าบาก 

12) การพฒันาท่ีผ่านมาไม่ได้เน้นในเร่ืองของการพึ่งพาตนเอง เน้นทางด้านเศรษฐกิจ
มากเกินไป ท าให้ชุมชนไม่สามารถปรับตวัได้ทนักับการเปล่ียนแปลง ไม่มีภูมิคุ้มกนั ชุมชนอ่อนแอเกิด
ปัญหาตา่งๆตามมา เชน่ โรคเอดส์ ยาเสพตดิ 

13) การเข้าไม่ถึงบริการของรัฐบาล เช่น ด้านการศกึษา ขาดความตอ่เน่ืองในการเรียน
การศกึษาของเดก็ในพืน้ท่ีสงู 

 
การบริหารจดัการ 
1) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณและก าลงัเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท าให้การ

สง่เสริม ตดิตาม และให้แนะน า ให้แก่กลุม่ชนบนพืน้ท่ีสงูไมท่ัว่ถึงและขาดความตอ่เน่ือง 
2) ขาดข้อมลูเชิงลกึของพืน้ท่ีสงู ส าหรับใช้ประกอบการตดัสินใจและวางแผนพฒันา 
3) การคมนาคมและการส่ือสารท่ียากล าบากในหลายพืน้ท่ีบนพืน้ท่ีสงู เป็นอปุสรรคตอ่

การเข้าถึงการพฒันา 
4) การขาดความตอ่เน่ืองของนโยบาย ท าให้การจดัแผนงานและโครงการท่ีผ่านมายงั

ไมส่อดคล้องกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่งแท้จริง  
5) ขาดการบูรณาการแผนการด าเนินงาน และงบประมาณระหว่างหน่วยงานท่ี

ด าเนินงานในพืน้ท่ีท าให้การด าเนินงานพัฒนาในพืน้ท่ีเกิดการด าเนินงานซ า้ซ้อนกัน การท างานของ
หน่วยงานในพืน้ท่ียังเป็นลักษณะต่างคนต่างท า ขาดหน่วยงานในการประสานงานระหว่างชุมชนกับ
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หน่วยงานในระดบัต าบลและอ าเภอ และขาดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในแต่ละจังหวดั ท าให้
หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเข้าไปท างานส่วนใหญ่ยังไม่เข้าถึงปัญหาของชุมชนท่ีแท้จริง ท าให้การ
ด าเนินงานการพฒันาท่ีผา่นมาแก้ไขปัญหายงัไมค่รอบคลมุทกุด้าน 

6) การมีสว่นร่วมระหวา่งชมุชนกบัหนว่ยงานภาครัฐมีน้อย ก 
7) การพฒันาท่ีผา่นมาเป็นการรับอยา่งเดียว เกิดภาระพึง่พิง และพึง่พา 

 

  5.3.2 ศักยภาพและโอกาส 

    ด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

1) การด ารงชีพของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงอยู่บนฐานรากของการใช้ชีวิตตามแบบปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีความเห็นอกเห็นใจ เน้นการปลูกพืช และเลีย้งสตัว์เพ่ือการบริโภค
มากกวา่การปลกุพืช/เลีย้งสตัว์ในเชิงพาณิชย์ 

2) พืน้ท่ีอดุมสมบรูณ์ มีแหล่งน า้ซบัตามธรรมชาติ  ท่ีสามารถพฒันาไปใช้ประโยชน์ใน
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร และมีต้นทุนทางธรรมชาติ เช่น น า้ตก สามารถพฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและเป็นแหล่งพลงังานทดแทน บางแห่งเป็นพืน้ท่ีมรดกโลก และมีศนูย์วฒันธรรม มีสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวมาก 

3) สภาพพืน้ท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกพืชเมืองหนาว และพืชกึ่งร้อน ท าให้เกิดรายได้ 
เน่ืองจากมูลค่าผลผลิตต่อหน่วยมีมลูคา่สงู ดงันัน้ควรการพฒันาพนัธุ์พืชท่ีเหมาะสม การส่งเสริมการ
ปลกูพืชผสมผสาน และการจดัหาตลาดรองรับผลผลิต  

4) พืน้ท่ีเหมาะสมกับการพฒันาเป็นพืน้ท่ีต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ภายใต้เง่ือนไขของ
หนว่ยงานตา่งๆ เพราะเป็นพืน้ท่ีท่ีมีธรรมชาติอดุมสมบรูณ์ วฒันธรรมท้องถ่ิน ฯลฯ   และการพฒันาด้าน
การทอ่งเท่ียวทัง้เชิงอนรัุกษ์ธรรมชาติ  และเชิงอนรัุกษ์วฒันธรรมชนเผ่าโดนมีการจดัประกวดวฒันธรรม
ชนเผา่ 

5) มีวฒันธรรมประเพณีของแต่ละท้องถ่ิน เช่น องค์ความรู้ด้านงานหตักรรม จกัสาน 
สามารถพฒันาเป็นอาชีพและจดัตัง้เป็นวิสาหกิจชมุชนได้  รวมถึงสมนไุพรควรมีการรวบรวม และหาทาง
การใช้ประโยชน์ เชน่ ไพล มีศกัยภาพในการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับธุรกิจสปา   

6) การสนบัสนนุการรวมกลุ่มจากหน่วยงานการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพิ่มมลูค่า
ให้ผลผลิต และการสร้างเครือขา่ยด้านการเกษตร และด้านการตลาด 

7) มีการจัดการป่าชุมชนโดยแบ่งเขตป่าอนุรักษ์ และป่าใช้สอย ภายในชุมชน และมี
หนว่ยงานด าเนินงานอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้หลายหนว่ยงานในพืน้ท่ี เชน่ กรมป่าไม้ หนว่ยจดัการต้นน า้  
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8) มีหน่วยงานด าเนินงานบนพืน้ท่ีสูงหลายหน่วยงาน เช่น โครงการหลวง โครงการ
พระราชด าริ โครงการปิดทองหลงัพระ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  โครงการขยายผลโครงการหลวง  
และโครงการอ่ืนๆของหนว่ยงาน  ได้เป็นการบรูณาการทกุภาคสว่นท าให้สามารถน าไปขยายผลตอ่ไป 

9) ภาครัฐให้การสนับสนุนด้านการท่องเท่ียว โดยมีนโยบายและแนวคิดของจังหวัด 
สนบัสนนุด้านการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศน์และเชิงวฒันธรรม 

10)ประชากรบนพืน้ท่ีสงูเพิ่มขึน้สามารถเป็นแรงงานในพืน้ราบได้ 
 

ด้านสงัคม การศกึษา สขุอนามยัและความมัน่คง 
1) คนในชุมชนมีศกัยภาพในการพฒันาและมีการรักถ่ินฐาน และได้รับโอกาสในการ

พฒันาศกัยภาพของชมุชน ได้แก่ การมีแกนน าในด้านตา่งๆ เชน่ อสม. อพปร. หมอดนิอาสา เป็นต้น 
2) คนในพืน้ท่ีสูงยังคงมีการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเช่ือท่ีถูก

ปลกูฝังมาจากบรรพบรุุษของชนเผ่าตนเองเป็นอยา่งดี เชน่ ยงัมีการแตง่กายชดุประจ าเผ่าในวนัส าคญั มี
ประเพณีกินข้าวหอ่ ประเพณีไหว้พระจนัทร์ ฯลฯ 

3)  มี ทุ นท า งสั ง คม  และ  ภู มิ ปัญญา ท้อ ง ถ่ิ น  ด้ า นวัฒนธ ร รม เ พ่ื อจัดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาตขิองชมุชนเอง เชน่ การเลีย้งผีต้นน า้ การบวชป่า   

4) คนในพืน้ท่ีสูงยังคงมีการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเช่ือท่ีถูก
ปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษของชนเผ่าตนเองเป็นอย่างดี เช่น การแต่งกายชุดประจ าเผ่าในวันส าคัญ 
ประเพณีกินข้าวหอ่ ประเพณีไหว้พระจนัทร์ ฯลฯ 

5) ผู้น าและชมุชนมีความเข้มแข็ง อยูด้่วยกนัด้วยระบบเครือญาติ 
6) มีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมหลายหน่วยงาน เช่น ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยท่ี 

สาธารณสขุ พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ มลูนิธิศภุนิมิต ส านกังานจงัหวดั เป็นต้น 
7) นโยบายของรัฐ (มต ิครม. มิย.2541) ท่ียกระดบัคณุภาพชีวิตของคนบนพืน้ท่ีสงู 
8) มีหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนและมีการประสานงานกันอย่างดีใน

ด าเนินงานพฒันาพืน้ท่ีสงู รวมทัง้การได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและ
เอกชน  หนว่ยงานในท้องถ่ิน และการสนบัสนนุมีแผนชมุชนท่ีดี ตรงกบัความต้องการของชมุชน 

9)ระบบการส่ือสารท่ีสะดวกขึน้ อาจจะเป็นปัจจยัส าคญัตอ่การพฒันาพืน้ท่ีสงู  
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  5.3.3 ประเด็นการพัฒนาพืน้ท่ีสูง 

ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระบบการด าเนินชีวิตของชมุชน   แบง่เป็น 3 

ด้าน คือความพอประมาณ ภูมิคุ้มกัน ควรท าให้เป็นระบบ เช่น วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 
หลกัเหตผุล (องค์ความรู้) แบง่เป็นประเดน็การพฒันาด้านภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรดงันี ้

อาชีพภาคการเกษตร    
ควรเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ การน้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาคณุภาพชีวิตโดยการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 
1) ส่งเสริมการเกษตรภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน า้ เน้นการท าเกษตรแบบยัง่ยืน 

โดยให้ชมุชนมีสว่นร่วม 
2) ส่งเสริมธนาคารอาหารชมุชน (Food Bank) เพ่ือสร้างความมัน่คงทางอาหาร และ

เกิดการเกือ้กูลระหว่างชุมชน ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารให้แก่ชุมชน เช่น การส่งเสริมการปลูกพืช
ท้องถ่ินท่ีมีอยูแ่ล้ว   

3) สร้างความปลอดภยัด้านอาหาร (Food safety) เช่น การส่งเสริมระบบการเกษตร
ภายใต้มาตรฐาน GAP  

4) เพิ่มผลผลิตข้าว โดยการด าเนินการพฒันาพนัธุ์ข้าวท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน และการปรับ
พืน้ท่ีให้เป็นการปลูกนาแบบขัน้บนัไดเพ่ือเพิ่มผลผลิตข้าวให้พอเพียงต่อการบริโภคของชุมชน  การ
ศกึษาวจิยัพนัธุ์ข้าวให้เหมาะสมในแตล่ะพืน้ท่ีโดยการศกึษาปริมาณน า้ฝนตอ่ปี และปรับสภาพพืน้ท่ีให้มี
การปลกูข้าวนาด าเพ่ือเพิ่มผลผลิตข้าวซึ่งเกษตรกรยอมรับการปลกูข้าวนาด าเน่ืองจากจะได้มีกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดนิ 

5) การสง่เสริมการปลกูไม้เศรษฐกิจบนพืน้ท่ีสงู เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เป็นพืช
ท่ีเหมาะสมตอ่สภาพพืน้ท่ี วฒันธรรมชนเผ่า และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ยางพาราเพ่ือปลูก
เสริมป่า เกษตรประณีตมีข้อดีคือใช้พืน้ท่ีน้อย น า้น้อย โดยรัฐบาลประกันราคาให้แก่เกษตรกรผลดีคือ 
รัฐบาลจะได้ป่าคืน ประชากรมีรายได้  

6) การเลีย้งสตัว์เพ่ือเพิ่มรายได้และเสริมอาหาร   
7) มีระบบการจดัการไร่หมนุเวียนให้เหมาะสมและลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
8) พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาพันธุ์ พืช/สัตว์ ให้หลากหลายและเหมาะสมกับ

สภาพภมูิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป 
9) จดัการระบบการตลาดโดยการวางแผนการผลิตให้ตรงกบัความต้องการของตลาด 
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10) การขึน้ทะเบียนเกษตรกรเพ่ือรับการประกนัราคาควรจะเป็นเกษตรกรรายเก่า และ
มีเอกสารสิทธ์ิท่ีดนิ หรือหนว่ยงานรับรอง เพ่ือไมใ่ห้เกษตรกรรายใหมเ่พิ่มขึน้ซึง่จะมีปัญหาเร่ืองการขยาย
พืน้ท่ีท ากิน 

11) ควรมีการสง่เสริมการพฒันา ด้านการเพิ่มผลผลิตและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 
เชน่ การท าโรงสี และท าปุ๋ ยชีวภาพ  และสง่เสริมแบบครบวงจร เชน่ การปลกู การเก็บเก่ียว จนกระทัง่ถึง
ด้านการตลาด 

12) ควรมีการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  คัดเลือกสายพันธุ์ ให้มีความ
เหมาะสมกบัแตล่ะพืน้ท่ี และลดการใช้สารเคมี   ขยายผลให้คลอบคลมุทกุพืน้ท่ี   เช่น การส่งเสริมการ
ปลูกไม้ผลเมืองหนาว  ชา กาแฟ  องุ่น  ฯลฯ ควรหาวิธีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ส าหรับชนเผ่าบนพืน้ท่ีสูง (เวทีได้แนะน าให้ใช้ VCD เป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
แก่ชนเผา่บนพืน้ท่ีสงู) 

13) ควรมีการพฒันาประชาชนในพืน้ท่ีให้มีความรู้ รักท้องถ่ิน ให้ความรู้ทางด้านอาชีพ
และการใช้เทคโนโลยีในการสนบัสนนุการประกอบอาชีพ ทัง้ภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร 

14) การส่งเสริมการตัง้กลุ่มสหกรณ์เพ่ือวางแผนการออมให้แก่ชุมชนเพ่ือให้การ
ด าเนินงานกลุม่ยัง่ยืน 

15) สร้างกลุม่อาชีพเพ่ือให้เกิดการตอ่รองราคาและขยายตลาดผลผลิตด้านการเกษตร
พร้อมทัง้พฒันาคณุภาพผลผลิตด้านการเกษตร เชน่ การลดการใช้สารเคมี การเพิ่มผลิตด้านการเกษตร 
 

อาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่  
แนวทางสนับสนุนการสร้างรายได้นอกภาคเกษตรด้วย โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม และตอ่ภาคสงัคมด้วย รายละเอียดดงันี ้
1) การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ / เชิงอนรัุกษ์ โดยการพฒันาด้านการท่องเท่ียว 

ควรท าให้เกิดความสมบรูณ์ของป่าไม้และนกัทอ่งเท่ียวประทบัใจ โดยแบง่เป็น 
(1) การเตรียมชุมชนเพ่ือพัฒนาเป็นพืน้ท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม การพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศน์ โดยมีชมุชนเป็นผู้ก าหนดทิศทาง 
(2)  การพัฒนาสินค้าการท่องเ ท่ียวให้ใหม่อยู่ เสมอ  ตลอดจนการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือเป็นสินค้าทางการทอ่งเท่ียว 
(3) ควรมีการจดัระบบในการทอ่งเท่ียวธรรมชาติ 
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(4) การพัฒนาด้านพืน้ท่ีของแหล่งท่องเท่ียว ต้องอาศยัชุมชนด้วย การให้ความรู้ /
ค าแนะน า แก่ชมุชนก่อน สอนให้ชมุชนรู้จกัให้ข้อมลูข่าวสารแก่นกัท่องเท่ียว ได้แก่ เยาวชน ปราชญ์ใน
พืน้ท่ี ภมูิปัญญาท้องถ่ินในชมุชน 

(5) ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวควบคู่ไปกบัการสร้างวิถีชีวิตของชนเผ่าให้คนบนพืน้ท่ี
สงูอยูก่บัทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมได้ 

2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการตลาดและอาชีพท่ี
หลากหลายเพ่ือสร้างรายได้เพิ่ม พฒันาด้านการตลาด พฒันาสินค้า OTOP หาชอ่งทางการตลาด 

3) การสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่สินค้า เช่น การส่งเสริมการแปรรูปและถนอมอาหาร ผ่าน
กลุม่แมบ้่าน เดก็ และเยาวชน 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การบริหาร

จดัการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของชมุชนเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนซึ่งมีการก าหนดพืน้ท่ีอนรัุกษ์ 
และการพฒันาพืน้ท่ีสูงท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อพืน้ท่ีอนุรักษ์ การจดัระบบอนุรักษ์น า้ดินและน า้โดยมีการ
สร้างท่ีกกัเก็บน า้ เช่น เหมือง ฝาย บอ่ดกัตะกอนดิน การจดัท าฐานข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพ
เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้พฒันาในด้านต่างๆ  องค์ความรู้ และสร้างจิตส านึกเก่ียวกับความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และทนุทางสงัคมในชมุชนเพ่ือเป็นฐานในการน าสู่การพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน มีรายละเอียดดงันี ้

1) การใช้พืน้ท่ีให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการพฒันาแหล่งท่ีท ากินให้เกิด
ประโยชน์อยา่งยัง่ยืน และการให้คนอยูก่บัป่าได้อยา่งยัง่ยืน  

2) จดัระบบการใช้ประโยชน์ท่ีดนิโดยการก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีท ากินให้ชดัเจน และการ
ก าหนดขอบเขตของพืชท่ีเหมาะสมในแต่ละสภาพพืน้ท่ี เพ่ือก าหนดโควต้าของพืชแต่ละประเภท โดย
พิจารณาจากปัจจยัเร่ือง ดนิ น า้ สภาพภมูิอากาศ 

3) ก าหนดเขตพืน้ท่ีท ากินโดย มีหนงัสือรับรองสิทธ์ิในท่ีท า รู้ขอบเขตและรู้สิทธิในการใช้
ประโยชน์  การจดั Zoning การใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยการก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีท ากินร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานท่ีด าเนินงานในพืน้ท่ี ร่วมกับชมุชนท าเป็นข้อตกลงในการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี โดยแบ่งเขตเป็น
พืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ ป่าชมุชน ป่าต้นน า้ ป่าเพ่ือปลกูพืชเศรษฐกิจ  

4) การก าหนดขอบเขตพฒันาตามลุ่มน า้โดยแบ่งพืน้ท่ีท ากินกับพืน้ท่ีป่าออกจากกัน
โดยเน้นให้เกษตรกรมีสว่นร่วมประชาคมการก าหนดพืน้ท่ีร่วมกนั และการใช้ประโยชน์จาก GIS กบัพืน้ท่ี
ลุม่น า้ 
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5) จดัท าระบบอนรัุกษ์ดินและน า้โดยเน้นการอนรัุกษ์ป่าต้นน า้ และการสร้างฝายถาวร
เพ่ือชะลอน า้และเก็บกกัน า้ รวมทัง้สง่เสริมการปลกูพืชคลมุดนิ/หญ้าแฝก ลดปัญหาดนิถลม่ 

6) การจดัการด้านชลประทานให้เพียงพอแก่คนบนพืน้ท่ีสงู  โดยเปล่ียนการจดัการน า้
จากแบบเดมิท่ีเป็น supply management ให้เป็นจดัการแบบ demand management 

7) การปลูกป่าเพ่ือใช้สอยในชมุชน เช่น ไม้แดง ตะเคียน ประดู่  หรือการส่งเสริมการ
ปลกู “ป่าไผ”่ เพ่ือดดูซบัคาร์บอนในพืน้ท่ีลุม่น า้ เป็นแนวทางใหม่ 

8) การด าเนินงานธนาคารต้นไม้เพ่ือเป็นการปลกูป่าเพิ่มขึน้ พฒันาโครงการปลกูต้นไม้
ทดแทนป่า   

9) การอนรัุกษ์ต้นน า้โดยการปลกูป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลกูหญ้าแฝก ปัจจบุนั
มีการปลกูยางพาราเพ่ือเสริมป่าลดพืน้ท่ีปลกูข้าวโพดโดยปลกูร่วมกับต้นไม้ชนิดอ่ืน 15 ต้นตอ่ไร่ และ
วางมาตรการหรือข้อตกลงร่วมกับชุมชนหากอายุของต้นยางครบ 25 ปี และมีข้อก าหนดร่วมกับ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีก่อนท่ีจะอนญุาตให้ปลกูในแตล่ะพืน้ท่ี 

10) การจดัการความหลากหลายทางชีวภาพเร่ืองป่า น า้ ดนิ ตามวิถีชีวิตพอเพียง 
11) ฟืน้ฟูพนัธุ์ปลาท้องถ่ิน การอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์น า้ และสนบัสนนุพนัธุ์ปลาเพ่ือปล่อย

ในแหลง่น า้ธรรมชาต ิและการสร้างบอ่เลีย้งปลาแบบธรรมชาติ 
12) ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสูง โดยเฉพาะการ

ฟืน้ฟูร่วมกบัการอนรัุกษ์วิถีชนเผ่าแล้วน ากลบัมาเป็นจดุขาย การให้คนในชุมชนดแูละจดัการทรัพยากร
ป่าไม้ด้วยชมุชนเอง 

13) กลยุทธ์การการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสร้างจิตส านึกให้คนบนพืน้ท่ีสูงทุกชนเผ่าเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และผนวกความรู้ด้านวิชาการกบัภมูิปัญญาท้องถ่ินเข้าด้วยกนัในการพฒันาพืน้ท่ีสงู 

14) ควรมีการก าหนดภาษีด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบแทนชุมชนบนพืน้ท่ีสูง ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15) ควรให้ความรู้ด้านกฎหมายท่ีใช้ควบคุมการใช้ป่าโดยมีการให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีอยู่
อาศยัในพืน้ท่ีเขตป่าสงวนถึงกฎหมาย ข้อบงัคบั กฎระเบียบ ท่ีใช้บงัคบัเม่ือผู้กระท าผิดจะได้รับโทษเช่น
ไร เพ่ือเป็นการท าสญัญากนัในเบือ้งต้นหากเม่ือมีการบกุรุกป่าจะไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบกฎหมาย 
และขอบเขตป่า 
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ด้านการพัฒนาสังคม 
1) การยดึคนเป็นศนูย์กลางในการพฒันา การปลกูจิตส านกึการรักถ่ินฐานบ้านเกิด การ

รักความเป็นไทย โดยพฒันาตามแนวพระราชด าริ เพ่ือให้คนเกิดการพึ่งพาตนเอง ด้านอาชีพ ลดปัญหา
การท าลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เชน่ การอบรมพฒันาด้านพืน้ฐานให้กบัผู้น าชมุชน ฯลฯ 

2) สร้างภูมิคมุกนัให้สงัคม ด้านการเรียนรู้ ด้านการบริโภค และใช้วิถีวฒันธรรมน าเพ่ือ
สร้างคณุคา่ในชนเผา่ และอนรัุกษ์วฒันธรรม ตลอดจนสง่เสริมวฒันธรรม/กิจกรรมท่ีชมุชนมีอยูแ่ล้ว 

3) ค้นหาผู้น าชุมชน หรือผู้น าโดยธรรมชาติเพ่ือเป็นแกนน าในการพัฒนาของแต่ละ
ชมุชน และการพฒันาศกัยภาพผู้น าท่ีมีศกัยภาพ มีความซ่ือสตัย์ มีคณุธรรม และจริยธรรม และเพ่ือให้
การด าเนินงานพฒันาในแตล่ะพืน้ท่ีเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 

4) ควรยึดกฎระเบียบของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นหลกัในการเร่ิมพฒันา  ควบคู่ไปกับการ
บงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีความเข้มงวด และสอดคล้องกนัทกุระดบั 

5) ควรมีการพฒันาให้ชุมชนแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา  การ
สนบัสนนุกิจกรรมในชมุชน โดยมุ่งเน้นท่ีเด็กและเยาวชน  โดยใช้ศาสนาและความเช่ือเป็นเคร่ืองมือใน
การยดึโยง และจดักิจกรรมให้ชนเผา่ได้แสดงออก 

6) การบริการขัน้พืน้ฐานควรเข้าถึงทกุพืน้ท่ี 
7) สร้างศนูย์เรียนรู้ประจ าชมุชน และมีการจ าลองวฒันธรรมและประเพณีชนเผ่าเพ่ือ

เป็นแหล่งศึกษาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน  ตลอดจนพฒันาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบทัง้ท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการให้ครบวงจร เช่น มีวิทยากร ส่ือ คูมื่อตา่งๆฯลฯโดยควรมีความเช่ือมโยงด้าน
ภมูิปัญญาท้องถ่ินและองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ  

8) พัฒนาศกัยภาพของบุคลากรในชุมชน ให้ช่วย และสนับสนุนการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ เชน่ อสม. ครูชว่ยสอน อาสาสมคัร ด้านตา่งๆ 

9) สนบัสนนุและส่งเสริมในเร่ืองการท าบญัชีครัวเรือน เพ่ือควบคมุคา่ใช้จ่าย และเป็น
ภมูิคุ้มกนัจบัจา่ย ในการรับเอาวฒันธรรมจากภายนอกเข้ามาในชมุชน 

10) ปลกูจิตส านึกให้เยาวชนในชมุชน ด ารงรักษาไว้ซึ่งวฒันธรรมประเพณีดัง้เดิม  เห็น
คณุคา่ของท้องถ่ินตนเองมากกวา่วฒันธรรมภายนอก 

11) จดักิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชน เพ่ือให้เกิดความสามคัคี 
การชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั และการมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมตา่งๆ 

12) การพัฒนาบนพืน้ท่ีสูงควรค านึงถึงการเปล่ียนแปลงตามกระแสเทคโนโลยี และ
กระแสโลกาภิวตัน์โดยพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีมีอยู่เดิมไม่ควรเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสมยัใหมม่ากเกินไป 
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13) เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ช่วยเหลือตนเองได้ ร่วมคิดและแก้ปัญหาเอง โดยมี
หนว่ยงานเป็นตวักระตุ้น  ชว่ยเหลือ เร่ิมจากจดุเล็กๆ พฒันาแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป  

14) สง่เสริมกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชน ให้มีการพึ่งตนเอง 
ต้องเร่ิมจากตวัคน ครอบครัว และชมุชน ตามล าดบั มีการรวมกลุ่มอาสาสมคัร การรวมกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
เยาวชน กลุม่สตรี และการใช้เวทีประชาคม 
 

ด้านการศึกษา 
1) ควรมีการสร้างสถาบนัการศกึษา มีหลกัสตูรการศกึษาเก่ียวกับพืน้ท่ีสงู เช่น ด้านวน

ศาสตร์ท่ีสูง  ด้านเกษตรท่ีสงู สตัว์บนพืน้ท่ีสงู โดยส่งเสริมให้คนบนพืน้ท่ีสงูมีสถาบนัการศกึษาท่ีตัง้อยู่
บนพืน้ท่ีสงูเลย 

2) เสริมสร้างกลไกและการสง่เสริมเยาวชนท่ีได้รับการศกึษา และสร้างจิตส านึกรักบ้าน
เกิด กลบัมาพฒันาบ้านเกิด และการศกึษาควรจะมีลกัษณะให้เกิดการพึ่งตนเอง และการส่งเสริมให้เกิด
ความยัง่ยืน 

3) นโยบายทางด้านการศึกษาควรจะมีการเรียนการสอนทางด้านการประกอบอาชีพ 
และการเรียนท่ีเน้นทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคมุการท าข้าวไร่ เพ่ือป้องกนัการย้ายพืน้ท่ีท ากิน 
ซึง่จะสง่ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และหลกัสตูรการเรียนของพืน้ท่ีสงูเหมือนกบัหลกัสตูรพืน้ราบ  

4) มีการพฒันาด้านการศกึษาให้คนในชมุชนได้เรียนภาษาไทยเพ่ือส่ือสารกบัเจ้าหน้าท่ี
ได้ หรือเจ้าหน้าท่ีเรียนภาษาชนเผา่เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนซึง่กนัและกนั 

5) เสริมหลักสูตรการศึกษาเชิงสงัคม โดยการให้คนบนพืน้ท่ีสูงเท่าทันคนพืน้ราบ แต่
ยงัคงเห็นคณุคา่วิถีชีวิตความเป็นคนบนพืน้ท่ีสงูอยู่   

6) การเสริมสร้างและพฒันากระบวนการคิดให้คนบนพืน้ท่ีสงู และคนพืน้ราบ เช่น การ
ให้ความรู้เป็น 2 ด้าน คือ คนท่ีอยู่บนพืน้ท่ีสูง ต้องให้ความรู้ให้เขาอยู่ได้อย่างไร และคนท่ีจะลงมาอยู่
ข้างลา่งจะให้องค์ความรู้เขาอยา่งไร 

7) เสริมสร้างระบบการคิดในการท างานบนพืน้ท่ีสูง และมีกลไกให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบตังิาน เข้าใจและเข้าถึงวฒันธรรมชนเผา่ และวิถีชีวิต  และเตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าท่ี สร้างครูอาสา 
และมีโรงเรียนภาคีเครือขา่ย 

8) การถ่ายทอดองค์ความรู้ทัง้ของชนเผ่า และเทคโนโลยีสมยัใหม่จากปราชญ์หรือผู้น า
โดยธรรมชาตเิพ่ือพฒันาชมุชนตนเองและความยัง่ยืนของการพฒันา  

9) ควรมีศนูย์เรียนรู้ในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ เศรษฐกิจพอเพียง สนบัสนนุปราชญ์ชาวบ้าน 
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
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ด้านสาธารณสุข 
1) ควรสร้างความตระหนกัรู้ทางด้านสขุภาพอนามยัท่ีเหมาะสม พฤติกรรมสขุภาพ เช่น 

การบริโภค การใช้สารเคมี โดยจะต้องให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม และพฤติกรรมของคนใน
ท้องถ่ิน  

2) การพัฒนาสวัสดิการชุมชน การเข้าถึงการให้บริการสาธารณสุข และการเข้าถึง
โอกาสของบริการของรัฐให้มีความทัว่ถึงของประชาชนบนพืน้ท่ีสงู 

3) มุง่เน้นในการพฒันาภาคประชาชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ด้านสขุภาพ 

4) ขยายหลกัประกันสุขภาพ(สิทธิประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับ/สิทธิในการเข้าถึงการ
บริการอยา่งเป็นธรรม) 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เช่น การออกก าลังกาย ให้ความรู้ในเร่ืองหลัก
โภชนาการ การดแูลสภุาพ และการวางแผนครอบครัวเพ่ือคมุก าเนิด 
 

ด้านความม่ันคง 
1) การท าหลกัฐานการส ารวจ การพิสจูน์สญัชาตใิห้เป็นระบบ และมีการขึน้ทะเบียน  
2) การพฒันาด้านการส่ือสาร เพ่ือให้คนบนพืน้ท่ีสงู ได้รับรู้ข่าวสารภายนอก และรู้เท่า

ทนัการเปล่ียนแปลง 
3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายในการท่ีจะดแูลปัญหายาเสพติด และมีส่วนร่วมใน

ชมุชนเพ่ือชว่ยแก้ไขปัญหา 
4) สร้างองค์ความรู้ และสร้างเครือขา่ยความเข้มแข็งให้ชมุชนบนพืน้ท่ีสงู ให้ชมุชนรู้เท่า

ทนัเก่ียวกบัปัญหาด้านความมัน่คง 
5) ด้านป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ควรปราบปรามผู้ ค้าอย่างตอ่เน่ือง  ควบคมุผู้

เสพ ฟืน้ฟู บ าบดัและส่งเสริมอาชีพหลงัการบ าบดั ให้ชมุชนตัง้กฎเกณฑ์เพ่ือป้องกนัและปราบปรามเอง  
และสนบัสนนุกิจกรรม เชน่ ชมรมกีฬา ชมรมวิชาการ ชมรม to be number 1 

6) ด้านการดแูลปัญหาอาชญากรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดตัง้
หนว่ยงานรับผิดชอบด าเนินงานในพืน้ท่ี และสนบัสนนุอาสาสมคัรต ารวจบ้าน อพปร.สารวตัรนกัเรียน 

7) ควรมีการสร้างความตระหนกัรับรู้ปัญหาทางด้านยาเสพตดิให้ประชาชนในพืน้ท่ี 
8) ส่งเสริมด้านกีฬาเพ่ือลดปัญหายาเสพติด ส่งเสริมด้านสุขภาพ การจดัการแข่งขนั

กีฬาชนเผา่ท่ีจงัหวดั เพ่ือเป็นการสง่เสริมด้านการทอ่งเท่ียวร่วมด้วย 
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ด้านปัจจัยโครงสร้างพืน้ฐาน 
1) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือการคมนาคม ได้แก่ การสร้างถนนแตต้่องค านึงถึง

ผลกระทบจากการสร้างถนนให้มากท่ีสดุ 
2) พฒันาแหล่งน า้อปุโภค บริโภค และการเกษตรให้เพียงพอ โดยการส ารวจพืน้ท่ีเพ่ือ

หาแหลง่น า้ 
3) จดัหาแหลง่พลงังานทดแทน เชน่ พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย์  พลงังานน า้ 
4) ปลกูจิตส านกึให้ชมุชนเป็นเจ้าของโครงสร้างพืน้ฐานชว่ยกนับ ารุงรักษา  

 

ด้านบริหารจัดการ 
1) การใช้ Model พืน้ท่ีท่ีประสบความส าเร็จในการพฒันา เช่น รูปแบบการพฒันาของ

โครงการหลวง เป็นต้นแบบของการพฒันาในพืน้ท่ีท่ีมีบริบทใกล้เคียงกนั 
2) การพฒันาโดยใช้พืน้ท่ี “ลุ่มน า้” เป็นเป้าหมาย หรือตามความเหมาะสมของสภาพ

พืน้ท่ีเป้าหมาย การบูรณาการแผนการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานบนพืน้ท่ีสงูเพ่ือก าหนดขอบเขตใน
การพฒันาแบบลุม่น า้ เน้นการพฒันาลุม่น า้ยอ่ย โดยมีการวิเคราะห์บริบทพืน้ท่ีสงูเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหา
ของแตล่ะพืน้ท่ี และต้องมีชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั  หลกัการท่ีน ามาด าเนินการ
ท่ีส าคญัคือ หลกัการจดัการน า้ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ซึ่งต้องกกัเก็บน า้เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตรให้
มากท่ีสุดเพ่ือใช้ในชุมชนตลอดปี โดยกิจกรรมท่ีจะน ามาร่วมด าเนินการคือ การปลูกจิตส านึกให้ชมุชน
อนรัุกษ์น า้ และใช้น า้ให้คุ้มคา่มากท่ีสดุ 

3) การด าเนินงานในลกัษณะบูรณาการทัง้แผนงาน คน ความรู้ด้านวิชาการ แผนงาน 
และงบประมาณ ไปพร้อมๆ กนั และมีการบรูณาการระบบการท างานของราชการให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึน้ ร่วมกนัของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และมี อบต. เป็นหนว่ยงานร่วมในระดบัท้องถ่ิน 

4) การสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานท่ีสนบัสนนุกบัชมุชนในพืน้ท่ีตลอดจนชมุชน
ในพืน้ท่ีรอบข้าง จะท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึน้  

5) ควรจดัท ายุทธศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตและจิตส านึกของคน
บนพืน้ท่ีสงู 

6) มีหน่วยงานหลักด าเนินงานเพ่ือบูรณาการแผนปฏิบตัิการในแต่ละหน่วยงาน จัด
ประชาคมในชุมชนเพ่ือให้ได้แผนการด าเนินงานในแต่ละพืน้ท่ีเพ่ือให้หน่วยงานในพืน้ท่ีสามารถวาง
แผนการด าเนินงานในแตล่ะพืน้ท่ีได้ 
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7) การขบัเคล่ือนการพฒันา/บริหารจดัการบนพืน้ท่ีสงู ให้มีความตอ่เน่ือง มีการบรูณา
การร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ และการวางนโยบายในการสง่เสริมอยา่งตอ่เน่ือง 

8) มีมาตรการด้านกฎหมายในการถือครองท่ีดิน โดยผู้ ท่ีถือครองท่ีดินควรเป็นผู้ ท่ีอยู่ใน
พืน้ท่ี เน่ืองจากมีปัญหานายทนุมาซือ้ท่ีเพ่ือเก็งก าไร ก าหนดกฎหมายท่ีเอือ้ให้คนอยู่ร่วมกบัป่าได้อย่างมี
ความสขุ 

9) สร้างกระบวนการมีสว่นร่วมระหวา่งชมุชนและหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกนั และด าเนินงานแก้ไขปัญหาตรงกบัความต้องการของคนในชมุชน 

10) ก าหนดกฎหมายพิเศษในการก าหนดพืน้ท่ีท ากินโดยประชาคมร่วมกนัในการจดัท า
แผนท่ีเพ่ือก าหนดพิกดัพืน้ท่ีท ากินของแตล่ะครัวเรือน  

11) จดัท าฐานข้อมูลเพ่ือใช้ก าหนดพืน้ท่ีเป้าหมายจ านวนประชากร ปัญหา อุปสรรค 
ความต้องการของเกษตรกร 

12) การศึกษารูปแบบของการบูรณาการร่วมกันของการท างานบนพืน้ท่ีสูง วิธีการ
ท างานแบบบูรณาการท่ีเป็นรุปธรรมชัดเจน เพ่ือจะได้เป็นแนวทางการท างานแบบบูรณาการให้กับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จดัท ากรณีศึกษาหมู่บ้านต้นแบบน าร่องในการพัฒนาแบบบูรณาการ
ระหวา่งหนว่ยงาน ควรเร่ิมจากขอบเขตพืน้ท่ีขนาดเล็ก เชน่ ระดบัต าบล – ระดบัอ าเภอ – ระดบัจงัหวดั  

13) ควรมีการศึกษาองค์ความรู้ของชุมชน ภูมิปัญญา ด้วยวิธีการส ารวจพืน้ท่ี และน า
ข้อมูลดงักล่าวบูรณาการเพ่ือท าการวางแผน และฐานข้อมูล และควรหาแนวทางการบริหารจดัการ / 
การศกึษาใช้ประโยชน์ด้านภมูิปัญญาชาวบ้าน ให้มีความสอดคล้องกบัสภาพปัจจบุนั 

14) ควรมีการระบุในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ท่ีสูง ให้มีความชัดเจนใน
ประเด็น หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานท้องถ่ินในการพัฒนา เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการ ความร่วมมือของหนว่ยงานระดบัท้องถ่ิน และการจดัสรรงบประมาณให้มีความชดัเจน 

15) การวางแผนยทุธศาสตร์ระยะยาวควรจะมีการค านงึถึงความแตกตา่งของชนเผา่ 
16) การก าหนดตวัชีว้ัด ควรจะมีการปรับให้เหมาะสมกับพืน้ท่ีสูง เช่นการวัดระดับ

ความยากจนของชาวเขา อาจจะดูจากความพอเพียงแบบชาวเขา หามูลเหตเุพ่ือน าไปสู่การวางแผน
พฒันา 

17) ควรมีการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ /การมีวิทยุชุมชนบนพืน้ท่ีสูง เพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ให้ได้รับรู้ขา่วสาร 

18) ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมกันวางแผนการพัฒนากับ
หนว่ยงาน/ท้องถ่ิน/ท้องท่ี และมีแผน/นโยบาย สร้างความเข้มแข็งให้ชมุชนสร้างภมูิคุ้มกนั 
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19) ท าแผนแม่บทการพฒันาพืน้ท่ีสงู ระยะสัน้ 3 ปี ระยะยาว 5-10 ปี และการก าหนด
พืน้ท่ีเพ่ือเป็นพืน้ท่ีพฒันาระยะท่ี 1 และขยายผลในระยะท่ี 2 

20) ข้อเสนอแนะระดบันโยบาย เก่ียวกับการใช้ท่ีดิน การจดัเก็บภาษีท่ีเก่ียวข้อง การ
ปรับปรุงกฎระเบียบ การบงัคบัใช้กฎระเบียบ การควบคมุดแูลส่ือ  

21) การสนบัสนุนงบประมาณพิเศษและองค์กรขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ (ขบัเคล่ือน
การปฏิบตังิาน) 
 

5.4 ผลจัดประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

5.4.1 ผลจัดประชุมสัมมนาครั้งที่  1 ท่ีจังหวดัเชียงใหม่ร่วมกับผู้ แทนหน่วยงานในพืน้ท่ี 9 
จงัหวัด มีผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 80 ราย เพ่ือร่วมกันพิจารณาวิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพฒันา เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2553 สรุปสาระส าคญัของการประชมุได้ดงันี ้  

1.1) ประเดน็การก าหนด“วิสัยทัศน์”    

การก าหนด  “วิสยัทศัน์” ให้เกิดความชดัเจนในการขับเคล่ือน และการก าหนดประเด็น
ยทุธศาสตร์ ควรให้น า้หนกัและความส าคญัท่ีชมุชน คน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลกั รวมทัง้ความ
มัน่คงของชุมชน คุณภาพชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นฐานส าคญัของประเทศ    
พิจารณาถึงข้อจ ากัดด้านพืน้ท่ี เง่ือนไขใหม่ และเง่ือนไขด้านกฎหมาย โดยมองภาพ 10 ปีข้างหน้า  
ประเด็นท่ีประกอบการก าหนดวิสยัทศัน์ ได้แก่ การพฒันาในเชิงพืน้ท่ีลุ่มน า้ โดยการเช่ือมโยงกิจกรรม
ระหวา่งพืน้ท่ีต้นน า้ กลางน า้ ปลายน า้ ให้ความส าคญัเก่ียวกบัน า้และการบริหารจดัการน า้ และการน้อม
น าแนวพระราชด าริ และแนวทางของโครงการหลวงมาปรับใช้   ส่งเสริมความเป็น “ชาติไทย” ยอมรับ
ความเป็นมนษุย์และศกัดิศ์รีของมนษุย์ โดยพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้เกิดความสมดลุ สอดคล้องกบัวิถี
ชีวิต วฒันธรรมและนโยบายของรัฐเพื่อให้เกิดความมัน่คงของประเทศ 

 

1.2) ประเดน็ส าคัญในการปรับปรุงประเดน็ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 

การก าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา ควรมีความเช่ือมโยงระดบัแนวนอน
ในแต่ละด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรฯ และประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านจะต้อง
เช่ือมโยงกนัไปสูว่ิสยัทศัน์ โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดแตล่ะประเดน็ดงันี ้
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(1) ประเดน็ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ให้ความส าคญัด้านความมัน่คงด้านอาหาร และ
อาหารปลอดภัย เป็นอันดบัแรก และการสร้างรายได้พอเพียง โดยเช่ือมโยงกับความ
สมดลุของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการพฒันาเศรษฐกิจของครัวเรือนโดยยึดการสร้าง
นิเวศเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์หลกัและสอดคล้องกับสภาพภูมิสงัคม การสร้างรายได้
บนฐานคิดของความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
ชมุชนตลอดทัง้ห่วงโซ่มูลค่า และควรการส่งเสริมงานวิจยัการเกษตรบนพืน้ท่ีสูงเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้เพ่ือให้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศและการเปล่ียนแปลง
บริบทโลก 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสังคม ให้ความส าคญักบัการสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
เช่ือมโยงกับการพฒันาคณุภาพคน ศกัยภาพของชุมชน และการด ารงชีพท่ีเหมาะสม  
ได้รับการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีเพียงพอตอ่การด ารงชีวิตและการศึกษาต่อเน่ือง ส่งเสริม
การอ่านออกเขียนได้และเข้าใจภาษาไทย เน้นการบูรณาการการศึกษากับหลักสูตร
ท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดจิตส านกึ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสืบทอด
วฒันธรรมชนเผา่ และจิตส านกึในการพฒันาชมุชนของตนเอง 

(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคญักบั
การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินบนพืน้ท่ีสงู โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน 
รวมทัง้มีระบบการควบคมุ/กฎระเบียบท่ีสอดคล้องบริบทพืน้ท่ี มาตรการท่ีส าคญัและ
กฎหมาย ตลอดจนควรมีการก าหนดกฎหมายป้องกันนายทุนเข้าไปในพืน้ท่ี การ
ก าหนดมาตรการเก่ียวกับมีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ของท่ีดินท่ีไม่เหมาะสม    
และสร้างระบบจูงใจทางเศรษฐกิจเพ่ือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เช่น คา่ตอบแทนการท างานในด้านสิ่งแวดล้อม (Payment for Environment services 
: PES)   

(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ การก าหนดแผนพฒันาพืน้ท่ีสูงในลกัษณะ
การพฒันาลุม่น า้ ซึง่จะชว่ยให้เกิดการเกือ้กลูกนัของการใช้และการจดัการทรัพยากรใน
ลุ่มน า้ มีการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ร่วมกัน จะลดผลกระทบและปัญหาต่างๆ การ
จดัท าฐานข้อมูล และประชาสัมพันธ์เพ่ือให้มีการน าฐานความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเน่ือง รวมทัง้การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ของพืน้ท่ีสูงสู่พืน้ราบการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนบริหารจัดการลุ่มน า้ ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
ประสานแผนงานร่วมกัน ก่อนท่ีจะเข้าไปท าความเข้าใจและด าเนินการร่วมกับชุมชน  
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การก าหนดข้อเสนอเชิงนโยบายระยะยาว (5- 10 ปี) เก่ียวกับกฎหมายท่ีเอือ้ต่อการ
พฒันาพืน้ท่ีสงู เชน่ การใช้ท่ีดนิ การใช้พืน้ท่ีป่า การใช้น า้ โฉนดชมุชน  เป็นต้น และการ
จดัล าดบัความส าคญัของพืน้ท่ี หรือการแบง่พืน้ท่ีระดบัพฒันา  

5.4.2 ผลจัดประชุมสัมมนาครัง้ที่ 2 ท่ีกรุงเทพมหานคร ร่วมกบัผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง มี
ผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 86 ราย เพ่ือปรับปรุงยุทธศาสตร์ และบูรณการแผนงาน โครงการร่วมกับ
หนว่ยงานสว่นกลางท่ีเก่ียวข้อง สรุปสาระส าคญัของการประชมุได้ดงันี ้  

  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในร่างแผนยุทธศาสตร์ของการพฒันาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
บนพืน้ท่ีสูง ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562) โดยเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์เชิงบรูณาการท่ีมองภาพการ
พัฒนาเชิงลุ่มน า้ ท่ีสร้างความเช่ือมโยงได้อย่างสมดุลระหว่างการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และท่ีประชุมได้มีความ
คดิเห็นเพ่ือปรับปรุงยทุธศาสตร์ในสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(1) ควรให้ความส าคญักับเศรษฐกิจนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึน้ เพ่ือสร้างรายได้ครัวเรือน
บนฐานความรู้และภมูิปัญญามากกวา่การใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ 

(2) การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ โดยผลกัดนัให้เป็น “วาระแห่งชาติ” และให้มีหน่วยงานหรือ
หน่วยงานเจ้าภาพ ซึ่งในท่ีประชุม เสนอให้ สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสูง (องค์การ
มหาชน) ท่ีมีภารกิจสนบัสนนุงานโครงการหลวง และขยายผลความส าเร็จไปสู่พืน้ ท่ีสงู
อ่ืนๆ ของประเทศ รวมทัง้มีการบรูณการแผนร่วมกบัหนว่ยงานอ่ืนๆ บนพืน้ท่ีสงู 

(3) การพฒันาเน้นสร้างศกัยภาพให้คน และชมุชนมีความเข้มแข็ง  โดยแนวทางการพฒันา
ยุทธศาสตร์ควรเพิ่มเติมเก่ียวกับความมัน่คงตามแนวชายแดน และความสัมพนัธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

(4) การแปลงยทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบตั ิควรรวบรวมและสรุปบทเรียนจากโครงการพฒันาใน
อดีตและปัจจบุนัเพ่ือเป็นต้นแบบในการขยายผลตอ่ไป 

(5) ควรบรูณาการแผนงานและกิจกรรม โดยใช้ชมุชนในฐานะผู้ ได้รับประโยชน์และผู้สร้าง
ประโยชน์ เป็นเป้าหมายหลักในการพฒันา และควรอยู่บนฐาน คนและชุมชนอยู่เย็น
เป็นสขุ และการวางแผน/โครงการ/กิจกรรม ควรด าเนินตามขัน้ตอนการพฒันาตามแนว
พระราชด าริ “เข้าถึง เข้าใจ และพฒันา”  

(6) ควรตัง้เป้าหมายไปท่ีการพัฒนา “คน” และชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ และการสร้าง
จิตส านกึเก่ียวกบัจิตสาธารณะ และการมีสว่นร่วมทัง้คนบนพืน้ท่ีสงูและคนพืน้ราบ การ
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อนรัุกษ์ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรมประเพณี จิตส านึกการสืบสานประเพณี
และวฒันธรรมชนเผา่ และจิตส านกึความเป็นไทย 

(7) ประเด็นการปลูกป่าเศรษฐกิจบนพืน้ท่ีสูง ต้องพิจาณาความเหมาะสมด้านผลกระทบ
และข้อกฎหมาย ท่ีประชุมเสนอควรพิจารณา แนวพระราชด าริเก่ียวกับป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อยา่ง 

(8) ประเด็นการเคล่ือนย้ายของคนบนพืน้ท่ีสงู ควรมีการจดัท าแผนรองรับทรัพยากรบคุคล
เหล่านีเ้ม่ือกลับข้นไปท างานบนพืน้ท่ีสูง ควรดูแลบุคคลเหล่านีก้่อนการเคล่ือนย้าย 
ระหวา่งเคล่ือนย้ายและหลงัการเคล่ือนย้ายแรงงาน 

(9) การปรับรายละเอียดและเพิ่มเตมิหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตามผลการประชมุกลุม่ยอ่ย 
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บทที่  6   

การศึกษาและวิเคราะห์ 
สถานการณ์ และศักยภาพการพัฒนาพืน้ที่สูง 

 
 การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์  และศักยภาพการพัฒนาพืน้ท่ีสูงครัง้นีใ้ช้ข้อมูล
ประกอบด้วย ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูผู้แทนชมุชน และผู้แทนหน่วยงาน จาก
การจดัประชมุกลุ่มย่อยรายละเอียดในบทท่ี 5 ข้อมลูท่ีวิเคราะห์จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
บทท่ี 2 บทท่ี 3 และบทท่ี 4  เก่ียวกับสถานการณ์ภาพรวมของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงระยะท่ีผ่านมาถึง
ปัจจบุนั ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันา ปัจจยัความส าเร็จ และเง่ือนไขท่ีส าคญัในการพฒันา
พืน้ท่ีสูงท่ีผ่านมา ปัญหาท่ียังคงมีอยู่จากการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูงภาคเหนือของ
ประเทศ ในระยะ 25 ปีท่ีผ่านมา รวมทัง้วิเคราะห์ความเช่ือมโยงในเชิงบริบทลุ่มน า้ เก่ียวกับข้อมูล  
เชิงพืน้ท่ีของลุ่มน า้ และสภาพปัญหาจ าแนกตามลุ่มน า้ของพืน้ท่ีลุ่มน า้ส าคญับนพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ
จ านวน 7 ลุม่น า้ ได้แก่ ลุม่น า้ปิง ลุม่น า้นา่น ลุม่น า้วงั ลุม่น า้ยม ลุ่มน า้สาละวิน ลุ่มน า้กก และลุ่มน า้โขง 
และการประมวลและวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาและการก าหนดทิศทางการพัฒนาพืน้ท่ีสูง  
เพ่ือประกอบการจดัท ายุทธศาสตร์ต่อไป โดยการเช่ือมโยงกับผลวิเคราะห์ดงักล่าวข้างต้น สรุปผล
การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลู มีรายละเอียดดงันี ้   
 

 6.1  ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์และทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง 
   การวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนาพืน้ท่ีสูง ร่วมกับข้อมูลท่ีวิเคราะห์จากบทท่ี 2 
และบทท่ี 3 เพ่ือให้ได้ประเด็นท่ีจะน ามาพิจารณาประกอบการจดัท ายทุธศาสตร์ ได้แก่ สถานการณ์
ภาพรวมของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงระยะท่ีผ่านมาถึงปัจจบุนั  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การพฒันา ปัจจยั
ความส าเร็จ และเง่ือนไขท่ีส าคญัในการพฒันาพืน้ท่ีสูงท่ีผ่านมา  และปัญหาท่ียงัคงมีอยู่จากการ
ด าเนินงานวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงูภาคเหนือของประเทศ ในระยะ 25 ปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงันี ้
 

   6.1.1 วิเคราะห์ประเด็นสถานการณ์ภาพรวมของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงระยะท่ี      
ผ่านมาถงึปัจจุบัน    
     โดยทัว่ไปชาวเขาตัง้บ้านเรือนตามวิถีชีวิตชนเผ่าของตนเอง มีหมู่บ้านเป็นจดุรวม
หรือเป็นจดุกลางความสมัพนัธ์ทางสงัคม หมู่บ้านจึงนบัเป็นสงัคมท่ีใหญ่ท่ีสดุของชาวเขา ขนาดของ
หมูบ้่านขึน้อยูก่บัสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมถึงความเหมาะสมของพืน้ท่ี โดยเฉล่ียขนาดของ
หมู่บ้านประมาณ 20-30 หลังคาเรือนต่อหมู่บ้าน มีสภาพความเป็นอยู่และการด ารงชีวิต ค่านิยม 



รายงานฉบบัสมบรูณ์                                                                                                                                                       บทที่  6 
โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ที่สงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    

 
สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                             6- 2 
 

 

ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีลักษณะเฉพาะ เดิมลกัษะทางสงัคมเป็นแบบระบบปิด ยอมรับ
การเปล่ียนแปลงจากสังคมภายนอกค่อนข้างช้า ได้รับการบริการจากภาครัฐน้อยและไม่ทั่วถึง 
เน่ืองจากความหา่งไกลและทรุกนัดาร ท าให้มีสภาพความเป็นอยูแ่ละคณุภาพชีวิตต ่า  
     การเคล่ือนย้ายถ่ินฐานของชาวเขา แตเ่ดิมมีการเคล่ือนย้ายถ่ินอย่างเสรี ท าให้การ
จดัตัง้ชมุชนกระจดักระจาย มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบแผ้วถางป่าและท าไร่เล่ือนลอย รวมทัง้การ
ลกัลอบปลกูฝ่ิน ท าให้มีการบกุรุกท าลายป่าเพ่ือขยายพืน้ท่ีท ากิน  ซึ่งจ าเป็นต้องใช้พืน้ท่ีจ านวนมาก
เพ่ือหมนุเวียนปลกูพืชยงัชีพและปลกูฝ่ิน ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของประชากร ท าให้การบกุรุกพืน้ท่ี
ป่าเกิดอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงปี พ.ศ. 2525-2528 ป่าไม้ลดลงปีละร้อยละ 1.37 ของพืน้ท่ีป่า
ทัง้หมด จากสถานการณ์ดงักล่าวทางภาครัฐจึงได้ก าหนดนโยบายให้ชาวเขาเหล่านีไ้ด้มีท่ีท ากินเป็น
หลกัแหล่ง รู้จกัวิธีการเพาะปลกูท่ีถกูต้อง เช่น การจดัสรรพืน้ท่ีในบริเวณนิคมดอยมเูซอ จงัหวดัตาก 
และดอยเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม ่ โดยสง่เสริมการปลกูชา กาแฟ และพืชเมืองหนาว ส่งเสริมอาชีพ
โดยแจกจา่ยพนัธุ์พืชและจดัหาพนัธุ์สตัว์ให้ชาวเขาเลีย้ง ตลอดจนจดัหาบริการท่ีจ าเป็น เป็นต้น และ
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2539 และพระราชบญัญัติลักษณะการปกครองท้องท่ี 
พ.ศ. 2457 ให้แยกประเภทชมุชนบนพืน้ท่ีสงู ออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วยกลุ่มชมุชนท่ีมีการ
จดัตัง้หมู่บ้านอย่างถาวร มีประมาณร้อยละ 30 รองลงมาคือ กลุ่มชุมชนท่ีจัดตัง้ขึน้เป็นพิเศษตาม
นโยบายของทางราชการโดยได้รับอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบญัญัติหมู่บ้านอาสาพฒันา
และป้องกนัตนเอง พ.ศ. 2522 มีประมาณร้อยละ 31 ส่วนกลุ่มท่ีตัง้ในเขตท่ียงัไม่ได้รับอนญุาตจาก
ทางราชการ แต่มีศกัยภาพท่ีจะจดัตัง้เป็นหมู่บ้านถาวร ประมาณร้อยละ 27 โดยการพิจารณาการ
จดัตัง้หมู่บ้านอย่างถาวรด าเนินการได้น้อย เน่ืองจากมีข้อจ ากดัหลายประการ เช่น ความเหมาะสม
ของการพืน้ ท่ีในการประกอบอาชีพ  ข้อจ ากัดในการใช้ ท่ีดินบนพืน้สูงตามกฎหมาย เช่น 
พระราชบญัญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบญัญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ตลอดจนพระราชบัญญัติและมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ เช่น มติ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการจดัการชัน้คณุภาพลุม่น า้ เป็นต้น  
     จากการก าหนดประเภทของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง ท าให้การเข้าไปด าเนินงานของ
หนว่ยงานของรัฐมีขอบเขตชดัเจนมากขึน้ รวมทัง้การก าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินของชมุชน
บนท่ีสงูสะดวกมากขึน้ โดยเฉพาะในชมุชนท่ีมีการจดัตัง้หมูบ้่านอย่างถาวรหรือมีศกัยภาพท่ีจะจดัตัง้
อย่างถาวร หรือชุมชนท่ีจดัตัง้ขึน้ตามนโยบายทางราชการ โดยมุ่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือ
สร้างความมัน่คงทางอาหารและรายได้ อย่างไรก็ตามพืน้ท่ีสงูยงัคงมีปัญหาการท าไร่เล่ือนลอยและ
การบุกรุกป่าอย่างต่อเน่ือง ท าให้ป่าท่ีเคยอุดมสมบรูณ์ในหลายพืน้ท่ีมีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรม เกิด
จากสาเหตหุลัก คือ ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตทัง้ระดบัของ
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ครัวเรือน และเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในระดับนโยบาย การบุกรุกพื น้ท่ีและเปล่ียนแปลงไปท า
เกษตรกรรมด้วยการปลูกพืชท่ีได้ผลผลิตในระยะเวลาอันสัน้และเป็นท่ีต้องการของตลาด เช่น 
ข้าวโพด มันส าปะหลัง หรือในบางพืน้ท่ีอาจใช้เพ่ือการปลูกพืชผัก ทัง้เพ่ือขายและเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน   
     ปัจจุบนัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน (ป่าไม้ น า้ และดิน) 
และพฤตกิรรมของชมุชนบนพืน้ท่ีสงูเหล่านีเ้ปล่ียนแปลงไป หลายชมุชนเกิดจิตส านึกของการรักและ
หวงแหนป่าไม้ เพ่ือให้ทกุคนด ารงชีวิตอยู่ในป่าอย่างมีความสขุ มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงจิตสาธารณะ
หรือด้านการรู้คณุค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ในชมุชน ได้แก่ การร่วมกนัปลูก
ป่าของชุมชนในแต่ละปี การรวมกลุ่มในการจัดท าแนวกันไฟ มีคณะกรรมการทุกหมู่บ้านเพ่ือดแูล
และป้องกนัป่าไม้ การมีกฎระเบียบของชมุชนเก่ียวกบัป่าอนรัุกษ์ ป่าใช้สอยหรือป่าชมุชน การร่วมกบั
หน่วยงานในท าฝายแม้ว การฟืน้ฟูประเพณีท่ีเก่ียวข้องในการดแูลป่า เช่น การเลีย้งผีต้นน า้ ผีฝาย 
รวมถึงมีกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน า้ เช่น มีระบบเหมืองฝาย การดูแลพืน้ท่ีป่า เช่น     
ป่าชมุชน ป่าใช้สอย และการจดัท าระบบอนรัุกษ์ดนิและน า้ เป็นต้น  
     อย่างไรก็ตามการบุกรุกท าลายป่ายงัคงมีอยู่ทัง้เพ่ือการท าการเกษตรและการใช้
ประโยชน์ของคนพืน้ราบ ท าให้แหล่งอาหารธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ในด้าน
อาหาร พืชสมนุไพร แหล่งพลงังานธรรมชาติ เร่ิมสญูหาย ขาดแคลนและหายากเพิ่มขึน้ ปัจจบุนัมี
หนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน ได้ร่วมมือกบัชมุชน เพ่ือฟืน้ฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพืน้ท่ีสงู เช่น โครงการฟ้ืนฟูป่า ปลกูป่าอย่างถกูวิธีหรืออนุรักษ์ป่าไม้ตามธรรมชาติไว้   
มีการจัดท่ีดินท ากินอย่างเป็นสัดส่วนก่อให้เกิดแหล่งชุมชนท่ีมีการพึ่งพาอาศยั และอยู่ร่วมกันได้
ระหว่างคน สตัว์ และป่า โดยมุ่งหวงัว่าในท่ีสุดป่าในชุมชนก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารได้เป็น
อย่างดี  โครงการธนาคารอาหารชุมชน เป็นการวางแผนจดัการทัง้ระบบ คือ การอนรัุกษ์พฒันา
ป่าไม้ แหล่งต้นน า้ล าธาร และทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน  มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือจะเกือ้กลูก่อให้เกิดระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ขึน้ เช่น พนัธุ์ไม้ท่ีใช้เป็นอาหารสตัว์ โดย
คาดหวงัว่าจะเกิดการขยายพนัธุ์ของสตัว์มากขึน้ตามความสมดลุของธรรมชาติทัง้สตัว์ปีก  สตัว์บก
และสตัว์น า้ การปลกูพืชสมนุไพรเพิ่มเติม โดยแทรกอยู่กบัป่าเป็นแหล่งยาให้กบัสตัว์และประชาชน
ในท้องถ่ิน ตลอดจนเป็นคลงัวตัถดุิบด้านเภสชักรรม ก่อให้เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศ การ
ปลูกไม้ป่าท่ีรับประทานได้แทรกลงไป ก็จะก่อให้เกิดแหล่งอาหารของชมุชนพืน้ท่ีนัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็น
พืชผกัป่า  เห็ดตา่งๆ ตลอดจนถึงไม้ผลป่าท่ีรับประทานได้  เป็นต้น 
     ในชว่งปี พ.ศ. 2523 มีประชากรท่ีอาศยับนพืน้ท่ีสงูจ านวน 2,480กลุ่มบ้าน  จ านวน
ประชากร 348,193 คน ในช่วงปี 2528-2531 มีจ านวนเพิ่มขึน้ของกลุ่มบ้าน เป็น 2,553 กลุ่มบ้าน 
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จ านวน 101,078 ครัวเรือน  จ านวนประชากร 579,239 คน ปี 2545 พืน้ท่ีสงูของประเทศไทยมี 20 
จังหวัดของประเทศไทย มีหมู่บ้านบนพืน้ท่ีสูง 3,881 กลุ่มบ้าน  252,588 หลังคาเรือน มีจ านวน
ประชากร 1,203,149 คน และปี 2551  มีหมูบ้่านบนพืน้ท่ีสงู 3,774 กลุ่มบ้าน  207,138 หลงัคาเรือน 
มีจ านวนประชากร 878,177 คน เน่ืองจากประชากรส่วนหนึ่งอพยพไปท างานทัง้แบบชัว่คราวและ
ถาวรในเมือง โดยชมุชนบนพืน้ท่ีสงูกระจายตวัอยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสดุ 1,309 กลุ่มบ้าน 
56,380 ครัวเรือน 236,708 คน รองลงมาเป็นจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 531 ครัวเรือน  24,447 ครัวเรือน 
103,678 คน และจงัหวดัตาก 487 ครัวเรือน 19,848 ครัวเรือน 91,016 คน   
     จากข้อมูลประชากรจะเห็นได้ว่า การด าเนินการเก่ียวกับการลดอตัราการเพิ่มขึน้
ของประชากรประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง จากมีอัตราการเพิ่มของประชากรถึง ร้อยละ 5.5 
ลดลงเหลือร้อยละ 2.23 อยา่งไรก็ตามนบัวา่เป็นอตัราการเพิ่มประชากรในเกณฑ์สงูเม่ือเปรียบเทียบ
กบัอตัราการเพิ่มประชากรทัง้ประเทศเฉล่ียร้อยละ 1.2  ถึงแม้ว่าอตัราการเพิ่มประชากรลดลง แตย่งั
มีปัจจยัส าคญัท่ีการเพิ่มอตัราประชากรยงัมีอยู่ เน่ืองจากพืน้ท่ีห่างไกลและยากต่อการเข้าถึงบริการ
จากภาครัฐ ประกอบกบัความเช่ือของบางชนเผ่าท่ีส่งเสริมท าให้ครอบครัวแตล่ะครอบครัวมีลกูมาก  
อีกทัง้ความเช่ือเร่ืองการแตง่งาน เชน่ ชนเผา่ม้งมีการแตง่งานเร็วอาย ุ12 ปีขึน้ไป ท าให้เกิดครอบครัว
ขยาย และต้องการพืน้ท่ีท ากินเพิ่มขึน้ 
     ในช่วงปี พ.ศ. 2523 สดัส่วนของประชากรบนพืน้ท่ีสงูท่ีจ าแนกตามกลุ่มชาติพนัธุ์ 
โดยส่วนใหญ่เป็นชาวเขา ร้อยละ 96 และกลุ่มอ่ืนๆ รวมทัง้ชาวไทย ร้อยละ 4.33 ปี  ในปีพ.ศ.2538 
โดยส่วนใหญ่เป็นชาวเขา ร้อยละ 87.42 ชาวไทยพืน้ราบ ร้อยละ 7.87 และกลุ่มชนอ่ืน ๆ ร้อยละ 
4.71  และช่วงปี พ.ศ. 2551- 2552 ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงส่วนใหญ่เป็นชาวเขาร้อยละ 81.58 โดยเป็น   
ชนเผ่า กระเหร่ียง  ร้อยละ 39.14 ชนเผ่าม้ง ร้อยละ 12.68 และชนเผ่าอ่ืนๆ ส่วนชาวไทยพืน้ราบ    
ร้อยละ 18.42 
    จากข้อมลูสดัส่วนของประชากรบนพืน้ท่ีสงูท่ีจ าแนกตามกลุ่มชาติพนัธุ์ จะเห็นว่ามี
แนวโน้มการเพิ่มขึน้ของคนไทยพืน้ราบบนพืน้ท่ีสูง และการลดลงของจ านวนชาวเขาบนพืน้ท่ีสูง  
เน่ืองจากการเคล่ือนย้ายแรงงานและเยาวชนบนท่ีสงูเข้าสู่เมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว โดย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.62 มีการเคล่ือนย้ายชั่วคราว โดยการเคล่ือนย้ายแรงงานไปท างาน ร้อยละ 
76.77 เป็นการเคล่ือนย้ายหลงัฤดกูาลเก็บเก่ียว และเคล่ือนย้ายไปเรียนหนงัสือ สดัส่วนคอ่นข้างสูง 
ร้อยละ 93.48 สอดคล้องกบัประเด็นท่ีชุมชนให้ความส าคญัด้านการเรียนรู้และด้านการศกึษาของ
เดก็และเยาวชนอยู่ในระดบัมากถึงร้อยละ 78.02 ส่วนการเคล่ือนย้ายแรงงานแบบถาวรยงัมีสดัส่วน
น้อย ร้อยละ 5.38 โดยการเคล่ือนย้ายแรงงานมีผลกระทบเชิงบวกสามารถสร้างรายได้ให้กลุ่ม
แรงงานสูช่มุชนบนพืน้ท่ีสงู แต่ไม่มีผลตอ่ประสิทธิภาพการผลิตและการจ้างงานในชมุชนบนพืน้ท่ีสงู  
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และมีผลกระทบเชิงลบตอ่ด้านสงัคมและวฒันธรรมตามมา เช่น การบริโภคนิยม ใช้สินค้าฟุ่ มเฟือย
เพิ่มขึน้ การน าวฒันธรรมสมยัใหมเ่ข้าสูช่มุชนท าให้วิถีชีวิตเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น วฒันธรรม
การแตง่กาย เป็นต้น   
     สถานการณ์การอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยการอพยพส่วนใหญ่ ได้แก่ 
การอพยพของแรงงานตา่งด้าว เพ่ือเข้ามาค้าขายตามแนวชายแดน และการอพยพเข้าไปสู่เมืองใหญ่ 
บางกลุ่มมีญาติอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีแดนชายแดนประเทศไทย โดยมีปัจจยัท่ีส าคญัคือ เช่น การท ากิน  
สาธารณสขุและการศกึษา เป็นต้น ผลกระทบจากเคล่ือนย้ายแรงงานตา่งด้าวท่ีเข้ามารับจ้างในภาค
การเกษตร โดยทดแทนแรงงานเยาวชนท่ีเคล่ือนย้ายออกไปซึง่ สง่ผลกระทบด้านลบถึงร้อยละ 63.10 
ได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนษุย์ และการกลบัมาระบาดใหม่ของโรคดัง้เดิม อาทิ 
โรคเท้าช้าง วณัโรค เป็นต้น   
     ส าหรับโครงสร้างของประชากรบนพืน้ท่ีสูง ส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีมีอายุน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 15 ปี ซึ่งถือว่ายงัเป็นวยัเด็ก ร้อยละ 29 ประชากรท่ีมีช่วงอายรุะหว่าง 16 – 30 ปี ร้อยละ 29  
ประชากรท่ีมีช่วงอาย ุระหว่าง 31 – 45 ปี  ร้อยละ 22 และช่วงอายรุะหว่าง 46 – 60 ปี  ร้อยละ 13 
ตามล าดบั  มีประชากรเพียงสว่นน้อยท่ีเป็นผู้สงูอายหุรือ วยัชรา  อาย ุ60 ปีขึน้ไป ร้อยละ 7   
     เดิมประชากรชาวเขาได้รับการศึกษาน้อยและไม่ทั่วถึง โดยในปี พ.ศ.2529 
ประชากรชาวเขาอายุระหว่าง 5-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาถึงร้อยละ 73.9 ส่วนความสามารถในการ
พดูภาษาไทยอยูใ่นระดบักลาง ร้อยละ 59.3 สาเหตสุ าคญัท่ีท าให้ชาวเขามีการศกึษาน้อย เน่ืองจาก
ชาวเขายังไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการศึกษา ประกอบกับชุมชนตัง้อยู่ทุรกันดารห่างไกล  
การคมนาคมล าบาก จึงท าให้บริการด้านการศกึษาของรัฐไม่ทัว่ถึง ตอ่มารัฐมีนโยบายการสนบัสนนุ
การศกึษาบนพืน้ท่ีสงูอยา่งตอ่เน่ืองทัง้การศกึษาในระบบและนอกระบบ เพ่ือให้ประชากรบนพืน้ท่ีสงู 
อ่านออกเขียนได้ การเข้าเรียนของเยาวชนท าให้ได้รับสิทธิทางด้านการศึกษาเท่าเทียมกับคนไทย  
พืน้ราบ คือ อาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน โดยมีหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง  
การส านึกความเป็นไทย และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ปัจจุบนัชาวเขามีโอกาสได้รับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ของชาวเขาเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะเยาวชนท่ีมีอาย ุ6-15 ปี ในขณะท่ีคนวยักลางคนถึงสงูอาย ุ(15-
60 ปี) มีโอกาสได้รับการศึกษาในภาคปกติ และหลกัสูตรของการศกึษานอกโรงเรียน ท าให้ชมุชนมี
ระบบการเรียนรู้มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต ส่วนท่ียงัได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐน้อยน่าจะเป็นการฝึกอบรมอาชีพทัง้ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและ
การตลาด และบริการ รวมทัง้การจดัการด้านการท่องเท่ียว และงานช่างฝีมือ งานฝึกอบรมท่ีมีการ
ด าเนินงานค่อนข้างถ่ีอยู่แ ล้ว ไ ด้แก่  การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านคณุธรรมจริยธรรมและหน้าท่ีพลเมือง การรณรงค์เพ่ือรู้หนงัสือ อย่างไรก็
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ตามการให้ความรู้เก่ียวกบัสขุภาพยงัมีน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนามยัแม่และเด็ก การออก
ก าลงักายเพ่ือสขุภาพ และ การอบรมแมบ้่านด้านโภชนาการ เป็นต้น   
     สถานภาพด้านสาธารณสขุและการอนามยัของประชากรบนพืน้ท่ีสงู โดยทัว่ไปอยู่
ในเกณฑ์ต ่ามาก การเจ็บป่วยส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดต่อและการสุขาภิบาลไม่ได้มาตรฐาน เช่น  
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร ไข้มาเลเรีย นอกจากนัน้แล้วปัญหาการท่ีชาวเขา
ไม่ค านึงถึงการรักษาความสะอาดของร่างกาย การปลกูบ้านเรือนมืดทึบไม่ถกูสขุลกัษณะ ไม่รักษา
สขุภาพพืน้ฐาน เช่น ความสะอาดของเคร่ืองอุปโภคบริโภค ไม่มีส้วมใช้ และยงัอาศยัหมอผีในการ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย รวมทัง้มีภาวะทุพโภชนาการสูงมาก เน่ืองจากการท่ีผลิตผลทางการ
เกษตรไม่เพียงพอตอ่การด ารงชีพ ขาดอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  รวมถึงการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขของรัฐน้อย เน่ืองจากขาดสถานบริการสาธารณสุขและการคมนาคมไม่สะดวก สรุป
โดยรวมเม่ือเปรียบเทียบกบัประชากรบนพืน้ราบแล้วยงัมีความแตกตา่งกนัมาก  
     เดิมการใช้ท่ีดินเพ่ือการท าการเกษตรเป็นลักษณะไร่หมุนเวียนหรือไร่เล่ือนลอย  
เน้นไว้บริโภคในครัวเรือน หรือเป็นเกษตรยงัชีพ โดยมุง่ให้เพียงพอส าหรับการบริโภคในครอบครัว ทัง้
พืชอาหาร และพืชเพ่ือใช้สอย ระบบเศรษฐกิจในลกัษณะนีอ้าศยัการแลกเปล่ียนเป็นส าคญั ต่อมา
ได้รับการส่งเสริมการส่งเสริมการเกษตรแผนใหม่ เร่ิมมีการปลูกพืชเพ่ือการบริโภคและปลูกพืช
เศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด และพืชอาหารสตัว์ไว้ขายเป็นรายได้เงินสด จากการติดต่อค้าขายกับ
สงัคมภายนอกพร้อมทัง้ได้รับการสง่เสริมแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีพฒันาของรัฐ การเน้นให้เกษตรกรบน
พืน้ท่ีสูงปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีมีราคาดี ท าให้ระบบการผลิตเปล่ียนจากการเกษตรเพ่ือยังชีพ
ประกอบด้วยการปลกูพืชหลากหลายไปสู่การเกษตรเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นการปลกูพืชเชิงเด่ียวและเน้น
การพึ่งพาปัจจยัการผลิตจากภายนอกชมุชนเป็นหลกั   ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูเร่ิมมีแนวโน้มการปลกูพืช
เดี่ยวกนัมากขึน้  ท าให้ลกัษณะทางเศรษฐกิจของชาวเขาในบางหมูบ้่านจงึเปล่ียนแปลงไป  
     ส าหรับลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินในด้านการเกษตรบนพืน้ท่ีสงู  มีการใช้ท่ีดิน 9 
ระบบ คือระบบการใช้ท่ีดินแบบแผ้วถางและเผา  ระบบข้าวนาด า  ระบบการผลิตพืชผกั ระบบการ
ผลิตพืชไร่เชิงพาณิชย์ ระบบท่ีมีไม้ผลเป็นพืชหลัก ระบบการปลูกเม่ียงและกาแฟ ระบบเกษตร
ผสมผสานในพืน้ท่ีเดียวกนั ระบบการเลีย้งสตัว์กับการจดัสรรการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีป่า  และการใช้
ประโยชน์จากป่ารอบบ้าน ซึ่งเป็นระบบท่ีพบเห็นทัว่ไปบนพืน้ท่ีสงู แตช่มุชนบนท่ีสูงมกัจะผสมผสาน
ระบบการผลิต ทัง้นีข้ึน้อยู่กับพืน้ท่ีถือครองทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ครัวเรือน
กะเหร่ียง จะมีทัง้ท่ีนา ท่ีป่าหมุนเวียน และท่ีไร่หมนุเวียน ในเวลาเดียวกัน การวางแผนการผลิตใน  
แตล่ะปีจะแตกตา่งกนั แตว่ิถีการผลิตหลกัๆ ยงัคงปฏิบตัิกันทุกปี เช่น การปลูกข้าวนาด าของชุมชน
กะเหร่ียง การปลูกผกัเชิงพาณิชย์ของชุมชนม้ง เป็นต้น  ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินบน  
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พืน้ท่ีสูง มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึน้ เน่ืองจากการขยายตวัของประชากร การโยกย้ายถ่ิน
ฐาน การบุกรุกของชุมชนพืน้ราบท่ี ท าให้ขาดแคลนพืน้ท่ีท ากิน และการขยายตวัของการเกษตร    
เชิงพาณิชย์จะเป็นปัญหาความขดัแย้งกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้อยา่งรุนแรงในระยะยาว   
     โดยทัว่ไปประชากรบนพืน้สงูยงัมีฐานะยากจนเม่ือเทียบกบัประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ซึ่ง เกิดขึน้จากข้อจ ากัดต่างๆ อาทิ  ภูมิประเทศท่ีตัง้ของชุมชน การปกครอง และ
กระบวนการพฒันาไมอ่าจด าเนินงานได้เตม็ท่ี เพราะพืน้ท่ีมกัอยู่ในเขตพืน้ท่ีป่า หรือเขตหวงห้ามของ
ราชการ มีเส้นทางคมนาคมท่ีล าบาก ขณะเดียวกนัการพฒันาพืน้ท่ีสงูท่ีผ่านมายงัไม่มีการศึกษาถึง
รูปแบบการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของราษฎรในพืน้ท่ี การน าแนวทางการพฒันาในระบบปกติ
ของชุมชนทั่วไปในประเทศท่ีก าหนดจากภายนอก จึงเป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้วิถีชีวิตและสภาพ
ความเป็นอยู่ของราษฎรในชุมชนบนพืน้ท่ีสงูเปล่ียนแปลงการพึ่งพิงทนุทางสงัคมและเศรษฐกิจของ
ชุมชนไปสู่การพึ่งพาปัจจัยอ่ืนๆ ภายนอกชุมชนเป็นหลัก ประกอบกับชุมชนชาวเขาตัง้กระจัด
กระจายอยู่บนท่ีสงู การขนส่งผลผลิตเพ่ือไปสู่ตลาดจึงยากล าบาก ผลผลิตทกุชนิดทัง้ด้านพืช และ
สตัว์ จงึมีปัญหาทางด้านการตลาด  พอ่ค้ารับซือ้มกัจะกดราคา เป็นปัญหาของโครงการพฒันาตา่งๆ 
มกัต้องรับภาระ ยกเว้นในพืน้ท่ีโครงการหลวงท่ีมีการส่งเสริมอย่างครบวงจรตัง้แต่ด้านการผลิตถึง
ด้านการตลาด 
     ส าหรับด้านสงัคมสรุปได้ว่า การสืบทอดวฒันธรรมและประเพณีให้กับรุ่นเยาวชน
ในชุมชนยงัเป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยส่วนใหญ่เป็นวฒันธรรมและขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและ
ประเพณีทัว่ไป ได้แก่ ด้านการการเกษตร เช่น สืบชะตาข้าว กินข้าวใหม่ (ม้ง) ข้าวห่อกะเหร่ียง ด้าน
ประเพณีท่ีส าคญั เช่น ปีใหม่ม้ง ผูกข้อมือเรียกขวญั โล้ชิงช้า  สงกรานต์กะเหร่ียง งานไหว้เจดีย์
ประจ าปี งานวฒันธรรมชนเผ่าด้านอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น  ไหว้ผีต้นน า้ ผีฝาย เลีย้งผีห้วย 
ผีดอย เลีย้งผีสวน ผีไร่ บวชป่า ศาลา (ขอโทษเจ้าป่าเวลาเผาไร่) เป็นต้น ด้านหตัถกรรมและภาษา 
เชน่ การอนรัุกษ์การทอผ้า  การปักผ้า ภาษา ตวัเขียน (ตวัหนงัสือ) การสอนบทสวด เป็นต้น ปัจจบุนั
สงัคมของชมุชนชาวเขาเปิดสูส่งัคมภายนอกมากขึน้ ในขณะท่ีขาดการปรับตวัทางสงัคมท่ีมีผลท าให้
มีความล่อแหลมต่อการเกิดปัญหาต่างๆ ทางสังคมทัง้ปัญหาเยาวชน การขาดจิตส านึกต่อสังคม  
การแพร่ระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ รวมทัง้การเปล่ียนแปลงบริบทโลก เน่ืองจากกระแส
วฒันธรรมจากภายนอกเข้ามาอย่างรวดเร็ว ท าให้ชมุชนตัง้รับไม่ทนั ส่งผลต่อการพึ่งตนเองลดลง 
ครอบครัวขาดความอบอุน่และขาดส านกึรักท้องถ่ิน  เป็นต้น 
     สถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศบนพืน้ท่ีสูง เป็นปัญหาเดิมของชุมชน
พืน้ท่ีสงูซึ่งเคยเป็นแหล่งส าคญัท่ีมีการปลกูพืชเสพติด เช่น ฝ่ิน กญัชา เป็นต้น ปัจจบุนัการปลกูฝ่ิน
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ลดลงตามล าดบั จากพืน้ท่ีปลูกฝ่ินในปี พ.ศ. 2527-2528 มีพืน้ท่ีลกัลอบปลูกฝ่ิน 54,854 ไร่ ลดลง
เหลือ 1,704 ไร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553  ท่ีส าคญัอย่างยิ่งคือการเสด็จเย่ียมเยียนราษฎรชาวไทย
ภูเขาและพระบรมวงศานุวงศ์ ท าให้ชุมชนชาวเขา ซึ่งประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ ถึง 15 ชนเผ่า มี
ความรู้สึกถึงความเป็นคนไทย อาศยัแผ่นดินไทย เป็นคนไทยส่วนใหญ่ แม้ว่าปัญหาความยากจน
ยงัคงอยู ่แตถื่อวา่มีความพร้อมตอ่การพฒันาในระบบปกต ิ
     นอกเหนือจากมูลนิธิโครงการหลวงแล้ว ยังมีโครงการพระราชด าริ หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรเอกชน รวมถึงโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการ
พัฒนาพืน้ท่ีสูง ท่ีส าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาดอยตุง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ กรมชลประทาน กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ เป็นต้น ทัง้นี ้
ผลการพฒันาจากโครงการหรือหน่วยงานตา่งๆ ดงักล่าวนี ้ได้ช่วยให้เศรษฐกิจและสงัคมของชมุชน
บนพืน้ท่ีสงูดีขึน้ ตวัอย่างท่ีชดัเจนเห็นได้จากโครงการหลวง ซึ่งท าให้ประชาชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย 36 
แหง่ใน 5 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนได้รับประโยชน์มีทางเลือกในการประกอบอาชีพนอกจากการปลกู
ฝ่ินและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ดีขึ น้  อัตราการเกิดของประชากรลดลงส่ง ผลในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึน้ เห็นได้จากอตัราการท าลายป่าในพืน้ท่ีโครงการลดลง 
และมีความอดุมสมบรูณ์ขึน้  
     การพัฒนาบนพืน้ท่ีสูงท่ีผ่านมามีผลส าเร็จท่ีได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ทัง้
รูปแบบการพฒันา ทัง้เร่ืองการส่งเสริมการปลกูพืชทดแทนฝ่ิน มีแหล่งเรียนรู้และต้นแบบการพฒันา
ท่ีน้อมน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัไปใช้ กล่าวคือ มีการทดสอบสาธิตงาน
ด้านตา่งๆ ให้เหมาะสมกบัสภาพภมูิสงัคม แล้วจงึน าไปปฏิบตัิจริงและขยายผลไปพืน้ท่ีสงู อ่ืนๆ  เช่น 
มลูนิธิโครงการหลวง ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮอ่งไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ศนูย์พฒันาและ
บริการท่ีสูงตามพระราชด าริ โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการ “รักษ์น า้เพ่ือพระแม่ของ
แผน่ดนิ” เป็นต้น 
     สรุปการพัฒนาพืน้ท่ีสูงท่ีผ่านมากว่า 50 ปี ( เร่ิมต้นตัง้แต่ พ.ศ. 2498 -จนถึง
ปัจจบุนั) มีหนว่ยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องมากกว่า 90 
หน่วยงาน มีลกัษณะการด าเนินงานท่ีมุ่งสงเคราะห์ชาวเขาในฐานะชนกลุ่มน้อย  แก้ไขปัญหาด้าน
ความมัน่คง การบกุรุกพืน้ท่ีป่า และลดพืน้ท่ีการปลูกพืชเสพติด โดยการด าเนินงานส่วนใหญ่เป็น
โครงการพัฒนาเฉพาะแห่งหรือโครงการพิเศษ ลักษณะการท างานต่างคนต่างท าและไม่ต่อเน่ือง  
ท าให้การพฒันาพืน้ท่ีสงูยงัขาดทิศทาง ขาดเอกภาพ และขาดแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน  และ
ครอบคลุมประชากรบนพืน้ท่ีสูงได้ประมาณร้อยละ 65 ของจ านวนประชากรทัง้หมด เน่ืองจาก
ข้อจ ากดัในด้านงบประมาณ บคุลากร  การคมนาคมคอ่นข้างล าบากและท่ีตัง้ชมุชนกระจดักระจาย  
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ทรุกันดาร นอกจากนีก้ารลงสญัชาติไทย จดัท าทะเบียนบ้าน มีกลุ่มได้รับทะเบียนบ้านร้อยละ 60 
และบตัรประจ าตวั ยงัไม่ทัว่ถึง สาเหตเุกิดจากชุมชนตัง้อยู่ห่างไกล มีการอพยพย้ายถ่ินบ่อย รวมถึง
ปัญหาการพิสจูน์สญัชาติของชาวเขาเอง ท าให้สถานภาพเป็นผู้อพยพลีภ้ยั ผู้หลบหนีเข้าเมือง และ 
ผู้ตกส ารวจ ซึ่งเป็นปัญหาส าคญัในด้านการเมืองการปกครอง มีผลกระทบทัง้ในด้านสิทธิ ตลอดจน
การด าเนินการตามกฎหมายและการจดัการปกครอง ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีได้รับผลกระทบ เม่ือโครงการ
ต่างๆ  สิ น้สุดลง  แต่ ปัญหายังคง มีอยู่  เ ช่น  ความยากจน ปัญหาความเ ส่ือมโท รมของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ความขดัแย้งจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความเหล่ือม
ล า้ด้านสงัคม อนัเกิดจากความยากจนและขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ ซึ่งเป็นผลจาก
การคมนาคมท่ีล าบาก เป็นต้น   
     อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีเกิดขึน้บนพืน้ท่ีสูงยงัคงมีอยู่ โดยเฉพาะชุมชนท่ีตัง้อยู่นอก
เขตพืน้ท่ีโครงการหลวง และพืน้ท่ีห่างไกลท่ีการคมนาคมยากล าบากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ 
นอกจากนีย้งัพบว่า การพฒันาพืน้ท่ีสูงในปัจจบุนั ส่วนหนึ่งยงัคงแก้ปัญหาผลกระทบทางด้านลบท่ี
ตอ่เน่ืองมาจากการด าเนินนโยบายท่ีผ่านมา ตวัอย่างท่ีชดัเจนจากการส่งเสริมให้ปลกูพืชเศรษฐกิจ
แทนการปลูกพืชเสพติด ซึ่งได้เร่งการใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ีถูกจ ากัดด้วยข้อกฎหมาย และเป็น
สาเหตท่ีุสร้างความเสียหายแก่สภาพแวดล้อมดงัท่ีกล่าวในข้างต้น ท าให้ในปัจจบุนั นอกเหนือจาก
การมุ่งแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในพืน้ท่ีสูงแล้ว ยังต้องควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยอาศยักระบวนการมีสว่นร่วมจากภาคประชาชนและบรูณาการจากหนว่ยงานตา่งๆ  
 

  6.1.2 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนา  
    การก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะแรกๆ มุ่งให้เกิดการ
เตบิโตทางเศรษฐกิจ แนวทางดงักล่าวได้ถกูน าไปใช้เป็นกรอบในการวางแผนพฒันาพืน้ท่ีสงูด้วย ซึ่ง
นอกเหนือจากต้องการลดการปลกูฝ่ินพฒันาคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบนพืน้ท่ีสงูแล้ว 
ยงัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการป้องกนัปัญหาความมัน่คงทางชายแดนและป้องกนัป่าต้นน า้จากการท าไร่
เล่ือนลอยของชาวเขา  
    ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นเง่ือนไขของการน ามาสู่
แผนพฒันาฯในระยะหลงั รวมถึงแนวทางพฒันาพืน้ท่ีสูง ท่ีเน้นให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์ พืน้ท่ี
ป่าไม้พร้อมๆ กับการฟืน้ฟูสภาพป่า ดิน และน า้ให้กลบัคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการเน้น
พฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู   
    แม้ว่าความส าเร็จของการพัฒนาพืน้ท่ีสูงโดยเฉพาะภายใต้การด าเนินงานของ
โครงการหลวงได้ช่วยบรรเทาปัญหาท่ีส าคัญของประเทศทัง้ด้านความมั่นคง ปัญหายาเสพติด 
รวมถึงการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวเขาได้กว่า 26,000 ครัวเรือน ตลอดจน
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ความส าเร็จด้านการพฒันาและอนุรักษ์ดินและน า้ ฯลฯ จนเป็นท่ียอมรับจากนานาประเทศว่าเป็น
แนวทางพฒันาท่ียัง่ยืน อย่างไรก็ตามพืน้ท่ีนอกเขตการด าเนินงานของโครงการหลวงปัญหาพืน้ฐาน
ยงัคงอยู ่ทัง้นีปั้จจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การพฒันาพืน้ท่ีสงูในระยะ 25 ปีท่ีผ่านมาแบง่ได้เป็น ผลกระทบ
จากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมท่ีส าคญั  ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ดงันี ้
 

     1) ผลกระทบจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ส าคัญ  
       1.1) การพัฒนาและนโยบายการพัฒนาทัง้ในระดบัประเทศ และนโยบาย
เฉพาะท่ีด าเนินการบนพืน้ท่ีสงูท่ีผา่นมามีผลกระทบทัง้เชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ ดงันี ้
       (1) ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูปลอดจากการปลกูฝ่ิน โดยมีการปลกูพืชทดแทน
ฝ่ิน สร้างรายได้ให้กบัเกษตรกร ส่งผลให้มีการขยายพืน้ท่ีปลูก และบกุรุกท าลายป่า  รวมทัง้การใช้
สารเคมีโดยขาดความรู้ ก่อปัญหาการปนเปื้อนในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ทรัพยากรน า้และสง่ผลถึงประชาชนบนพืน้ราบ   
       (2) ความขัดแย้งท่ีเกิดจากการปฏิบตัิตามนโยบาย ข้อกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีไม่ชดัเจนท าให้ชุมชนและภาครัฐ ท าให้เกิดความไม่เข้าใจและขดัแย้ง โดยเฉพาะปัญหา 
ป่าไม้ และการใช้ท่ีดนิ 
       (3) ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมและพฒันาบนฐานความรู้และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูท่ีมีประชากรชาติพนัธุ์ตา่งกันไป มีโอกาสเข้าถึงการศกึษา
พืน้ฐานพืน้ฐาน และพฒันาชีวิตและสงัคม ท าให้ประชากรมีการเรียนรู้และการตดิตอ่ส่ือสารได้ดีขึน้ 
       1.2) การเพิ่มขึน้ของประชากร  การเพิ่มขึน้ของประชากรบนพืน้ท่ีสงูซึ่ง
ยงัคงมีอตัราเกิดสูงและการอพยพมาจากประเทศเพ่ือนบ้านส่งผลกระทบต่อการบุกรุกท าลายป่าท่ี
ส าคญั ท าให้มีการบุกรุกพืน้ท่ีป่าไม้เพ่ือหาพืน้ท่ีท ากินใหม่ นอกจากนีก้ารท่ีผลผลิตต่อพืน้ท่ีต ่าลง  
ข้าวและอาหารท่ีผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคหรือผลผลิตไม่พอส าหรับขายเป็นรายได้เลีย้ง
ครอบครัว ในขณะท่ีพืน้ท่ีมีจ ากดัจงึต้องเพิ่มผลผลิตโดยบกุรุกเพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีปลกู   
      1.3) การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี  การน าเทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม
ไปใช้ส าหรับระบบการผลิตของพืน้ท่ีสงู  ท าให้เปล่ียนแปลงสภาพโครงสร้างเศรษฐกิจ ท่ีเน้นการผลิต
บนฐานทรัพยากรและแรงงาน ส่งผลให้เกิดแรงกดดนัในการขยายพืน้ท่ี เพาะปลูกและการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบนิเวศและการ
เปล่ียนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิทัง้ในกรณีการเกิดอทุกภยั ดินถล่ม และภยัแล้งท่ี
มีความรุนแรงและมีความถ่ีมากยิ่งขึน้  
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      1.4) กระแสโลกาภิวัฒน์และการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีของทุน  การค้า
และบริการ รวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบนั ได้สร้างเง่ือนไขใหม่ให้กับแนวการพัฒนาแก่ชาวเขา ซึ่ง
เง่ือนไขเหลา่นีมี้ความซบัซ้อนมากขึน้กวา่เดมิ บริบทของการเปล่ียนแปลงนี ้ได้แก่ 
      1) การเปล่ียนแปลงสภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ท่ีเปล่ียนจาก
ระบบเกษตรเพ่ือยงัชีพ โดยมีฝ่ินเป็นพืชเศรษฐกิจหลกั มาเป็นการเกษตรท่ีมีความหลากหลายทัง้พืช
อาหารและพืชเพื่อการค้า รวมถึงการสง่เสริมการทอ่งเท่ียว ซึง่เป็นท่ีนิยมมากขึน้ 
      2) การเพิ่มขึน้ของราคาฝ่ินในภูมิภาคทัง้ในประเทศลาว พม่า 
และไทย ส่งผลให้ปัจจบุนัมีแนวโน้มของการลกัลอบปลกูฝ่ินในพืน้ท่ีห่างไกลและทรุกนัดารมากขัน้
ในพืน้ท่ีทัง้ 3 ประเทศ โดยเฉพาะพมา่ ลาวและประเทศไทยตามล าดบั 
      3) เงื่ อนไขจากข้อตกลงและการเปิดเสรีทางการค้าในโลก
ปัจจุบัน รวมทัง้วิกฤติด้านพลังงาน ส่งผลกระทบท่ีส าคญัต่อราคาพืชผล และต้นทุนการผลิต    
บนพืน้ท่ีสูง และมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึน้ ท าให้ศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดลดลง อีกทัง้การพฒันา
ระบบสิทธิบตัรและทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีการพฒันารูปแบบ กฎระเบียบและข้อบงัคบั เปิดโอกาส
ให้ผู้ ท่ีมีเทคโนโลยีพยายามท่ีจะแสวงหาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ตลอดจนพฒันาภมูิปัญญาท้องถ่ินในเชิงพาณิชย์ โดยชมุชนในท้องถ่ินซึ่งมีสิทธิในทรัพยากร
ดงักล่าว ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแบง่ปันผลประโยชน์ โดยเฉพาะชมุชนชาวเขาท่ีขาดโอกาส
และความรู้ความเข้าใจในเร่ืองดงักลา่ว 
      4) การเปล่ียนแปลงด้านสังคมและการเคล่ือนย้ายแรงงาน มีการ
คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึน้ในอตัรา 1.4 ตอ่ปีในช่วงปีพ.ศ.2555-2590  โดยประชากรจะมี
อายยืุนยาวขึน้และหลายประเทศเป็นสงัคมผู้สงูอาย ุโดยสดัส่วนของผู้สงูอายเุกิน 60 ปี เพิ่มจากร้อย
ละ 9 ในปี พ.ศ.2543 เป็นร้อยละ 22 ในปี พ.ศ.2593 ซึ่งเป็นทัง้โอกาสและภยัคกุคามตอ่ประเทศไทย 
ในด้านโอกาสนัน้ประเทศไทยสามารถขยายตลาดอาหาร สมุนไพร และบริการสุขภาพ แต่การ
เคล่ือนย้ายแรงงานท่ีคอ่นข้างเสรี ท าให้เกิดการอพยพแรงงานท่ีมีทกัษะจากประเทศไทย ในขณะท่ีมี
แรงงานไร้ฝีมือเคล่ือนเข้าสูป่ระเทศไทยมากขึน้ ท าให้เกิดปัญหาทัง้ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ 
      5) กระแสทุนนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก เป็นปัจจัยดึงดูด
เยาวชนและแรงงานบนพืน้ท่ีสงูให้ออกไปแสวงหารายได้ในชมุชนเมือง ท าให้โครงสร้างของครอบครัว
และชมุชนเร่ิมเปล่ียนแปลง เป็นผลให้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชมุชนในพืน้ท่ีสงูเร่ิมเปล่ียนแปลง 
การสืบทอดวฒันธรรมตา่งๆ ของชมุชนถกูลดความส าคญัและเร่ิมสญูหายจากชมุชนในพืน้ท่ีสงู เป็น
ผลให้กลไกทางประเพณีและภูมิคุ้มกนัทางสงัคมท่ีเป็นแนวทางดัง้เดิมในการอยู่รวมกนัอย่างเป็นสขุ
ออ่นแอลง ก่อปัญหาด้านยาเสพตดิและอาชญากรรมท่ีขยายตวัเพิ่มขึน้ 
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      6) การเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ของโลก อนัเกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและความเส่ือมโทรมของสิ่งแวดล้อมโลกมี
แนวโน้มรุนแรงขึน้ ภาวะโลกร้อนส่งผลให้พืน้ท่ีผลิตอาหารของโลกเปล่ียนแปลงและลดลง 
ตวัอย่างเช่น อินเดียและจีนตอนกลางซึ่งเป็นเขตเกษตรน า้ฝนคาดว่าผลผลิตจะลดลงอย่างมากในปี
ค.ศ.2020 ส าหรับพืน้ท่ีสูงของประเทศไทย ซึ่งปกติมีภูมิอากาศเย็นกว่าพืน้ราบ โดยเฉพาะฤดหูนาว
และมีปริมาณน า้ฝนมากกว่าพืน้ราบ การคดัเลือกพืชพรรณเพ่ือน ามาทดแทนการปลูกฝ่ิน  ในช่วง  
40 ปีท่ีผ่านมามีการคดัเลือกพืชพรรณท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศค่อนข้างหนาว   
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีร้อนขึน้จึงกระทบต่อผลผลิตพืชพรรณดังกล่าว  นอกจากนีก้าร
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและรุนแรงในปัจจุบนั ท าให้พืน้ท่ีสูงส่วนใหญ่ขาดแคลนน า้
เพ่ือการอปุโภคบริโภค เน่ืองจากข้อเสียเปรียบในเชิงพืน้ท่ีท่ีอยู่บนพืน้ท่ีสงูและทรุกนัดาร พืน้ท่ีท ากิน
สว่นใหญ่ไมมี่น า้เพียงพอท่ีจะใช้เพ่ือการเกษตร รวมถึงน า้เพ่ือบริโภคในฤดแูล้งได้ และการพฒันาบน
พืน้ท่ีสงูยงัต้องได้รับการทบทวนและก าหนดทิศทางให้เหมาะสมตอ่สภาพการณ์ในอนาคต  
     2) ผลกระทบต่อเน่ืองจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
       2.1) ผลกระทบต่อเน่ืองจากปัจจัยภายใน 
       (1) องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายของชุมชนบนพืน้ท่ีสูงเป็นทุนทางสังคมท่ีส าคญั ชุมชนส่วนใหญ่ยังมีการสืบทอดและ
รักษาวฒันธรรมชนเผา่โดยมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่งกนั เชน่ งานหตัถกรรม ด้านประเพณีตา่งๆ เป็นต้น 
ปัจจบุนัเร่ิมถกูลืมเลือนไปในกลุม่เยาวชน 
       (2) การเคล่ือนย้ายสู่เมืองของเยาวชนก่อให้เกิดผลกระทบทัง้
ด้านบวกและด้านลบ ทัง้ตอ่ตวัเยาวชน ครอบครัว ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูและชมุชนเมือง ด้านบวก คือ 
การลดภาระพึ่งพิงจากครอบครัว และความสามารถหารายได้เลีย้งตวัเองและครอบครัวได้บ้าง  และ
มีโอกาสการในการท างานในเมืองมากขึน้ ในขณะท่ีการศึกษายงัช่วยสร้างโอกาสและรายได้ให้กับ
เยาวชนในอนาคต และการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้จากโอกาสในการดแูลสขุภาพท่ีดีขึน้ในเมือง ผลด้าน
ลบมีหลายประการแตไ่ม่รุนแรงเท่าท่ีคิด ผลทางด้านลบตอ่สงัคมบนพืน้ท่ีสงู คือ การละทิง้ทางด้าน
วฒันธรรมท้องถ่ิน การละทิง้ถ่ินฐานของตนเอง และการละทิง้ภาคเกษตร ผลทางลบตอ่ชุมชนละ
สงัคมในเมือง คือ สร้างความแออดั ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม นอกจากนีย้งัมีปัญหาต่อตวั
เยาวชน คือ ความยุง่ยากในการปรับตวัในชมุชนเมือง ตลอดจนการการเกิดปัญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพตดิ ทัง้ในเมืองและในท้องถ่ินเดมิ 
       (3) ความมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนบทพืน้ท่ีสูง 
มีผลท าให้การพฒันาเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เช่น ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขา มีลักษณะสงัคมท่ี
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ยดึถือขนบธรรมเนียมประเพณีอยา่งเคร่งครัด ครัวเรือนมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของสมาชิกและการ
ให้การศึกษาตามประสบการณ์เผ่าและความเช่ือดัง้เดิมมีความซบัซ้อนและเปล่ียนแปลงยาก อาจ
เป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาและเป็นประเดน็ส าคญัของการวางนโยบายตอ่ไป 
       (1) ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน รวมทัง้ผลประโยชน์
ของประชากรในการครอบครองท่ีดินท ากิน ท าให้การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิพืน้ท่ีท ากินในเขตพืน้ท่ี   
ป่าไม้และพืน้ท่ีอนรัุกษ์ซึง่ซ้อนทบัท่ีอยูอ่าศยัท ากินของชาวบ้านเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งเป็นปัญหายืดเยือ้
มายาวนาน 
       (2) ระบบการท าเกษตรแบบตัดและเผา และไม่มีระบบการ
อนุรักษ์ดินและน า้ท่ีเหมาะสมท าให้น า้ฝนไหลบ่าไปตามพืน้ท่ีท่ีความลาดชนั ส่งผลให้หน้าดินท่ีถูก 
ชะล้างไปทกุปีท าให้เหลือเพียงดนิชัน้ลา่งท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ต ่า  
       2.2) ผลกระทบต่อเน่ืองจากปัจจัยภายนอก 
       (1) การเพิ่มขึน้ของประชากร  ทัง้การเพิ่มตามธรรมชาติและการ
อพยพของชาวเขาทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการเข้าไปอยู่อาศยัและประกอบธุรกิจ
ด้านการท่องเท่ียวของคนพืน้ราบ ได้เพิ่มความรุนแรงของปัญหาการแก่งแย่ง ทัง้นีพ้บมากในจงัหวดั
ชายแดนท่ีส าคญั ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบรีุ และราชบรีุ ซึ่งการอพยพ
เคล่ือนย้ายของประชากรบนพืน้ท่ีสงูท่ีอาจสร้างผลกระทบด้านอ่ืนๆท่ีน าสูปั่ญหาสงัคมในภายหลงั  
       (2) พืน้ท่ีสูงส่วนใหญ่มีลักษณะลาดชันโดยมีพืน้ที่ราบค่อนข้าง
จ ากัด ประกอบกับพืน้ท่ีป่าลดจ านวนพืน้ท่ีลง  ท าให้พืน้ท่ีท่ีเหมาะสมแก่การเกษตรมีจ ากดั พืน้ท่ี
ถือครองเพ่ือการเกษตรโดยเฉล่ียของแต่ละครอบครัวมีขนาดเล็ก ส่งผลให้การท าลายป่าเพ่ือการ
เพาะปลูกน าไปสู่ความเส่ือมโทรมทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพืน้ท่ีเชิงเขาและไหล่เขา ซึ่งจะต้อง
ได้รับการฟืน้ฟูและรักษาไว้ เพ่ือเป็นแหล่งต้นน า้ล าธารของประเทศ เส่ียงตอ่ความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีส าคญั ได้แก่ ความเส่ือมโทรมของดิน รวมทัง้การเส่ือมโทรมของสภาพป่าท่ี
ควรเป็นแหลง่อาหารท่ีสมบรูณ์ของชมุชน จะเห็นได้จากพืน้ท่ีเกษตรร้อยละ 96.48 ของพืน้ท่ีสงูใน 12 
จงัหวดัภาคเหนือ เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความลาดเทมาก   
       (3) ความห่างไกลและทุรกันดารของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง เป็น
อุปสรรคในการน าผลผลิตสู่ตลาดรวมทัง้การให้บริการของหน่วยงานและการขอรับบริการของ
ประชาชนในพืน้ท่ีสงู ท าให้ปัญหาเร่ืองสถานะของบคุคลยงัไม่สามารถแก้ไขได้  และยงัเป็นอปุสรรค
ให้เดก็และเยาวชนไมส่ามารถเดนิทางไปโรงเรียนหรือสถานศกึษาท่ีรัฐได้ 
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  6.1.3 วิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จและเง่ือนไขท่ีส าคัญในการพัฒนาพืน้ท่ีสูงท่ีผ่านมา  

    1) วิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนาพืน้ท่ีสูงท่ีผ่านมา 

      (1) แนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัท่ีทรงมีพระราชประสงค์ใน
การพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเขา ลดการปลกูพืชเสพตดิ และการอนรัุกษ์ฟืน้ฟูป่าต้นน า้ล าธาร  
ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเม่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชนบท หรือพัฒนาชุมชน  
บนพืน้ท่ีสูง เป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาเพ่ือพึ่งตนเอง (Self Reliance) ท่ีรักษา
สภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่ควบคูไ่ปกบัการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน จนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง
ได้ ทรงใช้หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นจดุหลกัส าคญัในการพฒันา ยึดหลกัสภาพภูมิสงัคม
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และสนบัสนนุการสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชนด้วยการสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐานหลกัท่ีจ าเป็น กบัสภาพท้องถ่ิน 
     (2) ความได้เปรียบเชิงพืน้ท่ีของพืน้ท่ีสงูทัง้ในด้านเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีส าคญั ในอดีตพืน้ท่ีสงูมีสภาพความอดุมสมบรูณ์ของป่าไม้ ดิน น า้ และอากาศ ซึ่งเอือ้
ประโยชน์ต่อการพัฒนา รวมทัง้เป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น แหล่งอาหาร
สมนุไพร กล้วยไม้ ฯลฯ มีภูมิทศัน์และทิวทศัน์ท่ีสวยงาม โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาต ิ
ตลอดจนความหลากหลายทางวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งเป็นทุนทางสงัคมท่ีส าคญัต่อ
การพฒันาในอนาคต    
     (3) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานจากส่วนกลางและท้องถ่ิน ท่ีมีการ
ประสานงานกนัท าให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     (4) รัฐบาลมีนโยบายในการสง่เสริมและพฒันาบนฐานความรู้และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ตลอดจนรัฐบาลมีนโยบายท่ีสนบัสนนุและส่งเสริมการดแูลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน 
     (5) แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การพฒันาร่วมกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ของรัฐบาล องค์กรเอกชน และภาคเอกชนซึ่งเร่ิมให้ความส าคญั
ตอ่นโยบายธุรกิจเพื่อสงัคมมากขึน้ 
 

    2) เงื่อนไขที่ส าคัญในการพัฒนาพืน้ท่ีสูง  

     (1) การพัฒนาตามแนวพระราชด าริของโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางการ
พฒันาทางเลือกอย่างยั่งยืน(Sustainable Alternative Livelihood Development)ซึ่งเน้นการ
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สง่เสริมการปลกูพืชทดแทน และพฒันาการเกษตรอย่างเป็นระบบครบวงจร  ควบคูไ่ปกบัการพฒันา
คณุภาพชีวิตรวมทัง้ยงัสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     (2) กระแสทุนนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกจากภายนอก เป็นปัจจัยดึงดูด
เยาวชนและแรงงานบนพืน้ท่ีสงูให้ออกไปแสวงหารายได้ในชมุชนเมือง ท าให้โครงสร้างของครอบครัว
และชมุชนเร่ิมเปล่ียนแปลงและเป็นผลให้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชมุชนในพืน้ท่ีสงู ตลอดจนการ
สืบทอดวฒันธรรมตา่งๆ ลดความส าคญัและเร่ิมสญูหายจากชุมชนบนพืน้ท่ีสูง เป็นผลให้ภูมิคุ้มกัน
ทางสงัคมท่ีเป็นแนวทางดัง้เดมิในการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสขุออ่นแอลง  
    (3) เง่ือนไขจากข้อตกลงทางการค้าและการเปิดเสรีของระบบการค้า โลก 
รวมทัง้วิกฤติทางด้านพลังงาน ส่งผลกระทบท่ีส าคัญต่อราคาพืชผลและต้นทุนการผลิตของ
ผลิตภณัฑ์บนพืน้ท่ีสูง และมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสงูขึน้ ท าให้ศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดของสินค้าจาก
พืน้ท่ีสงูลดลง   
    (4) นโยบายหรือข้อกฎหมายท่ีจะรองรับในการก าหนดเขตท่ีดิน ป่าไม้ และท่ีท า
กิน ยังมีความขดัแย้งและมีปัญหาในทางปฏิบตัิ โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีหลายฉบบัและ         
ไมส่ามารถบงัคบัใช้ได้อยา่งเข้มแข็ง เน่ืองจากความแตกตา่งทางวฒันธรรมของชาวเขาแตล่ะเผา่ 
    (5) การตัง้ชุมชนและบ้านเรือนของประชากรบนท่ีสูงอยู่กระจัดกระจายตาม
แนวเขาและหุบเขาต่างๆ รวมทัง้อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองท าให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจของประชากรพืน้ท่ีสูงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
    (6) นโยบายกระจายอ านาจของรัฐสู่องค์กรปกครองท้องถ่ิน ซึ่งเน้นการให้
ชมุชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาตา่งๆ  โดยเฉพาะแนวทางการพฒันาท่ีเน้นความสอดคล้อง
กบัสภาพปัจจุบนัของพืน้ท่ีสูง และเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงจากกระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอด 
และระบบเครือข่ายของกลุ่มผลประโยชน์ รวมทัง้เครือข่ายชุมชนให้สามารถน าไปสู่ภาวะแห่งการ
พึง่พาตนเองและเศรษฐกิจพอเพียงได้ในอนาคต 
    (7) การพฒันาระบบการส่ือสาร ตลอดจนความเจริญของเทคโนโลยีสมยัใหม่
เป็นชอ่งทางและโอกาสให้เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารถึงประชาชนบนพืน้ท่ีสงูได้มากยิ่งขึน้ 
 

  6.1.4 ปัญหาท่ียังคงมีอยู่จากการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาในระยะ 25 ปีที่ผ่านมา   
    การพฒันาพืน้ท่ีสงูผา่นมา เป็นการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาดัง้เดิมของชมุชนบน
พืน้ท่ีสงู ซึง่เน้นแก้ปัญหายาเสพติด การสร้างความมัน่คงตามแนวชายแดน การสร้างสถานภาพของ
บคุคล การจดัตัง้ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั การแก้ไขปัญหาความยากจนและขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการจาก
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ภาครัฐ ตลอดจนปัญหาการบกุรุกพืน้ท่ีป่าไม้ ซึ่งผลของการพฒันาท่ีผ่านมามีความส าเร็จในหลาย ๆ 
ด้าน ตามท่ีสรุปไว้ในบทเรียนของการพฒันาพืน้ท่ีสงูในบทท่ี 3  
    อย่างไรก็ตามผลจากการพฒันาท่ีผ่านมา ผนวกกับสถานการณ์แวดล้อมส าคญัท่ี
เปล่ียนแปลงไป อาทิเช่น กระแสโลกาภิวตัน์ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด   
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและสภาวะโลกร้อน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงด้านการเมือง ล้วน
สง่ผลตอ่สภาพเศรษฐกิจสงัคมและสิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสงูในปัจจบุนั รวมทัง้ปัญหาดัง้เดิมของชมุชน
บนพืน้ท่ีสงูบางสว่นท่ียงัคงมีอยู ่และมีปัญหาใหมท่ี่ต้องตดิตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด มีดงันี ้
     1) ปัญหาการบุกรุกพืน้ท่ีป่าไม้ท่ียังคงมีอยู่ สาเหตสุ าคญัเน่ืองจากการ
ขยายพืน้ท่ีในการปลูกพืชไร่หลายชนิดเพิ่มขึน้ เช่น ข้าวโพด กะหล ่า ฯลฯ สืบเน่ืองมาจากนโยบาย
ของภาครัฐ การพัฒนาด้านโครงสร้างปัจจัยพืน้ฐาน มีการคมนาคมสะดวกขึน้ รวมทัง้การ
ตดิตอ่ส่ือสารท่ีง่ายขึน้ ท าให้การตดิตอ่ค้าขายบนพืน้ท่ีสงูมีการขยายเพิ่มขึน้ในวงกว้าง 
     2) การลักลอบปลูกฝ่ินของเกษตรกรในพืน้ท่ีท่ีห่างไกลมีแนวโน้มเพิ่มขึน้  
จากการส ารวจของส านกังาน ปปส.พบว่า มีพืน้ท่ีปลกูฝ่ินมีปริมาณเพิ่มสงูขึน้จาก 744 ไร่ในฤดปูลกู
ปี 2547/48 เพิ่มเป็น 984 ไร่ในฤดูปลูกปี 2548/49 และเพิ่มเป็น 1,445 ไร่ในฤดูปลูกปี 2549/50  
เน่ืองจากเง่ือนไขสนบัสนนุท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น แรงจงูใจด้านราคา ท่ีผู้ปลกูได้รับผลตอบแทนจาก
การปลกูฝ่ินคอ่นข้างสงู การสนบัสนนุทุนและระบบตลาดจากบคุคลภายนอก ท าให้ได้ผลผลิตสงูถึง 
4 กิโลกรัมต่อไร่ จากท่ีผลผลิตฝ่ินดัง้เดิมโดยเฉล่ียเพียง 2.5 กิโลกรัมต่อไร่เท่านัน้  นอกจากนีย้งัมี
ความพยายามปลูกฝ่ินนอกฤดู มีการพัฒนารูปแบบการปลูกเพ่ือหลบเล่ียงการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าท่ี ซึ่งยากล าบากทัง้ตอ่การส ารวจทางอากาศและการตดัท าลาย  เช่น การปลกูหลบซ่อนหรือ
ปลูกในท่ีก าบงั การปลูกเป็นแถวเป็นแนวคล้ายแปลงผกั ตลอดจนการปลูกปะปนกับพืชสวนพืชไร่ 
ตลอดจนปัญหาการด าเนินงานในระบบกลไกปกติของหน่วยงานรัฐ ซึ่งยงัมีข้อจ ากัดท่ีไม่สามารถ
ขจดัปัญหาได้อยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน ปรากฏการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า วิธีปฏิบตัิการด้วยระบบ
ปกติของหน่วยงานภาครัฐในระดบัพืน้ท่ีเพียงอย่างเดียวและยกเลิกการพฒันาเชิงบูรณการบนพืน้ท่ีสูง 
น่าจะท าให้การป้องปราม การบงัคบัใช้กฎหมาย และการขจัดพืน้ท่ีปลูกฝ่ิน รวมทัง้การลดปัญหา  
สารเสพตดิของชาตไิมส่ามารถด าเนินการได้อยา่งทัว่ถึง 
     3) ปัญหาของระบบเกษตรยังขาดความยั่ งยืน โดยเฉพาะการท าการเกษตร
บนพืน้ท่ีมีความลาดชนัและอยู่บริเวณต้นน า้ล าธาร จ าเป็นต้องมีการบรูณาการและผสมผสานองค์
ความรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพภมูิสงัคม โดยมีระบบการจดัการในลกัษณะลุม่น า้ท่ีเหมาะสมควบคูก่นัไป 
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     4) ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน า้เพื่อการเกษตร การบริโภคและอุปโภค 
มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่เน่ืองจากประสบปัญหาการขาดแคลนน า้ในฤดแูล้ง  ปริมาณน า้ไม่
เพียงพอตอ่ความต้องการใช้หลายพืน้ท่ีคณุภาพน า้ไมดี่พอส าหรับการอปุโภคบริโภค  
     5) ปัญหาความยากจน ซึ่งแต่เดิมสาเหตุความยากจนบนพืน้ท่ีสูงเกิดจาก
ความห่างไกลของพืน้ท่ีท าให้การคมนาคมไม่สะดวก และการขาดโอกาสของเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพ รวมทัง้ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต ซึ่งในช่วงเวลานัน้พืน้ท่ีสงูยงัมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี
อดุมสมบรูณ์ ทัง้สภาพความอดุมสมบรูณ์ของป่าไม้ ดิน น า้ และอากาศ ซึ่งเอือ้ประโยชน์ตอ่การด ารงชีพ
ท่ีเรียบง่ายของกลุม่ชนบนพืน้ท่ีสงู 
     ในปัจจบุนัสาเหตขุองความยากจน เป็นผลสืบเน่ืองจากการพฒันาท่ีผ่านมาท่ีมี
การสง่เสริมพืชเศรษฐกิจท าให้ระบบการผลิตเปล่ียนจากการเกษตรเพ่ือยงัชีพประกอบด้วยการปลกู
พืชหลากหลายไปสู่การเกษตรเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นการปลกูพืชเชิงเด่ียวและเน้นการพึ่งพาปัจจยัการ
ผลิตจากภายนอกชุมชน และพึ่งพิงตลาดภายนอกเป็นหลกั ประกอบกับพืน้ท่ีสงูมีพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม
ตอ่การใช้ประโยชน์มีจ ากดั  ท าให้เกษตรกรมีพืน้ท่ีท ากินตอ่ครัวเรือนน้อยและไม่สามารถขยายพืน้ท่ี
ท ากินออกไปได้ น าไปสูก่ารใช้ท่ีดนิท ากินและสารเคมีอย่างเข้มข้น นอกจากนีค้วามผนัผวนด้านราคา
ปัจจยัการผลิตและราคาผลผลิต รวมทัง้ชุมชนชาวเขาขาดอ านาจต่อรองกับพ่อค้า ท าให้เกษตรกร
ต้องแบกรับภาระหนีส้ิน ในขณะท่ีสภาพดินเส่ือมโทรมเพิ่มขึน้และขาดแหล่งน า้และทรัพยากรน า้  
ท าให้ผลผลิตของพืชผลการเกษตรต ่าสง่ผลให้เกษตรกร มีรายได้ต ่า (วนัเพ็ญและคณะ, 2548) 
     6) ปัญหาความเหล่ือมล า้ด้านสังคม  อันเกิดจากความยากจนและขาด
โอกาสในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ ยงัคงมีอยู่ทัว่ไปเม่ือเปรียบเทียบกบัชมุชนพืน้ราบ ซึ่งเป็นผล
จากการคมนาคมท่ีล าบากและการพิสจูน์สญัชาติของชาวเขาเอง ท าให้สถานภาพเป็นผู้อพยพลีภ้ัย 
ผู้หลบหนีเข้าเมือง และผู้ตกส ารวจ 
     7) ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดนิเส่ือมโทรม มลพิษทางน า้ และความ
ปลอดภัยของผลผลิตบนท่ีสูง อนัเกิดจากการใช้สารเคมีในปริมาณมากโดยขาดความรู้และวิธีการ
จดัการท่ีถกูต้อง 
     8) ปัญหาด้านการตลาดสินค้าเกษตร อนัเกิดจากปัญหาด้านการคมนาคม
ขนส่ง การถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง โดยเฉพาะพืน้ท่ีสูงทั่วไปนอกพืน้ท่ีส่งเสริมของ        
โครงการหลวง ซึง่มีระบบตลาดรองรับ 
     9) ปัญหาการอพยพเข้าสู่เมือง เป็นผลจากปัจจัยผลักดันทางเศรษฐกิจ 
คณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ปัจจยัดึงดดูอนัเกิดจากความต้องการความมัน่คงและสะดวกสบาย
ในชีวิต ความแตกตา่งของอตัราคา่จ้างท่ีสงูกวา่ ตลอดจนความต้องการเคร่ืองอปุโภคบริโภค เกิดการ
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เลียนแบบการใช้ชีวิตในเมือง (อารี วิบูลย์พงศ์ และคณะ, 2552) ซึ่งเป็นปัญหาท่ีขยายวงกว้างสู่
สงัคมเมือง 
     10) โครงสร้างของครอบครัวและชุมชนเร่ิมเปล่ียนแปลง เน่ืองจากกระแส
ทุนนิยมและวัฒนธรรมจากภายนอกเป็นปัจจัยดึงดูดเยาวชนและแรงงานบนพืน้ท่ีสูงให้ออกไป
แสวงหารายได้ในชมุชนเมือง ท าให้และเป็นผลให้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในพืน้ท่ีสงูเร่ิม
เปล่ียนแปลง การสืบทอดวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนลดความส าคญัและเ ร่ิมสูญหาย  เป็นผลให้
กลไกทางประเพณีและภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเป็นแนวทางดัง้เดิมในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
อ่อนแอลง ลกัษณะเช่นนีท้ าให้ชุมชนมีภูมิต้านทานตอ่การเปล่ียนแปลงน้อย  ขณะท่ีปัจจุบนัสงัคม
ของชมุชนชาวเขาเปิดสู่สงัคมภายนอกมากขึน้ ท าให้มีความล่อแหลมต่อปัญหาตา่งๆ ทัง้ปัญหาต่อ
ตวัเยาวชน  การขาดจิตส านกึตอ่สงัคม การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ โรคเอดส์ ฯลฯ 
     11) ปัญหาความขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อยา่งเชน่กรณีของ
ทรัพยากรแหลง่น า้ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ท าให้เกิดปัญหาความขดัแย้งระหวา่งหมู่บ้านและชมุชน รวมไป
ถึงความขัดแย้งท่ีเกิดจากความไม่สอดประสานกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับชุมชนและระหว่างชุมชนกับชุมชนท่ีมีมาตลอด ทัง้นีเ้พราะแต่ละฝ่ายต่างมีระเบียบ 
ข้อบงัคบั และกฎหมายตา่งกนั จึงมีจดุยืนและมมุมองตอ่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ี
แตกตา่งกนั 
     12) ปัญหาความขัดแย้งอ่ืนๆ   เน่ืองจากพืน้ท่ีสูงมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
มากมาย มีหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน และองค์กรพฒันาเอกชนท่ีเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบ  ท าให้
ความขัดแย้งท่ีเกิดจากนโยบาย ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติท่ีไม่ชัดเจน จากการพัฒนาท่ี
ด าเนินการมาแล้วมกัเกิดขึน้ปัญหาเสมอ เพราะทกุองค์กรตา่งมุ่งให้องค์กรของตนเองเป็นศนูย์กลาง
ของการปฏิบตัิงานหรือแผนแม่บท จึงท าให้มีแผนแม่บทการพฒันาทรัพยากรหลายแผน  และความ
ขดัแย้งระหว่างวฒันธรรมชมุชน ภูมิปัญญากับแนวทางการพฒันา จนก่อให้เกิดการหลงผิด ยึดติด
กบัระบบการพฒันาจากภายนอกชมุชน  (ส านกับริการวิชาการ, 2544)  
     13) ปัญหาขาดการบูรณาการบริหารจัดการและการพัฒนาในเชิงลุ่มน า้ 
จึงท าให้การพฒันาชุมชนบนพืน้ท่ีสูงของไทยท่ีผ่านมาไม่ครอบคลุมทุกมิติท่ีส าคญัและขาดความ
สมดลุระหวา่งการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม เกิดการขดัแย้งของชมุชนปลายน า้กบั
ต้นน า้เก่ียวกบัการปนเปือ้นของสารเคมี ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน า้ ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มทวี
ความรุนแรงขึน้เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลก  (Climate 
change ) การพฒันาในอนาคตจึงต้องมองความสมดลุทุกมิติของความยัง่ยืน โดยอาศยัขอบเขต
ของลุม่น า้เป็นบริบทของการพฒันา 
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 6.2 ผลการศึกษาจากการวเิคราะห์จากการส ารวจข้อมูล 
  เพ่ือให้ได้ประเด็นการประเมินผลกระทบ ปัญหาและอปุสรรคจากการพฒันาพืน้ท่ีสงูท่ีผ่านมา 
ประเด็นส าคญั (Critical issues) ของการพฒันาพืน้ท่ีสูง ข้อเสนอแนะประเด็นส าคญัตอ่การจัดท า
ยทุธศาสตร์ครัง้นี ้มีรายละเอียดดงันี ้
 

  6.2.1 การประเมินผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคจากการพัฒนาพืน้ท่ีสูงท่ีผ่านมา 
 

ด้าน ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 
1) เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงได้รับการพัฒนาให้มีโอกาส
ในการประกอบอาชีพและรายได้เพิ่มขึน้จากภาค
การเกษตร เช่น การส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน
พืชเสพติด และการส่งเสริมนอกภาคเกษตร เช่น 
หัตถกรรมของชนเผ่า และการท่องเ ท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์  รวมถึงการสร้าง
เค รือข่ ายด้านการ เกษตร  กลุ่ มอา ชีพ  และ
การตลาด เป็นต้น 
(2) ชมุชนบนพืน้ท่ีสูงบางแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ต้นแบบการพัฒนาท่ีน้อมน าแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัไปใช้ กล่าวคือ มีการ
ทดสอบสาธิตงานด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
สภาพภูมิสงัคม แล้วจึงน าไปปฏิบตัิจริงและขยาย
ผลผลไปพืน้ท่ีสูง อ่ืนๆ เช่น มูลนิธิโครงการหลวง 
ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์พัฒนาและบริการท่ีสูงตาม
พระราชด าริ โครงการขยายผลโครงการหลวง 
โครงการ “รักษ์น า้เพ่ือพระแม่ของแผ่นดนิ” เป็นต้น 
(3) การสนบัสนนุจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาค
การเกษตร และนอกภาคการเกษตร  เช่น ส่งเสริม
การปลกูพืชให้เพียงพอต่อการบริโภค การส่งเสริม
การปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม เช่น กาแฟ 
ส่งเสริมการเลีย้งปศุสัตว์และประมงเพ่ือบริโภค 
การจัดหาแหล่งน า้และเส้นทางการคมนาคม 
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชด า ริ 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและ
สนบัสนนุงานหตัถกรรม ส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว

(1) ภาวะเศรษฐกิจซึง่เป็นผลกระทบภายนอกท่ีท า
ให้การเกิดการผลิตเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ได้แก่  
มนัส าปะหลัง ข้าวโพด ซึง่เป็นตวัเร่งให้การความ
เส่ือมโทรมของสภาพดนิและให้เกิดการบุกรุกพืน้ท่ี
ป่ามากขึน้ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สุ ข ภ า พ ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร  ต ล อ ด จ น ป่ า 
เส่ือมโทรมท าให้วฒันธรรมบางอย่างสูญหายตาม
ไปด้วย 
(2) ระบบการเกษตรบนพืน้ท่ีสูงยงัขาดความยัง่ยืน 
เน่ืองจากมีการใช้ท่ีดินไม่ถูกต้องและเหมาะสม ซึง่
มีการบุกรุกพืน้ท่ีป่าไม้ในการเพาะปลูกแบบท าไร่
หมนุเวียน  
(3) ผลกระทบต่อการท่องเท่ียว ในด้านธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม 
รวมถึงวิถีชีวิตของคนบนพืน้ท่ีสูง  เช่น จังหวัด
เชียงใหม่ซึ่งการท่องเท่ียวเป็นจุดขายมายาวนาน
ตัง้แต่เปิดตัวด้านการท่องเท่ียวในปี 2512 แต่
หลังจากท่ีมีการเติบโตด้านท่องเท่ียวอย่างก้าว
กระโดดตัง้แต่ปี 2530 เป็นต้นมา ท าให้เกิดการใช้
ทรัพยากร รวมทัง้วฒันธรรมตะวนัตกท่ีไหลบ่าเข้า
มา ท าให้ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเส่ือม
โทรมไปพร้อมๆ กนั วิถีชีวิตดัง้เดิมท่ีเป็นเสน่ห์ของ
คนบนพืน้ท่ีสงูหายไป 
(4) เม่ือมีการพฒันาท าให้ปัจจยัโครงสร้างพืน้ฐาน
ดีขึน้ เช่น การคมนาคมสะดวก มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆมากขึน้ และจากการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานก็ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ 
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ด้าน ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 
1) เศรษฐกิจ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงเกษตร และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ตลอดจน
ส่งเสริมด้านการตลาด โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP และออกร้านจ าหน่ายสินค้า เป็นต้น 
(4) เม่ือมีการพฒันาท าให้ปัจจยัโครงสร้างพืน้ฐาน
ดีขึน้ เช่น การคมนาคมสะดวก มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ มากขึน้ ท าให้ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงมี
โอกาสในการเข้าถึงการบริการจากภาครัฐ การ
เข้าถงึตลาด ท าให้การจ าหน่ายสินค้าได้สะดวกขึน้ 
(5) การพัฒนาด้านแหล่งน า้ท าให้ชุมชนบนพืน้ท่ี
สูงไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน สามารถน าไปใช้ประโยชน์
และ ชุมชนเห็นคุณค่าของน า้มากขึน้ อย่างไรก็
ตาม การพัฒนาแหล่งน า้ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เป็น
การพัฒนาแหล่งน า้ขนาดเล็ก และไม่สามารถ
เข้าถึงในพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสูงมาก ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเขตอนรัุกษ์ 
 (6) การเพิ่มผลผลิตเกษตรท่ีสงู ทัง้ในด้านงานวิจยั
และการพัฒนา  เพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและปรับปรุงมาตรฐานในการผลิตเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  การส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้มากขึน้ เพ่ือให้
เกษตรกรมีความรู้ความช านาญ พฒันาการผลิตท่ี
มีคณุภาพและสามารถลดต้นทนุการผลิต  
 
 

เช่นกัน การสร้างถนน อาจท าให้ เกิดปัญหา 
ดินถล่มตามมา และการมีถนนหนทางท่ีสะดวก
อาจท าให้เกิดปัญหาไม้เถ่ือนตามมาเน่ืองจากมี
การขนส่งท่ีสะดวกมากขึน้เป็นต้น 
(5) การด าเนินงานบนพืน้ท่ีสูงส่วนใหญ่ยังไม่
ครอบคลุมพืน้ท่ีสูงทัง้หมด ท าให้การพัฒนาเกิด
การกระจุกตัวในเฉพาะพืน้ท่ี  ท าให้เกิดความ
แตกตา่งด้านการพฒันาทัง้ด้านการกระจายรายได้ 
และความเหล่ือมล า้ทางสงัคม ตลอดจนเกิดความ
ขดัแย้งระหวา่งคนในแตล่ะชมุชน เช่น เกิดการแย่ง
น า้กันใช้  เกิดความขัดแย้งระหว่างคนพืน้ราบกับ
คนบนพืน้ท่ีสงู การสญูเสียพืน้ท่ีการเกษตรเพ่ือการ
ก่อสร้างปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆ  เป็นต้น 
(6) การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนทดแทน
การปลกูฝ่ิน ในพืน้ท่ีท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจน 
เช่น โครงการหลวง โครงการพระราชด าริต่างๆ จะ
ท าให้ไม่มีการขยายพืน้ท่ีท ากิน แต่ในพืน้ท่ีอ่ืนๆ 
นอกเขตโครงการดงักล่าวมีการบุกรุกพืน้ท่ีป่าและ
ขยายพืน้ท่ีท ากนิอย่างตอ่เน่ือง 
 (7)ปัญหาด้านพลังงาน เน่ืองจากขาดการน า
พลงังานธรรมชาตมิาใช้เป็นแหล่งพลงังานทดแทน 
และขาดพลงังานฟ้าในบางพืน้ท่ี 
(8) ขาดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สาเหตุ
เน่ืองจากขาดเทคโนโลยี มีต้นทุนการผลิตสูง 
ระบบการปลูกพืชยังเป็นพืชเชิงเดี่ยว การใช้พืน้ท่ี
ไม่เหมาะสม 
(9)  การพัฒนาท่ีผ่านมา ท าให้ มีความเจริญ
หลัง่ไหลเข้าสู่ชมุชนบนพืน้ท่ีสูง เกิดความไม่สมดลุ
ของระบบเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ยงัไม่ทัว่ถึง 
รวมถึงสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบ ท าให้มีปัญหา
ด้านคณุภาพน า้และคณุภาพของดนิ 
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ด้าน ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 
2) สังคมและความ
มั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากการ
ด าเนินงานตามแนวพระราชด าริและนโยบายต่างๆ 
ของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการหลวง และ
โครงการพัฒนาพืน้ท่ีสูง ของส่วนราชการและ
หน่วยงานช่วยเหลือภาคเอกชนและจากนานาชาต ิ
ท่ีส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการ
ท าไร่เล่ือนลอย และทดแทนการปลูกฝ่ิน ท าให้
ประเทศไทยใช้เวลา  40 ปี  คือตัง้แต่ปีพ.ศ. 2502 
- พ.ศ.2546 จึงสามารถลดพืน้ท่ีปลูกฝ่ิน จาก 
112,000 ไร่ จ านวนผลผลิต 145 ตัน จนเหลือ
ประมาณ 5,266 ไร่ จ านวนผลผลิต 20.3 ตนั ในปี 
พ.ศ. 2546  และเหลือเพียงประมาณ 1,445 ไร่ 
จ านวนผลผลิต 13.6 ตนั ในปี พ.ศ. 2550  
(2 )  มีการสรุปบทเ รียนและเผยแพร่ความ รู้ 
ประสบการณ์การแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินไปยัง
ประเทศอ่ืน ผ่านทางการจดัประชมุฝึกอบรม ดงูาน
ซึ่งจัด โดย ส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และ
หน่วยงานต่างๆ ท าให้หลายประเทศสนใจและ 
ขอความร่วมมือ/ช่วยเหลือจากไทยเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาการปลกูพืชเสพตดิอย่างตอ่เน่ือง 
(3) การสนับสนนุจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเอง และการมีแกนน าในด้านต่างๆ เช่น พฒันา
ศกัยภาพผู้น าชุมชน แกนน าด้านสุขภาพ (อสม.) 
โดยให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัวเบื อ้งต้น และมีการสร้างเครือข่าย 
ตลอดจน มี อพปร.ของหมู่บ้านเป็นหน่วยข่าว  
เฝ้าระวงัในหมู่บ้าน เป็นต้น 
(4) การจดัตัง้ถิ่นฐานถาวรให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ด าเนินการได้เพียง ร้อยละ 30 (ปี 2539) เน่ืองจาก
มีข้อจ ากดั เช่น ความเหมาะสมของพืน้ท่ีตัง้ต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจ  ข้อจ ากดัในการใช้ท่ีดินบนพืน้สูง
ตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ. 
2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. 
2507 พระราชบญัญตัอิุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

(1) พฤติกรรมของประชากรบนพืน้ท่ีสูงยังยึดติด
กบัการเป็นผู้ รับ ท าให้การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน
กับหน่วยงานภาครัฐมีน้อย และการพึ่งพาตวัเอง
ของชมุชนยงัมีน้อย 
(2) สถานการณ์แนวโน้มการอพยพเข้าเมืองอย่าง
ผิดกฎหมาย มีโดยการอพยพส่วนใหญ่ ได้แก่ 
แรงงานต่างด้าว เน่ืองจากการเข้ามาค้าขายตาม
แนวชายแดน และการอพยพเข้ามาเน่ืองจากมี
ญาตอิาศยัอยู่ในพืน้ท่ีชายแดนฝ่ังประเทศไทย โดย
มีปัจจยัท่ีส าคญัคือ เช่น สิทธิทางด้านพืน้ท่ีท่ีท ากิน 
สิทธิทางด้านสาธารณสขุ การศกึษา เป็นต้น ท าให้
เกิดผลกระทบอ่ืนๆตามมา เช่น ก่อให้เกิดปัญหา
ตามมา ได้แก่  โรคติดต่อ การใช้สวัสดิการด้าน
สขุภาพ ฯลฯ 
(3) ถึงแม้การลดอัตราการเพิ่มขึน้ของประชากร
ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังมีปัจจัย
ส าคญัท่ีการเพิ่มอตัราประชากรยงัมีอยู่ เน่ืองจาก
พืน้ท่ีห่างไกลและยากต่อการเข้าถึงบริการจาก
ภาครัฐ ประกอบกับความเช่ือของบางชนเผ่า
เก่ียวกบัคมุก าเนิดท าให้ครอบครัวแต่ละครอบครัว
มีลูกมาก  อีกทัง้ความเช่ือเร่ืองการแต่งงานท่ีเร็ว
ขึน้ ท าให้เกิดครอบครัวขยาย และต้องการพืน้ท่ีท า
กินเพิ่มขึน้ 
(4) การสนับสนุนการศึกษาบนพืน้ท่ีสูงให้กับเด็ก
และเยาวชนบนพืน้ท่ีสูง ท าให้มีการเข้ามาศึกษา
บนพืน้ราบและในเมืองเพิ่มมากขึน้ และส่วนใหญ่
ไม่กลับขึน้ไปพัฒนาบ้านเกิด ท าให้เกิดการ
เค ล่ือนย้ายแรงงานออกไปท างานนอกพืน้ ท่ี 
นอกจากนีท้ัศนคติของชาวเขาในบางชนเผ่ายัง
ไม่ให้ความส าคญักบัการศกึษา และไม่เห็นคณุค่า
ของการศึกษาโดยมุ่ งหวัง ในเ ร่ืองการไ ด้ รับ
ผลประโยชน์อ่ืนแทน เช่น การได้รับสัญชาติ พบ
มากในชาวเขาวัยผู้ ใหญ่ ส่วนในวัยเด็กและ
เยาวชน ให้ความส าคญั สนใจในการศกึษามาก 
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ด้าน ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 
2) สังคมและความ
มั่นคง 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดจนพระราชบัญญัติและมติคณะรัฐมนตรี
ต่างๆ เช่น เก่ียวกับการก าหนดชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 
เป็นต้น 
(5) นโยบายการสนับสนุนการศกึษาบนพืน้ท่ีสูงมี
มาอย่างต่อเน่ืองทัง้การศึกษาในระบบและนอก
ระบบ เพ่ือให้ประชากรบนพืน้ท่ีสูง อ่าน ออกเขียน
ได้ การเข้าเรียนของเยาวชนท าให้ผู้อพยพมีความ
ต้องการได้รับสิทธิทางด้านการศกึษาเท่าเทียมกับ
คนไทย คือ อาหารกลางวนั อุปกรณ์การเรียน โดย
มีหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การ
ส านกึความเป็นไทย และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
(6)  การด าเนินการเก่ียวกับการลดอัตราการ
เพิ่มขึน้ของประชากรประสบความส าเร็จในระดบั
หนึ่ง จากมีอัตราการเพิ่มของประชากรถึงร้อยละ 
5.5  ลดลงเหลือร้อยละ 2.23  อย่างไรก็ตามนบัว่า
เป็นอัตราการเพิ่มประชากรในเกณฑ์สูงเ ม่ือ
เปรียบเทียบกบัอตัราการเพิ่มประชากรทัง้ประเทศ
เฉล่ียร้อยละ 1.2  
(7) การฟื้นฟูและส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่น
ของชาวเขา เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การพัฒนาต่อยอดให้สามารถมีรายได้เสริมแก่
ครอบครัวชาวเขา 

(5) ประชากรบนพืน้ท่ีสงูมีปัญหาการติดต่อส่ือสาร
ด้วยภาษาไทย ส่งผลต่อการไม่ รู้หนังสือ การ
ส่ือสารกบับคุคลภายนอก ซึง่เป็นข้อจ ากดัท่ีส าคญั
ของการพฒันาพืน้ท่ีสงู 
(6) การเปล่ียนแปลงด้านวิถีชีวิต เป็นชุมชนเมือง
มากขึน้ ท าให้วฒันธรรมและประเพณีของชนเผ่า 
เร่ิมลดลง ซึง่เป็นจุดขายท่ีส าคญัท าให้ขาดแรงดดู
ใจของนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาต ิ
(7) ปัญหายาเสพติด เพราะในพืน้ท่ีสูงเป็นแหล่ง
พักและแหล่งจ าหน่าย  ซึ่งมีผู้ อิทธิผลเข้ามา
เก่ียวข้อง  รวมถึงสถานการณ์การเสพยาบ้าของ
เยาวชนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ และมีการลักลอบ
น าเข้าไปบนชมุชนพืน้ท่ีสงู 
(8) ปัญหาเร่ืองการให้สัญชาติ การขอสัญชาติ 
และการพิสจูน์สญัชาต ิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
ศนูย์อพยพ รวมถึงสถานการณ์การอพยพย้ายถิ่น 
การเคล่ือนย้ายแรงงานของกลุ่มชนเผ่า (ม้ง) ท่ีมี
เครือข่ายตามแนวชายแดน เข้ามาในพืน้ท่ี  ท าให้
ขาดโอกาสในการเข้าบริการจากภาครัฐ มีการบุก
รุกขยายพืน้ท่ีท ากินอย่างต่อเน่ือง และเป็นกลุ่ม
เส่ียงตอ่ปัญหายาเสพตดิ 
(9) สุขอนามัยในการด ารงชีพยังไม่เหมาะสม  
ทัง้ด้านท่ีอยู่อาศัย ลักษณะการกิน ความสะอาด  
ท าให้เกิดโรคภัยต่างๆ เช่น โรคทางเดินอาหาร  
โรคพยาธิ  ขาดสารอาหาร  ไข้เลือดออก และ
มาเลเรีย เป็นต้น  รวมทัง้ประชาชนบนพืน้ท่ีสูงไม่
เห็นความส าคัญในการคุมก าเนิด  อีกทัง้การ
รักษาพยาบาลยังเป็นการใช้วิธีการรักษาตาม
ความเช่ือ ควบคูไ่ปกบัการรักษาสมยัใหม่ 
(10) การพัฒนาท่ีผ่านมายังขาดการสืบสานองค์
ความรู้ทางด้านงานหตักรรมท้องถิ่น ขาดการต่อ
ยอดและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดมูลค่า 
ตลอดจนขาดหน่วยงานเข้าไปสนับสนุนและ
พฒันารูปแบบงานหตัถกรรมให้เกิดเอกลกัษณ์ 
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ด้าน ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 
2) สังคมและความ
มั่นคง 
(ตอ่) 
 

(11) โครงสร้างทางสงัคมอ่อนแอเปล่ียนแปลงจาก
เดิมคือจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว 
เน่ืองจากมีการอพยพมาท างานบนพืน้ราบ 

3)  ทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) มีการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน า้ เพ่ือลด
การชะล้างพงัทลายของดนิ   
(2) ศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พฒันาพืน้ท่ีให้เป็นแหล่งต้นน า้ล าธาร 
(3) การพฒันาคณุภาพผลผลิต เช่น  การลดการใช้
สารเคมี โดยการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต 
ชีวภัณฑ์ การส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ การใช้
กระบวนการป้องกนัและก าจดัแบบผสมผสานและ
การตรวจสอบสารตกค้างในผลผลิตทัง้ก่อนและ
หลงัการเก็บเก่ียว 
(4) การปลกูป่าทดแทนในพืน้ท่ีป่าเส่ือมโทรม  เพ่ือ
เพิ่มความชุ่มชืน้และป้องกันไฟป่า และต้นไม้ยึด
ดิน ไม้ผล ต้นไม้ใช้ท าฟืน และต้นไม้ท่ีมีค่าทาง
เศรษฐกิจ  
(5) การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตาม
แนวพระราชด าริ 

(1) การบุกรุกพืน้ท่ีป่าขยายพืน้ท่ีท ากินของชุมชน
บนพืน้ท่ีสูง สาเหตุเกิดจากการขาดความอุดม
สมบรูณ์ของดินท าให้ผลผลิตท่ีได้รับต่อพืน้ท่ีต ่าลง 
ท าให้ข้าวและอาหารท่ีผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการ
บริโภคหรือผลผลิตท่ีได้ไม่พอส าหรับขายเป็น
รายได้เลีย้งครอบครัว รวมทัง้ประชากรท่ีเพิ่มขึน้ 
ในขณะท่ีพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมแก่การเกษตรมีจ ากัด 
เห็นได้จากการท่ีพืน้ท่ีถือครองเพ่ือการเกษตรโดย
เฉล่ียของแต่ละครอบครัวมีขนาดเล็กจึงต้องเพิ่ม
ผลผลิตโดยเพิ่มพืน้ท่ีปลกู ตลอดจนการบุกรุกพืน้ท่ี
ป่า เพ่ือหาของป่า ฯลฯ 
(2) การบุกรุกพืน้ท่ีป่าของกลุ่มนายทุนและคนพืน้
ราบ  เน่ืองจากกระแสการพัฒนาระบบของระบบ
ทุกนิยม และการอาศัยโอกาสช่องว่างของข้อ
กฎหมายตา่งๆ  
(3) มีระบบการผลิตท่ีใช้สารเคมีเกษตรอย่างไม่
เหมาะสม เน่ืองจากมีการพฒันารูปแบบของการ
ปลูกพืชทดแทนฝ่ินหรือการท าไร่เล่ือนลอย ท าให้
ไปเน้นท่ีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 
เพ่ือสร้างรายได้ให้ครัวเรือน จึงมีการใช้สารเคมี
อย่างเข้มข้น 

(4) ทรัพยากรแหล่งน า้ท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัท าให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างหมู่บ้านและชุมชน 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ใ น ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชนบนพืน้ท่ีต้นน า้
และพืน้ท่ีท้ายน า้ 
(5) ขาดความตระหนักถึงความส าคญัของพืน้ท่ีสูง 
รวมถึงทศันคติเก่ียวกบัการยอมรับการพัฒนา การ
ปรับตวั และความสนใจของชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมยงัมีน้อย 
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ด้าน ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 
3)  ทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดล้อม 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6)  ปัญหาด้านการประมงและสัตว์ป่าลดลง  
เน่ืองจากทรัพยากรประมงและสัตว์ถูกท าลาย 
สภาพแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสตัว์น า้เส่ือมโทรม และ
ขาดการอนรัุกษ์ 
(7) สถานการณ์การเผาไร่บนพืน้ท่ีสูง ท่ีมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ เน่ืองจากความเช่ือเก่ียวกบัการเผาไร่ท าให้
วัชพืชไม่ขึ น้และดินจะดีกว่าบริ เวณท่ีไม่ เผา  
รวมถึงการเผาป่า เน่ืองจากการเข้าไปหาของป่า 
เช่น เหด็ถอบ ผกัหวานป่า 
(8) การขาดความรู้อย่างเป็นระบบของคนใน
ชุมชนบนพื น้ ท่ีสู ง  เ น่ื องจากยังขาดความ รู้ 
การศึกษาและขาดองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเหมาะสม 
เช่น การใช้สารเคมีในพืน้ท่ีต้นน า้ ซึง่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน า้ในพืน้ ท่ีกลางน า้และปลายน า้   
ปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกร จากการใช้
สารเคมีตลอดจนขาดความรู้เก่ียวกับการใช้พืน้ท่ี
พืน้ท่ีการเกษตร อย่างเป็นระบบ 

4) ด้านการบริหาร
จัดการบนพืน้ที่สูง 

 

(1) หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องมากกว่า 90 
หน่วยงาน 

(2) องค์ความรู้และประสบการณ์จากงานวิจยัและ
พัฒนาพืน้ท่ีสูงของโครงการต่างๆ เช่นโครงการ
หลวง ท่ีด าเนินงานมากว่า 40 ปี จนประสบ
ความส าเร็จในการปลูกพืช ควบคู่กับการพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  แ ล ะ ก า ร ฟื้ น ฟู อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
(3) การจัดท าแผนแม่บทและนโยบายการพัฒนา
พืน้ท่ีสงู 

(1) การพฒันาท่ีผ่านมาเป็นการพัฒนาแบบตัง้รับ 
กล่าวคือ ชุมชนเป็นเพียงผู้ รับการพฒันาท่ีภาครัฐ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นให้ความช่วยเหลือ
กบัชมุชนบนพืน้ท่ีสงู ท าให้ชุมชนมีความคุ้นเคยใน
ลักษณะการพัฒนาดังกล่าว จนเกิดการพึ่งพา
ตนเองน้อย 
(2) ความซบัซ้อนและไม่ตอ่เน่ือง ท าให้โครงการ
และงานตา่งๆ ไม่ยัง่ยืน 
(3) การบรูณาการระหวา่งหน่วยงานยงัมีน้อย ขาด
ตดิตาม และการประเมินผล 
 
 

ที่มา : จากการจดัประชมุกลุม่ยอ่ย 
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  6.2.2  ประเด็นส าคัญ (Critical issue ) ของการพัฒนาพืน้ท่ีสูง   
    (1) ปัญหาการขาดความสมดุลย์ของการพัฒนาในระดับพืน้ที่ ลุ่มน า้ ได้แก่ 
การขยายตวัของชมุชนและพืน้ท่ีท ากิน แตพื่น้ท่ีป่ากลบัน้อยลง ส่งผลกระทบโดยตรงตอ่การด ารงชีพ
ของชุมชนในลุ่มน า้นัน้ ๆ เช่น การขาดแคลนน า้ส าหรับการอปุโภคบริโภคและการเกษตร ท่ีเกิดจาก
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาดินโคลนถล่มในพืน้ท่ีตา่งๆ 
เป็นต้น   
     (1.1) การบุกรุกพืน้ท่ีป่าเพ่ือการเกษตร ท าให้พืน้ท่ีป่าลดลง ซึ่งมีผลท าให้
ปริมาณน า้ทา่เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะพืน้ท่ีชัน้คณุภาพลุม่น า้ 1A และ 2B การบกุรุกพืน้ท่ีป่าพบมาก
ทัง้ในในพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาติและพืน้ท่ีท่ีประกาศเป็นเขตป่าอนรัุกษ์ การเกิดไฟป่า การท าไร่เล่ือนลอย
ท่ียงัคงมีอยู่ การหวนกลบัมาของการปลูกพืชเสพติด และการท าเหมืองแร่ เป็นสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้
ป่าถกูท าลาย   
     (1.2) ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็น
ปัญหาสืบเน่ืองจากข้อ (1.1) 
     (1.3) การเกิดดินและโคลนถล่ม และการชะล้างพงัทลายของดิน สาเหตจุาก
การท าการเกษตร การตัง้บ้านเรือนในพืน้ท่ีลาดชนัตามเชิงเขา และพืน้ท่ีสูงชนั โดยไม่มีมาตรการ
อนรัุกษ์ดนิและน า้ท่ีเหมาะสม รวมทัง้การตดัไม้ท าลายป่าในรูปแบบตา่งๆ 
     (1.4) ปัญหาด้านการขาดแคลนน า้ ส่วนใหญ่จะเป็นการขาดแคลนน า้เพ่ือการ
อปุโภคบริโภค เน่ืองจากขาดแคลนแหล่งกกัเก็บน า้ เพราะความต้องการใช้น า้ในภาพรวมมีปริมาณ
มากกว่าศกัยภาพการเก็บกักน า้ การพฒันาแหล่งน า้ขนาดใหญ่ไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจาก
พืน้ท่ีไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่พืน้ท่ีอยู่อาศัยและพืน้ท่ีการเกษตรถูกปิดล้อมด้วยป่าอนุรักษ์ ขาด
งบประมาณสนบัสนนุจากภาครัฐ และระเบียบข้อกฎหมายตา่งๆ  เช่น การขอใช้ท่ีดินในเขตอนรัุกษ์ 
อีกทัง้ประชาชนบนพืน้ท่ีสงูขาดความรู้และทกัษะในการบริหารจดัการน า้ จึงท าให้การใช้น า้ท่ีผ่านมา
ไมมี่ประสิทธิภาพ  ส าหรับการขาดแคลนน า้เพ่ือการเกษตรมีเฉพาะในชว่งฤดแูล้ง 
    (2) ปัญหาการก าหนดนโยบายการพัฒนาที่ผ่านมา ยังขาดความชัดเจนและ

ความต่อเน่ือง รวมทัง้การขาดการวางแผนป้องกนัผลกระทบจากการพฒันา ท าให้การพฒันาท่ีผ่าน
มาสง่ผลกระทบด้านลบตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สงัคมและวฒันธรรมของชนเผา่ เป็นต้น 
    (3) การแก้ไขปัญหาบนพืน้ท่ีสูงควรให้ความส าคัญด้านการแก้ไขปัญหาฝ่ิน

และความม่ันคง ควบคู่ไปกับปัญหาการขยายตัวของการปลูกพืชไร่ในปัจจุบัน  ได้แก่ การ
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ปลกูกะหล ่าและการปลกูข้าวโพด ซึ่งจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวเหล่านีก้่อให้เกิดปัญหาบกุรุกพืน้ท่ีป่า
และการใช้สารเคมีอยา่งเข้มข้น 
    (4) ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นขาดความเข้มแข็ง 
ซึ่งถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีภาครัฐต้องเร่งด าเนินการปลูกจิตส านึกรับผิดชอบต่อธรรมชาติเพ่ือให้คนกับ
ป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ ขณะเดียวกนัจะต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้าถึงแหล่งทนุไปพร้อมๆ กัน 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานและรายได้ท่ีมัน่คงตอ่ไป  
    (5) ประชาชนบนพืน้ท่ีสูงยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน า้ และทรัพยากรอ่ืนๆ เชน่ ทรัพยากรป่าไม้  รวมทัง้ขาดความตระหนกัถึงความส าคญั
ของทรัพยากรบนพืน้ท่ีสงู ทศันคตกิารอยู่ร่วมกบัสิ่งแวดล้อมถกูละเลย รวมถึงความสนใจของชมุชน
ในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมีน้อย   
    (6) ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงขาดการสืบสานองค์ความรู้ทางด้านงานหัตกรรม
ท้องถิ่น ไม่มีการต่อยอดและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดมูลค่า  ตลอดจนการศึกษาและ
รวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินยงัมีน้อยท าให้การสนบัสนนุและพฒันาเพ่ือใช้ประโยชน์
ภมูิปัญญาท้องถ่ินอยูใ่นขอบเขตจ ากดั 
    (7) ปัญหาเร่ืองการให้สัญชาติ การขอสัญชาติ และการพิสูจน์สัญชาต ิ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณศนูย์อพยพ รวมถึงสถานการณ์การอพยพย้ายถ่ิน การเคล่ือนย้ายแรงงาน
ของกลุม่ชนเผา่ท่ีมีเครือขา่ยตามแนวชายแดน เข้ามาในพืน้ท่ี  ท าให้ขาดโอกาสในการรับบริการจาก
ภาครัฐ   
    (8) ความขัดแย้งทางสังคมระหว่างรัฐกับประชาชนที่เกิดขึน้จากนโยบาย ข้อ
กฎหมาย หรือระเบียบท่ีไม่สามารถน าไปปฏิบตัิได้ชดัเจน  องค์กรตา่งๆ มุ่งพฒันาตามแนวทางของ
ตนเอง ขาดความเข้าใจถึงวฒันธรรมชมุชนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทัง้อาศยัแนวทางปฏิบตัิท่ียึดติด
กบัระบบการพฒันาจากภายนอก   
    (9) การส่งเสริมการผลิตเกษตรเพ่ือการค้า น ามาสู่การใช้สารเคมีป้องกัน

และก าจัดศัตรูพืชอย่างเข้มข้น ส่งผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดินเส่ือมโทรม มลพิษทางน า้ 
และความปลอดภัยของผลผลิตพืชผักบนท่ีสูง อันเกิดจากการใช้สารเคมีในปริมาณมากโดยขาด
ความรู้และวิธีการจดัการท่ีถกูต้อง 
    (10) ปัญหาด้านการตลาดสินค้าเกษตร อนัเกิดจากข้อจ ากดัด้านการคมนาคม
ขนสง่และการถกูกดราคาจากพอ่ค้าคนกลาง   
    (11) ข้อจ ากัดของระบบราชการ ท่ีขาดการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีทุก
ระดบั  ซึง่ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องเข้าคดิและวิเคราะห์แทนคนบนพืน้ท่ีสงู โดยขาดการกระบวนการมีส่วน
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ร่วมในระดบัต่างๆ และสร้างกิจกรรมให้ชาวบ้านและขับเคล่ือนเพ่ือให้ได้ผลงาน โดยไม่ได้เข้าถึง
ปัญหาท่ีแท้จริงซึง่ถือวา่อนัตรายตอ่วิถีชีวิตของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู 
    (12) การด าเนินงานบนพืน้ท่ีสูงส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาเฉพาะพืน้ที่  เช่น เน้น
แก้ปัญหาพืน้ท่ีปลกูฝ่ิน หรือพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาด้านความมัน่คง ท าให้เกิดความแตกตา่งด้านการพฒันา
ทัง้ด้านการกระจายรายได้ และความเหล่ือมล า้ทางสงัคม เป็นต้น 
 

  6.2.3 ข้อเสนอแนะประเดน็ส าคัญต่อการจัดท ายุทธศาสตร์ครัง้นี ้
    จากการจดัประชุมกลุ่มย่อยได้มีข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบการจดั
ยทุธศาสตร์ดงันี ้

    1) ประเดน็ด้านเศรษฐกิจ 
     (1) ควรน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระบบการด าเนินชีวิตของ
ชมุชน 
     (2) การส่งเสริมการประกอบอาชีพในการประกอบอาชีพ โดยอาศยัฐานความรู้
ท่ีมีอยู่จากองค์ความรู้จากโครงการหลวง และโครงการพระราชด าริ  โดยมาปรับใช้ภายใต้ขอบเขต
การใช้ท่ีดนิและระบบอนรัุกษ์ดนิ และน า้ท่ีเหมาะสม 
     (3) การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยการปลูกพืช และเลีย้งสัตว์ท่ีมี
ศกัยภาพเหมาะสมกบัท้องถ่ิน และการแปรรูปเพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มในระดบัชมุชน 
     (4) ฟื้นฟูแหล่งอาหารพืน้ถ่ินในชุมชนและให้แหล่งชลประทาน โดยการปลูก
และน ามาใช้ประโยชน์ ตามหลกัธนาคารอาหาร (Food bank) 
     (5) มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งท่ี มีอยู่แล้ว เช่น แหล่งน า้ ให้น ามาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการพฒันาแหลง่น า้ขนาดเล็ก และกระบวนการมีสว่นร่วมในการบ ารุงรักษา 
     (6) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการฟืน้ฟูและอนรัุกษ์ทรัพยากรท่องเท่ียว
รวมทัง้กระบวนการจัดการธุรกิจท่องเท่ียวในระดับชุมชนเพ่ือให้เป็นแหล่งสร้างรายได้นอกภาค
การเกษตรแก่ครัวเรือน 
     (7) สง่เสริมกระบวนการวางแผนและจดัการผลิตภายใต้ระบบมาตรฐานอาหาร
ปลอดภยัตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยมุ่งการจ าหน่ายผลผลิตในระดบัชมุชนและการเช่ือมโยงสู่ตลาด
ภายนอก 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์                                                                                                                                                       บทที่  6 
โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ที่สงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    

 
สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                             6- 28 
 

 

 

    2) ประเดน็ด้านสังคม 
     (1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มรวมพลงัของชมุชนให้เข้มแข็งเพ่ือร่วมแรงในการผลิต 
การตลาด การเป็นอยู่ สวสัดีการ การศกึษา และสงัคม ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนการเช่ือมตอ่กนัของชมุชนและสงัคมภายนอก 
     (2) สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน ร่วมคิด ร่วมท า และร่วม
ก าหนดกิจกรรมต่างๆ โดยมีเครือข่ายการเรียนรู้กับศูนย์และสถานีของโครงการหลวง โครงการ
พระราชด าริ หนว่ยงานของรัฐและภาคเอกชน ทัง้ในระดบัขอบเขตลุม่น า้ และสงัคมภายนอก 
     (3) ส่งเสริมการศึกษารวบรวม การเรียนรู้ และสืบทอดวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินทัง้ในครอบครัว และระบบการศึกษาเพ่ือรักษาความเป็นเอกลักษณ์ และ
วฒันธรรมประเพณีซึง่เป็นต้นทนุทางสงัคมท่ีส าคญัส าหรับชมุชนบนพืน้ท่ีสงู 
     (4) เสริมสร้างผู้น าท่ีมีศกัยภาพและผู้ รู้ในชมุชนท่ีเข้มแข็ง มีคณุธรรม จริยธรรม 
และมีจิตส านึกต่อส่วนร่วมในการขับเคล่ือนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมประกอบ
กิจกรรมตา่งๆ ให้เกิดประโยชน์อยา่งกว้างขวาง 
 

    3) ประเดน็ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
     (1) ก าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสมตอ่ศกัยภาพของพืน้ท่ีดิน 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดเขตและควบคมุการใช้ประโยชน์ท่ีดินในชุมชน เพ่ือสร้าง
ความชดัเจนของพืน้ท่ีอยูอ่าศยั พืน้ท่ีท ากิน และพืน้ท่ีอนรัุกษ์ต้นน า้ล าธาร 
     (2) เสริมสร้างจิตส านึกของชุมชนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับในการ
อนุรักษ์และฟืน้ฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
     (3) บูรณาการการพฒันาบนพืน้ท่ีสงู โดยมุ่งความสมดลุด้านเศรษฐกิจ ชมุชน 
และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการจัดการน า้ในลุ่มน า้ขนาดเล็กและลุ่มน า้สาขาเพ่ือให้มีประมาณท่ี
เหมาะสมและมีคณุภาพน า้ท่ีดี 
     (4) ควรมีการก าหนดภาษีด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบแทนชุมชนบนพืน้ท่ีสูง  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ชุมชนเห็นคณุค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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     (5) ควรศึกษาระบบการท าไร่หมุนเวียน โดยผนวกความรู้ด้านวิชาการกับภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเข้าด้วยกันในการพัฒนาพืน้ท่ีสูง เช่น การศึกษาลดพืน้ท่ีปลูกข้าวไร่มาเป็นข้าวนา 
เน่ืองจากการท าข้าวไร่ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควนัเน่ืองจากการเผาเพ่ือเตรียมพืน้ท่ีส าหรับปลกู 
     (6) ควรใช้แหล่งน า้มาสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้า เพ่ือลดการน าเข้าพลังงาน
เชือ้เพลิง และผลิตพลงังานหมุนเวียนและเป็นพลงังานสะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดย
เป็นการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดเล็ก 
 

  6.3.4 ประเดน็ด้านการบริหารจัดการ 
    1) ควรผลักดันยุทธศาสตร์พืน้ท่ีสูงฯ ให้มีลักษณะเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้ทุก
รัฐบาลท่ีเข้ามาบริหาร ด าเนินการให้เกิดความต่อเน่ือง และสามารถแก้ปัญหาและพฒันาได้จริงใน
ระยะยาว โดยการจดัท าแผนแมบ่ท หรือ master plan 
    2) โครงสร้างของแผนงานและงบประมาณในแผนยุทธศาสตร์ฯ ควรมีลกัษณะเป็น
โครงการพิเศษท าเฉพาะพืน้ท่ีสูง โดยมีงบประมาณพิเศษ แยกส่วนออกจากงบประมาณปกติ  เพ่ือ
ท าให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณเกิดความตอ่เน่ืองและเหมาะสมกบับริบทพืน้ท่ีสงู  
    3) ควรมีการจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทศาสตร์การพฒันาในภาพรวม และ
แยกเฉพาะพืน้ท่ีจงัหวดัท่ีมีแตกตา่งกนั 
    4) อาศยัขอบเขตของลุ่มน า้ขนาดเล็กหรือลุ่มน า้สาขาเป็นขอบเขตของการบูรณาการ
การพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดท ายุทธศาสตร์  โดยให้ความส าคญักับ
กระบวนการมีสว่นร่วมขององค์กรท้องถ่ินและภาคเอกชน  
 

    นอกจากนีไ้ด้มีข้อเสนอแนะในประเดน็ส าคญัตา่งๆ ดงันี ้

ประเดน็ส าคัญ รายละเอียด 
1.การก าหนดวิสยัทศัน์  การก าหนดบทบาทของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ท่ีสงูของภาคเหนือ 

 ยึดหลักสภาพภูมิสังคมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  และ
สนบัสนนุการสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชนเพื่อน าไปสูก่ารพึง่ตนเองได้ 

2. การก าหนดเป้าหมายการพฒันา 
 
 
 
 
 

 มุง่เน้นการพฒันาคณุภาพคน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 

 การเพิ่มประสทิธิภาพและศกัยภาพการประกอบอาชีพบนพืน้ฐาน
การพึง่ตนเองและความพอเพียง 

 การพฒันาพืน้ท่ีตามศกัยภาพและความจ าเป็นเร่งดว่น 
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ประเดน็ส าคัญ รายละเอียด 
2. การก าหนดเป้าหมายการพฒันา (ตอ่)  การพฒันาพืน้ที่สูงควรก าหนดเป้าหมายและขอบเขตที่ชัดเจน 

เพื่อให้หน่วยงานได้วางแผนได้ตรงกับเป้าหมายในการพัฒนาและ
ชาวบ้านได้มีสว่นร่วม 

3. การก าหนดทิศทางและกระบวนทศัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ให้ชุมชนบนพืน้ที่สงูสามารถปรับตวัเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในมิติตา่งๆที่เกิดขึน้อย่างรู้เท่าทนัภายใต้หลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยให้ความส าคญักับการพึ่งตนเอง การมีภูมิคุ้มกนั และ
สร้างความสมดลุของการพฒันาให้เกิดทุกมิติ ควบคู่ไปกับการใช้ทุน
ในพืน้ท่ีสงู เพื่อเป็นฐานการพฒันาที่ยัง่ยืนตอ่ไป 

 เป็นลกัษณะวาระแห่งชาติ เพื่อรัฐบาลได้บริหารจัดการให้เกิด
ความตอ่เนื่อง  

 ทบทวนนโยบาย มาตรการ และบทบาทการด าเนินงานของ
หนว่ยงานให้สอดคล้องกบัแผนแมบ่ท 

4.การเสริมสร้างกระบวนการพฒันาแบบมีสว่น
ร่วม 

 การเสริมสร้างกระบวนการพฒันาและการตดัสนิใจแบบมีสว่นร่วม 

 หนว่ยงานรับผิดชอบต้องเข้าใจบริบทพืน้ที่และเข้าถึงปัญหาของ
คนบนพืน้ท่ีสงูอยา่งแท้จริง  

 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนทัง้ด้านการ
รวมกลุม่  การดแูลสขุอนามยั  การดแูลสอดสอ่งด้านความมัน่คง ฯลฯ 

6. ความแตกตา่งของการพฒันาในแตล่ะพืน้ท่ี  ชุมชนที่อยู่ในเขตโครงการพระราชด าริ โครงการพัฒนาพืน้ที่
เฉพาะแหง่ จะมีโอกาสในการพฒันาไมเ่ทา่กนั 

 ความแตกต่างของลกัษณะชนเผ่าในการใช้ทรัพยากร ที่มีระบบ
ความคิดแตกตา่งกนั ฉะนัน้ควรสร้างจิตส านึกให้คนบนพืน้ที่สงูทกุชน
เผา่เห็นถึงคณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

7. การก าหนดประเด็นการพฒันาพืน้ท่ีสงู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค านึงถึงการพฒันาภายใต้ข้อจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมที่มีแนวโน้มลดลง และเสือ่มโทรม  

 ค านงึถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่มีอยูบ่นพืน้ท่ีสงู 

  ค านึงถึงความแตกต่างบริบทของพืน้ที่ วัฒนธรรมชนเผ่า และ
การด าเนินงานของหนว่ยงานในแตล่ะพืน้ท่ี 

 การพิจารณาถึงข้อจ ากัดด้านนโยบายที่มีผลต่อการด าเนินงาน
บนพืน้ท่ีสงู 

 เสริมสร้างความตระหนกัถึงต้นทนุทางสงัคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมของพืน้ท่ี เพื่อพฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว 
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ประเดน็ส าคัญ รายละเอียด 
8.ระบบฐานข้อมลู  ต้องมีฐานข้อมลูที่ครบถ้วน เช่น ข้อมลูลุม่น า้ ข้อมลูทรัพยากรใน

พืน้ท่ี ตลอดจนข้อมลูของชนเผา่ในพืน้ท่ีนัน้ ฯลฯ 

 ข้อมูลเชิงลึกของพืน้ที่สูง ส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจและ
วางแผนพฒันา 

 การใช้ประโยชน์จาก GIS กบัพืน้ท่ีลุม่น า้  
9. การบริหารจดัการบนพืน้ท่ีสงู  การขับเคลื่อนการพฒันา/บริหารจัดการบนพืน้ที่สูง ให้มีความ

ตอ่เนื่อง มีการบรูณาการร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
 การสนับสนุนงบประมาณพิเศษและองค์กรขับเคลื่อนแผน
ยทุธศาสตร์ (ขบัเคลือ่นการปฏิบตัิงาน) 

 การพฒันาควรก าหนด Zoning เพื่อพฒันาให้ครอบคลมุทุกมิติ 
โดยการก าหนด Model การท างานของแตล่ะพืน้ท่ีสงู 20 จงัหวดั (เป็น
โครงการวิจัย) เพื่อหาศกัยภาพ จุดเด่น จุดด้อย และขยายผลไปใน
พืน้ท่ีอื่น 

 การใช้ Model พืน้ที่ที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา เป็น
ต้นแบบของการพฒันาในพืน้ท่ีที่มีบริบทใกล้เคียงกนั 
 

ที่มา : จากการจดัประชมุกลุม่ยอ่ย 
 
 

 6.3 วิเคราะห์ความเช่ือมโยงในบริบทของลุ่มน า้ 
  การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบับริบทของลุ่มน า้ได้ใช้ข้อมลูจากสภาพปัญหาลุ่มน า้ในบทท่ี 2 
และวิเคราะห์สภาพพืน้ท่ีลุ่มน า้บนพืน้ท่ีสูงภาคเหนือ โดยการวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสารของกรม
ทรัพยากรน า้ และกรมพฒันาท่ีดิน เก่ียวกับข้อมูลเชิงพืน้ท่ีของลุ่มน า้ ปริมาณความหนาแน่นของ
ประชากร การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีป่าไม้ และปริมาณน า้ฝนและส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลอาศยัข้อมูล
จากการสมัภาษณ์ผู้แทนชมุชนจ านวน 299 ราย  ในพืน้ท่ีลุม่น า้บนพืน้ท่ีสงูภาคเหนือจ านวน 7 ลุ่มน า้ 
ได้แก่ ลุ่มน า้ปิง ลุ่มน า้น่าน ลุ่มน า้วัง ลุ่มน า้ยม ลุ่มน า้สาละวิน ลุ่มน า้กก และลุ่มน า้โขง เก่ียวกับ
ประเด็นสภาพพืน้ท่ีชุมชน  สภาพเศรษฐกิจและสังคม ข้อคิดเห็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสภาพปัญหาตามลุม่น า้ตา่งๆ  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  6.3.1  การวิเคราะห์สภาพพืน้ท่ีลุ่มน า้บนพืน้ท่ีสูงภาคเหนือ 
    พืน้ท่ีลุ่มน า้หลกัของประเทศแบง่ออกเป็น 25 ลุ่มน า้ โดยพืน้ท่ีชุมชนบนพืน้ท่ีสูง 20 
จงัหวดัอยู่ในพืน้ท่ีลุ่มน า้หลักของประเทศไทย 14 ลุ่มน า้ ได้แก่ ลุ่มน า้สาละวิน ลุ่มน า้ปิง ลุ่มน า้วัง  
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ลุ่มน า้ยม ลุ่มน า้น่าน ลุ่มน า้กก ลุ่มน า้โขง ลุ่มน า้แม่กลอง ลุ่มน า้ท่าจีน ลุ่มน า้สะแกกรัง ลุ่มน า้ป่าสกั 
ลุม่น า้เพชรบรีุ ลุม่น า้ประจวบคีรีขนัธ์ และ ลุม่น า้ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก   
    ส าหรับพืน้ท่ีสงูภาคเหนือของไทย มีพืน้ท่ีชุมชนบนพืน้ท่ีสงูอยู่ในพืน้ท่ีลุ่มน า้หลกั 7 
ลุม่น า้ ได้แก่ ลุม่น า้ปิง ลุม่น า้นา่น ลุม่น า้วงั ลุม่น า้ยม ลุม่น า้สาละวิน ลุ่มน า้กก และลุ่มน า้โขง มีพืน้ท่ี
ลุม่น า้รวมทัง้หมด 185,872 ตร.กม. โดยลุ่มน า้โขง มีพืน้ท่ีลุ่มน า้มากท่ีสดุ 57,422  ตร.กม. รองลงมา
เป็นลุ่มน า้น่าน 34,330  ตร.กม. และลุ่มน า้ปิง 33,898 ตร.กม. ส่วนลุ่มน า้กกมีพืน้ท่ีลุ่มน า้น้อยท่ีสุด 
7,895 ตร.กม ตามล าดบั  
    ความหนาแน่นของประชากรในพืน้ท่ีลุ่มน า้มีความแตกต่างกันไป โดยลุ่มน า้โขงมี
ปริมาณความหนาแนน่ของประชากรมากท่ีสดุ  104  คนตอ่ตร.กม. รองลงมาเป็นลุ่มน า้ปิง มีปริมาณ
ความหนาแน่นของประชากร 75  คนต่อตร.กม. ลุ่มน า้ยม 73  คนตอ่ตร.กม.และลุ่มน า้น่าน 68 คน
ตอ่ตร.กม. ตามล าดบั สว่นลุม่น า้สาละวินมีปริมาณความหนาแนน่ของประชากร 26 คนตอ่ตร.กม 
    การใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ของพืน้ท่ีลุ่มน า้ ส่วนใหญ่ เป็นพืน้ท่ีต้นน า้ล าธาร 
47,241,078.74 ไร่ โดยลุ่มน า้ปิง มีพืน้ท่ีต้นน า้ล าธารมากท่ีสุด 11,699,434.38 ไร่  รองลงมา ได้แก่ 
ลุม่น า้สาละวิน  9,935,679.23 ไร่  สว่นลุม่น า้ยม มีพืน้ท่ีต้นน า้ล าธารน้อยท่ีสดุ 2,448,678.52 ไร่ 
    ส าหรับพืน้ท่ีป่าไม้ ลุ่มน า้ปิงมีมากท่ีสุด 10,585,956.26  ไร่ รองมาได้แก่ลุ่มน า้
สาละวิน    8,847,447.64 ไร่ และ ลุม่น า้นา่น 8,191,561.54 ไร่ 
    ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียในพืน้ท่ีลุม่น า้อยูใ่นชว่ง 1,048 – 1,650  มิลลิเมตรตอ่ปี  โดยลุ่ม
น า้กก มีปริมาณน า้ฝนเฉล่ียสงูสดุ 1,650 มิลลิเมตรตอ่ปี  รองลงมาลุ่มน า้โขง 1,537 มิลลิเมตรตอ่ปี 
สว่นลุม่น า้วงัมีปริมาณน า้ฝนเฉล่ียต ่าสดุ 1,048  มิลลิเมตรตอ่ปี   รายละเอียดดงัตารางท่ี  6.1 
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ตารางท่ี  6.1  สภาพพืน้ท่ีลุม่น า้ 7 ลุม่น า้หลกั 

ลุม่น า้ 
จ านวนพืน้ที่ลุม่น า้ 

(ตร.กม ) 

จ านวนจงัหวดัที่
ครอบคลมุ 

จ านวนพืน้ที่ลุม่
น า้สาขา 

ปริมาณความ
หนาแน่นของประชากร 

(คน/ตร.กม) 

การใช้ประโยชน์ที่ป่าไม้  (ไร่) ปริมาณน า้ฝนเฉลี่ย 
(มม./ปี) 

พืน้ที่ 
 ต้นน า้ล าธาร 

ป่าไม้ อ่ืนๆ 

1.ลุ่มน า้ปิง 33,898 5 21 75 11,699,434.38  10,585,956.26  1,113,478.12  1,056 

2.ลุ่มน า้น่าน 34,330 6 17 68 9,500,567.07  8,191,561.54  1,309,005.53  1,243 

3.ลุ่มน า้วงั 10,791 2 7 55 2,448,678.52  2,355,911.73  92,766.79  1,048 

4.ลุ่มน า้ยม 23,616 9 12 73 4,631,903.04  4,342,293.10  289,609.94  1,118 

5.ลุ่มน า้สาละวนิ 17,920 3 17 26 9,935,679.23  8,847,447.64  1,088,231.59  1,300 

6.ลุ่มน า้กก 7,895 2 35 63 2,476,903.25  1,961,561.27  515,341.98  1,650 

7.ลุ่มน า้โขง 57,422 9 38 104 6,547,913.25  4,931,412.49  1,616,500.76  1,537 

รวม 185,872    47,241,078.74 41,216,144.03 6,024,934.71  

  ที่มา : กรมทรัพยากรน า้ (พ.ศ.2546)  และกรมพฒันาที่ดิน  (พ.ศ.2551) 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ์                                                                                                                                                       บทที่  6 
โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ที่สงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    

 
สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                             6- 34 
 

 

 
  6.3.2 ผลศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน 
     ท่ีตัง้หมูบ้่านบนพืน้ท่ีสงูของกลุม่ตวัอยา่งในพืน้ท่ีลุม่น า้  7 ลุม่น า้ มีดงันี ้
     ท่ีตัง้ชมุชนจ าแนกตามระดบัความสูง   พบว่า ชุมชนท่ีตัง้ในพืน้ท่ีระดบัต ่ากว่า 500 
เมตร  เป็นกลุม่ตวัอยา่งในพืน้ท่ีลุม่น า้ยม มีจ านวนมากท่ีสดุ ร้อยละ 52.94 (จงัหวดัพะเยา แพร่ และ
สโุขทยั) ชมุชนท่ีตัง้ในพืน้ท่ีสงู ระดบั 500 -1,000 เมตร เป็นกลุ่มตวัอย่างในพืน้ท่ีลุ่มน า้โขง มีจ านวน
มากท่ีสดุ ร้อยละ 66.67 (จงัหวดัเชียงราย พะเยา เพชรบรูณ์ เลย) ชมุชนท่ีตัง้ในพืน้ท่ีสงู ระดบัสงูกว่า
1,000 เมตร เป็นกลุ่มตวัอย่างในพืน้ท่ีลุ่มน า้ปิง มีจ านวนมากท่ีสดุ ร้อยละ 23.26 (จงัหวดัเชียงใหม ่
ก าแพงเพชร ล าพนู แมฮ่อ่งสอนและตาก)   
     ท่ีตัง้ชมุชนจ าแนกตามการตัง้ชมุชนใกล้/ไกลเขตโครงการพระราชด าริ  ส่วนใหญ่
ตัง้อยูน่อกเขต/หา่งไกลจากโครงการพระราชด าริ โดยพืน้ท่ีลุม่น า้วงั และลุม่น า้ยมมากท่ีสดุ  ส่วนท่ีตัง้
ของชมุชนกลุ่มตวัอย่างตัง้อยู่ในเขต/ใกล้กับโครงการพระราชด าริ   ในพืน้ท่ีลุ่มน า้น่านมากท่ีสุด ร้อยละ 
73.91 รองลงมาเป็นลุม่น า้ปิง ร้อยละ 69.77  ส าหรับโครงการพระราชด าริท่ีชมุชนท่ีตัง้อยู่ในเขตหรือ
ใกล้ ได้แก่ ศนูย์พฒันาโครงการหลวง  โครงการศนูย์ศกึษาและพฒันาห้วยฮ่องไคร้ ศนูย์พฒันาตาม
แนวพระราชด าริบ้านในสอย  ศนูย์บริการและพฒันาพืน้ท่ีสงูปางตอง  ศนูย์บริการและพฒันาพืน้ท่ี
สงูทา่โป่งแดง ฟาร์มสาธิตตวัอย่าง เป็นต้น   ส่วนท่ีตัง้ของชมุชนกลุ่มตวัอย่างตัง้อยู่ในพืน้ท่ีโครงการ
พฒันาตา่งๆ ของหน่วยงาน มีในพืน้ท่ีลุ่มน า้สาละวิน ร้อยละ 9.43  เช่น โครงการขยายผลโครงการ
หลวง  โครงการ “รักษ์น า้เพ่ือพระแมข่องแผน่ดนิ” โครงการดอยสามหม่ืน   เป็นต้น 
    ท่ีตัง้ชมุชนจ าแนกตามในเขตอนรัุกษ์  ในท่ีนีห้มายถึง เขตอทุยาน ฯ  เขตป่าสงวน
แห่งชาติ  เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ฯลฯ   ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในเขตอนรัุกษ์ โดยพืน้ท่ีลุ่มน า้วงัมากท่ีสดุ ร้อยละ 
89.47 รองลงมาเป็นลุ่มน า้น่าน ร้อยละ 84,78   ส่วนท่ีตัง้ของชมุชนกลุ่มตวัอย่างตัง้อยู่นอกเขตพืน้ท่ี
อนุรักษ์ ในพืน้ท่ีลุ่มน า้โขงมากท่ีสุด ร้อยละ 43.75 รองลงมาเป็นลุ่มน า้ปิง ร้อยละ 22.35 ส่วนท่ีตัง้
ของชมุชนกลุม่ตวัอยา่งตัง้อยูท่ัง้ในและนอกเขตพืน้ท่ีอนรัุกษ์ มีในพืน้ท่ีลุม่น า้ยม ร้อยละ 23.53  
     ท่ีตัง้ชมุชนจ าแนกตามในเขตชัน้คณุภาพลุ่มน า้   ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในเขตชัน้คณุภาพ
ลุ่มน า้ชัน้ 2  โดยพืน้ท่ีลุ่มน า้วงัมากท่ีสดุ ร้อยละ 57.89  รองลงมาการตัง้ชมุชนในเขตชัน้คณุภาพ 
ลุม่น า้ชัน้ 3 โดยพืน้ท่ีลุม่น า้โขงมากท่ีสดุ ร้อยละ 45.45    
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ตารางท่ี 6.2 สภาพพืน้ท่ีชุมชนจ าแนกตามลุ่มน า้ 
ลุม่น า้ ร้อยละของผู้แทน

ชมุชน 

ครอบคลมุพืน้ท่ีจงัหวดั  ระดบัความสงูเหนือระดบัน า้ทะเลปาน
กลาง 

การตัง้ชมุชนใกล้/ไกลเขตโครงการ
พระราชด าริ 

ระดบัต ่า
กวา่ 500 
เมตร 

ระดบั500 
-1,000 
เมตร 

ระดบัสงู
กวา่1,000 
เมตร 

นอกเขต ในเขต โครงการ
อื่นๆ 

1.ลุม่น า้ปิง 23.56 เชียงใหม ่ก าแพงเพชร ล าพนู  
แมฮ่อ่งสอนและตาก 

34.88 41.86 23.26 30.23 69.77 - 

2.ลุม่น า้น่าน 12.60 น่าน พิษณโุลก เลย 47.83 43.48 8.70 26.09 73.91 - 

3.ลุม่น า้วงั 5.21 ล าปาง 31.58 57.89 10.53 100.00 - - 

4.ลุม่น า้ยม 9.32 พะเยา แพร่ และสโุขทยั 52.94 47.06 - 100.00 - - 

5.ลุม่น า้สาละวิน 14.52 ตาก  เชียงใหม ่และแมฮ่อ่งสอน 37.74 39.62 22.64 77.36 13.21 9.43 

6.ลุม่น า้กก 7.67 เชียงราย เชียงใหม่ 42.86 39.29 17.86 42.86 57.14 - 

7.ลุม่น า้โขง 9.04 เชียงราย พะเยา เพชรบรูณ์ เลย 15.15 66.67 18.18 72.73 27.27 - 
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ตารางท่ี 6.2 สภาพพืน้ท่ีชุมชนจ าแนกตามลุ่มน า้ (ต่อ) 
ลุม่น า้ ชมุชนตัง้ใน/นอกเขตพืน้ท่ีอนรัุกษ์ ชัน้คณุภาพลุม่น า้ที่ชมุชนตัง้อยู ่

 ในเขตอนรัุกษ์ นอกเขตอนรัุกษ์ ทัง้ ในและนอกเขต 1A 1B 2 3 4 5 

1.ลุม่น า้ปิง 65.88 22.35 11.76 13.95 5.81 30.23 9.30 9.30 31.40 

2.ลุม่น า้น่าน 84.78 10.87 4.35 26.09 - 32.61 34.78 - 6.52 

3.ลุม่น า้วงั 89.47 10.53 - 10.53 - 57.89 - - 31.58 

4.ลุม่น า้ยม 70.59 5.88 23.53 44.12 - - 20.59 14.71 20.59 

5.ลุม่น า้สาละวิน 75.47 13.21 11.32 9.43 7.55 41.51 7.55 26.42 7.55 

6.ลุม่น า้กก 78.57 7.14 14.29 17.86 28.57 21.43 32.14 - - 

7.ลุม่น า้โขง 53.13 43.75 3.13 18.18 6.06 15.15 45.45 - 15.15 

หมายเหตุ : เขตอนรัุกษ์ หมายถงึ เขตอทุยาน ฯ  เขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ฯลฯ  
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  1) สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อปีของ
ครัวเรือนน้อยกว่า 25,000 บาท    โดยพืน้ท่ีลุ่มโขงมีครัวเรือนมีรายได้น้อยกว่า  25,000  บาท มาก
ท่ีสดุ ร้อยละ 51.52  รองลงมาลุ่มน า้วงั ร้อยละ 47.67   ส่วนลุ่มน า้น่านน้อยท่ีสดุ  ร้อยละ  28.26   
ด้านการออมกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการออมต่อปีของครัวเรือนน้อยกว่า 10,000 บาท โดยพืน้ท่ีลุ่ม
วงัมีการของครัวเรือนมากท่ีสดุ ร้อยละ 63.16  รองลงมาลุ่มน า้ยม ร้อยละ 58.82  ส่วนลุ่มน า้กกมี
น้อยท่ีสดุ  ร้อยละ 22,22  อย่างไรก็ตามพืน้ท่ีลุ่มวงัมีการหนีส้ินของครัวเรือนมากท่ีสดุ ร้อยละ 63.16     
รายละเอียดดงัตารางท่ี 6.3 
 

  2) สภาพทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของชุมชน การจดัแบง่ใช้ประโยชน์จาก
พืน้ท่ีป่าของชมุชนในพืน้ท่ีลุ่มน า้ 7 ลุ่มน า้ ส่วนใหญ่เป็นป่าอนรัุกษ์ โดยพืน้ท่ีลุ่มน า้น่านมากท่ีสุด   
ร้อยละ 73.81 รองลงมาเป็น ลุ่มน า้สาละวินร้อยละ69.57 ส่วนป่าใช้สอยมีมากในพืน้ท่ีลุ่มน า้กก   
ร้อยละ 50  
   ส าหรับข้อคิดเห็นเก่ียวกบัข้อคิดเห็นของชมุชนตอ่พืน้ท่ีป่าไม้  ส่วนใหญ่เห็นว่าสภาพพืน้ท่ี
ป่ารอบชุมชนค่อนข้างสมบูรณ์ โดยพืน้ท่ีลุ่มน า้ยมมากท่ีสดุ ร้อยละ 58.82 รองลงมาเป็น ลุ่มน า้กก 
ร้อยละ 50.00 ส่วนสภาพพืน้ท่ีป่ารอบชุมชนมีสภาพโล่งเตียนและเส่ือมโทรม พบมากในพืน้ท่ีลุ่มน า้
สาละวิน ลุม่น า้วงั ร้อยละ 50 
  ข้อคิดเห็นของชุมชนเก่ียวกับความส าคัญของป่าท่ีมีต่อชุมชน ส่วนใหญ่เห็นว่าป่ามี
ความส าคัญท่ีเป็นแหล่งต้นน า้ โดยพืน้ท่ีลุ่มน า้น่านให้ความส าคัญมากท่ีสุด รองลงมา ป่ามี
ความส าคญัเป็นแหล่งท่ีอยู่ของสตัว์ป่า และพืชพรรณตา่งๆ โดยพืน้ท่ีลุ่มน า้ยมให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุด และป่ามีความส าคัญเป็นแหล่งอาหาร โดยพืน้ท่ีลุ่มน า้น่าน ให้ความส าคัญมากท่ีสุด ส่วน
ความส าคญัของป่าท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวมีน้อยท่ีสุด โดยพืน้ท่ีลุ่มน า้ท่ีเห็นความส าคญั พืน้ท่ีลุ่ม 
น า้โขง รายละเอียดตารางท่ี 6.4 
 

  3) สภาพปัญหาในพืน้ท่ีลุ่มน า้ :   
   ลุ่มน า้ปิง  มีปัญหาความยากจนและขาดแคลนเงินทนุ เป็นอนัดบัแรก  รองลงมาเป็นมี
ปัญหาภยัแล้งและการขาดแคลนน า้   น า้ท่วม  คณุภาพน า้  การชะล้างพงัทลายของดิน และการบกุรุก
พืน้ท่ีป่าต้นน า้ล าธาร  
   ลุ่มน า้น่าน  มีปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม ทรัพยากรน า้และคณุภาพน า้  
มีปัญหาการขาดแคลนน า้อปุโภคบริโภคและน า้เพ่ือการเกษตร  น า้ทว่ม และด้านการบริหารจดัการน า้   
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   ลุ่มน า้วัง  มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมไม่สะดวก ปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน และปัญหาการวา่งงาน  ด้านการเพาะปลกู และด้านการปศสุตัว์ 
   ลุ่มน า้ยม มีปัญหาด้านการขาดแคลนน า้ น า้ท่วม ด้านคณุภาพน า้ ด้านป่าไม้ ด้านพืน้ท่ี
ชัน้คณุภาพลุม่น า้ ด้านพืน้ท่ีชุม่น า้และด้านการบริหารจดัการ  
   ลุ่มน า้สาละวิน มีปัญหาด้านอทุกภยั  ภยัแล้ง และป่าไม้ลดลง  
   ลุ่มน า้โขง  มีปัญหาขาดแคลนเงินทนุ  ความยากจนและอุทกภัย และลุ่มน า้กกความ
ยากจนและขาดแคลนเงินทนุ  ปัญหายาเสพตดิและวา่งงาน ด้านอทุกภยั และด้านภยัแล้ง 
  

  6.3.3 ผลการวิเคราะห์เช่ือมโยงในบริบทลุ่มน า้และข้อเสนอแนะ 

    ลุ่มน า้ปิง และลุ่มน า้น่านเป็นลุ่มน า้ท่ีมีขนาดใหญ่และมีความส าคญักับประชาชน
บนพืน้ท่ีสงูจ านวนมาก รวมทัง้เป็นลุม่น า้ส าคญัตอ่ปริมาณน า้ของแม่น า้เจ้าพระยา ซึ่งในพืน้ท่ีลุ่มน า้ปิง
และลุ่มน า้น่านครอบคลุมพืน้ท่ีสูง 9 จงัหวดั 58 อ าเภอ 176 ต าบล 1,554 ชุมชน จ านวนประชากร 
144,028 คน 31,558 ครัวเรือน  โดยลุ่มน า้ปิงมี 21 ลุ่มน า้สาขาและ ลุ่มน า้น่านมี 17 ลุ่มน า้สาขา 
(แผนภาพท่ี 6.1) โดยมีพืน้ท่ีลุ่มน า้ใหญ่เป็นอนัดบั 2 (ลุ่มน า้น่าน) และอนัดบัสาม (ลุ่มน า้ปิง) พืน้ท่ี
ทัง้ 2 ลุ่มน า้รวมกันคิดเป็นร้อยละ 36.93 ของพืน้ลุ่มน า้ในภาคเหนือ ครอบคลุมพืน้ท่ี 8 จงัหวัด   
ทัง้ 2 ลุ่มน า้เป็นพืน้ท่ีต้นน า้ท่ีส าคญั เช่น แม่แตง แม่ปิง แม่แจ่ม เป็นต้น และเป็นแหล่งท่ีตัง้ส าคญั
ของและ โครงการตามแนวพระราชด าริและโครงการตา่งๆท่ีด าเนินการในพืน้ท่ีสงู เช่น พืน้ท่ีโครงการ
หลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการพระราชด าริ นอกจากนีท้ัง้ 2 ลุ่มน า้มีพืน้ท่ี     
ต้นน า้ล าธาร รวมกัน คิดเป็นร้อยละ 44.88 ของพืน้ท่ีต้นน าล าธารในภาคเหนือ และมีพืน้ท่ีป่าไม้
รวมกนัประมาณร้อยละ 45.46 โดยลุ่มน า้ปิงมีพืน้ท่ีป่าไม้ มีมากท่ีสดุ ร้อยละ 25.68 ของพืน้ท่ีป่าไม้
ในลุม่น า้ภาคเหนือทัง้หมด   
    พืน้ท่ีลุ่มน า้ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบนั มีปัญหาในหลายพืน้ท่ี
ด้วยสาเหตุมาจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรท่ีดินท่ีไม่ถูกต้อง  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและระบบนิเวศน์เป็นอยา่งมาก เช่น ทรัพยากรป่าไม้ถกูท าลายเพ่ือท าพืน้ท่ีเกษตรกรรมท า
ให้สภาพพืน้ท่ีสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์เกิดการเปล่ียนแปลง นอกจากนี ้
ยงัเกิดผลกระทบตอ่ทรัพยากรน า้ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ท่ีมีการจดัการไม่ดีพอ กล่าวคือ ในพืน้ท่ีลุ่มน า้หลาย
แหง่ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา จะเกิดน า้ท่วมฉับพลนัรุนแรงในฤดฝูนและเกิดการขาดแคลนน า้หรือภาวะ
ภยัแล้งในฤดแูล้ง  จากการศึกษาพบว่า ลุ่มน า้ปิงจดัเป็นพืน้ท่ีแหล่งต้นน า้ล าธาร จึงควรจะท่ีรักษา
สดัสว่นของพืน้ท่ีป่าไม้ให้สงูกวา่เป้าหมายเฉล่ียของประเทศ อีกทัง้ประสบปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร
จัดการทรัพยากรน า้ ปัญหาการขาดแคลนน า้เพ่ือการอุปโภคบริโภค พบว่า ในสภาพปัจจุบัน
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ประชาชนในชนบทท่ีมีระบบประปาหมู่บ้านหรือประปาชนบทใช้ในเกณฑ์ท่ีต ่ากว่าร้อยละ 70 ของ
จ านวนหมูบ้่านในหลายพืน้ท่ี เชน่ ในลุม่น า้สาขาแม่ปิงส่วนท่ี 1 แม่แตง แม่งดั แม่ปิงส่วนท่ี 2 แม่กวง  
แมแ่จม่ และในลุม่น า้สาขาของปิงตอนลา่ง สว่นปัญหาภยัแล้ง มีปัญหารุนแรงในลุ่มน า้แม่อาว ซึ่งท า
ให้ต้องมีการใช้น า้บาดาลเพ่ือการเกษตรสงู  เป็นผลให้เกิดวิกฤติด้านน า้บาดาลตามมา ส่วนปัญหา
การขาดแคลนน า้เพ่ือการเกษตร และจากข้อมลูการใช้ท่ีดินพบว่าในลุ่มน า้ปิงมีปัญหาถกูบกุรุกพืน้ท่ี
ป่าโดยเฉพาะลุ่มน า้ชัน้ 1 เอ และ 1 บี ทัง้เพ่ือการเกษตรและตัง้ชุมชนเมือง ท าให้เกิดปัญหาความ
เส่ือมโทรมของลุ่มน า้อันน ามาสู่ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน การสูญเสียหน้าดินและการ
ตกตะกอนในล าน า้ และแหลง่น า้ เป็นต้น  
    การตัง้ชมุชนในพืน้ท่ีในเขตชัน้คณุภาพลุ่มน า้ ชัน้ 1A และ 1B  ท่ีมีความลาดชนัสงู 
และมากกวา่ 50 เปอร์เซ็นต์ อาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จากการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินได้ง่าย
และรุนแรง ควรจะต้องสงวนรักษาไว้เพ่ือเป็นพืน้ท่ีต้นน า้ล าธาร  รวมทัง้มีระดบัความส าคญัในการ
ควบคมุระบบนิเวศน์ของลุม่น า้ นอกจากนีย้งัมีมากในพืน้ท่ีลุม่น า้ยม ลุม่น า้นา่นและและลุม่น า้กก   

    การแก้ไขปัญหาทรัพยากรในพืน้ท่ีลุ่มน า้ ต้องการวิธีการท่ีมีความเข้าใจความ
ซบัซ้อนของปัญหามากขึน้ เน่ืองจากทกุอย่างมีผลกระทบเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกันหมดตัง้แตก่ารท า
เกษตรกรรมบนท่ีสงูท่ีส่งผลกระทบตอ่ทรัพยากรป่าไม้ ท่ีดิน แหล่งน า้ ภูมิอากาศ ก่อให้เกิดสภาพ
ความกดดันต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรบนพืน้ ท่ีสูง รวมถึงความไม่มั่นคงของสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีลุ่มน า้
แตล่ะแห่ง โดยเฉพาะพืน้ท่ีลุ่มน า้น่านท่ีมีสภาพพืน้ท่ีป่าไม้ถกูแผ้วถางแปรเปล่ียนไปเป็นไร่ข้าวโพด
จ านวนมาก ท าให้สภาพป่าไม้สมบูรณ์เหลือเพียงร้อยละ 26.15 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
พฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพืน้ท่ีสงู จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการศกึษาการจดัท า
แผนยุทธศาสตร์ในเชิงบูรณาการของพืน้ท่ีสูงในบริบทของพืน้ท่ีลุ่มน า้โดยมุ่งความสมดุลย์ของ
เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสงู โดยเฉพาะในลุ่มน า้ปิงและลุ่มน า้น่าน ทัง้แผนระยะสัน้ 
ระยะปานกลาง และระยะยาว ประกอบด้วย การฟืน้ฟูและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
(ดิน น า้และป่าไม้) การพฒันาและบริหารจดัการน า้ในลุ่มน า้  การพฒันาอาชีพของชมุชน การสร้าง
ความเข้มแข็งและกระบวนการของชุมชนเพ่ือให้เ กิดการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรในลุม่น า้ และขบัเคล่ือนการบริหารจดัการเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรม 
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ตารางท่ี 6.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนจ าแนกตามลุ่มน า้ 
 ลุม่น า้ 

 ลุม่น า้ปิง ลุม่น า้น่าน ลุม่น า้วงั ลุม่น า้ยม ลุม่น า้สาละวิน ลุม่น า้กก ลุม่น า้โขง 

1.รายได้ครัวเรือน (บาท/ปี) น้อยกว่า 25,000   
(47.67) 

น้อยกว่า 25,000   
(28.26) 

น้อยกว่า 25,000   
(38.64) 

น้อยกว่า 25,000   
(47.06) 

น้อยกว่า 25,000   
(45.28) 

น้อยกว่า 25,000   
(42.86) 

น้อยกว่า 25,000   
(51.52) 

2. ไมม่ีการออมภายในครัวเรือน  (33.33)  (27.27)  (10.53)  (26.47)  (47.17)  (55.56)  (31.25) 

3. จ านวนเงินออมของครัวเรือน 
 (บาท/ปี) 

น้อยกว่า 10,000   
(51.19) 

น้อยกว่า 10,000   
(54.55) 

น้อยกว่า 10,000   
(63.16) 

น้อยกว่า 10,000   
(58.82) 

น้อยกว่า 10,000   
(39.62) 

น้อยกว่า 10,000   
(22.22) 

น้อยกว่า 10,000   
(40.63) 

4. ภาระหนีส้ินของครัวเรือน (มีหนีส้ิน)  (80.00)  (93.33)  (100.00)  (97.06)  (79.25)  (82.14)  (78.13) 

5.ผลผลิตทางการเกษตรหลกัของชมุชน 
  (ปริมาณผลผลิต) 

พืชไร่ : ข้าวโพด,มนั
ส าปะหลงั 

พืชไร่ : ข้าวโพด ,
ขิง 

พืชไร่:  ข้าวโพด ,
ถัว่ 

พืชไร่ : ข้าวโพด ข้าว ข้าว พืชไร่ : ข้าวโพด 
มนัฝร่ัง 

6.ผลผลิตทางการเกษตรหลกัของชมุชน 
  (สร้างรายได้) 

พืชไร่ : ข้าวโพด,มนั
ส าปะหลงั 

พืชไร่ : ข้าวโพด ,
ขิง 

พืชไร่:  ข้าวโพด ,
ถัว่ 

พืชไร่ : ข้าวโพด พืชไร่ : ข้าวโพด  พืชไร่ : ข้าวโพด พืชไร่ : ข้าวโพด 
มนัฝร่ัง 

7.กลุม่ชาติพนัธุ์ กะเหร่ียง (40.70) 
คนท้องถิ่น(27.91) 

ม้ง (17.44) 
 

คนท้องถิ่น (47.83) 
เย้า (26.09) 
ม้ง (21.74) 

กะเหร่ียง (63.16) 
ม้ง (36.84) 

 

คนท้องถิ่น (38.24) 
ม้ง (29.41) 

กะเหร่ียง (14.71) 
 
 

กะเหร่ียง (49.06) 
คนท้องถิ่น(22.64) 

ม้ง (15.09) 
 

อาข่า (32.14) 
กะเหร่ียง (21.43) 
ม้งและเม่ียน 
(17.86) 

 

ม้ง (48.48) 
อ่ืนๆ (39.39) 

คนท้องถิ่น (2.12) 
 

หมายเหต ุ: ตวัเลขในวงเลบ็แสดงคา่ร้อยละ 
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ตารางที่ 6.4 ข้อคิดเหน็ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของชุมชนจ าแนกตามลุ่มน า้ 
ลุม่น า้ การจดัแบ่งใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีป่า

ของชมุชน 

สภาพพืน้ท่ีป่ารอบชมุชน ความส าคญัของป่าท่ีมีตอ่ชมุชน 
 

 ป่า
อนรัุกษ์ 

ป่าใช้
สอย 

ป่า
ชมุชน 

ป่าพิธีกรรม อดุม
สมบรูณ์ 

คอ่นข้างด ี สภาพโลง่
เตียนและ
เสื่อมโทรม 

แหลง่ต้นน า้ แหลง่ไม้
ใช้สอย 

เป็น
แหลง่
อาหาร 

เป็นแหลง่
สมนุไพร  
พลงังาน
และยา
รักษาโรค 

แหลง่ที่อยู่
ของสตัว์ป่า 
และพืชพรรณ

ตา่งๆ 

เป็นแหลง่
ในการ
ประกอบ
พิธีกรรม
ของชมุชน 

เป็นแหลง่
ทอ่งเที่ยว 

1.ลุม่น า้ปิง 62.50 6.25 30.00 1.25 51.16 36.05 12.79 87.21 47.67 56.98 48.84 50.00 26.74 19.77 

2.ลุม่น า้น่าน 73.81 4.76 19.05 2.38 30.43 54.35 15.22 100.00 63.04 71.74 54.35 54.35 26.09 19.57 

3.ลุม่น า้วงั 47.37 15.79 31.58 5.26 36.84 36.84 26.32 94.74 57.89 57.89 36.84 57.89 21.05 26.32 

4.ลุม่น า้ยม 67.74 12.90 19.35 - 35.29 58.82 5.88 88.24 61.76 67.65 64.71 70.59 29.41 23.53 

5.ลุม่น า้สาละวิน 69.57 10.87 15.22 4.35 28.30 45.28 26.42 83.02 50.94 50.94 43.40 58.49 32.08 18.87 

6.ลุม่น า้กก 18.18 50.00 27.27 4.55 35.71 50.00 14.29 85.71 35.71 32.14 32.14 42.86 28.57 21.43 

7.ลุม่น า้โขง 64.71 - 23.53 11.76 40.63 37.50 21.88 84.85 36.36 45.45 54.55 63.64 24.24 39.39 
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ตารางท่ี 6.5  สถานการณ์ด้านทรัพยากรดนิและน า้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
ลุม่น า้ สถานการณ์ของท่ีดินบนพืน้ท่ีสงูในช่วง 

5 ปีท่ีผ่านมา 

สถานการณ์ขาดแคลนน า้เพ่ืออปุโภค /บริโภคของ
ชมุชนบนพืน้ท่ีสงู 
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

สถานการณ์ขาดแคลนน า้เพ่ือการเกษตร 
ของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู 
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

 
 ที่ดินถกูชะ

เป็นร่องหรือ
ริว้ 

ที่ดินถกูชะ
ล้างลงมา
กบัน า้ 

ดินถลม่ ขาดแคลนน า้
น้อย 

ขาดแคลนน า้
ปานกลาง 

ขาดแคลนน า้
มาก 

ขาดแคลนน า้
น้อย 

ขาดแคลนน า้
ปานกลาง 

ขาดแคลนน า้
มาก 

1.ลุม่น า้ปิง 38.37 45.35 12.79 45.45 38.64 15.91 28.33 36.67 35.00 

2.ลุม่น า้น่าน 47.83 58.70 26.09 25.00 58.33 16.67 13.79 65.52 20.69 

3.ลุม่น า้วงั 52.63 47.37 21.05 30.00 50.00 20.00 16.67 50.00 33.33 

4.ลุม่น า้ยม 44.12 35.29 8.82 19.05 71.43 9.52 3.70 62.96 33.33 

5.ลุม่น า้สาละวิน 54.72 60.38 28.30 38.10 57.14 4.76 23.53 29.41 47.06 

6.ลุม่น า้กก 32.14 35.71 14.29 23.08 76.92 - 12.50 68.75 18.75 

7.ลุม่น า้โขง 39.39 36.36 15.15 15.00 35.00 50.00 28.00 37.00 35.00 
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ตารางท่ี 6.6  สภาพปัญหาของพืน้ท่ีลุ่มน า้ 
ลุ่มน า้  จ านวน 

จังหวัด 
จ านวนบ้าน สภาพปัญหา 

รวม อุทยาน เขตอื่น 

ลุ่มน า้ปิง  7 1,230 289 815 1. ภัยแล้งและการขาดแคลนน า้ 
2. น า้ท่วม 
3. คุณภาพน า้ 
4. การชะล้างพังทลายของดิน 
5. การบุกรุกพืน้ที่ป่าต้นน า้ล าธาร  
6. ปัญหาความยากจนและขาดแคลนเงนิทุน  

ลุ่มน า้น่าน  3 314 23 228 1. การขาดแคลนน า้อุปโภคบริโภคและน า้เพื่อ 
      การเกษตร 
2. น า้ท่วม 
3. ด้านการบริหารจัดการน า้ 
4. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรน า้และคุณภาพน า้  

ลุ่มน า้ยม  5 121 6 83 1. การขาดแคลนน า้ 
2. น า้ท่วม 
3. ด้านคุณภาพน า้ 
4. ด้านป่าไม้ 
5. ด้านพืน้ที่ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 
6. ด้านพืน้ที่ชุ่มน า้ 
7. ด้านการบริหารจัดการ  

ลุ่มน า้วัง  2 46 14 22 1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. การคมนาคมไม่สะดวก ปัญหายาเสพติดใน 
      กลุ่มเยาวชน และปัญหาการว่างงาน 
3. ด้านการเพาะปลูก 
4. ด้านการปศุสัตว์  

ลุ่มน า้สาละวิน  2 1,000 75 847 1. ด้านอุทกภัย 
2. ภัยแล้ง  
3. ป่าไม้ลดลง 

ลุ่มน า้โขง 5 273 8 191 1. ขาดแคลนเงนิทุน  
2. ความยากจน 
3. อุทกภัย 

ลุ่มน า้กก  2 380 39 331 1. ความยากจนและขาดแคลนเงินทุน 
2. ปัญหายาเสพติดและว่างงาน 
3. ด้านอุทกภัย 
4. ด้านภัยแล้ง  
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         แผนภาพท่ี 6.1 ขอบเขตพืน้ท่ีสูงลุ่มน า้ปิงและลุ่มน า้น่าน  
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 6.4 วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาและก าหนดทศิทางการพัฒนาพืน้ท่ีสูง  
  จากการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาพืน้ท่ีสูงด้านต่างๆ ท่ี
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาพืน้ท่ีสงู เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการการพฒันาพืน้ท่ีสงูใน
ระยะตอ่ไป จงึน ามาสูก่ารวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาสและข้อจ ากดั มีดงันี ้

  6.4.1 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดของการพัฒนาพืน้ท่ีสูง 

    1) จุดแข็ง 

     1.1) ด้านเศรษฐกิจ 

      (1) แหลง่ท่ีตัง้ของชมุชนพืน้ท่ีสงูสว่นใหญ่มีสภาพภมูิอากาศและภมูิประเทศ 
ท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่การพฒันาเกษตรกรท่ีอาศยัภูมิอากาศท่ีหนาวเย็นกว่าพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ 
เป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในการปลกูพืชเหมืองหนาว ชา กาแฟ ไม้ดอกไม้ประดบั ท่ีมีมลูคา่ด้านเศรษฐกิจ
และพืชกึ่งร้อน 
      (2) พืน้ท่ีสงูเป็นแหล่งมีความหลากหลายทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง รวมทัง้เป็นแหล่งท่ีมีความหลากหลายของภูมิทัศน์และทิวทัศน์ท่ี
สวยงาม คือ ทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีส าคัญ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ  
การพฒันาศกัยภาพในการให้บริการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และวฒันธรรม รวมถึงการให้บริการ
ด้าน Home stay และการท าหตัถกรรมพืน้บ้าน 
      (3) มีผลิตภัณฑ์และสินค้าทัง้ภาคเกษตรและบริการ ท่ีเกิดจากการวิจยั
และพฒันาท่ีมีคณุภาพ และตอ่ยอดจากภมูิปัญญาของชนเผา่ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ 

     1.2) ด้านสังคม 

      (1) องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ี
หลากหลายของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู เป็นทนุทางสงัคมท่ีส าคญัท่ีชมุชน ส่วนใหญ่ยงัมีการสืบทอดและ
รักษาวฒันธรรมชนเผา่โดยมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่งกนั เชน่ งานหตัถกรรม ด้านประเพณีตา่งๆ เป็นต้น 
ซึง่เกือ้กลูให้ชมุชนเข้มแข็งและสามารถพฒันาตอ่ยอดเป็นประโยชน์แก่ชมุชนได้  
      (2) วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ท่ีผูกโยงกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ
ความเช่ือท าให้ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูมีความเกือ้กลู มีระบบเครือญาต ิและความสามคัคีในชมุชน 
      (3) ประชากรในชุมชนพืน้ท่ีสูงมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน้ เช่น ได้รับการ
เตรียมความด้านการศกึษา สขุอนามยั และโครงสร้างพืน้ฐาน  
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      (4) ชุมชนพืน้ท่ีสูงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญ เช่น ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวง  ศนูย์พฒันาห้วยฮอ่งไคร้ เป็นต้น 
 

     1.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

      พืน้ท่ีสูงเป็นแหล่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าและความ
หลากหลายทางชีวภาพและพืชพรรณบนพืน้ท่ีสูง พืน้ท่ีสูงมีความส าคญัในฐานะเป็นพืน้ท่ีต้นน า้ 
ล าธารของประเทศ  
     1.4) ด้านความม่ันคง   
      (1) ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูมีหน่วยงานและบคุลากร ท่ีท างานอยู่ในพืน้ท่ีอย่าง
ใกล้ชิด เชน่ ครู ศศช. ทหาร  และผู้แทนหนว่ยงานตา่งๆ  
      (2) การสนบัสนนุการรวมกลุม่ของชมุชนและการดแูลความปลอดภยัของ
ชมุชน เชน่ อพปร. ชรบ. ตลอดจนมีโครงการความมัน่คงตามแนวชายแดนและหมู่บ้านยามชายแดน
ท่ีท างานร่วมกบักบัชมุชนอย่างมีสว่นร่วม 
       

    2) จุดอ่อน 

     2.1) ด้านเศรษฐกิจ 
      (1) ประชากรบนพืน้ท่ีสูงยงัมีฐานะยากจน เกิดจากความห่างไกลของ
พืน้ท่ีท าให้การคมนาคมไมส่ะดวก และการขาดโอกาสและความรู้ของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ
ท่ีเหมาะสมและมีการใช้สารเคมีสงู รวมทัง้ต้นทนุการขนสง่ผลผลิตสูต่ลาดสงู 

      (2) การประกอบอาชีพการเกษตรอยู่บนฐานของความไม่ยั่งยืนและ
เปราะบางของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการท าการเกษตรบนพืน้ท่ีมีความลาดชันและอยู่
บริเวณต้นน า้ล าธาร รวมทัง้การเปล่ียนแปลงระบบการเกษตรจากเกษตรดัง้เดิมมาสู่การปลกูพืชเพ่ือ
สร้างรายได้มากขึน้ เช่น การปลูกข้าวโพด การปลูกผักและไม้ผล ประการส าคญัท่ีสุดคือการขาด
ความรู้ท่ีเหมาะสมในการดูแลความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้สารเคมี
การเกษตรท่ีไมถ่กูต้อง 
       (3) ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูสว่นใหญ่ขาดแคลนแหล่งน า้เพ่ือการเกษตร บริโภค
และอปุโภค มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในฤดแูล้ง เน่ืองจากข้อเสียเปรียบในเชิงพืน้ท่ี
ท่ีอยู่บนพืน้ท่ีสูงและทุรกันดาร  ท าให้พืน้ท่ีท ากินส่วนใหญ่ไม่มีน า้เพียงพอท่ีจะใช้เพ่ือการเกษตร 
รวมถึงน า้เพ่ือบริโภค บางพืน้ท่ีคณุภาพน า้ไมดี่พอส าหรับการอปุโภคบริโภค  
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       (4) การปรับตวัของชนิดและพรรณพืชเขตหนาวต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศ ซึง่อาจสง่ผลกระทบให้ผลผลิตและคณุภาพลดลง 
       (5) ผลผลิตทางการเกษตรบนพืน้ท่ีสูง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนฐานของพืชท่ี
ต้องการอากาศหนาวเย็น เม่ือมีการเปิดเสรีการค้า ท าให้มีคูแ่ขง่ขนัมากขึน้ และราคาในท้องตลาดลด
ต ่าลง 

     2.2) ด้านสังคม 

      (1) การเคล่ือนย้ายแรงงานหนุม่สาวออกจากชมุชน โดยอพยพเข้าไปท างาน
ในเมืองเพิ่มขึน้ ซึ่งการเคล่ือนย้ายเยาวชนบนพืน้ท่ีสูงสู่เมืองขณะนีย้ังไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ผลิตและการจ้างงานในชุมชนบนพืน้ท่ีสูง แต่มีผลต่อด้านสงัคมและวฒันธรรมตามมาท าให้มีเพียง
ผู้สงูอายแุละเดก็ อาศยัอยูบ่นพืน้ท่ีสงู  
      (2) ปัญหาด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เน่ืองจากประชากรบนพืน้ท่ีสูงมี
ปัญหาการติดต่อส่ือสารด้วยภาษาไทย เ น่ืองจากการไม่ รู้หนังสือ ส่งผลให้การส่ือสารกับ
บคุคลภายนอกยากล าบาก  ซึง่เป็นข้อจ ากดัท่ีส าคญัของการพฒันาพืน้ท่ีสงู 

      (3) ปัญหาการไม่ได้รับสญัชาติ ท าให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการจาก
ภาครัฐและเข้าถึงสิทธิตา่งๆ รวมถึงก่อให้เกิดการทจุริตในการปลอมแปลงเอกสารการรับสญัชาติ 

      (4) การเพิ่มขึน้ของประชากรซึ่งเกิดจากวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ
ความเช่ือ บางประการของประชากรบนพืน้ท่ีสูง รวมทัง้การอพยพเข้ามาของประชากรจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

      (5) พืน้ท่ีชุมชนบนพืน้ท่ีสูงเป็นพืน้ท่ีห่างไกลและยากต่อการเข้าถึง ท าให้
เป็นเส้นทางล าเลียงและการค้ายาเสพติด รวมทัง้การหวนกลบัมาปลูกฝ่ิน  โดยเฉพาะในหมู่บ้าน
หา่งไกลและขอบชายแดน 
     2.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

       (1) การบุกรุกพืน้ท่ีป่าไม้ เป็นพืน้ท่ีท ากิน ทัง้จากการขยายพืน้ท่ีท ากินของ
คนในชมุชนเอง รวมทัง้การบกุรุกจากบคุคลภายนอกเข้ามากว้านซือ้ท่ีดนิยงัมีอยา่งตอ่เน่ือง 

       (2) ขาดความชดัเจนในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน สิทธิครอบครองพืน้ท่ี เอกสาร
สิทธ์ิในพืน้ท่ีท ากิน ประกอบกบัพืน้ท่ีสงูสว่นใหญ่มีลกัษณะลาดชนัโดยมีท่ีราบคอ่นข้างจ ากดั จึงท าให้
พืน้ท่ีท่ีเหมาะสมแก่การเกษตรมีจ ากดั 
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      (3) ผลกระทบจากการพัฒนาท่ีผ่านมาท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมบนพืน้ท่ีสูงเส่ือมโทรมมากขึน้ เช่น ความเส่ือมโทรมของดินท่ีเกิดจากการชะล้าง
พงัทลาย รวมทัง้การเส่ือมโทรม ของสภาพป่าท่ีควรเป็นแหลง่อาหารท่ีสมบรูณ์ของชมุชน 
      (4) ประชากรบนพืน้ท่ีสูงส่วนใหญ่ขาดความตระหนกัถึงความส าคญัของ
ทรัพยากร รวมถึงทศันคตเิก่ียวกบัการยอมรับการพฒันา การปรับตวั และท าให้ความสนใจของชมุชน
ในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมีน้อย 
 

      2.4) ด้านบริหารจัดการบนพืน้ท่ีสูง 

      (1) การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการ
ตรวจสอบพิสจูน์สิทธิพืน้ท่ีท ากินและเขตพืน้ท่ีป่า ไม่ได้รับการปฏิบตัิอย่างเข้มแข็ง ท าให้ปัญหาพืน้ท่ี
อนรัุกษ์ซ้อนทบัท่ีอยูอ่าศยัท ากินของชาวบ้านยงัคงเป็นปัญหาท่ียืดเยือ้ตอ่ไป 

      (2) การพฒันาบนพืน้ท่ีสูงด าเนินไปตามวตัถุประสงค์และภาระหน้าท่ีของ
หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนการบรูณาการท่ีท าให้ไมมี่ความสมดลุของสภาพเศรษฐกิจ สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม 

    3) โอกาส 
     3.1) ต้นแบบจากการพฒันาตามแนวพระราชด าริของโครงการตา่งๆบนพืน้ท่ีสงู 
ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนซึ่งเน้นการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน  และ
พฒันาการเกษตรอย่างเป็นระบบครบวงจร ควบคู่ไปกับการพฒันาคุณภาพชีวิตรวมทัง้ยังสร้าง
จิตส านกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     3.2) องค์ความรู้และประสบการณ์จากงานวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงูของโครงการ
ตา่งๆ เช่น โครงการหลวงท่ีด าเนินงานมากว่า 40 ปี จนประสบความส าเร็จในการปลกูพืช ควบคูก่ับ
การพฒันาคณุภาพชีวิต และการฟืน้ฟอูนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ตลอดจน
บทเรียนจากการบรูณาการร่วมกันของหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้
ในการพฒันาตอ่ไป 
     3.3) รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพฒันาบนฐานความรู้และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ท าให้ชมุชนบนพืน้ท่ีสงู ได้มีโอกาสการศกึษาพืน้ฐาน และการจดัการเพ่ือพฒันาชีวิตและ
สงัคม ท าให้ประชากรมีการเรียนรู้และการตดิตอ่ส่ือสารได้ดีขึน้ 
     3.4) รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนและส่งเสริมการดแูลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเสริมสร้างศกัยภาพของชมุชนในการอยู่
ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างความตระหนกัรู้ของชุมชนในคณุค่าของ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีตอ่วิถีชีวิต รวมทัง้สนบัสนนุกลไกชุมชนและเครือข่ายในการ
จดัการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีสว่นร่วม 
      3.5) กระแสการทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรและวฒันธรรมมีสงูขึน้ ท าให้ชมุชนบนพืน้ท่ี
สงู ท าให้ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูมีโอกาสของในการปรับตวัไปสู่การสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้และการ
ให้บริการ โดยใช้ข้อได้เปรียบด้านภูมิอากาศและวัฒนธรรม และกระแสความต่ืนตัวในเก่ียวกับ  
อตัลักษณ์และวฒันธรรมท้องถ่ิน เช่น ชุมชนการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ธุรกิจการ
ดแูลผู้สงูอาย ุการให้บริการท่ีพกั และกิจกรรมฟืน้ฟสูมรรถนะแก่ผู้ประกอบการจากตวัเมือง เป็นต้น 
     3.6) รัฐบาลมีนโยบายกระจายอ านาจของรัฐสู่องค์กรปกครองท้องถ่ิน เน้นการ
ให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ โดยการใช้แผนชมุชนเป็นฐานในการเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์เพ่ือ
การบรูณาการแผนงานและงบประมาณระหวา่งหนว่ยงาน ให้มีการพฒันารูปแบบการด าเนินงานท่ีมี
ความสอดคล้องกบัสภาพปัจจบุนัของพืน้ท่ีสงู และเพ่ือการเปล่ียนแปลงซึ่งจะท าให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ การถ่ายทอด และระบบเครือข่ายของกลุ่มผลประโยชน์ รวมทัง้เครือข่ายชุมชนท่ีสามารถ
น าไปสูภ่าวะแหง่การพึง่พาตนเองและเศรษฐกิจพอเพียงได้ในอนาคต 
      3.7) รัฐบาลใช้มาตรการด้านกฎหมายและมาตรการด้านสงัคมในชมุชนในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิและดแูลความมัน่คงตามแนวชายแดน 
      3.8) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง การสนบัสนุนและ
ส่งเสริมความร่วมมือในเขตภูมิภาคและการพฒันาการท่องเท่ียว การสนบัสนนุการท่องเท่ียวในเขต
ความร่วมมือลุ่มน า้โขง เพ่ือเพิ่มรายได้ ลดปัญหาความยากจน และแก้ปัญหาความเส่ือมโทรมของ
ธรรมชาต ิ 
      3.9) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนบนพืน้ท่ี
สงู เชน่ ชาวบ้านหวงแหนทรัพยากรเพิ่มขึน้/กลบัมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึน้ โอกาสในการเป็นแหล่ง
พลงังานในการแหลง่ดดูซบัคาร์บอนไดออกไซค์ (Carbon sink ) ของประเทศ 
      3.10) การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี ท่ีมีการพฒันาการส่ือสาร ตลอดจนการ
พฒันาเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท าให้มีการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและเทคโนโลยีเป็นช่องทางและโอกาส
ให้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารถึงประชาชนบนพืน้ท่ีสูงได้มากยิ่งขึน้ รวมถึงชุมชนบนพืน้ท่ีสูงได้มีโอกาส
การแลกเปล่ียนด้านสินค้าและบริการ 
 
 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์                                                                                                                                                       บทที่  6 
โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ที่สงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    

 
สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                             6- 50 
 

 

 
    4) ข้อจ ากัด 

     4.1) เง่ือนไขจากข้อตกลงทางการค้าและการเปิดเสรีของระบบการค้าโลก รวมทัง้
วิกฤติทางด้านพลงังาน ส่งผลกระทบท่ีส าคญัต่อสภาวะตลาดพืชผลการเกษตร ราคาผลผลิตและ
ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์บนพืน้ท่ีสูง และมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึน้ ท าให้ศกัยภาพการแข่งขันใน
ตลาดของผลผลิตพืชเขตหนาวและกึ่งหนาวจากพืน้ท่ีสงูของประเทศไทยลดลง เช่น เง่ือนไขข้อตกลง
เขตการค้าเสรี(FTA) ท่ีได้ส่งผลกระทบตอ่สินค้าประเภทพืชผกัและผลไม้เมืองหนาวบนพืน้ท่ีสงู เช่น 
บล็อกคลอร่ี แครอท กะหล ่าดอก สาล่ี แอปเปิ้ล ส้ม ล าไย และสตรอเบอร่ี เป็นต้น สินค้าดงักล่าว
ประเทศไทยมีการน าเข้ามากกว่าการส่งออกและมีการขาดดุลการค้าผลไม้ดงักล่าวเพิ่มขึน้ทุกปี  
ตลอดจนเง่ือนไขความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง ท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนย้าย
แรงงานตา่งด้าวและแรงงานคา่จ้างถกูกว่า ทดแทนแรงงานของชมุชนบนพืน้ท่ีสงูเข้าสู่ชมุชนเมืองท่ีมี
แนวโน้มเคล่ือนย้ายเข้าสู่ชมุชนเมืองเพิ่มมากขึน้ ส่งผลกระทบด้านลบตอ่ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด
และการค้ามนษุย์  

      4.2) การเพิ่มขึน้ของราคาฝ่ินในภมูิภาคทัง้ในประเทศลาว พม่า และไทย รวมทัง้
เง่ือนไขจากข้อ 4.1 สง่ผลให้ปัจจบุนัมีแนวโน้มของการลกัลอบปลกูฝ่ินในพืน้ท่ีห่างไกลและทรุกนัดาร
มากขัน้ในพืน้ท่ีทัง้ 3 ประเทศ ทัง้ประเทศพมา่ ลาวและประเทศไทยตามล าดบั 
      4.3) นโยบายหรือข้อกฎหมายท่ีจะรองรับในการก าหนดเขตท่ีดิน ป่าไม้ และท่ี
ท ากิน ยงัมีความขดัแย้งและมีปัญหาในทางปฏิบตัิ โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีหลายฉบบัและ
บางแหง่ยงัไมไ่ด้บงัคบัใช้อยา่งเข้มแข็ง รวมทัง้ความแตกตา่งทางวฒันธรรมของชาวเขาแตล่ะเผ่า ท าให้
มีความขดัแย้งท่ีเกิดจากนโยบาย ข้อกฎหมายหรือระเบียบท่ีไมช่ดัเจน ชมุชนและภาครัฐเกิดความไม่
เข้าใจและขดัแย้ง โดยเฉพาะด้านป่าไม้ และการใช้ท่ีดิน ตลอดจนให้ความส าคญัอย่างเร่งดว่นการ
ปลกุจิตส านกึ ให้ชมุชนสนใจรับผิดชอบตอ่ธรรมชาตเิพ่ือให้คนกบัป่าสามารถอยูร่่วมกนัได้ 
      4.4) การพฒันาท่ีไมท่ัว่ถึงและขาดความตอ่เน่ืองของการพฒันาพืน้ท่ีสงู รวมทัง้
ขาดการมีส่วนร่วมขององค์กรในท้องถ่ินในการพัฒนาชุมชนบนพืน้ท่ีสูง ซึ่งถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ี
ภาครัฐ  
      4.5) ชุมชนบนพืน้ ท่ีสูงตัง้อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร ท าให้การพัฒนา
ปัจจยัพืน้ฐานของรัฐต้องลงทนุคอ่นข้างสงู ท าให้การพฒันาปัจจยัพืน้ฐานอยู่ในวงจ ากดัส่งผลตอ่การ
คมนาคมยังไม่สะดวกเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของหน่วยงานและการขอรับบริการของ
ประชาชนในพืน้ท่ีสงู ท าให้ปัญหาเร่ืองสถานะของบคุคลยงัไม่สามารถแก้ไขได้ และยงัเป็นอปุสรรค
ให้เดก็และเยาวชนมีความยากล าบากในการเดนิทางไปโรงเรียนหรือสถานศกึษา 
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     4.6) กระแสทุนนิยมและวฒันธรรมตะวนัตก ท าให้โครงสร้างของครอบครัวและ
ชมุชนเร่ิมเปล่ียนแปลงและเป็นผลให้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในพืน้ท่ีสูงเร่ิมเปล่ียนแปลง 
การสืบทอดวฒันธรรมต่างๆ ของชมุชนลดความส าคญัและเร่ิมสูญหายจากชมุชนในพืน้ท่ีสูง ท าให้
กลไกทางประเพณีและภมูิคุ้มกนัทางสงัคมท่ีเป็นแนวทางดัง้เดมิในการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุอ่อนแอ
ลงเป็นสาเหตท่ีุท าให้ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมขยายตวัได้ง่าย  นอกจากนีบ้างพืน้ท่ีมี
ส่งเสริมการปลกูพืชเศรษฐกิจบนพืน้ท่ีสงู เช่น การขยายพืน้ท่ีปลกูยางพาราในจีน พม่า ลาวและไทย
ทางภาคเหนือและภาคอีสาน อย่างไม่มีกรอบนโยบายท่ีชดัเจน  อาจส่งผลกระทบต่อขยายพืน้ท่ีการ
ปลกูในอนาคต  
      4.7) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีมากขึน้ในปัจจุบนั เช่น ภาวะโลก
ร้อนและภัยธรรมชาติ ท่ีมีผลกระทบเชิงลบต่อพืน้ท่ีสูงเป็นส่วนใหญ่ เช่น ผลผลิตลดลง เน่ืองจาก
กระทบต่อ เน่ืองจากกระทบต่อการปรับตัวของพืชเขตหนาวและกึ่งหนาว ความหลากหลายทาง
ชีวภาพลดลงร้อยละ 25-30 ท าให้มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศน์ รวมทัง้ขาดแคลนน า้เพ่ือ
การอุปโภคบริโภคทัง้ยังกระทบต่อคุณภาพแหล่งน า้ เกิดภัยแล้ง น า้ท่วม และภัยธรรมชาติท่ีสร้าง
ความเสียหายแก่ภาคเกษตร รวมทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลตอ่เศรษฐกิจและสขุภาพของประชาชน
โดยรวม   
      4.8) การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี ท าให้มีการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและ
เทคโนโลยี  เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพโครงสร้างเศรษฐกิจ ท่ีเน้นการผลิตบนฐานทรัพยากรและ
แรงงาน ส่งผลให้เกิดแรงกดดันในการขยายพืน้ท่ีการผลิตและมีการผลิตและมีการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะพืน้ท่ีลุ่มน า้บนพืน้ท่ีสงู  ตลอดจนวฒันธรรมบนพืน้ท่ีสูง
ได้รับผลกระทบต่อวัฒนธรรมจากภายนอก เช่น การบริโภคนิยม ครอบครัวขาดความอบอุ่น และ
ไมไ่ด้ดแูลเอาใจใส ่ เป็นต้น  

     4.9) การพฒันาบนพืน้ท่ีสูงมีความละเอียดอ่อนและเปราะบางตอ่ความสมดลุ
ในการพัฒนาสงัคม เศรษฐกิจ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าปกติ รวมถึงประเด็น
ปัญหาด้านความมัน่คง เน่ืองจากพืน้ท่ีสงูสว่นใหญ่ตัง้อยู่ตามแนวชายแดนของประเทศท่ีล่อแหลมตอ่
การลกัลอบปลกูพืชเสพตดิ 
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  6.4.2  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัด เพื่อ
ก าหนดประเดน็การพัฒนา 
  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดข้างต้น เพ่ือน าไปสู่ประเด็นการ
พฒันาทัง้เชิงรุก เชิงป้องกัน  เชิงแก้ไข และเชิงรับ จึงได้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ โดยเทคนิค TOWS 
matrix  ตลอดจนน าไปสู่การก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมและและทางเลือกท่ีครอบคลุม
มิต ิในบทท่ี 7 ตอ่ไป ซึง่สรุปผลได้ดงันี ้
 

ประเด็นการพัฒนาเชิงรุก 
จุดแข็งสร้างข้อได้เปรียบร่วมกับโอกาส  

(S0) 

โอกาส 

  องค์ความรู้และประสบการณ์จากงานวิจยัและพฒันาพืน้ที่สงู
ตามแนวพระราชด าริและของโครงการตา่งๆ 

 มีการจดัท าแผนแมบ่ทและนโยบายการพฒันาพืน้ท่ีสงู 
 กระแสการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม  
 แนวโน้มคา่แรงงานท่ีสงูขึน้ 

จุดแข็ง 

 หลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าและความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้เป็นแหลง่ที่มีความ
หลากหลายของภมูิทศัน์และทิวทศัน์ที่สวยงาม 

 สภาพภูมิ อากาศและภูมิประเทศ ที่ เอื อ้
ประโยชน์ตอ่การพฒันาเกษตรกรที่สงู 

 มีการฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ทรัพยากรบางสว่น 

มรีะบบเครือญาติและการรวมกลุม่ของชมุชน 

ประเด็นการพัฒนา 

 การเสริมสร้างศกัยภาพของคนบนพืน้ท่ีสงูให้เป็นฐานทรัพยากรมนษุย์ที่ส าคญัของประเทศทัง้ด้านฐานการผลิต
ในเชิงสร้างสรรค์และแรงงานผลติที่มีคณุภาพ   

 สร้างฐานชุมชนเข้มแข็งในการดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการเสริมสร้าง
เครือขา่ยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตและบริบทของชมุชน รวมทัง้ปรับใช้องค์ความรู้บนพืน้ท่ีสงูให้เหมาะสม 

 สร้างความตระหนกัความภาคภมูิใจ จิตส านกึไทยและภมูิปัญญาท้องถ่ิน และสง่เสริมการใช้วฒันธรรมเพื่อสร้าง
รายได้บนฐานความรู้   
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ประเด็นการพัฒนาเชิงป้องกนั 
ใช้จุดแข็งป้องกันข้อจ ากัด (ST) 

 

ข้อจ ากัด 

  ภาวะโลกร้อนและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 ชมุชนตัง้กระจดักระจายหา่งไกล 

 นโยบายหรือข้อกฎหมายที่จะรองรับในการก าหนดเขตที่ดิน 
ป่าไม้ และที่ท ากิน 

 กระแสทุนนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก และเง่ือนไขจาก
ข้อตกลงทางการค้าและการเปิดเสรีของระบบการค้าโลก   
 วิกฤติทางด้านพลงังาน 

จุดแข็ง 

 หลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าและความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้เป็นแหลง่ที่มีความ
หลากหลายของภมูิทศัน์และทิวทศัน์ที่สวยงาม 

 สภาพภูมิ อากาศและภูมิประเทศ ที่ เอื อ้
ประโยชน์ตอ่การพฒันาเกษตรกรที่สงู 

 มีการฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ทรัพยากรบางสว่น 

มีระบบเครือญาติและการรวมกลุม่ของชมุชน 

 พฒันาคุณภาพคนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   โดยพฒันาคุณภาพคนและสงัคมให้พึ่งพาตนเองได้ และมี
ภมูิคุ้มกนั เป็นการพฒันาให้คนมีคณุภาพชีวิตที่ดี  จากการสนบัสนนุด้านสวัสดิการขัน้พืน้ฐาน ทัง้ด้านสงัคม สขุอนามยั  
สวสัดิการสงัคม  รวมทัง้สร้างพร้อมรับการพฒันาศกัยภาพในการพฒันาด้านอื่นๆ  ทัง้ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
กระบวนการกลุม่ หรือภาคีเครือขา่ยการเรียนรู้ตา่งๆ ท่ีสร้างภมูิคุ้มกนัและเกิดการพึง่พาตนเอง 

 กระจายการเข้าถึงการบริหารจดัการของภาครัฐ  โดยเป็นการพฒันาปัจจยัพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อคมนาคมขนสง่
และ พฒันาการบริหารจดัการน า้อยา่งเป็นระบบ  โดยกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนในการบ ารุงรักษา  รวมทัง้ชมุชน
ได้รับการสนบัสนนุการผลติพลงังานทดแทนและพลงังานชีวมวล 

 สนบัสนนุการท าวิจยัที่พฒันานวตักรรม และตอ่ยอดภมูิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถ่ินทัง้ในด้านอาหาร 
สมนุไพร พลงังาน และศึกษาเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มด้านภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื่อผลกัดนัไปสู ่
การใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจตลอดจนมีการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง มี
ประสทิธิภาพ   
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ประเด็นการพัฒนาเชิงแก้ไข 
ใช้โอกาสลดจุดอ่อน (W0) 

จุดอ่อน 

 ระบบเกษตรยงัขาดความยัง่ยืน 

 ขาดแคลนแหลง่น า้เพื่อการเกษตร บริโภคและอปุโภค 

 ขาดความชดัเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพืน้ท่ีมีจ ากดั 

 ชมุชนยงัขาดความรู้อยา่งเป็นระบบ พึง่พาตนเองได้น้อย  

 มีการเคลือ่นย้ายแรงงานสงู 
 รูปแบบการพฒันาและบริหารจดัการบนพืน้ที่สงู สว่นใหญ่ยงั
ขาดการบรูณาการระหวา่งหนว่ยงาน และการพฒันาในเชิงลุม่น า้ 

โอกาส 

 องค์ความรู้และประสบการณ์จากงานวิจยัและ
พัฒนาพืน้ที่สูงตามแนวพระราชด าริและของ
โครงการตา่งๆ 

 มีการจดัท าแผนแมบ่ทและนโยบายการพฒันา
พืน้ท่ีสงู 

 กระแสการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
 แนวโน้มคา่แรงงานท่ีสงูขึน้ 

 การสร้างความมัน่คงด้านอาหารในระดบัครัวเรือนและระดบัชุมชน เป็นอนัดบัแรก  โดยการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถ่ิน  

  การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟแูละใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน บนฐานการ
ใช้ประโยชน์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมตามศกัยภาพและขีดความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศลุม่น า้ 

  สร้างความตระหนกัและปลกุจิตส านึกการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมบนพืน้ท่ีสงู  โดยกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน 

 เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ควบคู่
ไปกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยสร้างภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลกูป่าเพื่อสร้างรายได้ของชุมชน โดยมีข้อตกลงร่วมกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ   

 การสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการของชมุชนเพื่อให้เกิดการมีสว่นร่วมในการบ ารุงรักษาและฟืน้ฟทูรัพยากร
ในลุม่น า้ และ การบริหารจดัการ โดยกระบวนการมีสว่นร่วมและเช่ืองโยงกบัทกุภาคสว่น  การวางแผนพฒันาพืน้ที่ใน
เชิงลุม่น า้ต้องมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ รวมทัง้การก าหนดเขตการใช้ที่ดินอยา่งชดัเจนและมีสว่นร่วม 
 พัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอาชีพหลกัควบคู่กับการสร้างนิเวศน์เกษตร โดยสร้างความเช่ือมโยงภาคการผลิต 
การตลาด ภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องในประเทศให้เกิดการจ้างงานในพืน้ท่ี และบริหารจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
 
 

 
 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ์                                                                                                                                                       บทที่  6 
โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ที่สงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    

 
สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                             6- 55 
 

 

 
 

ประเด็นการพัฒนาเชิงรับ 
ลดจุดอ่อน และป้องกันข้อจ ากัด 

(WT) 

ข้อจ ากัด 

 ภาวะโลกร้อนและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 ชมุชนตัง้กระจดักระจายหา่งไกล 

 นโยบายหรือข้อกฎหมายที่จะรองรับในการก าหนดเขตที่ดิน 
ป่าไม้ และที่ท ากิน 

 กระแสทุนนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก และเง่ือนไขจาก
ข้อตกลงทางการค้าและการเปิดเสรีของระบบการค้าโลก   

 วิกฤติทางด้านพลงังาน 

จุดอ่อน 

 ระบบเกษตรยงัขาดความยัง่ยืน 

 ขาดแคลนแหลง่น า้เพื่อการเกษตร บริโภคและ
อปุโภค 

 ขาดความชดัเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
พืน้ท่ีมีจ ากดั 

 ชุมชนยังขาดความรู้อย่างเป็นระบบ พึ่งพา
ตนเองได้น้อย  

 มีการเคลือ่นย้ายแรงงานสงู 
 รูปแบบการพฒันาและบริหารจดัการบนพืน้ที่
สูง  ส่วนใหญ่ยังขาดการบูรณาการระหว่าง
หนว่ยงาน และการพฒันาในเชิงลุม่น า้ 

 การสร้างกลไกและระบบการป้องกนัการบกุท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยพฒันานโยบายของ
ภาครัฐที่เหมาะสม เช่น การก าหนดมาตรการเก่ียวกบัมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่ไม่เหมาะสม การ
จดัท ามาตรการฟืน้ฟูพืน้ที่ที่บกุรุกบริเวณที่มีความลาดชันสูง และมาตรการหยุดยัง้การบกุรุกท าลายป่าเพิ่มเติมโดย
กระบวนการมีสว่นร่วม รวมถึงมาตรการด้านกฎหมายการอพยพตามแนวชายแดน และการขยายพืน้ที่ของคนพืน้ราบ
บนพืน้ท่ีสงู 

 การพฒันาเส้นทางการคมนาคม แหลง่น า้ตามความเหมาะสม  และระบบการจดัการเพื่อการกระจายโอกาสการ
ใช้น า้เพื่อการเกษตรและอปุโภคบริโภค และ เสริมสร้างขีดความสามารถในการจดัการพลงังานทดแทน และพลงังาน 
ชีวมวล 
 

 

  6.4.3 ทศิทางการพัฒนาพืน้ท่ีสูง 
    ก าหนดทิศทางการพฒันาพืน้ท่ีสงูครัง้นี ้ได้ค านึงถึงการพฒันาภายใต้ข้อจ ากดัของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มลดลง และเส่ือมโทรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่บนพืน้ท่ีสูง การพิจารณาถึงความแตกตา่งบริบทของพืน้ท่ี วฒันธรรมชนเผ่า 
และการด าเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการพิจารณาถึงข้อจ ากัดด้านนโยบายท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานบนพืน้ท่ีสงู  และประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้ 
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    1) การพัฒนาชุมชนบนพืน้ท่ีสูงบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้มี
ภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงภาวการณ์ต่างๆ  และเกิดการพึ่งพาตนเองทัง้ในระดับ
ครัวเรือน และระดบัชมุชน 
    2) การพัฒนาบนฐานองค์ความจากโครงการหลวงและโครงการตามแนว
พระราชด าริรวมถึงจากงานวิจยัและพฒันาตา่งๆ โดยส่งเสริมอาชีพ ควบคูก่ับการพฒันาคณุภาพชีวิต 
การฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
    3) การพัฒนาชุมชนบนพืน้ท่ีสูงบนฐานความได้เปรียบของการเป็นแหล่งความ
หลากหลายทางทางชีวภาพและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยให้ความส าคัญกับทุน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ทนุสงัคม ทนุทางวฒันธรรม มาใช้ประโยชน์อย่างบรูณาการและ
เกือ้กลูกนั  
    4) การพัฒนาชุมชนบนพืน้ท่ีสูงในเชิงระบบทัง้มิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความสมดุลและความยั่งยืนในระยะยาวของการใช้
ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการจัดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีดี ผสมผสานระหว่างจากบทเรียนจากการด าเนินงานท่ีผ่านมา
ของหน่วยงานให้สอดรับกบัวฒันธรรม และความเช่ือของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู และกระบวนการมีส่วนร่วม
เช่ือมโยงทกุภาคสว่น 
    5) การปรับใช้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง ท่ีผูกโยงกับวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และความเช่ือท าให้ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงมีความเกือ้กูล มีระบบเครือญาติ และความ
สามคัคีในชมุชนให้เกือ้กลูชมุชนมีเข้มแข็งและสามารถพฒันาตอ่ยอดเป็นประโยชน์แก่ชมุชนได้  
 

    จากประเดน็ดงักลา่วข้างต้น สรุปเป็นทิศทางการพฒันาพืน้ท่ีสงูดงันี ้
 

    ทิศทางการพัฒนาที่ 1 การพฒันาเศรษฐกิจครัวเรือนบนฐานขององค์ความรู้และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

    ทิศทางการพัฒนาที่   2 การพฒันาเศรษฐกิจครัวเรือนบนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
 

    ทิศทางการพัฒนาที่  3 การพฒันาสงัคมและศกัยภาพของชมุชนให้เข้มแข็งและ
รักษาความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 
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    ทศิทางการพัฒนาที่  4 การอนรัุกษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เชน่ 

 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ืออนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

 การพฒันานโยบายของภาครัฐเพ่ืออนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

 

    ทศิทางการพัฒนาที่ 5 การบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงาน และชมุชน เชน่ 

 การบรูณาการร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงาน และชมุชนเก่ียวกบัวางแผนการใช้ท่ีดนิ 

 การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชนเก่ียวกับวางแผนการใช้
ทรัพยากรน า้ 

 การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชนเก่ียวกับวางแผนการใช้
ทรัพยากรป่าไม้ รวมทัง้ การส่งเสริมการปลกูพืช เพ่ือดดูซบัคาร์บอนในพืน้ท่ีลุ่ม
น า้ เป็นต้น 

 

    ทศิทางการพัฒนาที่ 6 การบริหารจดัการและขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 

 การบูรณาการการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดท า
ยุทธศาสตร์และให้ความส าคญักับกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถ่ิน
และภาคเอกชน โดยอาศยัขอบเขตของลุ่มน า้ขนาดเล็กหรือลุ่มน า้สาขาเป็น
ขอบเขตการด าเนินงาน 

 การขยายผลความส าเร็จจากโครงการหลวง โครงการพระราชด าริต่างๆ เพ่ือ
เป็นต้นแบบของการพฒันาในพืน้ท่ีสงูอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทใกล้เคียงกนั 

 การจัดตัง้องค์กรบริหารท่ีก ากับและดูแล เพ่ือขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบตัจิริงและมีรูปธรรมชดัเจนบนพืน้ท่ีสงู  
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บทที่ 7 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

บนพืน้ที่สูงระยะ 10 ปี (พ.ศ.2553-2562) 

 การจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันา และอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูระยะ 10 ปี (พ.ศ.2553-
2562)  ครัง้นี ้เน้นความสอดคล้องกับแนวพระราชด าริ  นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง 
และมีทิศทางการพฒันาในระยะ 10 ปี ข้างหน้า โดยมีแนวคดิการจดัยทุธศาสตร์ดงันี ้
 

 
 เ พ่ือเ ช่ือมโยงกลไกท่ีส าคัญและผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนาพืน้ ท่ีสูง ท่ี มี เอกภาพ   
มีทิศทางการการพฒันาและการปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพฒันาพืน้ท่ีสูงอย่างยัง่ยืน ท่ีมี
ความสมดุลในการสร้างรายได้ของชุมชน การพัฒนาความมั่นคงทางสังคม และการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กลยทุธ์ 3 ด้าน ได้แก่  (1) กลยทุธ์การสร้างรายได้ เน้น
การเรียนรู้จากโครงการหลวง ฟืน้ฟพืูชท้องถ่ิน สร้างแหล่งอาหารชมุชน (Food bank) และพฒันาศกัยภาพ
ตลาดชุมชน (2) กลยุทธ์พฒันาความมัน่คงทางสงัคม เป็นการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ป รับ ใ ช้  ก า ร ใ ช้ แ ผนชุ ม ชน  เ น้ นสั ง คม และ วัฒนธ ร รม ท้ อ ง ถ่ิ น  แ ละ เ ค รื อข่ า ยกา ร เ รี ยน รู้  
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(3) กลยทุธ์การฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทรัพยากรดิน น า้ ป่าใช้สอยและป่าต้นน า้
ล าธาร ให้มีสภาพดีและอดุมสมบรูณ์ ดงัแผนภาพ 

 
 

 7.1 ข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสูง ระยะ 
10 ปี (พ.ศ.2553-2562) 

  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ท่ีสูง ระยะ 10 ปี  
(พ.ศ.2553-2562) ครัง้นี ้ อาศัยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ท่ีสูงอย่างยั่งยืน ท่ีเน้นสร้างรายได้
พอเพียง ชมุชนเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมยัง่ยืน  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดของการพฒันาพืน้ท่ีสูง  เพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาระดับต่างๆ ของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง และสถ านการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปของบริบทโลก  

  การพฒันาพืน้ท่ีสงูท่ีเน้นดลุยภาพระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ  สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเกือ้กูล ในมิติทางด้านเศรษฐกิจนัน้มุ่งเน้นด้านความมัน่คงด้านอาหาร และการสร้าง
รายได้ทัง้ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
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เหมาะสม  ด้านสงัคมเน้นการสง่เสริมองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชมุชน เพ่ือสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ และด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ืออนรัุกษ์ฟืน้ฟแูละใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมทัง้ภาคเอกชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และได้ค านึงถึงการพฒันาภายใต้
ข้อจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่บนพืน้ท่ีสูง ท่ีมีแนวโน้มลดลง และเส่ือมโทรม 
ความแตกต่างบริบทของพืน้ท่ี วัฒนธรรมชนเผ่า และการด าเนินงานของหน่วยงาน ข้อจ ากัดด้าน
นโยบายท่ีมีผลตอ่การด าเนินงานบนพืน้ท่ีสงู  

  7.1.1 หลักการส าคัญของยุทธศาสตร์  
    1) น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพืน้ฐานการด าเนินชีวิตของคน และชมุชน 
เพ่ือเกิดการพึง่พาตนเอง และมีภมูิคุ้มกนั  
    2) เน้นการพฒันาบนฐานความรู้ เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพภูมิสงัคมบน
พืน้ท่ีสงู และสง่เสริมการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 
    3) มุ่งพฒันาพืน้ท่ีสูงอย่างสมดลุบนฐานการใช้ประโยชน์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพและขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศน์ลุม่น า้ 
    4) สง่เสริมพฒันาเชิงบรูณาการและกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน รวมทัง้หน่วยงาน
ของรัฐและภาคเอกชน โดยเช่ือมโยงบริบทของชุมชนกับการบูรณาการนโยบายและแผนพฒันาระดบั
ตา่งๆ และระบบงบประมาณ อยา่งเป็นรูปธรรม 

  7.1.2  กระบวนทัศน์การพัฒนาพืน้ท่ีสูง 
    1) สร้างรายได้ท่ีเพียงพอ จากการใช้ความรู้ท่ีเหมาะสมตอ่สภาพภมูิสงัคม 
    2) สร้างกระบวนการมีสว่นร่วมและการพึง่พาตนเองของชมุชน 
    3) การเพิ่มพืน้ท่ีป่าให้ได้ ร้อยละ 40 ของพืน้ท่ีทัง้หมด1 
    4) สร้างความสมดลุในด้านสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในบริบทของการพฒันา
เชิงลุม่น า้  

  7.1.3 วิสัยทัศน์การพัฒนาพืน้ท่ีสูง  

    ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูมีความมัน่คง และด ารงไว้ซึ่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ   
 

                                                           

1 ที่มา: ข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอแก่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ โครงการ “เศรษฐกิจสมดลุใหม ่ความสมดลุทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดล้อม สูก่ารพฒันาที่มัน่คงและยัง่ยืน” (อารี วิบลูย์พงศ์ และคณะ, 2553) 
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  7.1.4 เป้าหมายการพัฒนา 

การจดัท ายทุธศาสตร์ครัง้นีเ้ป้าหมายการพฒันา 3 ประการ 
   1) ประชากรในพืน้ท่ีเป้าหมายพึ่งพาตนเองได้ สามารถสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนบน
ฐานความรู้ด ารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอยูอ่าศยัร่วมกบัป่าได้อยา่งเป็นสขุ  
   2) ชมุชนมีความเข้มแข็ง มีภมูิคุ้มกนั และมีเครือขา่ยอยา่งสมดลุเช่ือมโยงระหว่างต้นน า้ 
กลางน า้ และปลายน า้ 
   3) ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น า้ และป่าไม้บนพืน้ท่ีสูง ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สามารถใช้ได้อยา่งยัง่ยืนโดยการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 
   4) สงัคมไทยมีความยัง่ยืนของระบบนิเวศน์ และเป็นสงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุ  

 7.2 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

  การจดัท ายุทธศาสตร์ครัง้นี ้ เน้นความส าคญัของการพฒันาคนและชมุชนให้มีคณุภาพโดย
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นฐานทรัพยากรท่ีส าคญัของพืน้ท่ีสูงในการสร้างชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง พึง่พาตนเองได้  มีความรอบรู้เทา่ทนัและสามารถปรับตวัได้อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป เพ่ือการ
บริหารจดัการด้านเศรษฐกิจ สงัคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดลุ  เพ่ือให้
บรรลวุิสยัทศัน์และเป้าหมายของการพฒันาข้างต้น จึงก าหนดยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันาพืน้ท่ีสงูเป็น 4 
ยทุธศาสตร์หลกั ดงันี ้

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  : เสริมสร้างศกัยภาพของคน และชุมชนให้เข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความมัน่คงด้านเศรษฐกิจบนฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โดยเน้นความคุ้มคา่และความยัง่ยืนของการใช้ประโยชน์และการอนรัุกษ์ของทรัพยากรบนพืน้ท่ีสงู  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  : สร้างความสมดลุของการใช้ประโยชน์และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสามารถเอือ้อ านวยให้คนอยูอ่าศยัร่วมกบัป่าได้อยา่งยัง่ยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  : เสริมสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีดี และมีบูรณการร่วมกันบนพืน้ฐาน
กระบวนการมีสว่นร่วม 

รายละเอียดดงัแผนภาพ โดยแตล่ะยทุธศาสตร์มีรายละเอียดดงันี ้
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 วสิยัทศัน ์  : ชุมชนบนพืน้ทีส่งูมคีวามม ัน่คง และด ารงไวซ้ ึง่ฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศ  

เสร ิมสร้างศกัยภาพของคนและ
ชุมชนใหเ้ขม้แข็ง ตามแนวปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. พฒันาคนและสงัคม ใหเ้ขม้แข็ง 
พึง่พาตนเองได ้และมภีมูคิุม้กนั 

2. พฒันากระบวนการจดัการความรู ้
แ ล ะ เ ค รือ ข่ า ยก า ร เ ร ีย น รู ้ เ พื่ อ
ส น ับ ส นุ น ก า ร พ ัฒ น า ส ั ง ค ม
ฐานความรู ้

3. สรา้งความภาคภูมใิจ และความ
พรอ้มในการสบืสานวฒันธรรมและ
ประเพณี 

4. เสร ิมสร้างความเข้มแข็งและ
ภูมคิุ ้มกนัในระดบัชุมชนเกี่ยวกบั
ปญัหายาเสพตดิ 

1. เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการ บรหิาร
จดัการทีด่ ีมคีวามโปร่งใส เป็นธรรม
และมคีวามเทา่เทยีมกนั 

2. การก าหนดแผนพฒันาพืน้ทีสู่งใน
ลกัษณะลุ่มน า้ตามศกัยภาพและขดี
ความสามารถในการรองรบัระบบ
นเิวศลุม่น า้ 

3. พ ัฒนาน โ ยบายแล ะ ปร ับป รุ ง
ข้อก าหนดมาตรการของภาครฐัที่
เหมาะสมกบัการพฒันาพืน้ทีส่งู 

4. การพฒันาระบบฐานข้อมูลของ
พืน้ทีสู่งและประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่
อ ง ค์ค ว า ม รู ้ข อ ง พื้ น ที่ สู ง อ ย่ า ง
กวา้งขวาง 

5. การก าหนดวธิีการขบัเคลือ่นการ
พ ัฒ น า อ ย่ า ง บู ร ณ า ก า ร แ ล ะ
กระบวนการมสีว่นรว่ม 

เสรมิสรา้งความสมดุลของการใช้

ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ก า ร อ นุ ร ัก ษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
เพื่อสามารถเอื้ออ านวยให้คนอยู่
อาศยัรว่มกบัป่าไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

เสรมิสรา้งความม ัน่คงดา้นเศรษฐกจิ
บนฐานความรูแ้ละภูมปิัญญาทอ้งถิน่
โดยเน้นความคุม้ค่าและความย ัง่ยืน
ของการใชป้ระโยชนแ์ละการอนุรกัษ์
ของทรพัยากรบนพืน้ทีส่งู 

1. เสรมิสรา้งความม ัน่คงดา้นอาหาร 
โดยพฒันาต่อยอดภูมปิัญญาทอ้งถิน่
และความหลากหลายทางชวีภาพ   

2. เสร ิมสร้างอาชีพและรายได้บน
ฐานความรู ้และฐานทรพัยากรโดย
เ น้นค ว ามคุ ้ม ค่ า ข องท ร ัพย าก ร 
ผสมผสานกบันวตักรรมทีเ่หมาะสมท ัง้
ภ า ค ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ น อ ก ภ า ค
การเกษตร 

3. การเสรมิสรา้งศกัยภาพการตลาด
ด้วยการรวมกลุ่มและพฒันาระบบ
ตลาดชุมชน 

4. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

5. ว ิจยัและพฒันาเพื่อ เสร ิมสร้าง
ศ ักยภาพการพ ัฒนาภายใต้กา ร
เปลีย่นแปลงบรบิทโลก 

เ ส ร ิ ม ส ร้ า ง ร ะ บ บ ก า ร บ ร ิ ห า ร 
จดัการทีด่ ีและมบีูรณการรว่มกนับน
พืน้ฐานกระบวนการมสีว่นรว่ม 

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพฒันา 

1. ก าหนดเขตการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ใหช้ดัเจนและมรีะบบการควบคุมที่

สอดคล้องก ับบร ิบทพื้นที่  โดย
กระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน 

2. มีก า ร อ นุ ร ัก ษ์  ฟ้ื น ฟู แ ล ะ ใ ช้

ประโยชน ์ ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

3. ส่ง เสร ิมการปลูกป่าเพื่อสร้าง
รายไดข้องครวัเรอืน ป่าชุมชน และ
การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในบรเิวณแนว
กนัชน 

4. รณ ร ง ค์ใ ห้ภ า ค เ อ กชน แ ล ะ

ผู ้ บ ร ิ โ ภ ค  มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
บนพืน้ทีส่งู 

5. การสรา้งระบบจูงใจในการรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน                                                                   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างศักยภาพของคน และชุมชนให้เข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

   

 เป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการสร้างความมั่นคงทางสังคม โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
การพัฒนาคุณภาพคน และศักยภาพของชุมชน ให้มีการด ารงชีพท่ีเหมาะสมตามบริบทของพืน้ท่ี   
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของชมุชนอย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิตในชมุชน รวมทัง้
เป็นสังคมท่ีเอือ้อาทร มีคุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทย และความภาคภูมิใจ ในการรักษ์และ  
สืบสานวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงาม  

 1.1 เป้าประสงค์  ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  มีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกนั และ  
รู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลงภาวการณ์ตา่งๆ และเกิดการพึง่พาตนเองทัง้ในระดบัครัวเรือน และระดบัชมุชน 

 1.2 ตัวชีวั้ด  ได้แก่  จ านวนชมุชนเข้มแข็ง  จ านวนศนูย์เรียน และเครือข่ายการเรียนรู้  ร้อยละของ
ประชากรพืน้ท่ีเป้าหมายได้รับสวสัดิการขัน้พืน้ฐาน เช่น การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สุขอนามยั และจ านวน
ชมุชนท่ีมีการใช้วฒันธรรมของชมุชนในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 1.3 แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ  

  1) พัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้พึ่งพาตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกัน เป็นการพฒันาให้
คนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี  จากการสนบัสนุนด้านสวสัดิการขัน้พืน้ฐาน ทัง้ด้านสงัคม สขุอนามยั  สวสัดิการ
สงัคม  รวมทัง้สร้างพร้อมรับการพฒันาศกัยภาพในการพฒันาด้านอ่ืนๆ  ทัง้ด้านความเข้มแข็งของชมุชน 
กระบวนการกลุ่ม หรือภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ตา่งๆ ท่ีสร้างภูมิคุ้มกนัและเกิดการพึ่งพาตนเองได้ โดยมี
มาตรการท่ีส าคญั เช่น สนบัสนุนการจดัสวสัดิการและสงัคม บริการภาครัฐให้กระจายอย่างทัว่ถึงและ
ตอ่เน่ือง  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนทัง้  เสริมสร้างศกัยภาพของผู้น าชมุชนและพฒันาบคุลากร 
ให้มีภูมิคุ้มกนัภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลง  ส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีเครือข่ายชมุชน และมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการและพฒันาสงัคมและชมุชน  เป็นต้น 

  2) พัฒนากระบวนการจัดการความรู้และครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
สังคมฐานความรู้  เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพของคนบนพืน้ท่ีสงูให้เป็นฐานทรัพยากรมนษุย์ท่ีส าคญั
ของประเทศทัง้ด้านฐานการผลิตในเชิงสร้างสรรค์และแรงงานผลิตท่ีมีคณุภาพ  ฐานชุมชนเข้มแข็งใน
การดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกบัวิถีชีวิตและบริบทของชมุชน รวมทัง้ปรับใช้องค์ความรู้บนพืน้ท่ีสงูให้เหมาะสม ท่ีสามารถ
แปลงไปสูก่ารปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง โดยมีกิจกรรมส าคญั เชน่ สง่เสริมความสามารถในการอ่านออกเขียน
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ได้ของภาษาไทย  พฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนการสนบัสนนุให้ศนูย์พฒันาโครงการหลวง 
/โครงการพระราชด าริตา่งๆเป็นศนูย์การเรียนรู้ของชมุชน  เพ่ือเกิดกระบวนการเรียนรู้ของชมุชนจากการใช้
องค์ความรู้ท่ีเหมาะสมในการพฒันาความเข้มแข็งให้กบัชมุชน เพ่ือเป็นศนูย์เรียนรู้ของพืน้ท่ีสงู 

  3) สร้างความภาคภูมิใจ และความพร้อมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี  เป็น
การอนรัุกษ์และฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณีของชมุชนบนพืน้ท่ีสงูซึง่เป็นทนุทางสงัคมท่ีส าคญัทัง้ด้านวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ วฒันธรรมชนเผ่า ตลอดจนการดแูลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการรักษาสืบทอด
วฒันธรรมและประเพณีให้คงอยู่อย่างมัน่คง  สร้างความตระหนกัความภาคภูมิใจ จิตส านึกไทยและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริมการใช้วฒันธรรม ประเพณี การด ารงชีวิต เพ่ือปลกูฝังคา่นิยมการบริโภค
อยา่งพอเพียง และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

  4) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันในระดับชุมชนเก่ียวกับปัญหายาเสพติด  
รวมทัง้ความม่ันคงตามแนวชายแดน เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพการป้องกนัและป้องปรามการปลกู
พืชเสพติด ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์ส่วนท้องถ่ินและกลุ่มทางสงัคมในชุมชน โดยการจดัท า
ระบบการรณรงค์ป้องปรามและป้องกันการระบาดของยาเสพติดและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง  
การระบาดของยาเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทัง้เสริมสร้างความมั่นคงตาม 
แนวชายแดน และความสมัพนัธ์กบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

 1.3 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

แนวทาง/แผนงานหลัก หน่วยงาน/ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

1. พัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้พึ่งพาตนเองได้และมีภูมิคุ้มกัน 

1.1  พัฒนาคน  และชุมชนพอเพียงและชุ มชน
พึง่ตนเอง  

1.2 เสริมสร้างศักยภาพของผู้ น าชุมชนและพัฒนา
บคุลากร ให้มีภมูิคุ้มกนัภายใต้บริบทการเปลีย่นแปลง 

1.3 พฒันาระบบสวสัดิการและสงัคม และความเสมอภาค
ในการเข้าถึงบริการภาครัฐ  

1.4 สง่เสริมการดแูลด้านสขุอนามยัแบบองค์รวม 

1.5 สง่เสริมและสนบัสนุนให้มีเครือข่ายชุมชน และมี
สว่นร่วมในการบริหารจดัการสงัคมและชมุชน  

ระดับส่วนกลาง 

กรมการพัฒนาชุมชน  กรมการปกครอง  กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  กรมสง่เสริม
สหกรณ์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย( กศน.)  กรมอนามัย กรมพัฒนา
สงัคมและสวัสดิการส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เส ริมสุขภาพ(สสส . )   สถาบันพัฒนาอง ค์กรชุมชน   
(  อง ค์การมหาชน)  สถาบันวิ จัยและพัฒนาพื น้ที่ สูง  
(องค์การมหาชน)  (สวพส.)  และหนว่ยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง 
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แนวทาง/แผนงานหลัก หน่วยงาน/ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
 

 

ระดับจังหวดั 

ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ  ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั   
ศนูย์พฒันาอนามยัพืน้ท่ีสงู  เครือขา่ยชมุชนตา่งๆ  

 

2. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้และเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสังคมฐานความรู้ 

2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการอ่านออก
เขียนได้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพทัง้
การผลติและการเสริมสร้างชมุชนให้เข้มแข็ง 

2.2 พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาโครงการหลวง /
โครงการพระราชด าริตา่งๆ เพื่อเป็นศนูย์เรียนรู้ของการ
พฒันาพืน้ท่ีสงู 

2.3 พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนทัง้แบบเป็นทางการและ
ไมเ่ป็นทางการ 

 

 ระดับส่วนกลาง 

มลูนิธิโครงการหลวง  กศน. สถาบนัการศกึษา  สวพส. และ
และหนว่ยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง 

ระดับจังหวดั 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  เครือขา่ยชมุชนตา่งๆ 

3. สร้างความภาคภูมิใจ และความพร้อมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี  

3.1 ส่งเสริมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
ให้คงอยูอ่ยา่งมัน่คง 

3.2 สร้างความภาคภมูิใจในวฒันธรรมประเพณี และ
จิตส านกึความเป็นไทย 

3.3 ปลูกฝังค่านิยมการด ารงชีวิตแบบพอเพียง   
การพฒันาตอ่ยอดภมูิปัญญาท้องถ่ิน  และการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และสมนุไพร 

 

 

ระดับส่วนกลาง 

กระทรวงวฒันธรรม กศน. และหนว่ยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง 

ระดับจังหวดั 

วฒันธรรมจงัหวดั องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   

เครือขา่ยชมุชนตา่งๆ 
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แนวทาง/แผนงานหลัก หน่วยงาน/ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

4.  เสริมสร้างความเข้มแข็ง และภูมิคุ้มกันในระดับชุมชนเก่ียวกับปัญหายาเสพติด รวมทัง้
ความม่ันคงตามแนวชายแดน 

4.1  การป้องกนัและป้องปรามการปลกูพืชเสพติด  

4.2 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยชมุชน 

4.3 เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน และ
ความสมัพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบ้าน 

ระดับส่วนกลาง 

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
(ปปส.)  ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ  กรมการปกครอง  
มลูนิธิภมูิพลงัชมุชนไทย  กองทพับก (กองทพัภาค) และ
หนว่ยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง 

ระดับจังหวดั 

จงัหวดั   อ าเภอ  อบต.  เครือขา่ยชมุชนตา่งๆ ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เสริมสร้างความม่ันคงด้านเศรษฐกิจบนฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นความคุ้มค่า
และความยั่ งยืนของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ของทรัพยากรบนพืน้ท่ีสูง 

  เป็นยทุธศาสตร์ท่ีเน้นการสร้างความมัน่คงด้านอาหารในระดบัครัวเรือนและระดบัชมุชน เป็น
อันดับแรก  โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การสร้างรายได้บนฐานความรู้โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
บนฐานการบริหารจดัการท่ีดี และไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และวัฒนธรรมของชุมชน การสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้ผลิตภณัฑ์ชมุชนตลอดทัง้หว่งโซม่ลูคา่ รวมทัง้การบรูณาการของรัฐเพ่ือสนบัสนนุโครงสร้าง
พืน้ฐานตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนในการร่วมคิด ร่วมท า และ
ร่วมบ ารุงรักษา 

 2.1 เป้าประสงค์  ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูมีความมัน่คงด้านอาหาร มีรายได้ท่ีเพียงพอและเท่าเทียมกนั
บนฐานความรู้ท่ีเหมาะสม และสมดลุกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปรับใช้องค์ความรู้
จากผลงานวิจยัและการพฒันาให้เหมาะสมกบัสภาพภมูิสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง 

 2.2 ตัวชีวั้ด  ได้แก่  จ านวนชมุชนท่ีมีข้าวบริโภคเพียงพอ  จ านวนชมุชนมีแหล่งอาหารในชมุชน

และธรรมชาติเพิ่มขึน้ รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนต่อปี สัดส่วนคนยากจนลดลง มีการรวมกลุ่มและ

กระบวนการจดัการของผู้ผลิตและเครือขา่ยด้านการตลาด   

 2.3 แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ  

    1) เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหาร โดยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการสร้างขีดความสามารถและศกัยภาพให้กบัชมุชน มีความมัน่คง
ทัง้ด้านอาหาร มีการพฒันาตอ่ยอดจากภูมิปัญญาท้องถ่ินและจดุแข็งด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
โดยการปรับใช้องค์ความรู้ตามสภาพภูมิสงัคมด้วยการวิจยัและจดัท าแปลงทดสอบสาธิต    ส่งเสริมการ
ฟืน้ฟูแหล่งอาหารชุมชนตามแนวพระราชด าริ และพัฒนาและถ่ายทอดเพ่ือเพิ่มผลผลิตข้าว และพืช
อาหารชนิดตา่งๆ  

  2) เสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ และฐานทรัพยากรผสมผสานกับ   
นวัตกรรมที่เหมาะสมทัง้ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพให้กบั
ชมุชน มีความมัน่คงทัง้จากรายได้จากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร  ซึ่งในระยะยาวจะช่วยให้
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ชมุชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึง่พาตนเองได้ โดยส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม อย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยเน้นส่งเสริมระบบนิเวศน์เกษตร พฒันาศกัยภาพการผลิตและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร Non-timber forest products (NTFP) กระบวนการเพิ่มผลผลิตของพืชอาหาร ยาสมนุไพร  
ป่าไม้และพืชพลงังาน รวมทัง้การผลิตสตัว์จากการเรียนรู้และปรับใช้เทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมกับ
วฒันธรรมชาวเขาและภูมิอากาศของพืน้ท่ีสามารถเพิ่มผลผลิต ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไป
พร้อมๆกัน  นอกจากนีพ้ัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอาชีพหลักควบคู่กับการสร้างนิเวศน์เกษตร โดยสร้าง  
ความเช่ือมโยงภาคการผลิต การตลาด ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในประเทศให้เกิดการจ้างงานในพืน้ท่ี และ
บริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการเพิ่มผลิตภาพและคณุภาพการผลิตสินค้าเกษตร   โดย
การพฒันาประสิทธิภาพและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัสู่การรับรองมาตรฐาน  รณรงค์การ
ลดการใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร  การสร้างมลูคา่เพิ่มจากภูมิปัญญา ลิขสิทธ์ิ และสิ่งบง่ชีท้างภูมิศาสตร์ 
รวมทัง้นวัตกรรมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักถึงต้นทุนทางสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพืน้ท่ี เพ่ือพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว บนฐานความยัง่ยืนของทนุ
และทรัพยากรโดยใช้ประโยชน์อยา่งคุ้มคา่และเหมาะสม 
  3) เสริมสร้างศักยภาพการตลาดด้วยการรวมกลุ่มและพัฒนาระบบตลาดชุมชน 
เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่การผลิตและการตลาด  โดยสนบัสนนุวิสาหกิจชุมชน  และ
กลุ่มอาชีพในพืน้ท่ี  เพ่ือให้เกิดเครือข่ายผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีเข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเอง  กระบวนการพฒันาควรเป็นขัน้เป็นตอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ ผลิตพอกินพอใช้ 
เหลือจงึจ าหนา่ย ระบบตลาดควรเร่ิมเน้นท่ีตลาดชมุชนเพ่ือลดปัญหาจากต้นทนุการขนส่ง  เม่ือผลผลิตมี
คณุภาพดีและสม ่าเสมอจงึเน้นการผลิตสูต่ลาดภายนอกชมุชน ตลอดจนสนบัสนนุและส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาระบบตลาดสู่ชุมชนอ่ืนๆ รวมทัง้ 
การพฒันาระบบสารสนเทศด้านการตลาด 

  4) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานตามความจ าเป็นและเหมาะสม เป็นการพัฒนา
ปัจจยัพืน้ฐานท่ีจ าเป็นต่อคมนาคมขนส่งและเส้นทางล าเลียงผลลิตตามความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี  
และปัจจยัพืน้ฐานด้านการเกษตร  พฒันาการบริหารจดัการน า้อย่างเป็นระบบ  การพฒันาแหล่งน า้เพ่ือ
การเกษตรและแหล่งน า้สะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค พัฒนาเป็นแหล่งพลังไฟฟ้าขนาดเล็ก  โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษา  รวมทัง้ชุมชนได้รับการสนบัสนนุการผลิตพลงังาน
ทดแทนและพลงังานชีวมวล เช่น ผลิตก๊าซชีวภาพส าหรับใช้หุงต้มในครัวเรือน ลดการใช้ฟืน  ไว้ใช้งาน
ภายในชมุชนได้อยา่งตอ่เน่ือง   



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่ 7 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    
 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)  7-12 

 

  5) วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาภายใต้เปล่ียนแปลงของบริบทโลก  
เพ่ือวิจัยและพฒันา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และร่วมมือกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  โดย
สนบัสนนุการท าวิจยัท่ีพฒันานวตักรรม และตอ่ยอดภมูิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถ่ินทัง้ในด้าน
อาหาร สมุนไพร พลังงาน และศึกษาเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มด้านภูมิปัญญาและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาพันธุ์ พืช/สัตว์ ให้หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป  ตลอดจนการวิจยั พฒันา และประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด  เพ่ือให้เกิด
การประหยดัทรัพยากร รวมทัง้การผลิตพลงังานทดแทนจากพืชและชีวมวล เพ่ือผลกัดนัไปสู่การใช้
ประโยชน์และสร้างคณุค่าทางเศรษฐกิจตลอดจนมีการบริหารจดัการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

 2.3 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

แนวทาง/แผนงานหลัก หน่วยงาน/ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

1 .  เส ริมส ร้า งความ ม่ันคง ด้ านอาหาร โดยพัฒนา ต่อยอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.1 สง่เสริมการฟืน้ฟแูหลง่อาหารชมุชน (Food bank) ตามแนว
พระราชด าริ และขยายเครือขา่ย Food bank ระหวา่งชมุชน 

1.2 เพิ่มผลผลิตข้าว และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ธนาคารข้าวชมุชน 

1.3 สง่เสริมการปลกูพืชอาหาร 

ระดับส่วนกลาง 

กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  
กรมการพฒันาชมุชน  สวพส.  โครงการพระราชด าริ   
กรมการข้าว   อปท . และหน่วยงาน /องค์กรที่
เก่ียวข้อง 

  ระดับจังหวดั 

จงัหวดั   อ าเภอ  อบต.  เครือขา่ยชมุชนตา่งๆ ฯลฯ 
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แนวทาง/แผนงานหลัก หน่วยงาน/ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

2. เสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ และฐานทรัพยากรโดยเน้นความคุ้มค่าของ
ทรัพยากร ผสมผสานกับนวัตกรรมที่เหมาะสมทัง้ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 

2.1 สง่เสริมอาชีพและสร้างรายได้ตามแนวทางโครงการหลวง/
โครงการพระราชด าริ 

2.2 จัดท าแปลงทดสอบสาธิตเพื่อปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
สง่เสริมระบบนิเวศน์เกษตร 

2.3 เสริมสร้างระบบคณุภาพและการรับรองมาตรฐาน ตลอดจน
การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผลทางการเกษตร และ
ผลติภณัฑ์ชมุชน 

2.4 สร้างการท่องเที่ยวชุมชน บนฐานความยั่งยืนของทุนและ
ทรัพยากรโดยใช้ประโยชน์อยา่งคุ้มคา่และเหมาะสมบนฐานการ
บริหารจดัการท่ีดี 

2.5 พัฒนาฝีมือแรงงานนอกภาคเกษตรควบคู่กับการสร้าง
นิเวศน์เกษตร 

ระดับส่วนกลาง 

มลูนิธิโครงการหลวง   โครงการพระราชด าริ     กรม
สง่เสริมการเกษตร   กรมปศสุตัว์  กรมประมง   กรม
วิชาการเกษตร สวพส.   ส านกังานมาตรฐานสินค้า
เ ก ษ ต ร แ ล ะ อ า ห า ร แ ห่ ง ช า ติ  ( ม ก อ ช . )    
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา  การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย และหน่วยงาน/
องค์กรภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 

ระดับจังหวดั 

 อบต.  เครือขา่ยทอ่งเที่ยวท้องถ่ิน 

3. เสริมสร้างศักยภาพการตลาดด้วยการรวมกลุ่มและพัฒนาระบบตลาดชุมชน 

3.1 สง่เสริมความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่การผลิต และการตลาด 
ของวิสาหกิจชมุชน และกลุม่อาชีพในพืน้ท่ี   

3.2 พฒันาเครือข่ายผู้ผลิตและเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตร
และผลติภณัฑ์ชมุชน 

3.3 พัฒนาระบบตลาดของชุมชนเพื่อส่งเสริมการผลิตและ
การค้าภายในพื น้ที่  รวมทัง้พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การตลาด 

 

 

 

 

ระดับส่วนกลาง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมส่งเสริมการเกษตร   
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมการพัฒนาชุมขน 
สวพส. อปท.  และหน่วยงาน/องค์กรภาคเอกชนที่
เก่ียวข้อง 

ระดับจังหวดั   

อบต. 

 

  



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่ 7 

โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    
 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)  7-14 

 

แนวทาง/แผนงานหลัก หน่วยงาน/ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

4. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

4.1 การพัฒนาแหล่งน า้ตามความเหมาะสม  และระบบการ
จัดการเพื่อการกระจายโอกาสการใช้น า้เพื่อการเกษตรและ
อปุโภคบริโภค 

4.2 การปรับปรุงเส้นทางล าเลียงผลผลิต ระบบไฟฟ้า และ
ระบบสือ่สาร  

4.3 เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการพลงังานทดแทน 
และพลงังานชีวมวล  

ระดับส่วนกลาง 

กรมชลประทาน  ก รมท รัพยาก รน า้ บ าดาล  
ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น ้า  ก ร ม ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท           
กรมพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  อปท.  
กรมพัฒนาที่ดิน  กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้อง ถ่ิน และหน่วยงาน /อง ค์กรภาคเอกชนที่
เก่ียวข้อง  

ระดับจังหวดั 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค   อบต. 

5. วิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับตัวภายใต้ภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงของบริบทโลก 

5.1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ยา 
และพลงังานทดแทน พลงังานชีวมวล 

5.2 การวิจัยและพัฒนาระบบการอนุรักษ์และฟื้นฟู และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรดิน น า้ และป่าไม้  

5.3 การวิจัยและพฒันานวตักรรมจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
การเพิ่มพนูศกัยภาพการตลาด  

5.4 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด และ
ความสามารถในการแข่งขันภายใต้เง่ือนไขภาวะโลกร้อน และ
การเปลีย่นแปลงของบริบทโลก 

ระดับส่วนกลาง 

ส านกังานวิจัยแห่งชาติ (วช.) สกว. สถาบนัวิจัย
วิทยาศาสตร์ ฯ  กรมวิชาการเกษตร  สวพส.  
กรมอทุยานแห่งชาติ ฯ  กรมป่าไม้  กรมพฒันาที่ดิน 
กรมพลัง ง า นทดแทนและอนุ รั ก ษ์พลั ง ง า น   
ส านักงานพัฒนา เศรษฐกิ จจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) ส านกังานพฒันาวิจยัการเกษตร 
(องค์การมหาชน)  สถาบนัการศึกษา  ส านกังาน
เศรษฐกิจการ เกษตร  และหน่วยงาน /องค์กร
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสามารถเอือ้อ านวยให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน 

 

 เป็นยทุธศาสตร์ท่ีเน้นการสร้างความความสมดลุให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
อนรัุกษ์ ฟืน้ฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน บนฐาน
การใช้ประโยชน์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมตามศกัยภาพและขีดความสามารถใน  
การรองรับของระบบนิเวศลุ่มน า้ สร้างความตระหนักและปลุกจิตส านึกการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้สว่นร่วมในการรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสงู  โดยกระบวนการ
มีสว่นร่วมของชมุชน 

 3.1  เป้าประสงค์  ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น า้ และป่าไม้บนพืน้ท่ีสงู ได้รับการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟู และใช้
ประโยชน์อยา่งสมดลุและยัง่ยืน โดยกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน 

 3.2  ตัวชีวั้ด  ได้แก่  จ านวนพืน้ท่ีป่าเพิ่มขึน้ ขอบเขตของพืน้ท่ีป่าและพืน้ท่ีเกษตรถกูก าหนดอย่าง
ชดัเจน  ปริมาณน า้เพียงพอและมีคณุภาพท่ีดีตามมาตรฐาน  ดชันีการชะล้างพงัทลายของดิน จ านวน
ชมุชนและเครือขา่ยการบริหารจดัการทรัพยากรฯร่วมกนั  รายได้จากดแูลทรัพยากรธรรมชาต ิ 

 3.3 แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ  

  1) ก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจนและมีระบบการควบคุมที่สอดคล้องกับ
บริบทพืน้ที่  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพ่ือให้ชมุชนสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่าง
เหมาะสมและยัง่ยืน รวมทัง้มีแนวทางท่ีชดัเจนในการน าไปปฏิบตัิเพ่ือการฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

  2) มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน เป็นการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน  ในการฟืน้ฟูและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ  
จดัท าระบบอนรัุกษ์ดินและน า้ในพืน้ท่ีลาดชนัรวมทัง้การปลกูหญ้าแฝก ลดการใช้สารเคมีการเกษตร ซึ่ง
ส่งผล ต่อชุมชนต้นน า้และปลายน า้ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีลุ่มน า้ โดยมีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมไปยงัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและชมุชน 

  3) ส่งเสริมการปลูกป่า เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว และสร้างรายได้ของครัวเรือน และการ
ปลูกป่าชุมชนในบริเวณแนวกันชน เพ่ือให้เกิดการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐ   

  4) สร้างระบบจูงใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน  เพ่ือพฒันากลไกเก่ียวกับระบบการร่วมจัดการและดูแลเพ่ืออนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิในการฟืน้ฟสูภาพป่าให้เกิดความอดุมสมบรูณ์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมทัง้เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยปรับปรุง
กฎระเบียบและก าหนดนโยบายเก่ียวกบัผลตอบแทนจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน เช่น การปลกูป่า 
ผลผลิตจากป่า หรือคา่ตอบแทนในลกัษณะ (Payment for Environmental Services : PES ) ตลอดจน
การสร้างจิตส านกึ และกระจายอ านาจการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยงัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และชุมชน ในการร่วมติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวงั ก าหนดเง่ือนไขด้าน
งบประมาณเพื่อจงูใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้
ภาคเอกชนและผู้บริโภค มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสงู   เป็นการสร้าง
จิตส านกึให้กบัภาคสว่นทัง้เครือขา่ยการผลิต และผู้การบริโภค ได้ช่วยกนัแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกนั 
เพ่ือลดผลกระทบตอ่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัการผลิต และ
การบริโภคเพ่ือลดผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเสริมสร้างระบบ 
การชดเชยท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ชุมชน โดยสร้างกลไกระบบความรับผิดชอบของภาคเอกชน
และชุมชนพืน้ราบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ภาคเอกชนจ่ายคา่ตอบแทนในลกัษณะ  
Carbon offsetting เป็นต้น 
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3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แนวทาง/แผนงานหลัก หน่วยงาน/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1. ก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดนิให้ชัดเจนและมีระบบการควบคุมที่สอดคล้องกับบริบทพืน้ที่  โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
    ก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ ท่ีดินบนพืน้ ท่ีสูง  โดย
กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนและรัฐ 

ระดับส่วนกลาง 
กรมพฒันาท่ีดิน กรมป่าไม้ กรมอทุยานแห่งชาติฯ  
ส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม สวพส.
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และหน่วยงานองค์กร
ที่เก่ียวข้อง 
ระดับจังหวัด 
  เครือข่ายชมุชน   อบต. 
 

 2. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.1  การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูดิน น า้ ป่าไม้ และระบบนิเวศน์ลุ่มน า้ 
รวมทัง้การป้องกันไฟป่า  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชมุชน  
2.2 จดัท าระบบอนรัุกษ์ดินและน า้  
2.3 รณรงค์ควบคุมมลพิษจากขยะ น า้เสีย และหมอกควนั 
โดยกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน 
  

ระดับส่วนกลาง 
กรมพฒันาท่ีดิน กรมป่าไม้ กรมอทุยานแห่งชาติฯ  
กรมทรัพยากรน า้  สวพส. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน กรมควบคุมมลพิษ  องค์การบริหารก๊าช
เ รื อนกระจก  สถาบันสิ่ ง แวด ล้อมไทย   และ
หนว่ยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง 
ระดับจังหวัด 
 เครือข่ายชมุชน  อบต. 
 

3. ส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว และสร้างรายได้ของครัวเรือน และการปลูกป่าชุมชนใน
บริเวณแนวกันชน 
3.1 พัฒนากฎระเบียบชุมชนเพ่ือการปลกูป่าชุมชน และใช้
ประโยชน์โดยชมุชน 
3.2 ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพืน้ท่ีท่ีได้รับสิทธิตาม
กฎหมาย/พืน้ท่ีท่ีมีการส่งเสริม เพ่ือสร้างรายได้จากไม้ และ
ผลิตภณัฑ์ภายใต้การสนบัสนนุของรัฐ 
3.3 ปรับปรุงระเบียบเพ่ือส่งเสริมชุมชนด้านการปลูกป่าใน
พืน้ท่ีเสื่อมโทรม 

ระดับส่วนกลาง 
กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ธนาคาร
เ พ่ื อก า ร เ กษต ร แล ะสหก ร ณ์ ก า ร เ กษต ร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงาน /องค์กรท่ี
เก่ียวข้อง 
ระดับจังหวัด 
 เครือข่ายชมุชน  อบต. 
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แนวทาง/แผนงานหลัก หน่วยงาน/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4.สร้างระบบจูงใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  
4.1 รณรงค์กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และ
ผู้ บริโภค ในการส่งเสริมกระบวนการผลิต และบริโภค 
เชิงอนรัุกษ์บนพืน้ท่ีสงู 
4.2 สร้างระบบจูงใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ด้วยผลตอบแทนในลักษณะ Payment for 
Environmental Services : PES 
4.3 สร้างกลไกระบบความรับผิดชอบของภาคเอกชนและ
ชมุชนพืน้ราบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.4 ก าหนดเง่ือนไขด้านงบประมาณเพ่ือจูงใจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

 อปท. และหนว่ยงาน/องค์กร ภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 

เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการท่ีดี และบูรณาการร่วมกันบนพืน้ฐานกระบวนการมีส่วนร่วม 
 

 เป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือเช่ือมโยงกลไกท่ีส าคัญและผลักดัน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนาพืน้ท่ีสูงท่ีมีเอกภาพ  มีทิศทางการการพัฒนาและการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม สอดคล้องกบัภารกิจของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน 

 4.1 เป้าประสงค์  การบริหารจดัการบนพืน้ท่ีสงูมีการบรูณาการทกุภาคส่วน  และมีการด าเนินงาน
อยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนมีการก ากบัดแูลตามแผนงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4.2  ตัวชีวั้ด  ได้แก่  แผนบรูณาการการพฒันาในพืน้ท่ีลุ่มน า้ การมีส่วนร่วมของชมุชน ระบบของ
ฐานข้อมูลพืน้ท่ีสูง  ความต่อเน่ืองของการบูรณาการแผนระหว่างแผนชุมชน และแผนหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

 4.2 แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ  

  1) เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมและ 
มีความเท่าเทียมกัน  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัชมุชนได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการจากภาครัฐ
และแหล่งทุนอย่างทัว่ถึง  ผ่านการบรูณาการของภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พฒันาผู้น า
ชมุชน และผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง  และสนบัสนุนการจดัท าแผนชมุชนเพ่ือให้ชมุชนมี
สว่นร่วมก าหนดแนวทางการพฒันาด้านตา่ง ๆ  

  2) ก าหนดแผนพัฒนาพืน้ท่ีสูงในลักษณะพืน้ท่ีลุ่มน า้ เป็นการพฒันาท่ีเน้นความสมดลุใน
มิตทิัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความ
เข้มแข็งและกระบวนการของชุมชน การพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ดิน น า้และ 
ป่าไม้ การพัฒนาและบริหารจัดการน า้ในลุ่มน า้ การพัฒนาอาชีพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและ
เช่ือมโยงกับทุกภาคส่วน การวางแผนพัฒนาพืน้ท่ีในเชิงลุ่มน า้ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  
มุ่งสร้างสมดลุระหว่างดิน น า้ ป่าไม้และคน บนฐานข้อมลูการตดัสินใจ ท่ีสอดคล้องกบับริบทของชมุชน 
และขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศน์ลุม่น า้  

  3) ปรับปรุงนโยบายและข้อก าหนด รวมทัง้มาตรการของภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท
พืน้ท่ีสูง เป็นการสร้างกลไกและระบบการป้องกันการบกุท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยพฒันานโยบายของภาครัฐท่ีเหมาะสม เช่น การก าหนดมาตรการเก่ียวกบัมีการเปล่ียนแปลงการใช้
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ประโยชน์ของท่ีดินท่ีไม่เหมาะสม การจดัท ามาตรการฟืน้ฟูพืน้ท่ีท่ีบุกรุกบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูง และ
มาตรการหยดุยัง้การบกุรุกท าลายป่าเพิ่มเติมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม  รวมถึงมาตรการด้านกฎหมาย
การอพยพตามแนวชายแดน และการขยายพืน้ท่ีของคนพืน้ราบบนพืน้ท่ีสงู  

  4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของพืน้ท่ีสูง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ของ
พืน้ท่ีสูงอย่างกว้างขวาง  เป็นการสนบัสนนุระบบฐานข้อมลูบนพืน้ท่ีสงูให้ได้รับการพฒันาและเช่ือมโยง
ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือประกอบการวางแผนและก าหนดนโยบายพืน้ท่ีสงู โดยสนบัสนุน
การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเช่ือมโยงระบบฐานข้อมลูบนพืน้ท่ีสงู  เสริมสร้างเครือข่ายเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ของพืน้ท่ีสงู  ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการในการพฒันาพืน้ท่ีสงู   

  5) ก าหนดวิธีการขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างกลไกการ
บริหารจดัการและก ากับดแูลแผนยุทธศาสตร์  ให้เกิดการขบัเคล่ือนเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน  มีความเป็น
เอกภาพและทิศทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน ตลอดจนมีการอ านวยการและประสานงาน  เช่ือมโยงใน
ระดับส่วนกลางถึงระดับชุมชน  โดยพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรในชุมชน  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง รวมทั ง้พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ใน ระยะคร่ึงแผนและระยะสิน้สดุแผน  

 4.3 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

แนวทาง/แผนงานหลัก หน่วยงาน/ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

1.เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน 

1.1 พฒันาผู้น าชุมชน และผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งตอ่เนื่อง  
1.2 สนบัสนนุการจดัท าแผนชมุชนอยา่งบรูณาการ 
1.3 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ภายในชมุชน 

 ระดับส่วนกลาง 
กรมพฒันาชมุชน  อปท.   และหนว่ยงาน/องค์กร  ที่
เก่ียวข้อง 
ระดับจังหวัด 
อบต. ปราชญ์ชาวบ้าน และเครือขา่ยชมุชน 

 2. ก าหนดแผนพัฒนาพืน้ท่ีสูงในลักษณะพืน้ท่ีลุ่มน า้ 
2.1 ส ารวจและสร้างฐานข้อมลูของทรัพยากรลุม่น า้ 
2.2 จัดท าแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชน และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน า้ตามศักยภาพระบบ
นิเวศน์  
2.3 การน าแผนปฏิบตัิการไปใช้ในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบตัิ 

ระดับส่วนกลาง 
กรมทรัพยากรน า้  ส านักนโยบายและวางแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม )  อปท.   และหน่วยงาน/องค์กร 
ที่เก่ียวข้อง 
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แนวทาง/แผนงานหลัก หน่วยงาน/ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
 

3.ปรับปรุงและพัฒนานโยบายและข้อก าหนด รวมทัง้มาตรการของภาครัฐให้เหมาะสมกับบริบท
พืน้ท่ีสูง 
3.1 ปรับปรุงและพฒันาข้อก าหนดและมาตรการที่สนบัสนนุให้คน
อยูก่บัป่าได้อยา่งยัง่ยืน 
3.2 ปรับปรุงและพฒันาข้อก าหนดและมาตรการในการส่งเสริม
การปลกูป่าในเชิงเศรษฐกิจ 
3.3 ปรับปรุงและพฒันานโยบายการกระจายอ านาจการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ   และสิง่แวดล้อมไปยงัองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กระทรวงมหาดไทย 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของพืน้ท่ีสูง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ของพืน้ท่ีสูงอย่าง
กว้างขวาง 
4.1 สนบัสนนุการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเช่ือมโยง
ระบบฐานข้อมลูบนพืน้ท่ีสงู 
4.2 เสริมสร้างเครือขา่ยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของพืน้ท่ีสงู 
4.3 เสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการในการพัฒนาพืน้ที่สูง    
ทัง้ในและตา่งประเทศ 

มูลนิธิโครงการหลวง   โครงการพระราชด าริ  
สถาบนัการศึกษา  ปปส. สวพส.  และหน่วยงาน/
องค์กร ท่ีเก่ียวข้อง 

5. ก าหนดวิธีการขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างต่อเน่ือง   

5.1 สร้างกลไกในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตัิ และ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาเชิงลุ่มน า้อย่างต่อเนื่อง โดย
แบง่เป็น 2 ระยะ 
    1) ระยะน าร่อง ช่วงปีที่ 1-5 
    2) ระยะขยายผล  ช่วงปีที่ 6 – 10 
5.2 สร้างระบบอ านวยการและประสานงานเพื่อขับเคลื่อน 
การพัฒนาเชิงบูรณาการในระหว่างหน่วยงาน และเช่ือมโยงสู่
องค์กรสว่นท้องถ่ิน และชมุชน   

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติและภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
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 7.3 ข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนในการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาและแผนงานหลัก 

  การก าหนดมาตรการเร่งด่วนได้พิจารณาถึงความจ าเป็นเร่งด่วนเก่ียวกับการด ารงชีพของ
ประชากรบนพืน้ท่ีสูงทัง้ด้านความมัน่คงด้านอาหาร ความมัน่คงด้านอาชีพ  ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนและชมุชน บนฐานความสมดลุกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผลกระทบการ
พัฒนาท่ีผ่านมาท าให้มีการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ท่ีสูงในภาคเหนือ
ค่อนข้างวิกฤต และอาจขาดแคลนได้ในอนาคต เน่ืองจากการบุกรุกพืน้ท่ีป่าต้นน า้ล าธารเพ่ือท า
การเกษตรอย่างตอ่เน่ือง ประกอบกับการประกอบอาชีพการเกษตรอยู่บนฐานของความไม่ยัง่ยืนและ
เปราะบางของทรัพยากรธรรมชาติ การท่ีจะให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุข ควรให้
ความส าคญัด้านความมัน่คงของอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พืชอาหาร และแหล่งอาหารชุมชนเพ่ือให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง จากนัน้จึงผสมผสานองค์ความรู้ด้านวิชาการและ
ประสบการณ์จากงานวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงูของโครงการตา่งๆ เพ่ือใช้ฐานทรัพยากรบนพืน้ท่ีสงูในการ
สร้างรายได้ และมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการฟื้นฟู
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมาตรการเร่งด่วนจะสามารถด าเนินไปได้ด้วยดีต้องมี
การผลกัดนัให้มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี และบรูณาการร่วมกนับนพืน้ฐานกระบวนการมีส่วนร่วม เป็น
ลกัษณะการพฒันาเชิงบรูณาการในพืน้ท่ีลุ่มน า้เพ่ือให้การพฒันาเกิดความสมดลุ ดงันัน้จึงได้มีข้อเสนอ
มาตรการเร่งดว่นในการด าเนินงานภายในแผนยทุธศาสตร์ดงันี ้

  1) แนวทางที่ 1 ของยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหาร และพัฒนา
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นการเพิ่มผลผลิตข้าวและพืชอาหาร
บนพืน้ท่ีสูง  โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม ทัง้ข้าวนาด าและข้าวไร่  การคดัเลือกพันธุ์ ข้าวท่ี
เหมาะสมกบัท้องถ่ิน  การฟืน้ฟคูวามอดุมสมบรูณ์ของดนิ  การกกัเก็บน า้เพ่ือการปลกูข้าว และการก าจดั
ศตัรูข้าวท่ีเหมาะสม รวมทัง้การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วเพ่ือเป็นพืชอาหารและมีรายได้ และเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตลอดจนการฟื้นฟูพืชอาหารท้องถ่ินทัง้ในครัวเรือนเกษตรกร และในป่า
ธรรมชาติรอบชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งอาหาร (Food bank) สมุนไพร และส าหรับใช้ประโยชน์ต่างๆใน
ครัวเรือน เป็นการย้อมสีธรรมชาตแิละพลงังาน เป็นต้น   

  2) แนวทางท่ี 2  ของยุทธศาสตร์ 2 :  เสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ และ
ฐานทรัพยากรโดยเน้นความคุ้มค่าของทรัพยากร ผสมผสานกับนวัตกรรมที่เหมาะสมทัง้ภาค
การเกษตรและนอกภาคการเกษตร  เน้นการมีส่งเสริมการปลกูพืชหรือเลีย้งสตัว์ท่ีสร้างรายได้แก่
ครัวเรือน ภายใต้ระบบอนรัุกษ์ดินและน า้ เน้นการจดัการศัตรูพืชแบบผสมผสานและมีความเหมาะสม
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ตอ่ระบบนิเวศน์ลุ่มน า้ตามความเหมาะสม โดยมีความเช่ือมโยงภาคการผลิตและการตลาด การตลาด 
โดยเน้นการตอบสนองตอ่ตลาดชมุชนก่อนแล้วเช่ือมโยงตอ่ตลาดตลาดภายนอก 

  3) แนวทางที่ 5  ของยุทธศาสตร์ 2 : วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ
พัฒนาภายใต้เปล่ียนแปลงของบริบทโลก  สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างความมัน่คงด้าน
อาหารและพืชสร้างรายได้ภายใต้การปรับตวัของสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง  รวมถึงการวิจยัและ
พฒันาเพ่ือใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ บนความสมดลุย์ของทรัพยากรดิน น า้ และป่าไม้ 
เพ่ือปรับกลยทุธ์การปลกูพืชทดแทนการปลูกพืชไร่ ซึ่งมีผลผลิตต ่าและใช้พืน้ท่ีจ านวนมากโดยเทคโนโลยี
การปลกูแบบไมไ่ถพรวนและเหล่ือมพืชตระกลูถัว่ การพฒันาการปลกูและแปรรูปกาแฟอราบิก้า การเพิ่ม
มูลค่าของผลผลิตพืน้บ้าน เช่น พริกกะเหร่ียง หรือการวิจยัและพัฒนาเก่ียวกับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงผลิตผลทางการเกษตร ท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์จากวนเกษตรหรือนิเวศน์
เกษตร  การสร้างมูลคา่เพิ่มให้กบัผลิตภัณฑ์ชุมชน การฟืน้ฟูและอนรัุกษ์หตัถกรรมท้องถ่ิน และสร้าง
มูลค่า เพิ่ มจากภูมิ ปัญญา ลิ ขสิ ท ธ์ิ  และสิ่ งบ่ ง ชี ท้ า งภูมิ ศาสต ร์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน  และ
ทรัพยากรธรรมชาตใินชมุชน 

  4) การด าเนินงานของยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความสมดุลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเอือ้อ านวยให้คนอยูอ่าศยัร่วมกบัป่าได้อยา่งยัง่ยืน  โดยการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์
ท่ีดนิบนพืน้ท่ีสงูให้เกิดผลในทางปฏิบตัิและมีระบบการควบคมุท่ีดี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน
ผู้ มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน การฟืน้ฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การรักษาคณุภาพน า้เพ่ือให้อยู่ใน
ระดบัมาตรฐาน รวมทัง้การรณรงค์การร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของภาคประชาชน และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง  
  5) การด าเนินงานของ ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบการบริหารจัดการท่ีดี และบูรณาการ
ร่วมกันบนพืน้ฐานกระบวนการมีส่วนร่วม ก าหนดให้เป็น “วาระแหง่ชาติ”  ของแผนพฒันาพืน้ท่ีสงูใน
ลกัษณะการพัฒนาเชิงบูรณาการในพืน้ท่ีลุ่มน า้ตามศกัยภาพและขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศน์ลุ่มน า้เพ่ือให้เกิดการพฒันาเกิดความสมดลุ การพฒันาระบบฐานข้อมูลของพืน้ท่ีสูง และ
ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่องค์ความรู้ของพืน้ท่ีสูงอย่างกว้างขวาง  และสร้างกลไกการบริหารจดัการและ
ก ากบัดแูลแผนยทุธศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการก าหนดหน่วยงานหลกัในการเป็นหน่วยงานบรูณาการ
แผนและงบประมาณ 
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 7.4 ข้อเสนอการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 

  เพ่ือให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เกิดความเช่ือมโยงจากระดบัส่วนกลาง จนถึงระดบัชุมชน 
จ าเป็นต้องมีข้อเสนอการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานท่ีส าคญัเพ่ือให้เกิดความชดัเจนและ
เป็นรูปธรรม และมีการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

  7.4.1 การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะน าร่อง 

     ชว่งปีท่ี 1-5 ปี ของยทุธศาสตร์ 10 ปี 

     1) จดัท าแผนพฒันาพืน้ท่ีสูงในลกัษณะแผนพฒันาลุ่มน า้เป็นโครงการน าร่อง เช่น ลุ่ม
น า้ปิง และลุ่มน า้น่าน ท่ีประสบด้านชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีก าลังประสบปัญหาจากผลการพัฒนาท่ีผ่านมา โดยจัดแผนปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการ
กิจกรรมของหน่วยงานในพืน้ท่ีลุ่มน า้ เพ่ือพฒันาเป็นต้นแบบในการเกือ้กลูกันของทรัพยากรในลุ่มน า้ มี
การใช้ประโยชน์และอนรัุกษ์ร่วมกนั และขยายผลไปยงัพืน้ท่ีอ่ืนๆ  

     2) การจัดล าดบัความส าคญัของพืน้ท่ี หรือการแบ่งพืน้ท่ีระดบัพัฒนา เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจดัท าแผนตอ่ไป 

     3) การแปลงแผนยทุธศาสตร์สู่การปฏิบตัิจริงในพืน้ท่ี  เพ่ือให้กรอบการด าเนินงานของ
ยทุธศาสตร์ ถกูน าไปปฏิบตัโิดยการเช่ือมตอ่แผนงาน กิจกรรม งบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง เข้า
กับกิจกรรมและงบประมาณในระดับจังหวัด และในระดบัพืน้ท่ีอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ  
ภมูิสงัคม และความพร้อมของชมุชนอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีข้อเสนอขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไปนี ้

     4) ขออนมุตัหิลกัการของแผนยทุธศาสตร์ ตอ่คณะรัฐมนตรี  

   การแปลงแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นกรอบ
ด าเนินงานการจดัท าแผนปฏิบตัิการเฉพาะพืน้ท่ี หรือระดบัจงัหวดัเพ่ือบรูณาการแผนงานและกิจกรรม
จากส่วนราชการการส่วนกลาง ท่ีระบไุว้แล้วในแผนยทุธศาสตร์เข้ากบัแผนพฒันาของจงัหวดั รวมทัง้
แผนชมุชนหรือแผนพฒันาและงบประมาณของชมุชนท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล อบจ.และ 
อบต.) เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ โดยชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบตั ิ
และการบริหารจัดการตัง้แต่เร่ิมต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ชุมชนสามารถด าเนินการได้เองอย่าง
ตอ่เน่ือง  
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   (1) ขออนมุตัิหลกัการของแผนปฏิบตัิการเฉพาะพืน้ท่ี เป็นแผนปฏิบตัิการท่ีมีกรอบแนว
ปฏิบตัท่ีิชดัเจนมีการบรูณาการแผนและงบประมาณของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ผา่นส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

   (2) การบรูณาการแผนปฏิบตัิการเชิงพืน้ท่ี เพ่ือให้เกิดการบรูณาการแผนงาน/โครงการ
และงบประมาณของแต่ละหน่วยงานลงสู่ พื น้ ท่ีไ ด้อย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีแต่ละแห่ง จึงได้ก าหนด การขบัเคล่ือนแผนปฏิบตัิการรายพืน้ท่ีโดยอาศยั
กระบวนการมีสว่นร่วมในระดบัตา่ง ๆ ดงันี ้

    (4.1) คณะกรรมการพัฒนาระดับลุ่มน า้ ท่ีมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้ แทนหน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ี และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการ  
เพ่ือให้เกิดการประสานงานการด าเนินงานร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรม   

    (4.2) คณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพ่ือ
ก าหนดการมี สว่นร่วมและก ากบัตดิตามผลการบรูณาการกิจกรรมของหนว่ยงานในระดบัจงัหวดั 

    (4.3) คณะท างานโครงการระดบัพืน้ท่ี ซึ่งมีนายอ าเภอเป็นประธานเพ่ือสนบัสนุน
การบรูณาการแผนปฏิบตักิารระดบัหมูบ้่านและต าบล รวมทัง้ก ากบัตดิตามผลการด าเนินงาน  

    (4.4) หนว่ยงานหรือองค์กรกลาง ท าหน้าหน้าท่ีประสานความร่วมมือกบัทกุภาคส่วน
ท่ีเก่ียวข้องและรวบรวมข้อมลูผลการด าเนินงาน  

     (1) การบูรณาการแผนปฏิบตัิการในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
สามารถร่วมกนัปรับแผนปฏิบตัิการเพ่ือตอบสนองตอ่งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในแตล่ะปี จึงจะจดั
ให้มีการจัดท าแผนปฏิบตัิงานแต่ละปีร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ในระดบัส่วนกลางและ
ระดบัพืน้ท่ี รวมทัง้กระบวนการบูรณาการแผนปฏิบตัิการให้ความสอดคล้องกับแผนงานขององค์กร
ท้องถ่ินเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงและสง่เสริมซึง่กนัและกนั  

      (2) การพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาพืน้ท่ีสูง 
เพ่ือให้เป็นแหล่งข้อมูลทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้การบริหาร
จดัการบนพืน้ท่ีสูง ท่ีใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายของแผนปฏิบตัิการเชิงบรูณาการ รวมทัง้
เป็นแหลง่เรียนรู้ และเครือขา่ยการเรียนรู้บนพืน้ท่ีสงูตอ่ไป  

      (3) การทบทวนแผนยทุธศาสตร์ให้สอดรับกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย
กระบวนการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 
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  7.4.2 การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะขยายผล 
     ชว่งปีท่ี  6-10 ปี ของยทุธศาสตร์ 10 ปี  

    1) ขยายผลส าเร็จของการด าเนินงานของแผนพฒันาพืน้ท่ีสูงในลกัษณะแผนพฒันา
ลุม่น า้ในระยะน าร่อง ไปยงัลุม่น า้อ่ืน 

    2) การสรุปบทเรียนของแผนยทุธศาสตร์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขการพฒันาพืน้ท่ีสงูในระยะตอ่ไป 

  7.4.3  กลไกการบริหารจัดการและก ากับดูแลแผนยุทธศาสตร์   

     เพ่ือให้การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบตัิจริงและมีรูปธรรมชัดเจนบน
พืน้ท่ีสงู ควรจะมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการและก ากบัดแูลแผนยทุธศาสตร์  แบง่ออกเป็น 3 
ระดบั ได้แก่  
    1) คณะกรรมการก าหนดนโยบายพืน้ท่ีสูงระดับชาติ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการท่ีมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน  ท าหน้าท่ีอ านวยการและ
ก ากับติดตามดแูล เช่น คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง  (กปส.) ตาม
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกับโครงการหลวง พ.ศ. 2550 ท่ีก าหนดให้
มีคณะกรรมการ กปส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาและก าหนด
นโยบาย และแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับงานโครงการหลวง  รวมถึง
พิจารณาและก าหนดแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมใด ๆ ให้สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของมลูนิธิ
โครงการหลวง เพ่ือให้หน่วยงานงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องรับไปด าเนินการ  จากอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ กปส. ซึ่งเป็นคณะกรรมการท่ีด าเนินงานบนพืน้ท่ีสูงในปัจจุบันท่ีมีอยู่แล้ว เพ่ือการ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์พืน้ท่ีสูงเกิดความชดัเจนและต่อเน่ือง ควรมีการเช่ือมโยงให้คณะกรรมการ กปส. 
ให้มีบทบาทเป็นคณะกรรมการก าหนดนโยบายพืน้ท่ีสูงระดบัชาติในการบริหารจดัการและก ากับดแูล
แผนยทุธศาสตร์สงูตอ่ไป   

    2) คณะกรรมการบริหารโครงการในระดับลุ่มน า้ กลุ่มจังหวัด และอ าเภอ โดย
ลกัษณะโครงสร้างของคณะกรรมการ เป็นการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานในพืน้ท่ีเดียวกัน เพ่ือ
สะดวกในการขับเคล่ือนและลดปัญหาการซับซ้อนระหว่างหน่วยงาน ภายใต้ความร่วมมือกับส่วน
ราชการในพืน้ท่ีและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้แก่  

     (2.1)  คณะกรรมการระดับลุ่มน า้  ท่ี มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ี และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการ ทัง้นี ้
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เพ่ือให้เกิดการประสานงานการด าเนินงานร่วมกนัอย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ติดตามประเมินผลเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของหนว่ยงาน  

     (2.2) คณะกรรมการระดบัจงัหวดั ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน
กรรมการ และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ี และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการประสานงานการด าเนินงานร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ติดตามประเมินผลเพ่ือแก้ไขปัญหาและปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของ
หนว่ยงาน  

     (2.3) คณะกรรมการระดบัอ าเภอ ประกอบด้วยนายอ าเภอเป็นประธานกรรมการ 
และมีองค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในระดบัอ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินระดบัต าบลและผู้แทนในระดบัหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการ ท าหน้าท่ีสนบัสนนุและ
ร่วมด าเนินงานในระดบัพืน้ท่ี  

     3) หน่วยงานหรือองค์กรกลาง ท าหน้าหน้าท่ีประสานด าเนินงานในระดับ
การบรูณาการกิจกรรม งบประมาณ การเช่ือมโยงกิจกรรมกบัแผนงานงบประมาณของหน่วยงานในพืน้ท่ี 
และรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน เสนอต่อ คณะกรรมการก าหนดนโยบายพืน้ท่ีสูงระดบัชาติโดย 
การขบัเคล่ือนกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน ด าเนินร่วมกบัผู้น าชมุชน ผู้แทนกลุ่มตา่ง ๆ ในชมุชน 
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดบัต าบลและหมู่บ้าน และองค์กรเอกชน
ในพืน้ท่ี 
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  7.4.4 การประสานงานและตดิตามผลการปฏิบัตงิาน  

   1) การประสานงาน ติดตาม รวบรวม และสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายพืน้ท่ีสูงระดบัชาติ เพ่ือทราบรวมทัง้พิจารณาแก้ไขปัญหาอปุสรรค  วินิจฉัยและสัง่การ
อยา่งตอ่เน่ือง พร้อมทัง้ตดิตามประสานงานในพืน้ท่ีทัง้ระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดัอยา่งตอ่เน่ือง  

   2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบตักิารโดยหนว่ยงานภายนอกและภายใน ด าเนินงานใน
ระยะกึ่งกลางแผนและสิน้แผน เพ่ือปรับทิศทางและกิจกรรมของแผนงานให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาท่ี
อาจเกิดขึน้ สภาพพืน้ท่ีและเง่ือนไขตามสภาพภูมิสงัคม ท่ีเปล่ียนแปลงไป และเม่ือสิน้สดุระยะของแผน 
ด าเนินการสรุปผลการปฏิบตัิงานและสรุปบทเรียนส าหรับน าไปปรับใช้และขยายผลในพืน้ท่ีสูงอ่ืนๆ  
ตอ่ไป 

 

 

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
( คณะกรรมการประสานงานและสนบัสนนุงาน

โครงการหลวง) 

คณะกรรมการก าหนด

นโยบายพืน้ท่ีสูงระดับชาติ 

 

ประสานด าเนินงานในระดับการบูรณาการกิจกรรม 
งบประมาณ การเช่ือมโยงกิจกรรมกับแผนงาน
งบประมาณของหน่วยงานในพืน้ที่  และรวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการ
ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง 

หน่วยงาน   
(เลขานุการ) 

คณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมี 
ผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

คณะกรรมการ 
บริหารโครงการและ

ประสานงาน 
คณะกรรมการระดับอ าเภอ โดยมี 

นายอ าเภอเป็นประธาน 

คณะกรรมการระดับลุ่มน า้ 
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บทที่ 8 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
  เป้าหมายการศกึษาครัง้นี ้เพ่ือสงัเคราะห์และสรุปบทเรียนจากการด าเนินการวิจยัและพฒันา
พืน้ท่ีสงูท่ีเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาพืน้ท่ีสงูในระยะเวลา 25 ปี ท่ีผ่านมา  วิเคราะห์ปัจจยั
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ รวมทัง้ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ใน
อนาคต และจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ท่ีสงูภาคเหนือระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2553-2562) ทัง้ยุทธศาสตร์เชิงรุกและเชิงรับ ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคน ชุมชน และการฟืน้ฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กันไป โดยด าเนินการทบทวนข้อมลูทตุิยภูมิจากเอกสารหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ศึกษาและส ารวจข้อมูลพืน้ท่ีเป้าหมายเพ่ือประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์  ได้ด าเนินการสัมภาษณ์
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีด าเนินการในพืน้ท่ีสงู จ านวน 250 คน และสมัภาษณ์ส าหรับตวัแทนชมุชน ในพืน้ท่ี 
20 จงัหวดั จ านวน 365 คน และจดัประชมุกลุ่มย่อย 20 ครัง้ในพืน้ท่ี 20 จงัหวดั และจดัประชมุสมัมนา 2 
ครัง้ ซึง่สรุปผลการศกึษาได้ดงัตอ่ไปนี ้

 8.1  บทสรุป 
  การพฒันาพืน้ท่ีสงูในระยะเวลา 25 ปี ท่ีผ่านมา ได้ให้เน้นการพฒันาท่ีครอบคลมุทัง้มิติด้าน

เศรษฐกิจ สงัคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคญัในแตล่ะมิติแตกตา่งกนัไปใน
แตล่ะชว่งเวลาขึน้อยูก่บัสถานการณ์ในขณะนัน้ ดงัเชน่ในชว่งแรก (พ.ศ.2498-2511)  เน้นสร้างความมัน่คง
ตามแนวชายแดน และการแก้ปัญหาการปลูกฝ่ิน เน่ืองจากช่วงนีมี้ความอ่อนไหวและเปราะบางเก่ียวกับ
กลุม่ชาตพินัธุ์ท่ีมีการเคล่ือนย้ายในพืน้ท่ีตา่งๆและปัญหาก าหนดการตัง้ถ่ินฐานท่ีกระจดักระจายบนพืน้ท่ีสงู  
ระยะตอ่มา (พ.ศ. 2512-2534) ยงัคงเน้นการพฒันาตอ่เน่ืองจากช่วงแรก ผนวกกบัการอนรัุกษ์ฟืน้ฟูป่าต้น
น า้ล าธาร โดยมีจุดเปล่ียนท่ีส าคญัของการพฒันาบนพืน้ท่ีสูงเกิดขึน้ในช่วงนี ้โดยมีโครงการพระราชด าริ
และโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ามาด าเนินการ ซึ่งในช่วงนีท้ าให้เกิดการพัฒนาต้นแบบท่ี
ส าคญับนพืน้ท่ีสงูจนเป็นท่ียอมรับของนานาชาติจนถึงปัจจบุนั เช่น องค์ความรู้ของโครงการหลวงเก่ียวกบั
การแก้ไขปัญหาการปลูกฝ่ินโดยการปลูกพืชทดแทนเป็นผลส าเร็จ ส าหรับช่วงระยะท่ีสาม (พ.ศ.2535-
2545) มีการบรูณาการและความร่วมมือของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  โดยมีการจดัแผนพฒันา และแผนแม่บท
ท่ีส าคญัในการพฒันาพืน้ท่ีสงู เชน่ แผนแมบ่ทเพ่ือการพฒันาชมุชนสิ่งแวดล้อม และการควบคมุพืชเสพติด
บนพืน้ท่ีสูง ฉบบัท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 และฉบบัท่ี 3 เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายป่า การจดั
ระเบียบการปกครอง และการจดัตัง้ถ่ินฐานท่ีอยู่อาศยัของชุมชนบนท่ีสงูให้ถกูต้องตามกฎหมาย  โดยการ
พฒันาชุมชนบนพืน้ท่ีสูงได้น าแนวคิดการมีส่วนร่วม และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ของรัฐบาลไทย 
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องค์กรเอกชน รวมทัง้องค์การความร่วมมือ นานาชาต ิและชว่งระยะท่ีส่ี พ.ศ.2546-ปัจจบุนั ได้น้อมน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศ โดยมุ่งให้คนเป็นศนูย์กลางของการ
พฒันาและให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมในทกุระดบัและเป็นการพฒันาเชิงอนรัุกษ์มาใช้พฒันาบนพืน้ท่ี
สงู รวมทัง้น้อมน าแนวพระราชด าริและปรับใช้องค์ความรู้ท่ีประสบความส าเร็จขยายผลไปสู่พืน้ท่ีสงูอ่ืนๆ  
โดยมีการจัดท าแผนแม่บทและแผนพัฒนาแบบบูรณาการท่ีเช่ือมโยงทุกมิติและยึดหลัก “ภูมิสังคม” 
พิจารณาความแตกต่างของความหลากหลายทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของ
ชุมชนและสังคมนัน้ๆ  ผลส าเร็จของการพัฒนาท่ีผ่านมา มีตวัอย่างท่ีชัดเจนเห็นได้จากการด าเนินงาน
โครงการหลวง โครงการพฒันาดอยตงุ และศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
เป็นต้น นอกจากนีย้งัมี หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน รวมถึงโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ท่ี
เก่ียวข้องมากกวา่ 90 หนว่ยงาน ซึง่มีบทบาทส าคญัตอ่การพฒันาพืน้ท่ีสงู  
  ส าหรับปัจจยัและเง่ือนไขของความส าเร็จในการพฒันาพืน้ท่ีสงู  ได้แก่ แนวพระราชด าริ เพ่ือ
พฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลกูพืชเสพติด  และการอนรัุกษ์ฟืน้ฟูป่าต้นน า้ล าธาร  ความ
ตอ่เน่ืองของการด าเนินงานของโครงการตามพระราชด าริ นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมด้านสงัคมและ
ดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิสนบัสนนุกระบวนการมีสว่นร่วม การบรูณาการของหนว่ยงานทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ และความได้เปรียบเชิงพืน้ท่ีของพืน้ท่ีสูงทัง้ในด้านภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และอตัลกัษณ์ของประเพณีและวฒันธรรม  
  การพฒันาชมุชนบนพืน้ท่ีสงูท่ีผา่นมามีทัง้ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ โดยผลกระทบเชิงบวก
มีมากกว่าเชิงลบ จากการระดมการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้ แทนชุมชน และหน่วยงานในพืน้ท่ี 20 
จงัหวดั จ านวน 20 ครัง้ ได้สรุปประเด็นส าคญัไว้ถึงการพฒันาพืน้ท่ีสูงยงัขาดความสมดลุโดยเฉพาะมิติ
ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง นโยบายการพฒันายงัไม่ตอ่เน่ือง ชมุชน
ยงัขาดความรู้อย่างเป็นระบบ พึ่งพาตนเองได้น้อย การบุกรุกพืน้ท่ี ป่าอย่างต่อเน่ือง และขาดการพฒันา
พืน้ท่ีในเชิงลุ่มน า้  อย่างไรก็ตามการพฒันาพืน้ท่ีสูงท่ีผ่านมามีองค์ความรู้และประสบการณ์จากงานวิจยั
และพฒันาพืน้ท่ีสงูตามแนวพระราชด าริและของโครงการตา่งๆ และมีการจดัท าแผนแม่บทและนโยบาย
การพัฒนาพืน้ท่ีสูง โดยผลการพัฒนาพืน้ท่ีสูงท่ีผ่านมามีทัง้ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี ้ ด้าน
เศรษฐกิจ เกษตรกรยงัมีฐานะยากจน  มีความเหล่ือมล า้ด้านสงัคม ระบบเกษตรขาดความยัง่ยืน เน้นการ
ปลกูพืชเชิงเด่ียวมากขึน้ และกระแสการไหลบ่าความเจริญภายนอก   ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การพฒันา
ปัจจยัโครงสร้างพืน้ท่ีดีขึน้ แตส่่วนใหญ่ยงัอยู่ห่างไกลทุรกนัดาร และได้รับการพฒันาแหล่งน า้ แตย่งัขาด
แคลนอยู่  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น การบุกรุกพืน้ท่ีต้นน า้ 
ชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร และขาดความตระหนักและเห็น
ความส าคญั  ด้านสงัคมและวฒันธรรม เข้าถึงการบริหารจดัภาครัฐระดบัหนึ่ง มีเอกลกัษณ์ของวฒันธรรม
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ชนเผ่า มีแนวโน้มการเคล่ือนย้ายแรงงานเข้าสู่ตวัเมืองเพิ่มขึน้ และโครงสร้างด้านสงัคมเร่ิมอ่อนแอ ท าให้
ภมูิคุ้มกนัภายในชมุชนเร่ิมลดลง    
  ส าหรับการพฒันาพืน้ท่ีในระยะตอ่ไป นอกจากต้องแก้ไขปัญหาท่ียงัมีอยู่ของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู 
(เนือ้หาในบทท่ี 6) ชุมชนยังต้องปรับตัวกับเง่ือนไขใหม่ทัง้ด้านภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศของโลก ซึง่สง่ผลกระทบเชิงลบตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ การขาดแคลนน า้และขาดความ
มัน่คงด้านอาหาร ภาวะสงัคมของผู้สงูอาย ุและการไหลออกของแรงงานเยาวชนจากภาคเกษตร และการ
เคล่ือนย้ายของคนพืน้ราบสู่พืน้ท่ีสูง ภาวการณ์ขาดแคลนพลังงาน และความต้องการพืน้ท่ีเพ่ือผลิตพืช
พลงังาน  และบริบทของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปซึง่มีผลกระทบตอ่พืน้ท่ีสงู เชน่ ข้อตกลงเขตการค้าเสรี  กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุาคลุ่มน า้โขง เป็นต้น เพ่ือให้เกิดผลกระทบเชิงบวกตอ่พืน้ท่ีสงูควรใช้ข้อ
ได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากเชิงวฒันธรรมในการสร้างมลูเพิ่มให้สินค้าและ
บริการ และการสนบัสนบัสนนุจากภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องโดยใช้องค์ความรู้ท่ีเหมาะสมและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ท าให้ชุมชนต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ตามแนวทางดงันี ้ด้าน
เศรษฐกิจ พฒันาอาชีพและรายได้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความมัน่คงด้านอาหาร และ
สร้างมลูคา่เพิ่มจากฐานความรู้และนวตักรรม  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การพฒันาปัจจยัโครงสร้างพืน้ฐาน
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  และการพัฒนาแหล่งน า้โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตการใช้ท่ีดินอย่างชดัเจนและมีส่วนร่วม การอนุรักษ์
ฟืน้ฟูและใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง การสร้างรายได้จากทรัพยากรฯ  และการสร้างความตระหนกัให้กับ
ชมุชน และการพฒันาโดยใช้ขอบเขตพืน้ท่ีลุ่มน า้ ด้านสงัคมและวฒันธรรม กระจายการเข้าถึงการบริหาร
จัดการของภาครัฐ สร้างภาคีเครือข่าย  สังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพคนให้รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง  

การก าหนดทิศทางการพฒันาพืน้ท่ีสงูครัง้นี ้ได้มีการจดัสมัมนาร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 2 ครัง้ จ านวนผู้ เข้าร่วม 166 คน โดยค านึงถึงการพฒันาภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ความแตกต่างบริบทของพืน้ท่ี และวิถีชีวิตของชนเผ่า ตลอดจนการพิจารณาถึงข้อจ ากัด
ด้านนโยบายท่ีมีผลตอ่การด าเนินงานบนพืน้ท่ีสงู  ได้สรุปประเด็นส าคญัไว้ดงันี ้ การพฒันาชมุชนบนพืน้ท่ี
สงูบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาบนฐานความได้เปรียบของทนุทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทนุสงัคม ทนุทางวฒันธรรม มาใช้ประโยชน์อย่างบรูณาการและเกือ้กลูกนั  การปรับใช้องค์
ความรู้ตามแนวพระราชด าริและประสบการณ์จากงานวิจัยและพฒันาพืน้ท่ีสูงของโครงการต่างๆ โดย
สง่เสริมอาชีพ ควบคูก่บัการพฒันาคณุภาพชีวิต และการฟืน้ฟูอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การพฒันาให้เกิดความสมดลุมิติด้านเศรษฐกิจ สงัคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการ
กระจายผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม โดยกระบวนการมีสว่นร่วมและเช่ือมโยงกบัทกุภาคสว่น  
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8.2 ข้อเสนอแนะ  
การจัดยุทธศาสตร์ครัง้นี ้ได้มีข้อเสนอยุทธศาสตร์ท่ีเน้นความส าคญัของการพฒันาคนและ

ชมุชนให้มีคณุภาพโดยกระบวนการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเป็นกลไกให้มีความรอบรู้เท่าทนัและสามารถ
ปรับตวัได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป สร้างชมุชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ร่วมกับการบริหารจดัการ
ด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดลุ  รวมทัง้เน้นการพฒันาเชิงบรูณา
การท่ีมองภาพการพัฒนาเชิงลุ่มน า้ ท่ีสร้างความเช่ือมโยงได้อย่างสมดุลระหว่างการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยก าหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนาพืน้ท่ีสูงไว้ดงันี ้“ชุมชนบนพืน้ท่ีสูงมีความมั่นคง และด ารงไว้ซึ่งฐานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ” ซึ่งความมั่นคงในท่ีนี ้หมายถึง ความมัน่คงด้านอาชีพ ความมัน่คงด้านอาหาร 
ความมั่นคงของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 4 
ประการ ได้แก่ 1) ประชากรในพืน้ท่ีเป้าหมายพึ่งพาตนเองได้ สามารถสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนบนฐานความรู้
ด ารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่อาศยัร่วมกบัป่าได้อย่างเป็นสขุ 2)ชมุชนมีความเข้มแข็ง มี
ภมูิคุ้มกนั และมีเครือข่ายอย่างสมดลุเช่ือมโยงระหว่างต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ 3) ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน 
น า้ และป่าไม้บนพืน้ท่ีสูง ได้รับการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และสามารถใช้ได้อย่างยัง่ยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
สว่น และ4)สงัคมไทยมีความยัง่ยืนของระบบนิเวศน์ และเป็นสงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุ  

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาข้างต้น จึงก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการ
พฒันาพืน้ท่ีสูงเป็น 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาท่ีส าคญั 18 แนวทาง และ 54 
แผนงานหลกั ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 เสริมสร้างศักยภาพของคน และชุมชนให้เข้มแข็ง ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าประสงค์ เพ่ือให้ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  มีความเข้มแข็งและ
มีภูมิคุ้มกนั และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงภาวการณ์ตา่งๆ และเกิดการพึ่งพาตนเองทัง้ในระดบัครัวเรือน 
และระดบัชมุชน มีแนวทางการพฒันาท่ีส าคญั 4 แนวทาง และ 14 แผนงานหลกั  
   ยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างความม่ันคงด้านเศรษฐกิจบนฐานความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยเน้นความคุ้มค่าและความยั่ งยืนของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ของทรัพยากร
บนพืน้ท่ีสูง  มีเป้าประสงค์ เพ่ือให้ชมุชนบนพืน้ท่ีสงูมีความมัน่คงด้านอาหาร มีรายได้ท่ีเพียงพอและเท่า
เทียมกนับนฐานความรู้ท่ีเหมาะสม และสมดลุกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปรับใช้องค์
ความรู้จากผลงานวิจยัและการพฒันาให้เหมาะสมกบัสภาพภูมิสงัคมอย่างต่อเน่ือง  มีแนวทางการพฒันาท่ี
ส าคญั 5 แนวทาง และ 18 แผนงานหลกั   



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่ 8 
โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    

 

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)                         8-5 

 

   ยุทธศาสต ร์ที่ 3  ส ร้ า งความสมดุ ลของการใ ช้ประโยช น์และการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถเอือ้อ านวยให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าได้อย่าง
ยั่ งยืน มีเป้าประสงค์เพ่ือทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น า้ และป่าไม้บนพืน้ท่ีสูง ได้รับการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และใช้
ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีแนวทางการพัฒนาท่ีส าคญั 4 
แนวทาง และ 11 แผนงานหลกั 
 ยุทธศาสตร์ที่  4 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการท่ีดี และมีบูรณการร่วมกันบน
พืน้ฐานกระบวนการมีส่วนร่วม มีเป้าประสงค์ในการบริหารจดัการบนพืน้ท่ีสงูมีการบรูณาการทกุภาคส่วน  
และมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการก ากับดูแลตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีนวทางการพฒันาท่ีส าคญั 5 แนวทาง และ 14 แผนงานหลกั  
  การก าหนดมาตรการเร่งด่วนตามแนวทางการพัฒนาและแผนงานหลักได้พิจารณาถึงความ
จ าเป็นเร่งด่วนเก่ียวกับความมั่นคงด้านอาหาร ความมัน่คงด้านอาชีพ  ความมัน่คงทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนและชมุชน บนฐานความสมดลุกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผลกระทบการพฒันา
ท่ีผา่นมาท าให้มีการใช้ประโยชน์และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ท่ีสงูในภาคเหนือคอ่นข้างวิกฤต 
และอาจขาดแคลนได้ในอนาคต เน่ืองจากการบกุรุกพืน้ท่ีป่าต้นน า้ล าธารเพ่ือท าการเกษตรอย่างต่อเน่ือง  
ประกอบกับการประกอบอาชีพการเกษตรอยู่บนฐานของความไม่ยั่ง ยืนและเปราะบางของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การท่ีจะให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุข จึงควรให้ความส าคญัด้าน
ความมัน่คงของอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พืชอาหาร และแหล่งอาหารชมุชนเพ่ือให้ชมุชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในระดบัหนึ่ง จากนัน้จึงผสมผสานองค์ความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์จากงานวิจัยและ
พฒันาพืน้ท่ีสงูของโครงการตา่งๆ เพ่ือใช้ฐานทรัพยากรบนพืน้ท่ีสงูในการสร้างรายได้ และมลูคา่เพิ่มให้กบั
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมาตรการเร่งด่วนจะสามารถด าเนินไปได้ด้วยดีต้องมีการผลักดนัให้มีระบบการบริหาร
จดัการท่ีดี และบรูณาการร่วมกันบนพืน้ฐานกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นลกัษณะการพฒันาเชิงบูรณาการ
ในพืน้ท่ีลุม่น า้เพ่ือให้การพฒันาเกิดความสมดลุ (เนือ้หาในบทท่ี 7) 

ส าหรับข้อเสนอการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงจากระดบัส่วนกลางจนถึง
ระดบัชมุชน ได้เสนอไว้ดงันี ้ 

การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะน าร่อง ช่วงปีท่ี 1-5 ปี ของยุทธศาสตร์ 10 ปี มีดงันี ้        
1) จดัท าแผนพฒันาพืน้ท่ีสงูในลกัษณะแผนพฒันาลุม่น า้เป็นโครงการน าร่อง เชน่ ลุ่มน า้ปิง และลุ่มน า้น่าน           
2) จดัล าดบัความส าคญัของพืน้ท่ี หรือการแบ่งพืน้ท่ีระดับพฒันา  เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการจดัท าแผน
ตอ่ไป 3)แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิจริงในพืน้ท่ี โดยขออนุมตัิหลกัการของแผนยุทธศาสตร์ ต่อ
คณะรัฐมนตรี  ด าเนินการตามมติ ครม. เพ่ือเป็นกรอบด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบตัิการเฉพาะพืน้ท่ี 
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หรือระดบัจังหวัดเพ่ือบูรณาการแผนงานและกิจกรรมจากส่วนราชการส่วนกลาง และงบประมาณของ
ระดบัท้องถ่ิน โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมในระดบัตา่ง  ๆ ได้แก่ ระดบัลุ่มน า้ ระดบัจงัหวดั และระดบั
พืน้ท่ี และมีหน่วยงานหรือองค์กรกลาง ท าหน้าหน้าท่ีประสานความร่วมมือกบัทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องและ
รวบรวมข้อมลูผลการด าเนินงาน และมีการบรูณาการแผนปฏิบตัิการในแตล่ะปีงบประมาณ  4)การพฒันา
ระบบฐานข้อมูลของพืน้ท่ีสงูและเครือข่ายการเรียนรู้บนพืน้ท่ีสงู 5) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้สอดรับ
กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยกระบวนการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 

การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะขยายผล ช่วงปีท่ี 6-10 ปี ของยุทธศาสตร์ 10 ปี มีดงันี ้     
1) ขยายผลส าเร็จของการด าเนินงานของแผนพฒันาพืน้ท่ีสูงในลกัษณะแผนพฒันาลุ่มน า้ในระยะน าร่อง 
ไปยงัลุม่น า้อ่ืน 2)การสรุปบทเรียนของแผนยทุธศาสตร์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขการพฒันาพืน้ท่ีสงูในระยะตอ่ไป 

   ข้อเสนอด้านกลไกการบริหารจดัการและก ากบัดแูลแผนยุทธศาสตร์   เพ่ือให้การขบัเคล่ือน
แผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติจริงและมีรูปธรรมชัดเจนบนพืน้ท่ีสูง ควรจะมีการก าหนดโครงสร้างการ
บริหารจดัการและก ากบัดแูลแผนยทุธศาสตร์  แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่  

(1)  คณะกรรมการก าหนดนโยบายพืน้ท่ีสูงระดบัชาติ  ประกอบด้วย คณะกรรมการท่ีมี
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน  ท าหน้าท่ีอ านวยการและก ากับติดตามดูแล  
เชน่  คณะกรรมการประสานงานและสนบัสนนุงานโครงการหลวง (กปส.)    

(2) คณะกรรมการบริหารโครงการในระดบัลุ่มน า้ กลุ่มจังหวัด และอ าเภอ โดยลักษณะ
โครงสร้างของคณะกรรมการ เป็นการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานในพืน้ท่ีเดียวกนั และความร่วมมือ
กบัส่วนราชการในพืน้ท่ีและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ คณะกรรมการระดบัลุ่มน า้ คณะกรรมการ
ระดบัจงัหวดั และคณะกรรมการระดบัอ าเภอ   

(3) หน่วยงานหรือองค์กรกลาง ท าหน้าหน้าท่ีประสานด าเนินงานในระดับการบูรณาการ
กิจกรรม งบประมาณ การเช่ือมโยงกิจกรรมกับแผนงานงบประมาณของหน่วยงานในพืน้ท่ี และรวบรวม
ข้อมลูผลการด าเนินงาน เสนอตอ่ คณะกรรมการระดบัตา่งๆ รวมทัง้การขบัเคล่ือนกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชมุชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินระดบัต าบลและหมูบ้่าน และองค์กรเอกชนในพืน้ท่ี 

ส าหรับการประสานงานและติดตามผลการปฏิบตัิงาน ได้เสนอแนวทางการปฏิบตัิให้สรุปผล
การด าเนินงานเสนอคณะกรรมการก าหนดนโยบายพืน้ท่ีสูงระดบัชาติ เพ่ือทราบรวมทัง้พิจารณาแก้ไข
ปัญหาอปุสรรค วินิจฉัยและสัง่การอย่างตอ่เน่ือง พร้อมทัง้ติดตามประสานงานในพืน้ท่ีอย่างตอ่เน่ือง และ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิการโดยหน่วยงานภายนอกและภายใน  ด าเนินงานในระยะกึ่งกลางแผน
และสิน้แผน เพ่ือปรับทิศทางและกิจกรรมของแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ สภาพ



รายงานฉบบัสมบรูณ์  บทที่ 8 
โครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินพืน้ท่ีสงูภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)    
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พืน้ท่ีและเง่ือนไขตามสภาพภูมิสงัคม ท่ีเปล่ียนแปลงไป และเม่ือสิน้สดุระยะของแผน ด าเนินการสรุปผล
การปฏิบตังิานและสรุปบทเรียนส าหรับน าไปปรับใช้และขยายผลในพืน้ท่ีสงูอ่ืนๆ ตอ่ไป 
 



 


