โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง ตาบลแม่สลองนอก อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
มี ห มู่ บ้ า นเป้ า หมาย 25 กลุ่ ม บ้ า น 15 หมู่ บ้ า น ครอบคลุ ม 3 ต าบล 2 อ าเภอ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทาง
ด้านวัฒนธรรมประเพณี และพิธีกรรม ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประกอบด้วย 8 ชนเผ่า ได้แก่
ไทยพื้นราบ จีนยูนาน ไทยใหญ่ อาข่า เย้า ลีซอ ลั้วะ และลาหู่ ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชนส่วนใหญ่
ในพื้นที่ตาบลแม่สลองนอก ประกอบอาชีพหลัก คือ ทาการเกษตรโดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบวิถีเกษตร
ดั้งเดิม ร้อยละ 75 อาชีพรองลงมา คือ รั บจ้างทั่วไปทั้งในและนอกพื้นที่ร้อยละ 20 และมีอาชีพเสริม คือ
การค้ า ขายคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5 ตามล าดั บ ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ชา
กาแฟอราบิก้า ข้าวไร่ พลั บ พลั ม (เชอรี่ ) สุกร และไก่พื้นเมือง มีรายได้เฉลี่ ย 30,000 – 50,000 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี ฐานะความเป็นอยู่ส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจน โดยพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลักในการดาเนินชีวิต
โดยในปี พ.ศ. 2557 เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน การ
วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ และก าหนดโครงการวิ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาใน 4 ประเด็ น ได้ แ ก่
(1) การทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตพืชผัก (2) การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกาจัดหนอน
เจาะล าต้น กาแฟ (3) การคัดพัน ธุ์ข้าวโดยการปลู กข้ าวต้นเดียวในระบบนาน้าน้ อย และ (4) การส ารวจ
รวบรวมความหลากหลายทางชี ว ภาพและภู มิ ปั ญ ญาการใช้ ป ระโยชน์ พื ช ท้ อ งถิ่ น ในชุ ม ชน ทั้ ง นี้ ไ ด้ เ ริ่ ม มี
การทดสอบในบางประเด็น ไปบ้ างแล้ ว ดัง นั้น ในปี พ.ศ. 2558 จึ งมุ่ งเน้น การดาเนิ นงานต่อ เนื่ องภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงศึกษาโอกาสทางการตลาดของผลิตผล
ทางการเกษตรและองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
จากการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สรุปได้ดังนี้
1. การศึกษาโอกาสทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกชุมชนของสินค้าเกษตรในพื้นที่ขยายผล
โครงการหลวงแม่สลอง การวิจัยได้กาหนดชนิดสินค้าเกษตรเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพืชผัก กลุ่มไม้ผลและ
ไม้ยืนต้น กลุ่มกาแฟและเครื่องดื่ม กลุ่มข้าวและพืชไร่ และกลุ่มสัตว์ จากผลการศึกษา พบว่า ในปี พ.ศ. 2557
ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเกษตรในปริมาณมาก บ่งบอกถึงศักยภาพในการทาการตลาดในแต่ละกลุ่มสินค้า
เหล่านี้ คือ (1) กลุ่มพืชผัก ได้แก่ มะเขือเทศท้อ (9,232 กิโลกรัม) พริกขี้หนู (8,117 กิโลกรัม) กะหล่าปลี
(7,749 กิ โ ลกรั ม ) ผั กกาดขาวปลี (6,357 กิ โ ลกรั ม ) เบบี้ฮ่ องเต้ (6,169 กิโ ลกรัม ) และยอดมะระหวาน
(5,241 กิโลกรัม) (2) กลุ่มไม้ผลและไม้ยืนต้น ได้แก่ พลัม /เชอรี่ (90,058 กิโลกรัม) พลับ (5,038 กิโลกรัม)
สตรอเบอรี่ (150 กิโลกรัม) และเสาวรสหวาน (17 กิโลกรัม) (3) กลุ่มกาแฟและเครื่องดื่ม ได้แก่ กาแฟอราบิก้า
(กะลา) (21,060 กิโลกรัม) (4) กลุ่มข้าวและพืชไร่ ได้แก่ ข้าวดอย (31,635 กิโลกรัม) และขิง (3,180 กิโลกรัม)
และ (5) กลุ่มสัตว์ ได้แก่ ไก่ดา (5,467.5 กิโลกรัม) และหมูดา (182,000 กิโลกรัม) ทั้งนี้ตลาดของสินค้าเกษตร
ที่ผลิตภายนอกชุมชนที่จาหน่ายหลักในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลองที่เป็นคู่แข่ง ได้แก่ ตลาดเทอดไท
ตลาดป่าซาง ตลาดแม่สาย ตลาดแม่จันและตลาดบ้านเด่น ส่วนตลาดนอกชุมชนที่สามารถผลิตร่ วมกันกับ
เกษตรกรในพื้นที่ คือ ตลาดโครงการหลวง ได้แก่ เบบี้คอส ฟิลเลย์ และเบบี้ฮ่องเต้นอกจากนี้ยังมีตลาดข้าว
ทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวดอยในอาเภอฝางและอาเภอแม่อาย ผลการศึกษาศักยภาพการผลิตของสินค้าเกษตร
พบว่า สินค้าเกษตรทั้ง 5 กลุ่ม มีศักยภาพที่แตกต่างกัน โดยพบว่ าในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มพืชผักที่มีศักยภาพ
ในการผลิตสูงสุดคือ เบบี้คอส รองลงมาคือ เบบี้ฮ่องเต้ ฟิลเลย์ ผักเลิน มะเขือเทศเนื้อ คะน้า ยอดมะระหวาน
มะเขือเทศท้อ ส่วนพริกขี้หนู กะหล่าปลี และผักกาดขาวปลี ทาการผลิตเพียงเล็กน้อย กลุ่มไม้ผลและไม้ยืนต้น
มีศักยภาพการผลิตสูงสุด คือ พลัม/เชอรี่ พลับ ลิ้นจี่ สตรอเบอรี่ ท้อ ส่วนเสาวรสหวานผลิตได้เพียงเล็กน้อย

กลุ่มกาแฟและเครื่องดื่มที่มีศักยภาพในการผลิตสูงสุดคือ กาแฟอราบิก้า (กะลา) กลุ่มข้าวและพืชไร่มีศักยภาพ
การผลิตสูงสุดคือ ข้าวดอยและขิง ส่วนกลุ่มสัตว์มีศักยภาพการผลิตสูงสุดคือ หมูดา หมูหลุม และไก่ดา
ผลการศึกษาโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรทั้งภายในและภายนอกชุมชน พบว่า สินค้า
เกษตรทั้ง 5 กลุ่ ม มีช่องทางการตลาด 8 ช่ องทาง ได้แก่ (1) ผู้ บริโ ภคในชุม ชน (2) ผู้ บริโ ภคนอกชุมชน
(3) พ่อค้าคนกลาง (4) ร้านค้าในชุมชน (5) ร้านอาหาร/โรงแรมในชุมชน (6) ร้านค้านอกชุมชน (7) รถเร่ และ
(8) โครงการหลวง โดยสิ น ค้ า เกษตรในแต่ ล ะกลุ่ ม มี ช่ อ งทางการตลาดที่ แ ตกต่ า งกั น ตามกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภค
เพื่อกาหนดแนวทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจัดจาหน่ายของสินค้าเกษตรในพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง ดังนี้ 1) กลุ่มพืชผัก พบว่า มะเขือเทศท้อ เบบี้ฮ่องเต้ กะหล่าปลี
ผักกาดขาวปลี และยอดมะระหวาน มีโอกาสทางการตลาดสูงในการจาหน่ายให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและ
ร้ านอาหาร ทั้ง ในและนอกชุม ชนเพื่อ ทดแทนการนาเข้าจากนอกชุม ชนสู งถึ ง 60 – 80 เปอร์เซ็ นต์ ส่ ว น
พริ ก ขี้ ห นู มี โ อกาสในการตลาดที่ สู ง มากในการผลิ ต ในชุ ม ชนและเกื อ บทั้ ง หมดน าเข้ า จากนอกชุ ม ชน
2) กลุ่มผลไม้และไม้ยืนต้น พบว่า พลัม/เชอรี่ มีโอกาสทางการตลาดในการจาหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางทั้งใน
และนอกชุมชนได้มาก เพราะกาลังการผลิตในปัจจุบันพบได้เพียง 6 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตของชุมชน ส่วน
สตรอเบอรี่มีโอกาสทางการตลาดที่สูงในการจาหน่ายให้กับผู้บริโภคในชุมชน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ส่วนพลับ
สามารถท าการตลาดผ่ า นพ่ อค้ าคนกลางได้สู งสุ ด ถึง 99 เปอร์เ ซ็ นต์ 3) กลุ่ ม กาแฟและเครื่ องดื่ ม พบว่ า
กาแฟอราบิก้ามีศักยภาพสูงสุดในการจาหน่ายให้กับพ่ อค้าคนกลางทั้งในและนอกชุมชนสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์
4) กลุ่ ม ข้ า วและพื ช ไร่ พบว่ า ข้ า วดอยมี ศั ก ยภาพสู ง สุ ด ในการจ าหน่ า ยให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคนอกชุ ม ชนสู ง ถึ ง
90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้าวหอมมะลิควรสร้างโอกาสให้กับสินค้าที่ผลิตร่วมกับตลาดในอาเภอฝางและอาเภอ
แม่อาย ส่วนขิงสามารถทาการผลิตให้กับผู้ประกอบการ โรงแรมและวิลล่า ได้สูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ สามารถ
ทดแทนขิงจากนอกชุมชนได้อีกเท่าตัว และ 5) กลุ่มสัตว์ พบว่า ไก่ดามีศักยภาพสูงสุดในการจาหน่ายให้กับ
พ่อค้าคนกลางสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และสามารถทดแทนไก่จากนอกชุมชนได้อีกเท่าตัว
2. การศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
แม่สลอง การศึกษาวิจั ย ครั้ งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพและการเปลี่ ยนแปลงขององค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และศึกษาวิ ถีการดารงชีพ
และเศรษฐกิจท้องถิ่นของชุมชนชาติพันธุ์ในโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง พบว่า สถานภาพของ
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชน ในแต่ละชาติพันธุ์นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้าง
ทางสั งคมของกลุ่ มชาติ พัน ธุ์ ต่า งๆในพื้ น ที่ ไปเป็น สั ง คมเมื อ ง ส่ ว นระบบความสั ม พัน ธ์ท างสั งคมจะแปลง
เปลี่ยนไปตามพื้นที่ดินทาการเกษตร ความต้องการสัญชาติและความเป็นจีน ส่วนวิถีการดารงชีพ วิถีการผลิต
และสภาพเศรษฐกิจท้องถิ่น ของชุมชนชาติพันธุ์ในโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ส ลอง พบว่า วงจร
การผลิตและการกระจายสินค้าในพื้นที่มี การพึ่งพาตนเองในการสร้างตลาดและสร้างความต้องการในพื้นที่ได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากพื้นที่ได้มีอัตลักษณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ผลผลิตที่สาคัญ
1. ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล กาแฟ ข้าว และ สัตว์ ในแต่ละช่วงเวลารายปี
2. รายงานผลการศึกษาความต้องการสินค้าเกษตรของชุมชน 5 กลุ่ม ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล กาแฟ ข้าว และ สัตว์
ในแต่ละช่วงเวลารายปี
3. ผลการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ ของ
สินค้าเกษตร 5 กลุ่ม ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล กาแฟ ข้าว และ สัตว์

4. ผลการวิเคราะห์ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรทั้งภายในและภายนอกชุมชน
5. ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจท้องถิ่น สภาพสังคม วัฒนธรรมประเพณี
และองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ 8 ชาติพันธุ์ ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
6. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาชุมชนในโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. แนวทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางในการจัดจาหน่ายของสินค้าเกษตรกลุ่มพืชผัก พบว่า
พืชที่ควรส่งเสริม คือ มะเขือเทศ ท้อ เบบี้ฮ่องเต้ กะหล่าปลี ผักกาดขาวปลี และยอดมะระหวาน มีโอกาส
ทางการตลาดสูงในการจ าหน่ายให้กับ ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหาร ทั้งในและนอกชุมชนเพื่อ
ทดแทนการนาเข้ามะเขือเทศท้อจากนอกชุมชนสูงถึง 60-80 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ส่วนพริกขี้หนู มีโอกาส
ในการตลาดที่สูงมากในการผลิตในชุมชนและเกือบทั้งหมดนาเข้าจากนอกชุมชน
2. แนวทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางในการจัดจาหน่ายของไม้ผลและไม้ยืนต้น พบว่า พืชที่
ควรส่งเสริม คือ พลัม/เชอรี่ มีโอกาสทางการตลาดในการจาหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางทั้งในและนอกชุมชน
ได้ ม าก สตรอเบอรี่ มี โ อกาสทางการตลาดที่ สู ง ในการจ าหน่ า ยให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคในชุ ม ชน โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยว ส่วนพลับป่าสามารถทาการตลาดผ่านพ่อค้าคนกลางได้สูงสุดถึง 99 เปอร์เซ็นต์
3. แนวทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางในการจัดจาหน่ายของของกาแฟและเครื่องดื่ม พบว่า
กาแฟอราบิ ก้ า มี ศั ก ยภาพสู ง สุ ด ในการจ าหน่ า ยให้ กั บ พ่ อ ค้ า คนกลางทั้ ง ในและนอกชุ ม ชนสู ง ถึ ง
50 เปอร์เซ็นต์
4. แนวทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางในการจัดจาหน่ายของของข้าวและพืชไร่ พบว่า
ข้าวดอยมีศักยภาพสูงสุดในการจาหน่ายให้กับผู้บริโภคนอกชุมชนสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้าวหอมมะลิ
ควรสร้างโอกาสให้กับสินค้าที่ผลิตร่วมกับตลาดในอาเภอฝางและอาเภอแม่อาย ส่วนขิงสามารถทาการผลิต
ให้กับผู้ประกอบการ ได้สูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ สามารถทดแทนขิงจากนอกชุมชนได้อีกเท่าตัว
5. แนวทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางในการจัดจาหน่ายของสัตว์ พบว่า ไก่ดามีศักยภาพ
สูงสุดในการจาหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และสามารถทดแทนไก่ดาจากนอกชุมชน
ได้อีกเท่าตัว
6. ในปี พ.ศ. 2553 พื้น ที่ศึกษาได้ถูกโอนจากที่ดินใช้ประโยชน์ทางการทหารมายังกรมป่าไม้ ซึ่งพื้นที่
ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย พบว่าภูมิปัญญาและองความรู้ที่เปลี่ยนแปลงนั้นก็เพื่อให้ระบบ
ของโครงสร้างของพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีวงจรการผลิตและการบริโภคเบ็ดเสร็จในพื้นที่และสามารถ
ทาการค้ ายั งต่า งประเทศได้ โดยแต่ ล ะกลุ่ ม ชาติพัน ธ์มี ระบบความสั ม พันธ์ ทางการผลิ ตที่ ผ่ า นสถาบั น
ทางสังคม คือ ตลาด การเมือง ศาสนา และเครือญาติ งานวิจัยนี้ได้สร้างความรู้ที่ส่งผลต่อปัจจัยความสาเร็จ
ในพื้นที่ คือด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุนทรียภาพ ด้านหน่วยวิเคราะห์และการจัดการ ด้านภูมิปัญญาภิวัตน์
โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนา
7. ดอยแม่สลองสามารถสร้างรูปแบบของการท่ องเที่ยวที่มีการสร้างอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ในสินค้าเกษตร ที่มี
ความแตกต่าง ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เพื่อให้เกิดความต้องการแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้น การผลักดันให้
เกิ ด การเกษตรที่ มี คุ ณ ภาพ ปลอดภั ย และดี ต่ อ สุ ข ภาพ ก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นพื้ น ที่ การใช้ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อผลักดันการพัฒนานี้เป็นสิ่งสาคัญเพื่อให้เกิดวงจรการผลิต ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ

8. การสร้างการเกษตรให้กลายเป็นสถาบัน ด้วยการสร้างให้สินค้าเหล่านั้นได้รับการยอมรับในระดับต่างๆ เช่น
การนาไปประกวดผลิตผลทางการเกษตรทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมถึงการสร้างสมาคมทาง
การค้า สมาคมทางการเกษตรที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ซึ่งดอยแม่สลองมีความได้เปรียบ
ที่สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างประเทศได้ผ่านทางจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน

ภาพที่ 39 การศึกษาความต้องการสินค้าเกษตรของชุมชน

(ก) วิถีการผลิตแบบเกษตรกรรมแบบยังชีพ

(ข) ชนเผ่ า ลี ซ อในหมู่ บ้ า นเฮโก ซึ่ ง ตั้ งถิ่ น ฐานมาก่ อ นอดี ต
ทหารจีนคณะชาติจะย้ายมาอยู่บนดอยแม่สลอง

(ค)

(ง) ระบบความสั ม พั น ธ์ ท างการผลิ ต ในพื้ น ที่ โ ครงการ
ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง

ล าดั บ ชั้ น ในโครงสร้ า งทางสั งคมของพื้ น ที่ ข ยายผล
โครงการหลวงแม่สลอง

ภาพการศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง

