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สํานักแผนงานและสารสนเทศ ทําใหการจัดทํารายงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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1. ประวัติความเปนมา 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2535 ใหจัดต้ังหนวยงานระดับกองข้ึนใน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อรองรับงานและขยายผลการปฏิบัติงานของ
โครงการหลวงใหเกิดประโยชนกวางขวางออกไป   
 ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 109 ตอนท่ี 70 
วันท่ี 15 มิถุนายน 2535 ใหจัดต้ังกองพัฒนาเกษตรท่ีสูงเปนสวนราชการภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว เพื่อทําหนาท่ีประสานงานกับ
มูลนิธิโครงการหลวง รวมท้ังรับงานบางสวนจากมูลนิธิโครงการหลวงมาดําเนินการ เพื่อสนอง
พระราชดําริท่ีจะใหโครงการหลวงดําเนินงานดวยความม่ันคงตอไป กองพัฒนาเกษตรที่สูงได
ดําเนินงานรองรับและสนับสนุนงานโครงการหลวงโดยไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ดําเนินงานต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2536เปนตนมา 
 ในป พ.ศ. 2545 กองพัฒนาเกษตรท่ีสูงไดยกฐานะเปนสํานักพัฒนาเกษตรท่ีสูง ตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545
วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกา จัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
(องคการมหาชน) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 122 ตอนท่ี 95 ก วันท่ี 14 ตุลาคม 2548 
และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2548 เปนตนไป โดยมาตรา 44 ใหมีการโอนบรรดา กิจการ 
ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรที่สูง ซ่ึงเปนโครงการหลวงท่ีมีอยูในวันท่ีพระราช
กฤษฎีกานี้ใชบังคับ เวนแตงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําท่ียังมีผูคุมครองอยูไปเปน
ของสถาบัน  

และเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2549 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหโอนกิจการทรัพยสิน สิทธิ หนี้ 
และงบประมาณของสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไปเปน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) 
2. วิสัยทัศน  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีในการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นท่ีสูง
อยางยั่งยืน เนนสนับสนุนภารกิจของโครงการหลวง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณการและเกิด
ความสมดุลท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 
3. พันธกิจ 

1. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวง 
2. รักษาและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังรักษาคุณคาและสรางประโยชนจาก

ความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นท่ีสูง 
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3. สงเสริมการถายทอดองคความรูและพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน เพื่อให
ชุมชนมีความเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับแนวทางของ
โครงการหลวง รวมท้ังการสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟู
และรักษาส่ิงแวดลอม 

4. เสริมสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปล่ียนการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง ท้ังภายใน
และตางประเทศ 

4. ยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา 
2. ยุทธศาสตรการถายทอดความรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5. วัตถุประสงคของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
1. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง 
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษาภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ตลอดจนรักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นท่ีสูง 
3. สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวของ และภาคเอกชนท้ังในประเทศและ
ตางประเทศในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและการถายทอดขอมูลและเทคโนโลยี
บนพื้นที่สูงท่ีเหมาะสมสูชุมชน 

4. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงอยางครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑการ
ขนสงสินคา ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและสงเสริมการดําเนินการดังกลาว 

5. รวมมือและแลกเปล่ียนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูงในระดับ
นานาชาติ 

6. ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการในดานตางๆท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
พื้นที่สูงท่ีไดจากการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา 

7. สนับสนุนและดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคาโครงการหลวง 
และสินคาในโครงการของสถาบันจากหนวยงานในประเทศและตางประเทศ รวมท้ัง
ดําเนินการใหมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคาและทรัพยสินทางปญญา
อ่ืนๆท้ังในประเทศและตางประเทศ 



ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (1) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

ฝายคลัง 

ฝายพัสดุและอาคาร 

ฝายบุคคล 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คณะที่ปรึกษาพิเศษ หนวยตรวจสอบภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 

ฝายธุรการ 

กลุมแผนงานและพฒันาโครงการ 

กลุมติดตามและประเมินผล 

ศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

กลุมความรวมมือระหวางประเทศ 

กลุมโครงการวิจัยและพัฒนา 

ศูนยจัดการองคความรูและการเรียนรูบนพื้นที่สูง 

สํานักพัฒนา (6) สํานักวิจัย (6) สํานักแผนงานและสารสนเทศ (7) สํานักอํานวยการ (27) ผูเชีย่วชาญสถาบัน (4) 

โครงสรางและอัตรากําลังสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ณ วันที ่30 กันยายน 2549 

สํานักงานกรุงเทพ (3) 

กลุมปฏิบัตกิารโครงการ 1 

กลุมปฏิบัตกิารโครงการ 2 

กลุมสงเสริมธุรกิจและการตลาด 
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หนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนงาน 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) 

 
1. หนวยงานตรวจสอบภายใน 

หนวยงานตรวจสอบภายใน  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบการดําเนินงานของ
สถาบันในดานการบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี หลักฐานเอกสารเพื่อใหถูกตอง
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของและสอดคลองกับแผนงานโครงการและนโยบาย รวมท้ัง
กําหนดหลักเกณฑการประเมินความเส่ียง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และ
เทคนิควิธีการตรวจสอบเสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการควบคุมภายใน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาขอบกพรองท่ีตรวจพบและแนวทางการปองกันและแกไขตอ
ผูอํานวยการโดยเร็ว 

 

2. หนวยงานเลขานุการบริหาร 
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและชวยเหลือนักบริหาร การ
ประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้งงานวิเทศสัมพันธของสถาบัน ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมายหรือเกี่ยวของ 
 

3. สํานักอํานวยการ 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานบุคคล งาน

บริหารงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ อาคาร ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

4.  สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดําเนินงานดานการวางแผนงบประมาณ ประสานกับหนวยงานท้ัง

ภายในและภายนอกใหเกิดการจัดทําแผน การจัดทํารายงานประจําป การติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
พื้นที่สูง 

 

5. สํานักวิจัย  
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางการวิจัยเกษตรที่สูง สนับสนุน
และสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นท่ีสูง เพื่อการพัฒนาและอนุรักษพื้นท่ีสูงอยางยั่งยืน โดย
รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษาที่
เกี่ยวของ และภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและจดัการ
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6. สํานักพัฒนา 
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ในการสงเสริมและสนับสนุนงานโครงการหลวง การถายทอด
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการชุมชน การใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา และใหบริการดานตางๆ 
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นท่ีสูงท่ีไดจากการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา ท้ังดานการตลาด การผลิต 
มาตรฐานผลิตภัณฑ การขนสงสินคา ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและสงเสริมกิจกรรมดังกลาว 
สนับสนุนและดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคาโครงการหลวง และสินคา
ของสถาบันจากหนวยงานในประเทศ และตางประเทศ 
 

7. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกและชวยเหลือและปฏิบัติงาน
ธุรการของคณะกรรมการรวมท้ังประสานการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดย
ปฏิบัติงานท่ีสํานักงานท่ีกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายหรือท่ี
เกี่ยวของ 
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คณะกรรมการสถาบันวิจัยคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงะพัฒนาพ้ืนที่สูง  แล
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นายปติพงศ   พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
ประธานคณะกรรมการ 

นายบรรพต  หงษทอง 
กรรมการ 

นายสมพล พันธุมณี 
กรรมการ 

พลเอกนิพนธ  ภารัญนิตย 
กรรมการ 

นายดุสิต  นนทะนาคร 
กรรมการ 

นายพงษศักดิ์  อังกสิทธ์ิ 
กรรมการ 

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
กรรมการ 

นายพงศโพยม  วาศภูติ 
กรรมการ 

นายสุทัศน  ปล้ืมปญญา 
กรรมการและเลขานุการ 

นายวิโรจ  อ่ิมพิทักษ 
กรรมการ 
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นายสุทัศน ปล้ืมปญญา   

 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
 
 
 

 
 
 
     
 

   นางสาวจารุวรรณ นันทพงษ                     นางอนงค ปรงัเขยีว 

ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ                                       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 
 
 
 

 
   
 นางพูนสุข คาํภา           นางทัศนยี  ศรีมงคล 

ปฏิบตัิหนาท่ีผูอํานวยการสํานักวิจัย     ผูอํานวยการสํานักพัฒนา 
 
 
 
 
              
 

   นางนิพัธิ  อ้ือเศรษฐศักดิ์ 

             หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน        

คณะผูบริหารคณะผูบริหาร  



 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2  
ผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

2.1 การใชจายงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 การใชจายงบประมาณ 
 

แสดงงบประมาณท่ีไดรับและผลการใชจายงบประมาณป พ.ศ. 2549 จําแนกตามหมวดรายจาย ดงันี ้
 

หมวดรายจาย งบประมาณป 2549 ผลการใชจายงบประมาณ 

1. งบบุคลากร 12,205,200 14,304,548.68 

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา  12,147,103.07 

1.2 คาจางช่ัวคราว  2,157,445.61 

2.งบดําเนนิงาน 31,743,455 17,773,964.49 

2.1 คาตอบแทน 2,127,300 1,878,192.76 

2.2 คาใชสอย 26,228,340 12,101,699.02 
2.3 คาวัสด ุ 2,721,815 3,192,536.76 
2.2 คาสาธารณูปโภค 666,000 601,535.95 

รวม 43,948,655 32,078,513.17 
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แสดงงบประมาณรายจายประจําป 2549 
 
 
 

งบบุคลากร 
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งบดําเนินงาน

72%
 
 
 

 แผนภูมิแสดงงบประมาณท่ีไดรับและผลการใชจายงบประมาณป 2549 จําแนกตามหมวดรายจาย 
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 9 



 
 
 
 
 
 

2.2 การสนับสนุนงานโครงการหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2.2 การสนับสนุนงานโครงการหลวง 

 
พันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูง (องคการมหาชน) 
 หลักคือ การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง สงเสริมและ
ประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง และหนวยงานที่เกี่ยวของในการศึกษา คนควา วิจัย 
พัฒนาและถายทอดขอมูล เทคโนโลยีบนพื้นท่ีสูงท่ีเหมาะสมสูชุมชน สงเสริมการถายทอดองค
ความรูและพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง ภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับแนวทางของโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง จึง
ไดสนับสนุนการบริหารจัดการเรงบูรณาการและพัฒนาประสิทธิภาพการสงเสริมการปลูกพืชและ
เล้ียงสัตวในพื้นท่ีโครงการหลวง ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน 36 ศูนย ใน
พื้นที่ 5 จังหวัด 
 
พื้นท่ีศูนยพฒันาโครงการหลวง 
 ศูนยพัฒนาโครงการหลวง มีท้ังหมดจํานวน 36  ศูนย ตั้งอยูในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม จํานวน 26 ศูนย จังหวัดเชียงราย จํานวน 6 ศูนย จังหวัดพะเยา 
จํานวน 1 ศูนย จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 2 ศูนย และจังหวัดลําพูน จํานวน 1 ศูนย ครอบคลุม
พื้นท่ีท้ังหมด 21 อําเภอ และประชากรจํานวน 134,399 คน พื้นท่ีสวนใหญอยูในระดับความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลเกินกวา 800 เมตร มีสภาพเปนพื้นท่ีในหุบเขาหรือพื้นท่ีตามเชิงเขาท่ีมีความลาดชัน 
อยูในทองถ่ินทุรกันดารท่ีหางไกลจากชุมชนท่ัวไป ซ่ึงแบงกลุมพื้นท่ีของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ออกเปน 3 กลุม ไดดังนี้ 

1. พื้นที่กลุมศูนยท่ีมีระดับความสูงคอนขางมาก (ระดับความสูงเกิน 1,000 เมตร) 
 ประกอบดวยศูนยพัฒนาโครงการหลวงท้ังหมด จํานวน 14 ศูนย ไดแก อางขาง แก
นอย มอนเงาะ หนองหอย ขุนวาง แมแฮ ปางอุง อินทนนท หวยสมปอย ขุนแปะ แมโถ แมปูนหลวง 
หวยน้ําขุน และแมลานอย 

2. พื้นที่ศูนยท่ีมีระดับความสูงปานกลาง (ระดับความสูงระหวาง 800-1,000 เมตร)  
 ประกอบดวยศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน 8 ศูนย ไดแก ปาเม่ียง แมสาใหม วัด
จันทร ปางดะ ทุงหลวง หวยน้ําริน หวยแลงและแมสะเรียง 

3. พื้นที่กลุมศูนยท่ีมีระดับความสูงคอนขางตํ่า (ระดับความสูง 400-800 เมตร)  
 ประกอบดวยศูนยพัฒนาโครงการหลวงจํานวน 14 ศูนย ไดแก หวยเส้ียว หวยลึก 
หนองเขียว แมหลอด หมอกจาม ตีนตก แมทาเหนือ แมสะปอก ทุงเริง ทุงเรา พระบาทหวยตม ปง
คา หวยโปง และสะโงะ 
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แผนท่ี 1 แสดงท่ีตัง้ศูนยพฒันาโครงการหลวงในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
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 สรุปผลการดําเนินงานดานการพัฒนา (1) 
 
 

เจาหนาท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงไดรับมอบหมายใหเปนเลขานุการคณะทํางานศูนย
พัฒนาโครงการหลวง ไดดําเนินการตามกิจกรรมหลักสรุปไดดังนี้ 

1. จัดประชุมคณะทํางานศูนยพัฒนาโครงการหลวง 36 ศูนย ท้ังหมดจํานวน 106 คร้ัง 
เพื่อติดตามความกาวหนาของการพัฒนาของศูนยโดยเฉล่ีย ศูนยละ 3 คร้ังตอป  
2. ติดตามใหคําแนะนําการปฏิบัติงานและประสานการปฏิบัติงานศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง 36 ศูนย ท้ังหมดจํานวน 179 คร้ัง เฉล่ียศูนยละ 5 คร้ังตอป  
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แผนภมูิที ่1 แสดงจํานวนครั้งในการประชุมคณะทํางานศูนยฯ 

แมสาใหม; 0

หวยลึก; 0

ตีนตก; 3

ทุงเรา; 1

ปางอุง; 3

ทุงหลวง; 2ขุนวาง; 3 หวยน้ําขุน; 3
มอนเงาะ; 0

ขุนแปะ; 2 หนองหอย; 0
แมแพะ; 2

อินทนนท; 0

แมหลอด; 2

ปาเมี่ยง; 3

อางขาง; 0

หวยสมปอย; 2

แมทาเหนือ; 3

แมแฮ; 4

หมอกจาม; 3

สะโงะ; 3

หวยแลง; 3

พระบาทหวยตม; 4

ปงคา; 4

หนองเขียว; 4

แกนอย; 4

หวยน้ําริน; 4

หวยโปง; 4

แมสะปอก; 2

หวยเสี้ยว; 4

ทุงเริง; 4

วัดจันทร; 4

แมสะเรียง; 2

แมลานอย; 2

แมโถ; 2
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หวยน้ําริน; 6
ปงคา; 4

หวยโปง; 6

มอนเงาะ; 4

แมโถ; 3
แมปูนหลวง; 6

หวยน้ําขุน; 5

หมอกจาม; 6
หนองเขียว; 8

วัดจันทร; 5
แมแฮ; 10

แมสะเรียง; 4

แมสะปอก; 6
แมลานอย; 4

แมทาเหนือ; 30

พระบาทหวยตม; 5

แมแพะ; 0

ปาเมี่ยง; 0

ปางอุง; 3

ทุงหลวง; 5

ทุงเริง; 4

ตีนตก; 0

ทุงเรา; 2
ขุนวาง; 5

ขุนแปะ; 2
แกนอย; 8

อางขาง; 0
อินทนนท; 0

แมสาใหม; 0

สะโงะ; 8หวยสมปอย; 0

หวยเสี้ยว; 4

หวยแลง; 6

 

แผนภมูิที ่2 แสดงจํานวนครั้งในการติดตามใหคําแนะนําการปฏิบัติงาน 



 
 

สรุปผลการดําเนินงานในภาคการเกษตร (2) 

1. ตรวจวิเคราะหสารเคมีเกษตรตกคางในแหลงน้ํา  3 ลุมน้ําไดแก แมสา จํานวน  5 ตัวอยาง /ฤดู แม
กลางจํานวน 4 ตัวอยาง/ฤดู และแมวาง จํานวน 5 ตัวอยาง/ฤดู รวม 42 ตัวอยางโดยจัดเก็บในชวงฤดู
หนาว (ธันวาคม 2548) ฤดูแลง (เมษายน 2549) และฤดูฝน (สิงหาคม 2549) และนําไปวิเคราะหหา
สารฆาแมลงกลุมตางๆ 4 กลุม ไดแก กลุม orggnochlorine, organaphosphase, carbarmate และ 
pyretroid รวมจํานวน 29 ชนิด รวมท้ังวิเคราะหคา BOD, NO3-N, NH3-N และเช้ือแบคทีเรียชนิด
ตางๆ พรอมท้ังไดทําการวิเคราะหปริมาณสารโลหะหนักของท้ัง 3 ลุมน้ําในชวงฤดูฝนอีกดวย 
พบวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑปลอดภัย 
  

  
ภาพท่ี 1 การเก็บตัวอยางนํ้าท่ีลุมนํ้าแมกลางชวงฤดูหนาว ภาพท่ี 2 จุดเก็บตัวอยางนํ้าท่ีลุมนํ้าแมวางชวงฤดูหนาว 

            

 
2. จัดทําระบบการสอบทวนยอนกลับในผลไมทุกชนิด ทําใหสามารถบงบอกท่ีมาของ

ผลไมท่ีวางจําหนายได เปนการสรางความเช่ือม่ันแกผูบริโภคและสงเสริมดานการตลาดไมผล  
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               3. รวมกับมูลนิธิโครงการหลวงและกรมวิชาการ
เกษตร ทําการพัฒนาการผลิตไมผลเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ โดยดําเนินการระบบการเพาะปลูกท่ีดี : GAP ในไม
ผล 6 ชนิดคือ พีช สตรอเบอร่ี พลับ อะโวกาโด เสาวรส
รับประทานสด  และเสาวรสโรงงาน ในศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง 37  แหง เกษตรกร จํานวน1,810 ราย ผลการดําเนินงาน
ไดรับใบรับรองอาหารปลอดภัย และใบรับรองแหลงผลิตพืช
ท้ัง 6 ชนิดเปนระยะเวลา 2 ปตั้งแตวันท่ี 24 มกราคม 2549 ถึง 23  มกราคม 2552 

4. ขยายผลการปลูกผักอินทรียไปยังศูนยพัฒนาโครงการหลวงจากเดิม 6 แหง เปน 17 แหง 
มีปริมาณผลผลิตผักอินทรีย จํานวน 22 ชนิด  ปริมาณ 444.94 ตัน  คิดเปนมูลคา 6.93 ลานบาท 
พื้นท่ีรวม  528  ไร โดยมีเกษตรกรเขารวมโครงการทั้งส้ิน 252 คน และไดดําเนินการขอรับ
มาตรฐานเกษตรอินทรียประเทศไทยจากกรมวิชาการเกษตร ซ่ึงเปนการขอรับรองตอเนื่อง 6แหง 
และขอรับรองใหม 11 แหง  นอกจากนี้ในการขยายผลการสงเสริมการปลูกผักอินทรียไปยังพ้ืนท่ี
ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีเกษตรกรสนใจเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึนจาก 
48 คน เปน 146 คน  

5. เกษตรกรจํานวน 15 ราย เล้ียงกระตาย เปนกิจกรรมเสริมอาชีพ โดยใชอาหารพ้ืนบาน 
และเศษผัก สามารถผลิตกระตายขายเปนการคา 991 ตัว น้ําหนัก 2,477.5 กิโลกรัม มูลคา 190,160 
บาท และมีกระตายบริโภคในครัวเรือนในอัตราเฉล่ียครอบครัวละ 50 กิโลกรัม 

6.การประสานงานและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน โดยปรับปรุงทะเบียนผูปลูกชาจีน 
จํานวน 2 ศูนย จากจํานวนศูนยฯ ท่ีปลูกท้ังส้ิน 5 
ศูนย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดชะลอการ
สงเสริมปลูกใหมแตเนนใหเกษตรกรดูแลรักษา
แปลงเดิม ซ่ึงมีจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกชาจีนท้ังส้ิน 
340 ไร จําแนกเปน พันธุหยวนจืออูหลง จํานวน 
159 ไร, พันธุเบอร 12 จํานวน 176 ไร และพันธุ
ลูกผสม จํานวน 5 ราย โดยมีเกษตรกรผูปลูกท้ังส้ิน 213 ครัวเรือน  และ ปรับปรุงทะเบียนผูปลูก
กาฟอราบิกา จํานวน 7 ศูนย จากจํานวนศูนยฯ ท่ีปลูกท้ังส้ิน 21 ศูนย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได
ชะลอการสงเสริมปลูกใหม แตเนนใหเกษตรกรดูแลรักษาแปลงเดิม ซ่ึงมีท้ังส้ิน 4,305 ไร จํานวน 
1,722,060 ตน และเกษตรกรผูปลูก จํานวน 2,117 ครัวเรือน 
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7. ประสานงานการรวบรวม แปรรูป คัด
บรรจุและจําหนายผลผลิต 
 (1) ชาจีน – ใบชาสด จํานวน 28,591.30 
กิโลกรัม มูลคาคืนเกษตรกร 1,513,088.50 บาท 
จําแนกเปน  พันธุหยวนจืออูหลง  จํานวน 9,432 
กิโลกรัม มูลคา 754,560 บาท พันธุเบอร 12 จํานวน 
18,547.50 กิโลกรัม มูลคา 741,900 บาท และพันธุ
ลูกผสม จํานวน 611.80 กิโลกรัม มูลคา 16,628.50 บาท 
 (2) กาแฟอราบิกา – จํานวน 226,125 กิโลกรัม (กาแฟกะลา) มูลคาคืนเกษตรกร 18,949,216 
บาท 

 8. จากการดําเนินกิจกรรมของโครงการจัดท่ีดินทํากินในป 2549 ทําใหสามารถกําหนดเขต
พื้นท่ีเกษตรแยกออกจากพื้นท่ีปาไดอยางชัดเจน ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการปกเสาแนว
เขต โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และมีขอมูลพื้นท่ีทํากินของหมูบานหรือกลุม
หมูบาน (แปลงรวม) โดยจําแนกเปนขอมูลพ้ืนท่ีของเกษตรกรรายแปลง สภาพการใชประโยชน
ท่ีดิน และขนาดการถือครอง สามารถใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการในการพัฒนาไดอยาง
เหมาะสม ดําเนินการโดย สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ในพื้นท่ี 7 ศูนยฯ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 4 ศูนย อีก 3 ศูนย อยูในระหวางการดําเนินการ ทําใหลดความขัดแยงในการใชที่ดินใน

พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
9. จากการดําเนินงานโครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการ

หลวง ในป 2549 ทําให เกษตรกรไดรับการรับรองระบบการผลิตโครงการอาหารปลอดภัย (Food 
safety) ดานพืชและรับรองแหลงผลิตพืชผักและสมุนไพรสด จํานวน 36 แหงจากกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําป 2549/2550 ซ่ึงพื้นที่ดังกลาวกระจายอยูใน 5 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงใหม เชียงราย พะเยา ลําพูน และแมฮองสอน มีเกษตรกรในระบบการ
จัดการคุณภาพพืชผักโครงการหลวงจากป 2547 จํานวน 2,611 คน พื้นท่ีปลูก 7,293.62 ไร เพิ่มเปน 
3,184 คน พื้นท่ีปลูก 8,081 ไร ในป 2549ชนิดพืชผักและสมุนไพรที่สงเสริมมีจํานวน 68 ชนิด 10 
กลุมพืช ไดแก กลุมผักกาดหอม 8 ชนิด กลุมกะหลํ่า 12 ชนิด กลุมแครอท 5 ชนิด กลุมถ่ัว 5 ชนิด 
กลุมแตงฟก 6 ชนิด กลุมปวยเหล็ง 2 ชนิด กลุมหอมกระเทียม 4 ชนิด กลุมขาวโพด 2 ชนิด กลุม
พริกมะเขือ 4 ชนิด และกลุมสมุนไพร 20 ชนิด และมูลนิธิโครงการหลวงไดรับการรับรองระบบ
การผลิตโครงการอาหารปลอดภัยดานพืชและรับรองแหลงผลิตไมผล จํานวน 20 แหง จากกรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ แลวตั้งแตเดือนมกราคม 2549 เปนระยะเวลา 2 ป 

 

 17 



    10.  ผลิตกลาไม เพื่อรองรับความตองการของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง รวมท้ังไดสนับสนุน
เมล็ดพันธุ วัสดุอุปกรณในการเพาะชํากลาไม เปนตน 
โดยมีแหลงผลิตกลาไมหลัก ไดแก สถานีเกษตรหลวงอาง
ขาง แปลงเพาะชําไรนาสาธิตแมเหียะ และสถานีเกษตร
หลวงปางดะ สามารถผลิตกลาไมไดประมาณ 150,000 
ตน อีกท้ังไดกระจายการผลิตกลาไปตามศูนยพัฒนา
โครงการหลวงท่ีมีศักยภาพ จํานวน 8 แหง เพื่อลดปญหา
ดานการขนสง สนับสนุนวัสดุและอุปกรณสําหรับเพาะชํา
กลาไมสําหรับบางศูนยฯท่ีสามารถเพาะชํากลาไดเอง เชน 
เมล็ดพันธุไมโตเร็ว   ปุยหมัก  แกลบดํา  พลาสติกใส 
พลาสติกดํา ถุงเพาะเมล็ด เคร่ืองมือการตัดแตงกิ่ง เปนตน 
เพื่อสนับสนุนกลาพันธุไม และจูงใจใหเกษตรกรหันมา
สนใจการปลูกปาชาวบานมากข้ึน 
     
      11. เกษตรกรท่ีปลูกปาชาวบานสามารถนําไมท่ี
ปลูกไปใชประโยชน เชน ทําฟน เผาถาน ทําคางปลูกเสาวรส ปลูกแตงกวา ถ่ัวฝกยาว เรือนเพาะชํา 
คอกสุกร เลาไก เพาะเห็ด ทําร้ัว เปนตน จํานวน 57 ราย และ ฟนฟูสภาพปาบริเวณตนน้ําลําธาร และ
เปนแหลงผลิตน้ําท่ีสําคัญ ปองกันการพังทลายของดินและรักษาความอุดมสมบูรณของดินบนพ้ืนท่ี
ลาดชัน รักษาส่ิงแวดลอมทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีปาไมเพิ่มมากข้ึน เปนคลัง
อาหารใหกับเกษตรกรชาวเขาในพ้ืนท่ี ตามแนวทางการปลูกปา 3 อยาง แตไดประโยชน 4 อยางและ
เปนแหลงทองเท่ียวธรรมชาติท่ีสวยงาม  ทําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีรายไดจากการปลูกพืชควบใน
แปลงปลูกปาชาวบานฯ หรือปลูกในระบบวนเกษตร ปลูกเพื่อเปนแนวบังลม เปนแนวร้ัว แนวถนน 
รวมท้ังเปนแหลงปลูกรวบรวมพืชสมุนไพรตางๆ ดวย 
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1. จัดฝกอบรมเจาหนาท่ีของมูลนิธิโครงการหลวง และเกษตรกร เกี่ยวกับพืชผักและ
สมุนไพรบนพื้นท่ีสูง  จํานวน 14 คร้ัง เร่ือง ผูเขาอบรม 445 คน 
 2. จัดการอบรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไมผลแกเจาหนาท่ีไมผลและผูเกี่ยวของ 2 
คร้ัง ผูเขารวมประชุมรวมท้ังส้ิน 114 คน 

3. ติดตามใหคําแนะนําทางวิชาการและการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีสงเสริมไมผลและเกษตรกรใน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตางๆ ท้ัง 37 ศูนย และ
สนับสนุนกิจกรรมการจัดฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตไมผล ของงานไมผลโครงการหลวง โดยมีการ
อบรมเจาหนาท่ีไมผล 7 คร้ัง ผูเขาอบรม จํานวน 266 คน
และการฝกอบรมเกษตรกร 42 คร้ัง จํานวน 1,521 ราย  

 
 

    
 
 
 
 
 

  
 
4. ฝกอบรมเจาหนาท่ีและเกษตรกร เร่ืองผักอินทรีย  
จํานวน 6 คร้ัง ผูเขาอบรม 321 คน 
 
 
 
5. จัดฝกอบรมเจาหนาท่ีประเทศอัฟกานิสถาน หลักสูตรการอนุรักษดินและน้ําและการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Soil and Water Conservation and Integrated Pest Management) 

การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
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6. ฝกอบรมเจาหนาท่ีฝายงานไมดอก  มูลนิธิโครงการหลวง  จํานวน 2  คร้ัง ผูเขารวมอบรม จํานวน 
83   คน    
  

7.  จัดอบรมเจาหนาท่ีสงเสริมและเกษตรกร 
เร่ืองการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตชาจีน และ
เร่ืองการพัฒนาทักษะและเรียนรูเทคนิควิธีการ
แปรรูปชาจีน จํานวน 8 คร้ัง ในพ้ืนท่ี 5 ศูนย 

 2 แหง มีผูเขาอบรม

ุงคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิก

และโรงงานชาของเอกชน
ท้ังส้ิน 186 คน  
 

8. จัดอบรมเจาหนาท่ีสงเสริมและเกษตรกร
เร่ืองการปรับปร าและกาแฟอินทรีย จํานวน 13 คร้ัง ผูเขาอบรม 549 
น 

ะบบการเพาะปลูกท่ีดี
นไรนา ซ่ึงคํานึงถึงความปลอดภัยของผลผลิต ผูปลูก ผูบริโภค และส่ิงแวดลอม 

ค
 

9. จัดฝกอบรมเกษตรกรสมาชิกการเพาะปลูกท่ีดี (GAP) พืชผัก ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงจํานวน 
36 ศูนย ชวงเดือน มกราคม - มีนาคม 2549 โดยมีเกษตรกรเขารวมจํานวน 1,814 คน เปนผลทําให
เกษตรกรไดรับทราบและนําไปปรับใชในการผลิตผักใหถูกตองตามเกณฑของร
ใ
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 การรวบรวมองคความรูและเอกสารเผยแพรทางวิชาการ 
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กผักและสมุนไพร 5 เร่ือง ไดแก การปลูกเซเลอร่ี สวีทเบซิล  พริก

หวาน  แ
ความรูและเรียบเรียงจดัพิมพหนังสือวิชาการและเอกสารเผยแพรเกีย่วกับไม

ผล จํานวน 8 

ั้นมาตรฐาน
คุณ

 

ุณภาพผลผลิตพลับ 

การตางๆ เพ่ือใหมีความถูกตองครบถวน และสามารถนําไปใชประโยชน
ไดอยาง

4. จัดทํา นทรีย 

1. จัดทําวีดีทัศนการปลู
ตงกวา และบลอคโคล่ี 
2.รวบรวมองค

เร่ือง คือ 
1) หนังสือ เร่ือง อะโวกาโด  
2) หนังสือเร่ือง มะมวงบนพื้นท่ีสูง  
 3)หนังสือเร่ืองคูมือเก็บเกีย่วและช
ภาพผลผลิตไมผลโครงการหลวง 
 4) แผนพับ เร่ือง การตัดแตงกิ่งไมผล 
 5) แผนพับ เร่ือง การจัดทรงตนกิ่งไมผล
 6) แผนพับ เร่ือง การเปล่ียนยอดไมผล 
 7) แผนพับ เร่ือง การปรับปรุงค
 8) แผนพับ เร่ือง อะโวกาโด 

 3. รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลไมผล ในดานตางๆไดแก ดานการสงเสริม การวิจัย
การตลาด และขอมูลวิชา

มีประสิทธิภาพ 
ส่ือประชาสัมพันธ เกี่ยวกับผักอิ
- แผนปลิว จํานวน 3,000 แผน 
- โปสเตอรผักอินทรียโครงการหลวง 1 แผน 
- แผนพับผักอินทรียโครงการหลวง จํานวน 10,000 แผน 

5. จัดทํา Website (www.adkn.org )และ Newsletters เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารเร่ือง 
arketing Commercialization and Sustainable Agriculture รวม 3 ฉบับ 

 
M

http://www.adkn.org/


 

 
 

   จากการดําเนินงานของโครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพื้นท่ีโครงการหลวง ในป 2549 
นั้นทําให มีจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนจากป  2548  คิดเปน 20.44   เปอรเซ็นต (นักทองเท่ียวชาว
ไทย) และคิดเปน 63.43 เปอรเซ็นต (นักทองเท่ียวตางประเทศ) ทําใหชุมชนมีรายไดจากการ
ทองเท่ียวเพิ่มข้ึนจากป  2548  คิดเปน 16.63 เปอรเซ็นต 
 
 
 

1. การฟนฟแูละอนุรักษวฒันธรรมชนเผา (รวมกับโครงการหัตถกรรมของโครงการหลวง) เพื่อ
เสริมความรูแกชุมชนในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑทองถ่ินของตนเอง และมีรายไดเสริม
จากการผลิตช้ินงานดังกลาว โดยไดดําเนินการจัด 3 คร้ัง  ในหวัขอเร่ือง  “การแปรรูปผลิตภัณฑจาก

ผา”  มีผูเขาอบรมท้ังส้ิน   67 คน   

   

(3) สรุปผลการดําเนินงานนอกภาคการเกษตร 

การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

2. การสงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการและผูนําชุมชน  เพื่อสงเสริมใหกรรมการและผูนํา
ชุมชนไดเรียนรูและมีสวนรวมในการดําเนินงานกิจกรรมการจัดการการทองเท่ียวรวมกับเครือขาย
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเพื่อการบริการการทองเท่ียวและสนับสนุนการรวมตัวเปนกลุมเครือขาย
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง  เพื่อประสานงานการจัดการและบริหารงานทองเท่ียว  โดยมี
คณะกรรมการโครงขายดานการทองเท่ียวในพื้นท่ีกลุมศูนย ซ่ึงไดดําเนินการ  6  คร้ัง  
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3. การพัฒนาผูประกอบการในทองถ่ินหลักสูตรการเปนเจาบานท่ีดี เพื่อท่ีจะปฏิบัตงิานสนับสนุน
กิจกรรมการทองเท่ียว เชน ไกดทองถ่ิน กรรมการผูนําชุมชน ซ่ึงเปนผูใหการบริการหรือเปนผู
ประสานกิจกรรมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม เกิดความเขาใจท่ีดีแกนักทองเท่ียว
และมีความประทับใจในการท่ีจะกลับมาทองเท่ียวซํ้าอีกคร้ัง ซ่ึงไดดําเนินการจดั 3 คร้ัง  มีผูเขารวม
ประชุมจํานวนท้ังส้ิน  122  คน   

 

 

 

 

 
 
 
4. การพัฒนามัคคุเทศกทองถ่ินโครงการหลวง เพื่อสงเสริมความรูและพัฒนาทักษะการใหบริการ
นักทองเท่ียวไดอยางเหมาะสม เกิดความเขาใจและความประทับใจ และสงเสริมใหชุมชนไดเกิด
ความเขาใจและรวมมือในการถายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีท่ีเหมาะสม เผยแพรแก
บุคคลภายนอก จัด 2 คร้ัง  มีผูเขาอบรมท้ังส้ิน 128  คน   

 

 

 

 

 

 

5. การพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว เพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับงานดานการทองเท่ียว  ใหเกดิ
แนวทางในการสนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียวรวมกับชุมชน  อีกท้ังเปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว และสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีโครงการหลวง โดยไดดําเนินการจัด 2 คร้ัง มีผูเขารวมประชุม  

จํานวน  77  คน   
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1. จัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรแหลงทองเท่ียวในภาพรวม รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง กระทรวง
เกษตรและสหกรณและหนวยงานตางๆ ซ่ึงไดดําเนินการ 12 คร้ัง   

 

 
2. เผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวและสินคาโครงการหลวงในตางประเทศ  เพื่อสงเสริม
และเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับงานโครงการหลวง เผยแพร
แหลงทองเท่ียวโครงการหลวงใหเปนท่ีรูจักในฐานะแหลงทองเท่ียวใหมท่ีมีความงดงามทาง
ธรรมชาติ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเดินทางไดตลอดป รวมท้ัง
การเผยแพรสินคาโครงการหลวง ซ่ึงมีคุณภาพสูงใหเปนท่ีรูจักแพรหลายและผลักดันใหมีการ
สงออกไปสูตลาดตางประเทศ โดยกลุมเปาหมาย ประมาณ 400 คน  
 

3.  การจัดทําฐานขอมูลดานการทองเท่ียวในพื้นท่ีโครงการหลวง  เพื่อรวบรวม  จัดระบบและ
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม  บุคลากร  สถิติดานการทองเท่ียว  ทรัพยากรดานการทองเท่ียวและ
การเผยแพรประชาสัมพันธตางๆ โดยไดจัดทําระบบฐานขอมูล 5 ฐาน ซ่ึงประกอบดวย ฐานขอมูล
กิจกรรม/โครงการดานการทองเท่ียว ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลนักทองเท่ียวและรายไดในพื้นท่ี
ศูนยฯ ฐานขอมลทรัพยากรดานการทองเท่ียว ฐานขอมูลกิจกรรมและการเผยแพรประชาสัมพันธ   
สําหรับเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนและพัฒนาดานการทองเท่ียว 

การรวบรวมองคความรู และการเผยแพรประชาสัมพันธ 

 



 
 
 
 
 
 

2.3 งานขยายผลงานโครงการหลวง 
 
 

 
 



 
 

สืบเนื่องจากประชาชนบนพื้นท่ีสูงและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของเห็นถึงผลสําเร็จของ
โครงการหลวง ในการนําความรูจากผลงานวิจัยไปถายทอดและสงเสริมใหแกเกษตรกรในพื้นท่ี
โครงการหลวง ชุมชนและผูนําชุมชนจํานวนมากไดมีหนังสือขอความชวยเหลือไปยังมูลนิธิ
โครงการหลวง เพื่อใหเขาไปชวยเหลือพัฒนาและสงเสริมอาชีพ สนับสนุนดานวิชาการในการ
ประกอบอาชีพ จากความรูและประสบการณของโครงการหลวง เพื่อชวยใหมีความม่ันคงในการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงมูลนิธิโครงการหลวงไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูงเขาไป
สํารวจและศึกษาพื้นท่ีเพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนตอไป ซ่ึงปจจุบันมีชุมชนท่ีขอรับการ
สนับสนุน จํานวน 5 พื้นที่คือ 

1. บานดอยปุย 
2. พื้นที่บานหวยเขยง จ.กาญจนบุรี 
3. พื้นที่คลองลาน จ.กําแพงเพชร 
4. พื้นที่บานถํ้าเวยีงแก จ.นาน 
5. พื้นที่ตําบลสบโขง อ.อมกอย จ.เชียงใหม 

 

 
1. ความเปนมา 

โครงการขยายผลงานโครงการหลวงบานดอยปุย 

2.3 งานขยายผลงานโครงการหลวง : 

ประธานประชาคมบานดอยปุย ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดทําหนังสือขอ
ความอนุเคราะหสนับสนุนโครงการพัฒนาหมูบานดอยปุย มายังประธานมูลนิธิโครงการหลวง เม่ือ
วันท่ี 27 กรกฎาคม 2548 เพื่อขอใหจัดต้ังศูนยสาธิตและพัฒนาสงเสริมการเกษตรของโครงการ
หลวงข้ึนที่บานดอยปุยเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะล้ินจี่มีราคาตกตํ่าไมคุมคาการ
ลงทุน ทําใหเกษตรกรขาดรายได ประธานมูลนิธิโครงการหลวงจึงไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นท่ีสูงรวมกับสถานีวิจัยดอยปุยไปศึกษาความเปนไปได  เพื่อวางแผนพัฒนาหมูบานดอยปุย
ตอไป   

 

2. วัตถุประสงค 
 1) เพื่อแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตรขาดคุณภาพ และถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ทางการเกษตรของโครงการหลวงใหแกเกษตรกรบานดอยปุย โดยเนนใหเปนหมูบานเกษตร
อินทรีย  
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวในพืน้ท่ีใหยั่งยืน 
 3) เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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3. พื้นท่ีดําเนนิงาน 
 หมูบ านดอยปุยหมู ท่ี  11 ต .สุ เทพ  อ . เ มือง  
จ.เชียงใหม ท่ีพิกัด E 488042 , N 2080256 เสนรุงท่ี 18 
องศา 43 ลิปดาเหนือ และเสนแวงท่ี 98 องศา 48 ลิปดา
ตะวันออก ทิศเหนือจดดอยผากลอง และบานแมสาใหม  
อําเภอแมริม ทิศใตจดพระตําหนักภูพิงค ทิศตะวันออก
จดยอดดอยปุย และทิศตะวันตกจดนํ้าตกศรีสังวาล และ
บานทุงปง  อําเภอหางดง ราษฎรจํานวน 150 ครัวเรือน 
ประชากรจํานวน 1,267 คน 

พื้นที่เกษตรกรรมของชาวมงบานดอยปุยท่ีอยู
ในลุมน้ํายอยแมนาปานมีเพยีง 1,001.85 ไร หรือ
ประมาณรอยละ 14.77  ซ่ึงสวนใหญปลูกล้ินจี่ และมี
พื้นที่ใชเปนชุมชนท่ีอยูอาศัย 57.63 ไร หรือรอยละ 0.85 
ของพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยแมนาปาน 
4. ผลการดําเนนิงาน 
 สถาบันว ิจ ัยและพัฒนาพื ้นที ่ส ูง  (องคการ
มหาชน) รวมกับ สถานีวิจ ัยดอยปุย และมูลนิธิโครงการหลวง ไดดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานป พ.ศ. 2549 ประกอบดวย 3 แผนงาน คือ 1) แผนงานดานการเกษตร 2) แผนงานดาน
การพัฒนาสังคมและชุมชน 3) แผนงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรุป
ไดดังนี้ 
 

กิจกรรม เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1. แผนงานดานการเกษตร    

    1.1 การถายทอดเทคโนโลยี    

       1.1.1 การฝกอบรมและศึกษาดูงานการปรับปรุงบํารุงสวน
ลิ้นจี่ ณ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม อําเภอแมสาย จังหวัด 
เชียงราย และอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา  

20 คน 20 คน 20-21 เม.ย. 49 

       1.1.2 การใหคําปรึกษาแนะนําดานวิชาการ เพื่อปรับปรุงพันธุ
ลิ้นจี่ 

10 ไร _ _ 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

       1.1.3 ปลูกพืชอื่นทดแทน โดยไมมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก
เพิ่มข้ึน เชน การปลูกพลับ, กาแฟอราบิกา, ผักอินทรีย และ
สมุนไพร ฯลฯ 

10 ไร _ _ 

       1.1.4 การฝกอบรมและศึกษาดูงานการปลูกพลับ   
ณ สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท 

20 คน 20 คน 11 ส.ค. 49 

       1.1.5 การฝกอบรมผูนําหมูบานและเกษตรกรเรื่อง กาแฟอรา
บิกา ณ สวนสองแสน สถานีวิจัยดอยปุย 

30 คน 35 คน 26 พ.ค. 49 

       1.1.6 การศึกษาดูงานการปลูกผักอินทรียโครงการหลวง ณ 
รานดอยคํา ศูนยผลิตผลโครงการหลวงแมเหี๊ยะ และสถานีเกษตร
หลวงอางขาง 

20 คน 20 คน 23-24 ก.พ. 49 

   1.2 การจัดทําแปลงสาธิตการปลูกพืช    

       1.2.1 จัดทําแปลงสาธิตการปลูกผักอินทรีย การปองกัน และ
กําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ในพ้ืนท่ีของเกษตรกร เพื่อนํารอง
และเปนตัวอยางแกเกษตรกรรายอื่นๆ 

1 แปลง _ _ 

       1.2.2 จัดทําแปลงสาธิตการปลูกพลับ ในพ้ืนท่ีของเกษตรกร  1 แปลง _ _ 

       1.2.3 จัดทําแปลงสาธิตการปลูกกาแฟอราบิกา ในพ้ืนท่ีของ
เกษตรกร 

1 แปลง _ _ 

       1.2.4 จัดทําแปลงรวบรวมพืชสมุนไพรของทองถิ่นบานดอย
ปุย 

1 แปลง _ _ 

  1.3 การประสานงาน ติดตามงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 12 ครั้ง 17 ครั้ง ต.ค. 48-ก.ย. 49 

2. แผนงานดานการพัฒนาสังคมและชุมชน    

    2.1 การประชุมสัมมนา    

        2.1.1 ผูนําชุมชนเขารวมสัมมนา  โครงการหมูบานสะอาด 
เพื่อเรียนรูในเรื่องผลผลิตสะอาด บานสะอาด และสิ่งแวดลอม
สะอาด 

3 คน 4 คน 14 ธ.ค. 49 

        2.1.2 ผูนําชุมชนเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น โครงการ
ศึกษาและจัดทําแผนแมบทการทองเท่ียวโครงขายการทองเท่ียว
อินทนนท ขุนวาง แมแฮ แมสะปอก และวัดจันทร    

3 คน 1 คน 28 ธ.ค. 49 
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กิจกรรม เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

    2.2  การฝกอบรมและศึกษาดูงานดานการทองเที่ยว    

              - การฝกอบรมดานการทองเท่ียวเรื่อง “มัคคุเทศกนอย” ณ 
สถานีวิจัยดอยปุย และหมูบานดอยปุย  

20 คน 39 คน 17-19 ก.ค. 49 

              - ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการมีสวนรวมของ
โครงการทองเท่ียวกลุมศูนยท่ี 3  

1ครั้ง/ 3คน _ _ 

              - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูประกอบการในทองถิ่น
เรื่อง ”การเปนเจาบานท่ีดี”  

1ครั้ง/ 3คน _ _ 

     2.3  การสงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายชุมชนบาน
ดอยปุยกับชุมชนของศูนยพัฒนาโครงการหลวงตางๆ 

1 หมูบาน _ _ 

     2.4  1 หมูบาน 1 หมูบาน โครงการหมูบานสะอาด มูลนิธิโครงการหลวง  

3. แผนงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    

   3.1 สงเสริมการใชปุยอินทรีย โดยการทําปุยหมัก  การใชสาร 
พ.ด. การใชจุลินทรีย เพ่ือลดและเลิกการใชสารเคมี ไปสูกระบวน
การเกษตรอินทรีย 

10 ราย _ _ 

   3.2 สงเสริมและสนับสนุนการปลูกหญาแฝก เพื่อการอนุรักษดิน
และน้ํา 

5 ราย _ _ 

   3.3 สนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อการเกษตรและการ
บริโภคในชุมชน 
 

1 กลุม _ _ 

   3.4 สนับสนุนกลุมอนุรักษและรักษาปา เชน การทําแนวกันไฟ
ปา การกําหนดเขตพ้ืนท่ีทํากิน เปนตน 

1 กลุม _ _ 

   3.7 จัดเวทีชุมชน เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรู สรางความเขาใจ 
และทัศนคติของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนดาน
การพัฒนาอาชีพ สังคม และสิ่งแวดลอม 
 

1 ครั้ง 1 ครั้ง/105 คน 14 ก.ย. 49 

 

 28 



 
โครงการขยายผลงานโครงการหลวงพ้ืนท่ีบานหวยเขยง จ.กาญจนบุรี  

 

1. ความเปนมา 
พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงหวยเขยง ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี เกิดจากการเปดใชพื้นท่ีสวนใหญเพื่อจัดสรรพื้นท่ีทํากินใหแกผูท่ีไดรับผลกระทบจาก
การสรางเข่ือนวชิราลงกรณของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยป พ.ศ. 2527   

ตอมาในป พ.ศ. 2535 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีพันธะสัญญาในการอนุรักษดินและ
สัตวปาพื้นท่ี 30,000 ไร ในเขตอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รวมกับโครงการพัฒนาความรู
และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) เพื่อวิจัยและรวบรวมความรู
เกี่ยวกับปาของชุมชน รวมถึงสงเสริมกิจกรรมเยาวชน และจัดทําแผนชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน และในป พ.ศ. 2548 มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการ
มหาชน) ไดรวมกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  จัดทําโครงการเกษตรอินทรียในพื้นท่ีบานหวย
เขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อขยายผลการปลูกผักอินทรียของโครงการหลวงไปยังเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ่ืน เพื่อเปน

ทางเลือกใน การทําการเกษตรที่ปลอดภัย  
 

3. ผลการดําเนินงาน 

1)    การสํารวจพื้นท่ี สภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นท่ีภูเขา มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบเรียบถึง
พื้นที่ลาดชันเชิงซอน และมีลักษณะเปนภูเขาหินปูน ซ่ึงในการสุมวิเคราะหสภาพดิน พบวา คาความ
เปนกรด – ดาง (pH) อยูระหวาง 6.2 – 8.0 ตําบลหวยเขยงประกอบดวย 8 หมูบาน (10 ชุมชน) 
ประชากรสวนใหญอพยพมาจากพ้ืนท่ีน้ําทวมจากการสรางเข่ือนวชิราลงกรณ (ยกเวนบานไรหมู 6) 
สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร เชน ทํานา ทําสวนยางพารา ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว เล้ียงสัตว 
เปนตน  

2) การประชุมชี้แจง/ทําความเขาใจ โดยไดเขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการปลูกผักอินทรียในท่ีประชุมสภาผูนําชุมชนหวยเขยง ซ่ึงมีเกษตรกรที่ใหความสนใจและ
เขารวมโครงการจํานวน 48 คน จาก 5 หมูบาน (6ชุมชน) รวมพื้นท่ี 18.3ไร  
 
 
 1 
 รูปที่ 1   ประชุมชี้แจงเพ่ือทําความเขาใจกับเกษตรกร 
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3)   วางแผนการปลูก โดยการมีสวนรวมของเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรเปนผูเลือกชนิดพืชท่ีจะ
ปลูกจํานวน 8 ชนิด ไดแก กะหลํ่าปลี ผักกาดฮองเต ถ่ัวแขก ซาโยเต คะนา กวางตุง ขาวโพดฝก
ออน และถ่ัวฝกยาว และมีวัตถุประสงคเพื่อบริโภคในครัวเรือน หากมีผลิตผลเหลือจะนํามาขาย
ภายในชุมชน รวมท้ังขายใหกับโรงเรียนในชุมชน เพื่อนําไปทําอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน 

4) การฝกอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพรอมของเกษตรกร ไดมีการฝกอบรม/
ศึกษาดูงานดังนี้ 

4.1) การฝกอบรมเร่ือง การปลูกผักอินทรีย : การทําปุยอินทรียน้ํา การเพาะกลา และ

การจัดการโรคแมลง มีเกษตรกรเขารวมอบรมจํานวน 33 คน 
 

2  3 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  ฝกเพาะกลา รูปที่ 3  ฝกทําปุยอินทรียน้ํา 
 
 

4.2) ผูนําชุมชนจํานวน 10 คน ศึกษาดูงานการปลูกผักอินทรีย การจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว ตลอดจนการขายผลิตผลของโครงการหลวง ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง ศูนยผลิตผล
โครงการหลวง และรานดอยคํา 

 
 

4  
 รูปที่ 4  ศึกษาดูงานการปลูกผักอินทรียของ 

             สถานีเกษตรหลวงอางขาง  
 

รูปที่ 5  ฟงบรรยายและสาธิตการทํากะบะ 

             เพาะเลี้ยงแมลงวันตัวหํ้า (ซีโนเซีย) 

5  
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5) การติดตามงาน เพื่อรับฟงปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงปญหาท่ีพบคือ การเกิดโรคและ
แมลง แตไมรุนแรงมากนกั ผลิตผลผักท่ีเกษตรกรปลูกจะใชบริโภคภายในครัวเรือน สวนท่ีเหลือจะ
ขายในชุมชน (ตลาดนัด)  
 

7 6  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6   และ 7  แปลงผักอินทรียของเกษตรกรหวยเขยง  
 

6) สรุปบทเรียน เพื่อเปนประโยชนตอการดําเนินงานในชวงตอไป ดังน้ี 

6.1)  เกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับการปลูกผัก การปรับปรุงบํารุงดิน การทําปุย
อินทรีย  โทษของยาฆาแมลง และวิธีแกไขปญหาโรคแมลงเบ้ืองตน ลดตนทุน/รายจาย  เพิ่มรายได  
ไดกินผักท่ีปลอดภัย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  เกิดความกระตือรือรนในการทํากิน  เกษตรกรมี
ทางเลือกในการปลูกพืช มีโอกาสศึกษาดูงานของโครงการหลวง ไดรูจักและทดลองปลูกผักแปลกๆ 
รูจักนําวัสดุท่ีมีในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน รักและหวงแหนสภาพแวดลอม สอนใหเปนคน
ชางสังเกต และมีความรัก เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน 

6.2) ในระยะตอไปเกษตรกรตองการใหแนะนําเร่ืองการปลูกผักอินทรียอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหเกษตรกรเกิดความชํานาญ โดยมีเจาหนาท่ีดูแลและติดตามผล รวมทั้งการประเมินผลวา
เกษตรกรนําความรูท่ีไดรับไปใชปฏิบัติจริงได ใหมีการศึกษาดูงานการปลูกผักอินทรียในพื้นท่ีอ่ืนๆ 
ตองการพืชชนิดใหมๆ เพื่อทดลองปลูก ตองการใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
การปรับปรุงบํารุงดิน ฯลฯ ควรมีการจัดทําแปลงสาธิตในพื้นท่ี ในลักษณะศูนยเรียนรู ตองการให
โครงการหลวงชวยเร่ืองตลาด ตองการใหชวยจัดทําระบบน้ําของแตละหมูบาน ตองการให
โครงการหลวงจัดทําโครงการท่ีสามารถเพิ่มรายไดใหกับชาวบานและชวยสงเสริมอาชีพใหกับ
ชาวบาน 

7) เกษตรกร มีเกษตรกรที่แจงความจํานงจะขอเขารวมโครงการฯ ในระยะตอไปจาก
เดิม 48 ราย เพิม่เปน 146 ราย  
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1. ความเปนมา 
 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2537 สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ไดเสดจ็เยีย่ม
ราษฎรบานสักงาม หมูท่ี 1 ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน และทรงพบวา มีราษฎรยากจนเปน
จํานวนมาก ขาดแคลนท่ีดนิทํากิน มีอาชีพรับจางทําไรออยและมันสําปะหลัง แตมีความสามารถใน
การทําเคร่ืองเงินและปกผา ซ่ึงนาจะไดมีการรวมกลุมราษฎรชาวไทยภูเขาเผาตางๆ เหลานี้ จดัต้ัง
เปนหมูบานกลุมอาชีพท่ีตนถนัด โดยใชช่ือวา “โครงการบานเล็กในปาใหญ” โดยเร่ิมต้ังข้ึนท่ีบาน
อุดมทรัพย หมูท่ี 8 ตําบลหินดาต กิ่งอําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร  มีกองทัพภาคท่ี 3  กรม
ปาไม  และหนวยงานราชการในพืน้ท่ีรวมดําเนินการ รวมท้ังมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ ไดเขามา
ฝกอบรมราษฎรชาวไทยภูเขาดวย 
 ตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหมูลนิธิโครงการหลวง
เขามาดําเนินงานตอ โดยรวมกับหนวยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2542 
เพื่อนําเอาผลงานวิจยั และแนวทางการพฒันาของศูนยพัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจยัไปขยาย
ผล และสงเสริมตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ สงเสริมอาชีพแกชาวไทย
ภูเขายากจนตามหลักมนุษยธรรม ลดการปลูกพืชเสพติด และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไม  ซ่ึงท่ี
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง (กอป.) มีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงานโครงการขยายผลงานโครงการหลวงเพือ่การพัฒนาการเกษตรแบบยัง่ยืน ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2545 – 2549) เม่ือวนัท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2544 และไดมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ
ในเวลาตอมา 
 

2. วัตถุประสงค 
 1) เพื่อใหงานวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวงสามารถนําไปใชประโยชนในพื้นท่ีอ่ืน 
สําหรับชวยสนับสนุนใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
 2) เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 3) เพื่อใหชุมชนในพ้ืนท่ีมีระบบเครือขายของการเรียนรูดวยตนเองอยางเหมาะสมภายใต
การสนับสนุนของภาครัฐ 
 

3. พื้นท่ีดําเนนิงาน 
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน ตั้งอยูทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ของจงัหวัด

กําแพงเพชร ระหวางละติจดูท่ี 15 องศา 57 ลิปดา เหนือ ถึง 16 องศา 11 ลิปดา เหนือ และลองติจูดท่ี 

โครงการขยายผลงานโครงการหลวงพ้ืนท่ีคลองลาน จ.กําแพงเพชร 
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โครงการคลองลาน 1  ตั้งอยูท่ีบานอุดมทรัพย หมูท่ี 8 ตําบลหินตาด อําเภอปางศิลาทอง มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 156 เมตร มีพื้นที่ทํากินและท่ีอยูอาศัยรวมประมาณ 220 ไร  

โครงการคลองลาน 2 ประกอบดวยพื้นท่ี 2 หมูบาน คือ บานปางมะละกอ หมูท่ี 8 ตําบล
ปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง มีความสูงจากระดับน้าํทะเลปานกลาง 220 เมตร และบานปางมะนาว 
หมูท่ี 11 ตําบลปางมะคา อําเภอขาณวุรลักษบุรี สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 200 เมตร มีพื้นที่ทํา
กินและท่ีอยูอาศัยรวมประมาณ 750 ไร  

โครงการคลองลาน 3  ประกอบดวย 3 กลุมบาน คือ บานสุขสวรรค หมูท่ี 13 ตําบลคลอง
ลานพัฒนา อําเภอคลองลาน มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 150 เมตร บานสุขวิจิตรพัฒนา 
และ บานน้ําพระทัย หมูท่ี 14 ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน มีความสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 140 และ 125 เมตร ตามลําดับ มีพื้นที่ทํากินและท่ีอยูอาศัยรวมประมาณ 4,600 ไร  

โครงการคลองลาน 4 ตั้งอยูท่ีบานแปลงส่ี ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน มีความ
สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 140 เมตร มีพื้นท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัยรวมประมาณ 160 ไร อยูทาง
ทิศตะวันออกของเขาปางขาวสาร 

มีจํานวนประชากรรวมท้ังส้ิน 1,244 คน ประกอบดวย ชาวเขาเผามูเซอ (ลาหู) รอยละ 
47.43 , เผาเยา (เม่ียน) รอยละ 40.60 , เผากะเหร่ียง รอยละ 9.96 และชาวไทย รอยละ 2.01 สํานักงาน
การปฏิรูปท่ีดินจังหวัดกําแพงเพชร ไดดําเนินการจัดสรรท่ีดิน แบงออกเปน ท่ีดินทํากิน 1,173 ไร 
คิดเปนรอยละ 52.52 ของพื้นท่ีท้ังหมด, ท่ีอยูอาศัย 137 ไร คิดเปนรอยละ 6.51 พื้นท่ีสวนราชการ 
พื้นที่ปา และสาธารณะประโยชน 639 ไร คิดเปนรอยละ 40.97 

 

 4. ผลการดําเนินงาน 
1) วันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทํา

แผนปฏิบัติงานโครงการขยายผลงานโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน พื้นท่ีคลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ณ โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 
 2) ไดดําเนินการจัดการประชุมคณะทํางานโครงการขยายผลงานฯ พื้นท่ีคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 3 คร้ัง  
 3) ไดดําเนินการจัดการประชุมกลุมยอยเพื่อบูรณาการแผนงานพัฒนาและสงเสริมอาชีพ 
จํานวน 3 คร้ัง  
 4) ไดประสานงานและใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน จํานวน 14 คร้ัง 
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1. ความเปนมา 
 บานถํ้าเวียงแก จัดต้ังเปนหมูบานตามพระราชบัญญัติการปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2457 และ
เม่ือป พ.ศ. 2505 และป พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรบานถํ้าเวียงแก พรอมท้ังมีพระราชดําริให
โครงการหลวงเขาไปใหความชวยเหลือ โครงการหลวงจึงไดสงเจาหนาท่ีเขาไปชวยเหลือและให
คําแนะนําในการปลูกไมผล โดยนําพันธุล้ินจี่เขาไปสงเสริมใหราษฎรปลูกและถือวาเปนหมูบาน
ตรวจเยี่ยมของโครงการหลวงต้ังแตนั้นเปนตนมา 
 จากความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการหลวงในการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) ในฐานะประธานคณะกรรมการอํานวยการและประสานงาน
มูลนิธิโครงการหลวงจึงมอบหมายใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของรับไปพิจารณาขยายผลงานของ
โครงการหลวงท่ีไดผลดีไปสูพื้นท่ีอ่ืนๆ บานถํ้าเวียงแก ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน จึงไดรับ
การคัดเลือกภายใตหลักเกณฑท่ีไดกําหนดไว โดยเร่ิมดําเนินงานต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2545 เปน
ตนมา 
 

2. วัตถุประสงค 
 1) เพื่อขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงไปสูชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ใหมีอาชีพมีความ
เขมแข็ง รักษาสมดุลของส่ิงแวดลอม สามารถพึ่งพาตนเองได โดยคงเอกลักษณและวัฒนธรรมของ
ชุมชนไว 
 2) เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือความม่ันคงของชุมชน
บนพื้นท่ีสูงอยางยั่งยืน โดยการบูรณาการกับหนวยงานของภาครัฐ องคกรทองถ่ิน และพันธมิตรอ่ืน 
 3) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางองคกรพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนในพ้ืนท่ีสูง และผูท่ี
เกี่ยวของ 
 

3. พื้นท่ีดําเนินงาน 
 พื้นท่ี 3 หมูบาน คือ บานถํ้าเวียงแก หมูท่ี 1 บานผาหมี หมูท่ี 10 (เผามง) และบานน้ําพัน 
หมูท่ี 6 (เผาเม่ียน) ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน มีประชากรจํานวน 340 ครัวเรือน 2,530 คน 
(ชาย 1,250 คน หญิง 1,170 คน) พื้นท่ีอยูในพิกัด 841359 ระวางแผนท่ี 51471 ระดับความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลเฉล่ียประมาณ 400 – 500 เมตร 
 พื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีลาดชันเชิงซอน (slope complex) เปนเนินเขาและเทือกเขาสูง
สลับซับซอน และบางสวนเปนพื้นท่ีราบริมลําน้ํา มีความลาดเทต้ังแตรอยละ 35 ข้ึนไป ปริมาณ

โครงการขยายผลงานโครงการหลวงพ้ืนท่ีบานถํ้าเวียงแก จ.นาน 
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4. ผลการดําเนินงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) ไดรวมกับคณะทํางานโครงการขยาย
ผลงานโครงการหลวงเพ่ือการพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืนพื้นท่ีบานถํ้าเวียงแก จังหวัดนานได
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สรุปไดดังนี้ 
  

กิจกรรม เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

1. จัดทําแผนบูรณาการปฏิบัติงาน 1 แผน 1 แผน 8 พ.ย. 2548 
2. จัดประชุมคณะทํางานโครงการฯ 3 ครั้ง 3 ครั้ง  
3. จัดฝกอบรมเรื่องการปลูกไมผล  มีผูเขารับการ 1 ครั้ง 1 ครั้ง วันท่ี 9 มี.ค. 2549 
    ฝกอบรมจํานวน 33 คน    
4. จัดฝกอบรมเรื่อง การปลูกผักใหเกษตรกร 36 คน 1 ครั้ง 1 ครั้ง วันท่ี 23 มี.ค. 2549 
5. สนับสนุนกิจกรรมตานยาเสพติด  1 ครั้ง 1 ครั้ง วันท่ี 12 เม.ย. 2549 
6. ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน   เชน 12 ครั้ง 12 ครั้ง  
     1) การสนับสนุนกลาพันธุไผหวาน เพื่อปลูก    
     เปนแปลงสาธิตแกเกษตรกร 2 ราย พื้นท่ี    2 ไร    
     2) การสนับสนุนพอพันธุสุกร (พันธุดูร็อกเจอรซี่)    
         จํานวน 2 ตัว แมพันธุ (เหมยซาน)  จํานวน 4 ตัว    
     3) สนับสนุนเมล็ดหญาพันธุ ฮามาตากินนีสีมวง    
         และถั่วคาวาเคท จํานวน 30 กก.เพื่อปลูกขยาย    
         พันธุเปนแปลงหญาเลี้ยงสัตว    
     4) สนับสนุนกลาพันธุไมโตเร็วตางถิ่นจํานวน 3,000     
         กลา แกเกษตรกร จํานวน 4 ราย    
     5) สนับสนุนการปลูกหญาแฝก จํานวน 100,000 กลา    
         ในพื้นท่ีทํากินของเกษตรกร    
     6) ประสานงานการจัดสรางระบบอนุรักษ ดินและน้ํา    
         พื้นท่ี 675 ไร เกษตรกร จํานวน 30 ราย    
     7) ประสานงานและสนับสนุนการปลูกไมผลชนิด    
       ตางๆ ในพื้นท่ี 675 ไร เกษตรกร 30 ราย    

 35 



   

โครงการขยายผลงานโครงการหลวงพ้ืนท่ีตําบลสบโขง อ.อมกอย จ.เชียงใหม 

1. ความเปนมาของโครงการ    
 จังหวัดเชียงใหม ไดมีหนังสือถึงมูลนิธิโครงการหลวง เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2547 ขอให
ตรวจสอบขอมูลพื้นท่ีหมูท่ี 3 บานแมหลองหลวง ต.สบโขง จ.เชียงใหม พรอมท้ังความเปนไปได
ในการจัดต้ังสถานีโครงการหลวง เพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพการเกษตรแกเกษตรกรที่มีฐานะ
ยากจน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) ไดรวมกับนายอําเภออมกอย เขาไป
ตรวจสอบพ้ืนท่ีเม่ือวันท่ี 14 และ23 กันยายน 2547   ตอมาเมื่อวันท่ี 17 และ30 ตุลาคม 2547 
ประธานมูลนิธิโครงการหลวงพรอมดวยคณะผูบริหารของโครงการหลวง ไดเสด็จไปดูพื้นท่ีและ
พบปะราษฎรและผูนําชุมชน เห็นวาราษฎรซ่ึงเปนชาวเขาเผากะเหร่ียงมีฐานะยากจน และผูนํา
ชุมชนมีความกระตือรือรน ตองการใหโครงการหลวงชวยเหลือ เห็นสมควรใหเขาไปชวยเหลือใน
การวางแผนและสงเสริมพัฒนาอาชีพแกราษฎร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง จึงไดจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบเสนอตอจังหวัดเชียงใหมเพื่อรับทราบ เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2547 
 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 
 1) เพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพทางการเกษตรใหแกราษฎร  
 2) เพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
 3) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาองคกรชุมชนใหมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน 
 

3. พื้นท่ีดําเนินงาน 
  3 หมูบาน ไดแก บานแมหลองนอยหมูท่ี 2  บานแมหลองหลวงหมูท่ี 3 และบานพะเบี้ยว
หมูท่ี  11 ต.สบโขง อ.อมกอย จ.เชียงใหม โดยมีพื้นท่ีท้ังหมด 27,959 ไร (รอยละ 10.62 ของพื้นท่ี
ท้ังตําบลสบโขง) ประชากรเปนชาวเขาเผากะเหร่ียง มีจํานวน 322 ครัวเรือน 1,676 คน 
  

4. ผลการดําเนนิงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) รวมกับองคการบริหารสวนตําบลสบ
โขง และมูลนิธิโครงการหลวง ไดดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2549 ประกอบดวย 3 
แผนงานดังนี้ คือ 1) การเตรียมความพรอมชุมชน 2) แผนงานดานการเกษตร 3) แผนงานดานการ
พัฒนาสังคมและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน สรุปไดดังนี้ 
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แผนงาน/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมยอย 
 

เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1. การเตรียมความพรอมชุมชน 1 ครั้ง 1 ครั้ง 26 ม.ค. 49 

2. ดานการเกษตร    

2.1 การถายทอดเทคโนโลยี    
 1) การฝกอบรมการปลูกไมผลเมืองหนาว เชน พลับพันธุ 
P2 และ อะโวคาโด 

20 คน 
 

33 คน 
 

26 ม.ค. 49 
 

2) การฝกอบรมการปลูกฟกทองญ่ีปุนและกะหลํ่าปลีแดง 20 คน 20 คน 27ม.ค. 49 
3) การฝกอบรมการทําปุยพืชสด,น้ําหมักชีวภาพและปุย
หมักแบบแหง  

20 คน 
 

20 คน 
 

19-20 มิ.ย. 49 
 

4) การใหคําปรึกษาแนะนําดานวิชาการดานการปลูก
พืชผัก, ไมผล, และกาแฟอราบิกา 

12 ครั้ง 
 

12 ครั้ง 
 

ต.ค.48-ก.ย.49 
 

5) การปองกันโรคระบาดในสัตว    
       - ทําวัคซีนปองกันโรคคอบวม (เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย) 2 ครั้ง 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 พ.ค.49 

- สนับสนุนวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย  1 ครั้ง 1 ครั้ง ครั้งท่ี 2 ส.ค. 49 

6) การใหคําปรึกษาแนะนําดานวิชาการการเลี้ยงสัตว 12 ครั้ง 12 ครั้ง ต.ค.48-ก.ย.49 
2.2 การจัดทําแปลงสาธิตการปลูกพืช    
1) จัดทําแปลงสาธิตการปลูกผักเมืองหนาวและสตรอเบอรี่  1 แปลง 1 แปลง พ.ย.48-ก.พ.49 
2 )  จั ด ทํ า โ ร ง เ รื อน เพ า ะกล า ผั ก เ มื อ งหนา วและ
โรงเรือนเพาะชํากลากาแฟอราบิกา 

2 โรงเรือน 
 

2 โรงเรือน 
 

ธ.ค.48-ก.ย.49 
 

3) ทดลองสงเสริมการปลูกกะหล่ําปลีแดงและฟกทอง
ญ่ีปุนในพ้ืนท่ีของเกษตรกร  

7 คน 
 

7 คน 
 

พ.ค.49-ส.ค.49 
 

4)ใหคําปรึกษาแนะนําดานวิชาการการปลูกกะหล่ําปลีแดง
และฟกทองญ่ีปุน 

4 ครั้ง 
 

4 ครั้ง 
 

พ.ค.49-ส.ค.49 
 

3. ดานการพัฒนาสังคมและสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชน 

   

1) กระตุนใหเกษตรกรเกิดการรวมกลุมและการมีสวนรวม
การวางแผนการปลูกและดูแลรักษาพืช 

1 กลุม 
 

1 กลุม 
 

ต.ค.48-ก.ย.49 
 

2) กระตุนใหเกษตรกรเกิดการรวมกลุมและการมีสวนรวม
การวางแผนการเลี้ยงสัตว 

1 กลุม 
 

1 กลุม 
 

ต.ค.48-ก.ย.49 
 

3) สนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือการเกษตรและ
บริโภคในชุมชน 

1 หมูบาน 1 หมูบาน ต.ค.48-ก.ย.49 
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