
รูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง



ภาพรวมของพื้นที่สูง

• พื้นที่สูงภาคเหนือมีพื้นที่ 96,255 

ตร.กม. หรือ 64 ลานไร คิดเปน

รอยละ 19 ของพื้นที่ประเทศ

• มีประชากรชาวเขาเผาตางๆบน

พื้นที่สูง 1.2 ลานคนเศษ ในพื้นที่ 

20 จังหวัด



ปญหาในอดีต

สถานการณปจจุบนั

• ความมั่นคง

• การปลูกพืชเสพติด

• ประชากรมีฐานะยากจน 

• ผลผลิตพืชเมืองหนาวมีการแขงขันจากภายนอกมากขึ้น

• พื้นที่เกษตรมีจํากัด ทรัพยากรปาไม ดิน น้ํา เสื่อมโทรม

ปญหาในอนาคต

• การแขงขันมีมากขึ้น ในขณะที่มีตนทุนการผลิตและการขนสงสูงขึ้น

• ทรัพยากรดิน นํ้า และปาไมยังคงเสื่อมโทรม

• ความเปราะบางของปญหาทางสังคมและความมั่นคง

ปญหาและสถานการณพื้นที่สูงของประเทศไทย

ขอมูลพ้ืนท่ีสูง ทั่วประเทศ โครงการหลวง 

พื้นที่ (ลานไร)  67.22 2.81 (4.18)

ประชากร (คน) 1,300,000 - 2,000,000 137,921 (10.61)

หมูบาน 4,192 278 (6.63)

จังหวัด 20 5



โครงการหลวง

 พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

   ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งโครงการหลวง

 วัตถุประสงค

- ลดการปลูกฝน

- พัฒนาชีวติความเปนอยูของชาวเขา

- ฟนฟูปาตนน้ําลําธาร

 พ.ศ. 2535 โปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนสถานภาพ

   เปนมูลนิธิโครงการหลวง

 กิจกรรมหลักของมูลนิธิโครงการหลวง

 - งานวิจัย

- งานพัฒนา

- งานการตลาด



ทําไมจึงพัฒนาชาวเขา

        “เรื่องที่จะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชนโดยตรงกับชาวเขา เพื่อจะสงเสริม และ

สนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูดีขึ้น สามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งที่เปนประโยชนและเปนรายไดกบัเขาเอง

      ที่มีโครงการนี้จุดประสงคอยางหนึ่งก็คือ มนุษยธรรม หมายถึง ใหผูที่อยูในถิ่นทุรกันดารสามารถ

ที่จะมีความรูและพยุงตัว มีความเจริญได อีกอยางหนึ่งก็เปนเรื่องชวยในทางที่ทุกคนเห็นวาควรจะชวย 

เพราะเปนปญหาใหญ คือ ปญหาเรื่องยาเสพติด ถาสามารถชวยชาวเขาปลูกพืชที่เปนประโยชนบางเขาจะ

เลิกปลูกยาเสพติดคือฝน ทําใหนโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝนและการคาฝนไดผลดี อันนี้ก็

เปนผลอยางหนึ่ง

ผลอีกอยางหนึ่งซึ่งสําคัญมากก็คือ  ชาวเขาตามที่รูเปนผูทําการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทําให

บานเมืองของเราไปสูหายนะได โดยที่ถางปาและปลูกโดยวิธีที่ไมถูกตอง ถาพวกเราทุกคนไปชวยเขา ก็

เทากับชวยบานเมืองใหมีความดี ความอยูดีกินดีและปลอดภัยไดอีกทั่วประเทศ เพราะถาสามารถทํา

โครงการนี้ไดสําเร็จ ใหชาวเขาอยูเปนหลักเปนแหลงใหชาวเขาอยูเปนหลักเปนแหลง สามารถที่จะมีความอยูดีกินดีพอสมควรสามารถที่จะมีความอยูดีกินดีพอสมควร และและ

สนับสนุนนโยบายที่จะรักษาปาไมสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาปาไม รักษาดินรักษาดิน ใหเปนประโยชนตอไป ประโยชนอันนี้จะยั่งยืนมาก”

กระแสพระราชดํารัสพระราชทานกระแสพระราชดํารัสพระราชทาน พพ..ศศ. . 2517 2517 



พื้นที่สถานีวิจยั/ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 38 แหงพื้นที่สถานีวิจยั/ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 38 แหง

จังหวัดแมฮองสอน 2 แหง

จังหวัดเชียงใหม 27 แหง

จังหวัดเชียงราย 7 แหง

จังหวัดพะเยา 1 แหง

รวม 5 จังหวัด 38 แหง

จังหวัดลําพูน 1 แหง

ประชากร 145,898 คน

ครัวเรือน    30,566 ครัวเรือน

กลุมบาน    470 หมูบาน

ประชากร 145,898 คน

ครัวเรือน    30,566 ครัวเรือน

กลุมบาน    470 หมูบาน

สถานี/
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

สถานี/
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง



ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

ใชงานวิจัยและพัฒนาเปน

ตัวขับเคลื่อนการสราง

รายได และความเปนอยู

ของชาวเขา

มีระบบการ

วางแผนการผลิต

และการตลาด โดยมี

ศูนยคัดบรรจุผลผลติเปน

กลไกการจัดการหลังการ

เก็บเกี่ยว

มีการวางแผนการ

ใชที่ดินและการ

อนุรักษดินและน้ํา

สนับสนุนการรวมกลุม

และกระบวนการ

มีสวนรวมของชุมชน

รวมมือกับหนวยงาน

ของรัฐและชุมชน

อยางใกลชิดในการพัฒนา

พื้นฐาน รวมทั้งการฟนฟูและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรมีชีวิตและความเปนอยูที่ดี 

ชุมชนมีความเขมแข็ง 

และส่ิงแวดลอมไดรับการฟนฟูใหยั่งยืน



พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ป 2553 (28 แหง)พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ป 2553 (28 แหง)

ครอบคลุมพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 

ประชากร   55,263 คน

ครัวเรือน   13,203 ครัวเรือน

กลุมบาน      87 หมูบาน

ประชากร   55,263 คน

ครัวเรือน   13,203 ครัวเรือน

กลุมบาน      87 หมูบาน

    ตําบล 34 ตําบล

    อําเภอ 21 อําเภอ

    จังหวัด 7 จังหวัด

    ตําบล 34 ตําบล

    อําเภอ 21 อําเภอ

    จังหวัด 7 จังหวัด

รวม 28พืน้ที่รวม 28พืน้ที่



โครงการหลวงและการขยายผลโครงการหลวง

1.  พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ใหเปนศูนยความรู (Knowledge Conter) (38 

ศูนย/สถานี ใน 5 จังหวัด)

2.  การขยายผลโครงการหลวงไปสูชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     (1) การขยายผลเชงิพื้นที ่   พ.ศ. 2553 มีพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 

                                                28 แหง ในพื้นที่ 7 จังหวัด 

     (2) การขยายผลแนวกวาง   การเผยแพรองคความรูโครงการหลวง โดยการ

                                                สังเคราะหความรู และเครือขายการเรียนรูในระดับชุมชน

                                                (พื้นที่ ศศช. 180 แหง) ในพืน้ที่ 8 จังหวัด



ความสัมพันธของโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง

ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง/สถานีวิจยั

ศูนยการเรยีนรู

การพัฒนาพื้นทีสู่งอยาง
ยั่งยืน

โครงการขยายผล
โครงการหลวง

• การพัฒนาบนฐานความรู

โครงการหลวง องคความรู

และภูมิปญญาทองถิน่

• อาศัยรูปแบบโครงการหลวง

• ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาครัฐและเอกชน

รวมมือกับภาครัฐ องคกร

ทองถิ่นและภาคเอกชนใน

การพัฒนาปจจยัพื้นฐาน 

การฟนฟูและรกัษา

สิ่งแวดลอม และความมั่นคง

ของเศรษฐกิจชุมชน

• รายไดพอเพยีง

• สังคมดี มีคุณภาพชีวิต

• สิ่งแวดลอมยั่งยืน

เปาหมาย



กรอบโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีสูงอยางยั่งยืน



การพัฒนาอาชีพ

และรายไดบนพื้น

ฐานความรูจาก

โครงการหลวงและ

ภูมปิญญาทองถิ่น

การพัฒนาระบบ

ตลาดชุมชน/

วิสาหกิจชุมชน

การจัดการรวมเชิงพืน้ที่

ในการอนุรกัษและฟนฟู

สิ่งแวดลอม

การบูรณาการ

การปฏิบตัิงานของ

หนวยงานตางๆ 

ที่เกีย่วของ  ชุมชนมีรายไดพอเพียง

 สามารถพึ่งตัวเอง

 ทรัพยากรธรรมชาติไดรับ

การฟนฟู

การเสริมสราง

ความเขมแข็งและ

กระบวนการมีสวนรวม

ของชุมชน

- พืชอาหาร

- พืชสรางรายได

- ไมผล ไมยืนตน

- การกาํหนดเขต

การใชประโยชน

ที่ดิน



วางแผนการผลิต
และแผนการตลาด

สงผลผลิตสู
ตลาด

การควบคุม
คุณภาพการผลิต

การจัดการ
หลังการเก็บเกีย่ว

ประเมนิความตองการ
ของตลาด

การการดําเนินการดานการตลาดผลผลิตของโครงการหลวงการการดําเนินการดานการตลาดผลผลิตของโครงการหลวงการการดําเนินการดานการตลาดผลผลิตของโครงการหลวงการการดําเนินการดานการตลาดผลผลิตของโครงการหลวง

• สํารวจกําลังการผลิตและความตองการ

  ของตลาด

• แผนการผลิตและการตลาด

• วางแผนการปลูกและ

การเก็บเกี่ยว

• คัดเกรด และบรรจุผลผลิต
• ควบคุมการใชสารเคมี

• ตรวจสอบสารตกคาง

• ระบบมาตรฐานคุณภาพ  GAP, 

GLOBAL GAP, Organic, GMP



- ดินดี

- น้ําดี

- ปาใชสอย

- ปาตนน้าํลําธาร

ฟนฟูสิ่งแวดลอม

สรางรายได

- เรียนรูจากโครงการหลวง

- ฟนฟพูืชทองถิน่

- สรางแหลงอาหารชุมชน Food 
bank

- พัฒนาศักยภาพตลาดชมุชน

พัฒนาความมั่นคง
ทางสังคม

- ปรชัญาเศรษฐกิจ
  พอเพยีง

- แผนชุมชน

- สังคมและวัฒนธรรม
  ทองถิน่

- เครือขายการเรยีนรู

- รายไดพอเพยีง

- ชุมชนเขมแข็ง

- สิ่งแวดลอม

  ยั่งยนื  

 กรอบกลยุทธการพัฒนาพื้นทีสู่งอยางยั่งยืน 

Strategic Frame Work in Sustainable Highland Development 



การบูรณาการแผนและการปฏิบัติงานศูนยพัฒนาโครงการหลวง

แผนพัฒนาตําบลแผนพัฒนาตําบลแผนชุมชนแผนชุมชน

คณะทํางาน

ศูนยพัฒนา

โครงการหลวง

แผนแผนบูรณาบูรณาการการ

หนวยงานของรัฐหนวยงานของรัฐ




