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สวนที่ 1

1. ประวัติความเปนมา
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 17 มี น าคม 2535 ให จั ด ตั้ ง หน ว ยงานระดั บ กองขึ้ น ใน
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่ อ รองรั บ งานและขยายผลการปฏิ บั ติ ง านของ
โครงการหลวงใหเกิดประโยชนกวางขวางออกไป
ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 109 ตอนที่ 70
วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2535 ให จั ด ตั้ ง กองพั ฒ นาเกษตรที่ สู ง เป น ส ว นราชการภายในสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับ
มูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งรับงานบางสวนจากมูลนิธิโครงการหลวงมาดําเนินการ เพื่อสนอง
พระราชดําริที่จะใหโครงการหลวงดําเนินงานดวยความมั่นคงตอไป กองพัฒนาเกษตรที่สูงได
ดําเนินงานรองรับและสนับสนุน งานโครงการหลวงโดยไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2536เปนตนมา
ในป พ.ศ. 2545 กองพัฒนาเกษตรที่สูงไดยกฐานะเปนสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง ตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545
วั น ที่ 9 ตุ ล าคม พ.ศ. 2545 ต อ มาได มี พ ระราชกฤษฎี ก า จั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
(องคการมหาชน) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 122 ตอนที่ 95 ก วันที่ 14 ตุลาคม 2548
และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2548 เปนตนไป โดยมาตรา 44 ใหมีการโอนบรรดา กิจการ
ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เฉพาะในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเกษตรที่ สู ง ซึ่ ง เป น โครงการหลวงที่ มี อ ยู ใ นวั น ที่ พ ระราช
กฤษฎีกานี้ใชบังคับ เวนแตงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจําที่ยังมีผูคุมครองอยูไปเปน
ของสถาบัน
และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหโอนกิจการทรัพยสิน สิทธิ หนี้
และงบประมาณของสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไปเปน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
2. วิสัยทัศน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเปนองคกรที่ทําหนาที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน เนนสนับสนุนภารกิจของโครงการหลวง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณการและเกิด
ความสมดุลทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
3. พันธกิจ
1. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวง
2. รักษาและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งรักษาคุณคาและสรางประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
1

3. สงเสริมการถ ายทอดองคความรูและพัฒนากระบวนการเรีย นรูของชุมชน เพื่อ ให
ชุมชนมีความเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับแนวทางของ
โครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟู
และรักษาสิ่งแวดลอม
4. เสริมสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งภายใน
และตางประเทศ
4. ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา
2. ยุทธศาสตรการถายทอดความรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
5. วัตถุประสงคของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
1. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษาภูมิ
ปญญาทองถิ่น ตลอดจนรักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3. สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและการถายทอดขอมูลและเทคโนโลยี
บนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสูชุมชน
4. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการ
พัฒนาพื้นที่สูงอยางครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑการ
ขนสงสินคา ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและสงเสริมการดําเนินการดังกลาว
5. รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับ
นานาชาติ
6. ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการในดานตางๆที่เกี่ยวกับการพัฒนา
พื้นที่สูงที่ไดจากการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา
7. สนับสนุนและดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคาโครงการหลวง
และสินคาในโครงการของสถาบันจากหนวยงานในประเทศและตางประเทศ รวมทั้ง
ดําเนินการใหมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการคาและทรัพยสินทางปญญา
อื่นๆทั้งในประเทศและตางประเทศ
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โครงสรางและอัตรากําลังสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

คณะที่ปรึกษาพิเศษ

คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

หนวยตรวจสอบภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (1)
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ฝายคลัง

กลุมแผนงานและพัฒนาโครงการ

กลุมโครงการวิจัยและพัฒนา

กลุมปฏิบัตกิ ารโครงการ 1

ฝายพัสดุและอาคาร

กลุมติดตามและประเมินผล

กลุมความรวมมือระหวางประเทศ

กลุมปฏิบัตกิ ารโครงการ 2

ศูนยขอมูลและสารสนเทศ

ศูนยจัดการองคความรูและการเรียนรูบ นพื้นที่สูง

กลุมสงเสริมธุรกิจและการตลาด

ฝายบุคคล
ฝายธุรการ

สํานักงานกรุงเทพ (3)
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หนาที่ความรับผิดชอบของแตละสวนงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
1. หนวยงานตรวจสอบภายใน
หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินงานของ
สถาบันในดานการบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี หลักฐานเอกสารเพื่อใหถูกตอง
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของและสอดคลองกับแผนงานโครงการและนโยบาย รวมทั้ง
กําหนดหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และ
เทคนิควิธีการตรวจสอบเสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการควบคุมภายใน
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาขอบกพรองที่ตรวจพบและแนวทางการปองกันและแกไขตอ
ผูอํานวยการโดยเร็ว
2. หนวยงานเลขานุการบริหาร
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและชวยเหลือนักบริหาร การ
ประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้งงานวิเทศสัมพันธของสถาบัน ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับ
มอบหมายหรือเกี่ยวของ
3. สํานักอํานวยการ
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งาน
บริหารงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ อาคาร ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
4. สํานักแผนงานและสารสนเทศ
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดําเนินงานดานการวางแผนงบประมาณ ประสานกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกใหเกิดการจัดทําแผน การจัดทํารายงานประจําป การติดตามและประเมินผล
การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
พื้นที่สูง
5. สํานักวิจัย
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางการวิจัยเกษตรที่สูง สนับสนุน
และสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อการพัฒนาและอนุรักษพื้นที่สูงอยางยั่งยืน โดย
รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษาที่
เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและจัดการ
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6. สํานักพัฒนา
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ในการสงเสริมและสนับสนุนงานโครงการหลวง การถายทอด
เทคโนโลยี และการปฏิ บัติก ารชุ มชน การใหคําแนะนํา ใหคําปรึก ษา และใหบริการดา นตางๆ
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงที่ไดจากการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา ทั้งดานการตลาด การผลิต
มาตรฐานผลิตภัณฑ การขนสงสินคา ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและสงเสริมกิจกรรมดังกลาว
สนับสนุนและดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคาโครงการหลวง และสินคา
ของสถาบันจากหนวยงานในประเทศ และตางประเทศ
7. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและชวยเหลือและปฏิบัติงาน
ธุ ร การของคณะกรรมการรวมทั้ ง ประสานการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง โดย
ปฏิบั ติง านที่ สํ านัก งานที่ ก รุ ง เทพมหานคร ตลอดจนปฏิบัติ ห นา ที่อื่น ที่ไ ด รับ มอบหมายหรือ ที่
เกี่ยวของ
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คณะกรรมการสถาบันวิจัยแล
ะพัฒนาพื้นที่สูง
และพั

นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการ

นายบรรพต หงษทอง
กรรมการ

นายดุสิต นนทะนาคร
กรรมการ

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ

พลเอกนิพนธ ภารัญนิตย
กรรมการ

นายสมพล พันธุมณี
กรรมการ

นายพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์
กรรมการ

นายพงศโพยม วาศภูติ
กรรมการ

นายวิโรจ อิ่มพิทักษ
กรรมการ

นายสุทัศน ปลื้มปญญา
กรรมการและเลขานุการ
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คณะผูบริหาร

นายสุทัศน ปลื้มปญญา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สงู

นางสาวจารุวรรณ นันทพงษ
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ

นางอนงค ปรังเขียว
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ

นางพูนสุข คําภา
ปฏิบตั ิหนาที่ผอู ํานวยการสํานักวิจัย

นางทัศนีย ศรีมงคล
ผูอํานวยการสํานักพัฒนา

นางนิพัธิ อื้อเศรษฐศักดิ์
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงาน

2.1 การใชจายงบประมาณ

2.1 การใชจายงบประมาณ
แสดงงบประมาณที่ไดรับและผลการใชจายงบประมาณป พ.ศ. 2549 จําแนกตามหมวดรายจาย ดังนี้
หมวดรายจาย

งบประมาณป 2549
12,205,200

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา
1.2 คาจางชั่วคราว
2.งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน
2.2 คาใชสอย
2.3 คาวัสดุ
2.2 คาสาธารณูปโภค
รวม

31,743,455
2,127,300
26,228,340
2,721,815
666,000
43,948,655

8

ผลการใชจายงบประมาณ
14,304,548.68
12,147,103.07
2,157,445.61
17,773,964.49
1,878,192.76
12,101,699.02
3,192,536.76
601,535.95
32,078,513.17

แสดงงบประมาณรายจายประจําป 2549

งบบุคลากร
28%

งบดําเนินงาน

72%

แผนภูมิแสดงงบประมาณทีไ่ ดรับและผลการใชจายงบประมาณป 2549 จําแนกตามหมวดรายจาย

35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000

งบประมาณ
ผลการใชจายงบประมาณ

15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
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2.2 การสนับสนุนงานโครงการหลวง

2.2 การสนับสนุนงานโครงการหลวง
พันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูง (องคการมหาชน)
หลักคือ การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง สงเสริมและ
ประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง และหนวยงานที่เกี่ยวของในการศึกษา คนควา วิจัย
พัฒนาและถายทอดขอมูล เทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสูชุมชน สงเสริมการถายทอดองค
ความรูแ ละพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรูของชุม ชน เพื่อ ใหชุ ม ชนมีค วามเข ม แข็ง ภายใต ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับแนวทางของโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จึง
ไดสนับสนุนการบริหารจัดการเรงบูรณาการและพัฒนาประสิทธิภาพการสงเสริมการปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการหลวง ซึ่งปจจุบันมีจํานวนศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน 36 ศูนย ใน
พื้นที่ 5 จังหวัด
พื้นที่ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง มีทั้งหมดจํานวน 36 ศูนย ตั้งอยูในพื้นที่ 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
พื้นที่ทั้งหมด 21 อําเภอ และประชากรจํานวน 134,399 คน พื้นที่สวนใหญอยูในระดับความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลเกินกวา 800 เมตร มีสภาพเปนพื้นที่ในหุบเขาหรือพื้นที่ตามเชิงเขาที่มีความลาดชัน
อยูในทองถิ่นทุรกันดารที่หางไกลจากชุมชนทั่วไป ซึ่งแบงกลุมพื้นที่ของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ออกเปน 3 กลุม ไดดังนี้
1. พื้นที่กลุมศูนยที่มีระดับความสูงคอนขางมาก (ระดับความสูงเกิน 1,000 เมตร)
ประกอบดวยศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้งหมด จํานวน 14 ศูนย ไดแก อางขาง แก
นอย มอนเงาะ หนองหอย ขุนวาง แมแฮ ปางอุง อินทนนท หวยสมปอย ขุนแปะ แมโถ แมปูนหลวง
หวยน้ําขุน และแมลานอย
2. พื้นที่ศูนยที่มีระดับความสูงปานกลาง (ระดับความสูงระหวาง 800-1,000 เมตร)
ประกอบดวยศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน 8 ศูนย ไดแก ปาเมี่ยง แมสาใหม วัด
จันทร ปางดะ ทุงหลวง หวยน้ําริน หวยแลงและแมสะเรียง
3. พื้นที่กลุมศูนยที่มีระดับความสูงคอนขางต่ํา (ระดับความสูง 400-800 เมตร)
ประกอบดวยศูนยพัฒนาโครงการหลวงจํานวน 14 ศูนย ไดแก หวยเสี้ยว หวยลึก
หนองเขียว แมหลอด หมอกจาม ตีนตก แมทาเหนือ แมสะปอก ทุงเริง ทุงเรา พระบาทหวยตม ปง
คา หวยโปง และสะโงะ
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แผนที่ 1 แสดงที่ตงั้ ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงในพืน้ ที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
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(1) สรุปผลการดําเนินงานดานการพัฒนา
เจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงไดรับมอบหมายใหเปนเลขานุการคณะทํางานศูนย
พัฒนาโครงการหลวง ไดดําเนินการตามกิจกรรมหลักสรุปไดดังนี้
1. จัดประชุมคณะทํางานศูนยพัฒนาโครงการหลวง 36 ศูนย ทั้งหมดจํานวน 106 ครั้ง
เพื่อติดตามความกาวหนาของการพัฒนาของศูนยโดยเฉลี่ย ศูนยละ 3 ครั้งตอป
2. ติดตามใหคําแนะนําการปฏิบัติงานและประสานการปฏิบัติงานศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง 36 ศูนย ทั้งหมดจํานวน 179 ครั้ง เฉลี่ยศูนยละ 5 ครั้งตอป
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนครั้งในการประชุมคณะทํางานศูนยฯ

หวยลึก; 0
แมหลอด; 2
อางขาง; 0

อินทนนท; 0 หวยสมปอ ย; 2
ขุนแปะ; 2
หนองหอย; 0

แมแพะ; 2
แมแฮ; 4

วัดจันทร; 4
แมโถ; 2
แมลานอ ย; 2
แมสะเรียง; 2

ตีนตก; 3
ปาเมี่ยง; 3
แมทาเหนือ; แม
3 สาใหม; 0

สะโงะ; 3
หมอกจาม; 3
พระบาทหวยตม; 4
หวยแลง; 3

หวยน้ําริน; 4
ปงคา; 4
หวยโปง; 4
หนองเขียว; 4
แมสะปอ ก; 2
หวยเสี้ยว; 4

แกนอ ย; 4
ปางอุง; 3

ทุงเริง; 4
ทุงเรา; 1

ขุนวาง; 3

หวยน้ําขุน; 3
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ทุงหลวง; 2
มอ นเงาะ; 0

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนครั้งในการติดตามใหคําแนะนําการปฏิบัติงาน
แมสาใหม; 0
หวยเสี้ยว; 4
มอนเงาะ; 4

หวยแลง; 6

อางขาง; 0
หวยสมปอย; 0

สะโงะ; 8

อินทนนท; 0

แกนอย; 8
ขุนแปะ; 2

ขุนวาง; 5

ทุงเรา; 2
ทุงเริง; 4

แมแพะ; 0

ตีนตก; 0 ทุงหลวง; 5
ปางอุง; 3

แมโถ; 3
แมปูนหลวง; 6

ปาเมี่ยง; 0
ปงคา; 4

หวยน้ําริน; 6

พระบาทหวยตม; 5
หวยโปง; 6

หวยน้ําขุน; 5
แมทาเหนือ; 30
หนองเขียว; 8
หมอกจาม; 6

วัดจันทร; 5

แมแฮ; 10

แมสะปอก; 6
แมสะเรียง; 4
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แมลานอย; 4

(2) สรุปผลการดําเนินงานในภาคการเกษตร
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 รวมทั้งวิเคราะหคา BOD, NO3-N, NH3-N และเชื้อแบคทีเรียชนิด
ตางๆ พรอมทั้งไดทําการวิเคราะหปริมาณสารโลหะหนักของทั้ง 3 ลุมน้ําในชวงฤดูฝนอีกดวย
พบวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑปลอดภัย

ภาพที่ 1 การเก็บตัวอยางน้ําที่ลุมน้ําแมกลางชวงฤดูหนาว

ภาพที่ 2 จุดเก็บตัวอยางน้ําที่ลุมน้ําแมวางชวงฤดูหนาว

2. จัดทําระบบการสอบทวนยอนกลับในผลไมทุกชนิด ทําใหสามารถบงบอกที่มาของ
ผลไมที่วางจําหนายได เปนการสรางความเชื่อมั่นแกผบู ริโภคและสงเสริมดานการตลาดไมผล
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3. ร ว มกับมูลนิธิโครงการหลวงและกรมวิช าการ
เกษตร ทําการพัฒนาการผลิตไมผลเพื่อการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ โดยดําเนินการระบบการเพาะปลูกที่ดี : GAP ในไม
ผล 6 ชนิดคือ พีช สตรอเบอรี่ พลับ อะโวกาโด เสาวรส
รับประทานสด และเสาวรสโรงงาน ในศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง 37 แหง เกษตรกร จํานวน1,810 ราย ผลการดําเนินงาน
ไดรับใบรับรองอาหารปลอดภัย และใบรับรองแหลงผลิตพืช
ทั้ง 6 ชนิดเปนระยะเวลา 2 ปตั้งแตวันที่ 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
พื้นที่รวม 528 ไร โดยมีเกษตรกรเขารวมโครงการทั้งสิ้น 252 คน และไดดําเนินการขอรับ
มาตรฐานเกษตรอินทรียประเทศไทยจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเปนการขอรับรองตอเนื่อง 6แหง
และขอรับรองใหม 11 แหง นอกจากนี้ในการขยายผลการสงเสริมการปลูกผักอินทรียไปยังพื้นที่
ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีเกษตรกรสนใจเขารวมโครงการเพิ่มขึ้นจาก
48 คน เปน 146 คน
5. เกษตรกรจํานวน 15 ราย เลี้ยงกระตาย เปนกิจกรรมเสริมอาชีพ โดยใชอาหารพื้นบาน
และเศษผัก สามารถผลิตกระตายขายเปนการคา 991 ตัว น้ําหนัก 2,477.5 กิโลกรัม มูลคา 190,160
บาท และมีกระตายบริโภคในครัวเรือนในอัตราเฉลี่ยครอบครัวละ 50 กิโลกรัม
6.การประสานงานและสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงาน โดยปรับปรุงทะเบียนผูปลูกชาจีน
จํานวน 2 ศูนย จากจํานวนศูนยฯ ที่ปลูกทั้งสิ้น 5
ศู น ย ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2549 ได ช ะลอการ
สงเสริมปลูกใหมแตเ นนใหเกษตรกรดูแลรักษา
แปลงเดิม ซึ่งมีจํานวนพื้นที่เพาะปลูกชาจีนทั้งสิ้น
340 ไร จําแนกเปน พันธุหยวนจืออูหลง จํานวน
159 ไร, พันธุเบอร 12 จํานวน 176 ไร และพันธุ
ลูกผสม จํานวน 5 ราย โดยมีเกษตรกรผูปลูกทั้งสิ้น 213 ครัวเรือน และ ปรับปรุงทะเบียนผูปลูก
กาฟอราบิกา จํานวน 7 ศูนย จากจํานวนศูนยฯ ที่ปลูกทั้งสิ้น 21 ศูนย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได
ชะลอการสงเสริมปลูกใหม แตเนนใหเกษตรกรดูแลรักษาแปลงเดิม ซึ่งมีทั้งสิ้น 4,305 ไร จํานวน
1,722,060 ตน และเกษตรกรผูปลูก จํานวน 2,117 ครัวเรือน
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7. ประสานงานการรวบรวม แปรรู ป คั ด
บรรจุและจําหนายผลผลิต
(1) ชาจี น – ใบชาสด จํ า นวน 28,591.30
กิ โ ลกรั ม มู ล ค า คื น เกษตรกร 1,513,088.50 บาท
จํ า แนกเป น พั น ธุ ห ย ว นจื อ อู ห ลง จํ า นวน 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. จากการดําเนินกิจกรรมของโครงการจัดที่ดินทํากินในป 2549 ทําใหสามารถกําหนดเขต
พื้นที่เกษตรแยกออกจากพื้นที่ปาไดอยางชัดเจน ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการปกเสาแนว
เขต โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และมีขอมูลพื้นที่ทํากินของหมูบานหรือกลุม
หมูบาน (แปลงรวม) โดยจําแนกเปนขอมูลพื้นที่ของเกษตรกรรายแปลง สภาพการใชประโยชน
ที่ดิน และขนาดการถือครอง สามารถใชเ ปนขอมูลในการบริหารจัดการในการพัฒนาไดอยาง
เหมาะสม ดําเนินการโดย สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในพื้นที่ 7 ศูนยฯ ดําเนินการ
แลวเสร็จ 4 ศูนย อีก 3 ศูนย อยูในระหวางการดําเนินการ ทําใหลดความขัดแยงในการใชที่ดินใน
พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
9. จากการดําเนินงานโครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและสินคาเกษตรในพื้นที่โครงการ
หลวง ในป 2549 ทําให เกษตรกรไดรับการรับรองระบบการผลิตโครงการอาหารปลอดภัย (Food
safety) ดานพืชและรับรองแหลงผลิตพืชผักและสมุนไพรสด จํานวน 36 แหงจากกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําป 2549/2550 ซึ่งพื้นที่ดังกลาวกระจายอยูใน 5 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงใหม เชียงราย พะเยา ลําพูน และแมฮองสอน มีเกษตรกรในระบบการ
จัดการคุณภาพพืชผักโครงการหลวงจากป 2547 จํานวน 2,611 คน พื้นที่ปลูก 7,293.62 ไร เพิ่มเปน
3,184 คน พื้นที่ปลูก 8,081 ไร ในป 2549ชนิดพืชผักและสมุนไพรที่สงเสริมมีจํานวน 68 ชนิด 10
กลุมพืช ไดแก กลุมผักกาดหอม 8 ชนิด กลุมกะหล่ํา 12 ชนิด กลุมแครอท 5 ชนิด กลุมถั่ว 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
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10. ผลิ ต กล า ไม เ พื่ อ รองรั บ ความต อ งการของ
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง รวมทั้งไดสนับสนุน
เมล็ดพันธุ วัสดุอุปกรณในการเพาะชํากลาไม เปนตน
โดยมีแหลงผลิตกลาไมหลัก ไดแก สถานีเกษตรหลวงอาง
ขาง แปลงเพาะชําไรนาสาธิตแมเหียะ และสถานีเกษตร
หลวงปางดะ สามารถผลิตกลาไมไดประมาณ 150,000
ตน อีกทั้งไดกระจายการผลิตกลาไปตามศูนยพัฒนา
โครงการหลวงที่มีศักยภาพ จํานวน 8 แหง เพื่อลดปญหา
ดานการขนสง สนับสนุนวัสดุและอุปกรณสําหรับเพาะชํา
กลาไมสําหรับบางศูนยฯที่สามารถเพาะชํากลาไดเอง เชน
เมล็ ด พั น ธุ ไ ม โ ตเร็ ว ปุ ย หมั ก แกลบดํ า พลาสติ ก ใส
พลาสติกดํา ถุงเพาะเมล็ด เครื่องมือการตัดแตงกิ่ง เปนตน
เพื่อสนับสนุนกลาพันธุไม และจูงใจใหเกษตรกรหันมา
สนใจการปลูกปาชาวบานมากขึ้น
11. เกษตรกรที่ปลูกปาชาวบานสามารถนําไมที่
ปลูกไปใชประโยชน เชน ทําฟน เผาถาน ทําคางปลูกเสาวรส ปลูกแตงกวา ถั่วฝกยาว เรือนเพาะชํา
คอกสุกร เลาไก เพาะเห็ด ทํารั้ว เปนตน จํานวน 57 ราย และ ฟนฟูสภาพปาบริเวณตนน้ําลําธาร และ
เปนแหลงผลิตน้ําที่สําคัญ ปองกันการพังทลายของดินและรักษาความอุดมสมบูรณของดินบนพื้นที่
ลาดชัน รักษาสิ่งแวดลอมทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปาไมเพิ่มมากขึ้น เปนคลัง
อาหารใหกับเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่ ตามแนวทางการปลูกปา 3 อยาง แตไดประโยชน 4 อยางและ
เปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ทําใหเกษตรกรในพื้นที่มีรายไดจากการปลูกพืชควบใน
แปลงปลูกปาชาวบานฯ หรือปลูกในระบบวนเกษตร ปลูกเพื่อเปนแนวบังลม เปนแนวรั้ว แนวถนน
รวมทั้งเปนแหลงปลูกรวบรวมพืชสมุนไพรตางๆ ดวย
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การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
1. จั ด ฝ ก อบรมเจ า หน าที่ ของมู ลนิธิโครงการหลวง และเกษตรกร เกี่ ย วกั บพื ช ผัก และ
สมุนไพรบนพื้นที่สูง จํานวน 14 ครั้ง เรื่อง ผูเขาอบรม 445 คน
2. จัดการอบรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไมผลแกเจาหนาที่ไมผลและผูเกี่ยวของ 2
ครั้ง ผูเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น 114 คน
3. ติดตามใหคําแนะนําทางวิชาการและการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่สงเสริมไมผลและเกษตรกรใน
ศูน ยพัฒนาโครงการหลวงตางๆ ทั้ง 37 ศู น ย และ
สนับสนุนกิจกรรมการจัดฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตไมผล ของงานไมผลโครงการหลวง โดยมีการ
อบรมเจาหนาที่ไมผล 7 ครั้ง ผูเขาอบรม จํานวน 266 คน
และการฝกอบรมเกษตรกร 42 ครั้ง จํานวน 1,521 ราย

4. ฝกอบรมเจาหนาที่และเกษตรกร เรื่องผักอินทรีย
จํานวน 6 ครั้ง ผูเขาอบรม 321 คน

5. จัดฝกอบรมเจาหนาที่ประเทศอัฟกานิสถาน หลักสูตรการอนุรักษดินและน้ําและการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Soil and Water Conservation and Integrated Pest Management)
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6. ฝกอบรมเจาหนาที่ฝายงานไมดอก มูลนิธิโครงการหลวง จํานวน 2 ครั้ง ผูเขารวมอบรม จํานวน
83 คน

7. จัดอบรมเจาหนาที่สงเสริมและเกษตรกร
เรื่องการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตชาจีน และ
เรื่องการพัฒนาทักษะและเรียนรูเทคนิควิธีการ
แปรรูปชาจีน จํานวน 8 ครั้ง ในพื้นที่ 5 ศูนย
และโรงงานชาของเอกชน 2 แหง มีผูเขาอบรม
ทั้งสิ้น 186 คน
8. จัดอบรมเจาหน าที่ สงเสริ มและเกษตรกร
เรื่องการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิกาและกาแฟอินทรีย จํานวน 13 ครั้ง ผูเขาอบรม 549
คน
9. จัดฝกอบรมเกษตรกรสมาชิกการเพาะปลูกที่ดี (GAP) พืชผัก ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงจํานวน
36 ศูนย ชวงเดือน มกราคม - มีนาคม 2549 โดยมีเกษตรกรเขารวมจํานวน 1,814 คน เปนผลทําให
เกษตรกรไดรับทราบและนําไปปรับใชในการผลิตผักใหถูกตองตามเกณฑของระบบการเพาะปลูกที่ดี
ในไรนา ซึ่งคํานึงถึงความปลอดภัยของผลผลิต ผูปลูก ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม
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การรวบรวมองคความรูและเอกสารเผยแพรทางวิชาการ
1. จัดทําวีดีทัศนการปลูกผักและสมุนไพร 5 เรื่อง ไดแก การปลูกเซเลอรี่ สวีทเบซิล พริก
หวาน แตงกวา และบลอคโคลี่
2.รวบรวมองคความรูและเรียบเรียงจัดพิมพหนังสือวิชาการและเอกสารเผยแพรเกีย่ วกับไม
ผล จํานวน 8 เรื่อง คือ
1) หนังสือ เรื่อง อะโวกาโด
2) หนังสือเรื่อง มะมวงบนพื้นที่สูง
3)หนังสือเรื่องคูมือเก็บเกีย่ วและชั้นมาตรฐาน
คุณภาพผลผลิตไมผลโครงการหลวง
4) แผนพับ เรื่อง การตัดแตงกิ่งไมผล
5) แผนพับ เรื่อง การจัดทรงตนกิ่งไมผล
6) แผนพับ เรื่อง การเปลี่ยนยอดไมผล
7) แผนพับ เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตพลับ
8) แผนพับ เรื่อง อะโวกาโด
3. รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลไมผล ในดานตางๆไดแก ดานการสงเสริม การวิจัย
การตลาด และขอมูลวิชาการตางๆ เพื่อใหมีความถูกตองครบถวน และสามารถนําไปใชประโยชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เกี่ยวกับผักอินทรีย
- แผนปลิว จํานวน 3,000 แผน
- โปสเตอรผักอินทรียโครงการหลวง 1 แผน
- แผนพับผักอินทรียโครงการหลวง จํานวน 10,000 แผน
5. จัดทํา Website (www.adkn.org )และ Newsletters เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเรื่อง
Marketing Commercialization and Sustainable Agriculture รวม 3 ฉบับ
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(3) สรุปผลการดําเนินงานนอกภาคการเกษตร
จากการดําเนินงานของโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง ในป 2549
นั้นทําให มีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจากป 2548 คิดเปน 20.44 เปอรเซ็นต (นักทองเที่ยวชาว
ไทย) และคิ ด เป น 63.43 เปอร เ ซ็ น ต (นั ก ทอ งเที่ย วต า งประเทศ) ทํา ใหชุ ม ชนมีร ายไดจ ากการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจากป 2548 คิดเปน 16.63 เปอรเซ็นต

การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
1. การฟนฟูและอนุรักษวฒ
ั นธรรมชนเผา (รวมกับโครงการหัตถกรรมของโครงการหลวง) เพื่อ
เสริมความรูแกชุมชนในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑทองถิ่นของตนเอง และมีรายไดเสริม
จากการผลิตชิ้นงานดังกลาว โดยไดดําเนินการจัด 3 ครั้ง ในหัวขอเรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑจาก
ผา” มีผูเขาอบรมทั้งสิ้น 67 คน

2. การสงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการและผูนําชุมชน เพื่อสงเสริมใหกรรมการและผูนํา
ชุมชนไดเรียนรูและมีสวนรวมในการดําเนินงานกิจกรรมการจัดการการทองเที่ยวรวมกับเครือขาย
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเพื่อการบริการการทองเที่ยวและสนับสนุนการรวมตัวเปนกลุมเครือขาย
ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง เพื่ อ ประสานงานการจั ด การและบริ ห ารงานท อ งเที่ ย ว โดยมี
คณะกรรมการโครงขายดานการทองเที่ยวในพื้นที่กลุมศูนย ซึ่งไดดําเนินการ 6 ครั้ง
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3. การพัฒนาผูประกอบการในทองถิ่นหลักสูตรการเปนเจาบานที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัตงิ านสนับสนุน
กิจกรรมการทองเที่ยว เชน ไกดทองถิ่น กรรมการผูนําชุมชน ซึ่งเปนผูใหการบริการหรือเปนผู
ประสานกิจกรรมการทองเที่ยวใหเกิดขึ้นในพื้นที่อยางเหมาะสม เกิดความเขาใจที่ดีแกนักทองเทีย่ ว
และมีความประทับใจในการที่จะกลับมาทองเที่ยวซ้ําอีกครั้ง ซึ่งไดดําเนินการจัด 3 ครั้ง มีผูเขารวม
ประชุมจํานวนทั้งสิ้น 122 คน

4. การพัฒนามัคคุเทศกทองถิ่นโครงการหลวง เพื่อสงเสริมความรูและพัฒนาทักษะการใหบริการ
นักทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม เกิดความเขาใจและความประทับใจ และสงเสริมใหชุมชนไดเกิด
ความเขาใจและรวมมือในการถายทอดวิถีชวี ิต วัฒนธรรม ประเพณีที่เหมาะสม เผยแพรแก
บุคคลภายนอก จัด 2 ครั้ง มีผูเขาอบรมทั้งสิ้น 128 คน

5. การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว เพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับงานดานการทองเที่ยว ใหเกิด
แนวทางในการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วร ว มกั บ ชุ ม ชน อี ก ทั้ ง เป น การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณระหวางบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว และสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง โดยไดดําเนินการจัด 2 ครั้ง มีผูเขารวมประชุม
จํานวน 77 คน
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การรวบรวมองคความรู และการเผยแพรประชาสัมพันธ
1. จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรแหลงทองเที่ยวในภาพรวม รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง กระทรวง
เกษตรและสหกรณและหนวยงานตางๆ ซึ่งไดดําเนินการ 12 ครั้ง

2. เผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและสินคาโครงการหลวงในตางประเทศ เพื่อสงเสริม
และเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับงานโครงการหลวง เผยแพร
แหล งท อ งเที่ ย วโครงการหลวงใหเ ปน ที่รูจั ก ในฐานะแหล งทองเที่ ย วใหมที่มี ค วามงดงามทาง
ธรรมชาติ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเปนแหลงทองเที่ยวที่เดินทางไดตลอดป รวมทั้ง
การเผยแพรสินคาโครงการหลวง ซึ่งมีคุณภาพสูงใหเปนที่รูจักแพรหลายและผลักดันใหมีการ
สงออกไปสูตลาดตางประเทศ โดยกลุมเปาหมาย ประมาณ 400 คน
3. การจัดทําฐานขอมูลดานการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อรวบรวม จัดระบบและ
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม บุคลากร สถิติดานการทองเที่ยว ทรัพยากรดานการทองเที่ยวและ
การเผยแพรประชาสัมพันธตางๆ โดยไดจัดทําระบบฐานขอมูล 5 ฐาน ซึ่งประกอบดวย ฐานขอมูล
กิจกรรม/โครงการดานการทองเที่ยว ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลนักทองเที่ยวและรายไดในพื้นที่
ศูนยฯ ฐานขอมลทรัพยากรดานการทองเที่ยว ฐานขอมูลกิจกรรมและการเผยแพรประชาสัมพันธ
สําหรับเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนและพัฒนาดานการทองเที่ยว
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2.3 งานขยายผลงานโครงการหลวง

2.3 งานขยายผลงานโครงการหลวง :
สืบเนื่องจากประชาชนบนพื้นที่สูงและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเห็นถึงผลสําเร็จของ
โครงการหลวง ในการนําความรูจากผลงานวิจัยไปถายทอดและสงเสริมใหแกเกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวง ชุ ม ชนและผู นํ า ชุ ม ชนจํ า นวนมากได มี ห นัง สื อ ขอความช ว ยเหลื อ ไปยั งมู ล นิ ธิ
โครงการหลวง เพื่อใหเขาไปชวยเหลือพัฒนาและสงเสริมอาชีพ สนับสนุนดานวิชาการในการ
ประกอบอาชีพ จากความรูและประสบการณของโครงการหลวง เพื่อชวยใหมีความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเขาไป
สํารวจและศึกษาพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนตอไป ซึ่งปจจุบันมีชุมชนที่ขอรับการ
สนับสนุน จํานวน 5 พื้นที่คือ
1. บานดอยปุย
2. พื้นที่บานหวยเขยง จ.กาญจนบุรี
3. พื้นที่คลองลาน จ.กําแพงเพชร
4. พื้นที่บานถ้ําเวียงแก จ.นาน
5. พื้นที่ตําบลสบโขง อ.อมกอย จ.เชียงใหม
โครงการขยายผลงานโครงการหลวงบานดอยปุย
1. ความเปนมา
ประธานประชาคมบานดอยปุย ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดทําหนังสือขอ
ความอนุเคราะหสนับสนุนโครงการพัฒนาหมูบานดอยปุย มายังประธานมูลนิธิโครงการหลวง เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2548 เพื่อขอใหจัดตั้งศูนยสาธิตและพัฒนาสงเสริมการเกษตรของโครงการ
หลวงขึ้นที่บานดอยปุยเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะลิ้นจี่มีราคาตกต่ําไมคุมคาการ
ลงทุน ทําใหเกษตรกรขาดรายได ประธานมูลนิธิโครงการหลวงจึงไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูงรวมกับสถานีวิจัยดอยปุยไปศึกษาความเปนไปได เพื่อวางแผนพัฒนาหมูบานดอยปุย
ตอไป
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตรขาดคุณภาพ และถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทางการเกษตรของโครงการหลวงให แ กเกษตรกรบานดอยปุย โดยเนนใหเป นหมูบานเกษตร
อินทรีย
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวในพืน้ ที่ใหยั่งยืน
3) เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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3. พื้นที่ดําเนินงาน
หมู บ า นดอยปุ ย หมู ที่ 11 ต.สุ เ ทพ อ.เมื อ ง
จ.เชียงใหม ที่พิกัด E 488042 , N 2080256 เสนรุงที่ 18
องศา 43 ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 98 องศา 48 ลิปดา
ตะวันออก ทิศเหนือจดดอยผากลอง และบานแมสาใหม
อําเภอแมริม ทิศใตจดพระตําหนักภูพิงค ทิศตะวันออก
จดยอดดอยปุย และทิศตะวันตกจดน้ําตกศรีสังวาล และ
บานทุงปง อําเภอหางดง ราษฎรจํานวน 150 ครัวเรือน
ประชากรจํานวน 1,267 คน
พื้นที่เกษตรกรรมของชาวมงบานดอยปุยที่อยู
ในลุมน้ํายอยแมนาปานมีเพียง 1,001.85 ไร หรือ
ประมาณรอยละ 14.77 ซึ่งสวนใหญปลูกลิ้นจี่ และมี
พื้นที่ใชเปนชุมชนที่อยูอาศัย 57.63 ไร หรือรอยละ 0.85
ของพื้นที่ลุมน้ํายอยแมนาปาน
4. ผลการดําเนินงาน
สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นาพื ้น ที ่ส ูง (องคก าร
มหาชน) รว มกับ สถานีว ิจ ัย ดอยปุย และมูล นิธ ิโ ครงการหลวง ไดดํ า เนิน งานตามแผนการ
ดําเนินงานป พ.ศ. 2549 ประกอบดวย 3 แผนงาน คือ 1) แผนงานดานการเกษตร 2) แผนงานดาน
การพัฒนาสังคมและชุมชน 3) แผนงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรุป
ไดดังนี้
กิจกรรม

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

20 คน

20 คน

20-21 เม.ย. 49

10 ไร

_

_

1. แผนงานดานการเกษตร
1.1 การถายทอดเทคโนโลยี
1.1.1 การฝกอบรมและศึกษาดูงานการปรับปรุงบํารุงสวน
ลิ้นจี่ ณ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย และอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
1.1.2 การใหคําปรึกษาแนะนําดานวิชาการ เพื่อปรับปรุงพันธุ
ลิ้นจี่
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กิจกรรม

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1.1.3 ปลูกพืชอื่นทดแทน โดยไมมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก
เพิ่มขึ้น เชน การปลูกพลับ, กาแฟอราบิกา, ผักอินทรีย และ
สมุนไพร ฯลฯ
1.1.4
การฝ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง านการปลู ก พลั บ
ณ สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท
1.1.5 การฝกอบรมผูนําหมูบานและเกษตรกรเรื่อง กาแฟอรา
บิกา ณ สวนสองแสน สถานีวิจัยดอยปุย
1.1.6 การศึกษาดูงานการปลูกผักอินทรียโครงการหลวง ณ
รานดอยคํา ศูนยผลิตผลโครงการหลวงแมเหี๊ยะ และสถานีเกษตร
หลวงอางขาง

10 ไร

_

_

20 คน

20 คน

11 ส.ค. 49

30 คน

35 คน

26 พ.ค. 49

20 คน

20 คน

23-24 ก.พ. 49

1 แปลง

_

_

1 แปลง

_

_

1 แปลง

_

_

1 แปลง

_

_

12 ครั้ง

17 ครั้ง

ต.ค. 48-ก.ย. 49

3 คน

4 คน

14 ธ.ค. 49

3 คน

1 คน

28 ธ.ค. 49

1.2 การจัดทําแปลงสาธิตการปลูกพืช
1.2.1 จัดทําแปลงสาธิตการปลูกผักอินทรีย การปองกัน และ
กําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อนํารอง
และเปนตัวอยางแกเกษตรกรรายอื่นๆ
1.2.2 จัดทําแปลงสาธิตการปลูกพลับ ในพื้นที่ของเกษตรกร
1.2.3 จัดทําแปลงสาธิตการปลูกกาแฟอราบิกา ในพื้นที่ของ
เกษตรกร
1.2.4 จัดทําแปลงรวบรวมพืชสมุนไพรของทองถิ่นบานดอย
ปุย
1.3 การประสานงาน ติดตามงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
2. แผนงานดานการพัฒนาสังคมและชุมชน
2.1 การประชุมสัมมนา
2.1.1 ผูนําชุมชนเขารวมสัมมนา โครงการหมูบานสะอาด
เพื่อเรียนรูในเรื่องผลผลิตสะอาด บานสะอาด และสิ่งแวดลอม
สะอาด
2.1.2 ผูนําชุมชนเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น โครงการ
ศึกษาและจัดทําแผนแมบทการทองเที่ยวโครงขายการทองเที่ยว
อินทนนท ขุนวาง แมแฮ แมสะปอก และวัดจันทร
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กิจกรรม

เปาหมาย

2.2 การฝกอบรมและศึกษาดูงานดานการทองเที่ยว
- การฝกอบรมดานการทองเที่ยวเรื่อง “มัคคุเทศกนอย” ณ 20 คน
สถานีวิจัยดอยปุย และหมูบานดอยปุย
- ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการมีสวนรวมของ 1ครั้ง/ 3คน
โครงการทองเที่ยวกลุมศูนยที่ 3
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูประกอบการในทองถิ่น 1ครัง้ / 3คน
เรื่อง ”การเปนเจาบานที่ดี”
2.3 การสงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายชุมชนบาน 1 หมูบ าน
ดอยปุยกับชุมชนของศูนยพัฒนาโครงการหลวงตางๆ
1 หมูบาน
2.4 โครงการหมูบานสะอาด มูลนิธิโครงการหลวง
3. แผนงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.1 สงเสริมการใชปุยอินทรีย โดยการทําปุยหมัก การใชสาร
พ.ด. การใชจุลินทรีย เพื่อลดและเลิกการใชสารเคมี ไปสูกระบวน
การเกษตรอินทรีย
3.2 สงเสริมและสนับสนุนการปลูกหญาแฝก เพื่อการอนุรักษดิน
และน้ํา
3.3 สนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อการเกษตรและการ
บริโภคในชุมชน
3.4 สนับสนุนกลุมอนุรักษและรักษาปา เชน การทําแนวกันไฟ
ปา การกําหนดเขตพื้นที่ทํากิน เปนตน
3.7 จัดเวทีชุมชน เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู สรางความเขาใจ
และทัศนคติของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนดาน
การพัฒนาอาชีพ สังคม และสิ่งแวดลอม
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ผลการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

39 คน

17-19 ก.ค. 49

_

_

_

_

_

_

1 หมูบาน

10 ราย

_

_

5 ราย

_

_

1 กลุม

_

_

1 กลุม

_

_

1 ครั้ง

1 ครั้ง/105 คน

14 ก.ย. 49

โครงการขยายผลงานโครงการหลวงพื้นทีบ่ านหวยเขยง จ.กาญจนบุรี
1. ความเปนมา
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงหวยเขยง ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี เกิดจากการเปดใชพื้นที่สวนใหญเพื่อจัดสรรพื้นที่ทํากินใหแกผูที่ไดรับผลกระทบจาก
การสรางเขื่อนวชิราลงกรณของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยป พ.ศ. 2527
ตอมาในป พ.ศ. 2535 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีพันธะสัญญาในการอนุรักษดินและ
สัตวปาพื้นที่ 30,000 ไร ในเขตอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รวมกับโครงการพัฒนาความรู
และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) เพื่อวิจัยและรวบรวมความรู
เกี่ยวกับปาของชุมชน รวมถึงสงเสริมกิจกรรมเยาวชน และจัดทําแผนชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน และในป พ.ศ. 2548 มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ไดรวมกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จัดทําโครงการเกษตรอินทรียในพื้นที่บานหวย
เขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
2. วัตถุประสงค
เพื่อขยายผลการปลูกผักอินทรียของโครงการหลวงไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่น เพื่อเปน
ทางเลือกใน การทําการเกษตรที่ปลอดภัย
3. ผลการดําเนินงาน
1) การสํารวจพื้นที่ สภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ภูเขา มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบถึง
พื้นที่ลาดชันเชิงซอน และมีลักษณะเปนภูเขาหินปูน ซึ่งในการสุมวิเคราะหสภาพดิน พบวา คาความ
เปนกรด – ดาง (pH) อยูระหวาง 6.2 – 8.0 ตําบลหวยเขยงประกอบดวย 8 หมูบาน (10 ชุมชน)
ประชากรสวนใหญอพยพมาจากพื้นที่น้ําทวมจากการสรางเขื่อนวชิราลงกรณ (ยกเวนบานไรหมู 6)
สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร เชน ทํานา ทําสวนยางพารา ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตว
เปนตน
2) การประชุมชี้แจง/ทําความเขาใจ โดยไดเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการปลูกผักอินทรียในที่ประชุมสภาผูนําชุมชนหวยเขยง ซึ่งมีเกษตรกรที่ใหความสนใจและ
เขารวมโครงการจํานวน 48 คน จาก 5 หมูบาน (6ชุมชน) รวมพื้นที่ 18.3ไร

1

รูปที่ 1 ประชุมชี้แจงเพื่อทําความเขาใจกับเกษตรกร
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3) วางแผนการปลูก โดยการมีสวนรวมของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรเปนผูเลือกชนิดพืชที่จะ
ปลูกจํานวน 8 ชนิด ไดแก กะหล่ําปลี ผักกาดฮองเต ถั่วแขก ซาโยเต คะนา กวางตุง ขาวโพดฝก
ออน และถั่วฝกยาว และมีวัตถุประสงคเพื่อบริโภคในครัวเรือน หากมีผลิตผลเหลือจะนํามาขาย
ภายในชุมชน รวมทั้งขายใหกับโรงเรียนในชุมชน เพื่อนําไปทําอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน
4) การฝกอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพรอมของเกษตรกร ไดมีการฝกอบรม/
ศึกษาดูงานดังนี้
4.1) การฝกอบรมเรื่อง การปลูกผักอินทรีย : การทําปุยอินทรียน้ํา การเพาะกลา และ
การจัดการโรคแมลง มีเกษตรกรเขารวมอบรมจํานวน 33 คน

2

3

รูปที่ 2 ฝกเพาะกลา

รูปที่ 3 ฝกทําปุย อินทรียน้ํา

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

4
รูปที่ 4 ศึกษาดูงานการปลูกผักอินทรียของ
สถานีเกษตรหลวงอางขาง

5

รูปที่ 5 ฟงบรรยายและสาธิตการทํากะบะ
เพาะเลี้ยงแมลงวันตัวห้ํา (ซีโนเซีย)
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5) การติดตามงาน เพื่อรับฟงปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งปญหาที่พบคือ การเกิดโรคและ
แมลง แตไมรนุ แรงมากนัก ผลิตผลผักที่เกษตรกรปลูกจะใชบริโภคภายในครัวเรือน สวนที่เหลือจะ
ขายในชุมชน (ตลาดนัด)

6

7

รูปที่ 6 และ 7 แปลงผักอินทรียของเกษตรกรหวยเขยง

6) สรุปบทเรียน เพื่อเปนประโยชนตอการดําเนินงานในชวงตอไป ดังนี้
6.1) เกษตรกรไดรับความรูเกี่ยวกับการปลูกผัก การปรับปรุงบํารุงดิน การทําปุย
อินทรีย โทษของยาฆาแมลง และวิธีแกไขปญหาโรคแมลงเบื้องตน ลดตนทุน/รายจาย เพิ่มรายได
ไดกินผักที่ปลอดภัย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เกิดความกระตือรือรนในการทํากิน เกษตรกรมี
ทางเลือกในการปลูกพืช มีโอกาสศึกษาดูงานของโครงการหลวง ไดรูจักและทดลองปลูกผักแปลกๆ
รูจักนําวัสดุที่มีในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน รักและหวงแหนสภาพแวดลอม สอนใหเปนคน
ชางสังเกต และมีความรัก เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
6.2) ในระยะตอไปเกษตรกรตองการใหแนะนําเรื่องการปลูกผักอินทรียอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกษตรกรเกิดความชํานาญ โดยมีเจาหนาที่ดูแลและติดตามผล รวมทั้งการประเมินผลวา
เกษตรกรนําความรูที่ไดรับไปใชปฏิบัติจริงได ใหมีการศึกษาดูงานการปลูกผักอินทรียในพื้นที่อื่นๆ
ตองการพืชชนิดใหมๆ เพื่อทดลองปลูก ตองการใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันกําจัดศัตรูพืช
การปรับปรุงบํารุงดิน ฯลฯ ควรมีการจัดทําแปลงสาธิตในพื้นที่ ในลักษณะศูนยเรียนรู ตองการให
โครงการหลวงช ว ยเรื่ อ งตลาด ต อ งการให ช ว ยจั ด ทํ า ระบบน้ํ า ของแต ล ะหมู บ า น ต อ งการให
โครงการหลวงจัดทําโครงการที่สามารถเพิ่มรายไดใหกับชาวบานและชวยสงเสริมอาชีพใหกับ
ชาวบาน
7) เกษตรกร มีเกษตรกรที่แจงความจํานงจะขอเขารวมโครงการฯ ในระยะตอไปจาก
เดิม 48 ราย เพิม่ เปน 146 ราย
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โครงการขยายผลงานโครงการหลวงพื้นทีค่ ลองลาน จ.กําแพงเพชร
1. ความเปนมา
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จเยีย่ ม
ราษฎรบานสักงาม หมูที่ 1 ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน และทรงพบวา มีราษฎรยากจนเปน
จํานวนมาก ขาดแคลนที่ดนิ ทํากิน มีอาชีพรับจางทําไรออยและมันสําปะหลัง แตมีความสามารถใน
การทําเครื่องเงินและปกผา ซึ่งนาจะไดมีการรวมกลุมราษฎรชาวไทยภูเขาเผาตางๆ เหลานี้ จัดตั้ง
เปนหมูบานกลุมอาชีพที่ตนถนัด โดยใชชื่อวา “โครงการบานเล็กในปาใหญ” โดยเริ่มตั้งขึ้นที่บาน
อุดมทรัพย หมูที่ 8 ตําบลหินดาต กิ่งอําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร มีกองทัพภาคที่ 3 กรม
ปาไม และหนวยงานราชการในพืน้ ที่รวมดําเนินการ รวมทั้งมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ ไดเขามา
ฝกอบรมราษฎรชาวไทยภูเขาดวย
ตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหมลู นิธิโครงการหลวง
เขามาดําเนินงานตอ โดยรวมกับหนวยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2542
เพื่อนําเอาผลงานวิจยั และแนวทางการพัฒนาของศูนยพัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจยั ไปขยาย
ผล และสงเสริมตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ สงเสริมอาชีพแกชาวไทย
ภูเขายากจนตามหลักมนุษยธรรม ลดการปลูกพืชเสพติด และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไม ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง (กอป.) มีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงานโครงการขยายผลงานโครงการหลวงเพือ่ การพัฒนาการเกษตรแบบยัง่ ยืน ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2545 – 2549) เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2544 และไดมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ
ในเวลาตอมา
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหงานวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวงสามารถนําไปใชประโยชนในพื้นที่อื่น
สําหรับชวยสนับสนุนใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
2) เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) เพื่อใหชุมชนในพื้นที่มีระบบเครือขายของการเรียนรูดวยตนเองอยางเหมาะสมภายใต
การสนับสนุนของภาครัฐ
3. พื้นที่ดําเนินงาน
พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต ของจังหวัด
กําแพงเพชร ระหวางละติจดู ที่ 15 องศา 57 ลิปดา เหนือ ถึง 16 องศา 11 ลิปดา เหนือ และลองติจูดที่
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โครงการคลองลาน 1 ตั้งอยูที่บานอุดมทรัพย หมูที่ 8 ตําบลหินตาด อําเภอปางศิลาทอง มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 156 เมตร มีพื้นที่ทาํ กินและที่อยูอ าศัยรวมประมาณ 220 ไร
โครงการคลองลาน 2 ประกอบดวยพื้นที่ 2 หมูบาน คือ บานปางมะละกอ หมูที่ 8 ตําบล
ปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง มีความสูงจากระดับน้าํ ทะเลปานกลาง 220 เมตร และบานปางมะนาว
หมูที่ 11 ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 200 เมตร มีพื้นที่ทาํ
กินและที่อยูอาศัยรวมประมาณ 750 ไร
โครงการคลองลาน 3 ประกอบดวย 3 กลุมบาน คือ บานสุขสวรรค หมูที่ 13 ตําบลคลอง
ลานพัฒนา อําเภอคลองลาน มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 150 เมตร บานสุขวิจิตรพัฒนา
และ บานน้ําพระทัย หมูที่ 14 ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน มีความสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 140 และ 125 เมตร ตามลําดับ มีพื้นที่ทํากินและที่อยูอาศัยรวมประมาณ 4,600 ไร
โครงการคลองลาน 4 ตั้งอยูที่บานแปลงสี่ ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน มีความ
สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 140 เมตร มีพื้นที่ทํากินและที่อยูอาศัยรวมประมาณ 160 ไร อยูทาง
ทิศตะวันออกของเขาปางขาวสาร
มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,244 คน ประกอบดวย ชาวเขาเผามูเซอ (ลาหู) รอยละ
47.43 , เผาเยา (เมี่ยน) รอยละ 40.60 , เผากะเหรี่ยง รอยละ 9.96 และชาวไทย รอยละ 2.01 สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร ไดดําเนินการจัดสรรที่ดิน แบงออกเปน ที่ดินทํากิน 1,173 ไร
คิดเปนรอยละ 52.52 ของพื้นที่ทั้งหมด, ที่อยูอาศัย 137 ไร คิดเปนรอยละ 6.51 พื้นที่สวนราชการ
พื้นที่ปา และสาธารณะประโยชน 639 ไร คิดเปนรอยละ 40.97
4. ผลการดําเนินงาน
1) วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2548ได จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติงานโครงการขยายผลงานโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน พื้นที่คลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ณ โรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
2) ไดดําเนินการจัดการประชุมคณะทํางานโครงการขยายผลงานฯ พื้นที่คลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 3 ครั้ง
3) ไดดําเนินการจัดการประชุมกลุมยอยเพื่อบูรณาการแผนงานพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
จํานวน 3 ครั้ง
4) ไดประสานงานและใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน จํานวน 14 ครั้ง
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โครงการขยายผลงานโครงการหลวงพื้นทีบ่ านถ้ําเวียงแก จ.นาน
1. ความเปนมา
บานถ้ําเวียงแก จัดตั้งเปนหมูบานตามพระราชบัญญัติการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2457 และ
เมื่ อ ป พ.ศ. 2505 และป พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ และสมเด็ จ พระนางเจ า
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรบานถ้ําเวียงแก พรอมทั้งมีพระราชดําริให
โครงการหลวงเขาไปใหความชวยเหลือ โครงการหลวงจึงไดสงเจาหนาที่เขาไปชวยเหลือและให
คําแนะนําในการปลูกไมผล โดยนําพันธุลิ้นจี่เขาไปสงเสริมใหราษฎรปลูกและถือวาเปนหมูบาน
ตรวจเยี่ยมของโครงการหลวงตั้งแตนั้นเปนตนมา
จากความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานโครงการหลวงในการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย) ในฐานะประธานคณะกรรมการอํานวยการและประสานงาน
มูลนิธิโครงการหลวงจึ งมอบหมายใหสวนราชการที่เกี่ยวของรับไปพิ จารณาขยายผลงานของ
โครงการหลวงที่ไดผลดีไปสูพื้นที่อื่นๆ บานถ้ําเวียงแก ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน จึงไดรับ
การคัดเลือกภายใตหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2545 เปน
ตนมา
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงไปสูชุมชนบนพื้นที่สูง ใหมีอาชีพมีความ
เขมแข็ง รักษาสมดุลของสิ่งแวดลอม สามารถพึ่งพาตนเองได โดยคงเอกลักษณและวัฒนธรรมของ
ชุมชนไว
2) เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวมเพื่อความมั่นคงของชุมชน
บนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน โดยการบูรณาการกับหนวยงานของภาครัฐ องคกรทองถิ่น และพันธมิตรอื่น
3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางองคกรพัฒนาทองถิ่น ชุมชนในพื้นที่สูง และผูที่
เกี่ยวของ
3. พื้นที่ดําเนินงาน
พื้นที่ 3 หมูบาน คือ บานถ้ําเวียงแก หมูที่ 1 บานผาหมี หมูที่ 10 (เผามง) และบานน้ําพัน
หมูที่ 6 (เผาเมี่ยน) ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน มีประชากรจํานวน 340 ครัวเรือน 2,530 คน
(ชาย 1,250 คน หญิง 1,170 คน) พื้นที่อยูในพิกัด 841359 ระวางแผนที่ 51471 ระดับความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ 400 – 500 เมตร
พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอน (slope complex) เปนเนินเขาและเทือกเขาสูง
สลับซับซอน และบางสวนเปนพื้นที่ราบริมลําน้ํา มีความลาดเทตั้งแตรอยละ 35 ขึ้นไป ปริมาณ
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4. ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ไดรวมกับคณะทํางานโครงการขยาย
ผลงานโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนพื้นที่บานถ้ําเวียงแก จังหวัดนานได
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สรุปไดดังนี้
กิจกรรม

เปาหมาย

1. จัดทําแผนบูรณาการปฏิบัติงาน
2. จัดประชุมคณะทํางานโครงการฯ
3. จัดฝกอบรมเรื่องการปลูกไมผล มีผูเขารับการ
ฝกอบรมจํานวน 33 คน
4. จัดฝกอบรมเรื่อง การปลูกผักใหเกษตรกร 36 คน
5. สนับสนุนกิจกรรมตานยาเสพติด
6. ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน
1) การสนับสนุนกลาพันธุไผหวาน เพื่อปลูก
เปนแปลงสาธิตแกเกษตรกร 2 ราย พื้นที่ 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
ในพื้นที่ทํากินของเกษตรกร
6) ประสานงานการจัดสรางระบบอนุรักษ ดินและน้ํา
พื้นที่ 675 ไร เกษตรกร จํานวน 30 ราย
7) ประสานงานและสนับสนุนการปลูกไมผลชนิด
ตางๆ ในพื้นที่ 675 ไร เกษตรกร 30 ราย

1 แผน
3 ครั้ง
1 ครั้ง

ผลการ
ดําเนินงาน
1 แผน
3 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง
12 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง
12 ครั้ง
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ระยะเวลาดําเนินงาน
8 พ.ย. 2548
วันที่ 9 มี.ค. 2549
วันที่ 23 มี.ค. 2549
วันที่ 12 เม.ย. 2549

โครงการขยายผลงานโครงการหลวงพื้นทีต่ ําบลสบโขง อ.อมกอย จ.เชียงใหม
1. ความเปนมาของโครงการ
จังหวัดเชียงใหม ไดมีหนังสือถึงมูลนิธิโครงการหลวง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 ขอให
ตรวจสอบขอมูลพื้นที่หมูที่ 3 บานแมหลองหลวง ต.สบโขง จ.เชียงใหม พรอมทั้งความเปนไปได
ในการจัดตั้งสถานีโครงการหลวง เพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพการเกษตรแกเกษตรกรที่มีฐานะ
ยากจน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ไดรวมกับนายอําเภออมกอย เขาไป
ตรวจสอบพื้นที่เมื่อวันที่ 14 และ23 กันยายน 2547 ตอมาเมื่อวันที่ 17 และ30 ตุลาคม 2547
ประธานมูลนิธิโครงการหลวงพรอมดวยคณะผูบริหารของโครงการหลวง ไดเสด็จไปดูพื้นที่และ
พบปะราษฎรและผูนําชุมชน เห็นวาราษฎรซึ่งเปนชาวเขาเผากะเหรี่ยงมีฐานะยากจน และผูนํา
ชุมชนมีความกระตือรือรน ตองการใหโครงการหลวงชวยเหลือ เห็นสมควรใหเขาไปชวยเหลือใน
การวางแผนและสงเสริมพัฒนาอาชีพแกราษฎร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จึงไดจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบเสนอตอจังหวัดเชียงใหมเพื่อรับทราบ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547
2. วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพทางการเกษตรใหแกราษฎร
2) เพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3) เพื่อเสริมสร างและพัฒนาองคกรชุมชนใหมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในดํ าเนิน
กิจกรรมตางๆ ใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน
3. พื้นที่ดําเนินงาน
3 หมูบาน ไดแก บานแมหลองนอยหมูที่ 2 บานแมหลองหลวงหมูที่ 3 และบานพะเบี้ยว
หมูที่ 11 ต.สบโขง อ.อมกอย จ.เชียงใหม โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 27,959 ไร (รอยละ 10.62 ของพื้นที่
ทั้งตําบลสบโขง) ประชากรเปนชาวเขาเผากะเหรี่ยง มีจํานวน 322 ครัวเรือน 1,676 คน
4. ผลการดําเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (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

1. การเตรียมความพรอมชุมชน
2. ดานการเกษตร
2.1 การถายทอดเทคโนโลยี
1) การฝกอบรมการปลูกไมผลเมืองหนาว เชน พลับพันธุ
P2 และ อะโวคาโด
2) การฝกอบรมการปลูกฟกทองญี่ปุนและกะหล่ําปลีแดง
3) การฝกอบรมการทําปุยพืชสด,น้ําหมักชีวภาพและปุย
หมักแบบแหง
4) การให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ด า นวิ ช าการด า นการปลู ก
พืชผัก, ไมผล, และกาแฟอราบิกา
5) การปองกันโรคระบาดในสัตว
- ทําวัคซีนปองกันโรคคอบวม (เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย)
- สนับสนุนวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย
6) การใหคําปรึกษาแนะนําดานวิชาการการเลี้ยงสัตว
2.2 การจัดทําแปลงสาธิตการปลูกพืช
1) จัดทําแปลงสาธิตการปลูกผักเมืองหนาวและสตรอเบอรี่
2 ) จั ด ทํ า โ ร ง เ รื อ น เ พ า ะ ก ล า ผั ก เ มื อ ง ห น า ว แ ล ะ
โรงเรือนเพาะชํากลากาแฟอราบิกา
3) ทดลองส ง เสริ ม การปลู ก กะหล่ํ า ปลี แ ดงและฟ ก ทอง
ญี่ปุนในพื้นที่ของเกษตรกร
4)ใหคําปรึกษาแนะนําดานวิชาการการปลูกกะหล่ําปลีแดง
และฟกทองญี่ปุน
3. ดานการพั ฒนาสังคมและสงเสริมความเขมแข็ง ของ
ชุมชน
1) กระตุนใหเกษตรกรเกิดการรวมกลุมและการมีสวนรวม
การวางแผนการปลูกและดูแลรักษาพืช
2) กระตุนใหเกษตรกรเกิดการรวมกลุมและการมีสวนรวม
การวางแผนการเลี้ยงสัตว
3) สนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตรและ
บริโภคในชุมชน
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1 ครั้ง

ผลการ
ดําเนินงาน
1 ครั้ง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
26 ม.ค. 49

20 คน

33 คน

26 ม.ค. 49

20 คน
20 คน

20 คน
20 คน

27ม.ค. 49
19-20 มิ.ย. 49

12 ครั้ง

12 ครั้ง

ต.ค.48-ก.ย.49

2 ครั้ง
1 ครั้ง
12 ครั้ง

2 ครั้ง
1 ครั้ง
12 ครั้ง

ครั้งที่ 1 พ.ค.49
ครั้งที่ 2 ส.ค. 49
ต.ค.48-ก.ย.49

1 แปลง
2 โรงเรือน

1 แปลง
2 โรงเรือน

พ.ย.48-ก.พ.49
ธ.ค.48-ก.ย.49

7 คน

7 คน

พ.ค.49-ส.ค.49

4 ครั้ง

4 ครั้ง

พ.ค.49-ส.ค.49

1 กลุม

1 กลุม

ต.ค.48-ก.ย.49

1 กลุม

1 กลุม

ต.ค.48-ก.ย.49

1 หมูบาน

1 หมูบาน

ต.ค.48-ก.ย.49

