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พระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
เม่ือวันท่ี  10 มกราคม พ.ศ. 2512 

ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

  … เรื่องท่ีจะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชนโดยตรง
กับชาวเขาเพื่อท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูดีขึ้น สามารถท่ี
จะเพาะปลูกสิ่ง ท่ีเปนประโยชนและเปนรายไดกับเขาเอง ท่ีมีโครงการนี้ 
จุดประสงคอยางหนึ่งก็คือ มนุษยธรรม หมายถึงใหผูท่ีอยูในถิ่นทุรกันดาร
สามารถท่ีจะมีความรูและพยุงตัวมีความเจริญได อีกอยางหน่ึงก็เปนเรื่องท่ีชวย
ในทางที่ทุกคนเห็นวาควรจะชวย เพราะเปนปญหาใหญก็คือปญหาเรื่องยาเสพติด 
ถาสามารถชวยชาวเขาปลูกพืชท่ีเปนประโยชนบาง เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ 
ฝน ทําใหนโยบายการระงับ การปราบปรามการสูบฝน และการคาฝนไดผลดี อัน
นี้ก็เปนผลอยางหนึ่ง ผลอีกอยางหนึ่งซ่ึงสําคัญมากก็คือ ชาวเขาตามที่รูเปนผูท่ีทํา
การเพาะปลูก โดยวิธีท่ีจะทําใหบานเมืองของเราไปสูหายนะได โดยที่ถางปาและ
ปลูกโดยวิธีท่ีไมถูกตอง ถาพวกเราทุกคนไปชวยเขา ก็เทากับชวยบานเมืองใหมี
ความอยูดีกินดี และปลอดภัยไดอีกทั่วประเทศ เพราะถาสามารถทําโครงการนี้ได
สําเร็จ ใหชาวเขาอยูเปนหลักเปนแหลงสามารถที่จะมีความอยูดีกินดีพอสมควร 
และสนับสนุนนโยบายท่ีจะรักษาปาไมรักษาดินใหเปนประโยชนตอไป ประโยชน
อันนี้จะย่ังยืนมาก....." 
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 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ              
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงงานในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงโปงคํา อําเภอสันติสุข 
จังหวัดนาน เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 โดยมีหมอมเจาภีศเดช รัชนี องคประธานมูลนิธิโครงการ
หลวง และประธานที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) ถวายการ
ตอนรับ รวมกับผูวาราชการจังหวัดนาน หัวหนาสวนราชการ และประชาชนในพื้นที่ 
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บทสรุป 
สําหรับผูบริหาร 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อรองรับงาน

ขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงใหเกิดประโยชนในวงกวาง โดยเริ่มจากพระราชกฤษฎีกาแบงสวน
ราชการจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกองพัฒนาเกษตรที่สูง ในวันที่ 15 มิถุนายน 
2535 ตอมาไดรับการยกฐานะเปนสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 และในวันที่ 14 ตุลาคม 
2548  ไดรับการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา จัดต้ังเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในลักษณะ
องคการมหาชนโดยมีพันธกิจ คือ 
 1. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวง  
 2. ประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหนวยงานที่เกี่ยวของในการถายทอดความรู
และพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สอดคลองกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและรักษา
ส่ิงแวดลอม 
 3. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอยางครบ
วงจร ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและสงเสริมการดําเนินการดังกลาว 
 4. สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งรักษาคุณคาและ
สรางประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง  
 5. เสริมสรางเครือขายแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งภายในและตางประเทศ 

วิสัยทัศน : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปนองคกรที่ทําหนาที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
สูงอยางยั่งยืน เนนสนับสนุนภารกิจของโครงการหลวง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการและเกิดความ
สมดุลทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 

โดยกําหนดแนวทางดําเนินงานเปน 3 ยุทธศาสตรที่มีมุงเนนขับเคล่ือนใหสอดคลองกับนโยบาย
พัฒนาของจังหวัด องคกรชุมชนและอัตลักษณของพื้นที่ (Area – based Development) คือ : ยุทธศาสตรการ
วิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตรการถายทอดความรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และยุทธศาสตรการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยสถาบันใหความสําคัญในการสนับสนุนโครงการหลวงเปน
ลําดับแรกดวย และมุงขยายผลจากองคความรูตาง ๆ ของโครงการหลวงในการแนะนําสงเสริมแกชาวเขาบน
พื้นที่สูงในพื้นที่สวนใหญ 20 จังหวัด  

โดยมีหลักปฏิบัติงานท่ีสําคัญ 2 ประการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน คือ 
1. ปฏิบัติงานตามแนวทางโครงการหลวง ไดแก การสํารวจและวางแผนการใชประโยชนที่ดิน 

การวิจัยเพื่อเอาผลไปใหชาวเขาไดใชประโยชน การสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชหลาย ๆ ชนิดท้ัง   พืช
อาหารและพืชการคา และพัฒนาการตลาดรองรับผลผลิต 

2. ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ สรางภูมิคุมกันตอความเส่ียง ไมเล็งผลเลิศ รอบคอบ
ระมัดระวัง สงเสริมใหเกิดการพึ่งตนเอง รวมถึงการสงเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และการเอื้ออาทร 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ผลการดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง (องคการมหาชน) 

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2550 
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1.ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา 

เพื่อสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น โดยอาศัย
กลไกของเครือขายการปฏิบัติงานวิจัยรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง  สถาบันการศึกษา หนวยงานองคกร
ตางๆ ตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น  

1.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนงานโครงการหลวง ประกอบดวยโครงการวิจัย จํานวน 6 
โครงการ คือ 
1.1.1 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรือนในพ้ืนที่โครงการหลวง 

 การศึกษารูปแบบโรงเรือนใน จํานวน 25 ศูนย/สถานี จํานวน 1,855 หลัง จําแนกไดเปน 14 
แบบโดยรอยละ 88 มีรูปแบบหลังคาแบบโคงมน รอยละ 12 เปนแบบหนาจั่ว โดยมีปญหาเหมือนกัน คือ มี
อุณหภูมิในโรงเรือนสูงเกินระดับเหมาะสมสําหรับพืช และมีการกระจายแสงในโรงเรือนไมสม่ําเสมอ จึงได
ออกแบบโรงเรือนใหมที่เปนโรงเรือนโครงเหล็กแบบหลังคาโคงมนจํานวน 3 แบบ และกอสรางเปนโรงเรือน
ตนแบบเพื่อการศึกษา จํานวน 9 โรงใน 7 พื้นที่ ไดแก ปางดะ,หนองหอย,แมสาใหม, หวยลึก, แมแฮ, ขุน
วาง, และอางขาง  และไดออกแบบโรงเรือนตนทุนตํ่าที่ใชไมไผเปนโครงสราง จํานวน 2 แบบ งานวิจัย อยูใน
ระยะตอเนื่องเพื่อหาแนวทางลดอุณหภูมิในโรงเรือน รวมทั้งทดสอบเพาะปลูกในสภาพโรงเรือนใหม  

1.1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตพืชเมืองหนาวในโรงเรือน 
 การศึกษาการปลูกสตรอเบอรี่พันธุพระราชทาน 72 ในโรงเรือนแบบใตหวัน ขนาดกวาง 6 
เมตร สูง 3.0 เมตร พบวา สตรอเบอรี่ใหผลผลิตสูงกวาและมีน้ําหนักผลเฉลี่ยสูงกวาการปลูกใน โรงไมไผ
หลังคาโคง (ขนาดกวาง 3.0 เมตร สูง 1.8 เมตร) และการปลูกกลางแจง รวมทั้งมีการระบาดของโรคและ
แมลงนอยที่สุดดวย นอกจากนี้การใชธาตุอาหารเสริมประเภทแคลเซียมคลอไรด และแคลเซียมอินทรีย
สามารถชวยเพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตสตรอเบอรี่ได 

1.1.3  โครงการการวิจัยและพัฒนากระบวนการและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต    
พืชเมืองหนาว 

กรณีการศึกษาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผักฮองเต พบวา การจุมผักกาดฮองเตในน้ํา
รอนที่อุณหภูมิ45 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 5 นาที สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผักกาดฮองเตนาน
ที่สุด คือ 10 วัน นอกจากนี้ไดศึกษาระยะเก็บเกี่ยว  ที่เหมาะสมของบร็อคโคลี่ คือ ระยะดอกตูมขยายขนาด 
และยังแนนมาก  เนื่องจากมีอายุการเก็บรักษานานที่สุดถึง 8 วัน เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 °C ความชื้น
สัมพัทธ 80 – 85 % 

นอกจากนี้ไดศึกษาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของพลับและอโวกาโด พบวา ระยะเวลาเก็บ
เกี่ยวพลับ ศูนยพัฒนาโครงการหลวง หวยสมปอย แมโถ หวยน้ําขุน แมแฮ และวัดจันทร มีชวงเวลาเก็บ
เกี่ยวอยูระหวางวันที่ 9 กรกฎาคม - 30 กันยายน สําหรับชวงเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไดมากที่สุด คือ 
ระหวางวันที่ 6 - 15 สิงหาคม โดยวิธี  เก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดปฏิบัติอยูในศูนยฯแมโถ คือการเก็บเกี่ยวจากตน
แลวทําการตัดแตงขั้วผลทันทีกอนบรรจุ ลงลังและขนสงไปยังโรงคัดบรรจุของศูนยฯ ทําใหผลผลิตมีอัตรา
ความสูญเสียตํ่ามาก การแกไขปญหา ผลฝาดที่ดีคือการใช CO2 เขมขน 80 - 100 เปอรเซ็นต รมผลพลับที่

 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สรุปได ดังนี้ 
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อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 2 วัน และที่อุณหภูมิ 20, 25 องศาเซลเซียส นาน 3 วัน พลับจะหายฝาด 
แตอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลทําใหอายุการเก็บรักษาลดลง 

สวนการเก็บเกี่ยวอาโวกาโด พบวา การใชกรรไกรตอกับดามไมไผแลวตัดผล ใหผลตกมายัง
ถุงที่รองรับไวเปนวิธีการเก็บเกี่ยวที่ทําใหผลผลิตอาโวกาโดเสียหายนอยที่สุด และในการบมผล พบวา สาร
บมผลที่ดี คือ Ethrel หรือ Calcium carbide โดยมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวอาโวกาโดพันธุ Buccanear 
ในชวงตนฤดู ใชเวลาบม 3-5 วัน การเก็บเกี่ยวในระยะกลางและปลายฤดูการเก็บเกี่ยว ใชระยะเวลาบม 2-5 วัน  
และมีอายุการวางจําหนาย 2-3 วัน 

1.1.4   โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ 
เฮมพ (กัญชง) เปนพืชที่มีบทบาทตอการดํารงชีวิตของชาวมงมาต้ังแตโบราณ โดยมีการนํา

เปลือกของตนเฮมพ ทําเปนเสนใยใชทอเปนเส้ือผาและเครื่องนุงหม ในอุตสาหกรรมสมัยใหมใชฟนเปน
เชือก ใชทําเปนเส้ือเกราะกันกระสุน และเครื่องใชหลายชนิด เมล็ดใชประกอบอาหาร ใชเมล็ดสกัดน้ํามัน 
เปนตน ดังนั้น จึงเปนพืชที่นาสนใจศึกษาเพื่อพัฒนาสายพันธุใหดีขึ้น โดยศึกษาดานตางๆ ดังนี้ 

1) การศึกษาองคประกอบผลผลิตในแปลงเกษตรกร จํานวนตนตอตารางเมตร อยูระหวาง 104-
180 ตน/ตารางเมตร ความสูงอยูระหวาง 157.5-218 เซนติเมตร น้ําหนักสดรวมอยูระหวาง 5-9.7 กิโลกรัม/100 
ตน แบงเปนเสนใยสด 1-2.3 กิโลกรัม/100 ตน และน้ําหนักแกน 1.5-4.6 กิโลกรัม/100 ตน ผลการวิเคราะหสาร 
THC จากตัวอยางใบที่เก็บจากแปลงเกษตรกรพบวามีคาอยูระหวาง 0.465-2.089 % w/w  

2) ในการปลูกเปรียบเทียบพันธไทย 12 สายพันธุ พบวา ทุกสายพันธุมีคาเฉลี่ยปริมาณ THC 
ระหวาง 0.506 - 1.490 % w/w สายพันธุแมสาใหม สายพันธุหวยหอย และสายพันธุปางอุงมีแนวโนมมี
ปริมาณสาร THC ที่ตํ่ากวาสายพันธุอื่น 

3) ในการศึกษาวิธีเขตกรรม พบวา การใชอัตราเมล็ดตอหลุมที่แตกตางกัน ไมทําให ความสูง
และความยาวของเสนรอบวงของพืชทดลองแตกตางกัน ในขณะที่การใสปุย พบวา การใสปุยสูตร 15-15-15 
ใหความสูงและความยาวเสนรอบวงมากที่สุด ทั้งอายุ 30, 60 และ 90 วันหลังปลูก และปลูกอัตรา 4 ตน/หลุม 
รวมกับใสปุยคอกใหผลผลิตเสนแหงสูงที่สุดเทากับ 480 กิโลกรัม/ไร ในการทดสอบระยะปลูกท่ีองคการ  
สวนพฤกษศาสตร พบวา ระยะปลูกท่ี 10 x 10 เซนติเมตร ใหปริมาณผลผลิตสูงที่สุด มีน้ําหนัก เสนใยแหง 
432 กิโลกรัมตอไร ดานปริมาณสาร THC พบวาอัตราเมล็ดตอหลุม ชนิดปุยที่ใส และระยะหางระหวางหลุม 
ไมมีผลตอปริมาณสาร THC ในใบ ปริมาณสาร THC  ในดอกเพศผูมีแนวโนมสูงกวาดอกเพศเมีย 

4) การศึกษากระบวนการแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑ ในหมูบานเจดียโคะ อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก และพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย แมสาใหม ซึ่งมีการผลิตผาจากใยเฮมพ เปนจํานวน
มาก พบวา วิธีการผลิตเสนใยมีขั้นตอนในการแปรรูปเสนใย 15 ขั้นตอน จนกวาจะไดเปนเสนใย  ที่พรอมทํา
การทอเปนผืน ซึ่งแตละขั้นตอนตองใชแรงงานคนและมีการสืบตอกันเปนภูมิปญญาจากรุนสูรุน 

5) ดานการศึกษาขอมูลเบื้องตนการแปรรูปเมล็ดสายพันธุเจดียโคะ พบเปอรเซ็นตน้ํามัน

ประมาณ 23.15  1 ของน้ําหนักเมล็ด  
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1.1.5   โครงการรวบรวมองคความรู เกี่ยวกับเงื่อนไขกําหนดความสําเร็จและรูปแบบ                 
การดําเนินงานที่ดีของโครงการหลวงในการพัฒนาพ้ืนที่สูงเชิงบูรณาการ 

การประมวลความคิดของเจาหนาที่ รวมท้ังเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริม พบปจจัยสําคัญ      
ที่ทําใหโครงการหลวงประสบผลสําเร็จ คือ  

1)  เปนโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่มีลักษณะบูรณาการและไดรับ        
ความรวมมือจากทุกฝาย 

2)  ลักษณะการดําเนินงานเปนการพัฒนาเชิงพื้นที่  
3)  มีนโยบายชัดเจนและตอเนื่อง รวมถึงระบบการทํางานแบบครบวงจร ต้ังแตวิจัย สงเสริม

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด และการแปรรูปผลผลิต รวมทั้งไดจัดต้ังศูนยพัฒนาเพื่อขับเคล่ือน
งานในพื้นที่   

4)  มีการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการสงผานวัตถุประสงคและนโยบายสูกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิผล มีกฎระเบียบยืดหยุนและคลองตัว สายการบังคับบัญชาส้ัน สามารถพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถ มีอุดมการณเสียสละทุมเทการทํางานใหองคกร วางคนสอดคลองกับงาน กระจายอํานาจ  
การบริหารงาน โครงสรางความรับผิดชอบชัดเจน และมีระบบติดตามประเมินผลงานอยางตอเนื่อง มีตัวชี้วัด
เนนผลลัพธ คือ รายได และความเปนอยูของเกษตรกร  

1.1.6  โครงการศึกษาและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมของชนเผาในพ้ืนที่
โครงการหลวง 

1) ชนเผาลัวะ  ศูนยฯแมลานอย  พบงานหัตถกรรมที่โดดเดน คือ 
 (1)  ส่ิงทอ ที่บานดงโดยไดเก็บขอมูลวิธีการทอผาแบบด้ังเดิมทุกขั้นตอนต้ังแตการปลูกฝาย 
การปนฝาย การทําน้ําแหนะ การมัดยอม การยอมสี  และการทอแบบโบราณ พรอมทั้งบันทึกภาพนิ่งและ
วีดีโอไวทุกขั้นตอน 

(2)  เครื่องประดับ ที่บานละอูบ พบการทําเครื่องเงิน ประกอบดวยกําไล สรอยเงิน ตุมหู
และดาบเงิน ซึ่งมีความงดงามและนาสนใจ แตกําลังจะเลือนหายไปไมมีผูนิยมใชจึงไดบันทึกภาพนิ่งและ
วีดีโอการผลิตเครื่องเงินดังกลาวไว 

2) ชนเผาคะฉิ่น ที่บานใหมสามัคคี ศูนยฯหนองเขียว คนพบ 
(1)  การทอผาหมของชนเผาคะฉิ่น กลุมระวาง  ซึ่งเปนผาหมแบบโบราณที่มีความสวยงาม 

ประณีต โดยไดเก็บขอมูลทุกขั้นตอนต้ังแตการปลูกฝาย พันธุฝาย การยอมฝาย และการทอผา พรอมทั้งได
กําหนดลายทอลงในตารางกราฟ เพื่อเปนคูมือการทอ   

(2)  สําหรับเครื่องประดับไดคนพบวิธีการทําเข็มขัดโบราณประดับดวยหอยเบี้ย  ซึ่งไดเก็บ
ขอมูลการผลิตไวดวยการบันทึกวีดีโอเชนกัน 

3) ชนเผาเยา ศูนยฯปงคา พบวิธีการทอผาและปกผา ไดเก็บรวบรวมลายปก ความหมาย 
และบันทึกภาพลายปกตางๆโดยรวบรวมลายปกแยกตามเทคนิคการปก 3 เทคนิค และศึกษาเคร่ืองประดับ
ที่ใชประกอบกันดวย 

4) ชนเผากะเหรี่ยง ที่ศูนยฯพระบาทหวยตมไดคนพบการทอผาลวดลายกะเหรี่ยงแบบด้ังเดิม 
พรอมท้ังพบการผลิตเครื่องประดับกําไลทําดวยเงินแบบโบราณ ซึ่งไดบันทึกวีดีโอไวทุกขั้นตอน 

5) ชนเผามง   ศูนยฯหนองหอย พบวิธีการทอผาใยกัญชงแบบโบราณ การเขียนลายผา   
ดวยเทียนการยอมบาติก และการปกผาลายครอสติช 
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6) ไดจัดทําทะเบียนผูรูในดานหัตถกรรมของทุกชนเผา ไดแก คะฉิ่น 18 ราย กะเหรี่ยง 581 ราย 
เมี่ยน 39 ราย ลัวะ 192 ราย มง 51 ราย จํานวนรวมทั้งส้ิน 881 ราย 

7) ไดถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูชุมชนโดยไดจัดสาธิตถายทอดความรูวิธีการผลิตส่ิงทอ     
ของเผาลัวะและคะฉิ่น โดยมีกลุมสตรีเผาลัวะไดรับความรูจํานวน 20 ราย  เผาคะฉิ่นจํานวน 18 ราย  

8) ไดสงเสริมใหมีการผลิต ใชประโยชน และจําหนายหัตถกรรม ที่ไดพบจากงานวิจัย คือ 
สงเสริมการทอและจัดประกวดผาซิ่นลัวะตามแบบและลวดลายโบราณพบวาสตรีชาวลัวะใหความสนใจและ
เขารวมกิจกรรมจํานวน 25 ราย  

1.2 แผนงานวิจัยปฏิบัติการในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง 
พื้นที่ สูงเปนพื้นที่ที่มีสภาพความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมทองถิ่นจํานวนมาก  

กอใหเกิดทุนทางธรรมชาติ และทุนทางสังคมที่มีคุณคา  อยางไรก็ตามพื้นที่เหลานี้ยังประสบปญหาท่ีสําคัญคือ 
ความยากจน การขาดความรูที่เหมาะสม รวมทั้งการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมไป
ถึงการสูญหายของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาพื้นที่สูงในประเทศจึงจําเปนตองอาศัย
ทุนความรูจากโครงการหลวงเปนฐานในการนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของแตละทองถิ่น 
ประกอบดวยโครงการวิจัย 5 โครงการ คือ 

1.2.1  โครงการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตพืช-สัตวแบบมีสวน
รวมของเกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง       

มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบเทคโนโลยีจากโครงการหลวงและปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนและสภาพภูมิสังคม และเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตพืช และสัตวจาก
โครงการหลวงในระดับชุมชน ที่สามารถนําไปสูการประยุกตใชในแตละสภาพภูมิสังคมโดยดําเนินการ
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืช-สัตว 17 กิจกรรม ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 9 แหง และจัดประชุม เชิง
ปฏิบัติการรวมกับเกษตรกรและเจาหนาที่ จํานวน 3 ครั้ง(106 ราย) สามารถทดสอบและถายทอดเทคโนโลยี
สูชุมชนจํานวน 3 เทคโนโลยี ไดแก การปลูกเสาวรสรับประทานผลสด การปลูกซาโยเต และการปลูกพืช
หมุนเวียนในไรขาวโพด นอกจากนี้มีเทคโนโลยีที่อยูระหวางการทดสอบ 10 เรื่อง ไดแก การปลูกวานิลลา 
การปลูกผักโดยใชปุยหมักใสเดือนดิน การปลูกผักอินทรีย การปลูกมะเขือมวงกานดํา  การปรับปรุงสวน
มะมวง การปรับปรุงสวนลิ้นจี่ การปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ปาไม เชน ซาโยเต และพริกไทยในสวนเมี่ยง 
กาแฟผสมกับอาโวกาโดและพลับ และการเลี้ยงกระตาย เปนตน 

1.2.2  โครงการวิจัยแบบมีสวนรวม ในการฟนฟูความอุดมสมบูรณของสภาพปา ของชุมชน
บนพ้ืนที่สูง สําหรับใชประโยชนดานแหลงอาหาร (Food bank) ยาสมุนไพร และพลังงาน  

กําหนดพื้นที่ศึกษาวิจัย จํานวน 9 พื้นที่ ใน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม 2 พื้นที่จังหวัด
แมฮองสอน 4 พื้นที่ และ จังหวัดนาน 3 พื้นที่ เริ่มศึกษาวิจัยโดยการจัดเวทีชุมชนเพื่อสรางความเขาใจและ
คัดเลือกเกษตรกรและผูสนใจในชุมชนเขารวมกิจกรรม รวม 9 ครั้งมีชุมชนสนใจและเขารวมโครงการ รวม  
303 คน ทําการสํารวจการใชประโยชนจากพืช/สัตวที่เปนแหลงอาหาร สมุนไพร และพลังงานของชุมชน 
พบวามีการใชประโยชนจากพืชรวม 1,150 ชนิด แบงเปนพืชอาหาร 525 ชนิด พืชสมุนไพร 545 ชนิด และ
พืชพลังงาน/ใชสอย 80 ชนิด จําแนกเปนขอมูลรายจังหวัดได ดังนี้ 
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1) จังหวัดเชียงใหม 
(1) ชุมชนบานปางมะโอ คัดเลือก รวบรวม และศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุพืชทั้งหมด 30 ชนิด 

แบงเปนพืชอาหาร 10 ชนิด สมุนไพร 19 ชนิด และ อื่น ๆ 1 ชนิด ในจํานวนนี้มีพืชหายากหรือ ใกลสูญหาย
จากพ้ืนที่ จํานวน 6 ชนิด ไดแก ผักฮาก (Erythropalum scandens), ผักลิงลาว (Asipidistra sutepensis),
ตาว (Arenga pinnata), มะกล้ิง (Hodgsonia heteroclita), ตีนฮุงดอย (Paris polyphylla), และวานกีบแรด
(Angiopteris evecta) และพืชที่มีศักยภาพสรางรายไดใหกับชุมชน จํานวน 4 ชนิด ไดแก ผักหวานดง
(Phyllanthus elegans), ผักเฮือด (Ficus infectoria), ตีนฮุงดอย (P. polyphylla), และ วานกีบแรด  (A. evecta) 

(2) ชุมชนบานแมหลองหลวง มีการคัดเลือก รวบรวม และศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุพืชทั้งหมด
33 ชนิด แบงเปนพืชอาหาร 20 ชนิด สมุนไพร 6 ชนิด และ อื่น ๆ 7 ชนิด และมีพืชหายากหรือใกลสูญหาย
จากพื้นที่ จํานวน 3 ชนิด ไดแก กลอย (Dioscorea hispida), ปูพอโดะ (สมุนไพรรักษาโรคปากและเทา
เปอย), มะเนียงน้ํา (Aesculus assamica) และพืชที่มีศักยภาพสรางรายไดใหกับชุมชน จํานวน 3 ชนิด 
ไดแก เนียง (Archidendron jiringa), เฮาะที (Asplenium obscurum), และตองหอม (Zingiber sp.) 

2) จังหวัดแมฮองสอน 
ทําการรวบรวมพันธุกรรมพืชจากปา โดยที่บานหวยน้ําโปง รวบรวมได 9 ชนิด บานรวมไทยรวบรวม

ได 13 ชนิด บานหวยเสือเฒารวบรวมได 18 ชนิด บานพอนอคี รวบรวมได 6 ชนิด  

3) จังหวัดนาน 
การสํารวจแหลงอาหารในพื้นที่ชุมชนและปารอบชุมชนบานละเบายา- สมุนใหม พบพืชอาหารและ

เห็ด 102 ชนิด พืชสมุนไพร 41 ชนิด ปลา 11 ชนิด พื้นที่ชุมชนและปารอบชุมชน บานถ้ําเวียงแก-ผาหมีพบ
พืชอาหารและเห็ด 66 ชนิด พืชสมุนไพร 42 ชนิด ปลา 3 ชนิด พื้นที่ชุมชนและ ปารอบชุมชนบานโปงคําพบ
พืชอาหารและเห็ด จํานวน 71 ชนิด และ พืชสมุนไพร 61 ชนิด ปลา 15 ชนิด  

1.2.3 โครงการวิจัยรวบรวมองคความรูและพัฒนาผลิตภัณฑจากความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปญญาทองถิ่นบนพ้ืนที่สูง 

ทําการสํารวจและรวบรวมองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
นวัตกรรมตอยอดการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ ดําเนินการใน 9 หมูบาน  
3 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน (4) นาน (3) และเชียงใหม (2) ไดพืชจํานวน 1,331 ชนิด จําแนกได 7 กลุมใช
ประโยชน ไดแก อาหาร (588 ชนิด) สมุนไพร (380 ชนิด) เครื่องใชในครัวเรือน (42 ชนิด) พลังงาน
เชื้อเพลิง (44 ชนิด) กอสราง (73 ชนิด) เสนใยและสียอม (22 ชนิด) และพืชพิษ (19 ชนิด) อื่นๆ เชน       
ไมประดับ  พืชในพิธีกรรม (163 ชนิด) และไดคัดเลือกพืชที่มีศักยภาพไว 56 ชนิด โดยจําแนกเปน 6 กลุม
ใชประโยชน ไดแก อาหารพ้ืนบาน (23 ชนิด) เนื้อไมและเครื่องใชในครัวเรือน (9 ชนิด) เสนใยและ           
สีธรรมชาติ (3 ชนิด) สมุนไพรและสารเสริมสุขภาพ (17 ชนิด) พลังงานชีวภาพ (2 ชนิด) และพืชพิษ (2 
ชนิด) เพื่อทําการพัฒนาตอยอดเชิงเศรษฐกิจตอไป 

ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมไดบรรจุไวในฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูง 
1 ฐาน ที่พรอมสําหรับการนําเขาขอมูลเพื่อเผยแพรตอไป ซึ่งขอมูลสวนหนึ่งไดจากการรวบรวมและ
สังเคราะหองคความรูจากบุคคล/เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษและจําแนกตามกลุมการใชประโยชน 



 

       
 

11

เพื่อเตรียมนําเขาในฐานขอมูลตอไป โดยจําแนกไดเปนเอกสารจากการคนควาทางอินเตอรเนตมากกวา 50 
รายการ เอกสารตํารา/หนังสือมากกวา 100 เลม 

1.2.4  โครงการวิจัยและพัฒนาปจจัยการผลิตชีวภาพเพ่ือทดแทนสารเคมีเกษตรบนพ้ืนที่สูง 
มุงเนนศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพดานจุลินทรียและแมลงบนพื้นที่สูง ไดมีการทดสอบ

เบื้องตนเพื่อคัดเลือกจุลินทรียในดินและจุลินทรียในอากาศตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม 
Endophytic actinomycete ที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน โดยศึกษาผลของการใชเชื้อแบคทีเรียปม
รากถั่วในการสงเสริมการตรึงไนโตรเจนของถั่วพุมดําที่ปลูกเปนพืชบํารุงดิน รวมทั้งการทดสอบประสิทธิภาพ
ของเชื้อ Streptomyces sp. Isolate P-4 ซึ่งเปน Endophytic actinomycete ที่แยกไดจากถั่วลันเตา ในการ
ควบคุมโรคและชวยสงเสริมการตรึงไนโตรเจนไดอีกดวย  การศึกษาศักยภาพของจุลินทรียที่อยูอาศัยรวมกับ
พืชในการควบคุมโรคพืชโดยการนําเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท ที่แยกไดจากพืชสมุนไพรไทย 9 ชนิด 
จํานวน 11 ไอโซเลท มาใชในการควบคุมโรคพืชสําคัญของผักเมืองหนาว นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาเชื้อ
รา (Arbuscolar mycorrhiza) รวมทั้งแบคทีเรียในดินที่มีฤทธ์ิควบคุมโรค แมลงและไสเดือนฝอยเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑชีวภาพจากจุลินทรียในดิน รวมท้ังคัดเลือกแมลงที่เปนประโยชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาตอยอด
เพื่อลดการใชสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูงตอไป  

นอกจากนี้ยังทําการพัฒนาจุลินทรียและสารสกัดจากพืชเพื่อลดการใชสารเคมีเกษตร  ในการ
ควบคุมศัตรูพืชโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อลดการใชสารเคมีในการปลูกพริกหวานในโรงเรือนบน
พื้นที่สูง การศึกษาและควบคุมเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสท่ีทนทานตอสาร
ปองกันกําจัดเชื้อราในพริก การทดสอบฤทธ์ิเบื้องตนของสารสกัดหยาบจากพืชกับเชื้อราสาเหตุโรคใบจุด
และโรคโคนเนาดวยวิธี Poisson food technique และยังพบวาสารสกัดธรรมชาติจากโกฐ-จุฬาลัมพาและ
วานน้ําก็แสดงแนวโนมที่ดีในการควบคุมโรคพืชและเพลี้ยออน ซึ่งจะไดศึกษาแนวทางการพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑชีวภาพเพื่อใชทดแทนสารเคมีเกษตรตอไป 

 
1.2.5 โครงการวิจัยแบบมีสวนรวมในการสังเคราะหองคความรูกฎระเบียบของชุมชน และวิธี

ปฏิบัติที่ดีของเครือขายชุมชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรและส่ิงแวดลอมบน
พ้ืนที่สูง  

มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษา รวบรวม และสังเคราะหองคความรูภูมิปญญาพื้นบาน กฎระเบียบของ
ชุมชน และวิธีปฏิบัติที่ดีของสวนราชการ ภาคเอกชนและเครือขายชุมชน เกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และจัดทําเปนคูมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
บนพื้นที่สูงที่เหมาะสม ในการนําไปเผยแพรประยุกตดําเนินการบนพื้นที่สูงอื่นๆ โดยศึกษาใน 8 พื้นที่ ซึ่ง
แยกเปน 2 กลุม คือ กลุมชุมชนท่ีมีการจัดการทรัพยากรดีเดนและสามารถสรางการเรียนรูที่ดีแกชุมชนอื่น มี
พื้นที่อยูในจังหวัดเชียงใหม ไดแก ชุมชนบานปางจําป ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน, ชุมชนแมสาใหม 
ตําบลแมแรม อําเภอแมริม, ชุมชนบานวัดจันทร ตําบลวัดจันทร อําเภอแมแจม, ชุมชนปางมะโอ ตําบลแมนะ 
อําเภอเชียงดาว และชุมชนดอยสามหมื่น ตําบลเวียงแหง อําเภอเวียงแหง กลุมที่ 2 คือ กลุมชุมชนท่ีอยูใน
พื้นที่เฉพาะ ไดแก ชุมชนบานปางแดงใน ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม, ชุมชนบาน
หวยหินลาดใน ตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และชุมชนเครือขายกลุมอนุรักษ 15 บาน 
ในเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ ตําบลแมนาจร อําแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
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โดยสรุป พบวา การจัดการทรัพยากรของชุมชน มีวิธีการท่ีแตกตางกัน ไดแก การจัดการบนฐาน 
การผลิตทางการเกษตร การจัดการบนฐานความรู การจัดการบนฐานแรงกดดันและการสนับสนุนจาก
ภายนอก และการจัดการบนฐานความเชื่อ ในระดับชุมชนมีการต้ังคณะกรรมการหมูบานและสราง
กฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรของชุมชน ไดแก กฎกติกาเกี่ยวกับการอนุรักษปาตนน้ํา ปาพิธีกรรม  
ปาหัวสวน ปาหัวน้ํา โดยจะมีกฎเกณฑที่เขมงวด สวนใหญจะหามแตะตอง เพื่อเปนการฟนฟูและปกปอง
ระบบนิเวศน กฎกติกาเกี่ยวกับปาใชสอยหรือปาหนาหมู (ใช-ปลอย-ฟน-ใช) กฎกติกาเกี่ยวกับการกําหนด
แนวเขต ไดแก การทําแนวเขตที่ทํากิน การเลี้ยงสัตว การใชพื้นที่ใกลแหลงตนน้ํา ฯลฯ  

1.3 แผนงานการสงเสริมเครือขายความรวมมือกับนานาชาติ 
เพื่อเผยแพรความสําเร็จของโครงการหลวงอันเกิดจากแนวพระราชดําริที่โปรดเกลาฯ พระราชทานไว 

และสงเสริมใหเกิดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพืน้ที่
ภูเขาและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด โดยมีกิจกรรมดังตอไปนี้ 

1.3.1 โครงการเผยแพรงานโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติ ณ ประเทศเดนมารกและ
ประเทศสวีเดน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง จัดงานเผยแพรผลงานโครงการหลวง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบรอบ 80 พรรษา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ณ Bygningkulturens Hus กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดน
มารก และในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2550 ณ Munchen Bryggerietกรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน  ซึ่งเปน
การเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเฉพาะแนว
พระราชดําริในการลดพื้นที่ปลูกฝน อนุรักษพื้นที่ตนนาลําธารและชวยเหลือชาวเขาท่ีมีฐานะยากจนใหมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น  

1.3.2 จัดพิมพหนังสือเผยแพรพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เกี่ยวกับ งาน
พัฒนาโครงการหลวง ชื่อหนังสือ The Peach and the Poppy : The Story of Thailand’s Royal Project 
จํานวน 5,000 เลม 

1.3.3   โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-อัฟกานิสถาน   
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนา ในประเทศ

อัฟกานิสถาน โดยการเรียนรูจากผลสําเร็จของโครงการหลวงในการพัฒนาทางเลือกเพื่อทดแทนการปลูกพืช
เสพติดและการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานความรวมมือ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (Narcotic Affairs Section) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศ
ไทย และสํานักงานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ (สพร) โดยม.จ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการ
หลวง ประธานคณะกรรมการสถาบัน ผูอํานวยการสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ไดเดินทางไป
หารือกําหนดแนวทางความรวมมือ รวมทั้งไดจัดสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบถอดประกอบได 
เพื่อมอบให  มูลนิธิโครงการหลวง สําหรับมอบใหกับกระทรวงตอตานยาเสพติดประเทศอัฟกานิสถาน และ
ไดมีการขนสงเครื่องอบดังกลาวผานไปยังประเทศปากีสถานในเดือนตุลาคม 2550  โดยมีเอกอัครราชทูต
ไทยประจํากรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถานเปนผูแทนมูลนิธิโครงการหลวงในการสงมอบเครื่องอบแหง 
ใหกับกระทรวงตอตานยาเสพติดประเทศอัฟกานิสถานตอไป  
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1.3.4   โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-โคลอมเบีย  
ประกอบดวยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง 2 ประเทศใน 4  ขั้นตอน ดังนี้  

1) การแลกเปลี่ยนความรูโดยประเทศผูใหการถายทอดเทคโนโลยีทําการสงมอบชุดความรู
ในแตละสาขาใหกับประเทศผูรับการถายทอดเทคโนโลยี   

2) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยการจัดฝกอบรมใหกับบุคลาการของประเทศผูรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีสาขาละ 4 คน เปนระยะเวลา 4 สัปดาห หรือการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเทคโนโลยีรวมกัน
ของทั้งสองประเทศโดยนักวิจัยจากแตละสาขา ประเทศละ 2 คน เปนระยะเวลา 4 สัปดาห   

3) การนําเทคโนโลยีในสาขาที่ไดรับการถายทอดไปประยุกตใชในพื้นที่ของประเทศตนโดย
ประเทศผูใหการถายทอดเทคโนโลยี จะยังคงใหคําปรึกษาในกระบวนการนําเทคโนโลยีไปปรับใช และ  

4) การติดตามและรายงานผลการดําเนินโครงการ โดยกําหนดใหมีการประชุมรวมระหวาง
หนวยงานของทั้งสองประเทศเปนประจําทุกปในประเทศไทยหรือโคลอมเบีย    

1.3.5  การจัดทําขอเสนอโครงการ Smallholder Biodiversity Food Certification Project 
เพื่อขอรับทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (Global Environmental Facility,GEF) 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหวงโซมูลคาของผลผลิตที่ไดรับการรับรองวาใช  กระบวนการผลิตที่
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใหผูบริโภคไดมีสวนชวยในการอนุรักษ  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และพัฒนาระบบตลาดสําหรับผลผลิตดังกลาว เพื่อสรางรายไดและจูงใจ ใหเกษตรกรหันมาใช
วิธีการผลิตเชิงอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. ยุทธศาสตรการถายทอดความรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
มีวัตถุประสงคเพื่อขยายผลองคความรูของโครงการหลวงสูชุมชนพื้นที่สูงสวนใหญของประเทศให

กวางขวางเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ชวยเสริมสรางใหชุมชน
บนพื้นที่สูงสามารถพึ่งตนเองได และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง โดยแบงพื้นที่เปาหมายในการถายทอด
ความรูและการพัฒนาเปน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่โครงการหลวง พื้นที่นํารองการพัฒนา และพื้นที่เครือขายการ
เรียนรู และมีแผนงานจํานวน 3 แผนงาน คือ 

2.1 แผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในพ้ืนที่โครงการหลวง 
สนับสนุนการบูรณาการกิจกรรมและประสานความรวมมือหนวยงานรัฐ-เอกชน  และชุมชน  ในการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวง รวมทั้งรวมพัฒนาอาชีพเกษตรกรใหไดผลผลิตพืช-สัตวคุณภาพสูง  
ปราศจากการตกคางของสารเคมีเกษตร  สนับสนุนใหเกษตรกรไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหาร
ปลอดภัย เชน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนตน เนนเปาหมายการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง
ใหเปนชุมชนเขมแข็ง  สามารถวางแผนและดําเนินกิจกรรมในลักษณะกลุมและคณะกรรมการดวยตนเองได  
และสามารถเขาถึงแหลงความรูหรือแหลงทุนไดดวยตนเอง โดยในป 2550 มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
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2.1.1 การสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
1) ทําหนาที่เลขานุการศูนย จัดประชุมทําแผนปฏิบัติงานประจําปของศูนย และจัดประชุม

ประจําเดือนของคณะทํางานศูนย  
2) จัดสัมมนาประจําปสําหรับผูอํานวยการศูนยและผูประสานงานโครงการของมูลนิธิโครงการหลวง  
3) สนับสนุนวัสดุอุปกรณเพื่อการพัฒนาเชิงบูรณาการ 

2.1.2 การสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกพืชและ       
เลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการหลวง 

สถาบันจัดบุคลากรสมทบและสนับสนุนการประชุมคณะทํางานดานไมดอก ไมผล ผัก สมุนไพร ชา
กาแฟ และการเลี้ยงสัตว จัดสัมมนา/และประชุมเชิงปฏิบัติการ รวม 99 ครั้ง ในการพัฒนาเกษตรกร         
ไดจัดฝกอบรมเกษตรกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนใหคําแนะนําปรึกษา 75 ครั้ง 
เกษตรกร 2,449 คน จัดทําแปลงสาธิตเรียนรู 46 แหง จัดงานและนิทรรศการตางๆจํานวน 9 ครั้งมีผูเขารวม 
775 คน รวมทั้งจัดทําฐานขอมูล/เอกสารเผยแพร 10 เรื่อง โดยในการยกระดับคุณภาพของเกษตรกรสถาบัน
ไดสนับสนุนการขอรับรองมาตรฐานผักอินทรีย ในพื้นที่ 11 ศูนย 

2.1.3 การสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือลดการใชสารเคมีเกษตรบนพ้ืนที่สูง  
สถาบันรวมจัดรณรงคลดการใชสารเคมีเกษตรแบบมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งเก็บและวิเคราะห

ตัวอยางน้ํา 9 สายน้ํา/195 ตัวอยางเพื่อเฝาระวังแหลงน้ําและจัดประชุมชี้แจงผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
รวมทั้งแกไขปญหาในลุมน้ําที่คุณภาพน้ําไมผานเกณฑประเมิน โดยมุงดําเนินงานในสายน้ําหลัก ไดแก  น้ํา
แมสา, แมกลาง, แมวาง, แมทาเหนือ, วาวี, โปงคํา, สะเนียน, ถ้ําเวียงแก, และหวยเปา 

2.1.4 การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย 

โดยสนับสนุนการพิมพเอกสารคูมือและฝกอบรมเรื่อง “การเพาะปลูกท่ีดี (GAP)” จํานวน        
5,000 ฉบับ จัดทําคูมือ เรื่อง “มาตรฐานโรงคัดบรรจุสินคาเกษตร (GMP)” จํานวน 200 เลม รวมทั้ง
สนับสนุนการฝกอบรมเจาหนาที่และเกษตรกร เรื่อง “ระบบการเพาะปลูกท่ีดี” จํานวน 6 ครั้ง มีผูเขารวมอบรม 
4,386 คน ฝกอบรมผูตรวจสอบระบบการเพาะปลูกท่ีดี 31 คน และสนับสนุนการรับรองแหลงผลิตและระบบ
การผลิตพืชผักตามมาตรฐาน GAPโดยกรมวิชาการเกษตร รวม 7 พื้นที่ 

2.1.5 การสนับสนุนการเตรียมความพรอมศูนยพัฒนาโครงการหลวงใหเปนศูนยเรียนรูการ
พัฒนาพ้ืนที่สูง 

มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพของศูนยโครงการหลวงท่ีประสบผลสําเร็จเฉพาะเรื่อง ใหเปน
หองเรียนรูและศูนยถายทอดเทคโนโลยีจากโครงการหลวงสูพื้นที่สูงอื่น โดยไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
เตรียมวิทยากร และ เตรียมอุปกรณส่ือโสต และแปลงสาธิต ตามศักยภาพความเชี่ยวชาญของศูนย ซึ่ง
สามารถดําเนินงานได 10 ศูนย สาระ 15 เรื่อง ไดแก การปลูกผักอินทรีย การปลูกพี้ช การปลูกกีวีฟรุท การ
ปลูกสตรอเบอรี่ การปลูกไมดอกเขตหนาว ระบบการจัดการคุณภาพพืช: GAP การปลูกพลับ การปลูกไมตัด
ดอก: เบญจมาศ ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี : GAP พืชผักเขตรอน การปลูกกาแฟ อราบิกา การผลิตไมผล
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เขตรอน การผลิตไมผลขนาดเล็ก การปลูกวานิลลาในโรงเรือน การปลูกผักในโรงเรือนไมไผ การปลูกปา
ชาวบาน และเริ่มใหความรูสูเกษตรกรได 355 ราย  

2.1.6 การสนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม 
สนับสนุนการดําเนินงานสํารวจขอมูลพื้นฐาน/จัดเวทีชุมชนเพื่อรวมวิเคราะหปญหารวมท้ังจัดสัมมนา

และทดสอบเกณฑวัดความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 43 ครั้ง (1,053 คน) จัดประชุมและประสานงานจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน จํานวน 2 ครั้ง ( 77 คน ) และจัดอบรมศึกษาดูงานดานการจัดต้ังกลุมและการพัฒนา
กิจกรรมกลุม 21 ครั้ง ( 542 คน ) 

2.1.7 การสนับสนุนงานพัฒนาเครือขายเยาวชนบนพ้ืนที่สูง 
รวมจัดเวทีเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และกําหนดแนวทางพัฒนากลุมเยาวชน (205 คน)  จัดกิจกรรม

เสริมสรางความเขมแข็งตามความสนใจใหกับกลุมเยาวชน จํานวน 16 ครั้ง (366 คน) เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ       
การออม การกําจัดขยะ การแนะแนวศึกษาตอ การจัดทําคายเยาวชน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประจําป    
เพื่อพัฒนาเครือขายเยาวชนบนพื้นที่สูง จํานวน 16 ครั้ง (328 คน) 

2.1.8 การสนับสนุนกิจกรรมฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรม และการเตรียมความ
พรอมของชุมชนเพ่ือจัดการการทองเที่ยว 
  โดยมีกิจกรรมหลักในการรวมสํารวจ ฝกอบรม ติดตามผลการฝกอบรม และจัดกิจกรรมเยี่ยมเยือน 
ในดานผาปก ผาทอ ผาหม ของกะเหรี่ยง เยา ไทล้ือ ละวา และรวมสนับสนุนกิจกรรมสรางรายไดจากการ
ทองเที่ยวโดยวิธีเตรียมความพรอมใหกับชุมชน ดวยวิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีชุมชนจัด
สัมมนา/นิทรรศการและจัดงานสงเสริมการทองเที่ยว จัดทําWebsite การทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง 
ชื่อwww.thairoyalprojecttour.com จัดฝกอบรมผูประกอบการทองเที่ยวในทองถิ่น และนักพัฒนาสังคม รวมทั้ง
ฝกอบรมมัคคุเทศกนอย ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 3 ศูนย คือ อางขางปงคา และอินทนนท รวม 7 
ครั้ง 201 คน 

2.1.9 การดําเนินงานโครงการปาชาวบานในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการปาชาวบานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 และประชุม
คณะกรรมการอํานวยการโครงการและคณะทํางาน ซึ่งในการปฏิบัติภาคสนามไดจัดเวทีชุมชนเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู รวมกับเจาหนาที่และเกษตรกรผูปลูกปาชาวบาน จัดฝกอบรมเกษตรกรและดูงานสงเสริม
การปลูกปาชาวบาน รวม 15 ครั้ง (582 คน) โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวง และพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวง 

2.2 แผนงานการขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงสูชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
ดําเนินการพัฒนาและสงเสริมกระบวนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากโครงการหลวง เพื่อ

นําไปปรับใชใหเหมาะสมกับทุนความรูและสภาพภูมิสังคมทองถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทางของโครงการหลวง โดยการรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการ
เสริมสรางรายไดของครัวเรือน พฒันาความเขมแข็งของชุมชน ตลอดจนสรางความสมดุลของส่ิงแวดลอม 
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2.2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวง  ระยะ 4 ป (พ.ศ.2551 – 2554)  
วัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติงานของโครงการขยายผลโครงการหลวงทุกพื้นที่สอดคลองกับ

แนวทางของโครงการหลวงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 และแผนพัฒนาของจังหวัด รวมทั้งสามารถบูรณาการกิจกรรม
พัฒนาชุมชนของหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับกรมและระดับจังหวัดใหสอดคลองกับกิจกรรมขององคกร
ทองถิ่นและเอกชนในพื้นที่ มีหนวยงานสวนกลางรวมปฏิบัติงาน จํานวน 12 หนวยงาน มีโครงการ/กิจกรรม 
ทั้งหมด  77  โครงการ  วงเงินงบประมาณรวม 1,152,966,259  บาท และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 โดยมีกรอบการดําเนินงานตามแนวทางของโครงการหลวง 
และมีสวนรวมจากหนวยงานสวนกลาง ดังนี้ 

 

ปงบประมาณ แนวทางการพัฒนา 

 

จํานวน
โครงการ/ 
กิจกรรม ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 

รวม (บาท) 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

1.  ดานการวิจัยและพฒันา อาชีพ
ของเกษตรกร 

29 21,019,622 21,733,092 21,682,322 21,325,902 85,760,938 กปศ./กสก./กปม./
พด./สวพส. 

2.  ดานการฟนฟูและอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

     ส่ิงแวดลอม 

21 61,605,587 103,231,870 94,442,530 72,216,070 331,496,057 กอท./ปม./พด./สวพส. 

3.  ดานการพัฒนาปจจัย พื้นฐาน 11 28,441,000 355,973,530 151,192,250 113,416,600 649,023,380 ทน./ทบ./ชป./พด. 

4.  ดานการพัฒนาสังคมและ
การตลาด 

11 5,045,800 5,409,480 5,986,529 6,213,936 22,655,745 กสส./ กปศ./สวพส./
กศน. 

5.  ดานการบริหารจัดการ 5 14,402,100 16,730,420 15,990,329 16,907,290 64,030,139 กสก./ปม./          
กปศ./สวพส. 

รวมท้ังสิ้น 77 130,514,109 503,078,392 289,293,960 230,079,798 1,152,966,259  

หมายเหตุ :  หนวยงานรับผิดชอบหลักไดแก กรมทรัพยากรน้ํา (ทน.), กรมทรัพยากรน้ําบาดาล(ทบ.), กรมชลประทาน (ชป.),กรมปา
ไม(ปม.), กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (กทอ.), กรมพัฒนาที่ดิน(พด.), กรมสงเสริมการเกษตร(กสก),กรมปศุสัตว(กปศ.),
กรมประมง(กปม.),กรมสงเสริมสหกรณ(กสส.)สํานักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.), สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง(องคการ
มหาชน) (สวพส.) 
 

2.2.2 การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ของพื้นที่ขยายผล 17 แหงและ
พื้นที่เครือขายการเรียนรู 44 แหง 

2.2.3 เสริมสรางประสิทธิภาพการขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวง 
1) จัดต้ังศูนยประสานงานโครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน 13  แหง   
2) จัดทําแปลงสาธิตและฝกปฏิบัติในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว  จํานวน  53.96  ไร 
3) จัดใหมีบุคลากรของสถาบันประจําอยูในพื้นที่ แหงละ 2 คน เพื่อทําหนาที่ประสานงาน

สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาชุมชน รวมทั้งรวมงานวิจัยและรวบรวมขอมูลชุมชนอยางเปนระบบ 
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2.2.4 การสงเสริมการปลูกพืชและเล้ียงสัตวในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง   
1) จัดฝกอบรมและถายทอดความรูโดยใชองคความรูจากโครงการหลวงใน 17 พื้นที่ รวม 43 

ครั้ง  มีผูไดรับการถายทอดความรู  จํานวน 1,458   คน  รวมทั้งจัดทัศนศึกษาเพื่อเรียนรูในพื้นที่โครงการหลวง 
จํานวน 10  ครั้ง  มีผูรวมศึกษาดูงาน  จํานวน 317  คน 

2) จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก ไมผล การเลี้ยงสัตวแกเกษตรกร และ
เจาหนาท่ีเกษตรในพื้นที่ขยายผลรวม 22 ครั้ง (716 คน) 

3) ศึกษา รวบรวม จัดพิมพเอกสาร และจัดทําเวทีชุมชน เพื่อฟนฟูกิจกรรมเกี่ยวกับพืช
สมุนไพรในพื้นที่ 6 แหง เกษตรกรเขารวมกิจกรรม 116 คน 

2.2.5 การรณรงคลดการใชสารเคมีเกษตรดวยกระบวนการมีสวนรวม 
1) การเก็บตัวอยางน้ําและผลการวิเคราะหตัวอยางน้ําในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 

จํานวน    5 พื้นที่ ไดแก วาวี (ดอยชางและดอยลาน) โปงคํา สะเนียน ถ้ําเวียงแก และหวยเปา จํานวน 33 
ตัวอย าง  อยู ร ะหว างการ วิ เคราะหและแปรผลจากสถานบริการ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2) การรณรงคลดการใชสารเคมีอยางมีสวนรวมของชุมชน 6 พื้นที่ ไดแก พื้นที่ขยายผล  
โครงการหลวงหวยเปา ดอยชาง ดอยลาน โปงคํา สะเนียน และถ้ําเวียงแก 

2.2.6  สงเสริมการรวมกลุมของชุมชนเพ่ือเปนองคกรพ่ึงตนเองและมีความสามารถในการ
เขาถึงองคความรูและแหลงทุน ดําเนินงานใน 17  พื้นที่ จํานวน 136  กลุม  สมาชิกรวม 1,360 คน 

2.2.7 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและกลุมเยาวชนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง 
  สนับสนุนใหเยาวชนจัดเวทีชุมชน และจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเยาวชน  
รวมทั้งจัดทําโครงการฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนางานหัตถกรรมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง  
5 ครั้ง ในเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอ, การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาปกเยา, การพัฒนาผลิตภัณฑ
ไมไผ,และการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา มีผูเขาอบรมทั้งหมด 125 คน รวมทั้งจัดกิจกรรมการเย่ียมเยือน  
การใหคําปรึกษา การรวบรวมขอมูล ปญหา การวิเคราะหผลลัพธ และผลกระทบจากการพัฒนางานดาน
หัตถกรรมของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและกลุมแมบาน จํานวน 2 ครั้งในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง คลอง
ลาน และถ้ําเวียงแก 

2.2.8  การสงเสริมการปลูกปาชาวบานและการปลูกหญาแฝกโดยกระบวนการมีสวนรวม 
 สงเสริมการปลูกปาชาวบานในพื้นที่ 17 แหง จํานวน 537 ไร เกษตรกร 15 ราย จํานวน 4,800 ตน  

และอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานโครงการปาชาวบานในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 
จํานวน 5 ครั้ง มีผูเขารวมอบรม 210 คน รวมทั้งสงเสริมการปลูกปาชาวบานและสนับสนุนกลาพันธุไมปา  
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2.2.9 การประสานงานโครงการ “รักษน้ําเพ่ือพระแมของแผนดิน” 
สนับสนุนการดําเนินงานใน 4 กรอบกิจกรรม ไดแก 
1) การประชุมคณะกรรมการโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ในระดับตางๆ เพื่อ

กําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินงาน  
2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดและนําเสนอแผนงานและกิจกรรมของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 
3) การประชุมผูประสานงานในระดับจังหวัด 6 จังหวัด เพื่อปรับแผนงานและงบประมาณ และ

ทบทวนการกําหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมรอง 
4) การจัดทําแผนแมบทโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” และนําเสนอแผนแมบทตอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบแผนแมบท ซึ่งไดรับความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2550  

5) การสํารวจรวบรวมขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดเวทีชุมชน การคัดเลือก
พันธุกรรมพืช-สัตว ในพื้นที่ลุมน้ําของ บานหวยน้ําโปง, ลุมน้ําแมสะงา บานรวมไทย, ลุมน้ําปาย บานหวยเสือเฒา

, และลุมน้ําแมสะมาด-หวยหมากลาง บานพอนอคี โดยพบพันธุพืชทั้งหมด 541 ชนิด 

6) สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติการเพาะขยายพันธุพืชกําหนดชนิดพันธุพืชท่ีมีศักยภาพตอการฟนฟูปาและ
ชุมชนสามารถนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได แลวนํามาเพาะขยายพันธุในโรงเรือนเพาะชํา  สําหรับการ
นําไปฟนฟูในปาธรรมชาติรอบชุมชนและพ้ืนท่ี   รอบบานของเกษตรกรโดยจะมีการอบรมการเพาะขยายพันธุพืช 
แลวจากนั้นชุมชนจะจัดสรางเรือนเพาะชําสําหรับเพาะขยายกลาไม และมีอาสาสมัครดูแลเรือนเพาะชําของชุมชนใน
แตละพ้ืนท่ี  
 7) โครงการฟนฟูและอนุรักษกลวยไมทองถิ่นพื้นที่โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” จังหวัด
แมฮองสอน โดยจัดงานเพื่อคืนตนไมสูปาวันรณรงคปลูกกลวยไมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 
ประกอบดวย เอื้องแซะ 600 ตน  รองเทานารีอินทนนท 400 ตน และกะเรกะรอนปากนกแกว 100 ตน 

 จัดงานวันรวมคืนกลวยไมสูปา  เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550  มี
ผูเขารวมโครงการ 448 คน  ปลูกกลวยไมจํานวน 900 ตน ประกอบดวย เอื้องแซะ รองเทานารีนนท ฟามุย 
และเอื้องคําผักปราบ 

 
2.3 แผนงานการจัดการองคความรูและการสรางเครือขายการพัฒนาพ้ืนที่สูง     

ดําเนินงานในลักษณะเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน องคกรและชุมชนทองถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู  และถายทอดทุนความรูโครงการหลวงไปสูชุมชนบนพื้นที่สูงโดยรวม 

 ดําเนินงานใน 44 พื้นที่ ของ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน แมฮองสอน และ
พะเยา โดยเปนการรวมดําเนินงานระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
สํานักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกิจกรรมหลักประกอบดวย 

  2.3.1 การเตรียมคน การจัดกิจกรรมเรียนรู โดยจัดประชุมสัมมนาผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะครูศศช.  มีผูเขารวมประชุมจํานวน 257 คน ดําเนินการพัฒนาครูศศช. และครูนิเทศก ทั้ง 44 ศูนย 
จํานวน 54 คน เพื่อใหครูไดมีความรูความเขาใจในการดําเนินงานโครงการ มีเทคนิควิธีการถายทอด     
องคความรู มีทักษะในการผลิตส่ือและมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันดําเนินการจัดต้ังกลุม
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ผูสนใจเรียนรู และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนประจําทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีสมาชิก
กลุมผูสนใจเรียนรูรวมทั้งส้ิน 1,026 คน มีผูรวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูจํานวน 7,182 คน ซึ่งการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทุกครั้งตองมีการเรียนภาษาไทยดวย 

 2.3.2  การนิเทศติดตามผล โดยทีมนิเทศจาก 4 หนวยงานรวมปฏิบัติงาน เพื่อชี้แนะ แกไขปญหา 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
มีวัตถุประสงคเพื่อใหสถาบันมีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนงานโครงการหลวงและการ
ขยายผลความสําเร็จโครงการหลวงสูชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีแผนงาน ดังนี้ 

3.1 แผนงานการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 
ดําเนินการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารองคกรใหมีศักยภาพและมีความโปรงใส สามารถรองรับ

การส่ังการและโตตอบเอกสารจากนอกสํานักงานได  และมีระบบการใหบริการขอมูลแกผูบริหารในการ
ติดตามความกาวหนาของโครงการ  กิจกรรม  และการจัดซื้อจัดจาง  เพื่อใชในการวางแผนและดําเนินงาน
ในระยะสั้นและระยะยาว  และมุงเนนการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงให
ครอบคลุมภาวะทางสังคม  ทางเศรษฐกิจ  ทรัพยากรมนุษยบนพื้นที่สูง  รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
ขอมูลเชิงพื้นที่ (GIS) และองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยใหมี
เครือขายเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรพรอมจัดต้ังระบบสําหรับ
เจาหนาที่สถาบัน 

3.1.1 ปรับปรุงระบบเครือขายหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแมขาย และพัฒนาระบบเชื่อมตอ
เครือขายภายในสูระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

3.1.2 พัฒนาระบบการใหบริการ ระบบขอมูลสารสนเทศผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
3.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 4 ระบบ 
3.1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 7 หลักสูตร 176 คน 
3.1.5 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง (อยูระหวาง             

การดําเนินงาน) 3 ฐาน ไดแก 
1) การศึกษาและสํารวจขอมูลประชากร รวมทั้งปจจัยพื้นฐานของชุมชน 5 จังหวัด 
2) การศึกษาและสํารวจขอมูลภูมิสังคม ประชากร สภาพเศรษฐกิจและสังคม พื้นที่ 17 แหง 
3) การศึกษาและสํารวจขอมูลภูมิสังคม ประชากร สภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และ

ความตองการการเรียนรูของชุมชน 180 แหง 
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3.2 แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการบริหารงานขององคกร มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
3.2.1 การปรับปรุงระเบียบ 

1) ปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติงานโครงการหลวง พ.ศ. 2549 ซึ่ง
มีมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการรางระเบียบตามเสนอ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2550 

2) จัดทําระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย 
พ.ศ. 2550 และคูมือนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

3.2.2 การจัดทํายุทธศาสตรและแผนดําเนินงาน ไดแก ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูง ระยะ 5 ป(พ.ศ. 2550-2554) และจัดทําแผนดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายระหวาง พ.ศ.2550-2554 รวม 3 
แผน ไดแก  

1)  จัดทําแผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวงระยะ 5 ป (พ .ศ. 2550-2554) ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 

2)  จัดทําแผนแมบทโครงการ “ รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2550-
2554) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่  22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

3)  จัดทําแผนปฏิบั ติการขยายผลโครงการหลวงระยะ  4 ป  (พ .ศ .  2551-2554) 
คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง(กปส) เห็นชอบ เมื่อ 17 กันยายน 2550 ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  

3.2.3 การพัฒนาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร 
1) การประชุมและพัฒนาเชิงปฏิบัติ จํานวน 60 ครั้ง 
2) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานธุรการ จํานวน 80 เลม 
3) การฝกอบรมการปฏิบัติงานขององคการมหาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี จํานวน 1 ครั้ง 

4) การออกคําส่ังของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)  จํานวน 115 ฉบับ 
5) การออกประกาศของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จํานวน 41 ฉบับ 
6) การดําเนินงานกิจกรรม 5 ส  

3.3 แผนงานการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อเปนการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะของเจาหนาที่สถาบันใหสามารถปฏิบัติภารกิจให

บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ีกําหนดไว รวมทั้งเพื่อเสริมสรางสถาบันไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  
สามารถจัดการความรูสําหรับการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน และสามารถปฏิบัติงานรวมกับโครงการ
หลวง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

3.3.1 การพัฒนาบุคลากรโดยฝกอบรมและสัมมนา 
1) ความรูพื้นฐานทั่วไป จํานวน 21 ครั้งมีผูเขารวมอบรม 664 คน 

  2) ความรูที่มุงภารกิจเฉพาะดาน  จํานวน 8 ครัง้ มีผูเขารวมสัมมนา 158 คน 
   3) ความรูที่มุงภารกิจดานการพัฒนาพื้นที่สูง จํานวน 8 ครั้ง มีผูเขารวม 167 คน 

3.3.2 การพัฒนาองคการ โดยการปรับโครงสรางองคกร และจัดอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  
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ในป พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหต้ังโครงการ
หลวง เพื่อรับผิดชอบงานพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชาวเขา ลดการปลูกพืชเสพติด รวมทั้งอนุรักษและ
ฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธาร โดยมี หมอมเจาภีศเดช รัชนี ทรงรับสนองพระราชดําริ และมีหนวยงานรัฐและ
เอกชน รวมทั้งหนวยงานจากตางประเทศ รวมดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
  ซึ่งในปจจุบันสภาพการปลูกฝนหมดไปจากพ้ืนที่โครงการหลวง ชาวเขาหันมาปลูกพืชเมืองหนาว
มากกวา 118 ชนิดทดแทน โดยมีระบบตลาดรองรับ  ในขณะที่การพัฒนาคูขนานทั้งดานการศึกษา ดานสุขภาพ
อนามัย   ดานสังคมและการสรางจิตสํานึก  ทําใหเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึน้ 
มีการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมฟนฟูปาตนน้ําลําธารอยางสม่ําเสมอ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกหญาแฝกบนพื้นที่ลาดชันและปลูกผสมผสานในแปลงเกษตร   

อยางไรก็ตามกระแสโลกาภิวัฒนและการแขงขันอยางเสรีในระบบเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน  ทําให
บริบทของการพัฒนาพื้นที่สูงเปลี่ยนไปจากเดิมมาก  มีปจจัยใหมๆ เขามาเกี่ยวของและสงผลกระทบตอ  
การพัฒนาพื้นที่สูงมากขึ้น เชน ผลกระทบจาก FTA ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก ปญหา
ราคาน้ํามัน ปญหาการเคล่ือนยายแรงงานจากพื้นที่สูงลงสูชุมชนเมือง เปนตน เงื่อนไขและปญหาเหลานี้  
ทําใหทรัพยากรบนพื้นที่สูงถูกใชอยางเขมขนและเสื่อมสภาพอยางรวดเร็ว มีการปนเปอนของสารเคมีเกษตร 
และปญหาความม่ันคงและปญหายาเสพติด เงื่อนไขและปญหาเหลานี้ทําใหการพัฒนาพื้นที่สูงประเด็น
ยุทธศาสตรที่มีความสําคัญและตองดําเนินการอยางตอเนื่องตอไป 

 รายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่ สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 ฉบับนี้ เปนการรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ในการสนับสุนนงาน
โครงการหลวง และการขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงสวนใหญของประเทศ รวมทั้ง
งานอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน งานวิจัยเพื่อ
อนุรักษและพัฒนาตอยอดการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง ตลอดจนการ
ควบคุมดูแลการใชสารเคมีเกษตรใหอยูในระดับที่เหมาะสม ไมกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขอนามัยของ
ประชาชน ขอมูลทั้งหมดท่ีไดรวบรวมไวนี้ไมไดมุงหวังเพียงการจัดทําเปนรายงานประจําปเทานั้น แต 
สถาบันไดต้ังวัตถุประสงคในการรวบรวมผลการดําเนินงานเพื่อสํารวจและพัฒนาตนเองในปตอไป รวมทั้งได
ต้ังความหวังวาจะเปนขอมูลสําหรับประชาชนผูสนใจและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชประกอบการพิจารณา
กําหนดแนวทางรวมมือกับสถาบันในการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ตามแนวทางของโครงการหลวงและ 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตตอไป 

 
 
 
 

บทนาํ 



 

      
 

28

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1 
 

สถาบันวจิัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
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1.1 ประวัติความเปนมา  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อรองรับงาน
ขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงใหเกิดประโยชนในวงกวาง โดยเริ่มจากพระราชกฤษฎีกาแบงสวน
ราชการจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกองพัฒนาเกษตรที่สูง ในวันที่ 15 มิถุนายน 
2535 ตอมาไดรับการยกฐานะเปนสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2545 และในวันที่ 14 
ตุลาคม 2548  ไดรับการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา จัดต้ังเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ใน
ลักษณะองคการมหาชน เพื่อทําหนาที่สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง และในการพัฒนา
พื้นที่สูงของประเทศไทยอยางยั่งยืนการขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงเกิดประโยชนอยางตอเนื่อง 
โดยมุงเนนงานพัฒนาอาชีพ งานอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
การอนุรักษสืบทอดและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูง 
 

1.2วิสัยทัศน 
เปนองคกรที่ทําหนาที่ในการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน เนนสนับสนุนภารกิจของ

โครงการหลวง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการและเกิดความสมดุลทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

 

1.3 พันธกิจ 
 1) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวง  
 2) สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งรักษาคุณคาและ
สรางประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 
 3) สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการวิจัย 
พัฒนาและถายทอดองคความรูและพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและรักษาส่ิงแวดลอม 
 4) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่
สูงอยางครบวงจร ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและสงเสริมการดําเนินการดังกลาว 
 5) เสริมสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งภายในและ
ตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องคการมหาชน) 
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1.4 ยุทธศาสตรของสถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) กําหนดยุทธศาสตรโดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหเกิด
การสงเสริมและรวมมือซึ่งกันและกันกับมูลนิธิโครงการหลวง และกับหนวยงานท้ังในระดับชมุชน ระดับกรมกอง 
และระดับสถาบันการศึกษาทั้งในทองถิ่นและนานาชาติ โดยเนนกิจกรรม ดังนี้ 

1) การวิจัยและพัฒนาองคความรูจากฐานความรูของโครงการหลวงและภมูปิญญาทองถิน่บนพืน้ทีสู่ง  
2) การขยายผลความสําเร็จโครงการหลวงโดยนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับแตละภูมิสังคมของชุมชน 
3) มุงสนับสนุนใหพื้นที่ โครงการหลวงมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและทําหนาที่ เปนเสมือน

หองปฏิบัติการและศูนยการเรียนรู  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงผานกระบวนการเรียนรูจาก
ความสําเร็จของโครงการหลวง 

โดยต้ังเปาหมายการดําเนินงานที่การสรางรายไดใหกับครัวเรือน การสรางความเขมแข็งของชุมชน 
และการเสริมสรางความยั่งยืนของการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาพื้นบาน โดยแบงแนวทางดําเนินงานเปน 3 ยุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยง
และเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน และมุงเนนขับเคล่ือนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับนโยบายพัฒนาของจังหวัด 
องคกรชุมชนและอัตลักษณของพื้นที่ (Area – based Development) ดังนื้ :- 

 

1) ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา  

2) ยุทธศาสตรการถายทอดความรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชมุชน  

3) ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรและแผนงานลงสูพื้นที่เปาหมาย 

ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

• แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 
• แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารงานขององคกร 
• แผนงานการพัฒนาบุคลากร 

พื้นที่เครือขายการรียนรู  
(44 พื้นที่ใน 6 จังหวัด) 

 
 
 

รายไดพอเพียง 
 
 

สังคมดีมีคุณภาพ 
และพึ่งตนเองได 

 
 
 

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
ทรัยพากร
ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม
ไดรับการอนุรักษ 
และใชประโยชน
อยางยั่งยืน 

• ศึกษาสภาพภูมิสังคมและเศรษฐกิจชุมชน 
• จัดทําแผนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน 

 
 

• ถายทอดและสงเสริมการเรียนรูในระบบเครือขาย 
• การเยี่ยมเยียนใหคําปรึกษา สนับสนุนกิจกรรมชุมชน 

และการติดตามผล 

พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 
(17 พื้นที่ใน 6 จังหวัด) 

• ศึกษาสภาพภูมิสังคมและเศรษฐกิจชุมชน 
• ศึกษาและทดสอบความเหมาะสมของเทคโนโลยีจากโครงการหลวงใน

ทองถิ่น  
• ดําเนินงานวิจัยแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูแหลงอาหาร

ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
• รวบรวม สังเคราะห และพัฒนาตอยอดความหลากลายทางชีวภาพ

และภูมิปญญาทองถิ่น 

• จัดทําแผนปฏิบัติการโดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนและหนวยงานในทองถิ่น 

• ถายทอดความรูและสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 
• เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม และความเขมแข็งของ

ชุมชน 
• เชื่อมโยงเครือขายความรวมมือการวิจัยและพัฒนาพื้นที่

สูงกับนานาชาติ 

พื้นที่โครงการหลวง 
(38 ศูนย/สถานีใน 5 จังหวัด)

• สนับสนุนและพัฒนาโครงการวิจัยเชงิบูรณาการของโครงการหลวง 
• ศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชิงบูรณาการทางเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอมของโครงการหลวง 
• เชื่อมโยงเครือขายความรวมมือการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกับ

นานาชาติ

• สังเคราะหความสําเร็จโครงการหลวงเปนบทเรียนและ
พัฒนาเปนศูนยศึกษาแลกเปลีย่นเรียนรู 

 

ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา 

 

ยุทธศาสตรการถายทอดความรูและเสรมิสราง
ความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

พื้นที่เปาหมาย 

เปาหมายการ 
พัฒนา 



1.6 พ้ืนที่ดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

จัดแบงพื้นที่ดําเนินงานเปน 4 ลักษณะ โดยสถาบันมีบทบาทในการวิจัยและการพัฒนาแตกตาง
กัน ดังนี้ 

1) พ้ืนที่โครงการหลวง หมายถึง พื้นที่สูงที่อยูภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง 
36 ศูนย ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องคการมหาชน) ทําหนาที่ประสานงาน
และสนับสนุนกิจกรรมการเปนเลขานุการศูนย/สถานี 17 สงเสริมการวิจัย เชิงบูรณาการและสนับสนุน
งานพัฒนาอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

2) พ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง หมายถึง พื้นที่ที่สถาบันขยายผลความสําเร็จของโครงการ
หลวงไปสูชุมชนบนพื้นที่สูงสวนใหญของประเทศ  รวมถึงพื้นที่ของโครงการพิเศษตางๆ โดยรวม
ดําเนินการกับหนวยงานระดับกระทรวงและหนวยงานในระดับพื้นที่และชุมชนซึ่งในปงบประมาณ 2550 
มีพื้นที่ทั้งหมด 17 แหงใน 6 จังหวัด ไดแก เชียงใหม กําแพงเพชร นาน กาญจนบุรี แมฮองสอน และ
เชียงราย ประกอบดวย 65 หมูบาน 15 อําเภอ 

3) พ้ืนที่เครือขายการเรียนรู หมายถึง พื้นที่หยอมบานหรือกลุมบานที่ไดรับการคัดเลือก    
เขารวมเปนเครือขายเพ่ือรับการถายทอดองคความรูจากโครงการหลวงผานระบบการเรียนรูที่อาศัยส่ือ
สารสนเทศและครูในชนบท สถาบันรวมดําเนินการกับมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (ศศช) ดําเนินงานใน 44 กลุมบาน ของ 5 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําพูน 
เชียงราย พะเยา และแมฮองสอน 

4) พ้ืนที่โครงการรักษน้ําเพ่ือพระแมของแผนดิน หมายถึง พื้นที่ของลุมน้ําสําคัญ 10 ลุมน้ํา
ใน 6 จังหวัดท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงอื่นๆสนองพระราชดําริโดยดําเนินการ
อนุรักษและฟนฟูสภาพปาตนน้ําลําธาร  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน และ
สนับสนุนใหชุมชนมีเครือขายการเรียนรูดวยตนเอง สถาบันทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของโครงการฯ 
และสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
จํานวนประชากร 

พื้นท่ีดําเนินงาน 
ขนาดพื้นท่ี

รวม 
(ตร.กม.) 

จํานวน 
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1. พื้นที่โครงการหลวง 2,813 26,259 64,961 64,974 129,935 
2. พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 1,952 6,081 13,606 13,177 27,037 
3. พื้นที่เครือขายการเรียนรู  44 กลุมบาน 9,289 25,288 13,656 38,314 
4. พื้นที่โครงการ รักษน้ําเพื่อ 
พระแมของแผนดิน 

2,622.46 7,993 14,107 13,607 27,715 

รวม 7,387.46 49,622 117,962 105,414 223,001 

ที่มา :  ศูนยสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง(องคการมหาชน) พ.ศ.2550  
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สวนที่ 2 
 

ปญหาและโอกาสในการพัฒนา 
พ้ืนที่สูงอยางยั่งยนื 
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พื้นที่สูงในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 67.22 ลานไร คิดเปนรอยละ 53 ของพื้นที่ 20 
จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชยีงราย แมฮองสอน พะเยา ลําพูน แพร นาน ลําปาง ตาก เพชรบรูณ 
พิษณุโลก เลย สุโขทัย กําแพงเพชร กาญจนบุร ี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุร ี ประจวบคีรีขันธ และ
เพชรบุร ีพื้นทีต้ั่งชุมชนบนทีสู่งสวนใหญเปนพื้นที่ปาตนน้าํลําธาร ประมาณรอยละ 88 ของหมูบานมกีาร
คมนาคมยากลําบาก  

ในเชิงสังคม ประชากรบนพื้นที่สูงประกอบดวย ชาวเขาเผา 15 เผา มีจํานวนประชากร 
1,203,149 คน (พ.ศ. 2545) อาศัยอยูใน 4,192 หมูบาน โดยจังหวัดเชียงใหมมีชาวเขามากท่ีสุดจํานวน 
322,709 คน (รอยละ 26.82) รองลงมาคือจังหวัดเชียงรายจํานวน 221,196 คน (รอยละ 18.38) และ
จังหวัดตากจํานวน 145,079 คน (รอยละ 12.06) 

2.1 สภาพปญหาพ้ืนที่สูงในปจจุบัน  

1) ประชากรมีสภาพยากจน เกษตรกรท่ัวไปมีรายไดเฉลี่ยเพียงปละ 31,126 บาทตอ
ครัวเรือน ซึ่งตํ่ากวาคาเฉล่ียรายไดของเกษตรกรในภาคเหนือกวาเทาตัว (69,373 บาทตอครัวเรือนตอป) 
สาเหตุสําคัญเกิดจากสรางผลผลิตไดนอย ตนทุนสูง ในขณะที่ราคาและผันผวน  นอกจากนี้ยังมีชองทาง
การตลาดนอย  และไมมีรายไดนอกภาคการเกษตร 

2) มีระบบการผลิตที่ใชสารเคมีเกษตรไมเหมาะสม  เกิดการตกคางทั้งในผลผลิตและใน
ส่ิงแวดลอม สาเหตุเนื่องมาจากเกษตรกรขาดความรูและทักษะในการเพาะปลูกท่ีเหมาะสม  

3) พ้ืนที่ทํากินเส่ือมโทรมและการบุกรุกพ้ืนที่ทํากินใหม เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีความ
ลาดชันมาก มีปญหาการชะลางพังทลายหนาดิน  เหลือแตดินชั้นลางที่มีความอุดมสมบูรณตํ่าและเปน
ดินปนหิน ปญหาผลผลิตตอพื้นที่ตํ่าลง  ไมเพียงพอตอการบริโภค  และขายนอกจากนี้ยังเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของประชากรในครัวเรือน การอพยพเขามาของประชากรจากนอกประเทศและจากพื้นราบ 

4) ความขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะระหวางชุมชนบนพ้ืนที่ตนน้ําและ
พื้นที่ปลายน้ํา รวมไปถึงความขัดแยงระหวางรัฐกับชุมชน ในการจัดการทรัพยากรดิน  น้ํา และปาไม   

 

 

 

 

 

 

ปญหาและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่สูงอยางย่ังยืน 
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2.2 เงื่อนไขใหมของการพัฒนาพ้ืนที่สูง 

 การเปล่ียนแปลงสภาพโครงสรางเศรษฐกิจ  ที่เนนการผลิตบนฐานทรัพยากรและแรงงาน  สงผล
ใหเกิดแรงกดดันในการขยายพื้นที่การผลิตและมีการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง  
โดยเฉพาะพื้นที่ลุมน้ําบนพ้ืนที่สูง  ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ และเปนปญหาที่ขยายผล
ตอเนื่องถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  ทั้งในกรณีการเกิดอุทกภัย ดินถลม 
และภัยแลงที่มีความรุนแรงและมีความถี่มากย่ิงขึ้น  

2.1 เงื่อนไขจากขอตกลงทางการคาและการเปดเสรีของระบบการคาโลก รวมทั้งวิกฤติ
ทางดานพลังงาน  สงผลกระทบที่สําคัญตอราคาพืชผล และตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑบนพื้นที่สูง 
และมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหศักยภาพการแขงขันในตลาดลดลง 

2.2  กระแสทุนนิยมและวัฒนธรรมสังคมบริโภค  เปนปจจัยที่ดึงดูดเยาวชนและแรงงานบน
พื้นที่สูงใหออกไปแสวงหารายไดในชุมชนเมือง  ทําใหโครงสรางของครอบครัวและชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลง
และเปนผลใหขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในพื้นที่สูงเริ่มเปลี่ยนแปลง  การสืบทอดวัฒนธรรมตางๆ 
ของชุมชนลดความสําคัญและเริ่มสูญหายจากชุมชนในพื้นที่สูง  เปนผลใหกลไกทางประเพณีและภูมิคุมกัน
ทางสังคมท่ีเปนแนวทางดั้งเดิมในการอยูรวมกันอยางเปนสุข  ออนแอลง  กอปญหาดานยาเสพติด  และ
อาชญากรรมเริ่มขยายตัว 

2.3 การพัฒนาระบบสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา ที่มีการพัฒนารูปแบบ กฎระเบียบ 
และขอบังคับ เปดโอกาสใหผูที่มีเทคโนโลยีพยายามที่จะแสวงหาและใชประโยชนจากทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในเชิงพาณิชย โดยชุมชนในทองถิ่นซึ่งมีสิทธิใน
ทรัพยากรดังกลาว ไมไดรับความเปนธรรมในการแบงปนผลประโยชนแตอยางใด 

2.4 ปญหาสภาวะโลกรอนและดินถลม น้ําทวม 

2.3 การวิเคราะหโอกาสการพัฒนาพ้ืนที่สูงอยางย่ังยืน 
 จากการวิเคราะหสถานการณของการพัฒนาพื้นที่สูงและประเด็นทาทาย ซึ่งจําเปนจะตองให

ความสําคัญในการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในปจจุบันและอนาคต จะเห็นไดวา จุดแข็งที่สําคัญของพื้นที่สูง คือ
เปนแหลงกําเนิดของพืชพรรณธรรมชาติที่หลากหลาย มีภูมิทัศนและทิวทัศนตามธรรมชาติที่สวยงาม ถือ
เปนทุนทางธรรมชาติ ที่สามารถนํามาใชเปนชองทางการพัฒนาที่นําไปสูการสรางคุณคาไดมากมาย 
นอกจากนี้พื้นที่สูงยังเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผาตางๆ และมีภูมิปญญา
ทองถิ่น ที่จัดเปนทุนทางสังคมที่มีมูลคา นอกจากนั้น พื้นที่สูงยังมีโครงการหลวงที่ดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จทั้งในการปลูกพืชทดแทนฝน  การพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชาวเขา และการฟนฟูสภาพ
ส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนแหลงรวมของทุนที่เปนองคความรูของการพัฒนาพื้นที่สูงที่สําคัญของประเทศ  

อยางไรก็ตามการพัฒนาพื้นที่สูงยังมีจุดออนที่สําคัญ คือ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงมีความ
เปราะบางและเสื่อมโทรมไดงาย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ในขณะที่ชุมชนมีหลากหลาย
เผาพันธุ  มีความเชื่อและวิถีชี วิตที่แตกตางกัน  รวมทั้ งสวนใหญไดรับการศึกษานอย  ทําให
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กระบวนการพัฒนาเปนไปดวยความยากลําบาก ประกอบกับมีการเพิ่มของประชากรอยูในอัตราสูง และมี
การอพยพเขามาเพิ่มจากพื้นที่ภายนอกประเทศอีกดวย ทําใหเกิดปญหาการบุกรุกปาและการแยงชิง
ทรัพยากรรุนแรงขึ้นเปนลําดับ 

สวนโอกาสในการพัฒนาพื้นที่สูงจะเห็นไดวายังมีโอกาสอีกมากที่จะทําใหการพัฒนาประสบ
ความสําเร็จในระยะตอไปได ไดแก  

1) การท่ีประชาชนและรัฐใหความสําคัญกับนโยบายที่จะสงเสริมเครือขายการเรียนรูจาก
โครงการหลวงและโครงการตามแนวพระราชดําริตางๆ รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อ
เสริมสรางใหชุมชนมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

2) มีกระแสการทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่นที่ไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้น
เปนอันมาก ซึ่งเปนโอกาสสําคัญในการไดรับความรวมมือจากชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งฟนฟูเอกลักษณของทองถิ่น  

3) มีกระแสความนิยมในการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและอาหารสุขภาพเพิ่มขึ้นทั้งใน
และตางประเทศ ทําใหเปดโอกาสในการขยายตลาดสินคาที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารปลอดภัย และอาหาร
สุขภาพที่ผลิตจากความหลากหลายของพืชพรรณบนพื้นที่สูงไดอีกมาก  

ขอจํากัดท่ีจะตองคํานึงถึง คือ การกําหนดนโยบายการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมท้ังขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการกําหนดเขตที่ดิน ปาไม และพื้นที่ทํากินที่ยังไมสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและบริบทของภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูงอยางแทจริง ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงจากการ
ปฏิบัติตามนโยบายและขอกฎหมายดังกลาว นอกจากนั้นการพัฒนาบนพื้นที่สูงยังตองคํานึงถึงความ
ละเอียดออนของปญหาดานความมั่นคงตามแนวชายแดน ควบคูไปกับการสรางความสมดุลของการ
พัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไปพรอมๆ กัน  ปจจุบันมีผลผลิต
พืชเขตหนาวที่นําเขาเพิ่มขึ้นตามขอตกลงเขตการคาเสรี ซึ่งสงผลกระทบตอการตลาดของผลิตผลของ
เกษตรกรบนพื้นที่สูง  ทําใหรายไดลดลงและอาจกอใหเกิดการหวนกลับไปสูการลักลอบปลูกพืชเสพติด
เชนเดิม นอกจากนี้ระบบฐานขอมูลบนพื้นที่สูงที่มีอยูในปจจุบันยังไมครอบคลุม และไมเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกัน ทําใหการวางแผนและการกําหนดมาตรการพัฒนาในแตละพื้นที่ไมสอดคลองกับขอเท็จจริง และ
ขาดประสิทธิภาพ 
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2.4 โอกาสและกระบวนทัศนของการพัฒนาพ้ืนที่สูงอยางย่ังยืน 

 เพื่อใหการพัฒนาพื้นที่สูงในระยะตอไปสามารถที่จะสรางสังคมบนที่สูงใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรู ภายใตบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับแนวทางของโครงการหลวง จึงจําเปนตองมี
การกําหนดยุทธศาสตรของสถาบันภายใตกรอบแนวคิด และกระบวนทัศนในการดําเนินงาน 4 ดาน ดังนี้ 

 1) เสริมสรางกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีความเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอมของโครงการหลวงและเขตพื้นที่สูงอื่นๆ  ใหการพัฒนาชุมชนบน
พื้นที่สูงสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมการวิจัยพัฒนาองคความรูจากฐานความรูของ
ภูมิปญญาทองถิ่น และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง เพื่อสรางความ
มั่นคงดานอาหารใหกับชุมชนและสรางความโดดเดนของผลผลิตในทองถิ่น และเปนการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรพื้นฐานที่มีอยูในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 2)  มุงขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงไปสูชุมชนบนพ้ืนที่สูงของประเทศ เพื่อ
แกไขปญหาในระดับพื้นที่ตามยุทธศาสตรของจังหวัดและของชุมชน โดยนําตนแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากโครงการหลวงไปปรับใชอยางเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม  และกอใหเกิดการสรางเศรษฐกิจของ
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของเศรษฐกิจสังคมทองถิ่น และ
สภาพสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินและปองกันการชะลางพังทลายของ
หนาดินบนพื้นที่สูงอยางเหมาะสม 

SWOT Analysis  ของพ้ืนท่ีสูง

ขอจํากัด
1. นโยบายการพฒันาดานทรพัยากรธรรมชาติหรอืขอ

กฎหมายท่ีเกีย่วของในการกําหนดเขตการใชที่ดิน ปาไม 
และที่ทํากนิ มปีญหาในทางปฏิบติั  

2. การพฒันาบนพืน้ท่ีสงูมคีวามละเอยีดออนตอความสมดุล
ในการพฒันาเศรษฐกจิและการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ
มากกวาปกติ รวมท้ังประเด็นดานความมัน่คง

3. ผลผลติพชืเขตหนาวนําเขาเพิม่ขึน้ตามขอตกลงการคาเสรี
4. ระบบฐานขอมลูบนท่ีสงูไมครอบคลมุและกระจัดกระจาย

จุดออน
1. ทรพัยากรธรรมชาติบนพืน้ท่ีสงูมคีวามเปราะบาง ตอการเสือ่ม

โทรมและพงัทลาย
2. ประชาชนสวนใหญยังมคีวามยากจน มคีวามเช่ือ มกีารศึกษา

นอย และวิถีชีวิตท่ีแตกตางกนัไป
3. การอพยพและเคลือ่นยายประชากรจากภายนอกมายังชุมชน

บนพืน้ท่ีสงู

โอกาส
1. ประชาชนและรฐับาลใหความสําคัญกบันโยบายสงเสริม

เครอืขายการเรยีนรูจากโครงการหลวงและโครงการตาม
พระราชดํารติางๆ

2. กระแสการทองเท่ียวเชิงอนุรกัษธรรมชาติและ
วัฒนธรรมทองถ่ินที่เพิม่ขึน้

3. กระแสความนิยมบรโิภคอาหารท่ีมคีวาม 
ปลอดภัย และอาหารสขุภาพกวางขวางขึน้

4. นานาประเทศมคีวามสนใจสงูที่จะแลกเปลีย่น เรยีนรูและ
รวมเปนภาคีในการพฒันาพืน้ที่สงู

จุดแข็ง
1. ความหลากหลายทางชีวภาพ พชืพรรณธรรมชาติ และ

ภูมทิัศนท่ีสวยงาม
2. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนบนพืน้ที่สงู และ

ภูมปิญญาทองถิ่น 
3. โครงการหลวงเปนแหลงรวมองคความรูของการพฒันา

พืน้ท่ีสงูท่ีสําคัญ
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 3)  กําหนดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาพ้ืนที่สูงใหทุกภาคสวนมีสวนรวมกับ
รัฐในลักษณะพันธมิตรทางกลยุทธ (Strategic Partnership) โดยบูรณาการการบริหารจัดการใน
ระดับพื้นที่และชุมชน ในลักษณะโครงการที่ยึดพื้นที่เปนหลัก ใหความสําคัญกับการสรางวิสัยทัศน
รวมกับชุมชนบนพื้นที่สูง (Share Vision) และสรางแรงจูงใจการพัฒนาที่ยั่งยืน กระตุนใหเกิด
กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อเปนกระบวนการหลักในการดําเนินงาน ต้ังแตขั้นตอนของ
การศึกษาและวิเคราะหปญหาของชุมชน การแสวงหาภูมิปญญาทองถิ่น การวางแผน และการปฏิบัติงาน
ตามแผน  

4) เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน องคกร ทั้งภายในประเทศ
และในระดับนานาชาติ เพื่อเปนการเสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมทั้งเพื่อเขาถึงองคความรูในตางประเทศเพื่อนํามาปรับใชอยางเหมาะสม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

พัฒนาองคความรูใหม
จากทุนความรูโครงการหลวง

และภูมิปญญาทองถิ่น 

เสรมิสรางเครือขาย 
และกระบวนการมีสวนรวม 
ในการปฏิบตัิงานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

รายไดพอเพียง
สังคมดี มีคุณภาพชีวิต 

ส่ิงแวดลอมย่ังยืน 
มุงพัฒนาคน  

ชุมชนและส่ิงแวดลอมตาม
แนวทางของโครงการหลวง 

กระบวนทัศนของการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงอยางย่ังยืน 
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ผลการดําเนินงาน 
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สวนที่ 3 
 

ยุทธศาสตรการวิจยัและพัฒนา 
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สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง สนับสนุนการดําเนินการดานวิจัยในการพัฒนาองคความรูเพื่อ
สนับสนุนงานของโครงการหลวง โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิต ให
ผลผลิตมีคุณภาพที่สูงขึ้นจนสามารถรับรองมาตรฐานได  มีตนทุนการผลิตที่พอเหมาะ รวมท้ังงานวิจัย
ทางดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบนพื้นที่สูง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดําเนินการใน 6 
โครงการ ไดแก  

 

โครงการ หนวยงานรวมดําเนินการ พ้ืนที่ดําเนินงาน 

1) โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
โรงเรือนในพื้นที่โครงการหลวง 

 

- มูลนิธิโครงการหลวง 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง  

สถานีฯปางดะ 
ศูนยฯหวยลึก 
ศูนยฯแมสาใหม 
ศูนยฯหนองหอย 
ศูนยฯแมแฮ 

2) โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบ
การผลิตพืชเมืองหนาวในโรงเรือน 

 

-  มูลนิธิโครงการหลวง 
-  มหาวิทยาลัยแมโจ 
 -  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ศูนยฯ แมแฮ 
ศูนยฯ อางขาง 

3)  โครงการกระบวนการและการ
จัดการหลังการเก็บ เกี่ยวผลผลิต
พืชเมืองหนาว 

- มูลนิธิโครงการหลวง 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 -  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ศูนยฯ หวยนํ้าขุน,ศูนยฯแมแฮ , 
ศูนยหวย, ศูนยฯ สมปอย, ศูนยขุนวาง,  
ศูนยแมโถ, ศูนยทุงหลวง, 
ศูนยฯหนองหอย,ศูนยวัดจันทร, 
ศูนยฯหวยนํ้าริน,สถานีฯ อินทนนท, 
สถานีฯอางขาง 

4) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
ปลูกกัญชง 

- มูลนิธิโครงการหลวง 
- องคการสวนพฤษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
- มหาวิทยาลัยแมโจ 
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข  

- สถานีฯ ปางดะ 
- องคการสวนพฤษศาสตรสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิตติ์ 
- โครงการหลวง 7 แหง 

5) โครงการรวบรวมองคความรูเกี่ยวกบั
เงื่อนไขกําหนดความสําเร็จและ
รูปแบบการดํ า เ นินงานที่ ดี ของ
โครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูง
เชิงบูรณาการ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) 
 

 

- ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม(แมจอน
หลวง) 
- โครงการหลวง 20 แหง 

6) โครงการศึกษาและถายทอดภูมิ
ปญญาทองถ่ินดานหัตถกรรมของ
ชนเผาในพื้นที่โครงการหลวงและ
พื้นที่สูง 

-  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
-  มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

- บานดง ต.หวยหอม อ.แมลานอย จ.
แมฮองสอน 
- บานละอูบ ต.หวยหอม อ.แมลานอย จ.
แมฮองสอน 
- บานละวาง 
- บานจิงเผาะ 
 

 

3.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนงานโครงการหลวง 
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3.1.1 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรือนในพ้ืนที่โครงการหลวง 

ความเปนมา 
การปลูกพืชในโรงเรือนสามารถลดปญหาความตองการใชพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูงชวย

ลดความตองการใชทรัพยากรนํ้า  ชวยลดความเสียหายเนื่องจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ี
ไมเหมาะสมในบางฤดู นอกจากนี้ยังชวยลดแรงงาน และลดตนทุนการผลิตดานสารเคมีเกษตรและ
ปุยเคมี รวมทั้งสามารถชวยเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตตอหนวยพื้นที่ได  แตในปจจุบันการ
เพาะปลูกพืชภายใตระบบโรงเรือนยังประสบปญหาตางๆ อีกหลายประการ เชน ปญหาดานอุณหภูมิที่สูง
เกินไป ปญหาความเขมแสงตํ่า สภาพการระบายอากาศในโรงเรือนไมดี ตนทุนกอสรางยังสูงเกินไป และ
ความคงทนนอย นอกจากนี้ยังขาดการศึกษาระบบการจัดการแบบเบ็ดเสร็จในการควบคุมสภาพแวดลอม 
การใหน้ํา-ปุย และการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมสําหรับพืชแตละกลุม  

วัตถุประสงค 
1)  เพื่อพัฒนารูปแบบโรงเรือนมาตรฐานท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นที่สูง สามารถเพาะปลูก

พืชผัก ไมตัดดอก และไมผลขนาดเล็กท่ีใหผลผลิตดี และสะดวกตอการใชงาน 
2)  เพื่อพัฒนาระบบการปลูกพืช การจัดการศัตรูพืช และระบบอัตโนมัติสําหรับจัดการดานการ

ใหปุยและน้ํา สําหรับการปลูกพืชผัก ไมตัดดอก และไมผลขนาดเล็กในโรงเรือน 
3)  เพื่อพัฒนารูปแบบโรงเรือนตนทุนตํ่า (Low Cost) ที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงและ

เหมาะสมแกเกษตรกร สําหรับการปลูกพืชผัก ไมตัดดอก และไมผลขนาดเล็ก 
 

ผลการดําเนนิงาน  

1) การสํารวจรูปแบบโรงเรือนที่มีอยูในปจจุบัน 
การสํารวจโรงเรือนปลูกพืชในพื้นที่โครงการหลวงจํานวน 25 ศูนย/สถานี แบงตามระดับความสูงของ

พื้นที่ 3 ระดับ ไดแก 500-800 เมตร, 800-1,000 เมตร,และสูงกวา 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล
ปรากฏผล ดังนี้  

1.1) สํารวจโรงเรือนรวมทั้งส้ิน 1,885 หลัง พบวา รอยละ 71.7 สรางในพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเล และตั้งอยูบนที่ลาดเชิงเขามีขนาดพื้นที่นอยกวา 1 ไร 

1.2) สําหรับรูปแบบโรงเรือน พบวา สวนใหญเปนโรงเรือนเด่ียวรอยละ 67.1 สวนโรงเรือนที่มี
หลังคาตอเนื่องนิยมสราง 2-6 หลังติดตอกัน เมื่อจําแนกโรงเรือนตามรูปแบบหลังคาพบวามี 14 แบบ 
โดยโรงเรือนที่มีหลังคาแบบโคงมนไดรับความนิยมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.1  ขนาดความกวาง 
ความยาว และความสูงของโรงเรือน อยูระหวาง 2.1 - 3.0 เมตร, 21 - 30 เมตร และ 2.1 -  3.0 เมตร โรงเร
สวนใหญเปนโรงเรือนเปดขาง โดยโครงสรางนิยมใชวัสดุกอสราง 3 ประเภทคือ ไม เหล็ก และการใชไม
และเหล็กรวมกัน ตนทุนกอสรางแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับรูปแบบ ขนาด และวัสดุที่ใช 

1.3) มีจํานวนเกษตรกรที่ปลูกพืชในโรงเรือน คิดเปนรอยละ 88.5 และสวนใหญมีประสบการณการ
ปลูกพืชในโรงเรือนนาน 1-5 ป โดยชนิดพืชที่ไดรับความนิยมปลูกภายใตโรงเรือนมากที่สุดคือผัก คิดเปน
รอยละ 57.8 รองลงมาคือไมดอก รอยละ 32.7 และ ไมผลขนาดเล็กรอยละ 2.4 
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1.4) เกษตรกรสวนใหญมีรายไดจากการผลิตพืชภายใตโรงเรือนระหวาง 10,001- 50,000 บาทตอป 
และมีเกษตรกรบางรายที่มีรายไดสูงกวา 350,000 บาทตอป  เกษตรกรรอยละ 80.1 มีความพึงพอใจตอ
ปริมาณและคุณภาพผลผลิต ตลอดจนรายไดจากการผลิตพืชในระบบโรงเรือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) การพัฒนารูปแบบโรงเรือน 

2.1) ทําการออกแบบรูปแบบโรงเรือนในพื้นที่โครงการหลวง และศึกษาสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรือน (อุณหภูมิ ความชื้น ความยาววัน และความเขมแสง) รวมทั้งศึกษาสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตพืช โดยสามารถออกแบบโรงเรือนตนแบบมาตรฐานสําหรับการปลูกพืชผัก ไมดอก 
และไมผลขนาดเล็กได 3 แบบ 

 
 
 

ลักษณะหลังคาโรงเรือนท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน 
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โรงเรือนรูปแบบเดิม ท่ีแมสาใหม 

 

โรงเรือนรูปแบบใหม ท่ีแมสาใหม 

 
2.2) ทําการกอสรางโรงเรือนตนแบบ โดยยังไมปลูกพืช รวมทั้งส้ิน 9 โรงเรือน ใน 7 พื้นที่ ไดแก 

ปางดะ หนองหอย แมสาใหม หวยลึก แมแฮ ขุนวาง และอางขาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) การพัฒนารูปแบบโรงเรือนตนทุนตํ่า 
วิธีการวิจัยแบงออกเปนสามสวน สวนแรกเปนการจําลองและวิเคราะหสภาวะอากาศดวยการ

คํานวณทางพลศาสตรของการไหลในโรงเรือน สวนที่สองเปนการศึกษาสมบัติเชิงกลของไมไผ และสวน
ที่สามเปนการออกแบบโครงสรางของโรงเรือนที่ไดจากการพัฒนาในสวนแรก ซึ่งจะเปนการพัฒนาสวน
ของโครงสราง การพัฒนาจุดตอของโครงสราง เพื่อใหโรงเรือนมีอายุการใชงานนานและมีความแข็งแรง
มากขึ้น ผลการศึกษาการจําลองสภาวะอากาศ พบวา โรงเรือนหลังคาโคงมีความเหมาะสมกับการใชงาน 
คุณสมบัติของไมไผมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติขึ้นกับชนิด อายุ และความชื้น และได
แบบโครงสรางโรงเรือนตนทุนตํ่าที่ผานการวิเคราะหโดยใชหลักการทางวิศวกรรม 2 แบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรือนแบบจั่วสองช้ัน โรงเรือนแบบหลังคาโคง 

โรงเรือนตนทุนตํ่าท่ีไดจากการวิจัยและพัฒนา 
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3.1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบการผลิตพืชเมืองหนาวในโรงเรือน 

ความเปนมา 
 สตรอเบอรี่เปนไมผลเศรษฐกิจที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรอยางมาก โดยมีปริมาณผลผลิตใน
ป 2547/2548 ทั้งที่จําหนายผานมูลนิธิโครงการหลวงและเกษตรกรจําหนายเอง รวม 72,2667 กิโลกรัม 
คิดเปนมูลคา 5,451,867 บาท แตในป 2548 ที่ผานมา พบวาผลผลิตมีปญหาเนื่องจากมีฝนตกในชวง 
ฤดูหนาวซึ่งเปนชวงที่กําลังใหผลผลิต ทําใหผลผลิตของเกษตรกรเสียหายจํานวนมาก ดังนั้น การผลิต
พืชเมืองหนาวภายใตสภาพโรงเรือนจึงเปนแนวทางที่ควรรักษาเพื่อแกปญหาอันเนื่องมาจาก         
ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น 

วัตถุประสงค 
1)  เพื่อศึกษาการผลิตสตรอเบอรีภายใตสภาพโรงเรือน เปรียบเทียบกับในสภาพกลางแจงและศึกษา

อิทธิพลของสภาพแวดลอมและระบบนิเวศภายในโรงเรือนที่มีผลตอการเจริญเติบโต และคุณภาพ
ผลผลิตของสตรอเบอรี่ 

2)  พัฒนาวิธีการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตสตรเบอรี่เชิงการคา 
3)  เพื่อถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตสูเจาหนาที่ เกษตรกรและผูสนใจ 

ผลการดําเนนิงาน 

1) การศึกษาวิจัยที่สถานีเกษตรหลวงอางขาง  
ทําการศึกษาเปรียบเทียบการใหผลผลิตของสตรอเบอรี่พันธุพระราชทาน 72 เมื่อปลูกภายใต

สภาพโรงเรือนโครงเหล็กแบบไตหวัน(กวาง 6.0 เมตร สูง 3.0 เมตร) โรงเรือนไมไผแบบหลังคาโคง (กวาง 3.0 
เมตร สูง 1.8 เมตร) และสภาพกลางแจง ระหวางเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2550 ผลการศึกษา 
ดานการเจริญเติบโตของตน (ความสูงทรงพุม ความกวางทรงพุม ความยาวของกานใบ) พบวา ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางวิธีการ ยกเวนพื้นที่ใบ โดยการปลูกในโรงเรือนไมไผแบบ
หลังคาโคงมีพื้นที่ใบมากที่สุด ในเรื่องปริมาณผลผลิต พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญระหวางวิธีการ โดยภายใตโรงเรือนโครงเหล็กแบบไตหวันมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอตน    
155.5 กรัม/ตน มีจํานวนผล 14.5 ผล/ตนซึ่งมากที่สุด รองลงมาคือวิธีการโรงเรือนไมไผแบบหลังคาโคง 
และวิธีการปลูกในสภาพกลางแจง ตามลําดับ  

สําหรับคุณภาพผลผลิตในดานขนาดของผล(ความกวางและความยาว) ความแนนเนื้อ และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําได พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางวิธีการ ยกเวน
น้ําหนักผลเฉล่ียโดยวิธีการโรงเรือนโครงเหล็กแบบไตหวันและโรงเรือนไมไผแบบหลังคาโคง มีน้ําหนัก
ผลเฉลี่ยมากที่สุด (13.9 และ 12.8 กรัม ตามลําดับ) และวิธีการปลูกกลางแจงมีน้ําหนักผลเฉล่ียนอยที่สุด 
(10.36กรัม)  

จากการสํารวจการระบาดของโรคและแมลงตลอดฤดูการเพาะปลูก จํานวน 6 ครั้ง โดยสํารวจการ
ระบาดของเพลี้ยออน ไร หนอนกระทูผัก โรคราแปง โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดตานก และโรคโคนเนา 
พบวาวิธีการโรงเรือนไมไผแบบหลังคาโคงมีการระบาดของโรคและแมลงเฉลี่ยตลอดฤดูมากที่สุด 
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(43.95%)รองลงมาคือวิธีการปลูกกลางแจง(26.98%)และวิธีการโรงเรือนโครงเหล็กแบบไตหวัน 
(18.92%) ตามลําดับ 

2) การศึกษาที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ 
 โดยการปลูกสตรอเบอรี่พันธุพระราชทาน 72 ภายใตสภาพโรงเรือนไมไผแบบหลังคาจั่ว (กวาง 4.0 
เมตร สูง 2.0 เมตร) และสภาพกลางแจง พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง
วิธีการท้ังในดานการเจริญเติบโตของตน (ความสูงทรงพุม ความกวางทรงพุม ความยาวของกานใบ), 
ปริมาณผลผลิตตอตน, น้ําหนักผล, ขนาดของผล, ความแนนเนื้อ, และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได แตมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานจํานวนผล สําหรับการระบาดของโรคและแมลงของ
วิธีการโรงเรือนไมไผแบบทรงจั่วและวิธีการปลูกกลางแจงไมแตกตางกัน 

3)  การใชปุยธาตุอาหารเสริม (แคลเซียมคลอไรด และแคลเซียมอินทรีย) สามารถชวยเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรีได 

 

 
 
4)  สรุปผลการทดลอง การปลูกสตรอเบอรี่พันธุพระราชทาน 

72 ในโรงเรือนแบบใตหวัน ขนาดกวาง 6 เมตร สูง 3.0 
เมตร จะมีปริมาณผลผลิตสูงกวาและมีน้ําหนักผลเฉล่ียสูง
กวาการปลูกในโรงไมไผหลังคาโคง (ขนาดกวาง 3.0 เมตร 
สูง 1.8 เมตร) และการปลูกกลางแจง รวมทั้งมีการระบาด
ของโรคและแมลงนอยที่สุดดวย นอกจากนี้การใชธาตุ
อาหารเสริมประเภทแคลเซียมคลอไรด และ แคลเซียม
อินทรียสามารถชวยเพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต
สตรอเบอรี่ได 

 
 
 

 

สตรอเบอร่ีพันธุพระราชทาน 72 
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3.1.3   โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชเมืองหนาว 

ความเปนมา 

มูลนิธิโครงการหลวง ไดสงเสริมใหเกษตรกรชาวเขาปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวชนิดตางๆ 
เชน ไมผล พืชผัก และไมดอก เพื่อเปนอาชีพและทดแทนการปลูกฝน โดยมูลนิธิโครงการหลวงไดชวย
ดําเนินงานในดานการจัดจําหนายผลผลิตสูตลาด ซึ่งในป 2546/2547 สามารถจําหนายผลผลิตคิดเปน
มูลคา 324 ลานบาท และผลผลิตพืชเมืองหนาวหลายชนิดไดพัฒนาเปนพืชเศรษฐกิจทสําคัญ ที่มี
ศักยภาพทางดานการตลาดมากทั้งตลาดภายในประเทศและการสงออก แตยังประสบปญหาดานคุณภาพ
เนื่องจากที่มีอายุการเก็บรักษาส้ันเกินไป การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหลักการเก็บเกี่ยว จะ
ชวยเพิ่มศักยภาพใหกับผลผลิตของโครงการหลวงไดอีกมาก 

วัตถุประสงค 
1) เพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชเขตหนาวที่มีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจ 
 2) เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบการรักษาคุณภาพของผลผลิต และลดการสูญเสียของผลิตผลพืชเขต

หนาวโดยการจัดการอุณหภูมิใหเหมาะสม 

ผลการดําเนนิงาน  
1) การจัดการหลังการเก็บเกีย่วผักฮองเต 

1.1 ) งานศึกษารวบรวมองคความรูกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ใชในปจจุบันของผักกาด
ฮองเต ดวยการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม การสังเกตและบันทึกขอมูล การตรวจเยี่ยม ทําการ
สัมภาษณเจาหนาที่ทั้งที่ศูนยฯ เจาหนาที่คัดบรรจุ  และเกษตรกรในเปนพื้นที่ศูนยฯ แมสะปอก ซึ่งมี
ความสูงของพ้ืนที่ตํ่ากวา 1,000 เมตร พื้นที่ปลูกเปนพื้นที่ลาดชันนอย เกษตรกรเปนกะเหรี่ยง อายุ
ระหวาง 25-26 ป พันธุที่เลือกใชปลูกคือ บริสกรีน พบวา  

(1) ระยะเวลาท่ีใชต้ังแตเริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยว  30 - 40 วัน โดยเก็บเกี่ยวตลอดป และเก็บเกี่ยว
เวลา 3.00 - 6.00 น. และสวนใหญ 80% เก็บเกี่ยวทุกวัน อีก 20% เก็บเกี่ยววันเวนวัน ซึ่งเกษตรกรเก็บ
เกี่ยวเอง  โดยแตละครั้งใชแรงงานครั้งละประมาณ 5 คน ปริมาณผักท่ีเก็บเกี่ยวไดในแตละครั้งเทากับ 
500-1,000 กก.ดัชนีเก็บเกี่ยวที่ใช คือ ขนาดและอายุของผัก การเก็บเกี่ยวโดยใชมีดตัดท่ีโคนตน แลวนํา
ผักไปรวมกันไวกอนแลวจึงตัดแตง โดยเก็บเกี่ยวใสในภาชนะที่เปนตะกราพลาสติกท่ีไมมีกระดาษรอง 
แลวบรรทุกรถยนตกระบะ ซึ่งคลุมดวยซาแลนนําไปสงที่ศูนยฯทันที ระยะเวลาที่ใชในการขนสงผลิตผล
จากแปลงไปยังศูนยฯ ใชเวลา 1-2 ชม. โดยมีระยะทาง 11-20 กม. 

(2) สงใหงานคัดบรรจุเชียงใหม โดยไมมีการตัดแตง จัดสงใหงานคัดบรรจุทันทีหลังการรับซื้อ
จากเกษตรกร การขนสงใหงานคัดบรรจุเชียงใหม บรรจุผักในตะกราพลาสติกท่ีรองดวยกระดาษ โดยวาง
ผักซอนกัน 4 ชั้น  บรรทุกรถบรรทุก 6 ลอธรรมดา เรียงภาชนะบรรจุซอนกัน 7 ชั้น หรือมากกวา  ถนน
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เปนถนนลาดยาง ระยะทาง 61-70 กม. ใชเวลาขนสง 1-2 ชม. รวมเวลาจากเกษตรกรถึงงานคัดบรรจุ
เชียงใหมมากกวา 12 ชม. 

1.2) งานทดลองผลของการใชน้ํารอนและน้ําแข็งตอการยืดอายุการวางจําหนายผักกาดฮองเต โดย
นําผักกาดฮองเตที่เก็บเกี่ยวตามอายุทางการคามาตัดแตงเอาสวนที่ไมตองการและท่ีมีตําหนิออก แลว
นํามาแชน้ํารอนที่ 45 , 48 และ  51 °C เปนเวลานาน 3 และ 5 นาที เปรียบเทียบกับผักกาดฮองเตที่จุมน้ําใน
น้ําเย็นและไมจุมน้ํา ผึ่งผักกาดฮองเตใหน้ําแหง แลวบรรจุลงในถุงดอยคําขนาด 25 x 30 ซม. รัดปากถุง
ดวยเทปรัดปากถุงจากนั้นนําไปเก็บรักษาที่  5 °C พบวา 

(1) การจุมน้ํารอนที่อุณหภูมิ 45 °C นาน 5 นาที มีปริมาณคลอโรฟลลเหลืออยูมากท่ีสุด แตถา
ใชนํารอนอุณหภูมิ 51 °C นาน 5 นาที ปริมาณคลอโรฟลลจะลดลงมากเหมือนกรรมวิธีควบคุม 

(2) การจุมน้ํารอนที่อุณหภูมิ 45 °C นาน 5 นาที ชวยคงปริมาณของวิตามินซีไวไดดีกวาที่
อุณหภูมิ 51°C นาน 5 นาที และcontrol ที่จุมหรือไมจุมน้ําเย็น 

(3) การจุมน้ํารอนที่อุณหภูมิ 45 °C นาน 5 นาที ผักจะมีอายุการเก็บรักษานานถึง 10 วัน 
เทียบกับกรรมวิธีควบคุม ซึ่งเก็บรักษาเพียงมีอายุ 3-4 วัน แตถาจุมน้ํารอนที่อุณหภูมิ 51 °C นาน 5 นาที 
อายุจะเหลือ 1 วัน โดยมีความแตกตางของ Weight loss ใกลเคียงกัน 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

1.3)  สรุปผลการทดลอง 
การจุมผักกาดฮองเตในน้ํารอนที่อุณหภูมิ45 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 5 นาที สามารถยืด

อายุการเก็บรักษาผักกาดฮองเตนานท่ีสุด คือ 10 วัน 

 

 

 

 

ลักษณะของผักกาดฮองเตที่ผานการจุมนํ้ารอน  
เม่ือเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 5 °C ความชื้นสัมพัทธ  

80-85 % นาน 3 วัน 
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2)  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวบร็อคโคลี่  
2.1) งานรวบรวมองคความรูกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ใชในปจจุบันของบร็อคโคลี่

ทําการศึกษาที่ศูนยพัฒนาขุนวาง พื้นที่มีความสูง 1,300 เมตร  เกษตรกรเปนชาวเขาเผามง  อายุระหวาง 31-
45 ป  โดยใชพันธุที่ปลูกคือ บัคคาเนีย โดยวิธีสัมภาษณและจัดทําแบบสอบถามเจาหนาที่สงเสริม 
เจาหนาที่คัดบรรจุ และเกษตรกร รวมกับการใชกระบวนการสังเกตและบันทึกขอมูลจากการตรวจเยี่ยม
แหลงที่มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวบร็อคโคลี่ของมูลนิธิโครงการหลวง 

2.2) ปกติเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 60-70 วัน (40%) และมากกวา 70 วัน (60%) ในเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม โดยเก็บเกี่ยวเวลา 6.00 - 9.00 น.  สวนใหญใชเวลาเก็บเกี่ยว 3 ชม. โดยสวน
ใหญ เก็บเกี่ยว 2 ครั้งตอสัปดาห เก็บเกี่ยวเองโดยใชคน 2-3 คน โดยใชขนาดเปนดัชนีเก็บเกี่ยว และใช
มีดตัดแลวใสตะกราพลาสติก โดยใชกระดาษรองตะกราพลาสติกดวย การขนสงจากแปลงไปยังโรงคัด
บรรจุขนาดเล็กและจากโรงคัดขนาดเล็กไปศูนยฯ บรรจุในตะกราที่รองดวยกระดาษ บรรทุกบนรถยนต
กระบะที่คลุมดวยผาเตนท โดยใชเวลาขนสง 30 นาที 

2.3)  กอนสงใหคัดบรรจุเชียงใหมไมมีการตัดแตงอีก โดยจะเก็บในหองเย็น 1 วัน กอนสงใหคัด
บรรจุเชียงใหมในวันถัดไป 

2.4) การขนสงถึงคัดบรรจุเชียงใหม ใชวิธีบรรจุผลผลิตในตะกราพลาสติก และกลองโฟมบรรจุ
น้ําแข็งหรือเจลไอซโดยวางชั้นเดียว ถาเปนตะกราจะรองดวยกระดาษกอน ขนสงดวยรถธรรมดา แลว
วางตะกราซอนกัน 7 ชั้น ถนนเปนดินลูกรังและลาดยาง ระยะทางถึงเชียงใหมมากกวา 70 กม. ระยะเวลา
ที่ใชขนสง 2-3 ชม. รวมระยะเวลาจากเกษตรกรถึงงานคัดบรรจุเชียงใหม 8 ชม. 

2.5) การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของบร็อคโคลี่ โดยเปรียบเทียบการเก็บเกี่ยวใน
ระยะความแก  3 ระยะ คือ ดอกตูมมีขนาดเล็กและแนนมาก   ดอกตูมขยายขนาดและยังแนนมาก และ
ดอกตูมมีขนาดใหญหรือดอกบานและมีความหนาแนนลดลง นํามาตัดแตงเอาตําหนิและสวนที่ไมตองการ
ออก  แลวบรรจุในถุงพอลิเอทิลีน  ขนาด 10 x 12 นิ้ว (ถุงดอยคํา) เจาะรู 12 รู  รัดปากถุงดวยเทปรัด
ปากถุง จากนั้นนําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 °C  พบวา 

  (1) ดอกตูมขยายขนาดและยังแนนมาก จะมีอัตราการหายใจตํ่าที่สุด เมื่อเทียบกับดอกตูมที่
มีขนาดใหญความแนนลดลง กับดอกตูมขนาดเล็กและมีความแนนมาก การหายใจจะมีความสัมพันธ
โดยตรงกับอายุการเก็บรักษา ถามีการหายใจมากจะใชอาหารเร็ว ทําใหเก็บรักษาไดไมนาน   

 

ลักษณะของบร็อคโคลี่ที่เก็บเกี่ยวในระยะดอกตูมขนาดเล็ก
และแนนมาก  ดอกตูมขยายขนาดและยังแนนมาก  และ
ดอกตูมขนาดใหญและแนนลดลง  หลังจากเก็บรักษาไวที่
อุณหภูมิ 5 °C  ความชื้นสัมพัทธ 80-85 % นาน 4 วัน  

ลักษณะของบร็อคโคลี่ที่เก็บเกี่ยวในระยะดอกตูมขนาดเล็ก
และแนนมาก  ดอกตูมขยายขนาดและยังแนนมาก  และ
ดอกตูมขนาดใหญและแนนลดลง  หลังจากเก็บรักษาไวที่
อุณหภูมิ 5 °C  ความชื้นสัมพัทธ 80-85 % นาน 6 วัน  
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(2) ในระยะดอกตูมขยายขนาดและยังแนนมาก มีแนวโนมของการมีวิตามินซีสูงที่สุด ซึ่งไม
แตกตางกับดอกตูมขนาดใหญ แตจะสูงกวาดอกตูมขนาดเล็กแนนมากอยางชัดเจน 

(3) ดอกตูมที่ขยายขนาดและยังแนนมาก จะมีปริมาณคลอโลฟลลที่มีแนวโนมที่สูงกวาอายุ
การเก็บเกี่ยวอื่นๆ  แตเมื่อดูสีดวยตาเปลา จะมองเห็นไมชัด แตถาพิจารณาจากคา L ซึ่งแสดงถึงคา
ความสวางกับความมืด พบวาดอกมีสีเขียว 

(4) ถาเก็บเกี่ยวในระยะนี้มีอายุการเก็บรักษาถึง 8 วัน ที่ 5 °C แตถาตัดในระยะท่ีดอกพัฒนา
เต็มที่แลว อายุจะเหลือแค 4 วัน  และถาเปนระยะดอกตูมขนาดเล็กมากอายุจะเหลือเพียง 6 วัน ซึ่งถา
พิจารณาจากระยะที่เกษตรกรใชขนาดเปนตัวกําหนดจะเห็นไดวาขนาดใหญอายุจะส้ันมาก ( เมื่อเวลา 4 วัน )  

2.6) สรุปผลการทดลอง 
ระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของบร็อคโคลี่ คือ ระยะดอกตูมขยายขนาด และยังแนนมาก  

เนื่องจากมีอายุการเก็บรักษานานที่สุดถึง 8 วัน เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 °C ความชื้นสัมพัทธ 80 – 85 % 
 

3) การพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพลับ 
3.1) การศึกษากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ใชในปจจุบันของผลผลิตพลับพันธุ P2 

ของโครงการหลวงในศูนยพัฒนาโครงการหลวง 5 แหง คือ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําขุน หวย
สมปอย แมแฮ แมโถ และวัดจันทร ซึ่งสงผลผลิตจําหนายผานมูลนิธิโครงการหลวงรวมกันคิดเปนรอยละ 
85  ของผลผลิตทั้งหมดที่จําหนายผานตลาดโครงการหลวง  พบวาในแตละศูนยมีชวงเวลาเก็บเกี่ยว
ผลผลิตโดยเรียงจากกอนไปหลัง คือ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยสมปอย แมโถ หวยน้ําขุน แมแฮและ 
วัดจันทร โดยมีชวงเวลาเก็บเกี่ยวอยูระหวางวันที่ 9 กรกฎาคม - 30 กันยายน สําหรับชวงเวลาที่
ผลผลิตเก็บเกี่ยวไดสูงสุดอยูระหวางวันที่ 6 - 15 สิงหาคม  

ในดานวิธีการปฏิบัติต้ังแตขั้นตอนการเก็บเกี่ยวจนถึงสงผลผลิตใหโรงคัดบรรจุของศูนยฯ พบวา
เกษตรกรในศูนยเดียวกันสวนใหญ จะมีการปฏิบัติที่ไมตางกัน แตจะแตกตางกันในแตละศูนยโดยมีการ
ปฏิบัติ อยู 4 วิธี แตวิธีที่ดีที่สุดซึ่งปฏิบัติในศูนยฯแมโถ คือการเก็บเกี่ยวจากตนแลวทําการตัดแตงขั้วผล
และบรรจุลงลังที่แปลง จากนั้นจึงขนสงไปยังโรงคัดบรรจุของศูนยฯ ทําใหผลผลิตมีอัตราความสูญเสียตํ่า
มาก โดยในป 2549 และ 2550 มีผลผลิตสูญเสียที่งานคัดบรรจุเชียงใหมเพียงรอยละ 1.23 และ 0.0 
ตามลําดับ ในขณะที่ความสูญเสียของผลผลิตเฉล่ีย คิดเปนรอยละ 5.53 และ 5.23 ตามลําดับ สวนวิธีการ
ปฏิบัติที่ทําใหผลผลิตเสียหายมาก คือการไมตัดขั้วผลท่ีแปลง นําผลผลิตใสกระสอบปุยหรือตะกราไมไผ
แลวนํามาตัดขั้วผลท่ีบานหรือจุดคัดบรรจุ  ซึ่งพบในศูนยฯหวยน้ําขุน และวิธีการขนสงผลผลิตโดยบรรจุ
ผลในกระสอบปุยแลวขนสงโดยรถจักรยานยนต ซึ่งพบในศูนยฯวัดจันทร โดยทําใหผลผลิตสูญเสียไดถึง
รอยละ 10-20 

 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการตัดแตงและบรรจุผลพรับเพื่อการสงจําหนาย 
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สําหรับการเก็บเกี่ยวนั้นเกษตรกรใชดัชนีเก็บเกี่ยวที่เหมือนกันและถูกตอง คือ ผลมีสีเหลือง70-80 
เปอรเซ็นต จนถึงสีเหลืองทั้งผล แตใชวิธีการเก็บเกี่ยวที่ตางกันอยู 2 วิธี คือการบิดใหผลหลุดจากก่ิง
พรอมขั้ว และวิธีการดึงใหผลหลุดโดยไมมีขั้วผล ซึ่งวิธีหลังนิยมใชในศูนยฯแมแฮ มีขอดีคือทําให
ประหยัดเวลาในการตัดแตงขั้วผลและผลผลิตไมถูกขั้วผลท่ิมเสียหายระหวางเก็บเกี่ยว แตยังไมมีขอมูล
วามีผลกระทบตอคุณภาพของผลหรือไม จึงควรทําการศึกษาทดลองในเรื่องนี้ นอกจากนี้พบวาการตัด
เล็บส้ัน และการสวมถุงมือ เปนวิธีการปฏิบัติหนึ่งที่ชวยลดการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวได 

 
 
 
 
 
 

 

3.2) การแกไขปญหาผลมีรสฝาดใช CO2 เขมขน 80-100 เปอรเซ็นต รมผลพลับที่อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส นาน 2 วัน และที่อุณหภูมิ 20, 25 องศาเซลเซียส นาน 3 วัน พลับจะหายฝาด แต
อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลทําใหอายุการเก็บรักษาลดลง 

4)  การพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวอาโวกาโด 
4.1)  การใชกรรไกรตอกับดามไมไผแลวตัดผล ใหผลตกมายังถุงที่รองรับไวเปนวิธีการเก็บเกี่ยว

ที่ทําใหผลผลิตอาโวกาโดเสียหายนอยที่สุด 
4.2) ชนิดและความเขมขนของ Ethrel และ Calcium carbide ที่ใชบมอาโวกาโดพันธุ 

Perterson ไมมีความแตกตางกัน สวนการเก็บเกี่ยวในทุกชวงระยะ ใชเวลาในการบม 2-4 วัน  และมีอายุ
การวางจําหนาย 1-2 วัน 

4.3) ความเขมขนของ Ethrel 1,000 ppm มีผลตอการบมผลอาโวกาโดพันธุ Buccanear ที่ระยะ
เก็บเกี่ยว (ตนฤดู กลางฤดู และปลายฤดู) 

4.4) ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวอาโวกาโดพันธุ Buccanear ในชวงตนฤดู ใชเวลาบม 3-5 วัน การเก็บ
เกี่ยวในระยะกลางและปลายฤดูการเก็บเกี่ยว ใชระยะเวลาบม 2-5 วัน  และมีอายุการวางจําหนาย 2-3 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการตัดแตงข้ัวผล 
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3.1.4  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ 

ความเปนมา 
เฮมพ (กัญชง) เปนพืชที่มีบทบาทตอการดํารงชีวิตของชาวมงมาต้ังแตโบราณ โดยมีการนํา

เปลือกของตนเฮมพ ทําเปนเสนใยใชทอเปนเส้ือผาและเครื่องนุงหม ในอุตสาหกรรมสมัยใหมใชฟนเปน
เชือก ใชทําเปนเส้ือเกราะกันกระสุน และเครื่องใชหลายชนิด เมล็ดใชประกอบอาหาร ใชเมล็ดสกัดน้ํามัน 
เปนตน 

ผลิตภัณฑที่ทํามาจากเฮมพ ไดรับความนิยมอยางมาก ทั้งจากชาวไทยและชาวตางประเทศ 
ทําใหมีมูลคาคอนขางสูง ดังนั้นหากประเทศไทยสามารถสงเสริมใหเกษตรกรเพาะปลูกตนเฮมพ สาย
พันธุที่มีสาร THC (Tetra Hydro Cannabinol) โดยอยูภายใตการกํากับดูแลตามกฎหมาย จะสามารถ
ชวยสรางอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง เกิดผลิตภัณฑทองถิ่นที่มีลักษณะโดดเดน รวมทั้ง
กอใหเกิดอุตสาหกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑจากเสนใยและสวนอื่นๆ ของตนเฮมพ ไดอีกมาก  

วัตถุประสงค 
1)   คัดเลือกสายพันธุเฮมพ ที่มีปริมาณสาร THC ตํ่าและเหมาะสมตอการเพาะปลูกบนพื้นที่สูงเพื่อ

ใชขยายพันธุและสงเสริมเกษตรกรแตละพื้นที่ 
2)  พัฒนาวิธีเขตกรรมที่เหมาะสมตอสภาพการปลูกในประเทศไทย เชน อัตราปุย ความหนาแนน 

รูปแบบการปลูก เปนตน 
3)   พัฒนากระบวนการเก็บเกี่ยวและแปรรูปเสนใยที่เหมาะสม 
4)   ศึกษาแนวทางใชประโยชนจากน้ํามันจากสวนเมล็ด 

ผลการดําเนนิงาน  
เริ่มดําเนินการศึกษา ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2549 เปนตนมา โดยไดปลูกเฮมพสายพันธุทองถิ่น 

จํานวน 9 สายพันธุ ในสภาพแวดลอมของ 6 พื้นที่ ที่มีระดับความสูงตางกัน ต้ังแต 600-1,240 เมตร 
จากระดับน้ําทะเล ปรากฏผล ดังนี้ 

1) การศึกษาและคัดเลือกพันธุเฮมพ ทองถิ่นที่มีสาร THC ตํ่าและมีความเหมาะสมตอการ
ปลูกเปนการคา พบวา ในดานความสูงโดยการวัดความสูงที่ระยะ 90 วันหลังปลูก พบวา ตนเฮมพมี
ความสูงระหวาง 1.5-3 เมตร สายพันธุแมสาใหมมีแนวโนมมีความสูงกวาสายพันธุอื่นๆ เมื่อพิจารณา
ความสูงของเฮมพ รวมกับสถานที่ปลูกพบวาการปลูกท่ี ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงปงคามีความสูงนอย สวนปริมาณผลผลิตเสนใยแหง พบวาปลูกท่ีศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงปางอุงไดปริมาณผลผลิตเสนใยมากที่สุด ดานปริมาณสารสาร THC ในทุกระยะการเก็บตัวอยางคือ 
60, 90 วันหลังปลูกและระยะออกดอกพบวา ทุกสายพันธุมีคาเฉล่ียปริมาณ THC ระหวาง 0.506 - 1.490 
% w/w สายพันธุแมสาใหม สายพันธุหวยหอย และสายพันธุปางอุงมีแนวโนมมีปริมาณสาร THC ที่ตํ่า 
กวาสายพันธุอื่น 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสาร THC ของพืชที่ปลูกท่ีระดับความสูงของสภาพพื้นที่ตางกัน พบวา
ความสูงมีผลตอปริมาณสาร THC เฉพาะท่ีระยะ 60 และ 90 วันหลังปลูก ปลูกในพื้นที่เขตพัฒนา
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โครงการหลวงปางอุงมีระดับความสูงประมาณ 1,240 เมตร มีแนวโนมใหปริมาณสาร THC ตํ่า แตใน
ระยะออกดอกพบวาระดับความสูงของพื้นที่ ไมมีผลตอประมาณ THC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) การตรวจสอบลายพิมพ ดีเอ็นเอสําหรับใชจําแนกพันธุ พบวา สามารถจําแนกลายพิมพดี
เอ็นเอของ 14 สายพันธุ โดยใชไพรเมอร 20 ไพรเมอรทดสอบ แตไพรเมอรที่ใหความชัดเจนและแสดง
ความแตกตางของแถบดีเอ็นเอมีจํานวน 10 ไพรเมอร  คือไพรเมอร OPN-02,OPN-04,OPN-05,OPN-
07, OPN-08,OPN-10,OPN-11,OPN-12,OPN-15 และ OPN-16 

3) การพัฒนาเขตกรรม การใชอัตราเมล็ดตอหลุมที่แตกตางกัน ไมทําใหความสูงและความยาว
ของเสนรอบวงของพืชทดลองแตกตางกัน   ในขณะที่การใสปุย พบวา มีผลทําใหตนมีความสูงและความ
ยาวเสนรอบวงของลําตนแตกตางกัน โดยพบวา การใสปุยสูตร 15-15-15 ใหความสูงและความยาวเสน
รอบวงมากที่สุด ทั้งอายุ 30, 60 และ 90 วันหลังปลูก และปลูกอัตรา 4 ตน/หลุม รวมกับใสปุยคอกให
ผลผลิตเสนแหงสูงที่สุดเทากับ 480 กิโลกรัม/ไร สวนการทดลองในพื้นที่องคการสวนพฤกษศาสตรทํา
การทดสอบระยะปลูก พบวา  ระยะปลูกท่ี 10 x 10 เซนติเมตร ใหปริมาณผลผลิตสูงที่สุด มีน้ําหนักเสน
ใยแหง 432 กิโลกรัมตอไร ดานปริมาณสาร THC พบวาอัตราเมล็ดตอหลุม ชนิดปุยที่ใส และระยะหาง
ระหวางหลุม ไมมีผลตอปริมาณสาร THC ในใบ ปริมาณสาร THC  ในดอกเพศผูมีแนวโนมสูงกวาดอก
เพศเมีย 

 4) การเก็บตัวอยางผลผลิตจากพ้ืนที่เกษตรกร ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 4 พื้นที่ 
ไดแก ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม หวยลึก แมแฮ และปางอุง ซึ่งไดขอมูลองคประกอบผลผลิต
ไดแก จํานวนตนตอตารางเมตรพบอยูระหวาง 104-180 ตน/ตารางเมตร ความสูงอยูระหวาง 157.5-218 
เซนติเมตร น้ําหนักสดรวมอยูระหวาง 5-9.7 กิโลกรัม/100 ตน แบงเปนเสนใยสด 1-2.3 กิโลกรัม/100 
ตน และน้ําหนักแกน 1.5-4.6 กิโลกรัม/100 ตน ผลการวิเคราะหสาร THC จากตัวอยางใบที่เก็บจาก
แปลงเกษตรกรพบวามีคาอยูระหวาง 0.465-2.089 % w/w  

แปลงทดสอบสายพันธุ Hempขณะตนมีอายุ 70 วันหลังปลูก 
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5) การศึกษากระบวนการแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑ ในหมูบานเจดียโคะ อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก และพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย แมสาใหม ซึ่งมีการผลิตผาจากใยเฮมพเปน
จํานวนมาก พบวา วิธีการผลิตเสนใยมีขั้นตอนในการแปรรูปเสนใย 5 ขั้นตอน จนกวาจะไดเปนเสนใยที่
พรอมทําการทอเปนผืน ซึ่งแตละขั้นตอนตองใชแรงงานคนและมีการสืบตอกันเปนภูมิปญญาจากรุนสูรุน 

 
6) ดานการแปรรูปเมล็ดไดมีการศึกษาขอมูลเบื้องตนใน

การหาการสกัดน้ํามันจากเมล็ดเฮมพ สายพันธุเจดียโคะ พบ

เปอรเซ็นตน้ํามันประมาณ 23.15  1 ของน้ําหนักเมล็ด ซึ่งจะเปน
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑจากเมล็ดตอไปในอนาคต 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะชอดอก เมล็ด และน้ํามันท่ี
สกัดไดจากเมล็ด เฮมพ 
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3.1.5 โครงการรวบรวมองคความรู เกี่ยวกับเงื่อนไขกําหนดความสําเร็จและรูปแบบการ
ดําเนินงานที่ดีของโครงการหลวงในการพัฒนาพ้ืนที่สูงเชิงบูรณาการ 

ความเปนมา 
เปนที่ทราบกันดีวาโครงการหลวงเปนองคกรที่ดําเนินการพัฒนาพื้นที่สูงอยางตอเนื่องนานถึง 

37 ป ทําใหปญหาการปลูกฝนสูญหายไปจากประเทศไทย ประชากรบนพื้นที่สูงมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น  
ปญหาความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอมลดความรุนแรงลงเปนลําดับ ในการดําเนินงานอยางตอเนื่องนี้
โครงการหลวงไดสะสมองคความรูไวมากทั้งในระดับตัวเจาหนาที่ที่ดําเนินงานอยูกับเกษตรกร จนถึง
ระดับหัวหนาสถานีและระดับบริหารจัดการองคกร องคความรู เหลานี้ลวนมีความสําคัญและมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงจนสามารถ ขับเคลื่อนองคกร ขับเคลื่อนงานไปสูความสําเร็จ  นับถึงปจจุบันยังไม
เคยมีการรวบรวมองคความรูเหลานี้อยางเปนระบบ และไมมีการถายทอดจากรุนสูรุนของบุคลากร  
แมแตภายในโครงการหลวงเอง การรวบรวมองคความรูเหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากในการพัฒนา
องคกรพัฒนาชุมชนใน และนอกเขตโครงการหลวง  ตลอดจนระดับนานาชาติไดดวย 

วัตถุประสงค 
1) รวบรวมองคความรู เกี่ยวกับปจจัย และเงื่อนไข กําหนดความสําเร็จของโครงการหลวงในการ

พัฒนาพื้นที่สูงเชิงบูรณาการ 
2)  รวบรวมองคความรูที่เปนวิธีการและประสบการณสวนตนของเจาหนาที่ของศูนยสถานี และของ

สวนสํานักงานกลาง  ในการพัฒนาชุมชนอยางประสบผลสําเร็จ   

ผลการดําเนนิงาน  

1)  ผลจากการสงเสริมของโครงการหลวงทําใหเกษตรกร  
(1) มีพืชทางเลือก และไดรับสินเชื่อเพื่อการเกษตรมากขึ้น  
(2) มีรายไดสูงกวาเกษตรกรพื้นที่ขางเคียง 4.3 เทา  
(3) บุตรไดรับการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษามากขึ้น   
(4) มีเงินออมสํารองชีพมากขึ้น มีการสรางอาชีพที่มั่นคงและความเปนอยูที่ดีขึ้น 
(5) ทําใหเกษตรกรชาวเขาใหรวมมือกับโครงการหลวงโดยเลิกปลูกฝน และเลิกโยกยายที่ดินทํา

กิน อีกท้ังรวมอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และเริ่มรวมกลุมเพื่อพึ่งพาตนเอง  

2)  ความสําเร็จของโครงการหลวงไดรับการยอมรับจากเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่สงเสริม 
เจาหนาที่ และอาสาสมัครโครงการหลวง ประชาชน ตลอดจนหนวยงานทั้งในและตางประเทศ ผูที่
เกี่ยวของยินดีใหความรวมมือกับโครงการหลวงทุกดาน การยอมรับและการใหความรวมมือจากสังคมใน
วงกวาง ตลอดจนความสุขและความภาคภูมิใจของเจาหนาที่โครงการหลวง เปนตัวชี้วัดความสําเร็จใน
การพัฒนาพื้นที่สูง อยางยั่งยืนและสามารถใชเปนตนแบบการพัฒนาพื้นที่สูงตอไป 
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3) ปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการหลวง ประสบผลสําเร็จจาก การประมวลความคิดของเจาหนาที่ 
รวมทั้งเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริม คือ  

(1)  เปนโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําใหไดรับความรวมมือจากทุกฝายจน
สามารถบูรณาการงานพัฒนาเชิงพื้นที่ได  

(2)  มีนโยบายชัดเจนและตอเนื่อง รวมถึงระบบการทํางานแบบครบวงจร ต้ังแตวิจัย สงเสริม 
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด และการแปรรูปผลผลิต นอกจากนี้ยังยึดแนวทางปฏิบัติงานของ
โครงการหลวง และการประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น เพื่อบูรณาการงานพัฒนาเชิงพื้นที่   

(3)  มีการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการสงผานวัตถุประสงคและนโยบายสูกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิผล ดําเนินการตามนโยบายอยางเครงครัด ต้ังศูนยฯพัฒนาในพื้นที่สงเสริม มีกฎระเบียบยืดหยุน
และคลองตัว สายการบังคับบัญชาส้ัน สามารถพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีอุดมการณ
เสียสละทุมเทการทํางานใหองคกร วางคนสอดคลองกับงาน กระจายอํานาจการบริหารงาน   โครงสราง
ความรับผิดชอบชัดเจน มีระบบติดตามประเมินผลงานอยางตอเนื่อง มีตัวชี้วัดเนนผลลัพธคือ รายได 
และความเปนอยูของเกษตรกร  

4) จากความสําเร็จที่โดดเดนทําใหมีความตองการใหโครงการหลวง ดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) เพิ่มจํานวนรานดอยคําใหครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อขยายตลาด และเพิ่มโอกาสใหผูบริโภค

เขาถึงสินคาคุณภาพ  
(2) ตองการใหรัฐบาลสนับสนุนโครงการหลวงทําวิจัยปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเพื่อนํารองการ

สงออกสินคาเกษตรไทย  
(3) ขยายพื้นที่สงเสริมใหครอบคลุมทุกจังหวัดท่ัวประเทศ   
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3.1.6    โครงการศึกษาและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมของชนเผาในพ้ืนที่  
โครงการหลวง 

 

ความเปนมา 
พื้นที่สูงของประเทศไทยเปนเขตชีวภูมิศาสตรที่สําคัญ เปนที่รวมของภูมิปญญาของชนเผา

ตางๆ แตในปจจุบัน เนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงของสังคมอยางมากทําใหสูญเสียเอกลักษณและความ
เส่ือมถอยทางภูมิปญญา ดังนั้น การศึกษารวบรวมอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่ สูง รวมทั้ง
การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นเหลานี้จึงเปนส่ิงจําเปนและทาทายตอการ
สรางเศรษฐกิจของชุมชนท่ียั่งยืน ใหสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการ
สรางคุณคาการแขงขันทางเศรษฐกิจ สามารถพัฒนาธุรกิจจากงานหัตถกรรมที่จะชวยสรางมูลคาเพิ่มของ
สินคาและผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงในอนาคตได 
 

วัตถุประสงค 
1)   เพื่อศึกษาและรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นดานผาและเครื่องประดับของชาวเขาเผาตางๆ ที่อยู

ในพื้นที่โครงการหลวง และพื้นที่สูงโดยศึกษาถึงแหลงผลิต ผูผลิต วิธีการผลิตในขั้นตอน
ตางๆ 

2)  ศึกษาและวิเคราะหถึงประเภท รูปแบบ ลวดลายและการใชงานของผาและเครื่องประดับแต
ละชนเผาในเชิงวัฒนธรรม โดยการศึกษาจากเอกสารส่ิงพิมพและสัมภาษณเชิงลึกจาก
ประชากรกลุมชาติพันธุ 

3)   บันทึกขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับปราชญในทองถิ่นที่เปนผูผลิตงานหัตถกรรมแตละชนิด 
รวมทั้งบมเพาะนวัตกรรมและการพัฒนาไปสูการประดิษฐคิดคนประเภท ชนิดและลวดลาย
ของผาและเครื่องประดับไวในฐานขอมูล  

4)   ศึกษาแนวทางการถายทอดรูปแบบและลวดลายแบบใหม เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมให
มีการผลิตตอไปทั้งในเชิงอนุรักษและการดัดแปลงใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 

ผลการดําเนินงาน  

(1) ศึกษารวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตรและงานหัตถกรรมของ 5 ชน
เผา ไดแก ลัวะ  คะฉิ่น  กะเหรี่ยง  เยา  มง  

(2) สํารวจและรวบรวมขอมูลในพื้นที่จริง จํานวน 5 ชนเผา คือ ชนเผาลัวะ ชนเผาคะฉิ่น ชนเผา
เยา  ชนเผากะเหรี่ยง และชนเผามงโดยสํารวจและศึกษาในเชิงลึก 3 เผา คือเผาลัวะ เผาคะฉิ่นและเผา
เยาและสํารวจขอมูลทั่วไปของ 2 เผาคือเผากะเหรี่ยงและมง 

(3) สังเคราะหขอมูล และภูมิปญญาดานหัตถกรรม 5 ชนเผา ดังนี้ 
3.1) ชนเผาลัวะ  ศูนยฯแมลานอย  พบงานหัตถกรรมที่โดดเดน คือ 

(1)  ส่ิงทอ  ที่บานดงโดยไดเก็บขอมูลวิธีการทอผาแบบด้ังเดิมทุกขั้นตอนต้ังแตการปลูก
ฝาย การปนฝาย การทําน้ําแหนะ การมัดยอม การยอมสี และการทอแบบโบราณ พรอมทั้งบันทึก
ภาพนิ่งและวีดีโอไวทุกขั้นตอน 
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(2)  เครื่องประดับ ที่บานละอูบ พบการทําเครื่องเงิน ประกอบดวยกําไล สรอยเงิน ตุมหู
และดาบเงินซึ่งมีความงดงามและนาสนใจแตกําลังจะเลือนหายไปไมมีผูนิยมใชจึงไดบันทึกภาพนิ่งและ
วีดีโอการผลิตเครื่องเงินดังกลาวไว 

3.2) ชนเผาคะฉิ่น ที่บานใหมสามัคคี  ศูนยฯหนองเขียว คนพบ 
(1)  การทอผาหมของชนเผาคะฉิ่นกลุมระวาง  ซึ่งเปนผาหมแบบโบราณที่มีความ

สวยงาม ประณีต โดยไดเก็บขอมูลทุกขั้นตอนต้ังแตการปลูกฝาย  พันธุฝาย  การยอมฝาย  และการทอ
ผา  พรอมทั้งไดกําหนดลายทอลงในตารางกราฟ  เพื่อเปนคูมือการทอ   

(2)  สําหรับเครื่องประดับไดคนพบวิธีการทําเข็มขัดโบราณประดับดวยหอยเบี้ย  ซึ่งได
เก็บขอมูลการผลิตไวดวยการบันทึกวีดีโอเชนกัน 

3.3) ชนเผาเยา ศูนยฯปงคา พบวิธีการทอผาและปกผา ไดเก็บรวบรวมลายปก ความหมาย 
และบันทึกภาพลายปกตางๆโดยรวบรวมลายปกแยกตามเทคนิคการปก 3 เทคนิค และศึกษา
เครื่องประดับที่ใชประกอบกันดวย 

3.4) ชนเผากะเหรี่ยง ที่ศูนยฯพระบาทหวยตมไดคนพบการทอผาลวดลายกะเหรี่ยงแบบ
ด้ังเดิม  พรอมทั้งพบการผลิตเครื่องประดับกําไลทําดวยเงินแบบโบราณ ซึ่งไดบันทึกวีดีโอไวทุกขั้นตอน 

3.5) ชนเผามง   ศูนยฯหนองหอย พบวิธีการทอผาใยกัญชงแบบโบราณ การเขียนลายผา
ดวยเทียนการยอมบาติก และการปกผาลายครอสติช 

3.6) ไดจัดทําทะเบียนผูรูในดานหัตถกรรมของทุกชนเผา ไดแก คะฉิ่น 18 ราย กะเหรี่ยง 581 
ราย เมี่ยน 39 ราย ลัวะ 192 ราย มง 51 ราย จํานวนรวมทั้งส้ิน 881 ราย 

4) ไดถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นสูชุมชนโดยไดจัดสาธิตถายทอดความรูวิธีการผลิตส่ิงทอของเผา
ลัวะและคะฉิ่น โดยมีกลุมสตรีเผาลัวะไดรับความรูจํานวน 20 ราย  เผาคะฉิ่นจํานวน 18 ราย 

5) ไดสงเสริมใหมีการผลิต ใชประโยชน และจําหนายหัตถกรรมที่ไดพบจากงานวิจัยคือ 
5.1)  สงเสริมการทอและจัดประกวดผาซิ่นลัวะตามแบบและลวดลายโบราณพบวาสตรี

ชาวลัวะใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมจํานวน 25 ราย  

ผลการสังเคราะหขอมูลภูมิปญญาลวดลายผาทอมือของชาวเขาเผาลั๊วะ 
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5.2)  สงเสริมใหทําดาบเงินแบบโบราณของลัวะและสรอยเงินเพื่อจําหนาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3)  สงเสริมใหมีการทําเข็มขัดเปลือกหอยแบบโบราณของชนเผาคะฉิ่นจําหนาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 การรวบรวมขอมูลไวในรูปแบบเอกสารเพื่อเผยแพร 

วิธีการทําเข็มขัดหอย 

ข้ันตอนการทําปลอกมีดลัวะ 



 

       
 

61

แนวทางดําเนินงานที่สําคัญคือ 

พื้นที่สูงเปนพื้นที่ที่มีสภาพความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมทองถิ่นจํานวนมาก  
กอใหเกิดทุนทางธรรมชาติ และทุนทางสังคมที่มีคุณคา  อยางไรก็ตามพื้นที่เหลานี้ยังประสบปญหาท่ีสําคัญ
คือ ความยากจน การขาดความรูที่เหมาะสม รวมทั้งการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รวมไปถึงการสูญหายของทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาพื้นที่สูงในประเทศจึง
จําเปนตองอาศัยทุนความรูจากโครงการหลวงเปนฐานในการปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของแต
ละทองถิ่น ดังนั้น จึงมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ศึกษาสภาพภูมิสังคมและเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่เปาหมาย ที่สะทอนสภาพปญหา  
ความตองการ และความจําเปนในการพัฒนาของชุมชนในดานตางๆ 

2) ศึกษาและทดสอบความเหมาะสมของเทคโนโลยีจากโครงการหลวงตามสภาพปญหาและ
ความตองการของชุมชน และสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนควบคูกันไป  

3) สนับสนุนการวิจัยแบบมีสวนรวม ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม มุงเนนสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูส่ิงแวดลอม
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาแหลงอาหารธรรมชาติของชุมชน (Food 
bank) ยาสมุนไพร และพลังงาน 

 4) สนับสนุนการ รวบรวม อนุรักษ และวิจัยตอยอดองคความรูเกี่ยวกับความ หลากหลาย
ทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูงและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูง  เพื่อสงเสริมการนําไปใชประโยชนในระดับ
ชุมชน  การจดลิขสิทธ์ิ และการใชประโยชนเชิงพาณิชย  รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพ้ืนทีข่ยายผลโครงการหลวง 
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โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดําเนินงานวิจัย จํานวน 5 โครงการหลัก 25 โครงการยอย ไดแก 

 
กลุมวิจัย 

 
โครงการ หนวยงานรวมดําเนินการ พ้ืนที่ดําเนินงาน 

1. การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือขยายผล
ความสําเร็จโครงการ
หลวง 

1) โครงการศึกษาและทดสอบ
เทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิต
พืช-สัตวแบบมีสวนรวมของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง      
(9 โครงการยอย) 
 

 - มูลนิธิโครงการหลวง 
 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 - มหาวิทยาลัยแมโจ 
 - สถาบั น วิทยาศาสตร แ ล ะ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
 

พ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง  9 
พ้ืนที่ 

2. การวิจัยเชิงอนุรักษ
และพัฒนานวัตกรรม
จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

2) โครงการวิจัยแบบมีสวนรวม ใน
การฟนฟูความอุดมสมบูรณของ
สภาพปา ของชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
สําหรับใชประโยชนดานแหลงอาหาร 
(Food bank) ยาสมุนไพร และ
พลังงาน (3 โครงการยอย) 
 

 - มหาวิทยาลัยมหิดล 
 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม 
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล ลานนา จ.นาน 
 - ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง จ.

แมฮองสอน 
- โรงเรียนเสรยีวิทยา จ.
แมฮองสอน 

 

ปารอบชุมชนบานปางมะโอ 
ปารอบชุมชนบานสบโขง 
ปารอบชุมชนลุมน้ําแมสะงา 
ปารอบชุมชนลุมน้ําแมสะมาด 
ปารอบชุมชนลุมน้ําปาย 
ปารอบชุมชนลุมน้ําสอง 
ปาชุมชนบานสะเนียน 
ปาชุมชนบานถ้ําเวียงแก 
ปาชุมชนบานโปงคํา 

 3) โครงการวิจัยรวบรวมองคความรูและ
พัฒนาผลิตภัณฑจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นบน
พ้ืนที่สูง (9โครงการยอย) 
 

- มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
- สถาบันการศึกษาในพ้ืนที ่
- สวนพฤษศาสตร 

 

- พ้ืนที่นํารองการพัฒนาจ.
เชียงใหมและนาน 
- พ้ืนที่โครงการรกัษน้ําเพ่ือพระ
แมของแผนดินจ. แมฮองสอน 

 4) โครงการวิจัยและพัฒนาปจจัยการ
ผลิตชีวภาพเพ่ือทดแทนสารเคมี
เกษตรบนพ้ืนที่สูง (2โครงการยอย) 
 

- มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
- มูลนิธิโครงการหลวง 
- กรมสงเสรมิการเกษตร 
 

- คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
- ศูนยฯ หนองหอย 

3. การวิจัยเชิง
เศรษฐกิจและสังคม 

5) โครงการวิจัยแบบมีสวนรวมในการ
สังเคราะหองคความรูกฎระเบียบของ
ชุมชน และวิธีปฏิบัติที่ดีของเครอืขาย
ชุมชนที่ดําเนนิงานเก่ียวกับการ
อนุรักษ ฟนฟูทรพัยากรและ
ส่ิงแวดลอมบนพ้ืนที่สูง     
(2โครงการยอย) 
 

- มหาวิทยาลัยแมโจ 
- สํานักงานประสานงานวิจัยเชิง
บูรณาการ มหาวิทยาลัยแมโจ 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

 

พ้ืนที่โครงการหลวงและพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวง 
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3.2.1   โครงการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตพืช-สัตวแบบมีสวนรวม
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง  

ความเปนมา 
โครงการหลวงมีองคความรูและเทคโนโลยีใหมจากการคนควาวิจัยและการลองผิดลองถูกอยู

จํานวนมาก ซึ่งพรอมที่จะนําไปเผยแพรยังพื้นที่สูงอื่นๆไดอยางไรก็ตามสภาพพื้นที่สูงที่อยูภายใต
โครงการขยายผลโครงการหลวงมีความแตกตางดานสภาพแวดลอมและมีสภาพสังคมทองถิ่นเฉพาะ ที่
แตกตางไปจากพื้นที่งานโครงการหลวงอยูบาง ดังนั้นการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะการทดสอบเทคโนโลยีที่
ประสบผลสําเร็จในโครงการหลวง ในแตละพื้นที่ขยายผลจึงจําเปนอยางยิ่ง  ซึ่งความสําเร็จของการวิจัย
ทดสอบเทคโนโลยีเหลานี้ตองเนนกระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกรไปพรอมกัน  

วัตถุประสงค 
1) เพื่อทดสอบเทคโนโลยีจากโครงการหลวงและปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนและสภาพภูมิสังคม 
2) เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตวจากโครงการหลวงในระดับ

ชุมชน ที่สามารถนําไปสูการประยุกตใชในแตละสภาพภูมิสังคม 

ผลการดําเนนิงาน  
1)  ดําเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืช-สัตว 17 กิจกรรม ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 9 

แหง และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับเกษตรกรและเจาหนาที่ จํานวน 3 ครั้ง 106 ราย  
2)  เทคโนโลยีที่ทดสอบเสร็จส้ินและสามารถถายทอดสูชุมชนไดแลว ไดแก 

2.1) การทดสอบการปลูกเสาวรสรับประทานผลสดในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงสะเนียน โดยได
จัดทําแปลงทดสอบสาธิตเสาวรสรับประทานผลสด เบอร 2  รวมกับเกษตรกร  5 รายๆละ 1 ไร (100 
ตน) จัดฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร 2 ครั้ง กอนปลูกและเมื่อเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต มีการติดตามให
คําแนะนําโดยนักวิจัยและที่ปรึกษาจากโครงการหลวง  

เสาวรสทุกแปลงมีการเจริญเติบโตดี เริ่มออกดอกในเดือนพฤษภาคม เมื่ออายุประมาณ 90 หลัง
ยายกลาลงปลูก สามารถออกดอกและติดผลไดดี โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตจําหนายไดครั้งแรกเมื่ออายุ
ประมาณ 180 วันหลังปลูกในเดือนกันยายน จากการประเมินการเรียนรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกร
(Participatory Learning) ที่รวมการศึกษาทดสอบทั้ง 5 ราย พบวาเกษตรกรท้ังหมดมีความพอใจและ
ปฏิบัติตามเทคโนโลยีที่แนะนําไดดี นอกจากนี้ยังไดพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น เชน วีธี
การปองกันจิ้งหรีดกัดตนดวยการใชไมไผหรือขวดพลาสติกปองกันโคนตน นอกจากนี้เกษตรกรใกลเคียง
ไดใหความสนใจและพรอมจะปลูกเสาวรสดวยตนเองในปตอไปดวย 
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2.2) การทดสอบการปลูกซาโยเต ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก จํานวน 2 แบบคือ 

แบบกินยอดและแบบกินผล ในแปลงเกษตรกรจํานวน 2 ราย จากการทดสอบพบวาซาโยเตทั้ง 2 แบบมี
การเจริญเติบโตที่ดี มีเกษตรกรสนใจปลูกเพิ่มจํานวน 10 ราย 

2.3)การทดสอบการปลูกพืชหมุนเวียนในไรขาวโพด พื้นที่ขายผลโครงการหลวงปางแดงใน มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางลดการชะลางพังทลายของหนาดินและลดใชสารเคมี จากการปลูก
ขาวโพดตนฤดูฝน และปรับปรุงบํารุงดินในขณะปลูกพืชตอเนื่องชวงปลายฤดูฝน ดําเนินการในแปลง
เกษตรกรชนเผาปะหลองจํานวน 20 ราย รายละ 1 ไร โดยปลูกขาวโพดพันธุนครสวรรค 1 (พันธุผสม
เปด) ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและปลูกพืชตอเนื่องชวงปลายฤดูฝน ดวยพืชตระกูลถั่ว เปนพืชที่
สองโดยไมมีการไถพรวนดิน และไมใชสารกําจัดวัชพืช พบวา 1) ใชสารกําจัดวัชพืช/ไมไถพรวนดิน ได
ผลผลิตเฉล่ีย 732 กก.ตอไร 2) เผาวัชพืช/ไมไถพรวนดิน ไดผลผลิตเฉลี่ย 687 กก.ตอไร 3) ใชสารกําจัด
วัชพืช/ไถพรวนดิน ไดผลผลิตเฉล่ีย 654 กก.ตอไร และ 4) เผาวัชพืช/ไถพรวนดิน ไดผลผลิตเฉลี่ย 695 
กก.ตอไร ซึ่งจากการประเมินการเรียนรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกร(Participatory Learning) ที่รวมทํา
แปลงทดสอบจํานวน 20 ราย พบวา เกษตรกรทั้งหมด 20 ราย ใหความสนใจในการปฏิบัติตาม
คําแนะนําการปลูกขาวโพดและเขาใจแนวทางการอนุรักษ และปรับปรุงบํารุงดินเพิ่มขึ้น 
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3)  เทคโนโลยีที่อยูระหวางการทดสอบ ไดแก 
3.1 )  การปลูกวานิลลาในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโปงคํา โดยทดสอบการปลูกวานิลลา       

4 รูปแบบ คือ 1) ปลูกในปารอบชุมชนใชคางตนไมธรรมชาติ 2) ปลูกในปารอบชุมชนใชคางเสาคอนกรีต
แบบตนเด่ียว 3) ปลูกในปาชุมชนใชคางเสาคอนกรีตแบบรั้ว และ 4)  ปลูกในโรงเรือนพลาสติกใชคาง
แบบรั้ว เริ่มปลูกในวันที่ 22 มีนาคม 2550 ผลการทดสอบในป 2550 พบวาการปลูกทุกรูปแบบตนวานิลลา
มีการเจริญเติบโตดี การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของวานิลลา  อายุ 196 วันหลังยายกลาลงปลูก 
ปรากฏวา  ตนวานิลลาที่ปลูกในโรงเรือนพลาสติกมีขนาดเสนผาศูนยกลางของยอดสูงที่สุด คือ 6.75 
มิลลิเมตร แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ ตนวานิลลาที่ปลูกในปารอบชุมชนใชคางตางกัน ทั้ง     
3 แบบ สวนความยาวของเถาวานิลลาที่ปลูกในปารอบชุมชน เมื่ออายุ 120 วันหลังยายกลาลงปลูก 
พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  โดยตนวานิลลาที่ปลูกใชคางตนไมธรรมชาติ  ใชคางเสาคอนกรีต
แบบตนเด่ียวและใชคางเสาคอนกรีตแบบรั้ว มีความยาวของเถา 210 196.06 และ 220.81 เซนติเมตร
ตามลําดับ  การศึกษาการระบาดของโรคและแมลงพบวามีการทําลายของหนอนกัดกินยอดในระดับ    
ไมรุนแรง สวนโรคโคนเนาที่เปนปญหาสําคัญของวานิลลา พบการทําลายนอยมาก สําหรับการศึกษาใน
ดานการใหผลผลิตนั้นวานิลลาจะเริ่มใหผลผลิตเมื่ออายุประมาณ 3 ป  ซึ่งจะดําเนินการศึกษาในระยะ
ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3..2 )  การเพาะปลูกผัก มุงเนนทดสอบเทคนิคการปลูกผักโดยการใชปุยหมักไสเดือนดิน ในพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวงโปงคํา และการทดสอบการเพาะปลูกผักอินทรียในพื้นที่โปงคํา ถ้ําเวียงแก      
สะเนียน และหวยเขยง 

3.3)   การทดสอบการปลูกมะเขือมวงกานดําในระบบการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
(IPM)) เปรียบเทียบกับวิธีการใชสารเคมีทั่วไปขณะนี้อยูระหวางการศึกษาเปรยีบเทียบทั้งสองวิธี 

3.4)   การทดสอบการปลูกซาโยเตแบบกินยอดในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงสะเนียน ในแปลง
เกษตรกร จํานวน 1 ราย ขณะนี้อยูระหวางการเก็บขอมูลการเจริญเติบโตและการใหผลผลิต 

3.5)   การทดสอบการปรับปรุงสวนไมผลตามแนวทางของโครงการหลวงดําเนินการใชในพืช
เศรษฐกิจหลักของแตละพื้นที่ ดังนี้ 

(1)  การปรับปรุงสวนมะมวงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโปงคํา โดยการเปลี่ยนกิ่งพันธุ 
และปรับปรุงวิธีการดูแลรักษา จากการทดสอบพบวาตนสมบูรณดีขึ้นแตตองดําเนินการตอ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการศึกษาเกี่ยวกับการใหผลผลิตตอไป 

ทดสอบการปลูกวานิลลา 4 รูปแบบ ในพ้ืนท่ีโครงการขยายผล
โครงการหลวงโปงคํา อ.สันติสุข จ.นาน ความสูงของพ้ืนท่ี 300 เมตร 
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(2)  การทดสอบการปรับปรุงสวนลิ้นจี่ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก โดยการ
ตัดแตงกิ่ง ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงสวนและศึกษาการใหผลผลิตในปตอไป 

3.6) การทดสอบการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่ปาไม หรือในพื้นที่เกษตรเดิม ดําเนินการ        
ในโครงการยอย ดังตอไปนี้ 

(1)  การทดสอบการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ขณะนี้อยู
ระหวางการศึกษาการปลูกซาโยเตและพริกไทรวมในสวนเมี่ยงขนาดพื้นที่ 1 ไร 

(2)  การทดสอบการปลูกพืชผสมผสานในสวนกาแฟในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงปาแป 
ขณะนี้อยูระหวางการปลูกทดสอบกาแฟรวมกับการปลูกอาโวกาโดและพลับ 

(3)  การทดสอบการปลูกพืชผสมผสานในสวนกาแฟในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงสบโขง 
ขณะนี้อยูระหวางการปลูกทดสอบกาแฟรวมกับการปลูกอาโวกาโดและพลับ 

3.7)   การทดสอบการเล้ียงกระตายแบบกรงตับและแบบปลอยในโรงเรือน ในพื้นที่ขยายผล
โครงการหลวงถ้ําเวียงแก ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาการเจริญเติบโต 

 

โครงการ พ้ืนที่ ผลการดําเนินงาน 
1. การทดสอบการปลูกเสาวรส
รับประทานผลสด 

โครงการขยายผลโครงการ
หลวงสะเนียน อ.เมือง จ.นาน 

เสาวรสทุกแปลงมกีารติดผลไดดี และจากการเกษตรกรมีความ
พอใจและปฏิบัติตามเทคโนโลยทีี่แนะนําใดดี 

2. การทดสอบการปลูกซาโยเต โครงการขยายผลโครงการ
หลวงถ้ําเวียงแก 

จากการทดสอบ พบวา ซาโยเตทั้งแบบกินยอดและแบบกินผลมี
การเจริญเติบโตดี และเกษตรกรสนใจปลูกเพ่ิม จํานวน 10 ราย 

3. การทดสอบการปลูกพืช
หมุนเวียนในไรขาวโพด 

โครงการขยายผลโครงการ
หลวงปางแดงใน ต.ทุงขาว
พวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 

1) ใชสารกําจัดวัชพืช/ไมไถพรวนดิน ไดผลผลิตเฉลี่ย 732 กก.
ตอไร  

2) เผาวัชพืช/ไมไถพรวนดิน ไดผลผลิตเฉลี่ย 687 กก.ตอไร  

3) ใชสารกําจัดวัชพืช/ไถพรวนดิน ไดผลผลิตเฉลีย่ 654 กก.
ตอไร และ 

 4) เผาวัชพืช/ไถพรวนดิน ไดผลผลิตเฉลี่ย 695 กก.ตอไร 

4. การทดสอบการปลูกวานิลลา โครงการขยายผลโครงการ
หลวงโปงคํา  

การปลูกวานินลาท้ัง 4 แบบ 

1) ปลูกในปารอบชุมชนใชคางตนไมธรรมชาติ  

2) ปลูกในปารอบชุมชนใชคางเสาคอนกรีตแบบตนเด่ียว  

3) ปลูกในปาชุมชนใชคางเสาคอนกรีตแบบรั้ว และ  

4)  ปลูกในโรงเรอืนพลาสติกใชคางแบบรั้ว 
มีการเจริญเติบโตที่ดี และมีการทําลายของหนอนกดักินยอดใน
ระดับไมรุนแรง สวนโรคโคนเนาพบการทําลายนอยมาก  
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3.2.2  โครงการวิจัยแบบมีสวนรวม ในการฟนฟูความอุดมสมบูรณของสภาพปา รอบชุมชนบน
พ้ืนที่สูง สําหรับใชประโยชนดานแหลงอาหาร (Food bank) ยาสมุนไพร และพลังงาน 

ความเปนมา 
ปจจุบันพื้นที่ปาลดลง ผนวกกับประชากรบนพื้นที่สูงเพิ่มจํานวนมากขึ้น ระบบการเกษตรแบบ

เขมขนในพื้นที่ดังกลาว สรางความเสียหายตอสภาพแวดลอมอยางรุนแรง ผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกลาว 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใยและมีพระราชดํารัสพระราชทานไวเปนแนวทางการฟนฟูปาโดย
ใหมีการปลูกปาไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงไดนําแนวพระราชดํารัสไปจัดทํา
โครงการปาชาวบานในพื้นที่พัฒนาโครงการหลวงโดยปลูกปาไม 3 อยาง คือ 1) ปลูกปาไมที่กินได 
สําหรับบริโภค 2) ปลูกปาไมที่ใชทําฟนไดสําหรับเปนพลังงานความรอน และ 3) ปลูกปาไมที่ใชทําไม
กระดานได สําหรับการกอสรางที่อยูอาศัย ซึ่งพบวาตอมาเมื่อปาทั้ง 3 อยาง เจริญขึ้นไดกอใหประโยชน
อยางที่ 4 ตามท่ีมีพระราชดํารัสนั่นคือ ชวยปกคลุมดินยังประโยชนในการชวยอนุรักษ ดิน น้ํา และ
ส่ิงแวดลอม กอใหเกิดเปนปาอุดมสมบูรณไดในเวลาตอมา เปนแหลงสะสมทั้ง อาหาร พลังงาน ยา
สมุนไพร เพื่อเปนประโยชนสําหรับชุมชนพื้นที่สูงไดอยางสมบูรณ ผลสําเร็จในการฟนฟูปาของมูลนิธิ
โครงการหลวงดังกลาว สามารถใชเปนตนแบบนําไปขยายผลในวงกวางสําหรับพื้นที่สูงแบบมีสวนรวม
ตอไป 
 

วัตถุประสงค 
1) สํารวจการใชประโยชนจากพืชและสัตวที่เปนแหลงอาหารของชุมชน 
2) รวบรวมพันธุกรรมที่สามารถใชเปนแหลงอาหาร (Food bank) ยาสมุนไพร และพลังงานของ

ชุมชน 
3) ทดสอบการเพาะเลี้ยง และการบํารุงพืชพรรณ ทั้งพันธุปาและจากภายนอก ที่เหมาะสมกับแตละ

ปาชุมชน  
4) ถายทอดความรูแนวทางการฟนฟูสภาพปาเพื่อใชเปนแหลงอาหาร (Food bank) ยาสมุนไพร 

และพลังงาน สูชุมชนอื่นอยางตอเนื่อง 
 

ผลการดําเนนิงาน  
1) กําหนดพื้นที่ศึกษาวิจัย จํานวน 9 พื้นที่ ใน 3 จังหวัด ไดแก จ.เชียงใหม 2 พื้นที่ จ.แมฮองสอน 

4 พื้นที่ และ จ.นาน 3 พื้นที่  
2) เริ่มศึกษาวิจัยโดยการจัดเวทีชุมชนเพื่อสรางความเขาใจและคัดเลือกเกษตรกรและผูสนใจใน

ชุมชนเขารวมกิจกรรม รวม 9 ครั้งมีชุมชนสนใจและเขารวมโครงการ รวม  303 คน 
 
 
 
 
 

เวทีชุมชนบานแมหลองหลวง จ.เชียงใหม การสํารวจพื้นท่ีปารอบชุมชน 
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3) สํารวจการใชประโยชนจากพืช/สัตวที่เปนแหลงอาหาร สมุนไพร และพลังงานของชุมชน พบวา
มีการใชประโยชนจากพืชรวม 1,150 ชนิด แบงเปนพืชอาหาร 525 ชนิด พืชสมุนไพร 545 ชนิด 
และพืชพลังงาน/ใชสอย 80 ชนิด จําแนกเปนขอมูลรายจังหวัดได ดังนี้ 

 

จังหวัด พื้นท่ีสํารวจ 
พืช

อาหาร 
(ชนิด) 

พืช
สมุนไพร

(ชนิด) 

อ่ืนๆ 
(ชนิด) 

รวม 
(ชนิด) 

หมายเหตุ 

1. เชียงใหม 1. บานปางมะโอ ต.แมนะ อ.เชียงดาว 52 82 13 147  

 2. บานแมหลองหลวง ต.สบโขง  อ.อมกอย 45 84 9 138  

2. แมฮองสอน 1. บานหวยนํ้าโปง ต.นาปูปอม อ.ปางมะผา 62 12 8 82  

 2. บานรวมไทย ต.หมอกจําแป อ.เมือง 27 87 22 136  

 3. บานหวยเสือเฒา ต.ผาบอง อ.เมือง 60 71 39 170  

 4.บานพอนอคี  ต.หวยโปง อ.เมือง 67 65 21 153  

3. นาน 1. บานละเบายา-สมุนใหม ต.สะเนียน อ.เมือง 57 29 4 90 
 

เห็ด 3 ชนิด 
แมลง 20 ชนิด 
สัตวบก 16 ชนิด 
สัตวนํ้า 17 ชนิด 

 

 2. บานถํ้าเวียงแก-ผาหมี ต.นาไรหลวง  
    อ. สองแคว 
 

37 16 5 58 เห็ด 2 ชนิด 
แมลง 16 ชนิด 
สัตวบก 26 ชนิด 
สัตวนํ้า 19 ชนิด 

 

 3. บานโปงคํา ต.ดูพงษ อ.สันติสุข       72 23 9 104 เห็ด 32 ชนิด 
แมลง 30 ชนิด 
สัตวบก 11 ชนิด 
สัตวนํ้า 19 ชนิด 

 
4) การคัดเลือกพืชและการศึกษาพัฒนา 
4.1) จังหวัดเชียงใหม 
(1) ชุมชนบานปางมะโอ คัดเลือก รวบรวม และศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุพืชทั้งหมด 30 ชนิด 

แบงเปนพืชอาหาร 10 ชนิด สมุนไพร 19 ชนิด และ อื่น ๆ 1 ชนิด ในจํานวนนี้มีพืชหายากหรือใกลสูญ
หายจากพื้นที่ จํานวน 6 ชนิด ไดแก ผักฮาก (Erythropalum scandens), ผักลิงลาว (Asipidistra 
sutepensis), ตาว (Arenga pinnata), มะกล้ิง (Hodgsonia heteroclita), ตีนฮุงดอย (Paris polyphylla), 
และวานกีบแรด (Angiopteris evecta) และพืชที่มีศักยภาพสรางรายไดใหกับชุมชน จํานวน 4 ชนิด ไดแก 
ผักหวานดง (Phyllanthus elegans), ผักเฮือด (Ficus infectoria), ตีนฮุงดอย (P. polyphylla),              
และวานกีบแรด  (A. evecta)  
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(2) ชุมชนบานแมหลองหลวง มีการคัดเลือก รวบรวม และศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุพืชทั้งหมด 
33 ชนิด แบงเปนพืชอาหาร 20 ชนิด สมุนไพร 6 ชนิด และ อื่น ๆ 7 ชนิด และมีพืชหายากหรือใกล    
สูญหายจากพื้นที่ จํานวน 3 ชนิด ไดแก กลอย (Dioscorea hispida), ปูพอโดะ (สมุนไพรรักษาโรคปาก
และเทาเปอย), มะเนียงน้ํา (Aesculus assamica) และพืชที่มีศักยภาพสรางรายไดใหกับชุมชน จํานวน  
3 ชนิด ไดแก เนียง (Archidendron jiringa ), เฮาะที (Asplenium obscurum), และตองหอม (Zingiber sp.) 

4.2) จังหวัดแมฮองสอน 
ทําการรวบรวมพันธุกรรมพืชจากปา โดยที่บานหวยน้ําโปง รวบรวมได 9 ชนิด บานรวมไทย

รวบรวมได 13 ชนิด บานหวยเสือเฒารวบรวมได 18 ชนิด บานพอนอคี รวบรวมได 6 ชนิด  

4.3) จังหวัดนาน 
การสํารวจแหลงอาหารในพื้นที่ชุมชนและปารอบชุมชนบานละเบายา- สมุนใหม พบ พืชอาหาร

และเห็ด 102 ชนิด พืชสมุนไพร 41 ชนิด ปลา 11 ชนิด พื้นที่ชุมชนและปารอบชุมชนบานถ้ําเวียงแก-  
ผาหมี พบพืชอาหารและเห็ด 66 ชนิด พืชสมุนไพร 42 ชนิด ปลา 3 ชนิด พื้นที่ชุมชนและปารอบชุมชน
บานโปงคําพบพืชอาหารและเห็ด จํานวน 71 ชนิด และ พืชสมุนไพร 61 ชนิด ปลา 15 ชนิด  

 
5) จากขอมูลเวทีชุมชนและการสํารวจพบวาชุมชนใชประโยชนจากพันธุกรรมพืชอยางกวางขวางใน 

การบริโภคเปนอาหาร ยารักษาโรค สมุนไพรบํารุงรางกาย ฟนหุงตมอาหารและสรางที่พักอาศัย  
6) จากการถายทอดองคความรูดานเพาะขยายพันธุพืชและสัตวน้ําบางชนิดใหกับแกนนําของชุมชน  

เพื่อเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงในบริเวณบานพักอาศัยและนําคืนสูปารอบชุมชน ไดรับความรวมมือจาก
สมาชิกในชุมชนที่เปนแกนนําเปนอยางดี ซึ่งสมาชิกแกนนําเหลานี้จะเปนตัวแทนในการขยายผลสู
สมาชิกคนอื่นๆ ในปตอไป 

 

 
 
 
 
 

โรงเรือนเพาะชํากลาไมบานรวมไทย 
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3.2.3 โครงการวิจัยรวบรวมองคความรูและพัฒนาผลิตภณัฑจากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปญญาทองถิ่นบนพ้ืนทีสู่ง  

ความเปนมา 

ภาคเหนือของประเทศไทยเปนพื้นที่สูงที่ประกอบดวยภูเขาสลับซับซอนมีความสูงของพื้นที่
จากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแตประมาณ 300 เมตร ขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดท่ียอดดอย 
อินทนนทสูง 2565 เมตร  พื้นที่สวนใหญยังคงเปนปาที่ยังดํารงความสมบูรณไว  จัดเปนระบบนิเวศที่
หลากหลาย เปนแหลงที่อยูของส่ิงมีชีวิตนานาชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง พืชพรรณ  และโดยเหตุที่เทือกเขา
ของภาคเหนือเปนแนวที่ติดตอมาจากเทือกเขาหิมาลัย จึงทําใหปาภาคเหนือมีพืชพรรณหลายชนิดท่ี
กระจายพันธุมาจากหิมาลัยและจีนตอนใต ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะที่ตางไปจากปาในภาคอื่นๆ     
นอกจากนี้ปาบนพื้นที่สูงของภาคเหนือยังเปนที่อาศัยต้ังถิ่นฐานของชนเผาตางๆ  ซึ่งมีทั้งที่เปนกลุมชนท่ี
อยูอาศัยมาแตด้ังเดิมเปนเวลานานหลายรอยปจนอาจถือวาเปนชนพื้นเมืองในแตละทองที่นั้นๆ และกลุม
ชนที่เปนชาวเขาเผาตางๆที่เพิ่งจะอพยพจากประเทศเพื่อนบานเขามาอยู ในระยะเวลาไมนาน ซึ่งใน
ปจจุบันมีอยูรวมทั้งส้ิน 15 เผาพันธุ  กลุมชนเหลานี้มีวิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติและทรัพยากรจากปา
โดยเฉพาะพืชพรรณเปนปจจัยหลัก  วิธีการในการนําทรัพยากรจากปามาใชมีการคิดคนดัดแปลงและสืบ
ทอดความรูกันมาจากบรรพบุรุษสูอนุชนรุนหลัง จัดเปนความรูพื้นบาน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาเปน  
“ภูมิปญญาทองถิ่น”   เปนความรูในการใชพืชเปนอาหาร  ยารักษาโรค  ตลอดจนการประดิษฐเปน
เครื่องมือเครื่องใชตางๆ และที่สําคัญคือภูมิความรูในเรื่องของประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อตางๆ   

ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนบนท่ีสูงเหลานี้จัดเปนความรู
พื้นฐานและเปนตนทุนในการที่จะนําไปสูการวิจัยและพัฒนาดวยความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สมัยใหม เปนแหลงความรูที่สําคัญในการที่จะสรางโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม และพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต หรือเพื่อทดแทนการนําเขาหรือเปนผลิตภัณฑใหมเพื่อการสงออก และ
เปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันดานตางๆ ของประเทศ 

วัตถุประสงค 
1) รวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพบน

พื้นที่สูง  
2) จัดทําฐานขอมูลพืชพรรณที่ใชประโยชนโดยชุมชนบนพื้นที่สูง 
3) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา

ทองถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อถายทอดกลับสูชุมชน  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 
และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ  

4) พัฒนาสื่อและอุปกรณเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและองคกรเจาของทรัพยากรชีวภาพ  และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
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ผลการดําเนนิงาน  

1) ทําการสํารวจและรวบรวมองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นใน 9 หมูบาน 3 จังหวัด ไดแก 
แมฮองสอน (4)  นาน (3)  และเชียงใหม (2) ไดพืชจํานวน 1,331 ชนิด จําแนกได 7 กลุมใชประโยชน 
ไดแก  อาหาร (588 ชนิด) สมุนไพร (380 ชนิด) เครื่องใชในครัวเรือน (42 ชนิด) พลังงานเชื้อเพลิง     
(44 ชนิด) กอสราง 73 ชนิด) เสนใยและสียอม (22 ชนิด) และพืชพิษ (19 ชนิด) อื่นๆ เชน ไมประดับ 
พืชในพิธีกรรม (163 ชนิด) ดังนี้ 
 

 
ชื่อหมูบาน 

 
อาหาร สมุนไพร เครื่องใช เชิ้อเพลิง กอสราง สียอม พืชพิษ อื่นๆ รวม 

1) เชียงใหม ปางมะโอ   
 อ.เชียงดาว 

102 59 11 12 12 1 4 29 230 

   แมหลองหลวง  
   อ.อมกอย 73 26 1 3 3 - 1 13 120 

2) แมฮองสอน พะนอคี  
   อ.เมือง 

48 35 5 6 12 6 1 18 131 

     รวมไทยและหวยมะเขือสม 
   อ.เมือง 

53 48 6 7 11 - 4 18 147 

   หวยเสือเฒา อ.เมือง 74 23 6 4 5 1 1 12 126 

3)นาน โปงคํา อ.สันติสุข 64 88 2 4 13 13 3 21 208 

   ละเบายา อ.เมือง 113 55 7 8 5 1 3 34 226 
   ถํ้าเวียงแก อ.สองแคว 60 48 6 7 16 - 2 17 156 

 
2) คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพได 56 ชนิด โดยจําแนกเปน 6 กลุมใชประโยชน ไดแก อาหารพื้นบาน (23 
ชนิด) เนื้อไมและเครื่องใชในครัวเรือน (9 ชนิด) เสนใยและสีธรรมชาติ (3 ชนิด) สมุนไพรและสารเสริม
สุขภาพ (17 ชนิด) พลังงานชีวภาพ (2 ชนิด) และพืชพิษ (2 ชนิด) เพื่อทําการพัฒนาตอยอดเชิง
เศรษฐกิจตอไป 
3)  การสํารวจความหลากหลายของพันธุพืชในพื้นที่ปาของหมูบาน พบพืชที่มีรายงานการใชประโยชน
จํานวนมาก ชี้ใหเห็นถึงความสมบูรณของพื้นที่  ผลการศึกษาชี้วา คาดัชนีความหลากหลายของชนิด
พันธุไมของหมูบานที่ศึกษานั้นมากกวา 3 (ยกเวนบานโปงคํา ที่มีคา 2.75)  ซึ่งแปลผลไดวาความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชมีคาสูง โดยหมูบานถ้ําเวียงแกมีความหลากหลายของพืชสูงที่สุด  
(ยกเวนบานโปงคํา เนื่องจากเปนปาเต็งรัง) และ ไมแตกตางกันมากนักระหวางหมูบาน ดัชนีความ
สมํ่าเสมอชี้วาพืชชนิดท่ีเดนที่สุดของพื้นที่ ที่สํารวจนั้นมิไดเดนมากกวาชนิดอื่นๆมากนักในหมูบาน
เดียวกัน 
4)  จากการอบรมเพื่อนําความรูกลับสูชุมชน มีขอเสนอแนะสําหรับพืชใชประโยชนดังนี้ 

4.1) พันธุไมที่ควรใหมีการปลูกเพิ่มเติม ไดแก ตีนฮุงดอย เตาราง กฤษณา ซอ ตาว หมอน  มะซัก 
ไผชนิดตางๆ 

4.2) พันธุไมที่ควรมีการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ ไดแก  
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(1) บวบ - เพื่อนําเสนใยจากผลมาใช  
(2) หมอน - ผลิตเครื่องด่ืมจากผล   
(3) รางจืด - ชาชงสมุนไพร   
(4) การทําลูกประคบจากสมุนไพรตางๆ ไดแก พืชในวงศขิง พืชวงศกลอย พืชวงศเถาวัลยยั้ง 

 
 

กลุมการใชประโยชน 

 
พืชเดนที่มีศักยภาพการพัฒนาเปนพืชเศรษฐกิจชุมชน และ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

1. กลุมพืชอาหาร 1.ผักเฮือด (Ficus infectoria Roxb.) 
2.ผักกูด(Diplazium esculentum)  
3.ผักฮาด(Erythropalum scandens Blume)  
4.มะกิ้ง (Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook.f. & Thomson)  
5.ตาว (Arenga  pinnata  Merr. )       
6.สมตาไหล (Myrica esculenta Buch-Ham.)  
7.สมกุย  (Embelia sessiliflora)  
8.หมอน  (Morus alba)  
9. มะมือ (Choerospondias axillaris (Roxb.) B.L.Burtt & Hill) 
10. มะเมา (Antidesma spp.) 
11. อบเชย (Cinnamomum Spp.) 
12. มะแขวน (Zanthoxylum myriacanthum Wall ex Hook.f.) 
13. มะมาด (Zanthoxylum acanthopodium DC.) 
14. ตะไครตน (Litsea cubeba Pers.) 
 

2. กลุมเครื่องเทศ 1. ผักอีหลืน (Isodons ternifolius Kudo)   
2. ตะไครตน (Litsea cubeba Pers.) 
3. มะแขวน  
 

3. กลุมพืชสมุนไพรและสาร
เสริมสุขภาพ 

1. พืชในวงศขิง-ขา (Zingiberaceae)  
2.พืชในวงศอบเชย (Lauraceae)  
3. พืชในวงศสม (Rutaceae) 
4. พืชในวงศลิลลี่ (Liliaceae)  
5. พืชในวงศกลอย (Dioscoreaceae) 
6.พืชในวงศเถาวัลยยั้ง (Smilacaceae)  
7. พืชในวงศถ่ัว (Leguminosae)   
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5)  มีฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูง 1 ฐานท่ีพรอมสําหรับการนําเขา
ขอมูลเพื่อเผยแพรตอไป ซึ่งขอมูลสวนหนึ่งจะไดจากการรวบรวมและสังเคราะหองคความรูจากบุคคล/
เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษและจําแนกตามกลุมการใชประโยชน เพื่อเตรียมนําเขาในฐานขอมูล 
โดยจําแนกไดเปนเอกสารจากการคนควาทางอินเตอรเนตมากกวา 50 รายการ เอกสารตํารา/หนังสือ
มากกวา 100  เลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผักอีหลืน  ( Isodon ternifolius Kudo) มะกล้ิง (Hodgsonia heteroclita (Roxb.)  
Hook.f. & Thomson)  

รางจืด 
(Thunbergia lauriflolia Lindl.)  

ฮอม (Strobilanthes cusia (Nees) 
Kuntze)  

หนอนตายอยาก(Stemona tuberosa Lour.)   

เอื้องหมายนา 
(Costus speciosus (Koen.) Sm.) 

มะคําดีควาย, มะซัก 
(Sapindus rarak  A. DC.) 

ตีนฮุงดอย  (Paris polyphylla Sm.)  
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3.2.4 โครงการวิจัยและพัฒนาปจจัยการผลิตชีวภาพเพ่ือทดแทนสารเคมีเกษตรบนพ้ืนที่สูง  

ความเปนมา 
 พื้นที่สูงในภาคเหนือเปนแหลงตนน้ําที่สําคัญของประเทศไทย การใชพื้นที่สูงเพื่อการเกษตรยอมมี
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมทั้งบนที่สูงและพื้นที่ราบ  เพราะการเกษตรในพ้ืนที่ซึ่งมีความลาดชันยอมมี
การชะลางพังทลายของดินในอัตราสูง  ดินเส่ือมคุณภาพไดอยางรวดเร็ว  และการใชสารเคมีเพื่อการ
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชบนที่สูงไมเพียงแตจะตกคางบนพื้นที่สูง  ยังมีโอกาสถูกชะลางไปกับน้ําและไป
สะสมอยูในแหลงน้ําในพ้ืนที่ราบไดอีกดวย   
 การรณรงคลดการใชสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง จําเปนตองมีสารทางเลือกเพื่อทดแทนใหกับ
เกษตรกรดวย ซึ่งในปจจุบันยังขาดขอมูลอีกมาก แนวทางที่ไดรับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ คือ การใช
สารชีวภัณฑจากจุลินทรียและจากพืช ทั้งเพื่อทดแทนปุยเคมีและทดแทนสารควบคุมโรคแมลง ซึ่งบน
พื้นที่สูงมีความหลากหลายทางชีวภาพท้ังพืชและจุลินทรียที่มีศักยภาพพัฒนาเปนผลิตภัณฑชีวภาพ
ทดแทนสารเคมีเกษตรได 

วัตถุประสงค 
1) รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงดาน  

จุลินทรียในดินและจุลินทรียในอากาศ  รวมทั้งในการเปนปจจัยการผลิตทางดานการเกษตร 
2) พัฒนาการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ  และพัฒนาตอยอดไปเปนปจจัยการ

ผลิตชีวภาพสําหรับลดการใชสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง 
3) พัฒนากระบวนการผลิตเชิงการคาปจจัยการผลิตชีวภาพจากความหลากหลายทางชีวภาพบน

พื้นที่สูง 

ผลการดําเนนิงาน  
1) การคัดเลือกจุลินทรียที่มีศกัยภาพเพ่ือลดการใชปุยเคมี 

1.1) การศึกษาผลของการใชเชื้อแบคทีเรียปมรากถ่ัวในการสงเสริมการตรึงไนโตรเจนของถั่วพุมดํา
ที่ปลูกเปนพืชบํารุงดิน  
ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วจํานวน 6 isolate ในการสงเสริมการเกิดปม 

การเพิ่มน้ําหนักแหงและการสะสมไนโตรเจนของสวนเหนือดิน ตลอดจนการตรึงไนโตรเจนของถั่วพุมดํา 
พบวา  

(1) มีเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วจํานวน 3 isolate ไดแก CP-PHT4,  CP-TLA5, และ CP-NK3 ที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับการปลูกถั่วพุมดําทั้งในดินที่ไมใสปูนและดินที่ใสปูน โดยการใสเชื้อทั้ง 3 isolate มี
ผลทําใหถั่วพุมดํา มีเปอรเซ็นตและปริมาณไนโตรเจนที่ไดจากการตรึงไนโตรเจน มากกวาการไมใสเชื้อ 
และไมใสปุยไนโตรเจนอยางมีนัยสําคัญ 

 (2) สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วทั้ง 3 isolate ดังกลาวในสภาพ
แปลงทดลองบนพื้นที่สูง และดินมีการปรับpH พบวาการใสเชื้อทั้ง 3 isolate ไมทําใหถั่วพุมดํามีน้ําหนัก
แหงของปม น้ําหนักแหงและการสะสมไนโตรเจนของสวนเหนือดินที่ระยะR3.5 แตกตางจากการไมใส
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เชื้ออยางมีนัยสําคัญ แตทุก isolate ทําใหถั่วพุมดํามีเปอรเซ็นตไนโตรเจนที่ตรึงไดเพิ่มขึ้นอยางมี และมี
แนวโนมทําใหปริมาณไนโตรเจนที่ไดจากการตรึงมากกวา (13-22%) เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสเชื้อ 

(3) สําหรับผลของการไถกลบถั่วพุมดําตอผลผลิตผักอินทรียบนพื้นที่สูง โดยการไถกลบถั่วพุม
ดําที่ใหน้ําหนักสด 3 ตัน/ไร และไถกลบถั่วพุมกอนการปลูกคะนา 1 เดือน และ 1 สัปดาห พบวา 
ผักคะนาที่ปลูกโดยการไถกลบถั่วพุมดําทุกกรรมวิธี มีผลผลิตผักสดไมแตกตางกันในทางสถิติ และไม
แตกตางทางสถิติกับการใชถั่วพุมดําไถกลบในอัตราที่ใหน้ําหนักสด 6 ตันตอไรดวย ซึ่งไมแตกตางจาก
ผลผลิตผักคะนาที่ปลูกในกรรมวิธีควบคุม ซึ่งใสมูลวัวอยางเดียวในอัตรา 8 ตัน/ไร รวมกับการฉีดพนดวย
ปุยน้ําหมักจากปลา 

 1.2) การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ Streptomyces sp.Isolate P-4 ซึ่งเปน Endophytic 
actinomycete ที่แยกไดจากถั่วลันเตา ในการควบคุมโรคและการตรึงไนโตรเจนโดยใชการทดสอบท้ังใน
อาหารเลี้ยงเชื้อ และการทดสอบกับถั่วลันเตาที่ปลูกในกระถาง พบวา 

(1) การทดสอบกับ เชื้อสาเหตุโรคพืช 13 เชื้อ พบวา P-4 สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
สาเหตุโรคพืชชนิดตางๆไดแก เชื้อ Alternaria brassciicola, Choanephora sp., Cercospora sp. 
Collectotrichum sp.,  Fusarium sp., และ Sclerotium rolfsii ซึ่งแยกไดจากพืชชนิดอื่นที่ไมใชถั่วลันเตา 
โดยมีเปอรเซ็นตการยับยั้งในชวงต้ังแต 57-93 %  

(2) สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรคโคนเนาของถั่วลันเตาที่เกิดจากเชื้อ 
Rhizoctonia solani ดวยการทดลองในกระถาง พบวาการใชเชื้อ P-4 มีผลทําใหความรุนแรงในการเกิด
โรคของถั่วลันเตาลดลงอยางมีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับการเกิดโรคในตนถั่วจากกรรมวิธีควบคุมที่มี
การปลูกเชื้อสาเหตุ ประสิทธิภาพของเชื้อ P-4 ในการควบคุมโรคยังไมแตกตางจากการใชสารเคมีกําจัด
เชื้อรา Terrachlor ดวย 

(3) ในการทดสอบการตรึงไนโตรเจนของเชื้อ  P-4 ในอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยใชอาหารเลี้ยงเชื้อ
ที่ปราศจากไนโตรเจนที่ใชสําหรับการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได 3 ชนิด ไดแก Azotobacter, 
Azospirillum, และ Beijerinckia และใชเชื้อ Endophytic actinomycete ที่จัดอยูในจีนัส Streptomyces 
sp. ซึ่งแยกไดจากพืชอาศัยตางกัน ไดแก isolate P-4 ที่แยกไดจากถั่วลันเตา isolate FIT-2, NEE-4, 
KMI-5, และ HOU-6 ที่แยกไดจากผักชีฝรั่ง สะเดา สะระแหน และพลูดาง ตามลําดับ ตรวจสอบ
ความสามารถในการตรึงไนโตรเจนของเชื้อที่เลี้ยงในอาหารเหลว โดยใชวิธี acetylene reduction assay 
ผลการทดสอบพบวา เชื้อ P-4 ที่เพาะเล้ียงในอาหารเหลวสําหรับเชื้อ Azospirillum, Beijerinckia, และ 
Azotobacter สามารถรีดิวซ acetylene โดย เอนไซม nitrogenase ได โดยมีคา acetylene reduction 
activity (ARA) เทากับ7.03 4.66 และ0.94 nmole C2H4/กรัม/ชั่วโมง ตามลําดับ ในอาหารเหลวชนิดแรก 
คา ARA ของเชื้อP-4ไมแตกตางจากเชื้อ actinomycete isolateอื่นๆอยางมีนัยสําคัญ แตในอาหารเหลว
สําหรับเชื้อ Azotobacter เชื้อ actinomycete ที่ใชทดสอบใหคา ARA แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดย 
isolate FIT-2 จากผักชีฝรั่ง ตรึงไนโตรเจนไดดีกวาเชื้อ isolate อื่นๆ 

(4) สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ P-4 ในการสงเสริมการตรึงไนโตรเจนของถั่วลันเตา
โดยการทดลองในกระถาง ใชถั่วลันเตา 3 ชนิด ไดแกถั่วลันเตาพันธุฝกกลม พันธุฝก แบนและถั่วลันเตา
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ยอด ปลูกถั่วในดินที่ผานการฆาเชื้อ และใชถั่ว 1 พันธุตอการทดลอง 1 การทดลองแตละการทดลองใช
แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ มี 3 ซ้ํา และ 5 กรรมวิธี ดังนี้           

1) การปลูกถั่วโดยไมใสเชื้อและไมใสปุยไนโตรเจน   
2) การปลูกถั่วโดยการใสปุยไนโตรเจนในอัตราแนะนํา (6 กก.N/ไร)  
3) การปลูกถั่วโดยใชเชื้อไรโซเบียมอยางเดียว  
4) การปลูกถั่วโดยใชเชื้อ P-4 อยางเดียว และ  
5) การปลูกถั่วโดยใช  เชื้อP-4รวมกับเชื้อไรโซเบียม  
ผลการทดลองพบวา เมื่อไมมีการใช captan ในการควบคุมโรคถั่วลันเตาทั้ง 3 พันธุมีการ

ตอบสนองตอการใส  เชื้อ P-4 และเชื้อไรโซเบียมไมแตกตางกันทางสถิติ ในแงของจํานวนปมตอตน แต
ถั่วลันเตาพันธุฝกแบนและถั่วลันเตายอด มีแนวโนมตอบสนองตอเชื้อ P-4 เดนชัดมากกวาถั่วลันเตาฝก
กลม โดยการใชเชื้อ P-4 รวมกับเชื้อไรโซเบียม มีแนวโนมทําใหถั่วทั้งสองพันธุมีจํานวนปมลดลง 53-
68% เมื่อเปรียบเทียบกับการใชเชื้อไรโซเบียมอยางเดียว แตในถั่วลันเตาฝกกลม การใชเชื้อ P-4 ไมมีผล
ตอการเกิดปมไมวาในแงของจํานวนปมหรือน้ําหนักปมก็ตาม  

(5) สําหรับการตรึงไนโตรเจนพบวา เมื่อไมมีการใช captan และใช acetylene reduction assay 
ในการตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซมไนโตรจีเนส ความแตกตางของคา ARA ในสวนเหนือดินของถั่ว
ลันเตาทุกพันธุ และคา ARA ของรากของถั่วลันเตาพันธุฝกกลมและถั่วลันเตายอด  ที่ไดจากทุกกรรมวิธี
ไมแตกตางกันในทางสถิติ 

(6) ในแงของน้ําหนักแหงของสวนเหนือดิน และรากของถั่วลันเตา ซึ่งในการทดลองนี้ใชขอมูลจากตน
พืชท่ีไดรับการฉีดพน captan ในการควบคุมโรค พบวา การใสเชื้อ P-4 หรือเชื้อไรโซเบียมเพียงอยางเดียว 
และที่ใสเชื้อรวมกัน ตลอดจนการใสปุยไนโตรเจนในอัตราแนะนํา ไมมีผลทําใหถั่วลันเตาทั้ง 3 พันธุ มี
น้ําหนักแหงของสวนเหนือดิน และรากที่ระยะ 30 และ 45 วันหลังปลูก แตกตางจากการไมใสเชื้อและไมใส
ปุยอยางมีนัยสําคัญ และกรรมวิธีทั้ง 5 กรรมวิธีก็ไมแตกตางกันดวย สําหรับการสะสมไนโตรเจนในตน 
พบวา การใสเชื้อ P-4 รวมกับเชื้อไรโซเบียมเปนกรรมวิธีเดียวที่ใหผลดีอยางมีนัยสําคัญ และมีผลเฉพาะถั่ว
ลันเตาฝกแบนที่ระยะ 30 วันหลังปลูกเทานั้น โดยการใสเชื้อ P-4 รวมกับเชื้อไรโซเบียม ทําใหถั่วลันเตาฝก
แบนมีการสะสมไนโตรเจนในตนมากกวาไมใสเชื้อและไมใสปุย 64% (P<0.05) 

(7) โดยสรุปอาจกลาวไดวา เชื้อแบคทีเรียปมรากถั่ว (Streptomyces sp.) isolate P-24 ซึ่ง 
isolate ที่แยกไดจากรากถั่วลันเตามีประสิทธิภาพเพิ่มการตรึงไนโตรเจนใหกับถั่วพุมดํา ซึ่งเมื่อไถกลบลง
ในดินจะชวยเพิ่มการเจริญเติบโต และผลผลิตคะนาที่ปลูกในระบบผักอินทรียได ซึ่งประสิทธิภาพ
ดังกลาวจะเพิ่มไดอีกถาใชรวมกับเชื้อไรโซเบียม ซึ่งควรไดศึกษาเพิ่มเติมตอไป 

2) การพัฒนาจุลนิทรียและสารสะกัดจากพืชเพ่ือลดการใชสารเคมีเกษตรควบคุมศัตรูพืช 
2.1) การผสมผสานเทคโนโลยเีพื่อลดการใชสารเคมีในการปลูกพริกหวานในโรงเรือนบนพื้นที่สูง 

(1) จากการสํารวจโรคในโรงเรือนปลูกพริกหวาน พบการระบาดของโรคที่สําคัญ 4 โรค ไดแก โรครา
แปง (Oidiopsis taurica), โรคไฟทอฟธอราไบลท (Phytophthora sp.), โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum  
gloeosporioides, C. capsici), และโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส และพบแมลงที่เปนศัตรูพริกหวาน 6 ชนิด ไดแก 
เพลี้ยไฟ, เพลี้ยออนสีเขียว, หนอนกระทู, หนอนกินขั้วผล, เพลี้ยแปง และแมลงหวี่ขาว นอกจากนี้ยังพบ ไร
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แดง และหอยเขาทําลาย สวนแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบไดแก มวนพิฆาต ดวงเตาลายหยัก และแตนเบียน
สกุล Aphidius sp. วัชพืชที่เปนแหลงอาหารใหกับแมลงหว่ีขาวที่เปนศัตรูพริกหวาน ไดแก ผักโขม 
น้ํานมราชสีห สาบเสือ ผักคราดหัวแหวน หญาละออง สมกบ หญายาง โทงเทง และผักชาโยเต   

(2) การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีในการปองกันกําจัดเชื้อราแปงในสภาพโรงเรือน เมื่อ
ตรวจสอบในสัปดาหที่ 16 พบวา การใชสารเคมีแอนวิล ฉีดสลับกับการใชปโตรเลียม สเปรย ออยล 
ไดผลดีที่สุด ขณะที่การใชปโตรเลียม สเปรย ออยล เพียงอยางเดียว และสารสกัดขาฉีดสลับกับการใช
ปโตรเลียม สเปรย ออยล ไดผลในการควบคุมรองลงมา   

(3) การศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสมในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพริกหวาน ในกรณีแมลงหว่ีขาวและ
เพลี้ยไฟ พบวา กรรมวิธีที่ใชกับดักแถบกาวและกับดักแถบกาวรวมกับการฉีดพนดวยปโตรเลียม สเปรย 
ออยล มีปริมาณแมลงลดลงอยางชัดเจน และไดผลดีมากขึ้นเมื่อเกษตรกรกําจัดวัชพืชในโรงเรือนและ
บริเวณรอบโรงเรือนรวมดวย   

(4) ในการควบคุมไรแดงใหไดผลควรทําการฉีดพนดวยสารอิมิดาคลอพริด และสารปโตรเลียม 
สเปรย ออยล และควรมีการฉีดพนซ้ําเมื่อพบมีการระบาดของไรแดง 

(5) สวนการควบคุมหนอนกระทูนั้น การดูแลชองทางเขาออกโรงเรือนใหมิดชิด และการใชตาขาย
คลุมโรงเรือนใหแนบกับพื้น สามารถปองกันการเขามาวางไขของผีเส้ือหนอนกระทู รวมทั้งการเด็ดผล
พริกหวานท่ีมีรองรอยการเขาทําลายทิ้ง สามารถลดจํานวนประชากรหนอนกระทูไดอยางตอเนื่อง 

(6) ในการเปรียบเทียบสีของแถบกาวที่มีผลตอการเขาหาของแมลง โดยการติดแถบกาวแตละสีไว
บนเชือกเหนือสวนยอดของตนพริกหวาน พบวาแถบกาวสีเหลืองมีผลตอการเขาหาของแมลงหว่ีขาวมาก
ที่สุด สวนเพลี้ยไฟพบมากบนแถบกาวสีเหลืองและสีฟา 

 2.2) การศึกษาและควบคุมเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสที่ทนทานตอสาร
ปองกันกําจัดเชื้อราในพริก โดย 

(1) เก็บตัวอยางพริกท่ีเปนโรคแอนแทรคโนส  สามารถแยกเชื้อบริสุทธ์ิไดทั้งหมด 47 ไอโซเลท 
พบเชื้อราที่มีความออนแอตอสารเคมี(S) ทั้งหมด 31 ไอโซเลท (66%) และเชื้อราที่ทนทานตอสารเคมี
ระดับสูง (HR) จํานวน 16 ไอโซเลท (34%)  

(2) จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดเชื้อรา 5 ชนิด(benomyl, carbendazim, 
captan, carboxin, copper oxychloride, และ mancozeb) พบวา ในการควบคุมเชื้อราสายพันธุปกติ(S)  
สารปองกันกําจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด 100% คือ benomyl, carbendazim, carboxin และ 
mancozeb รองลงมาคือ captan (86.16%) สวนในการควบคุมเชื้อราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเชื้อ
ราคารเบนดาซิม(HR) นั้น สารปองกันกําจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด 100% คือ carboxin และ 
mancozeb รองลงมาคือ captan(90.76%) ซึ่ง benomyl และ carbendazim นั้นไมมีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญเสนใยของเชื้อราสายพันธุทนทานตอสารกําจัดเชื้อราคารเบนดาซิม (HR) 
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โรคพริกท่ีเกิดจากเช้ือรา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(3) การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อราColletotrichum spp. ที่ทนทานตอสารกําจัด   
เชื้อราคารเบนดาซิม โดยเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่ตําแหนงยีน beta-tubulin วิเคราะหหาลําดับนิวคลีโอไทด
บางสวนในและเปรียบเทียบความเหมือนกันระหวางลําดับนิวคลีโอไทดโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม 
CLUSTAL W จาก the DNA data bank of japan (DDBJ) พบการเปลี่ยนแปลงของลําดับนิวคลีโอไทดที่
ตําแหนง 1286 โดย adenine (A) เปลี่ยนเปน cytosine (C) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนใน
ตําแหนง codon 198 จาก glutamic acid (GAG) เปน alanine (GCG)  

2.3) การทดสอบฤทธ์ิเบื้องตนของสารสกัดหยาบจากพืชกับเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดและโรคโคนเนา
ดวยวิธีPoisson food technique  

(1) พบวา สารสกัดหยาบจากโกฐจุฬาลัมพา มะแขวน และวานน้ํา ที่สกัดดวยเอทานอล และเฮ็ก
เซนมีประสิทธิภาพ  ในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา Phytophthora sp. และ Fusarium sp. ที่
เปนสาเหตุของโรคโคนเนาได และสารสกัดหยาบจากพืชทั้ง 3 ชนิดท่ีสกัดดวยเอทานอลยังสามารถยับยั้ง
การเจริญของเสนใยเชื้อรา Cercospora  sp. ที่เปนสาเหตุของโรคใบจุดได   

(2) สําหรับการทดสอบฤทธ์ิเบื้องตนของสารสกัดหยาบจากพืชกับหนอนกระทูผักดวยวิธีเลือกกิน 
(two-choice leaf disk bioassay) พบวา สารสกัดหยาบจากโกฐจุฬาลัมพา มะแขวน และวานน้ํา ที่สกัด
ดวยเอทานอล และสารสกัดหยาบจากโกฐจุฬาลัมพาที่สกัดดวยเฮ็กเซน ไมมีฤทธ์ิยับยั้งการกินของหนอน
กระทูผัก ในขณะที่การทดสอบฤทธ์ิสัมผัสตัวตายของสารสกัดหยาบกับเพลี้ยออน พบวา สารสกัดหยาบ
จากโกฐจุฬาลัมพา มะแขวน วานน้ํา และดาวเรืองที่สกัดดวยเอทานอล เฮ็กเซนและน้ํา มีประสิทธิภาพใน
การสัมผัสตัวตายกับเพลี้ยออน ที่ระดับความเขมขน 500 สวนตอลานขึ้นไป 

(3) เมื่อนําสารสกัดหยาบจากวานน้ํามาทําการตรวจสอบชนิดและปริมาณสารองคประกอบดวย
แก็สโครมาโทรกราฟ-แมสเปกโตรมิเตอร (GC-MS) พบสาร α–asarone เปนองคประกอบหลัก 
( 79.67%) ส วนสา รสกั ดหยาบจาก โกฐจุ ฬ าลั มพา  มี ส า ร องค ป ร ะกอบห ลักคื อ  สาร  2H-
Cyclohepta[b]furan-2 - one, 3, 3a, 4, 7, 8, 8a-hexahydro – 7 -methyl-3-methylne-6-(3-oxobutyl)- 
(16.61%) และสารสกัดหยาบจากมะแขวน สารองคประกอบหลัก คือ สาร 2-Undecanone (11.33%) 
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 2.4) การทดสอบประสิทธิภาพของสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชทางชีวภาพกับหนอนใยผัก แมลง
ศัตรูที่สําคัญของพืชผักตระกูลกะหล่ํา  
 (1) ไดดําเนินการทั้งในระดับหองปฏิบัติการ และในสภาพแปลงปลูกผักของเกษตรกรบริเวณศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและ แมสะปอก จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนมีนาคม - กันยายน 2550 
ผลการทดสอบ พบวา สารปองกันกําจัดศัตรูพืชทางชีวภาพท่ีเปนสารกลุมชีวินทรียกําจัดแมลง คือยาเชื้อ
แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (ยาเชื้อ Bt) ทั้ง 2 สายพันธุไดแก สายพันธุ aizawai และ kurstaki    
ทุกผลิตภัณฑที่นํามาทดสอบ มีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดหนอนใยผัก  สวนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
ทางชีวภาพท่ีเปนสารสกัดจากพืชจํานวน  8  ผลิตภัณฑที่นําทดสอบ มีเพียง 3 ผลิตภัณฑเทานั้นที่ใหผล
ในการกําจัดหนอนใยผักเปนที่นาพอใจ 
 (2) จากการสํารวจแมลงศัตรูธรรมชาติของหนอนใยผักบริเวณพื้นที่ปลูกพืชผักตระกูลกะหล่ําของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แมริม  จ.เชียงใหม ระหวางเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2550 พบ
แมลงศัตรูธรรมชาติที่เปนตัวห้ําจํานวน  8 ชนิด และตัวเบียน 3 ชนิด  โดยแมลงศัตรูธรรมชาติที่มี
แนวโนมวาจะมีศักยภาพในการควบคุมหนอนใยผักได มีจํานวน 3 ชนิด คือ    มวนพิฆาต (Eocanthecona 
furcellata), แมลงหางหนีบ (Euborellia sp.), และแตนเบียนหนอน (Cotesia plutellae) 
 

3) ศักยภาพการพัฒนาผลติภัณฑชีวภาพจากจุลินทรยีในดิน 
3.1) การใชเชื้อรา Arbuscular mycorrhiza (AM) เชื้อราปฏิปกษ Paecilomyces lilacinus 

(provitan) และเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa และ Bacillus subtilis ควบคุมไสเดือนฝอย
รากปม Meloidogyne spp. ตนเหตุการเกิดปมท่ีระบบรากมะเขือเทศ โดยการปลูกเชื้อ AM, P. 
aeruginosa และ B. subtilis ในระยะเพาะกลามะเขือเทศกอนยายปลูกลงในดินที่มีตัวออนระยะที่สองของ
ไสเดือนฝอย (J2) 10 และ 100 ตัว และการคลุกเคลาเชื้อราปฏิปกษ Paecilomyces lilacinus (provitan) 
กับดินที่มีไสเดือนฝอย ทั้งกอนและหลังการยายปลูกตนกลามะเขือเทศ  ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาเชื้อ 
AM, P. aeruginosa, B. subtilis และสารชีวภัณฑ Paecilomyces lilacinus ไมเพียงแตชวยทําใหมะเขือ
เทศเจริญเติบโตดีขึ้น แตยังชวยยับยั้งการเขาทําลายไสเดือนฝอย รวมทั้งชวยลดความหนาแนนของ
ประชากรไสเดือนฝอยดวย 

4) ศักยภาพของจุลินทรียที่อยูอาศัยรวมกับพืชในการควบคุมโรคพืช 
4.1) การนําเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท จํานวน 11 ไอโซเลท ที่แยกไดจากพืชสมุนไพรไทย 9 

ชนิด ที่จัดอยูในสกุล Streptomyces, Nocardiopsis, และ  Nocardioides มาใชในการควบคุมโรคพืช
สําคัญของผักเมืองหนาว ในกลุมของเชื้อรา Alternaria sp, Cercospora sp, Sclerotium sp., 
Choanephora sp., และ Fusarium sp. และเชื้อแบคทีเรีย ไดแก Xanthomonas campestrisม และ 
Erwinia carotovora พบวา เชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟทสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคได
แตกตางกัน ประเมินและเมื่อนําเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟทไอโซเลทที่ใหผลการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรค
ในระดับหองปฏิบัติการในระดับสูงมากมาทดสอบความสามารถในการควบคุมโรคผักเมืองหนาวในระยะ
กลา โดยวัดความรุนแรง และจํานวนตนพืชที่เปนโรค  พบวาไอโซเลทที่ยับยั้งการเกิดโรคไดดีมาก
แตกตางจากชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ไอโซเลท HOU1, NEE1 และ KMI ยับยั้งการ



 

      
 

80

เกิดโรครากเนาที่เกิดจากเชื้อ Sclerotium rolfsii ,  LEM1, GAL1 และ KAE1 ยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวที่
เกิดจากเชื้อ Fusarium sp, ไอโซเลท LEM1 และ GAL1 ยับยั้งโรคเนาเปยกที่เกิดจากเชื้อ Choenaphora 
sp. และ ไอโซเลท FIT2, FIT3 และ GLI1 ยับยั้งการเกิดโรคใบจุดท่ีเกิดจากเชื้อ Alternaria brassicicola 
ไดโดยวัดความรุนแรงโรคมีคาเพียง 0-1 ในขณะที่ชุดควบคุมมีระดับความรุนแรงของโรคเทากับ 3-5 และ
จากการตรวจสอบความสามารถในการครอบครองรากกลาผักของเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท บางไอ
โซเลท พบวาเชื้อสามารถเจริญโดยสรางเสนใยและสปอรจํานวนมากบนผิวของรากพืชไดดีโดยไมมี
ผลกระทบตอความแข็งแรงของพืชแตอยางใด 

4.2) จากการเก็บตัวอยางพืช คะนา ผักกาดเขียวปลี ผักกวางตุง ผักกาดฮองเต และ กะหลํ่าดอก 
ที่มาจากที่ราบและที่สูงแลวนํามาแยกเชื้อราท่ีอยูอาศัยบนพืช พบวา สามารถแยกเชื้อเอ็นโดไฟทติกแอ
คติโนมัยซีสไดทั้งหมด 75  ไอโซเลท ลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อ พบวา มีการแตกแขนงของเสนใย
และรูปรางของเซลล พบลักษณะโคโลนีสีตางๆแตกตางกันระหวางไอโซเลทต้ังแตขาวครีมถึงน้ําตาลอม
สม มี substrate mycelium ที่มีสีตางๆ กันเชน สีขาว สีสม ถึงสีน้ําตาลออน สรางสปอรคลายผงแปงสี
ขาวเมื่อแกเปลี่ยนเปนสีเทา ไมพบโครงสรางสืบพันธุ เมื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ Alternaria brassicicola พบวาอยูระหวาง 24.78 - 72.82 เปอรเซ็นต สวนเชื้อ Cercospora sp. อยู
ระหวาง 17.92 - 54.05 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม เมื่อคัดเลือกเชื้อที่ดีที่สุด  3 ไอโซเลท 
CAU1, PAI-D1 และ KAL8 และเมื่อนําไปเลี้ยงในอาหารเหลวรวมกับเชื้อสาเหตุ พบวา PAI-D1 ทําให
เสนใยของเชื้อสาเหตุขาดเปนทอนส้ันๆ และเปอยยุย เมื่อทดสอบการเกิดโรคบนตนกลากะหล่ําพบวาเชื้อ
แอกทีโนมัยซีสทุกไอโซเลทสามารถควบคุมเชื้อ A. brassicicola ได  การฉีดพนและการราดเชื้อแอกทีโน
มัยซีสใหผลในการควบคุมโรคเหมือนกัน เมื่อทดสอบในแปลงเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการระบาดที่รุนแรง
ของโรคใบจุด Cercospora และโรคใบจุด Alternaria โดยการพนเชื้อทุกสัปดาหจนเก็บเกี่ยว พบวาระดับ
ความรุนแรงของโรคจะลดลง เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่ไมไดฉีดเชื้อ  
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3.2.5  โครงการวิจัยแบบมีสวนรวมในการสังเคราะหองคความรูกฎระเบียบของชุมชน และวิธี
ปฏิบัติที่ดี ของเครือขายชุมชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมบนพ้ืนที่สูง  

ความเปนมา  
ปจจุบันการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เปนกิจกรรมสําคัญของ

หลายหนวยงานที่เกี่ยวของ ในขณะเดียวกันก็ยังมีการดําเนินงานโดยองคกรชุมชน กลุมผูสนใจในทองถิ่น
และแมแตองคกรอิสระอีกจํานวนมาก หนวยราชการ องคกร และกลุมประชาชนเหลานี้มีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องและมีความสําเร็จที่มากนอยแตกตางกันไป ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางของกลยุทธ 
ยุทธศาสตร และวิธีทํางานที่หลากหลาย นอกจากนี้เงื่อนไขการพัฒนาที่แตกตางกันก็ทําใหหนวยงานและ
กลุมจําเปนตองปรับตัวใหเขากับโครงสรางและเงื่อนไขเฉพาะพื้นที่ ทําใหปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศ
ที่มีการส่ังสมองคความรูและประสบการณแนวทางดําเนินงานเก่ียวกับการอนุรักษและฟนฟูปาไม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดคอนขางมาก แมแตในระดับชุมชนซึ่งก็มีการพัฒนาองคความรูจาก
ภูมิปญญาพื้นบาน และนําไปสูกฎระเบียบชุมชนท่ีมีความจําเพาะสําหรับชนเผา 
 แนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบเหลานี้ เปนภูมิปญญาท่ีมีคาอยางมากที่สามารถนําไปปรับใชให
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมวัฒนธรรมในทองที่อื่นๆ ไดอีก แตปจจุบันการศึกษาวิจัย รวบรวมภูมิปญญา
เหลานี้ยังมีอยูนอยมาก องคความรูที่มีอยูก็ยังขาดการจัดการและขาดการสังเคราะห เพื่อนําไปสูขอสรุป
แนวทางดําเนินงานที่เปน best practice จึงควรเรงดําเนินการเพื่อถายทอดสูชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น เพื่อ
นําไปประยุกตใชแกไขปญหาและจัดทําแผนปฏิบัติการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมบนพื้นที่สูงตอไป 

วัตถุประสงค 
1) เพื่อศึกษา รวบรวม และสังเคราะหองคความรูภูมิปญญาพื้นบาน กฎระเบียบของชุมชน และวิธี

ปฏิบัติที่ดีของสวนราชการ ภาคเอกชน และเครือขายชุมชน เกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) เพื่อหารูปแบบและจัดทําคูมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงที่
เหมาะสม ในการนําไปเผยแพรประยุกตดําเนินการ เพื่อคืนสภาพความสมดุลและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนบนพื้นที่สูงอื่นๆ 

ผลการดําเนนิงาน  
1) คัดเลือกพื้นที่ศึกษาในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย รวม 8 พืน้ที่ แยกเปน 2 กลุม ดังนี ้
กลุมที่ 1 กลุมชุมชนท่ีมีการจัดการทรัพยากรดีเดนและสามารถสรางการเรียนรูที่ดีแกชมุชนอื่น ไดแก 

1. ชุมชนบานปางจําป ตําบลหวยแกว กิ่งอาํเภอแมออน  
2. ชุมชนแมสาใหม ตําบลแมแรม อําเภอแมรมิ  
3. ชุมชนบานวัดจันทร ตําบลวัดจันทร อําเภอแมแจม  
4. ชุมชนปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว และ 
5. ชุมชนดอยสามหมื่น ตําบลเวียงแหง อําเภอเวียงแหง  
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กลุมที่ 2 กลุมชุมชนท่ีอยูในพื้นที่เฉพาะ ไดแก 
6. ชุมชนบานปางแดงใน (พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง) 
7. ชุมชนบานหวยหินลาดใน (นอกพื้นที่โครงการขยายผล และโครงการหลวง) และ 
8. ชุมชนเครือขายกลุมอนุรักษ 15 บาน (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ)   

โดยมีวิธีการดําเนินงาน คือ การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ  การสนทนากลุมยอย(Fogus group)  และ
การศึกษาขอมูลเชิงลึกในพื้นที่โดยการรวมกิจกรรมในพื้นที่เพื่อทําการสังเกตการณแบบมีสวนรวม     
การสัมภาษณอยางไมเปนทางการในระหวางเขาไปศึกษาวิจัย การสัมภาษณอยางเปนทางการ ทั้งนี้มี
การทบทวนและตรวจสอบขอมูลรวมกับชุมชนในพื้นที่ศึกษา กอนทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
เพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน 

2) ผลการศึกษาวิจัย 
(1) ในกลุมที่ 1 พบวา ชุมชนทั้ง 5 แหงมีเปาหมายในการจัดการทรัพยากรที่เหมือนกันคือ       

การสรางทุนชีวิตใหกับคนในชุมชนปจจุบันและอนาคต อยางไรก็ตามแตจุดเริ่มตนที่ทําใหชุมชนเกิดพลัง
ในการกําหนดเปาหมายนั้นแตกตางกัน ไดแก ชุมชนท่ีมีการจัดการท่ีดีตอยอดจากทุนเดิมที่ดีอยูแลว    
กับชุมชนที่เรียนรูผลกระทบจากบทเรียนของการทําลายทรัพยากร จุดเริ่มตนที่ตางกันทําใหกฎ ระเบียบ 
กติกาท่ีมีอยูของแตละพื้นที่มีความแตกตางกันตามไปดวย   

(2) หากพิจารณาถึงกฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรของชุมชนท้ัง 5 แหง พบวา ชุมชนมีการใช
กฎระเบียบที่เปนลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร ในการดูแลอนุรักษ จัดการทรัพยากร 
รวมถึงการลงโทษผูที่ฝาฝน ซึ่งลักษณะการใชกฎกติกาของชุมชนนั้น ไมไดเลือกใชลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งโดยเฉพาะ แตมีการประยุกตใชตามสถานการณที่เกิดขึ้นโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของวัฒนธรรม ความ
เอื้ออาทรที่มีตอกันภายใตความศรัทธาในตัวผูนําตามธรรมชาติ และผูนําเปนทางการไดอยางกลมกลืน 
ส่ิงเหลานี้จึงเปนส่ิงที่สําคัญที่ทําใหชุมชนสามารถรักษาทรัพยากรใหดํารงอยูได 

(3) การศึกษาวิจัยยังพบดวยวา ความสัมพันธกับภายนอกมีสวนเกี่ยวของอยางมากตอการจัดการ
ทรัพยากรที่มีทั้งความสัมพันธเชิงบวกชวยหนุนเสริม ความสัมพันธเชิงลบท่ีบั่นทอนพลัง และ
ความสัมพันธที่ผสมหนุนเสริมกับตอตานหนวยงาน แตไมวาความสัมพันธจะเปนลักษณะใด ระบบชุมชน
ทั้งหมดก็มีการปรับตัวใหสอดรับกับสถานการณที่เขามาไดอยางเหมาะสม   ซึ่งส่ิงสําคัญที่ชวย คือ การท่ี
แตละชุมชนมีผูนําทางธรรมชาติและผูนําที่เปนทางการที่ทํางานรวมกันในการปรับระดับความสมดุลยให
เกิดขึ้นในชุมชน 

(4) ผลการศึกษายังพบวาชุมชนท้ัง 5 ชุมชนมีจุดเดนในการจัดการทรัพยากรท่ีเปนลักษณะเฉพาะ
สอดคลองตามที่ต้ังของภูมินิเวศและลักษณะชาติพันธุ ซึ่งบริบทที่เปนอยูของชุมชนเหลานั้นลวนแลว
เชื่อมโยงกับการกอเกิดภูมิปญญาองคความรูดานการจัดการทรัพยากรแทบท้ังส้ินโดยมีวัฒนธรรมและ
ความเชื่อของชุมชนเปนรากฐานกําหนดวิถีชีวิตที่สัมพันธกับการจัดการทรัพยากรของชุมชนอยาง
กลมกลืน 
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(5) ในกลุมที่ 2 พบวา ชุมชนท้ังสามพื้นที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยใชทั้ง
กฎระเบียบที่รวมกัน รางขึ้นมาเปนขอกําหนดในการใชทรัพยากร โดยมีการประยุกตนําภูมิปญญาของ
ชุมชนมาใชในการจัดการทรัพยากร ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในแตละชุมชน ไดแก บานปางแดงใน เปนชนเผา
ดาระอั้ง หรือปะหลอง ที่มีการประยุกตใชความเชื่อทางพุทธศาสนามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน  บานหวยหินลาดในเปนชนเผากะเหร่ียงหรือปาเกอะญอท่ีมีการปรับประยุกตภูมิปญญาในการ
จัดการความสัมพันธของหนวยงานท่ีเขามาในชุมชน และเครือขาย15 กลุมบาน (ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงแมแฮ) เปนชนเผามงและกะเหรี่ยง หรือปาเกอะญอ ที่มีการจัดการทรัพยากรในรูปแบบของ
เครือขาย โดยมีตัวแทนชาวบานจาก 15 บานเปนสมาชิก และมีหนวยจัดการตนน้ําแมสะงะ และศูนย
พัฒนาโครงการหลวงแมแฮ   เขามาหนุนเสริมการจัดการเครือขาย 

(6) โดยสรุป การจัดการทรัพยากรของชุมชน มีวิธีการที่แตกตางกัน ไดแก การจัดการบนฐานการ
ผลิตทางการเกษตร การจัดการบนฐานความรู การจัดการบนฐานแรงกดดันและการสนับสนุนจาก
ภายนอก และการจัดการบนฐานความเชื่อ ในระดับชุมชนมีการต้ังคณะกรรมการหมูบานและสราง
กฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรของชุมชน ไดแก กฎกติกาเก่ียวกับการอนุรักษปาตนน้ํา ปาพิธีกรรม 
ปาหัวสวน ปาหัวน้ํา โดยจะมีกฎเกณฑที่เขมงวด สวนใหญจะหามแตะตอง เพื่อเปนการฟนฟูและปกปอง
ระบบนิเวศน กฎกติกาเก่ียวกับปาใชสอยหรือปาหนาหมู (ใช-ปลอย-ฟน-ใช) กฎกติกาเก่ียวกับการ
กําหนดแนวเขต ไดแก การทําแนวเขตที่ทํากิน การเลี้ยงสัตว การใชพื้นที่ใกลแหลงตนน้ํา ฯลฯ  
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 มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความสําเร็จของโครงการหลวงอันเกิดจากแนวพระราชดําริที่โปรด
เกลาฯ พระราชทานไว และสงเสริมใหเกิดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สําหรับการพัฒนาพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด โดยมีแนวทางดําเนินงานที่สําคัญคือ  

(1) จัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันและมูลนิธิโครงการหลวงกับ
หนวยงานในตางประเทศในการอบรม แลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรดานการผลิต การ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว การอนุรักษดินและน้ํา และการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน เปนตน 

(2) พัฒนาแนวทางในการใชประโยชนจากแหลงทุนระหวางประเทศในการพัฒนาอาชีพและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ 

ผลการดําเนนิงาน  
3.3.1  โครงการเผยแพรงานโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติ ณ ประเทศเดนมารกและประเทศ

สวีเดน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง จัดงานเผยแพรผลงานโครงการ
หลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบรอบ 80 พรรษา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ณ Bygningkulturens Hus กรุง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก และในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2550 ณ Munchen Bryggeriet กรุงสตอก
โฮลม ประเทศสวีเดน  ซึ่งเปนการเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยูหัว โดยเฉพาะแนวพระราชดําริในการลดพื้นที่ปลูกฝน อนุรักษพื้นที่ตนนาลําธารและชวยเหลือ
ชาวเขาที่มีฐานะยากจนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น  

  

 
 
 
 
 

3.3 แผนงานสงเสริมเครือขายความรวมมือกับนานาชาติ   
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โดยมีผูเขารวมงานในประเทศเดนมารก 150 คน และประเทศสวีเดน 400 คนประกอบดวย ส่ือมวลชน 
คณะฑูตานุฑูต นักธุรกิจและประชาชนทั่วไป และการจัดงานไดรับผลสําเร็จเปนอยางสูง สามารถสรางความ
ประทับใจแกผูชม และสามารถสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะการเชิญชวนใหไปทอง
เที่ยวและเยี่ยมชมศูนยตางๆ ของโครงการหลวง รวมทั้งการเผยแพรวัฒนธรรมไทยและสินคาไทย 

 

3.3.2  โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-อัฟกานิสถาน   
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาในประเทศ

อัฟกานิสถาน โดยการเรียนรูจากผลสําเร็จของโครงการหลวงในการพัฒนาทางเลือกเพื่อทดแทนการปลูกพืชเสพ
ติดและการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานความรวมมือปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด (Narcotic Affairs Section) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย และ
สํานักงานพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ (สพร) ผานสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 
กระทรวงการตางประเทศ โดยมีกิจกรรมหลักแบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 

 
1) การพัฒนาบุคคลากรของประเทศอัฟกานิสถาน 

(1) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดการฝกอบรมดานการเกษตรประกอบดวย การวางแผนการใชที่ดินและทรัพยากรน้ํา การวิเคราะหคุณภาพ
ดิน  การจัดการโรคและแมลง และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ใหกับเจาหนาที่จากกระทรวงเกษตรและ 
ปศุสัตว ประเทศอัฟกานิสถานจํานวน 5 คนระยะเวลา 7 สัปดาห ระหวางวันที่ 4  มกราคม - 17 กุมภาพันธ 
2549 ณ จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแมฮองสอน 

(2)  หมอมเจาภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ประธานคณะกรรมการสถาบัน 
ผูอํานวยการสถาบัน และผูทรงคุณวุฒิมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปประเทศอัฟกานิสถานเพื่อหารือรวมกับ
เจาหนาที่ระดับสูงของอัฟกานิสถานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการนํารองการพัฒนาระบบธุรกิจและการตลาด
สินคาเกษตรชุมชนในประเทศอัฟกานิสถาน  ระหวางวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2549   

 

   การจัดงานเผยแพรโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติ
ประกอบดวย (1) การจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับ 
งานโครงการหลวง  เพื่อแสดงถึงสภาพปญหากอนเริ่มงาน ระหวาง
การดําเนินงาน และผลสําเร็จของโครงการหลวงในการสงเสริมการ
ปลูกพืชทดแทนฝน  (2) การเผยแพรเอกสารโครงการหลวง รวม 5 
เรื่อง และหนังสือ The Peach and the Poppy : The Story of 
Thailand’s Royal Project ซึ่งรวบรวมเรื่องราวการพัฒนาพื้นที่สูง
ตามแนวพระราชดําริ (3) การฉายวีดีทัศนเกี่ยวกับงานโครงการ
หลวงและการทองเที่ยวโครงการหลวง และ (4) จัดการแสดงผลผลิต 
ดานการเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปจากโครงการหลวง 
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(3) ผูเชี่ยวชาญสถาบันเดินทางไปประเทศอัฟกานิสถานระหวางวันที่ 6 - 18 พฤษภาคม 2550 
เพื่อหารือและวางแผนรวมกับกระทรวงปองกันและปรามยาเสพติด และAfghan Development Association 
(ADA) ผูวาราชการจังหวัด Wardak และผูนําชุมชน เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการความรวมมือ  

(4) สถาบันจัดสรางเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบถอดประกอบได เพื่อมอบใหมูลนิธิ
โครงการหลวง สําหรับการมอบใหกับกระทรวงตอตานยาเสพติดประเทศอัฟกานิสถาน และไดมีการขนสง
เครื่องอบดังกลาวผานไปยังประเทศปากีสถานในเดือนตุลาคม 2550  โดยมีเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุง
อิสลามาบัด ประเทศปากีสถานเปนผูแทนมูลนิธิโครงการหลวงในการสงมอบเครื่องอบแหง ใหกับกระทรวง
ตอตานยาเสพติดประเทศอัฟกานิสถานตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  การแลกเปลี่ยนองคความรูดานการพัฒนาพื้นที่สูง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  รวมกับหนวยงานเครือขายนานาชาติ ดําเนินการวิจัยดานการพัฒนา
ระบบธุรกิจและการตลาดสินคาเกษตรชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด   การวิจัยประกอบดวยการ
รวบรวมและสังเคราะหกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีจากชุมชนนานาชาติจํานวน 8 ประเทศ คือ โบลิเวีย เปรู 
โคลัมเบีย ลาว เวียดนาม จีน อัฟกานิสถาน และไทย โดยมีพื้นที่โครงการหลวงเปนกรณีศึกษาจากประเทศไทย 
ทั้งนี้ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงผลการวิจัยครั้งสุดทายในเดือนมีนาคม 2550 โดยมีผูเขารวม
ประชุมจํานวน 38 คนจาก 10 ประเทศ จากกผลการวิจัยดังกลาวสถาบันรวมกับหนวยงานเครือขายนานาชาติ 
พัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบธุรกิจและการตลาดสินคาเกษตรชุมชน (Rapid Rural Agriculture 
Commercialization-RRAC)  
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3)  การพัฒนาโครงการรวมมือไทย-อัฟกานิสถานระยะที่ 2 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง และกระทรวงปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ประเทศอัฟกานิสถาน และ Afghan Development Association ไดพัฒนาโครงการความ
รวมมือไทย-อัฟกานิสถานระยะที่ 2  เพื่อนําผลสําเร็จจากการดําเนินงานของโครงการหลวงไปประยุกตใช โดย
การพัฒนาระบบธุรกิจและการตลาดสินคาเกษตรชุมชนในประเทศอัฟกานิสถานเปนโครงการนํารอง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางแรงจูงใจในการผลิตพืชทดแทนมีคุณภาพและราคาดีทดแทนพืชเสพติด และเพื่อสราง
ตนแบบการพัฒนาทางเลือกนํารอง สําหรับการขยายผลการดําเนินงานในพื้นที่อื่นของประเทศอัฟกานิสถาน
ตอไป โดยสํานักงานความรวมมือปองกันและปราบปรามยาเสพติด (Narcotic Affairs Section) สถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาใหการสนับสนุนงบประมาณในการขั้นตอนการจัดเตรียมขอเสนอโครงการ เพื่อ
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการจากแหลงทุนอื่นตอไป 

3.3.3 โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-โคลอมเบีย 

สาธารณรัฐโคลอมเบียซึ่งเปนประเทศที่กําลังประสบปญหาการปลูกพืชเสพติด ไดแสดงความสนใจที่
จะนําองคความรูดานการพัฒนาพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง ไปประยุกตใชในการพัฒนาพื้นที่สูงของ
โคลอมเบีย โดยในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ผูอํานวยการ Presidential Program Against Illicit Crops  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

(PCI), Accion Social ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐ
สังกัดสํานักงานประธานาธิบดีโคลอมเบีย ได
เดินทางมาเยี่ยมชม  โครงการหลวงในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม และไดลงนามในบันทึกความเขาใจ
ร วมกับประธานมู ลนิ ธิ โครงการหลวง  และ
ผูอํานวยการสถาบันและวิจัยพื้นที่สูง ในการพัฒนา
ความรวมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงใน
ทั้งสองประเทศ 

สถาบันไดจัดพิมพผลการศึกษาดังกลาวเปน
คูมือ และ CD Rom เรื่อง Building Development 
Oriented-Rural Enterprise: Best Practice Marketing 
for Communities in Mountainous and/or Drug-Crop 
Producing Regions จํานวน 500 ชุด เพื่อการเผยแพร
ในระดับประเทศและนานาชาติตอไป และไดเผยแพร
คูมือดังกลาวบนเวบไซด www.adkn.org ซึ่งเปนเวป
ไซดที่ สถาบันไดพัฒนาเพื่ อ เปนชองทางในการ
แลกเปลี่ยนองคความรูดานการพัฒนาทางเลือกกับ
นานาชาติ   
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ในระหวางวันที่ 28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2550 PCI, Accion Social ไดเชิญประธานมูลนิธิโครงการ
หลวง  ประธานกรรมการสถาบัน  และผู อํ านวยการสถาบัน วิจัยและพัฒนาพื้ นที่ สู ง  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูทรงคุณวุฒิมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางเยือนสาธารณรัฐโคลอมเบียเพื่อเจรจา
ความรวมมือและการศึกษาดูงานดานการปลูกและแปรรูปกาแฟคุณภาพสูงที่เมือง Quindio และ National 
Coffee Growers of Colombia     

ในการนี้ ประธานมูลนิธิโครงการหลวงและผูอํานวยการสถาบันไดลงนามในขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการไทย-โคลอมเบีย รวมกับผูอํานวยการ Accion Social  ในการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนองคความรู
และถายทอดเทคโนโลยีใน 3 สาขาคือ การถายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการวางแผนการใชที่ดิน
จากโครงการหลวงสูโคลอมเบีย และการแปรรูปและการตลาดของกาแฟจากโคลอมเบียสูโครงการหลวง ใน
ระยะเวลา 3 ป (2550-2553) และเยี่ยมชมหองจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
ดานการพัฒนาทางเลือกเพื่อทดแทนการปลูกพืชเสพติด ณ สํานักงาน United Nations Office on Drugs and 
Crime ประจําสาธารณรัฐโคลอมเบียที่ยกยองพระเกียรติคุณเปน The World’s First Alternative Development 
Program   
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การดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-โคลอมเบีย มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรพระ
ราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในระดับนานาชาติ เกี่ยวกับการพัฒนาทดแทนการปลูกฝน
และการอนุรักษพื้นที่ตนน้ําลําธาร และการเขาถึงองคความรูการปลูกกาแฟอาราบิกาคุณภาพสูงใน
โคลอมเบีย รวมทั้งการสรางเชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเสพติดในสาธารณรัฐโคลอมเบียสู
การพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการประยุกตบทเรียนจากความสําเร็จโครงการหลวง ในดานการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวและการวางแผนการใชที่ดิน 

 
ขั้นตอนการดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-โคลอมเบีย มีดังนี้  
1) การแลกเปลี่ยนความรูโดยประเทศผูใหการถายทอดเทคโนโลยีทําการสงมอบชุดความรูในแตละ

สาขาใหกับประเทศผูรับการถายทอดเทคโนโลยี   
2) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยการจัดฝกอบรมใหกับบุคลาการของประเทศผูรับการถายทอด

เทคโนโลยีสาขาละ 4 คนเปนระยะเวลา 4 สัปดาห และการเขารวมการประชุมระดับนานาชาติ 
3) การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบเทคโนโลยีรวมกันของทั้งสองประเทศโดยนักวิจัยจากแตละสาขา 

ประเทศละ 2 คน เปนระยะเวลา 4 สัปดาห   
4) การนําเทคโนโลยีในสาขาที่ไดรับการถายทอดไปประยุกตใชในพื้นที่ของประเทศตนโดยประเทศ

ผูใหการถายทอดเทคโนโลยี จะยังคงใหคํา ปรึกษาในกระบวนการนําเทคโนโลยีไปปรับใช และ  
5) การติดตามและรายงานผลการดําเนินโครงการ กําหนดใหมีการประชุมรวมระหวางหนวยงานของ

ทั้งสองประเทศเปนประจําทุกปในประเทศไทยหรือโคลอมเบีย    
 
3.3.4 การจัดทําขอเสนอโครงการ Smallholder Biodiversity Food Certification Project เพ่ือขอรับทุน

วิจัยและพัฒนาจากกองทุนส่ิงแวดลอมโลก (Global Environmental Facility: GEF) 
สถาบันไดพัฒนาขอเสนอโครงการ โดยมี Food Agriculture Organization of the United Nations 

เปนหนวยบริหารโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนส่ิงแวดลอมโลก โครงการนี้มีวัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาหวงโซมูลคาของผลผลิตที่ไดรับการรับรองวาใชกระบวนการผลิตที่อนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  เพื่อใหผูบริโภคไดมีสวนชวยในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาระบบตลาด
สําหรับผลผลิตดังกลาว  เพื่อสรางรายไดและจูงใจใหเกษตรกรหันมาใชวิธีการผลิตเชิงอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
 โครงการจะพัฒนาระบบการรับรองการผลิตแบบใหม ในลักษณะเกี่ยวกับระบบการรับรองการผลิต
แบบอินทรียและระบบการเพาะปลูกท่ีดี (GAP) โดยจะรับรองใหเฉพาะกรณีที่เปนการผลิตดวยวิธีการท่ีสงผลดี
ตอการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพเทานั้น แนวคิดในการขับเคลื่อนโครงการ คือ การสรางเครือขาย
เกษตรกรรายยอย และการเชื่อมโยงสูกลุมธุรกิจเกษตร ทําใหเกิดการพัฒนามูลคาของผลผลิตที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานนี้ ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีรายไดที่แนนอนและเพียงพอ  จนเกิดแรงกระตุนใหมีเกษตรกรเขารวม
โครงการและเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว  จนในที่สุดสามารถนําไปสูการพัฒนาตราสินคาซึ่งเปนที่ตองการของ
ผูบริโภคตอไป  
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สวนที่ 4 
 

ยุทธศาสตรการถายทอดความรูและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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สนับสนุนการบูรณาการกิจกรรมและประสานความรวมมือหนวยงานรัฐ-เอกชน  และชุมชน  ใน
การปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการหลวง รวมทั้งรวมพัฒนาอาชีพเกษตรกรใหไดผลผลิตพืช-สัตวคุณภาพสูง  
ปราศจากการตกคางของสารเคมีเกษตร  สนับสนุนใหเกษตรกรไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต
อาหารปลอดภัย เนนเปาหมายการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงใหเปนชุมชนเขมแข็ง  สามารถ
วางแผนและดําเนินกิจกรรมในลักษณะกลุมและคณะกรรมการดวยตนเองได  และสามารถเขาถึงแหลง
ความรูหรือแหลงทุนไดดวยตนเอง โดยมีแนวดําเนินการที่สําคัญ คือ 

(1) สนับสนุนการปฏิบัติงาน การถายทอดความรู และการบูรณาการแผนปฏิบัติงานกับ
หนวยงานของรัฐ องคกรทองถิ่น และชุมชน 

(2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของศูนย/สถานีของโครงการหลวง เพื่อเปนศูนยเรียนรูการ
พัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน 

(3) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมกระบวนการเรียนรูของเจาหนาที่และเกษตรกร
เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 

(4) สนับสนุนการเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อเปนองคกรพึ่งตนเองที่มีความเขมแข็งใน
ดานตางๆ รวมทั้งเพื่อรองรับกิจกรรมเครือขายการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 แผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในพ้ืนที่โครงการหลวง 
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โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดําเนินงานวิจัย จํานวน 9 โครงการ ไดแก 

โครงการ หนวยงานรวมดําเนินการ พ้ืนที่ดําเนินงาน 

1.การสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงบูรณา
การของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

มูลนิธิโครงการหลวง,กรมชลประทาน,กรมประมง,กรมพัฒนา
ที่ดิน,กรมสงเสริมการเกษตร,กรมสงเสริมสหกรณ, องคการ
อุตสาหกรรมปาไม ,  กรมสง เส ริมอุตสาหกรรม ,  สถาบัน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย,มหาวิทยาลัยแมโจ, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, กระทรวงสาธารณะ
สุข, สํานักคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ, กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพืช, สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน, กรมการปกครอง, 
กระทรวงกลาโหม 

พื้นที่โครงการหลวง 36 แหง 

2.การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ถ ายทอด เทคโนโลยี สู เ กษตรกรและ
เจาหนาที่ 

มูลนิธิโครงการหลวง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, หนวยงานในพื้นที่, 
กรมวิชาการเกษตร, กรมพัฒนาท่ีดิน, มหาวิทยาลัยแมโจ 

พื้นที่โครงการหลวง 36 แหง 

3.  การสนับสนุนการลดการใชสารเคมีบน
พ้ืนที่สูงและพัฒนามาตรฐานระบบคุณภาพ
ผลผลิต 

มูลนิธิโครงการหลวง,กรมวิชาการเกษตร,มหาวิทยาลัยเชียงใหม พื้นที่โครงการหลวง 36 แหง  

4.การสนับสนุนการเตรียมความพรอมศูนย
พัฒนาโครงการหลวงใหเปนศูนยการเรียนรู
เพ่ือการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน 

มูลนิธิโครงการหลวง, พื้นที่โครงการหลวง 10 แหง 

5 .  การสนับสนุนการเสริมสร างความ
เขมแข็งแกชุมชนโดยกระบวนการมีสวน
รวม 

มูลนิธิ โครงการหลวง ,องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ , 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, สํานักงาน
สหกรณจังหวัดเชียงใหม, สํานักงานสนับสนุนกองทุนงานวิจัย 

พื้นที่โครงการหลวง 10 แหง 

6. การสนับสนุนการพัฒนาเครือขาย
เยาวชนบนพ้ืนที่สูง 

มูลนิธิโครงการหลวง,โรงเรียนสังคมสงเคราะหเชียงใหม, 
เครือขายการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา, สมาคม
สรางสรรคและพัฒนามง แหงประเทศไทย, สมาคมวางแผน
ครอบครัวแหงประเทศไทย, ศูนยพัฒนาอนามัยพื้นที่สูง, 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจ.เชียงใหม 
และจ.เชียงราย, 

พื้นที่โครงการหลวง 36 แหง 

7. การสนับสนุนการฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น
เพ่ือการพัฒนางานหัตถกรรมในพ้ืนที่โครงการ
หลวง 

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม พื้นที่โครงการหลวง 5 แหง 
 

8. การสนับสนุนการเตรียมความพรอมของ
ชุมชนเพ่ือจัดการการทองเที่ยว 

มูลนิธิโครงการหลวง,สมาคมมัคคุเทศน จ.เชียงใหม พื้นที่โครงการหลวง 36 แหง 

9.  การสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
ปาชาวบานในพระราชูปถัมภของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มูลนิธิโครงการหลวง พื้นที่โครงการหลวง 36 แหง  
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4.1.1 การสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

วัตถุประสงค  
 เพื่อประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งองคกรชุมชน
ตางๆในพื้นที่ ในการสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการหลวง ดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

ผลการดําเนินงาน 
1)  ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 36 แหง มีหนวยงานเขา

รวมจัดทําแผน จํานวน 14 หนวยงาน มีเขาผูรวมประชุม จํานวน 212 คน  
2)  จัดประชุมคณะทํางานศูนยฯ และสนับสนุนกิจกรรมและวัสดุอุปกรณเพื่อการพัฒนาเชิง

บูรณาการ 36 ศูนย 

 

3)  จัดสัมมนาผูอํานวยการศูนยและผูประสานงานโครงการของมูลนิธิโครงการหลวง เรื่อง             
แนวทางการพัฒนา ทิศทาง และการปฏิบัติงานของศูนยฯ มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 40 คน 

4)  จัดสัมมนาเรื่องแผนปฏิบัติการศูนยพัฒนาโครงการหลวงระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) มี
ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย ผูอํานวยการศูนยฯ หัวหนาศูนยฯ ผูประสานงาน หัวหนาโครงการ 
เลขานุการคณะทํางานศูนย คณะกรรมการและเจาหนาที่ผูจัดงาน รวมจํานวน 88 คน 
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4.1.2 การสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรและเจาหนาที่ 

  1)  การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกไมดอกในพ้ืนที่โครงการหลวง 

 วัตถุประสงค  
1.1)  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยดานไมดอกไม

ประดับ ไปสูเจาหนาที่สงเสริม และผูนําเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง  
1.2)  เพื่อรวบรวมขอมูล ศึกษาและวิเคราะหผลลัพธ ปญหา และผลกระทบจากการนํา

เทคโนโลยีดานการปลูกไมดอก ไมประดับไปสูเกษตรกร เพื่อนําไปสูการพัฒนาการ
จัดการความรูและประเด็นงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.3)  เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรท่ีผลิตไมดอกใหสามารถมีรายไดและพึ่งพาตนเองได 

ผลการดําเนินงาน 
1.1) สนับสนุนการดําเนินการประชุมคณะทํางานฝายงานไมดอก 10 ครั้ง 
1.2) สนับสนุนการจัดทําแปลงสาธิตเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูการปลูกไมดอก

โดยกระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกร  จํานวน 2 ศูนย 
1.3) จัดกิจกรรมฝกอบรมเจาหนาที่และผูนําเกษตรกร 6 ครั้งประกอบดวยเรื่อง (1) การติดตา

กุหลาบเพื่อจําหนายเปนไมถุง (2) การผลิตเบญจมาศกระถาง (3)การผลิตไมกระถาง (4) การคํานวณปุย
ในระบบการใหปุยน้ําในแปลงผลิตไมดอก (5) การใหปุยไมดอกไมประดับ และ(6) ความสําเร็จของงานไม
ดอกโครงการหลวง มีผูเขารวมฝกอบรมทั้งหมด 231 คน 

1.4) การประชุมสัมมนา จํานวน 1 ครั้ง  เรื่อง “การประชุมวิชาการงานไมดอกมูลนิธิโครงการ
หลวงและศึกษาดูงาน” จํานวนผูเขาประชุม 54  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5) การเยี่ยมเยือน การใหคําปรึกษาโดยดําเนินการรวมกับงานไมดอกสวนกลางของโครงการ

หลวง 9 ครั้ง (9 ศูนย) 

 

 

 



 

       
 

95

2)  การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยกีารปลูกไมผลในพ้ืนที่โครงการหลวง 

วัตถุประสงค  
2.1)  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยดานไมผลบนพื้นที่

สูง ไปสูเจาหนาที่และเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงอยางมีประสิทธิภาพ 
2.2)  เพื่อรวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะหผลลัพธ ปญหา และผลกระทบจากการนํา

เทคโนโลยีดานการปลูกไมผลบนพื้นที่สูงไปสูเกษตรกร เพื่อนําไปสูการพัฒนาการจัดการ
ความรูและประเด็นงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.3)  เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรที่ผลิตไมผลบนพื้นที่สูงใหสามารถมีรายไดและ
พึ่งพาตนเองได 

ผลการดําเนนิงาน 
2.1) การจัดประชุมคณะทํางานไมผลจํานวน 6 คณะ คือ คณะกรรมการประสานงานวิจัยและ

ปรับปรุงพันธุไมผล คณะทํางานสงเสริมไมผล คณะทํางานไมผลเขตหนาว คณะทํางานสตรอเบอรี่
และไมผลขนาดเล็ก คณะทํางานโครงการสงเสริมและพัฒนาสม และคณะทํางานกีวีฟรูท เหลานี้ เพื่อ
วิเคราะหและติดตามผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน จํานวน 40 ครั้ง  

2.2) สนับสนุนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกไมผล 
(1) สนับสนุนจัดทําสวนไมผลตัวอยาง จํานวน 24 สวน เพื่อเปนแหลงทดสอบสาธิตและ

เรียนรูเทคโนโลยีการปลูกไมผลในศูนยพัฒนาโครงการหลวงที่เปนแหลงผลิตที่สําคัญของไมผลแตละ
ชนิดตลอดจนสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเกษตรกรและผูเกี่ยวของ โดยการจัดแสดง
นิทรรศการสวนไมผลตัวอยางและการจัดเวทีชาวบานเรื่อง “ปลูกไมผลอยางไรใหสําเร็จ” ในการจัดงาน
วันสาธิตไมผลโครงการหลวง ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ติดตามผลการดําเนินงานไมผลของสถานีและศูนยพัฒนาโครงการหลวงตางๆ เพื่อให
คําแนะนํา ถายทอดเทคโนโลยี และศึกษาวิเคราะหผลลัพธ ปญหา และผลกระทบจากการใชเทคโนโลยี
ดานการปลูกไมผลบนพื้นที่สูงจํานวน 60 ครั้ง โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ คือ การศึกษาวิเคราะหสถานการณ
ดานการผลิตและการตลาดไมผล, ศึกษาและวิเคราะหการใชเทคโนโลยีการปลูกไมผลใหมๆที่ถายทอดแก
เกษตรกร 
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(3) การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการผลิตกีวีฟรุทพันธุใหม 2 แหงในพื้นที่ 2 ไร 
เตรียมการรองรับการสงเสริมปลูกกีวีฟรุทพันธุใหมที่มูลนิธิโครงการหลวงวิจัยและพัฒนา 

(4) การจัดอบรมถายทอดเทคโนโลยี 2 ครั้ง ในเรื่อง “การผลิตไมผลขนาดเล็ก” และเรื่อง 
“การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพลับ” มีผูเขารวม 121 คน 

(5) สนับสนุนการจัดงานวันสาธิตไมผลโครงการหลวง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีใหม ๆ ในการผลิตไมผลชนิดตางๆ แกเกษตรกรตลอดจนเจาหนาที่และผูที่สนใจสรางแหลง
เรียนรูการผลิตไมผลของมูลนิธิโครงการหลวง มีผูเขารวม 660 คน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.3) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา จํานวน 2 ครั้ง เรื่อง “สรุปผลการดําเนินงานป 
พ.ศ.2550 และจัดทําแผนการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2551 งานไมผลขนาดเล็ก” และ“สรุปผลการดําเนินงาน
ป พ.ศ.2550 และจัดทําแผนการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2551 งานไมผลขนาดเล็ก” โดยมีเจาหนาที่ไมผล
ขนาดเล็กและผูเกี่ยวของ มีผูเขาประชุมและสัมมนาทั้งหมด 95 คน 

2.4) รวมกับศูนยขอมูล สํานักอํานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และงานไมผล 
รวบรวมขอมูลและองคความรูไมผล จํานวน 5 ดาน คือ งานวิจัย งานสงเสริม งานตลาด งานเอกสาร
วิชาการและเผยแพร และกําหนดเขตปลูกไมผล และจัดทําเปนฐานขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อใหงายตอการ
เขาถึงและนําไปใชประโยชน 

2.5)  รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลและองคความรูจัดทําเปนแผนพับ 2 เรื่อง จํานวน 10,000 
แผน คือ แผนพับเรื่องการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพลับ และประโยชนและคุณคา
อาหารของไมผล 
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3)  การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยกีารเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่โครงการหลวง 

วัตถุประสงค  
3.1)  เพื่อสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวไปสูเจาหนาที่สงเสริมและเกษตรกร 
3.2)  เพื่อรวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะหผลลัพธ ปญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดจาก

การนําเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวไปสูเกษตรกร เพื่อนําไปสูการพัฒนาการจัดการความรูและ
ประเด็นงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.3)  เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตวใหสามารถมีรายไดและพึ่งพาตนเองได 

ผลการดําเนนิงาน  
3.1)  อํานวยการและประสานงาน 

(1) ประชุมคณะทํางานพัฒนาปศุสัตวขนาดเล็ก (โครงการสงเสริมการเลี้ยงกระตายฯ) รวม
ทั้งส้ิน 12  ครั้ง  

(2) ติดตามแกไขปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ แกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน 
3.2)  งานจัดหาและสนับสนุนปจจัยการผลิต (อาหารสัตว เวชภัณฑ ยาสัตว และอุปกรณตางๆ) 
3.3)   งานพัฒนาทักษะและความรู 

(1) อบรมเกษตรกร จํานวน 3 ครั้ง มีผูเขารวมอบรมทั้งส้ิน 70 คน 
3.4)   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการหลวง มีผูเขารวมประชุม 32 คน 

 
4)  การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยกีารปลูกผักอนิทรียในพ้ืนทีโ่ครงการหลวง 

วัตถุประสงค 
4.1) เพื่อใหเกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนชาวเขาใหมีความเปนอยูที่ดี มีความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได 
4.2) เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
4.3) เพื่อใหศูนยพัฒนาโครงการหลวงไดรับการพัฒนาใหเปนศูนยถายทอดความรู เพื่อการ

พัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนไดในอนาคต 

ผลการดําเนนิงาน 
(1) สนับสนุนการประชุมคณะทํางาน จํานวน10 ครั้ง และติดตามใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่และ

เกษตรกร จํานวน 61 ครั้ง 
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(2) ฝกอบรมเจาหนาที่ หลักสูตรการเพิ่มขีดความสามารถของเจาหนาที่สงเสริม 3 ครั้ง มี
ผูเขารวม จํานวน 86 คน ผูเขารวมอบรมไดรับความรูเกี่ยวกับหลักคิดและแนวทางการทํางานรวมกับ
เกษตรกรและชุมชนทองถิ่น และหลักในการจัดทําแผนเชิงกลยุทธ โดยสามารถจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อ
นําไปปรับใชในพื้นที่ของตนเองได รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขารวมการอบรม 

(3) ฝกอบรมเกษตรกร จํานวน 2 ครั้งเรื่อง “ การสํารวจโรคและแมลงในแปลงปลูกผักอินทรีย” 
ซึ่งเกษตรกรไดเรียนรูเกี่ยวกับชนิดของแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ รวมทั้งลักษณะผิดปกติของ
พืชที่เกิดจากการเขาทําลายของโรคพืช และการใชชีวภัณฑเพื่อปองกันกําจัดโรคแมลง และเรื่อง มีผูเขา
อบรมทั้งหมด 57 คน และเรื่อง “เทคนิควิธีการเพาะกลาและการทําปุยอินทรีย” โดยเปนการบรรยายและ
ฝกปฏิบัติใหเกษตรกรเพาะกลาและทําปุยอินทรีย เพื่อใหเกษตรกรสามารถเพาะกลาไดดวยตนเอง และ
สามารถทําปุยใชเองโดยใชวัสดุในทองถิ่น มีผูเขารวมอบรม 20 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) จัดทําส่ือประชาสัมพันธ  
- VCD เรื่อง การปลูกผักอินทรีย จํานวน 50 แผน 
- โปสเตอรผักอินทรียโครงการหลวง 1 ชุด 

 - รวมจัดนิทรรศการในงานตลาดนัดวิชาการอาหารปลอดภัย “จากโตงสูโตก จากโตกสูตอง” 
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว 

(5) ดําเนินการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากกรมวิชาการเกษตร ประจําป พ.ศ. 
2550/2551 โดยเปนการขอรับรองตอเนื่อง 17 แหง และขอรับรองใหม 1 แหง  
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5)   การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกชาและกาแฟอราบิกาในพ้ืนที่
โครงการหลวง 

วัตถุประสงค  
เพื่อสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยดานการปลูกชาและการแฟอราบิกา 

ไปสูเจาหนาที่สงเสริมและผูนําเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และเพื่อรวบรวมขอมูล ศึกษา และ
วิเคราะหผลลัพธ ปญหาและผลกระทบจากกการนําเทคโนโลยีดานการปลูกชาและกาแฟอราบิกา เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาและการจัดความรูและประเด็นงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งเพื่อสรางความเขมแข็งใหแก
เกษตรกรผูปลูกชาและกาแฟอราบิกาใหสามารถมีรายไดและพึ่งพาตนเองได 

5.1) การประชุมคณะทํางาน จํานวน 3 ครั้ง 47 คน 
5.2)  ติดตามใหคําปรึกษา แนะนําการปลูกและการบํารุงรักษาในแปลง จํานวน 15 ครั้ง  260 ราย 
5.3) ตรวจสอบกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวในพื้นที่เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของ

ผลผลิตจํานวน 8 ครั้ง  115 ราย 
5.4) รวบรวม แปรรูป คัดบรรจุ และจําหนายผลผลิต กาแฟอราบิกาปการผลิต 2549/50 จํานวน 

283 ตัน มูลคา 21,867,759 บาท 
5.5) จัดทําแปลงเรียนรูกาแฟอราบิกา จํานวน 2 พื้นที่ มีผูเขาเยี่ยมชม จํานวน 77 คน 
5.6) จัดฝกอบรมและสัมมนาผูบริหาร นักวิชาการ เจาหนาที่สงเสริมและเกษตรกร  จํานวน  17 

ครั้ง 704 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7) จัดฝกอบรมเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิกาและการผลิตกาแฟอินทรีย  

ประกอบดวย เจาหนาที่สงเสริมและเกษตรกรผูปลูกกาแฟอราบิกาในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
จํานวน 9 แหง  สวนใหญรอยละ 90 เปนผูเขารวมโครงการและจัดสงผลผลิตผานโครงการฯ ใหฝายตลาด
มูลนิธิโครงการหลวง และเกษตรกรผูกําลังจะเริ่มปลูกใหม 
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6) การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพรในพ้ืนที่
โครงการหลวง 

วัตถุประสงค  
6.1)  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยดานพืชผักและ

สมุนไพรไปสูเจาหนาที่สงเสริมและผูนําเกษตรกร 
6.2)  เพื่อศึกษา รวบรวมขอมูล ขยายพันธุและการใชประโยชนจากสมุนไพรทองถิ่นไปสู

เกษตรกร เพื่อนําไปสูการพัฒนาการจัดการความรูและประเด็นงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
6.3)  เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรที่ผลิตพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูงใหสามารถมี

รายไดและพึ่งพาตนเองได 

ผลการดําเนินงาน 

6.1) สนับสนุนการพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตผักและสมุนไพร 
(1) แปลงสาธิตการพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตผัก  

- ขาวโพดหวานสองสีในโรงเรือน เพื่อแกไขปญหาโรคราน้ําคางในฤดูหนาวที่สถานีฯปางดะ 
พื้นที่โรงเรือน 12 x 48 เมตร 

- แครอทชนิด NANTAS Type ซึ่งมีเนื้อนุมและหวานกวาลักษณะเดิม ปลูกท่ีศูนยฯ หนอง
หอย พื้นที่ 1 ไร 

(2) แปลงสาธิตการปลูกสมุนไพรในโรงเรือนดวยเทคนิคการปลูกในวัสดุปลูกชนิดตางๆ  
- โรสแมรี ที่ศูนยฯ ขุนแปะ พื้นที่รวม 400 ตารางเมตร 
- อิตาเล่ียนพาสเลย จัดทําโรงเรือนสาธิตที่ศูนยฯแมสะปอก ขนาด 5x24  เมตร จํานวน 3 โรง 

6.2)  สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีการปลูก ผักและสมุนไพร 
(1)  การฝกอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มผลผลิตพืชผักของเกษตรกร จํานวน 2 ครั้ง จํานวน

เกษตรกร 40 คน 
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(2) การฝกอบรมและศึกษาดูงานของเจาหนาที่ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบการผลิต
การตลาดและแปรรูปพืชผัก สมุนไพรและทีมงานยุคใหม ที่จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานครฯ 
และชลบุรี มีผูเขารวมจํานวน 31 คน 

 
(3) การสัมมนาพืชผักสมุนไพร เรื่อง ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2549 และแผนการปฏิบัติงานป พ.ศ.

2550 จํานวน 157 คน 

6.3)   การรวบรวมขยายพันธุและการใชประโยชนจากสมุนไพรทองถิ่นบนพื้นที่สูง 
(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 ครั้งมีผูเขารวม 102 คน 
(2) จัดทําเวทีชุมชน 1 ครั้ง มีผูเขารวม 16 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) สํารวจศึกษารวบรวมองคความรูจากสมุนไพรทองถิ่น 1 แหง ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวย
สมปอย  จํานวน  56  ชนิด  จาก ปาชุมชนหมู 8 และ หมู 9 

(4) สนับสนุนการจัดทําแปลงรวบรวมและขยายพันธุ 2 แหง คือ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะและ 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ 

6.4)  พัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร (กําจัดโรค-แมลง) 
6.5)  จัดทํารายงานสมุนไพรทองถิ่นตามพื้นที่ที่สํารวจ จํานวน 1 เลม ของศูนยพัฒนาโครงการหลวง  

หวยสมปอย 

“เสนือซือ” ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยสมปอย 
วิธีการใช สุมไฟหรือทุบๆ ใสรังไก ไลมดและแมลง 

การจัดทําเวทีชุมชน 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยสมปอย 
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4.1.3 การสนับสนุนการลดการใชสารเคมีบนพ้ืนที่สูงและพัฒนามาตรฐานระบบคุณภาพผลผลิต 

วัตถุประสงค 
1) สงเสริมกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีในการลดการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร 
2) เฝาระวัง สํารวจและวิเคราะหปริมาณสารเคมี และจุลินทรีย ในแหลงน้ําที่สําคัญของ ชุมชน

ที่มีการผลิตพืช และเลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการหลวง 
3) ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการจัดการระบบคุณภาพผลผลิตภายใตนโยบายอาหารปลอดภัย 

รวมท้ังการรับรองแหลงผลิต (GAP) และรับรองระบบการผลิตอาหารปลอดภัย (Food 
Safety) ในพื้นที่โครงการหลวง 

ผลการดําเนินงาน 

1. การลดการใชสารเคมีเกษตรบนพ้ืนที่สูงอยางย่ังยืนและการเฝาระวังแหลงน้ํา 
(1)  การเก็บตัวอยางน้ําและการวิเคราะหตัวอยางน้ําในพ้ืนที่โครงการหลวงจํานวน 4 สายน้ํา 3 

ฤดู 18 ตัวอยาง พบวาตัวอยางน้ําทั้งหมดมีความปลอดภัยไมพบสารเคมีเกษตรตกคาง  

 
 
(2) การประชุมแจงผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในแหลงน้ําแมสา แมกลาง แมวาง และแมทา 

ซึ่งพบสาเหตุการปนเปอนเชื้อจุลินทรียในแหลงน้ําทั้ง 4 ลุมน้ํา และหาแนวทางแกไขรวมกับเกษตรกร 
 

จุดเก็บตัวอยางน้ําของน้ําแมกลาง จุดเก็บตัวอยางน้ําของน้ําแมวาง 
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2) การสงเสริมการพัฒนามาตรฐานระบบคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
2.1) การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพพืชผักและไมผลในพื้นที่โครงการหลวง 

(1) จัดทําเอกสารคูมือการเพาะปลูกท่ีดี (GAP) 5,000 ฉบับ 
(2) ฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อเปนวิทยากร ซึ่ง ระบบการเพาะปลูกท่ีดี จํานวน 2 ครั้ง ในเรื่อง 

ระบบการเพาะปลูกท่ีดีพืชผัก และเรื่อง ระบบการเพาะปลูกท่ีดีไมผล มีผูเขาอบรม 128 คน ทําให
เจาหนาที่สงเสริมผัก และไมผลไดทบทวนความรูในการเปนที่ปรึกษาในระบบ การเพาะปลูกท่ีดี และได
เรียนรูการเปนวิทยากร เพื่อใชในการฝกอบรมเกษตรกรของตนเอง 

(3) ฝกอบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง 36 แหง เรื่อง ระบบการเพาะปลูกท่ีดีพืชผัก 
ระบบการเพาะปลูกท่ีดีไมผล ระบบการเพาะปลูกท่ีดีสําหรับพืชผักสงออก มีผูเขารวมการอบรมท้ังส้ิน 
4,386 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) การตรวจแหลงผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรในระบบการเพาะปลูกท่ีดี โดยในป 
2550 ทางคณะผูตรวจรับรองภายในไดทําการตรวจแหลงผลิตของเกษตรกรจํานวน 298 ราย จําแนกเปน
พืชผัก จํานวน 198 ราย และไมผลจํานวน 100 ราย และในเกษตรกรจํานวน 298 ราย มีผูผานการ
รับรองโดยผูตรวจสอบภายในจํานวน 297 ราย มี 1 รายที่ไมผานการตรวจ เนื่องมาจากมีการใชสารเคมี
ที่โครงการหลวงหามใชกับพืชผัก  

 
เกษตรกร และเจาหนาท่ีสงเสริมผักของศูนยฯทุงหลวง ผูตรวจสอบภายในของโครงการหลวงกําลังตรวจ

แปลงของเกษตรกร 

เกษตรกรท่ีเขารวมการฝกอบรม 
เรื่อง ระบบการเพาะปลูกท่ีดีไมผล 

เกษตรกรท่ีเขารวมการฝกอบรม 
เร่ือง  ระบบการเพาะปลูกท่ีดีไมผล 
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(5) การรับรองแหลงผลิตและระบบผลิตตามมาตรฐาน GAPดานพืชผักโดยกรมวิชาการ
เกษตร เจาหนาที่จากรมวิชาการเกษตรไดใชวิธีการสุมตรวจระบบการเพาะปลูกท่ีดีพืชผักโครงการหลวง
จํานวน 2 ครั้ง ระบบการเพาะปลูกท่ีดีพืชผักของโครงการหลวงผานการรับรองของคณะกรรมการจาก
กรมวิชาการเกษตรแลว  และกรมวิชาการเกษตรกรไดจัดสงเอกสารใบรับรองระบบการผลิตโครงการ
ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ดานพืชผัก และสัญลักษณการรับรองสินคาเกษตรและอาหารกรม
วิชาการเกษตรแกมูลนิธิโครงการหลวงแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)  ฝกอบรมผูตรวจสอบระบบการเพาะปลูกท่ีดี GAP เรื่อง ภารกิจของผูตรวจรับรอง
ภายในระบบการเพาะปลูกท่ีดีพืชผักโครงการหลวมีผูเขารวมการฝกอบรมจํานวน 31 คน  

(7) การจัดทําฐานขอมูลในระบบ GAP อยูระหวางการใหนักวิจัยเขียนโปรแกรม GAP 
 

2.2)  การพัฒนาการจัดการโรงคัดบรรจุศูนยพัฒนาโครงการหลวงตามมาตรฐาน GMP และการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

(1) จัดทําคูมือ เรื่อง มาตรฐานโรงคัดบรรจุสินคาเกษตร (GMP) 200 เลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจรับรองแหลงผลิตและระบบผลิต 
มาตรฐาน GAPดานพืชผักโดยกรมวชิาการเกษตรท่ีศูนยฯขุนวาง 

การตรวจรับรองแหลงผลิตและระบบผลิตตามมาตรฐาน GAP 
ดานพืชผักโดยกรมวิชาการเกษตรในแปลงเกษตรกรท่ีศูนยฯแมโถ 
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4.1.4  การสนับสนุนการเตรียมความพรอมศูนยพัฒนาโครงการหลวงใหเปนศูนยการเรียนรูเพ่ือ
การพัฒนาพ้ืนที่สูงอยางย่ังยืน 

วัตถุประสงค  
  เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงใหเปนแหลงเรียนรูของการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน และ
พัฒนาผูรูในทองถิ่น ไดแก เจาหนาที่และเกษตรกรใหเปนวิทยากรถายทอดความรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการถายทอดความรูและสนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่
จําเปนตอกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ผลการดําเนินงาน 
  สํารวจเอกลักษณและความพรอมในการเปนศูนยเรียนรูของศูนยเปาหมาย พรอมทั้งวิเคราะห
เอกลักษณหรือจุดเดนของศูนย 18 แหง และเลือกดําเนินการใน 10 แหง ไดแก สถานีเกษตรหลวงอาง
ขาง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท สถานีเกษตรหลวงปางดะ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงปาเมี่ยง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมโถ ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหวยลึก ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ และศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และมี
สาระความรูจํานวน 15 เรื่อง ไดแก เรื่อง การปลูกผักอินทรีย การปลูกพี้ช การปลูกกีวีฟรุท การปลูก   
สตรอเบอรี่ การปลูกไมดอกเขตหนาว ระบบการจัดการคุณภาพพืช: GAP การปลูกพลับ การปลูก      
ไมตัดดอก: เบญจมาศ ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี : GAP พืชผักเขตรอน การปลูกกาแฟอราบิกา การ
ผลิตไมผลเขตรอน การผลิตไมผลขนาดเล็ก การปลูกวานิลลาในโรงเรือน การปลูกผักในโรงเรือนไมไผ   
การปลูกปาชาวบาน 

1) พัฒนาหลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคลองกับเอกลักษณของแตละศูนย และจัดเตรียมส่ือการสอน
ใหเหมาะสมจํานวน 10 แหง จํานวน 15 เรื่อง เพื่อเปนคูมือสําหรับวิทยากร 

2) คนหาและพัฒนาวิทยากรในทองถิ่นจาก 10 ศูนยและจัดทําทะเบียนวิทยากร จํานวน 83 คน 
เปนเจาหนาที่โครงการหลวง 38 คน เกษตรกร 45 คน พรอมทั้งจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเปน
วิทยากร จํานวน 31 คน 

3) สนับสนุนการจัดทําแหลงเรียนรูในลักษณะแปลงสาธิตและแปลงทดลองของศูนยเรียนรู      
แตละแหง ไดแก แปลงทดลอง 10 แปลง และโรงเรือน 15 โรง  

4) พัฒนาระบบการใหบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูใชประโยชนในการจัดศูนยเรียนรู    
โดยจัดหาโสตทัศนูปกรณ ส่ือ และวัสดุที่จําเปนตอการใหความรูของวิทยากรท้ัง 10 ศูนย 

5) สนับสนุนและประสานงานใหวิทยากรในแตละศูนย ไดจัดฝกอบรมถายทอดความรูใหกับ
เกษตรกรในพื้นที่  จํานวน   13  ครั้ง  มีผูรับบริการ 355 คน 
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การสนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง 
4.1.5 การสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม 

วัตถุประสงค   
1)  พัฒนาการรวมกลุมของชุมชน รวมทุนรวมแรงพัฒนาการผลิต การเขาถึงแหลงทุน/องคความรู 
2)  สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางชุมชน 

 

ผลการดําเนินงาน 
1)   การสํารวจและเตรียมชุมชนเพื่อพัฒนาเปนชุมชนเขมแข็ง 

(1)  สํารวจขอมูลพื้นฐานภาคสนามชุมชนเปาหมาย 10 ชุมชน   
(2)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ใหแก

คณะทํางานโครงการฯ  จํานวน 1 ครั้ง ผูเขารวมประชุมจํานวน 25 คน 
(3)  จัดเวทีชุมชนเพื่อรวมวิเคราะหปญหาชุมชนในแตละชุมชน จํานวน 10 ครั้ง รวมผูเขารวม

จํานวน 302 คน 

2)   การจัดทําเกณฑวัดความเขมแข็งของชุมชน 
(1) จัดเวทีชุมชนเพื่อทดสอบเกณฑวัดความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง จํานวน      

2 ครั้ง รวมผูเขารวมจํานวน 66 คน 
(2) จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาเกณฑวัดความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 1 ครั้ง รวมผูเขารวมจํานวน 

36 คน 
3)  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนเขมแข็งโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

(1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมสมุนไพรชาเจียวกูหลัน 
จํานวน 1 ครั้ง รวมผูเขารวมประชุมจํานวน 20 คน 

(2) จัดอบรมใหความรูความเขาใจเรื่องกระบวนการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนแก
คณะทํางานและแกนนํา จํานวน 9 ครั้ง รวมผูเขารวมอบรมจํานวน 196 คน 

(3) จัดศึกษาดูงาน เรื่อง ชุมชนเขมแข็งและเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 ครั้ง รวมผูเขารวมดูงาน 
52 คน 
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(4) จัดประชุมคณะทํางานและประสานการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน จํานวน 10 ครั้ง ผูเขารวม
ประชุม 246 คน 

(5) จัดโครงการอบรมใหความรูดานอาชีพเสริมและอาชีพนอกภาคการเกษตร  จํานวน 10 ครั้ง   
ใน 10 ชุมชนเปาหมาย  ผูเขารวมอบรมจํานวน 247 คน 

(6) จัดโครงการอบรมใหความรู  เรื่อง องคกรพึ่งตนเอง / วิสาหกิจชุมชน / การจัดต้ังกลุม
สหกรณ จํานวน 10 ครั้ง  ใน 10 ชุมชนเปาหมาย  รวมผูเขารวมอบรมจํานวน 402 คน 

(7) จัดคายอาสาสมัครรักษาส่ิงแวดลอม  จํานวน 2 ครั้ง จํานวน 120 คน 
(8) จัดศึกษาดูงานหมูบานสะอาดและเศรษฐกิจพอเพียง 1 ครั้ง มีผูเขารวมดูงาน 30 คน 

4) การติดตามและประเมินผล 
(1) จัดประชุมและประเมินความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 10 ครั้ง ใน 10 ชุมชนเปาหมายรวม

ผูเขารวมประชุมจํานวน 200 คน 
(2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ความเขมแข็งของชุมชนโดยชุมชน จํานวน 1 ครั้ง มีผูเขารวม

กิจกรรม 100 คน 
5)   การอํานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ 

(1)  จัดประชุมคณะทํางานโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง  
(2) จัดอบรมเจาหนาที่และคณะทํางาน เรื่อง เทคนิคการพูดในท่ีชุมชน การใชเพลง เกมสและ

กลุมสัมพันธสําหรับการจัดฝกอบรมและการจัดกิจกรรมกลุม จํานวน 1 ครั้ง ผูเขารวมอบรม
จํานวน 15 คน 

(3)  ผลิตส่ือและวัสดุอุปกรณการรณรงคและประชาสัมพันธ  
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4.1.6  การสนับสนุนการพัฒนาเครอืขายเยาวชนบนพ้ืนที่สูง 

วัตถุประสงค  
1)  เพื่อสนับสนุน และปฏิบัติงานรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง  ในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน

รวมกัน  รวมทั้งการใหคําปรึกษาแนะนํา  และติดตามผลการปฏิบัติงาน 
2)  พัฒนาความรูดานอาชีพแกเยาวชนใหมีศักยภาพโดยปรับวิธีการทํางานของกลุมให

สอดคลองกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
3)  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายเยาวชน  ใหสามารถดําเนินกิจกรรมในดานการ

พัฒนาคน อาชีพ สังคม  และชุมชนอยางตอเนื่อง 
4)  สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของกลุมฯ ในกิจกรรมการพัฒนาดานตางๆ เพื่อใหเกิด

ความเขมแข็ง และพึ่งพาตนเองได  

ผลการดําเนินงาน 
1) จัดงานและสัมมนาเพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณของเยาวชนบนพ้ืนที่

สูง จํานวน 1 ครั้ง มีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 205 คน ประกอบดวยเยาวชนจากพื้นที่โครงการหลวง  36 
ศูนย, พื้นที่ขยายผลงานโครงการหลวง 7 จังหวัด   และกลุมเยาวชนชนบนพื้นที่สูงจากหนวยงานตางๆ 

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการพัฒนาเครือขายเยาวชนบนพื้นที่สูงประจําปงบรปะ
มาณ พ.ศ. 2550  มีผูเขารวมประชุมทั้งส้ินจํานวน 40 คน จากหนวยงานพันธมิตรตางๆ ที่มีการ
ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงทั้งภาครัฐ เอกชน และเยาวชน  

3) จัดฝกอบรมแกนนําเยาวชนจากหนวยงานตางๆ ที่มีการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง 2 รุน โดยมี
ผูเขารวมอบรม 122 คน เปนเยาวชนจากพื้นที่โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง  และ
พื้นที่สูงอื่น ซึ่งเปนเยาวชนชาวเขาเผามง กระเหรี่ยง เยา ลีซอ ไทยใหญ มูเซอ ปะหลอง  และคนเมือง
บนพื้นที่สูง 

4) จัดฝกอบรมแกนนําเยาวชนใหมีทักษะในการบริหารจัดการกลุม มีผูเขารวมอบรมจํานวน 29 
คนโดยมีเยาวชนจากพ้ืนที่โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง  และพื้นที่สูงอื่น ซึ่งเปน
เยาวชนชาวเขาเผามง กระเหรี่ยง เยา ลีซอ ไทยใหญ  และคนเมืองบนพื้นที่สูง ซึ่งเปนเยาวชนท่ีคัดเลือก
มาจากการอบรมแกนนําเยาวชนท้ัง 2  รุน 

5) สนับสนุนใหเยาวชนจัดเวทีชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงจํานวน 13 ครั้ง มีผูเขารวม 279 คน 
6) กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเยาวชนในพื้นที่โครงการหลวง  จํานวน 9 กลุม/9 

กิจกรรม มีผูเขารวมกลุมทั้งหมด 214 คน ประกอบดวย 
(1) โครงการคายเยาวชนปาเกอญอตานยาเสพติด  เยาวชนศูนยพัฒนาโครงหลวงแมทาเหนือ 
(2) การคัดแยกและกําจัดขยะ  กลุมเยาวชนอาสาพัฒนาวังไผ  ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

หมอกจาม 
(3) การเพาะเห็ดนางฟา  กลุมเยาวชนบานใหมพัฒนา ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร   
(4) การเลี้ยงหนอนนก  กลุมเยาวชนบานแมสะปอก  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะปอก 
(5) การรวมกลุมออมทรัพย  เยาวชนบานแมแฮเหนือ  ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ 
(6) การรวมกลุมออมทรัพย  เยาวชนบานแมกลางหลวง  สถานีเกษตรหลวงอินทนนท 
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(7) แนะนําแนวทางการศึกษาตอของเยาวชน ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
(8) น้ําที่เหมาะสมกับการบริโภค  เยาวชนบานนอแล สถานีเกษตรหลวงอางขาง 
(9) การจัดการขยะอยางถูกวิธี เยาวชนบานหวยน้ําริน ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําริน 

7) จัดฝกอบรมทักษะในการพัฒนาอาชีพแกเยาวชน 2 หลักสูตร 
(1) จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงกระตายแกเยาวชนศูนยพัฒนาโครงการหลวง

แมทาเหนือ มีคนเขารวมอบรม 43 คน 
(2) จัดฝกอบรมเรื่องการพัฒนาอาชีพกลุมเยาวชนทําเครื่องเงิน แกเยาวชนศูนยพัฒนา

โครงการหลวงพระบาทหวยตม  มีผูเขารวมอบรม 25 คน 
8)   จัดคายเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุมเยาวชน 1 ครั้ง มีผูเขารวมจํานวน 52 คน เปน

เยาวชนจากพื้นที่โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง  และพื้นที่สูงอื่น ซึ่งเปนเยาวชนชาวเขา
เผามง กระเหรี่ยง เยา ปะหลอง มูเซอไทยใหญ  และคนเมืองบนพื้นที่สูง 

9)   การสัมมนาประจําปเครือขายเยาวชนและประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาเครือขาย 1 
ครั้งมีผูเขารวม 52 คน ประกอบดวยหนวยงานพันธมิตรตางๆ ที่มีการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงทั้งภาครัฐ 
เอกชน และเยาวชน 
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4.1.7  การสนับสนุนการฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการพัฒนางานหัตถกรรมในพ้ืนที่โครงการหลวง 

 วัตถุประสงค  
1)   เพื่อฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นดานงานหัตถกรรม  เพื่อใหชุมชนไดตระหนักถึงคุณคาของ

วัฒนธรรมชนเผา 
2)  เพื่อรวบรวมขอมูล  ศึกษา วิเคราะห ผลลัพธ  ปญหาและผลกระทบจากการพัฒนางาน

หัตถกรรม    นําไปสูกระบวนการจัดการความรูของชุมชนเพื่อความยั่งยืนตอไป 
3)  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการถายทอดเทคโนโลยีไปสูชุมชน  เพื่อใหชุมชนมีรายได   

สามารถพึ่งพาตนเองได   และผลิตภัณฑหัตถกรรมไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน       

ผลการดําเนินงาน 
1) สํารวจงานหัตถกรรมและสอบถามความตองการในการฝกอบรมในพื้นที่โครงการหลวง 

จํานวน 4 ครั้ง 
2) จัดฝกอบรมการผลิตงานหัตถกรรม  จํานวน 7 ครั้ง มีผูเขารวม 192 คน ประกอบดวย 

(1) การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาปกเยาณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคาจํานวนผูเขา
อบรม  22  คน 

(2) การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอกะเหรี่ยง ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวางจํานวน
ผูเขาอบรม  32  คน 

(3) การพัฒนาผาทอไทล้ือ  ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม  จํานวนผูเขาอบรม  
25   คน 

(4) การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอ ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม 
จํานวนผูเขาอบรม  21  คน 

(5) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาทอละวา  ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมลานอย 
จํานวนผูเขาอบรม  32   คน 

(6) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาทอกะเหรี่ยง  ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวง    
อินทนนท  จํานวนผูเขาอบรม  35  คน 

(7) การพัฒนาผลิตภัณฑจากไม ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร จํานวนผูเขา
อบรม  25 คน 
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3) จัดกิจกรรมการเยี่ยมเยือน  การใหคําปรึกษา การรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหผลลัพธ  
ปญหา  และผลกระทบจากการพัฒนางานดานหัตถกรรมของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและกลุมแมบาน 

(1) ติดตามผลการฝกอบรม จํานวน 5 ครั้ง 
(2) ติดตามผลรวมกับฝายหัตถกรรม มูลนิธิโครงการหลวง จํานวน 7 ครั้ง 

 
4) การพัฒนาผลิตภัณฑจากขนกระตายเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกเกษตรกรท่ีเลี้ยงกระตาย   

(1) การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑจากขนกระตายและการ
ทดลองผลิต 

(2) การฝกอบรมในการผลิตผลิตภัณฑจากขนกระตาย  จํานวน 2 ครั้ง  มีผูเขารวม 44 คน 
ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ  และศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) การสงเสริมการรวมกลุมงานหัตถกรรม 
(1) การประชุมเพื่อจัดต้ังกลุมและแตงต้ังกรรมการกลุมหัตถกรรม จํานวน 6 ครัง้มี

ผูเขารวมประชุม 121 คน 
(2) จัดศึกษาดูงานของกลุมแมบานบานบง ศูนยฯ แมทาเหนือ จํานวนผูเขารวมดูงาน 21 คน 
(3) การเพิ่มทักษะในการผลิตและการบริหารจัดการกลุมโดยการสัมมนาและศึกษาดูงาน

กลุมที่ประสบความสําเร็จ  1 ครั้ง จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  40  คน 
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4.1.8   การสนับสนุนการเตรียมความพรอมของชุมชนเพ่ือจัดการการทองเที่ยว 

วัตถุประสงค  
1)  สงเสริมใหชุมชนทองถิ่นสามารถบริหารจัดการ จัดรายการและบริการทองเที่ยวในพื้นที่ของ

ชุมชนไดอยางมีคุณภาพและรักษามาตรฐานไวได 
2)  สนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นมีทักษะ ความรูและประสบการณจริง ดานการทองเท่ียวโดย

กิจกรรมและความรวมมือของโครงการฯ กับพันธมิตรตาง ๆ  
3)  สรางสรรครายการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ อันกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนการสราง

ความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น 
4)  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนดานการทองเที่ยวใหสามารถสรางรายไดจาก

การบริการและจําหนายผลผลิตในทองถิ่น 

ผลการดําเนินงาน 
1) จัดทํา Website การทองเท่ียวในพื้นที่โครงการหลวง ชื่อ  www.thairoyalprojecttour.com 

ประกอบดวย การใหบริการดานขอมูล, การประชาสัมพันธสถานทีทองเที่ยว, นําเสนอตัวอยางโปรแกรม
ทองเท่ียวในพื้นที่ที่นาสนใจ, Gallery ภาพถายในพื้นที่โครงการหลวงท้ัง 36 แหง, web link ของ 
Website อื่นๆที่นาสนใจ และบริการแผนที่การเดินทางของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 36 แหง 

2) จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน 2 ครั้ง ในเรื่อง งานสาธิตพืชไรและการเกษตร โครงการหลวง        
และเรื่อง แนวทางความรวมมือเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวโครงการหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) จัดนิทรรศการ จํานวน 7 ครั้ง ประกอบดวย  
(1) งานสาธิตพืชไรและการเกษตรโครงการหลวง  
(2) งานดอยคําโครงการหลวง  
(3) งานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม ประจําป  
(4) งานพอขุนเม็งรายมหาราช ประจําป 2550  
(5) งานมหกรรมพืชสวนโลก  
(6) งาน Amazing Thailand Grand Sale 2007  
(7) งานโครงการหลวงเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ  
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4) พัฒนาศักยภาพของชุมชนดานการมีสวนรวมในการทองเที่ยว 
(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน จํานวน 2 รุน มีผูเขาประชุม 

97 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) จัดงานฤดูกาลทองเที่ยวโครงการหลวง ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 

(3) โครงการฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมชนเผา จํานวน 3 ครั้ง ประกอบดวย 
(3.1) พิธีกรรมสูขวัญชนเผา ณ บานปางคาใต อ.ปง จ.พะเยา 
(3.2) พิธีโลชิงชาชนเผาอาขา บานหวยศาลา บริเวณศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอก

จาม อ.แมอาย จ.เชียงใหม  
(3.3) โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและถายทอดวัฒนธรรมชนเผามงบานขุนวาง   

ณ หมูบานมงขุนวาง และศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
(4) จัดเวทีชุมชน จํานวน 2 ครั้ง มีผูเขารวม 130 คน  
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(5) พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 
(5.1) ฝกอบรมผูประกอบการในทองถิ่น เรื่อง คุณภาพบริการเพื่อการทองเที่ยว 2 ครั้ง มี

ผูเขารวม 62 คน 
(5.2) อบรมมัคคุเทศกนอย 3 ครั้ง มีผูเขารวม 112 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5.3) ฝกอบรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวแกนักพัฒนาสังคม จํานวน19 คน 
(5.4) เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลโครงการหลวงและการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง 

ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2006   
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4.1.9  การสนบัสนุนการดําเนินงานโครงการปาชาวบานในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมาร ี

วัตถุประสงค 
1) เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่เปนผูปลกู ดูแลรักษา และไดรับประโยชนจากไมที่ปลูกโดยตรง 
2) เพื่อเปนการอนรุักษ และฟนฟูตนน้ําลําธารในพื้นที่โครงการหลวง 

ผลการดําเนนิงาน 
1) ประชุมจัดทําแผนการปฏิบัติงานโครงการปาชาวบานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 

1 โครงการ มีผูเขารวมประชุมจํานวน 31 คน  
2) ประชุมคณะทํางานโครงการปาชาวบานฯ เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติงาน จํานวน 4 ครั้งมีผูเขารวม

ประชุม 166 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการปาชาวบานฯ จํานวน 1 ครั้ง 
4) จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปองกันและควบคุมไฟปาบนพื้นที่สูง ตามโครงการปา

ชาวบานฯ จํานวน 2 ครั้ง มีผูเขารวมอบรม 150 คน 

 
5) ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโครงการปาชาวบานฯ เรื่อง 

แนวทางพัฒนาการจัดการและผลิตกลาไมในโครงการปาชาวบานฯ มีผูเขารวมศึกษาดูงาน
จํานวน 30 คน 
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6) สนับสนุนการดําเนินงานของเกษตรกรตนแบบ จํานวน 5 ชุมชน เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใน        
การปลูก ดูแลรักษา และจัดการแปลงปลูกปาชาวบาน  

7) สนับสนุนกลุมชุมชนในการจัดการปาเพื่อใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ โดยดําเนินการใน
พื้นที่โครงการหลวง จํานวน 6 ศูนย พื้นที่ดําเนินการจํานวน 840 ไร 

8) จัดเวทีชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกับเจาหนาที่และเกษตรกรผูปลูกปาชาวบานเพื่อทราบ
ถึงการนําไมมาใชประโยชน ปญหา และอุปสรรคที่เกิดจากการปลูกปาชาวบานของเกษตรกรใน
แตละพื้นที่ เพื่อนําไปเปนแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโครงการปาชาวบานฯ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไดจัดเวทีชุมชน จํานวน 6 ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรม 185 คน 

9) สงเสริมการปลูกปาชาวบานและสนับสนุนกลาพันธุไมปาชาวบานใหกับศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง จํานวน 33 ศูนย  

10) ติดตามการดําเนินงานโครงการปาชาวบานฯ และแนะนําใหคําปรึกษาจํานวน 33 ครั้ง พบ
ปญหาท่ีแตกตางกันในแตละพื้นที่ แตก็มีบางพ้ืนที่ที่เกษตรกรใหความสําคัญกับการปลูกปา
ชาวบานมาก และตองการใหเจาหนาที่ไปติดตามการดําเนินงานบอยๆเพื่อแนะนําใหคําปรึกษา
แกเกษตรอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) สัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนและศึกษาดูงาน เรื่อง การดําเนินงานโครงการปาชาวบานฯ 2550 ณ 

สวนปาแมเมาะ องคการอุตสาหกรรมปาไม จังหวัดลําปาง มีผูเขารวมจํานวน 37 คน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมสัมมนาฯ ไดแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณจากการดําเนินงาน 
เสนอปญหา อุปสรรคพรอมทั้งรวมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานโครงการปา
ชาวบานฯ ใหมีประสิทธิภาพ และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการ แปรรูปไมเพื่อนําไปปรับ
ใชในการดําเนินงาน 
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ดําเนินการพัฒนาและสงเสริมกระบวนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากโครงการหลวง เพื่อ

นําไปปรับใชใหเหมาะสมกับทุนความรูและสภาพภูมิสังคมทองถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทางของโครงการหลวง โดยการรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
การเสริมสรางรายไดของครัวเรือน พัฒนาความเขมแข็งของชุมชน ตลอดจนสรางความสมดุลของ
ส่ิงแวดลอม โดยมีแนวดําเนินการที่สําคัญคือ 

1) จัดทําแผนชุมชนแบบบูรณาการบนพื้นฐานการศึกษาและวิเคราะหปญหาของชุมชนจาก
ฐานขอมูลภูมิสังคมโดยใชเวทีการมีสวนรวมของทุกภาคสวน   

2) นําผลสําเร็จของการพัฒนาในโครงการหลวงไปถายทอดสูชุมชน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิง
สาธิตในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการนําทุนความรูจากโครงการหลวงไปปรับใชอยางเหมาะสม   

3) ถายทอดองคความรูจากโครงการหลวงไปสูชุมชน ผสมผสานกับองคความรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นในแตละภูมิสังคมในชุมชนเปาหมายหลักของการพัฒนา และการสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพการผลิตเพื่ อใหไดมาตรฐานและการเพิ่มมูลคาสินคา รวมถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

4) สงเสริมองคกรพึ่งตนเองในระดับชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของชุมชนท่ียั่งยืนในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 แผนงานการขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงสูชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
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โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดําเนินงานวิจัย จํานวน 6 โครงการ ไดแก 

โครงการ หนวยงานรวมดําเนินการ พ้ืนที่ดําเนินงาน 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการขยาย
ผลโครงการหลวง ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551-
2554) 

กรมชลประทาน,กรมประมง,กรมพัฒนาท่ีดิน,กรม
สงเสริมการเกษตร ,กรมสงเสริมสหกรณ , กรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล,กรมทรัพยากรน้ํา, กรมปาไม, 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ,  กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช, สํานักงานการศึกษา
นอกโรงเรียน, กรมปศุสัตว 

พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง17 แหง 

2 .  การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศ (GIS) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 17 แหง 

3. การเสริมสรางประสิทธิภาพการขยายผล
ความสําเร็จของโครงการหลวง 

มูลนิธิโครงการหลวง, หนวยงานในพื้นที่ พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 17 แหง 

4. การสงเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวใน
พ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง   

มูลนิธิโครงการหลวง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
หนวยงานในพื้นที่,กรมพัฒนาท่ีดิน, 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 17 แหง 

5. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใน
พ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง 

มูลนิธิโครงการหลว,องคการบริหารสวนตําบลใน
พื้นที่,สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย 

พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 17 แหง 

6. การสงเสริมการปลูกปาชาวบานและการ
ปลูกหญาแฝกโดยกระบวนการมีสวนรวม 

มูลนิธิโครงการหลวง,ศูนยปฏิบัติการพัฒนาท่ีดิน
โครงการหลวง,สํานักงานพัฒนาท่ีดินในพื้นที่ 

พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 7 แหง 
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4.2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) 
(โครงการขยายผลโครงการหลวงสูพื้นที่ขยายผล 17 แหง) 

1) วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ  
(1) เพื่อใหการปฏิบัติการของโครงการขยายผลโครงการหลวงทุกพื้นที่สอดคลองกับแนวทาง

ของโครงการหลวงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 และแผนพัฒนาของจังหวัด 

(2) เพื่อบูรณาการกิจกรรมพัฒนาชุมชนของหนวยงานรัฐทั้งในระดับกรมและในระดับจังหวัดให
สอดคลองกับกิจกรรมขององคกรทองถิ่นและเอกชนในพื้นที่ 

(3) เพื่อใชเปนกรอบและตัวชี้วัดในการกํากับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2) เปาหมายของการพัฒนา   
(1) ประชาชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงมีการประกอบอาชีพโดยอาศัย

ฐานความรูจากโครงการหลวงที่มีการปรับใชอยางเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและภูมิปญญาเดิมของ
ทองถิ่นและสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเกษตรกรอยางนอยรอยละ 60  มีรายได
เพียงพอกับรายจายในระยะเวลาของแผน 

(2) ชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงมีความเขมแข็งโดยกระบวนการรวมกลุมและ
การจัดการกลุมเพื่อการพึ่งพาตนเอง  มีการจัดต้ังกลุมตนแบบในทุกพื้นที่โครงการ  ทั้งกลุมอาชีพ กลุม
สหกรณ กลุมเยาวชน กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และกลุมอนุรักษวัฒนธรรมของทองถิ่น   

(3) การบุกรุกพื้นที่ปาในพ้ืนที่โครงการลดลงอยางเปนรูปธรรม โดยการกําหนดเขตปาไมและ
พื้นที่ทํากิน และการจัดการเชิงพื้นที่ที่อาศัยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งการฟนฟูและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพอยูกับปาไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน  

 3) กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประกอบดวย 
3.1) ขั้นตอนการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของชุมชน 

(1) รวบรวมและสังเคราะหขอมูลทุติยภูมิ จากหนวยงานในสวนกลางและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ในพื้นที่ 

(2) จัดเวทีชุมชน เพื่อชี้แจงทําความเขาใจกับชุมชนเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการ
รวมทั้งเพื่อคนหาและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการของชุมชน 

(3) จัดประชุมกลุมยอย (Focus group) กับผูนําหรือแกนนําชุมชน ผูนําเกษตรกร กลุมเพื่อการ
พึ่งพาตนเองในชุมชน รวมทั้งประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อคนหาปญหาและ
ความตองการของชุมชน 

(4) นําผลการศึกษาและวิเคราะหสภาพพื้นที่มาประมวลและสังเคราะหในกรอบเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม การตรวจสอบยอนกลับ 
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3.2) ขั้นตอนการประชุมระดมความคิดในการพัฒนาเชิงบูรณาการ 
 ระดมความคิดเห็นรวมกับหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับพื้นที่และสวนกลางในการวิเคราะหถึง
ศักยภาพ โอกาส และขอจํากัดในการพัฒนาพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงทั้ง 17 พื้นที่ รวมั้งจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการในแตละพื้นที่  

3.3) ขั้นตอนการจัดทํา “ราง” แผนปฏิบัติการ 
(1) การสํารวจเพื่อศึกษาสภาพพ้ืนที่และรับฟงความคิดเห็นจากผูนําชุมชนนนในสภาพพื้นที่

จริงในพื้นที่บานหวยเปา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
(2) การประชุมคณะอนุกรรมการกํากับแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง โดยการรวมวิเคราะห

ขอมูลทางกายภาพและพื้นที่ตามกฏหมาย 
(3) การยกรางแผนปฏิบัติการพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง โดยจัดทํา “แผนปฏิบัติการพ้ืนที่

โครงการขยายผลโครงการหลวงหวยเปา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม” เปนตนแบบ 
(4) การยกรางแผนปฏิบัติการพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงเพิ่มเติมจนครบ 17 แหง โดยใช

แผนปฏิบัติการพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงหวยเปาเปนตนแบบ 

3.4) ขั้นตอนการมีสวนรวมในการพิจารณารายละเอียดแผนงานกิจกรรมและงบประมาณรวมกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(1) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีสวนราชการตางๆที่เกี่ยวของทั้งจากสวนกลางและผู
ปฏิบัติในพื้นที่เขารวมการสัมมนา จํานวน 25 คน ที่ประชุมรวมกันพิจารณารายละเอียด
แผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) 

(2) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของเขารวม จํานวน 12 
หนวยงาน รวม 40 คน ที่ประชุมไดรวมกันปรับแผนงาน กิจกรรม และงบประมาณของ
แตละสวนราชการใหถูกตองและเหมาะสม 

3.5) ขั้นตอนการอนุมัติแผนปฏิบัติการ 
(1) เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงตอคณะกรรมการ

ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) 
(2) นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อพิจารณาจําเสนอคณะรัฐมนตรี

ขอความเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับแผนปฏิบัติการและงบประมาณของโครงการ และ
ไดรับความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 

 

4.2.2 การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ของพื้นที่ขยายผล 17 แหงและพื้นที่
เครือขายการเรียนรู 44 แหง 

4.2.3   การเสริมสรางประสิทธิภาพการขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวง 
1)  จัดต้ังศูนยประสานงานโครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน 13  แหง   
2)  จัดทําแปลงสาธิตและฝกปฏิบัติในทองถิ่นในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว  จํานวน  53.96  ไร 
3)  จัดใหมีบุคลากรของสถาบันประจําอยูในพื้นที่ แหงละ 1 คน เพื่อทําหนาที่ประสานงาน

สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาชุมชน รวมทั้งรวมงานวิจัยและพัฒนาและรวมรวมขอมูล
ชุมชนอยางเปนระบบ 
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4.2.4 การสงเสริมการปลูกพืชและเล้ียงสัตวในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง   
1) จัดฝกอบรมและถายทอดความรูโดยใชองคความรูจากโครงการหลวงใน 17 พื้นที่ รวม 43 

ครั้ง  มีผูไดรับการถายทอดความรู  จํานวน 1,458   คน  รวมทั้งจัดทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการหลวง 
จํานวน 10  ครั้ง  มีผูรวมศึกษาดูงาน  จํานวน 317  คน 

2) จัดการอบรมถายทอดเทคโนโลยีการปลูกไมผลแกเจาหนาที่และเกษตรกร โดยชวยวิเคราะห
ความตองการฝกอบรมของชุมชน กําหนดหัวขอและเนื้อหาของการอบรม จัดทําการหนดการอบรม 
จํานวน 12 ครั้ง เรื่อง การปลูกไมผล,  การจัดการไมผลเขตรอน, การปลูกเสาวรสรับประทานสด,      
การจัดการหลังเก็บเกี่ยวเสาวรสรับประทานสด, การตัดแตงและขยายพันธุมะมวง,การปลูกสมโอและลิ้นจี่ 
และการดูแลรักษา การตัดแตงกิ่งและขยายพันธุไมผล ผูเขาอบรม จํานวน 431 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพดานการปลูกไมผลของเกษตรกรตามความตองการของโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงตางๆ โดยทําหนาที่ วิเคราะห ใหคําปรึกษา และติดตามใหคําแนะนําแกเจาหนาที่
และเกษตรกรในดานตางๆ เชน การจัดทําแปลงสาธิต  การตรวจเยี่ยมแปลงไมผลของเกษตรกรเพื่อให
ความรู และการจัดหายอดพันธุไมผลสนับสนุนใหเกษตรกร    

4) จัดทําเวทีชุมชน เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว เมื่อวันที่ 
15 มีนาคม 2550 ณ โครงการขยายผลฯ หวยเขยง 

5) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของในการกํากับดูแล และสนับสนุน ติดตามความกาวหนา
ปญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) งานจัดหาและสนับสนุนปจจัยการผลิตสัตว 
7) จัดฝกอบรมใหความรูการเลี้ยงสัตว เรื่องการเล้ียงกระตาย และการเล้ียงสุกรแบบเกษตร

ธรรมชาติ รวมจํานวน 7 ครั้ง มีผูเขารวมทั้งส้ิน 215 คน 
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8) สาธิตการเล้ียงสัตว ในพื้นที่โครงการขยายผลฯ จํานวน 4 แหง ไดแก ปากลวย, แมมะลอ, 
คลองลาน และโปงคํา  

9) จัดฝกอบรม  เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิกาและการผลิตกาแฟอินทรีย  
เจาหนาที่สงเสริมและเกษตรกรผูปลูกกาแฟอราบิกาในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน 3 
แหง ไดแก โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง,ปาแป, และปางมะโอ 

10) การฝกอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มผลผลิตพืชผักของเกษตรกร จํานวน 3 ครั้ง จํานวน
เกษตรกร 60 คน ในโครงการขยายผลฯบานปางมะโอ, โครงการขยายผลฯบานปางแดงใน, และ 
โครงการขยายผลฯบานหวยเปา 

 

 
 

11)  จัดทําเวทีชุมชนในเรื่อง การรวบรวมขยายพันธุและการใชประโยชนจากสมุนไพรทองถิ่นบน
พื้นที่สูง ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 5 แหง มีเกษตรกรเขารวม 114 คน 

 
12)   สํารวจศึกษารวบรวมองคความรูจากสมุนไพรทองถิ่น ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง      

6 แหง ประกอบดวย โครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ, โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง, 
โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก, โครงการขยายผลโครงการหลวงโปงคํา, โครงการขยายผล
โครงการหลวงหวยเปา  และ โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี     
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13)    สนับสนุนการจัดทําแปลงรวบรวมและขยายพันธุพืชถองถิ่น 6 แหง ไดแก 
13.1)   โครงการขยายผลโครงการหลวงโปงคํา 
13.2) โครงการขยายผลโครงการหลวงถํ้าเวียงแก 
13.3)    โครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ 
13.4)    โครงการขยายผลโครงการหลวงปางแดงใน 
13.5)    โครงการขยายผลโครงการหลวงหวยเปา 
13.6)    โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง 

 

14)  จัดทํารายงานสมุนไพรทองถิ่นตามพื้นที่ที่สํารวจ จํานวน 4 เลม 
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             จุดเก็บตัวอยางนํ้าของ 
           โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี (ดอยชาง) 

   จุดเก็บตัวอยางนํ้าของโครงการขยายผลหวยเปา 

4.2.5 การรณรงคการลดใชสารเคมีเกษตรดวยกระบวนการมีสวนรวม 
การเก็บตัวอยางน้ําและผลการวิเคราะหตัวอยางน้ําในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง จํานวน 5 

พื้นที่ ไดแก วาวี (ดอยชางและดอยลาน) โปงคํา สะเนียน ถ้ําเวียงแก และหวยเปา จํานวน 33 ตัวอยาง 
อยูระหวางการวิเคราะหและแปรผลจากสถานบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 
 

การรณรงคลดการใชสารเคมีอยางมีสวนรวมของชุมชน 6 พื้นที่ ไดแก พื้นที่ขยายผลโครงการ
หลวงหวยเปา ดอยชาง ดอยลาน โปงคํา สะเนียน และถ้ําเวียงแก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.6 สงเสริมการรวมกลุมของชุมชนเพ่ือเปนองคกรพ่ึงตนเองและมีความสามารถในการเขาถึง
องคความรูและแหลงทุน 17  พื้นที่ จํานวน 136  กลุม  สมาชิกรวม  1,360  คน  

 
 
 
 
 
 
 

ผูเขาการเสวนาเรื่อง 
“แนวทางเกษตรปลอดภัย ใสใจสุขภาพ” 

ผูเขารวมการรณรงคลดการใชสารเคมีในพ้ืนท่ีขยายผล
โครงการหลวงหวยเปา 
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4.2.7  การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง 
1)  สนับสนุนใหเยาวชนจัดเวทีชุมชน ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง จํานวน 2 ครั้ง คือ โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงผาแตก และโครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน มีผูเขารวมกิจกรรม 38 คน 
2) กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเยาวชน  เปนกิจกรรมท่ีเยาวชนนําเอาปญหาและ

ความตองการในเรื่องตางๆ ของกลุมมาจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งแกกลุมเยาวชน จํานวน      
1 กลุม/1 กิจกรรม การเลี้ยงกระตาย โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก มีผูเขารวม 16 คน 

3) จัดฝกอบรมในพื้นที่โครงการหลวง และใชงบประมาณของโครงการฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อการพัฒนางานหัตถกรรมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 5 ครั้ง ในเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑจาก 
ผาทอ, การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาปกเยา, การพัฒนาผลิตภัณฑไมไผ,และการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา   
มีผูเขาอบรมทั้งหมด 125 คน  

4) กิจกรรมการเย่ียมเยือน  การใหคําปรึกษา การรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหผลลัพธ  
ปญหา และผลกระทบจากการพัฒนางานดานหัตถกรรมของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและกลุมแมบาน     
โดยติดตามผลการฝกอบรม จํานวน 2 ครั้งใน พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงคลองลานและ โครงการ 
ขยายผลถ้ําเวียงแก 

4.2.8 การสงเสริมการปลูกปาชาวบานและการปลูกหญาแฝกโดยกระบวนการมีสวนรวม 
1)  สงเสริมการปลูกปาชาวบานในพื้นที่ 17  แหง จํานวน 537 ไร  เกษตรกร 15 ราย จํานวน  

4,800  ตน   
2) สงเสริมการปลูกหญาแฝกในพื้นที่  17 แหง เนื้อที่จํานวน 30,018 ไร เกษตรกร  470 ราย จํานวน

กลาแฝก 8,244,200  กลา 
3) อบรมเกษตรกรเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานโครงการปาชาวบานฯในพื้นที่โครงการ 

ขยายผลโครงการหลวง จํานวน 5 ครั้ง มีผูเขารวมอบรม 210 คน  
4) สงเสริมการปลูกปาชาวบานและสนับสนุนกลาพันธุไมปาชาวบานใหกับโครงการขยายผล

โครงการหลวง จํานวน 3 ศูนย  
5) จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูก การขยายพันธุ การดูแลรักษา และการใชประโยชน

จากหญาแฝก  มีผูเขารวมอบรม จํานวน  77  คน 
6) จัดทําแปลงขยายพันธุหญาแฝก พืน้ที่ 1 ไร 
7) ผลิตส่ือในรูปแบบวีซีดี (VCD) เรื่อง  การรณรงคปลูกหญาแฝกในพืน้ที่สูง โดยทําเปนภาษา 

ชนเผา 6 ภาษา 
8)  จัดเวทีรณรงคและสงเสรมิการปลูกหญาแฝกในพื้นทีโ่ครงการขยายผลโครงการหลวง จํานวน 

4 ครัง้ 
9) สงเสริมการปลูกปาชาวบาน 537 ไร และรณรงคการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 

พื้นที่ 30,018 ไร 
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4.2.9 การประสานงานโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” 

วัตถุประสงค 
1.   เพื่อทําหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการในการอํานวยการและประสานการดําเนินงาน     

กับหนวยงานตางๆ ภายใตโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน 
2.  เพื่อรวบรวมขอมูลและจัดทําแผนปฏิบัติการของโครงการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของให

สอดคลองกับพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
3.  เพื่อสนับสนุนและประสานงานศึกษาวิจัยการฟนฟูความอุดมสมบูรณของสภาพปา ของชุมชน

บนพื้นที่สูงสําหรับใชประโยชนดานแหลงอาหาร 
4. เพื่อสนับสนุนการถายทอดและการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในพื้นที่

โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน  
หนวยงานรวมดําเนินงาน 
 กระทรวง เกษตรและสหกรณ   เป นหน วยง านรั บผิ ดชอบหลั ก ร วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กองทัพภาคที่ 3 โดยการสนับสนุนของสํานัก
ราชเลขาธิการ ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นที่แตละโครงการ  

พ้ืนที่ดําเนินงาน 
 ลุมน้ําของ, ลุมน้ําปาย, ลุมน้ําแมสะงา, ลุมน้ําแมสะมาด-  หวยหมากลาง จังหวัดแมฮองสอน 
ลุมน้ําแมหาด, ลุมน้ําปงนอย จังหวัดเชียงใหม ลุมน้ําแมคํา จ.เชียงราย ลุมน้ําขุนนาน จ.นาน ลุมน้ําภาค 
จ.พิษณุโลก และลุมน้ําลี จังหวัดอุตรดิตถ 

 

ผลการดําเนินงาน 
 5.1  การประชุมคณะกรรมการโครงการ “รักษน้ําเพ่ือพระแมของแผนดิน” ในระดับตางๆ 
เพ่ือกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินงาน  

1)  การประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 
ที่ประชุมไดพิจารณา ยกรางแนวทางการดําเนินงานของโครงการ  

2)  การประชุมคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการ  “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” 
ที่ประชุมไดมอบหมายใหหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณในระดับกรม ทําหนาที่ประสานงาน
ในระดับจังหวัดและกํากับการขับเคลื่อนงาน รวมทั้งไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานของโครงการโดย
ใหทําอยางคอยเปนคอยไป เปนการระเบิดจากภายใน และคํานึงถึงความตองการและศักยภาพของคน
และชุมชนและเนนการดําเนินการระยะยาวและใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

3)  การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ที่ประชุม
ไดใหพิจารณาความไดเปรียบของแตละพื้นที่ โดยใหคนหาจุดเดนของโครงการรายพื้นที่และกําหนด
กิจกรรมหลัก  กิจกรรมรองของพื้นที่ ที่สามารถแสดงใหเห็นถึงผลการอนุรักษน้ําและการท่ีคนอยูกับปา
ไดอยางยั่งยืน 

4)  การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ที่ประชุม
ไดพิจารณาความกาวหนาของการดําเนินงานดานตางๆของหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเห็นชอบแผน
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แมบทโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”  ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550-2554) โดยใหฝายเลขานุการ
ปรับปรุงรายละเอียดของโครงการ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความชอบตอไป 

 

5.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดและนําเสนอแผนงานและกิจกรรมของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 

1)  การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดและบูรณาการแผนปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานแตละ
จังหวัด”  เพื่อใหหนวยงานตางๆ ที่จะปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการในพื้นที่ไดเขาใจในวัตถุประสงค 
เปาหมาย แนวทางดําเนินงานของโครงการ  รวมทั้งใหผูปฏิบัติงานท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคได
รวมกันกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม ที่จะสงผลให
มีแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ปรากฏเปนรูปธรรม 

 
2)  การประชุมหนวยปฏิบัติการในแตละจังหวัด  เพื่อนําเสนอแผนงานและกิจกรรม 

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550-2554 ภายใตยุทธศาสตรของแผนแมบทโครงการ “รักษน้ํา
เพื่อพระแมของแผนดิน” 
                 3)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน และ
งบประมาณ โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”  มีเจาหนาที่ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของจาก
สวนกลางและสวนภูมิภาค   จํานวน 15 หนวยงาน เขาประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 156 คน 

  4)  การประชุมผูประสานงานในระดับจังหวัด 6 จังหวัด เพื่อปรับแผนงานและงบประมาณ 
ในแตละพื้นที่และทบทวนความไดเปรียบ จุดเดน การกําหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองของพื้นที่  
เพื่อใหมีความตอเนื่องกับการบริหารและพัฒนาตามแนวพระราชดําริและโครงการตามพระราชดําริเดิม 
การจัดกิจกรรมและงบประมาณตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของการปฏิบัติงานดานตางๆ    
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5) การประชุมหารือรวมกับผูแทนหนวยงานในสวนกลางของแตละกรมเพื่อปรับกรอบ
งบประมาณ ระยะ 5 ปพ.ศ.2550-2554 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนแมบทโครงการ “รักษน้ําเพื่อ
พระแมของแผนดิน” วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2550 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสํานักงาน
กรุงเทพฯ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร       

   6) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ของโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมาและใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดชี้แจงแผนงานและงบประมาณประจําป พ.ศ. 2551 ที่จะดําเนินงานในพื้นที่ 10 แหง รวมท้ัง
ใหเจาหนาที่สวนกลางและคณะทํางานในพื้นที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2551 
สําหรับเปนคูมือในการปฏิบัติงาน การติดตามและการประสานงานดานตางๆ   โดยมีเจาหนาที่ของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของจากสวนกลางและสวนภูมิภาค ( 6 จังหวัด) จํานวน 19 หนวยงาน เขาประชุมเชิง
ปฏิบัติการจํานวน 220 คน  โดยแบงกลุมตามพื้นที่ 6  จังหวัด ไดแก  จังหวัดแมฮองสอน   เชียงใหม   
เชียงราย   นาน   พิษณุโลก และ อุตรดิตถ  

 
5.3 การสํารวจรวบรวมขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดเวทีชุมชน การคัดเลือก

พันธุกรรมพืช-สัตว ดังนี้ 
 

สรุปการใชประโยชนจากปารอบชุมชนและการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นท่ี 4 ลุมนํ้า 
ประเภทการใชประโยชน 

ลุมน้ํา ชุมชน 
จํานวนพันธุ

พืช 
จํานวนผูมีสวน

รวม อาหาร สมุนไพร อื่นๆ 
ลุมน้ําของ หวยน้ําโปง 82 42 62 12 8 
ลุมน้ําแมสะงา รวมไทย 136 7 27 87 22 
ลุมน้ําปาย หวยเสือเฒา 170 24 60 71 39 
ลุมน้ําแมะ
มาด 

พอนอค ี 153 11 67 65 21 

 

 

5.4 สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติการเพาะขยายพันธุพืช 
  จากการศึกษาขอมูลการใชประโยชนจากปารอบชุมชนแลว  กระบวนการดําเนินงานขั้นตอไป 

คือ กําหนดชนิดพันธุพืชที่มี ศักยภาพตอการฟนฟูปาและชุมชนสามารถนํามาใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได แลวนํามาเพาะขยายพันธุในโรงเรือนเพาะชํา  สําหรับการนําไปฟนฟูในปาธรรมชาติ
รอบชุมชนและพื้นที่   รอบบานของเกษตรกรโดยจะมีการอบรมการเพาะขยายพันธุพืช แลวจากนั้น
ชุมชนจะจัดสรางเรือนเพาะชําสําหรับเพาะขยายกลาไม และมีอาสาสมัครดูแลเรือนเพาะชําของชุมชนใน
แตละพื้นที่  ดังนี้ 
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ชุมชน 
จํานวนเกษตรกร 
ที่เขารวมอบรม 

จํานวนอาสาสมัคร
ดูแลเรือนเพาะชํา 

ตัวอยางพืชที่นํามาเพาะ 

หวยน้ําโปง 33 5 มะไฟ มะขามปอม เมาสาย ไผ แดง มะขาม ขนุน มะมวง 
หวาย 

รวมไทย 22 9 ตะไครตน ยมหอม กอหลวง  ไกทราย ไกหลวง กาแฟ  
หวยเสือเฒา 24 4 มะมวงปา ลําไยปา หวาย ไมแดง บุก มะไฟปา เปลาหลวง     

หวาเขา มะแฟน 
พอนอค ี 65 8 ตองกอ เตาราง กอ ขนุน หวาย 

 

5.5 โครงการฟนฟูและอนุรักษกลวยไมทองถิ่นพ้ืนที่โครงการ “รักษน้ําเพ่ือพระแมของ
แผนดิน” จังหวัดแมฮองสอน 

1)  จัดงานวันรณรงคปลูกกลวยไมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ประกอบดวย เอื้อง
แซะ 600 ตน  รองเทานารีอินทนนท 400 ตน และกะเรกะรอนปากนกแกว 100 ตน 

2)  จัดงานวันรวมคืนกลวยไมสูปา  เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2550  มีผูเขารวมโครงการ 448 คน  ปลูกกลวยไมจํานวน 900 ตน ประกอบดวย เอื้องแซะ รองเทานารี
นนท ฟามุย และเอื้องคําผักปราบ  พรอมกันนี้ผูรวมงานไดกลาวถวายสัตยปฏิญาณที่จะอนุรักษกลวยไม
และความหลากหลายทางธรรมชาติของดอยเอื้องแซะอีกดวย  

3)  จัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด คือ 
- คณะกรรมการฟนฟูและอนุรักษกลวยไมทองถิ่น ลุมน้ําแมสะมาด-หวยหมากลาง        

มีผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอนเปนประธาน 
- คณะกรรมการอนุรักษความหลากหลายทางธรรมชาติดอยเอื้องแซะเอื้องลม              

มีผูใหญบาน บานพอนอคี เปนประธาน 
ผลจากการติดตามประเมินการรอดตายในชวงตนป 2551 พบวา กลวยไมที่นําคืนสูปามีอัตรา

การรอดตายกวารอยละ 70  และกลวยไมบางชนิด เชน เอื้องแซะ ออกดอกแลว 
 

 
 
 
 
 
 

  

วันรวมคืนกลวยไมสูปา  เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2550 
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    5.6 การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน   
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอํานวย
โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” และคณะกรรมการบริหารและกํากับโครงการ“รักษน้ําเพื่อพระ
แมของแผนดิน” รวมกับสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตาม รวบรวมและสรุป
รายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการในระดับตางๆเพื่อ
รับทราบและพิจารณาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานตามแผน  พรอมทั้ง
ติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่อยางตอเนื่อง 
                 1) การติดตามและตรวจราชการของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับพลเอก
นิพนธ  ภารัญนิตย ที่ปรึกษาโครงการพฒันาตามพระราชดําริ สํานักราชเลขาธิการ ตลอดจนอธิบดี  ผูวา
ราชการจังหวัด และผูแทนสวนราชการ ณ ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ  

 
2) จัดทําสรุปรายงานการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุน 
3) โครงการหลวง (กปส.) จํานวน 1 ครั้ง 
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ดําเนินงานในลักษณะเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน องคกรและชุมชนทองถิ่น เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  และถายทอดทุนความรูโครงการหลวงไปสูชุมชนบนพื้นที่สูงโดยรวม โดยดําเนินงาน
รวมกับหนวยงาน 3 หนวยงาน ไดแก  มูลนิธิโครงการหลวง,มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักบริการวิชาการ 
และ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานบิรหารงานการศึกษานอกโรงเรียน และเดินงานใน 44 พื้นที่ 

4.3.1 โครงการจัดการความรูและกระบวนการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สูงอยางย่ังยืน 
วัตถุประสงค  

1)  เพื่อศึกษารวบรวมและสังเคราะหองคความรูจากโครงการหลวงและนําไปขยายผล สงเสริมให
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนบนพื้นที่สูงใหเกิดการเรียนรู และนําไปปฏิบัติใหเกิด    
ความยั่งยืน 

2)  เพื่อการถายทอดองคความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูและ           
การอนุรักษส่ิงแวดลอมบนพื้นที่สูง  

3)  เพื่อเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหเกิดกระบวนการ
ถายทอดการเรียนรู และการจัดการความรูของชุมชนบนพื้นที่สูง  

 
ผลการดําเนินงาน 
 1)การเตรียมคน  

(1) สรางความเขาใจภาพรวมของโครงการกับบุคลากรของ 4 องคกรพันธมิตรทั้งผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะครูศศช.จาก 180 พื้นที่ โดยการประชุมสัมมนามีผูเขารวมประชุมจํานวน 257 คน  

(2) พัฒนาผูปฏิบัติงานคือครูศศช. และครูนิเทศก ทั้ง 44 ศูนย จํานวน 54 คน โดยการอบรม     
2 ครั้ง เพื่อใหครูไดมีความรูความเขาใจในการดําเนินงานโครงการ มีเทคนิควิธีการถายทอดองคความรู 
มีทักษะในการผลิตส่ือและมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

(3) ศูนย ศศช. ทั้ง 44 แหง ไดจัดต้ังกลุมผูสนใจเรียนรู และจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูเปน
ประจําทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีสมาชิกกลุมผูสนใจเรียนรูรวมท้ังส้ิน 1,026 คน หาก   
นับซ้ําจะมีผูรวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูจํานวน  7,182 คน ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกครั้งตองมีการเรียน
ภาษาไทยดวย 

2) การเตรียมพื้นที่ 
(1) จากการศึกษาวิจัยหารูปแบบการจัดการความรูบนพื้นที่สูงโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในปงบประมาณ 2549 นั้นผลการศึกษาทําใหไดเครือขายการจัดการ
ความรูบนพื้นที่สูงและไดพื้นที่สําหรับดําเนินงานโครงการจํานวน 180 หมูบาน ในพื้นที่สูง 13จังหวัด 

(2) ในปงบประมาณ 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ไดคัดเลือกหมูบานที่มีความพรอมที่จะ
ดําเนินการไดรวม 44 ศูนย จากเปาหมายเดิม 30 ศูนย ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย 
ลําพูน แมฮองสอน และพะเยา  

(3)  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและการศึกษานอกโรงเรียนไดรวมกันคัดเลือกและปรับปรุง
พัฒนาศูนย ศศช. ทั้ง44 แหง โดยไดแบงศูนยออกเปน 3 ประเภทดังนี้ 

 
4.3 แผนงานการจัดการองคความรูและการเสริมสรางเครือขายการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
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-  ศูนยตนแบบ  5  ศูนย (เปนศูนยสนับสนุนส่ือ/องคความรูฯลฯ) 
-  ศูนยหลัก      3  ศูนย (เปนศูนยที่มีครูนิเทศประจําอยูคอยชวยเหลือศูนยบริวาร) 
-  ศูนยบริวาร   36 ศูนย (เปนศูนยที่จัดกิจกรรมและจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน) 

3) การเตรียมวัสดุ/ส่ือ  
(1) สนับสนุนศูนย ศศช. จํานวน 44 ศูนย ใหมีความพรอมในทุก ๆ ดาน ทั้งวัสดุ /ครุภัณฑ/

สถานที่ ที่จะชวยอํานวยตอการจัดกระบวนการเรียนรู  
(2) จัดทําหลักสูตร/ส่ือการเรียนรูโดยใชองคความรูของโครงการหลวง เพื่อสนับสนุนการจัด

กระบวนการเรียนรูของครู ศศช. ได 23 เรื่อง  
(3) รวบรวมสื่อองคความรูโครงการหลวงจํานวน 17 เรื่อง สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ของศูนย ศศช. 44 แหง  
(4) จัดทําส่ือประชาสัมพันธโครงการหลากหลายรูปแบบ เชน website (www.hdkh.org) แผนพับ

โครงการ หมวก กระเปาเป และเส้ือ เปนตน  

4)  เตรียมแนวทาง/วิธีการ  
(1) สถาบันฯรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการศึกษาโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการ

ความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน โดยไดพัฒนาโมเดลการปฏิบัติการใน
ศูนยตนแบบ 2 แหง ซึ่งผลการศึกษาทําใหไดเครือขายการจัดการความรูในพื้นที่สูง 4 หนวยงาน ซึ่งเปน
ที่มาของโครงการ 

(2) สถาบันฯ จึงไดจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ 4 หนวยงานคือมูลนิธิโครงการหลวง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่ สู ง (องคการมหาชน ) สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 ซึ่งมีผูเขารวมเปนสักขี
พยานการลงนามจาก 4 หนวยงานรวมปฏิบัติงาน จํานวน 257 คน  

(3)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการในทุกๆดานที่สงเสริมใหการดําเนินงานโครงการ
จัดการความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน บรรลุวัตถุประสงคอยางดี มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  เชนระบบการจัดการความรู  ระบบการนิเทศ  ระบบการติดตามผล และ
ระบบการรายงาน เปนตน 

(4) จัดวางแนวทางการดําเนินงานไดแกการพัฒนาครู ศศช. การกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละ
หนวยงาน การปฏิบัติงานรวมถึงระบบการจัดการตางๆไดแก การเบิกจายงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑใหเกิดความคลองตัว ถูกตอง และเพื่อประโยชนตอการดําเนินงานรวมกับหนวยงานรวม
ปฏิบัติงาน  

5)  การจัดกระบวนการเรียนรู  ครู ศศช. ทั้ง 44 ศูนยจํานวน 54 คนไดจัดกระบวนการเรียนรูทั้งภายใต
ระบบเดิมของ ศศช. และ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูของโครงการหลวงในชุมชน  ซึ่งทั้ง 44 ศูนยฯ 
ไดจัดเปนประจําทุกเดือนๆ ละอยางนอย 1 ครั้ง โดยมีผูสนใจเขารวมกลุมเรียนรู กลุมละ 20 – 30 คน โดยมี
สมาชิกกลุมรวม 1,026 คน  
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6.) การนิเทศติดตามผล มีทีมนิเทศจาก 4 หนวยงานรวมปฏิบัติงาน รวมกันออกนิเทศตรวจเยี่ยมให
กําลังใจกับครูผูปฏิบัติงานใน 44 ศูนย เปนประจําเพื่อชี้แนะ แกไขปญหา ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันกับหนวยงานรวมปฏิบัติงาน 4 องคกร  และ  มีทีมผูเชี่ยวชาญออกนิเทศติดตามผล  การจัด
กิจกรรมการเรียนรูใน 44 ศูนย เปน 2 ระยะ ๆ ละ 2 เดือน คือ พ.ค. – มิ.ย.  และ ก.ค.  – ส.ค. 50  

7)  มอบใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประเมินผลโครงการระยะตน(2550)ในทุกๆประเด็นเพื่อนําผลการ
ประเมินมาแกไขและพัฒนาการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.  2551  

8) ผลที่ไดรับ 
(1)  ประชาชนในชุมชน 44 แหง จํานวน 1,026 คน ไดรวมกิจกรรมการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ 

เปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ทําใหมีความรูจากองคความรูของโครงการหลวง หากนับซ้ําต้ังแต
เดือนมีนาคม – กันยายน  จะมีผูเขารวม จํานวน 7,182 คน  

(2)  ประชาชนท่ีเปนสมาชิกกลุมทั้ง 1,026 คน มารวมเวทีทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เปนประจําโดย
การพบกันแตละครั้ง กิจกรรมการเรียนรูก็จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปตามความจําเปนและความตองการของ
ชุมชนนั้น ๆ ทําใหประชาชนมีการปรับตัว รับองคความรูใหม ๆ เพื่อไปปรับใชกับการดําเนินชีวิตได 
ทั้งนี้มีการเรียนรูภาษาไทยเปนประจําทุกครั้ง 
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ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) 

                             
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 การจัดเวทีชุมชน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  

“แมฟาหลวง” บานน้ําคะ ต.ผาชางนอย  
อ.ปง จ.พะเยา 

 

 
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  
“แมฟาหลวง” บานแมกลางหลวง   

อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม 

 

การจัดเวทีชุมชนเพื่อทําความเขาใจกับ
ชาวบานในการดําเนินงานโครงการ
จัดการความรูและกระบวนกาเรียนรู
เพื่อการพัฒนาพื้นท่ีสูงอยางยัง่ยืน 

 

การประชุมแกนนําในพื้นท่ีเพื่อ
สรางความเขาใจในการดําเนนิงาน

โครงการจัดการความรูและ
กระบวนกาเรียนรูเพื่อการพฒันา

พื้นท่ีสูงอยางยัง่ยืน 
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      กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูของครู ศศช. บนพื้นท่ีสูง   
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม/สัมมนาโครงการจัดการความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีสูงอยางยั่งยนื 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
กิจกรรมการเรียนรูเร่ืองการปลูกหญาแฝก
เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

 
 

กิจกรรมการเรียนรูเร่ืองการทาํฝายชะลอ
ความชุมช้ืน (Check-Dam) 

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการ
ดําเนินงานโครงการจัดการความรูและ

กระบวนการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สูงอยาง
ยั่งยืนและการสัมมนาเรื่อง ความรวมมือการ

จัดการความรูเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สูงอยางยั่งยืน 

 
การฝกอบรมเรื่อง เทคนิคการสอน วิธีการถายทอด
ความรู และวิธีการใชสื่อเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สูงอยาง

ยั่งยืน ระหวางวันที่ 24 – 28   
กุมภาพันธ 2550 
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สวนที่ 5 
ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ 
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5.1.1 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคล โดยการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรพรอมระบบ

สําหรับเจาหนาที่สถาบัน แยกตามคุณลักษณะไดดังนี้ 

- เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลประสิทธิภาพสูง สําหรับผูบรหิารจํานวน 7 ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลมาตรฐาน สําหรับเจาหนาที่จํานวน 27 ชุด 

- เครื่องคอมพิวเตอร Workstation สําหรับงาน GIS จํานวน 4 ชุด 
- เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 38 ชุด 

- เครื่องคอมพิวเตอร Notebook จํานวน 2 ชดุ 

- เครื่องพรินเตอรขนาด A3 จํานวน 1 ชุด 
- เครื่องฉายภาพ จํานวน 2 ชดุ 

5.1.2 ปรับปรุงระบบเครือขายหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแมขายและพัฒนาระบบเชื่อมตอ
เครือขายภายในสูระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ไดปรับปรุงระบบเครือขายพรอมติดต้ัง
อุปกรณตางๆ เพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1) อุปกรณ Gateway Router 1 ชุด 
2) อุปกรณ อุปกรณ Core Switch 1 ชุด 
3) อุปกรณ Edge Switch 1 ชุด 
4) อุปกรณ Firewall Server 1 ชดุ 
5) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 5 ชุด  
6) อุปกรณจัดเก็บขอมูล Disk Storage 1 ชุด 
7) อุปกรณ Tape Backup Library 1 ชุด 
8) โปรแกรมบริหารจัดการสํารองขอมูล 
9) ตูอุปกรณ (Rack) Qualink จํานวน 2 ตู 
10) อุปกรณ KVM Switch 1 ชุด 
11) อุปกรณสํารองไฟ 1 ชุด 
12) เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 ตัว 
13) อุปกรณดับเพลิง Non CFC  จํานวน  1 ชุด 
14) อินเทอรเน็ตความเร็วสูง (1 ป) 
15) อุปกรณ Fiber Converter  จาํนวน 2 ชุด 
16) ระบบเครือขายภายใน (LAN)  จํานวน 197 จดุ 
17) ยายสายใยแกวนําแสงจากจุดติดต้ังเดิมไปยังหองคอมพิวเตอรแมขาย จาํนวน 4 จุด 

 
 
 

 

5.1 แผนงานการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 
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5.1.3 พัฒนาระบบการใหบริการระบบขอมูลสารสนเทศผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ไดจัดทํา
ขอมูล GIS และนําเสนอผานระบบเครือขายอินทราเน็ตเพื่อใหผูใชงานไดสะดวกขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 4 ระบบ ไดแก ระบบบริหารงานโครงการ
และงบประมาณของสถาบัน  ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบัน ระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

5.1.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 7 หลักสูตร 176 คน ไดแก 
1) หลักสูตรการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2) หลักสูตรการใชงาน Ms. Excel ระดับกลาง 
3) หลักสูตรการใช Ms. PowerPoint เพื่อการนําเสนอขอมูล 
4) หลักสูตรการใชงาน Ms. Word ระดับกลาง 
5) Adobe Photoshop CS 
6) Introduction to Database and SQL 
7) Introduction to GIS 

5.1.6 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง (อยูระหวางการ
ดําเนินงาน) 

1) การศึกษาและสํารวจขอมูลประชากร รวมทั้งปจจัยพื้นฐานของชุมชน 5 จังหวัด 
2) การศึกษาและสํารวจขอมูลภูมิสังคม ประชากร สภาพเศรษฐกิจและสังคม พื้นที่ 17 แหง 
3) การศึกษาและสํารวจขอมูลภูมิสังคม ประชากร สภาพภูมิศาสตร เศรษฐกิจ 
4) สังคม และความตองการการเรียนรูของชุมชน 180 แหง 
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Website สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)  
www.hrdi.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) 
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5.2.1  การปรับปรุงระเบียบ 

1) ปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติงานโครงการหลวง พ.ศ. 2549 ซึ่งมีมติ
คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการรางระเบียบตามเสนอ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2550 

2) จัดทําระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 
2550 และคูมือนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

5.2.2  การจัดทํายุทธศาสตรและแผนดําเนินงานในพ้ืนที่เปาหมาย 
1)  จัดทํายุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ป(พ.ศ. 2550-2551) ซึ่งมีมติ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 
2)  จัดทําแผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวงระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดให

ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 
วัตถุประสงคของการจัดทํามี 3 ประการ คือ 

(1) เพื่อใหแนวทางปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาโครงการหลวงสอดคลองกับพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานไวกับโครงการหลวงและตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 

(2) เพื่อใหมีการกําหนดแผนปฏิบัติการของหนวยงานของรัฐ องคกรทองถิ่นและเอกชนท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง 

(3) เพื่อใชเปนกรอบในการกํากับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง 

กระบวนการจัดทํามี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  สังเคราะหแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2548-2551 
ขั้นตอนที่ 2  สังเคราะหการพัฒนาของรัฐจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
ขั้นตอนที่ 3  กําหนดคุณลักษณะและเปาหมายของแผนแมบท 
ขั้นตอนที่ 4  วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามแผนแมบท 

 3)  จัดทําแผนแมบทโครงการ “ รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่  22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

วัตถุประสงคของการจัดทํามี 3 ประการ คือ 
(1) เพื่อฟนฟูและอนุรักษสภาพปาตนน้ําลําธาร ใหสามารถเกิดประโยชนไดอยางยั่งยืน 

 (2) เพื่อพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชากรใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางพอเพียง 
      และมีความสมดุลกับส่ิงแวดลอม 

 (3) เพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีเครือขายการเรียนรูดวยตนเองอยางเหมาะสมภายใต 
       การสนับสนุนของรัฐและองคกรในทองถิ่น 
 
 

 

5.2   แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการบริหารงานขององคกร 



 

      
 

142

แผนการดําเนินงานในพื้นท่ีเปาหมาย

กระบวนการจัดทํามี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการ 
(2) ยกรางแผนแมบทโครงการ 
(3) การขออนุมัติโครงการ 

4)  จัดทําแผนปฏิบัติการขยายผลโครงการหลวงระยะ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) คณะกรรมการ
ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง(กปส) เห็นชอบ เมื่อ 17 กันยายน 2550 ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

 วัตถุประสงคของการจัดทํามี 3 ประการ คือ 
(1) เพื่อใหการปฏิบัติการของโครงการขยายผลโครงการหลวงทุกพื้นที่สอดคลองกับ

แนวทางของโครงการหลวงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองตอแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 และแผนพัฒนาของจังหวัด 

(2) เพื่อบูรณาการกิจกรรมพัฒนาชุมชนของหนวยงานรัฐทั้งในระดับกรมและในระดับ
จังหวัดใหสอดคลองกับกิจกรรมขององคกรทองถิ่นและเอกชนในพื้นที่ 

(3) เพื่อใชเปนกรอบและตัวชี้วัดในการกํากับและติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 

กระบวนการจัดทํามี 5  ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) การวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของชุมชน 
(2) การประชุมระดมความคิดในการพัฒนาเชิงบูรณาการ 
(3) การจัดทํา “ราง” แผนปฏิบัติการ 
(4) การมีสวนรวมในการพิจารณารายละเอียดแผนงาน กิจกรรมและงบประมาณรวมกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
(5) ขั้นตอนการอนุมัติแผนปฏิบัติการ 
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5.2.3  การพัฒนาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร 
1) การประชุมและพัฒนาเชิงปฏิบั ติ จํานวน 60 ครั้ ง ซึ่ ง

ประกอบดวย  
  (1) การประชุมผูบริหารสถาบัน จํานวน 36 ครั้ง 
  (2) การประชุมสํานักอํานวยการ จํานวน 21 ครั้ง 
  (3) การสัมมนาดานงานธุรการ จํานวน 1 ครั้ง 
  (4) การสัมมนาดานการเงิน  งานพัสดุ  และงานบุคคล 

จํานวน 1 ครั้ง 
  (5) การสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันป 2550 จํานวน 1 ครั้ง 

2)  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานธุรการ จํานวน 80 เลม  เพื่อสรางความเขาใจดานการ
จัดทําเอกสารของสถาบันแบหนวยงานภายใน-ภายนอกไดอยางถูกตอง ในการปฏิบัติงานดานเอกสารให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2551 ณ หองประชุมดอยคําศูนยฝกอบรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 

3)  การฝกอบรมการปฏิบัติงานขององคการมหาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   
จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 กมุภาพันธ พ.ศ. 2550 ณ หองประชุมทิพยพมิาน โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว 

4) การออกคําส่ังของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)  จํานวน 115 ฉบับ 
5) การออกประกาศของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จํานวน 41 ฉบับ 
6) การดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ของสถาบัน มีวัตถุประสงค เพื่อใหเกิดความสามัคคี ความ

ภาคภูมิใจความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของเจาหนาที่สถาบัน อีกท้ังสรางความพึงพอใจ ความประทับใจ
แกผูมาติดตองานและผูมาเยี่ยเยือนสถาบัน รวมไปถึงการมีสภาพแวดลอมที่ดีและเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรม 5 ส ที่ผานมามี ดังนี้ 

(1) ประชุมคณะทํางาน 5 ส จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ 27 
มีนาคม 2550 ณ หองประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(2) ทําความสะอาดครั้งใหญ (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550  
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5.3.1  การพัฒนาบุคลากรโดยฝกอบรมและสัมมนา 
1)  ความรูพื้นฐานทั่วไป เปนความรูสําหรับปฏิบัติงานใหบรรลุตามภารกิจ และทุกสํานักทราบ

และเขาใจตรงกัน จํานวน 21 ครั้งมผีูเขารวมอบรม 664 คน 
2) ความรูที่มุงภารกิจเฉพาะดาน ประกอบดวยความรูดานการบริหารจัดการ และดานการ

พัฒนาวิจัย  จํานวน 8 ครั้ง มีผูเขารวมสัมมนา 158 คน 
3) ความรูที่มุงภารกิจดานการพัฒนาพื้นที่สูง ประกอบดวย องคความรูของโครงการหลวง การ

จัดการความรูและการเขียนโครงการ เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งเทคนิค การรวบรวม
และสังเคราะหขอมูลเพื่อกการพัฒนาพื้นที่สูง จํานวน 8 ครั้ง มีผูเขารวม 167 คน 

5.3.2   การพัฒนาองคกร โดยการปรับโครงสรางองคกรและอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ และการ
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ไดแก ใบพรรณนาลักษณะงาน (JOB DESCRIPTINON) ตัวชี้วัด
รายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 

5.3 แผนงานการพัฒนาบุคลกร 
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ภาคผนวก 
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1. งบประมาณและสินทรัพย 

 สถาบันไดรับงบประมาณประจําป พ.ศ.2550 รวมทั้งส้ิน 168,813,700 บาท ดําเนินการภายใต 
3 ยุทธศาสตร และมีผลการเบิกจายงบประมาณคิดเปนรอยละ 82 ดังนี้ 
 

สรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร และผลการเบกิจายเงินงบประมาณ 

ผลการเบิกจาย 
ยุทธศาสตร 

งบประมาณรวม 
(บาท) รวม (บาท) รอยละ 

1. การวิจัยและพัฒนา 41,967,900 30,000,966.94 71.49 
2. การถายทอดความรูและเสริมสรางความ 52,454,100 37,362,739.29 71.23 

 เขมแข็งของชมุชน    
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพองคกรและ 74,391,700 71,487,294.38 96.10 
    บรหิารจัดการ    

งบประมาณรวม 168,813,700 138,851,000.611/ 82 
1/   ยังไมรวมงบประมาณที่เปนงบผูกพันตามสัญญาอีก 18,523,820 บาท (รอยละ 10.97) 
         

 
 
 

สัดสวนการใชจายงบประมาณแยกตามหมวดคาใชจายทางบัญชี 
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สินทรัพยและการเงิน 
 

งบประมาณแสดงฐานะการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

  หมายเหต ุ 2550 2549 

สินทรัพย     

สินทรัพยหมุนเวียน    

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 64,417,956.25 21,088,001.65 

 
ลูกหน้ีระยะส้ัน 4 5,026,913.89 144,438.00 

 
วัสดุคงเหลือ 5 842,177.97 585,702.64 

 
รายไดคางรับ 6 87,003.95 23,383.03 

 
คาใชจายจายลวงหนา - คาอินเตอรเน็ต  208,333.33 - 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  70,582,385.39 21,841,525.32 

สินทรัพยไมหมุนเวียน    

 
ลูกหน้ีระยะยาว  21,500.00 21,500.00 

 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 7 31,757,162.32 19,294,296.37 

 
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 8 2,028,584.25 2,201,609.25 

 
สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน 9 1,941,719.23 478,245.00 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  35,748,965.80 21,995,650.62 

รวมสินทรัพย  106,331,351.19 43,837,175.94 
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งบประมาณแสดงฐานะการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  

  หมายเหต ุ 2550 2549 

หนี้สิน     

หนี้สินหมุนเวียน    

 เจาหน้ี 10 14,153,279.06 1,527,555.59 

 คาใชจายคางจาย 11 8,887,169.78 2,402,233.65 

 เงินรับฝากและเงินประกัน 12 1,965,681.57 336,845.00 

 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 13 284,278.29 177,536.35 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  25,290,408.70 4,444,170.59 

สินทรัพยสุทธิ  81,040,942.49 39,393,005.35 

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน    

 ทุน 14 24,895,952.31 24,895,952.31 

 รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม 14 14,549,976.86 - 

 รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายปปจจบุัน 14 41,595,013.32 14,497,053.04 

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  81,040,942.49 39,393,005.35 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กลุมงานวิจัย 
 และพัฒนา  (13)  

ผูชํานาญการ  (1)  

เจาหนาที่ธุรการ  (2)  

  กลุมการพัฒนาความรวมมือ
กับตางประเทศ  (2) 

 ฝายคลัง  (6) 

ฝายพัสดุและอาคาร (6/12) 

 ฝายบุคคล  (3) 

  ฝายธุรการและ
ประชาสัมพันธ  (6) 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จาํนวนอัตรากําลงัโดยไมรวมผูอํานวยการและที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

เจาหนาที่ธุรการ  (2)  

ผูชํานาญการ  (1)  

ศูนยจัดการความรูและเครือขายการเรยีนรู 

 กลุมปฏิบัติงานสนับสนุน 
 โครงการหลวง  (8) 

 กลุมปฏิบัติงานขยายผล
โครงการหลวง (7) 

2. โครงสรางองคกรและอัตรากําลัง 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องคการมหาชน) 

คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผน คณะอนุกรรมการพัฒนาสารสนเทศและฐานขอมูลเพือ่การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

คณะอนุกรรมการกาํกับแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง คณะอนุกรรมการวิจัย 

คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

สํานักงานกรุงเทพฯ  (3) 
 ผูอํานวยการสํานักงาน 

  กลุมแผนงานและพัฒนาโครงการ (4) 

 กลุมติดตามและประเมินผล  (2) 

  ศูนยขอมูลและสารสนเทศ (8) 

เจาหนาที่ธุรการ  (2)  

   สํานักพัฒนา  (22) 

ผูอํานวยการสํานัก  

 สํานักแผนงานและสารสนเทศ  (17) 

ผูอํานวยการสํานัก  

   สํานักวิจัย  (19) 

ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสํานัก

     สํานักอํานวยการ (22/12) 

ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการสํานัก

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ รองผูอาํนวยการ   (1) 

หนวยตรวจสอบภายใน (3) 

สถาบันวิจัยและพฒันาพื้นที่สูง(องคการมหาชน)   (99) 

ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสถาบัน



3.  คณะกรรมกการสถาบัน 
1. หมอมเจาภีศเดช   รัชน ี

 

ประธานท่ีปรึกษาพิเศษ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ 
 

ท่ีปรึกษาพิเศษจากสถาบันการศึกษา 

3. รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน 
 

ท่ีปรึกษาพิเศษจากสถาบันการศึกษา 

4. รองศาสตราจารย ดร.พิทยา   สรวมศิริ 
 

ท่ีปรึกษาพิเศษผูทรงคุณวุฒิ 

5. ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย 
 

ท่ีปรึกษาพิเศษผูทรงคุณวุฒิ 

6. นายวุฒิพันธุ  วิชัยรัตน 
 

ท่ีปรึกษาพิเศษผูทรงคุณวุฒิ 

7. นายอําพน  กิตติอําพน 
 

ท่ีปรึกษาพิเศษผูทรงคุณวุฒิ 

8. ศาสตราจารยกําพล  อดุลวิทย 
 

ท่ีปรึกษาพิเศษผูทรงคุณวุฒิ 

9. นายปติพงศ  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา 
 

ประธานกรรมการ 

10. นายบรรพต   หงษทอง 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

กรรมการ 

11. นายปติพงศ  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

กรรมการ 

12. นายพงศโพยม วาศภูติ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

กรรมการ 

13 นายสมพล  พันธุมณี 
เลขาธิการ กปร. 

 

กรรมการ 

14 ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง 

 

กรรมการ 

15. ศาสตราจารย ดร.พงษศักด์ิ  อังกสิทธิ์ 
ผูทรงคุณวุฒิ ดานเกษตร 

 

กรรมการ 

16. พลเอกนิพนธ  ภารัญนิตย 
ผูทรงคุณวุฒิ ดานการพัฒนาสังคม 

 

กรรมการ 

17. รองศาสตราจารยดร.วิโรจ  อ่ิมพิทักษ 
ผูทรงคุณวุฒิ ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 

กรรมการ 

18. นายดุสิต  นนทะนาคร 
ผูทรงคุณวุฒิ ดานการบริหารจัดการ 

 

กรรมการ 
 

19. นายสุทัศน   ปล้ืมปญญา 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

กรรมการและเลขานุการ 
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5. คณะอนุกรรมการ 6 คณะ 
 

1) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 

(1) ผูอํานวยการสถาบัน เปนประธานอนุกรรมการ 

(2) นายดุสิต นนทะนาคร กรรมการผูทรงคุณวิฒิ เปนอนุกรรมการและที่ปรึกษา 

 (3) รองศาสตราจารย เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ เปนอนุกรรมการ 

 (4) นายปฏิญญา เหลืองทองคํา เปนอนุกรรมการ 

 (5) นายมนูญ สรรคคณากร เปนอนุกรรมการ 

 (6) เจาหนาท่ีท่ีผูอํานวยการมอบหมาย 1 คน เปนอนุกรรมการ 

 (7) ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

 (8) เจาหนาท่ีท่ีผูอํานวยการมอบหมาย เปนผูชวยเลขานุการ 

2) คณะอนุกรรมการพัฒนาสารสนเทศและฐานขอมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ประกอบดวย 

(1) ศาสตราจารย พงษศักด์ิ อังกสิทธิ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประธานอนุกรรมการ 

(2) รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง รองประธานอนุกรรมการ 

(3) นายเมธี เอกสิงห 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อนุกรรมการ 

(4) ผูชวยศาสตราจารย รัฐสิทธิ์ สุขะหุต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อนุกรรมการ 

(5) ผูแทนกรมพัฒนาท่ีดิน อนุกรรมการ 

(6) นายประกรรจ วัฒนภิญโญ 
มูลนิธิโครงการหลวง 

อนุกรรมการ 

(7) นายสุพรรณ กาญจนสุธรรม 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

อนุกรรมการ 

(8) นางสุชาดา ชยัมภร                                          
สํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน (องคการมหาชน) 

อนุกรรมการ 

(9) ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

(10) นายอินทร มาสุวรรณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) 

 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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3) คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผน ประกอบดวย 

(1) นายอําพน กิตติอําพน ประธานอนุกรรมการ 

(2) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง รองประธานอนุกรรมการ 

(3) ผูแทนกองทัพบก อนุกรรมการ 

(4) ผูแทนสํานักงบประมาณ อนุกรรมการ 

(5) ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส. อนุกรรมการ 

(6) ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการ 

(7) ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ อนุกรรมการ 

(8) รองศาสตราจารยฉลองชัย แบบประเสริฐ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อนุกรรมการ 

(9) ผูชวยศาสตราจารยพิทยา สรวมศิริ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อนุกรรมการ 

(10) รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง อนุกรรมการและเลขานุการ 

(11) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

(12) ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) 

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

4) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 

(1) นายเชาว อรรถมานะ ประธานอนุกรรมการ 

(2) นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต อนุกรรมการ 

(3) วาท่ี ร.ต.อรรณพ สูทกวาทิน อนุกรรมการ 

(4) นายพิสิษฐ พลรักษเขตต อนุกรรมการ 

(5) หัวหนาผูตรวจสอบภายใน เลขานุการ 

5) คณะอนุกรรมการกํากับแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนที่สูง ประกอบดวย 

(1) นายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา 
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

ประธานอนุกรรมการ 

(2) นายวิรัตน วัฒนศิริธรรม 
ท่ีปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

อนุกรรมการ 

(3) นายสุรชัย ศศิสุวรรณ                                    
ท่ีปรึกษาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ดานทรัพยากรน้ํา 

อนุกรรมการ 
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(4) นายณัฐวุฒิ อยูสมบูรณ                                             
ท่ีปรึกษาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ดานทรัพยากรน้ําบาดาล 

อนุกรรมการ 

(5) ผูแทนสํานักงบประมาณ อนุกรรมการ 

(6) ผูแทนกรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

อนุกรรมการ 

(7) ผูแทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

อนุกรรมการ 

(8) ผูแทนกรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

อนุกรรมการ 

(9) ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

อนุกรรมการ 

(10) ผูแทนกรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

อนุกรรมการ 

(11) ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

อนุกรรมการ 

(12) ผูอํานวยการสํานักพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

อนุกรรมการ 

(13) นายวีระพงษ เล่ือนประไพ 
ท่ีปรึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

เลขานุการและอนุกรรมการ 

(14) นางสุชาดา ชยัมภร ผูชวยเลขานุการและอนุกรรมการ 

6) คณะอนุกรรมการวิจัย ประกอบดวย 

(1) รศ.ดร. วิโรจ อ่ิมพิทักษ ประธานอนุกรรมการ 

(2) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง รองประธาน 

(3) รศ.ดร. พิมพใจ อาภาวัชรุตม อนุกรรมการ 

(4) ผศ.ดร. ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ อนุกรรมการ 

(5) ผศ.ดร. บุญวงศ ไทยอุตสาห อนุกรรมการ 

(6) รศ.ดร. พิทยา สรวมศิริ อนุกรรมการ 

(7) ดร. ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ อนุกรรมการ 

(8) ดร. อุณารุจ บุญประกอบ อนุกรรมการ 

(9) นางสาวสุรียวัลย เมฆกมล อนุกรรมการ 

(10) ผูอํานวยการสํานักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง อนุกรรมการและเลขานุการ 

(11) เจาหนาท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 



 

      
 

154

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

       
 

155

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.hrdi.or.th 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง(องคการมหาชน) 
65 หมู 1 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 

โทร 053-281238-40 โทรสาร 053-270725 

Highland Research and Development Institute(Public Organization) 
65 Suthep Road, Chiangmai,50200, Thailand 
Tel. 053-281238-40  Fax  053-270725 



 

      
 

156

 
 
 
 
 
 


