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ส่วนที่ 1 
สถานการณ์การปลูกฝ่ินและความจาํเป็นในการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน 

 
1.1 สถานการณ์การปลูกฝ่ินและความสาํเร็จของกระบวนการแก้ไขปัญหาในอดตี 

การปลกูฝ่ินบนพืน้ท่ีสงูของไทย เร่ิมมานานกวา่ 100 ปี และเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวเขา

เผ่าม้งและเย้า มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2490 โดยมีตลาดใหญ่ คือ โรงฝ่ินในประเทศและพืน้ท่ีใกล้เคียง 

ผลผลิตบางส่วนชาวเขาใช้เสพเอง ต่อมารัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาของฝ่ินท่ีเช่ือมโยงถึง

ปัญหาความมัน่คงของประเทศ จงึได้ประกาศให้การปลกูและเสพฝ่ินเป็นสิง่ผิดกฎหมาย  

ส่วนในการแก้ปัญหาการปลกูฝ่ิน รัฐบาลได้ดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองตลอดมา โดยใน

ระยะแรก มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ตํารวจตระเวนชายแดน และกรมประชาสงเคราะห์ เป็น

ผู้ รับผิดชอบ ตอ่มามีการขยายผลและดําเนินกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง ลําดบัเหตกุารณ์ดงันี ้

ในปี พ.ศ. 2508 – 09 กรมประชาสงเคราะห์ได้สํารวจสภาพเศรษฐกิจและสงัคมบนพืน้ท่ี

สงู รวมทัง้ได้มีการสํารวจฝ่ิน โดย United Nation Fund for Drug Abuse Control (UNFDAC) 

สนบัสนนุ ซึง่พบวา่มีการปลกูฝ่ินประมาณ 112,000 ไร่ ได้ผลผลติประมาณ 145 ตนั 

พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงโปรดเกล้าฯ จดัตัง้โครงการหลวงพฒันา

ชาวเขาขึน้ เร่ิมพฒันารูปแบบของการปลูกพืชทดแทนฝ่ิน และต่อมาขยายงานครอบคลมุการ

พัฒนาด้านเกษตร  สาธารณสุข  การศึกษา  ซึ่งบทเรียนของโครงการได้ให้ความรู้และ

ประสบการณ์แก่รัฐบาลและส่วนราชการในการพฒันานโยบายและกลยทุธ์การทํางานบนท่ีสงู

อยา่งยัง่ยืนด้วย  

พ.ศ.2516 สหรัฐอเมริกา และองค์การสหประชาชาติ ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย

ในการพัฒนาชาวเขาเพ่ือปลูกพืชทดแทนฝ่ิน เช่น โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขา 

(CRCD) ไทย-UNFDAC และโครงการพัฒนาลุ่มนํา้แม่แจ่ม  ณ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี

คณะกรรมการปราบปรามยาเสพตดิให้โทษ (กปส.) เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบโครงการ 

พ.ศ.2519 สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้รับ

การจดัตัง้และดําเนินการสํารวจพืน้ท่ีปลกูฝ่ินในประเทศไทยขึน้เป็นครัง้แรก ในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ

ในการปลกูฝ่ิน (76 พืน้ท่ี)  

พ.ศ.2520 มีรายงานผลการสํารวจพืน้ท่ีปลูกฝ่ินใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย 

เชียงใหม่ น่าน เหลือประมาณ 62,132 ไร่ และได้ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วย

ควบคุมยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (UNODC ในปัจจุบัน) และประเทศต่าง ๆ ในยุโรป 

ดําเนินการต่อเน่ืองในโครงการส่งเสริมการปลกูพืชทดแทนฝ่ิน (โครงการ HAMP) และโครงการ
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พืน้ท่ีสงู (Highland Development Project/Program/HDP) ต่าง ๆ เช่น โครงการไทยเยอรมนั 

(TG-HDP) โครงการไทย-นอร์เวย์ โครงการดอยยาว-ผาหม่น (DP-HDP) โครงการสามหม่ืน 

(SM-HDP) โครงการดอยแปเปอร์ (PP-HDP) โครงการ IPAD นอกจากนัน้ยงัมีโครงการความ

ช่วยเหลืออ่ืนท่ีตา่งประเทศช่วยเหลือ เช่น โครงการไทย-ออสเตรเลีย เป็นต้น 

ในระหวา่งปี พ.ศ.2527-2544 มีกรอบแผนแมบ่ทแก้ไขปัญหาบนพืน้ท่ีสงูหลายฉบบั เช่น 

แผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาพืน้ท่ีปลูกฝ่ินบริเวณภาคเหนือตอนบน แผนแม่บทเพ่ือการพัฒนา

ชุมชนสิ่งแวดล้อมและการควบคมุพืชเสพติดบนพืน้ท่ีสงู โดยรัฐบาลไทยสนบัสนุนงบประมาณ 

บุคลากร ฯลฯ เข้าร่วมดําเนินการ โดยมีการจัดองค์กรบริหารแผน ซึ่ง สมช. เป็นแกนกลางใน

สว่นกลาง และตอ่มามอบหมายให้ ทภ.3 เป็นหน่วยงานประสานงานในพืน้ท่ีภาคเหนือจนกระทัง่

ถึงปี 2544 โครงการพฒันาจงึปิดตวัลง 

ในปัจจบุนัการแก้ไขปัญหาการปลกูฝ่ินได้บรูณาการเข้าไปกบัการบริหารงานพฒันาตาม

ระบบปกติภายใต้ความรับผิดชอบของจงัหวดัและอําเภอ และมีโครงการพิเศษเสริมท่ีสําคญั คือ 

โครงการหลวง ครอบคลมุพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลําพนู และพะเยา และ

โครงการดอยตุง ครอบคลุมพืน้ท่ีจังหวัดเชียงราย และมีโครงการกําจัดพืชเสพติดท่ีเน้น

ดําเนินการตดัทําลายฝ่ิน ควบคูไ่ปกบัการบําบดัฟืน้ฟผูู้ เสพ 

 
1.2 ผลการดาํเนินงานลดพืน้ที่ปลูกฝ่ิน 

ประเทศไทยใช้เวลา 40 ปี ( พ.ศ. 2502 -พ.ศ.2546) จึงสามารถลดพืน้ท่ีปลกูฝ่ิน จาก 

112,000 ไร่ (ผลผลิต 145 ตนั) จนเหลือประมาณ 5,266 ไร่ (ผลผลิต 13.1 ตนั) ในปี พ.ศ. 2546 

และเหลือเพียงประมาณ 1,319 ไร่ (ผลผลิต 3.3 ตนั) ในปี พ.ศ. 2552 ซึง่ถือเป็นความสําเร็จท่ี

นานาชาติให้การยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินงานพฒันาพืน้ท่ีสงูอย่างยัง่ยืนตามแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการหลวง และโครงการ

พฒันาพืน้ท่ีสงู ของส่วนราชการและหน่วยงานช่วยเหลือภาคเอกชนและจากนานาชาติ ทําให้

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้รับการยกย่องจาก UN และโครงการหลวงได้รับรางวลัแม็กไซไซ 

และรางวลัอ่ืนๆอีกมากมาย ตอ่มาไทยได้มีการสรุปบทเรียน มีการเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์

การแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินไปยังประเทศอ่ืน ผ่านทางการจัดประชุมฝึกอบรม ดูงานซึ่งจัดโดย 

UNODC และหน่วยงานตา่งๆ ทําให้หลายประเทศสนใจและขอความร่วมมือ/ช่วยเหลือจากไทย

เพ่ือการแก้ไขปัญหาการปลกูพืชเสพตดิอยา่งตอ่เน่ือง 
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ความสําเร็จดงักลา่วทําให้ในปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ถอนประเทศไทยออก

จากประเทศท่ีเป็นผู้ผลติและลําเลียงยาเสพตดิรายสําคญั โดยมีเกณฑ์หลกั คือ พืน้ท่ีปลกูฝ่ินของ

ประเทศไม่เกิน 1,000 Hectare หรือ 6,250 ไร่ นอกจากนีป้ระเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก

ภาคีอาเซียน ก็ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือให้อาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติดในปี 

พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการลกัลอบปลูกพืชเสพติด และการจดัให้มีแนว

ทางการดํารงชีพอยา่งยัง่ยืนสําหรับกลุม่ผู้ เคยปลกูพืชเสพตดิมาก่อน 

 
1.3 สภาพแวดล้อมของการปลูกฝ่ินและเงื่อนไขในปัจจุบัน  

จากผลการสํารวจของสํานกังาน ป.ป.ส. ซึ่งได้เฝ้าติดตามการปลูกฝ่ินของชาวเขาบน

พืน้ท่ีสงูทัง้พืน้ท่ีปลกู พืน้ท่ีตดัทําลาย พืน้ท่ีคงเหลือและผลผลิตคงเหลือ โดยเปรียบเทียบระหว่าง

ปีเพาะปลกู 2544-2545 จนถึง 2551-2552 สามารถสรุปได้ดงัข้อมลูในตารางท่ี 1 ซึง่พบว่า ไทย

ประสบความสําเร็จอย่างมากในการลดพืน้ท่ีปลกูฝ่ินและผลผลิตฝ่ินในปี 2546-2547 เป็นต้นมา 

แต่มีแนวโน้มให้เห็นชดัเจนว่า ในระยะ 4 ปีท่ีผ่านมา พืน้ท่ีปลกูฝ่ินมีปริมาณเพิ่มสงูขึน้จาก 744 

ไร่ในฤดกูาลปลกูปี 2547/48 เพิ่มเป็น 984 ไร่ในฤดูกาลปลูกปี 2548/49 และเพิ่มมากขึน้เป็น 

1,445 ไร่ในฤดกูาลปลกูปี 2549/50 และเพิ่มมากยิ่งขึน้ถึง 1,800 ไร่ในฤดกูาลปลกูปี 2550/51 

สว่นในฤดกูารปลกูปี 2551/52 นัน้ ยงัคงมีพืน้ท่ีปลกูฝ่ินอยู่ถึง 1,319 ไร่ ซึง่สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้

พืน้ท่ีปลกูฝ่ินไมล่ดลงอีก อาจสรุปเง่ือนไขสนบัสนนุได้ดงันี ้ 

1) แรงจงูใจด้านราคา ท่ีผู้ปลกูได้รับผลตอบแทนจากการปลกูฝ่ินคอ่นข้างสงู โดยมีราคา

ขายส่งในประเทศ 40,000-70,000 บาทต่อจ๊อย และขายปลีกสูงถึง 100,000 – 

134,000 บาทตอ่จ๊อย (1 จ๊อย หนกั 1.6 กิโลกรัม) 

2) ความห่างไกลของพืน้ท่ีและการขาดโอกาสของเกษตรกรในพืน้ท่ีทรุกนัดาร ทําให้ขาด
แคลนด้านสาธารณูปโภค สาธารณสขุ การศึกษา และโอกาสในการประกอบอาชีพ 

รวมทัง้ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต ตลอดจนการคมนาคมไม่สะดวก และการกํากับ

ดแูล/ช่วยเหลือจากภาครัฐเข้าถึงได้ยาก  

3) การสนับสนุนทุนเทคโนโลยีและระบบตลาดจากบุคคลภายนอก การเข้าตดัฝ่ินใน

พืน้ท่ี พบวา่ การปลกูฝ่ินในยคุปัจจบุนัตา่งจากการปลกูในยคุก่อน โดยมีการใช้สปริง

เกอร์ สารเคมีกําจดัวชัพืช และปุ๋ ยเพ่ือเพิ่มผลผลติ ซึง่อาจได้ผลผลติสงูถึง 4 กิโลกรัม/

ไร่ จากท่ีผลผลิตฝ่ินโดยเฉล่ียเพียง 2.5 กิโลกรัม/ไร่เท่านัน้ นอกจากนีย้ังมีความ
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4) พยายามปลกูฝ่ินนอกฤดซูึง่ในปัจจบุนัยงัได้ผลผลติน้อยเพียง 0.5 กิโลกรัม/ไร่ เท่านัน้ 

แตก็่เป็นการเร่ิมต้นท่ีคอ่นข้างอนัตรายตอ่ประเทศ 

5) การปลกูฝ่ินในปัจจบุนัยงัมีการพฒันารูปแบบไปมากโดยมีทัง้ลกัษณะการปลกูหลบ
ซ่อนหรือปลูกในท่ีกําบงั ร้อยละ 80 ปลูกเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยกระจัดกระจาย

ขนาดไม่ถึง 1 ไร่ การปลกูหลายรุ่นในแปลงเดียวกนั การปลกูเป็นแถวเป็นแนวคล้าย

แปลงผกั ตลอดจนการปลกูปะปนกบัพืชสวนพืชไร่ ซึ่งสร้างความยากลําบากทัง้ต่อ

การสํารวจทางอากาศและการตดัทําลาย 

6) ปัญหาการดําเนินงานในระบบกลไกปกติของหน่วยงานรัฐ ซึ่งยังมีข้อจํากัดท่ีไม่

สามารถขจดัปัญหาได้อยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนเน่ืองจาก 

(1) ขาดกลไกท่ีเข้มแข็ง ท่ีมีศกัยภาพในการระดมทรัพยากร สรรพกําลงั และความ
ร่วมมือท่ีมากพอจากทุกภาคส่วนและทุกระดบัให้ดําเนินไปโดยพร้อมเพรียงกัน

และอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากส่วนราชการมีภารกิจอ่ืนสําคญั / เร่งด่วนกว่า ทําให้

ปัจจุบันสามารถบรรเทาและควบคุมปัญหาได้เพียงเฉพาะหน้าและมักเป็นท่ี

ปลายเหต ุ 

(2) การผลกัดนัให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเพิ่มขึน้ของพืน้ท่ีปลูก รวมทัง้ปริมาณฝ่ิน ยังไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควรในเร่ือง 

(2.1) การบูรณาการปัญหาฝ่ินฯ เข้าอยู่ในนโยบายการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิในระดบัชาต ิภาค จงัหวดัและพืน้ท่ี  

(2.2) การกําหนดเป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ กลวิธี มาตรการ/กิจกรรม รูปแบบ

การบริหาร / ดําเนินงาน การระดม สนับสนุนทรัพยากรมาใช้ในการ

แก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

(2.3) การศกึษาข้อมลูเก่ียวกบักลุ่มผู้ปลกู นายทุน ผู้สนบัสนนุ และปัจจยัท่ีเป็น

สาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําให้การปลูกฝ่ินกลับเพิ่มขึน้ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับ

กําหนดแนวทางป้องกนัและแก้ไขสาเหตขุองปัญหาให้ถกูต้องเหมาะสม 

(2.4) การเพิ่มมาตรการพฒันา (การให้ข่าวสาร การศึกษา การรณรงค์ การเฝ้า

ระวงั การพฒันาประชากรและพืน้ท่ีเป้าหมาย การเพิ่มขีดความสามารถของ

หน่วยปฏิบตั ิทัง้ในระดบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) และองค์กรภาค
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(2.5) ประชาชน (อปช.) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา และสมดุลกับ

มาตรการบงัคบัใช้กฎหมาย (จบักมุ ตดัทําลายฝ่ิน) เป็นต้น 

(2.6) การดําเนินการทางกฎหมายตอ่ผู้ปลกูและนายทนุท่ีเป็นรูปธรรม 

(3) เข้าถึงพืน้ท่ีได้ยากลําบาก เน่ืองจากข้อจํากดัเชิงเส้นทางคมนาคม รวมทัง้การขาด

แคลนปัจจัยสนับสนุนท่ีเอือ้ต่อการดําเนินงาน เช่น ยานพาหนะ เชือ้เพลิง 

บคุลากร เป็นต้น 
 

ตารางที่ 1 ผลผลิตฝ่ินคงเหลือจากการตดัทาํลายของประเทศไทย (ปี 2544 – 2552) 
 

ปี พืน้ที่ปลูกฝ่ิน 

ไร่) (

ผลผลติ  

กก.) 

พืน้ที่ตัด
ทาํลาย (ไร่) 

พืน้ที่คงเหลือ 

ไร่) 

ผลผลติคงเหลือ 

( ( (กก.) 

2544-2545 7,857 19,643 6,183 1,674 4,185 

2545-2546 5,266 13,165 4,795 471 1,136 

2546-2547 803 2,008 762 41 103 

2547-2548 744 1,860 689 55 138 

2548-2549 984 2,460 958 26 65 

2549-2550 1,445 3,611 1,373 71 178 

2550-2551 1,800 4,500 1,778 22 55 

2551-2552 1,319 3,298 1,272 57 143 
หมายเหต ุ: คา่คํานวณพืน้ฐานผลผลิตฝ่ินเฉลี่ยเท่ากบั 2.5 กิโลกรัมตอ่ไร่ 
 

สําหรับสถานการณ์การปลกูฝ่ินในปี 2552/53 นัน้ คาดว่ายงัคงมีความพยายามในการ

ปลูกฝ่ินเพิ่มมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากประชาชนบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีการปลูกฝ่ินยังคงยากจนและด้อย

โอกาส โดยเฉพาะในพืน้ท่ี 8 จงัหวดัในภาคเหนือท่ีมีการปลกูฝ่ินซํา้ซาก ได้แก่ จงัหวดัเชียงราย 

เชียงใหม่ ลําปาง น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก และกําแพงเพชร ครอบคลมุพืน้ท่ีใน 30 อําเภอ

60 ตําบล 127 หมู่บ้าน/ชมุชน ในจํานวนนีเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีมีการปลกูฝ่ินหนาแน่นมากกว่า 50 ไร่ ใน

พืน้ท่ี 7 อําเภอของ 4 จงัหวดัคือ จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งมีหมู่บ้านท่ีปลกูฝ่ินมากท่ีสดุ ( ร้อยละ 

74.10 ) รองลงมาคือ จังหวัดตาก (ร้อยละ 10.70 ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 6.24) และ

จงัหวดัเชียงราย (ร้อยละ 3.08 ) ตามลําดบั  
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สาํนักงาน ป.ป.ส. 

 

 

 

 จ.เชียงราย ประกอบดว้ย (1) อ.เวยีงป่าเป้า 
จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย (1) อ.ปาย 

พืน้ทีป่ลูกฝ่ินสําคญั ( อาํเภอทีม่ีการปลูกต่อเน่ือง /พืน้ที่ปลูกมากกว่า 50 ไร่ในห้วง 3 ปี / ด้อยโอกาส ) 
จ.เชียงใหม่ ประกอบดว้ย (1) อ.อมก๋อย (2) อ.เชียงดาว (3) อ.แม่แตง (4) อ.ไชยปราการ  
จ.ตาก  ประกอบดว้ย (1) อ.แม่ระมาด  
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1.4 ความจาํเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
สถานการณ์การกลบัไปสู่การปลกูฝ่ินเพ่ือการค้าของเกษตรกรในพืน้ท่ีด้อยโอกาส บน

พืน้ท่ีสูง โดยมีเง่ือนไขสนับสนุนหลายประการดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นอันตรายอย่างมาก

สําหรับประเทศ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ในการก่อปัญหาด้านเศรษฐกิจ สงัคม ความ

มัน่คงของประเทศและปัญหาการยอมรับของนานาชาติ รวมทัง้การปฏิบตัิตามกฎบตัรอาเซียน

ว่าด้วยเขตปลอดยาเสพติดอาเซียน หรือแม้แตก่ารปฏิบตัิตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลง

ไว้ตอ่รัฐสภา เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2551 ปรากฏการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า วิธีปฏิบตัิการ

ด้วยระบบปกติของหน่วยงานภาครัฐในระดบัพืน้ท่ีเพียงอย่างเดียวและยกเลิกการพฒันาเชิง

บรูณการบนพืน้ท่ีสงู น่าจะทําให้การป้องปราม การบงัคบัใช้กฎหมาย และการขจดัพืน้ท่ีปลกูฝ่ิน 

รวมทัง้การลดปัญหาสารเสพตดิของชาตไิมส่ามารถดําเนินการได้สําเร็จ การละเลยและปลอ่ยให้

เกษตรปลกูฝ่ินได้แม้ในพืน้ท่ีเล็กๆจะทําให้ปัญหารุนแรงมากขึน้อย่างทวีคณู และขยายตวัอย่าง

รวดเร็วและการแก้ไขปัญหาจะมีความยากลําบาก  

เพ่ือให้การแก้ไขปัญหามีความชดัเจน จําเป็นต้องจดักระบวนการทํางานในเชิงบูรณา

การท่ีครอบคลมุทัง้การพฒันาสงัคมและชุมชน และการบงัคบัใช้กฎหมาย โดยการพฒันาตาม

แนวทางของโครงการหลวงท่ีดําเนินงานพฒันาพืน้ท่ีสงูโดยอาศยัฐานความรู้ท่ีเหมาะสม ควบคู่

กบัการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน และการฟืน้ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ท่ีขบัเคลื่อนด้วยกระบวนการมีสว่นร่วมของหน่วยงานและชมุชนท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิด

การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
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ส่วนที่ 2 
กรอบนโยบายและแนวทางดาํเนินงาน 

เพื่อลดการเพาะปลูกฝ่ินและการพฒันาพืน้ที่สูงอย่างย่ังยืน 
 

เน่ืองจากแผนแม่บทนีจ้ะต้องสอดคล้องกบักรอบนโยบายของชาติและแนวทางบริหาร

ราชการแผ่นดินของรัฐบาล ตลอดจนต้องสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ฉบบัท่ี 10 ในองค์รวม จึงได้มีการศึกษารายละเอียดของแผนงานและนโยบายเหล่านี ้เพ่ือ

นํามาใช้เป็นกรอบนโยบายและแนวทางดําเนินงานของแผนแม่บทด้วย ซึง่ในท่ีนีจ้ะขอสรุปจาก

แผนงานและนโยบายของชาติไว้เป็น 2 กรอบคือ 1) กรอบนโยบายชาติด้านการลดพืน้ท่ีปลกูฝ่ิน 

และ 2) กรอบนโยบายชาตด้ิานการพฒันาท่ียัง่ยืน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 
2.1 กรอบนโยบายชาตด้ิานการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

1) นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
นโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิเป็นนโยบายท่ีสําคญัและเร่งดว่นประการ

หนึง่ของรัฐบาล ซึง่มาตรการแก้ไขปัญหายาเสพตดิของประเทศอยา่งหนึง่ คือการมุง่ลดหรือขจดั

พืน้ท่ีการปลกูฝ่ินให้หมดไป  

นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายการบริหาราชการแผ่นดินของ

รัฐบาลชุดปัจจุบัน ต่อท่ีประชุมรัฐสภาเม่ือวันจันทร์ท่ี 29 ธันวาคม 2551 กําหนดนโยบายท่ี

เก่ียวข้องกบัการแก้ไขปัญหายาเสพตดิใน 3 ข้อ คือ  

(1) นโยบายสงัคมและคณุภาพชีวิต ข้อ 3.5 นโยบายสวสัดิการสงัคม และความมัน่คง 

      ของมนุษย์ ข้อย่อยท่ี 3.5.7 เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบ 

      วงจร ทัง้ด้านการป้องกนั การปราบปราม การบําบดัรักษา การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ 

      ติดยาเสพติด ควบคู่กบัการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ และมี 

      การบงัคบัใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทัง้ขยายความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

      และนานาชาตใินการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

(2) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 5.6 ปรับปรุงกลไกการบริหาร 

      จดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมทัง้สร้างจิตสํานึกในการอนรัุกษ์และ 

      การใช้ประโยชน์ โดยให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ชมุชน ประชาชนและภาคีท่ี 

      เก่ียวข้อง ในรูปของสมชัชาสิ่งแวดล้อมมีสว่นร่วมบริหารจดัการ และจดัให้มีการใช้
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      ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเป็นกลไกกํากับให้เกิดการ 

      พฒันาท่ียัง่ยืน รวมทัง้สนองโครงการพระราชดําริด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

      และสิง่แวดล้อมทกุโครงการอยา่งจริงจงั 

(3) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ข้อ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ  

      แผน่ดนิ ข้อยอ่ยท่ี 8.1.2 สนบัสนนุการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้ 

      ยดึหลกัธรรมาภิบาลและปรับระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อ 

      ความต้องการของประชาชน ความรับผิดชอบตอ่ชมุชน และมีความโปร่งใสมากขึน้  

      โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลู และมีสว่นร่วมในกระบวนการวางแผนและ 

      การทํางานตลอดจนการจัดบริการสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

      และร่วมตดิตามตรวจสอบการดําเนินงานของท้องถ่ิน 

 
2) แผนบริหารราชการแผ่นดนิ 
รัฐบาลได้กําหนดแนวทางขบัเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด โดยสร้างความเช่ือมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2552 – 2554) เพ่ือให้มี

กรอบแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนและเป็นระบบ และขบัเคลื่อนการพฒันาไปสู่เป้าหมาย

ตามท่ีกําหนดไว้ โดยเช่ือมโยงกบัแผนบริหารราชการแผน่ดนิใน 4 นโยบาย ดงันี ้ 
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  (1) 

ข้อ 3.5 นโยบายสวสัดกิารสงัคม และความมัน่คงของมนษุย์ ข้อย่อยท่ี 7 เร่งรัด  

            การแก้ไขปัญหายาเสพตดิอยา่งเป็นระบบครบวงจร โดย 

1) ป้องกันมิให้กลุ่มเส่ียงเป็นเหย่ือยาเสพติดและส่งเสริมการบําบดัรักษาและ 

    การฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิโดยใช้กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน 

2) บริหารจดัการการแก้ไขปัญหายาเสพตดิอยา่งบรูณาการ ขยายความ ร่วมมือ 

    กบัทกุภาคี ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในการแก้ไขปัญหาควบคูก่บัการ 

    รณรงค์ป้องกนัและประชาสมัพนัธ์ปราบปรามผู้ ค้า ผู้ผลิต และผู้ นําเข้ายา 

    เสพตดิในทกุ ๆ ด้าน โดยใช้มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 

    อยา่งเป็นระบบ 
นโยบายเศรษฐกิจ (2) 
ข้อ 4.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ (ภาคเกษตร) 

1) สร้างความมัน่คงอาหาร โดยส่งเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ    

    การเรียนรู้และการพฒันาเกษตรทฤษฎีใหม่ สนบัสนนุการ ทําเกษตรอินทรีย์

 
แผนแม่บท 9 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 
 

    เกษตรผสมผสานท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของชมุชนเพ่ือลดการใช้สารเคมี  

    และจดัหาท่ีราชพสัดเุพ่ือสนบัสนนุโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

2) เร่งรัดการจดัหาแหลง่นํา้ ให้ทัว่ถึงและเพียงพอ รวมทัง้เพิ่มประสิทธิภาพการ 

    ใช้ทรัพยากรนํา้เพ่ือการผลิตทางการเกษตรโดยเน้นการเพิ่มสระนํา้ในไร่นา 

    และขดุลอกคคูลองเพ่ือบรรเทาอทุกภยัและภยัแล้ง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 

    จากนํา้ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัชนิดพืช เพิ่มพืน้ท่ีชลประทานทัง้ 

    ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนขยายระบบการกระจายนํา้  

    ในพืน้ท่ีชลประทานให้ใช้ ประโยชน์ได้เต็มศกัยภาพดํา เนินการจดัหานํา้  

    ให้กบัผู้ ใช้นํา้ทกุประเภท โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง  

    ทําการ ศกึษาสํารวจ ออกแบบ จดัหาท่ีดิน ตลอดจนก่อสร้างแหลง่นํา้ ระบบ 

    สง่นํา้ขนาดเล็กในพืน้ท่ีชมุชน รวมทัง้เร่งรัดพฒันาระบบกระจายนํา้ในพืน้ท่ี 

    ชลประทาน 
นโยบายที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมฯ  (3) 

1) อนรัุกษ์ฟืน้ฟแูละบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีดิน ป่าไม้ ท่ีตอบสนอง 

    ตอ่การพฒันาอยา่งยัง่ยืนและสอดคล้องกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) พฒันาและฟืน้ฟแูหลง่นํา้ เพ่ือเพิ่มนํา้ต้นทนุ เพิ่มประสิทธิภาพการกระจาย 

    นํา้บรูณาการนํา้ผิวดิน ใต้ดิน และกําหนดมาตรฐานพฒันา ระบบนํา้สะอาด 

    สนบัสนนุทกุภาคส่วน รวมทัง้มีกลไกบริหารจดัการทรัพยากรนํา้แบบบรูณา 

    การและมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 

3) สํารวจ จดัทําระบบฐานข้อมลู อนรัุกษ์ พฒันา และใช้ประโยชน์จากความ 

    หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสร้างความมัน่คงด้านอาหาร พลงังาน สขุภาพ  

    และสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจ บนฐานภมูิปัญญา และวฒันธรรมท้องถ่ิน ท่ีมี 

    การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทัง้ให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิด 

    ความปลอดภยัทางชีวภาพ 
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี(4) 

1) สนบัสนนุการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ยึดหลกัธรรมา 

    ภิบาลและปรับระบบการทํา งานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองตอ่ความ 

    ต้องการของประชาชน ความรับผิดชอบตอ่ชมุชน และมีความโปร่งใสมากขึน้  

    โดยให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
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    วางแผนและการทํางาน ตลอดจนการจดับริการสาธารณะร่วมกบัองค์กร 

    ปกครองสว่นท้องถ่ิน และร่วมตดิตามตรวจสอบการดําเนินงานของท้องถ่ิน 

2) บรูณาการความเช่ือมโยงของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาคสู ่

    ท้องถ่ิน โดยสนบัสนนุการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการผา่นกระบวนการ 

    จดัทําแผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัท่ีสอดคล้องกับแนวนโยบายของ 

    รัฐบาล แผนยทุธศาสตร์ระดบัชาติ และระดบัภาคตลอดจนเช่ือมโยงกบัแผน 

    ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและแผนชมุชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วม 

    ของทกุภาคสว่นในทกุขัน้ตอนของการจดัทําแผน 
 

3) กฎบัตรอาเซียนว่าด้วยเขตปลอดยาเสพตดิอาเซียน 
การประชมุสดุยอดผู้ นําอาเซียน ครัง้ท่ี 13 ณ ประเทศสงิคโปร์ เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

2550 ประเทศไทยได้ลงนามในกฎบตัรอาเซียนวา่ด้วยความเป็นประชาคมเดียวของอาเซียน (One 

Single Community) และประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันประกาศเป็นเขตปลอดยาเสพติด

อาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) โดยมีวิสยัทศัน์ คือ การดําเนินกิจกรรมการควบคมุยา

เสพติดท่ีผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ พร้อมทัง้ลดผลต่อเน่ืองต่างๆ ใน

เชิงลบอนัอาจเกิดขึน้กบัสงัคม ซึง่รวมถึงการลดลงอยา่งยัง่ยืนและมีนยัสําคญัในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) พืน้ท่ีปลกูพืชเสพตดิ 

(2) การผลติและการลําเลียงยาเสพตดิและอาชญากรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยาเสพตดิ 

การแพร่ระบาดของการใช้ยาเสพตดิ (3) 

โดยมีเกณฑ์วดัผล (Benchmark) ในระดบัภูมิภาค “ด้านพืน้ท่ีปลกูพืชเสพติด”ได้แก่ (1) 

พืน้ท่ีปลกูฝ่ินภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไม่มีนยัสําคญั (2) พืน้ท่ีปลกูพืชกญัชาภายในปี 

ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไมมี่นยัสําคญั (3) จดัให้มีหนทางการดํารงชีพอย่างยัง่ยืนสําหรับกลุม่ผู้ ท่ี

เคยปลกูพืชเสพตดิมาก่อน 

 
2.2 กรอบนโยบายชาตด้ิานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -2554) 
กําหนดกรอบแนวคดิการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี

ยทุธศาสตร์ของประเทศท่ีเก่ียวข้อง 3 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้ 

 
แผนแม่บท 11 
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แผนแม่บท 12 

1.1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็น
รากฐานที่ม่ันคงของประเทศ ตามแนวทาง  

(1) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  
(1.1) จดัให้มีกระบวนการเรียนรู้ในชมุชนอยา่งตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ  

(1.2) สนบัสนนุการจดัการองค์ความรู้และการทําวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้

ใหม่ท่ีสอดคล้องกบัความหลากหลายของทนุในชมุชน ควบคูก่บัการ

ฟืน้ฟคูวามรู้พืน้บ้าน  
(2) การสร้างความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน  

(2.1) สนบัสนนุให้ชมุชนมีการรวมกลุม่รูปแบบตา่ง ๆ  

(2.2) สนับสนุนการนําภูมิปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ินมาใช้ในการ

สร้างสรรค์คณุคา่ของสนิค้าและบริการท่ีมีโอกาสทางการตลาดสงู  
(3) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการอยู่ ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมอย่างสันตแิละเกือ้กูลกัน  
(3.1) สร้างความตระหนกัรู้ของชมุชนในคณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อวิถีชีวิตและการมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ 

ฟืน้ฟ ูและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่าง

มีประสทิธิภาพ  

(3.2) สนับสนุนกลไกชุมชนและเครือข่ายในการจัดการและปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเช่ือมโยงกบัการผลิตเพ่ือการ

ยงัชีพของชมุชนอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกําหนด

ขอบเขตท่ีดนิทํากินโดยการทําข้อตกลงกบัท้องถ่ิน  

1.2) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน ตาม
แนวทาง  

(1) การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้า
และบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย  
(1.1) การปรับโครงสร้างทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจยั และ 

         พฒันาอาหารปลอดภยัและสินค้าเกษตรท่ีไม่ใช่อาหาร เช่น สมนุไพร  

         เส้นใย เป็นต้น  

(1.2) การปรับโครงสร้างภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูและ 

        พัฒนาแหล่งท่องเ ท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้อง ถ่ิน 
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(1.3) การพฒันาปัจจยัสนบัสนนุการปรับโครงสร้างการผลิต เช่น การ 

        จดัระบบการใช้ท่ีดินและแหล่งนํา้ตามศกัยภาพของพืน้ท่ี และการ  

        พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนสง่ ภายใต้การมีสว่นร่วมของผู้ มี 

        สว่นได้เสีย  
1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการ

สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ตามแนวทาง  
การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ  (1) 
(1.1) สง่เสริมการมีสว่นร่วมในการจดัการทรัพยากร  

(1.2) พฒันาระบบการจดัการร่วมเพ่ืออนรัุกษ์และฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาต ิ 
การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่น  (2) 
(2.1) สง่เสริมการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างความมัน่คง

ของภาคเศรษฐกิจท้องถ่ินและชมุชน  

 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 10  
ในสาระของแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ รัฐบาลได้กําหนดแนวทางการเช่ือมโยง

การดําเนินงานของโครงการ กบัยทุธศาสตร์การพฒันาภาคเหนือและแผนพฒันากลุม่จงัหวดั ใน 

3 นโยบายสําคญั ดงันี ้ 
2.1) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของฐานการผลิตที่ มีความหลากหลาย 

คํานึงถึงผลประทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพ่ือความคงความเป็นฐานเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง 

(1) ขยายพืน้ท่ีปรับเปล่ียนระบบการผลติท่ีใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรท่ีมีศกัยภาพ

และโอกาสทางการตลาด สง่เสริมการวิจยัและพฒันาตอ่ยอด   

(2) 

2.2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
กระแสตลาด เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

(1) พฒันาสิง่อํานวยความสะดวกและระบบ Logistics รวมทัง้พฒันาและสร้างความ

เข้มแข็งผู้ประกอบการท้องถ่ิน 

(2) พฒันายกระดบัการท่องเท่ียวให้เท่าทนักระแสตลาดอยา่งมีคณุภาพ 

 

 
แผนแม่บท 13 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 
 

 
แผนแม่บท 14 

2.3) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง มีความม่ันคงและอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 

(1) ดแูล ป้องกนั แก้ไขปัญหาสขุภาพอนามยัท่ีมีความเสี่ยงสงู เช่น สขุอนามยัของแม่

และเดก็  

(2) ยกระดบัคณุภาพการศกึษา และขยายโอกาสการเข้าถึงแหลง่ความรู้ 

(3) เพิ่มประสทิธิภาพผลติภาพแรงงานให้สงูขึน้ 
2.4) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการ

พัฒนาที่นําไปสู่การพึ่งตนเอง มีภมูิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) สง่เสริมบทบาทและความสมัพนัธ์ท่ีดีของสถาบนัครอบครัวและชมุชน  

(2) เสริมสร้างความมัน่คงของชมุชนในด้านรายได้ ความรู้ สขุอนามยั ท่ีอยูอ่าศยั และ 

สภาพแวดล้อม 
2.5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่ งยืน เน้นการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล รวมทัง้เตรียมป้องกันและรับมือกับภัย
ธรรมชาต ิ

(1) สนบัสนนุการบริหารจดัการนํา้ในลกัษณะนิเวศวิทยาลุม่นํา้ 

(2) สร้างความรู้ ปลกูจิตสํานึกให้เกิดความตระหนกัถึงความสําคญัและผลกระทบ
จากการท่ีทรัพยากรธรรมชาตถิกูทําลาย สง่เสริมการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 

(3) การจัดองค์ความรู้ ผสมผสานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินในการคุ้มครองและใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(4) ให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการระบบการใช้ท่ีดินและแหล่งนํา้ให้เหมาะกบั
ศกัยภาพของพืน้ท่ี 

 
2.3 กรอบแนวทางดาํเนินงานพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินของชุมชนบนพืน้ที่สูง 
     อย่างยั่งยืน 

เพ่ือให้ชุมชนท่ีมีปัญหาปลกูฝ่ินซํา้ซากได้รับการสนบัสนุนและมีการพฒันาชีวิตความ

เป็นอยู่ให้ดีขึน้ และเกิดกระบวนการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว สามารถสร้างสงัคมแห่งการ

เรียนรู้ ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 รวมทัง้แผนบริหารราชการแผ่นดินและ

ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคเหนือและแผนพฒันากลุ่มจังหวดั ดงัได้สรุปไว้ข้างต้น จึงเห็นควร

กําหนดกรอบแนวทางการพฒันาเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินบนพืน้ท่ีสงู ดงันี ้ 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 
 

1) การปลกูฝ่ินเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมายและกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม 

ตลอดจนช่ือเสียงของประเทศ ดงันัน้ชุมชนจะต้องมีอาชีพทดแทนท่ีมัน่คง เหมาะสมต่อสภาพ

สงัคมทรัพยากรและสิง่แวดล้อม และมีรายได้เพียงพอตอ่การครองชีพ 

2) การวางแผนพฒันาจะต้องดําเนินการโดยชมุชนมีส่วนร่วมและดําเนินงานในเชิงบรูณา

การกิจกรรมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเน้นกระบวนการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชมุชน

ในการป้องกนัการปลกูพืชเสพติดและการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทัง้กระบวนการพฒันา

กลุม่พึง่พาตนเอง 

3) แนวทางการพฒันาจะยึดแนวทางของโครงการหลวงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมุ่งแก้ปัญหาความยากจนควบคูไ่ปกบัการฟืน้ฟสูภาพสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชมุชน 

4) การพัฒนาจะส่งเสริมทัง้อาชีพด้านการเกษตรและนอกภาคการเกษตร โดยฐานทุน

ความรู้และโอกาสทางการตลาด 

5) เพ่ือให้การพฒันาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดังบประมาณ การพฒันาจึง

จะดําเนินการโดยการสร้างเครือข่ายการพฒันาเป็นกลุ่มบ้าน (Cluster) โดยมีหมู่บ้านหลกัและ

หมู่บ้านรอง มุ่งพฒันาหมู่บ้านหลกัให้สําเร็จเพ่ือเป็นศนูย์เรียนรู้สําหรับขยายผลการพฒันาให้

เข้มข้นขึน้ตามศกัยภาพของชมุชน 

6) การพฒันาจะต้องสร้างกลไกในการบริหารจดัการพืน้ท่ีท่ีมีความยัง่ยืน โดยให้ชุมชน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบตัิ และการบริหารจัดการตัง้แต่

เร่ิมต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ชมุชนสามารถดําเนินการเองได้อย่างตอ่เน่ือง แม้สิน้ระยะเวลา

ของแผนแมบ่ทโครงการ 

7) ดําเนินงานในลักษณะโครงการ เพ่ือให้มีระยะดําเนินการท่ีชัดเจน มีวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และกําหนดกรอบการใช้งบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทําแผนแม่บทและ

จดัทําแผนปฏิบตักิาร ท่ีมีการประเมินผลตดิตามเป็นรายปี 
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ส่วนที่ 3 
กระบวนการจัดทาํแผนแม่บท 

 
เพ่ือให้กรอบแนวทางในการลดหรือขจดัพืน้ท่ีปลกูฝ่ินบนพืน้ท่ีสงูของประเทศ สามารถ

ดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และมีการพัฒนา

กระบวนการมีสว่นร่วมของหน่วยงานทัง้ระดบักระทรวง และระดบัพืน้ท่ีอยา่งเป็นรูปธรรม รวมทัง้

มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดกรอบแนวคิดและขัน้ตอนการจดัทําแผน

แมบ่ทดงันี ้

3.1 ลักษณะของแผนแม่บท 
1) เป็นแผนท่ีมุง่เน้นในการขจดัพืน้ท่ีปลกูฝ่ินซํา้ซากและหนาแน่นบนพืน้ท่ีสงูในภาคเหนือ

ของประเทศ  โดยใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่ง ยืนเข้าบูรณาการกับ

กระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายของรัฐ 

2) เป็นแผนแม่บทท่ียึดถือกรอบนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ
ติด กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 และแผนพัฒนา

ภาคเหนือและกลุม่จงัหวดั เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

3) เป็นการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการขยายผลความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแนวพระราชดําริของโครงการหลวงสูช่มุชนด้อยโอกาสบนพืน้ท่ีสงูของ

ประเทศ 

4) เป็นแผนพฒันาแบบองค์รวม ท่ีเน้นการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบตัิ

ในชุมชนพืน้ท่ีห่างไกลเพ่ือพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และความมัน่คง  

5) เป็นแผนแม่บทท่ีมุ่งเช่ือมโยงและบรูณาการกิจกรรมปกติของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้
พืน้ท่ีเป็นตวัตัง้ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในพืน้ท่ี  และเน้นการพฒันาบนฐานการวิเคราะห์ จดุเดน่ 

จดุด้อย และศกัยภาพความพร้อมของชมุชน 

6) แผนแม่บทมีระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี โดยดําเนินการในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 2 ปี (พ.ศ.2553-2554) และในแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 11 อีก 2 ปี (พ.ศ.2555-2556)  
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3.2 ขัน้ตอนการจัดทาํแผนแม่บท 
การจดัทําแผนแมบ่ทประกอบด้วยขัน้ตอนหลกัในการดําเนินการ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการปลูกฝ่ินและนโยบายรัฐในการแก้ไขปัญหา 

1.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน และเงื่อนไขในปัจจุบันที่ เป็น
สาเหตุและแรงจูงใจในการปลูกฝ่ิน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน

และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอยา่งยัง่ยืน โดยดําเนินงานดงันี ้

(1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านเศรษฐกิจสงัคม สิ่งแวดล้อมและโครงสร้าง

พืน้ฐานของพืน้ ท่ี เ ป้าหมาย  จากแหล่ง ข้อมูลต่าง  ๆ  เช่น  สํานักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) รายงานการศกึษา

วิจัยสภาพเศรษฐกิจและสังคมหมู่บ้านปลูกฝ่ินซํา้ซาก ปี 2550 ของ

สถาบนัวิจัยสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ข้อมูลจํานวนประชากรปี 2545 

ของกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ และรายงานเบือ้งต้นการสํารวจข้อมลู

เชิงเศรษฐกิจ และสงัคมของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู ปี 2551 ของสถาบนัวิจยัและ

พฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)  

(2) การจดัประชุมระดมความคิดจากผู้แทนในระดบัชุมชน และหน่วยงานใน

พืน้ท่ีเป้าหมาย โดยสํานกังาน ป.ป.ส. ภาค 5 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2551 

ณ โรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรในแต่ละพืน้ท่ี รวมทัง้เพ่ือประมวล

ประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชนพืน้ ท่ี เ ป้าหมายโดย

กระบวนการมีสว่นร่วม  
1.2) การศึกษานโยบายชาตแิละแนวทางดาํเนินงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  

ทําการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูเอกสารท่ีเก่ียวข้องใน 2 ประเดน็หลกัคือ 

(1) นโยบายชาตด้ิานการลดพืน้ท่ีปลกูฝ่ินและยาเสพตดิ และ 

(2) นโยบายชาตด้ิานการพฒันาพืน้ท่ีสงูอยา่งยัง่ยืน 

โดยมีแหล่งข้อมลูหลกัประกอบด้วยคําแถลงของนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เม่ือวนัท่ี 21 

ธนัวาคม 2551 ข้อตกลงเขตปลอดยาเสพติดอาเซียน รวมทัง้ศกึษาแผนบริหารราชการแผ่นดินท่ี

เก่ียวข้อง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ยทุธศาสตร์การพฒันาภาคเหนือ

และแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั ท่ีดําเนินการโดยสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช) ซึ่งได้สรุปประเด็นสําคัญไว้ในส่วนท่ี 2 แล้ว โดยรวมพบว่า รัฐได้ให้

ความสําคญักบัการลดและขจดัพืน้ท่ีปลกูฝ่ินโดยวิธีสร้างทางเลือกการประกอบอาชีพให้ชุมชน
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 พร้อมกับดําเนินการบําบดัฟื้นฟูแก่ผู้ เสพติด และกําจัดผู้ ค้า ผู้ มีอิทธิพลท่ีเก่ียวข้อง ส่วนการ

พฒันาพืน้ท่ีสงูอย่างยัง่ยืนนัน้ รัฐได้มุ่งประเด็นการพฒันาแบบองค์รวมทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นเคร่ืองมือขับ

เคล่ือนท่ีสําคญั 
1.3) การศึกษาบริบทในอนาคตของพืน้ที่ สูงที่ ได้รับผลกระทบจากกระแส

โลกาภวัิตน์  
โดยศึกษาจากเอกสารการวิจัย และจากรายงานการดําเนินงานของ

มลูนิธิโครงการหลวง และรายงานการวิจยัของสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู 

(องค์การมหาชน) พบว่า ปัจจบุนัเกษตรกรบนพืน้ท่ีสงู กําลงัประสบปัญหาจาก

กระแสโลกาภิวัตน์และการทําข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) มากพอสมควร  

ทําให้เกิดผลกระทบท่ีสําคญัด้านมิติเศรษฐกิจสงัคม ในแง่ของการต้นทุนการ

ผลิต ต้นทุนการขนส่งท่ีเพิ่มขึน้จากความผนัผวนของราคานํา้มนั การแก่งแย่ง

พืน้ท่ีทํากินในการปลกูพืชเศรษฐกิจ พืชอาหารและพืชพลงังาน ตลอดจนการใช้

สารเคมีเพิ่มขึน้ในกระบวนการผลิต นอกจากนีย้งัเกิดการเคล่ือนย้ายแรงงาน

ของชุมชนบนพืน้ท่ีสงูลงสู่ชุมชนเมืองเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว และมี

การเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาทดแทนแรงงานเดิม ในมิติ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดการบุกรุกพืน้ท่ีป่าเพ่ือเพิ่มพืน้ท่ี

การเกษตร มีการใช้ท่ีดินอย่างเข้มข้น นําไปสู่การพังทลายของหน้าดินและ

ปัญหาดนิโคลนถลม่ รวมทัง้การขาดแคลนนํา้ในฤดแูล้ง 
การศึกษาแนวทางการดาํเนินงานที่ประสบความสาํเร็จของโครงการหลวง 1.4) 
โดยศึกษาจากรายงานผลการดําเนินงาน คู่มือการปฏิบตัิงานและจากกรอบ

แนวทางการดําเนินงานของแผนปฏิบตัิการโครงการขยายโครงการหลวง ท่ีได้

ผ่านการอนมุตัิของ ครม. เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2550 และแผนแม่บทของ

โครงการหลวง (พ.ศ. 2550- 2554) ท่ีได้ผ่านการอนมุตัิของ ครม. เม่ือวนัท่ี 24 

กรกฎาคม 2550 

ขัน้ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT และยกร่างแผนแม่บท 
ดาํเนินการวิเคราะห์ SWOT โดยการเช่ือมโยงประเด็นการวิเคราะห์ข้อมลูจาก

ข้อ 1.1) ข้อ 1.2) ข้อ 1.3) และข้อ 1.4) เพ่ือกําหนดประเด็นหลกัในการพฒันาและ

นําไปสูแ่นวทางการกําหนดจดุเน้นของการพฒันา รวมทัง้การ “ร่าง” แผนแมบ่ท 

2.1) 
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ขัน้ตอนที่ 3 การบูรณาการแผนแม่บท 
3.1) การรับฟังข้อคิดเก่ียวกับแผนแม่บทและการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับ

ส่วนราชการ โดยการจัดประชุมระดมความคิด และรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุงแผนแม่บท รวมทัง้กําหนดแนวทางการบูรณาการกิจกรรมปกติของ

ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องลงสู่พืน้ท่ีเป้าหมายดําเนินการและกรอบงบประมาณท่ี

จําเป็น เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2551 ณ สํานกังาน ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร มี

ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 24 หน่วยงาน จากกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงยตุิธรรม กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนษุย์ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
3.2) การตรวจสอบย้อนกลับข้อมูล ด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรมและ

กรอบงบประมาณของแผนแม่บท โดยส่งเอกสาร “ร่าง” แผนแม่บทฉบับ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและได้รวบรวมกิจกรรม งบประมาณเชิงบรูณาการไป

ยังหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมทุกหน่วยงาน รวมทัง้สํานักงาน ป.ป.ส สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สคช.) เพ่ือตรวจสอบความ

ถกูต้องของข้อมลูและเสนอแนะเพิ่มเตมิเพ่ือปรับปรุงแผนแมบ่ทครัง้สดุท้าย 

ขัน้ตอนที่ 4 การขอความเหน็ชอบแผนแม่บท 
4.1) นํา เสนอแผนแม่บทเ พ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) และคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) ท่ีมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

ท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธานและมีองค์ประกอบเป็นผู้ รับผิดชอบระดบัสงู เช่น 

องค์ประธานมลูนิธิโครงการหลวง รัฐมนตรี ปลดักระทรวง อธิบดี หรือผู้แทนท่ี

ได้รับมอบหมาย ผู้ อํานวยการ รวมทัง้ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ อํานวยการสํานักงบประมาณ ทัง้นี โ้ดย

สํานักงาน ป.ป.ส. ทําหน้าท่ีเป็นเจ้าของเร่ืองและเสนอเร่ืองเพ่ือขอความ

เห็นชอบจากท่ีประชมุ 

4.2) ขออนุมัติแผนแม่บทจากคณะรัฐมนตรี โดย สํานักงาน ป.ป.ส. เป็น

ผู้ ดําเนินการในฐานะเจ้าของเร่ือง 
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3.3 แนวทางการแปลงแผนแม่บทสู่การปฏิบัตจิริงในพืน้ที่ 
เพ่ือให้กรอบการดําเนินงานของแผนแม่บทท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ถูกนําไป

ปฏิบตัิโดยการเช่ือมต่อแผนงาน กิจกรรม งบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง เข้ากบักิจกรรม

และงบประมาณในระดบัจงัหวดั และในระดบัพืน้ท่ีอย่างเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพภมูิสงัคม 

และความพร้อมของชมุชนอย่างเป็นรูปธรรม จึงกําหนดให้มีการจดัทําแผนปฏิบัติการเฉพาะ

พืน้ที่ สาํหรับระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) โดยมีขัน้ตอนการดําเนินการตอ่ไปนี ้

1) การสํารวจเชิงลึกสภาพภูมิสังคม ความต้องการพัฒนาของชุมชนและ
ศักยภาพการพัฒนา โดยการสํารวจข้อมูลในพืน้ท่ีเป้าหมาย โดยใช้เทคนิค

การสํารวจข้อมูลโดยกระบวนการมีส่วนร่วม และทํา Focus group ท่ีมี

องค์ประกอบเป็นผู้ นําชุมชน ผู้ นําเกษตรกรและผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน

พืน้ท่ีเป้าหมาย เพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นปัญหาความต้องการ

และศักยภาพของชุมชน ข้อเสนอแนะทางเลือกท่ีเหมาะสมในการกําหนด

นโยบายของแผนปฏิบตักิารเชิงบรูณาการ   

2) การจัดทําแผนปฏิบัติการเฉพาะพืน้ที่ ท่ีลงลึกระดบัหมู่บ้านหลกัและ

หมู่บ้านรองซึ่งจะเป็นการบูรณาการแผนงาน กิจกรรมและงบประมาณ จาก

ส่วนราชการการส่วนกลาง ท่ีระบุไว้แล้วในแผนแม่บทเข้ากบัแผนพฒันาของ

จงัหวดั รวมทัง้แผนชมุชนหรือแผนพฒันาและงบประมาณของชมุชนท่ีองค์การ

บริหารสว่นท้องถ่ิน (เทศบาล อบจ.และ อบต.) เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ  

3) การประสานงานดําเนินการและกํากับดูแล ติดตามประเมินผล โดย

สํานกังาน ป.ป.ส. ร่วมกบัสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) ทํา

หน้าประสานดําเนินการและเป็นฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลและจัดทํา

รายงานเสนอต่อคณะกรรมการระดบัต่างๆ ตัง้แต่ระดบัอําเภอ ระดบัจังหวัด 

ระดบัร่วม 3 จงัหวดั และระดบัชาต ิ

 

 

 

 

 

 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝิ่นอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 
 

 

 
แผนแม่บท 22 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 
 

ส่วนที่ 4 
แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 

 
แผนแม่บทนี ้มุ่งแปลงนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลงสู่

การปฏิบตัิจริงในพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาการปลูกฝ่ินซํา้ซาก โดยการบูรณาการกิจกรรมตามนโยบาย

พฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต เข้ากับกิจกรรมตามนโยบายเร่งรัดมาตรการบงัคบัใช้กฎหมาย

อยา่งเป็นธรรม ซึง่ในการปฏิบตักิารจะใช้แนวทางพฒันาพืน้ท่ีสงูท่ีช่วยลดปัญหาฝ่ินของโครงการ

หลวงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทิศทางและมุ่งผลสมัฤทธ์ิท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 และแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัพืน้ท่ีภาคเหนือทัง้นี ้โดยมี

สาระของแผนแมบ่ท ดงันี ้
 

พืน้ที่ดาํเนินการและสภาพภมูิสังคม 4.1 
มุ่งเน้น พ้ืนที่เป้าหมาย ท่ีครอบคลมุหมู่บ้านท่ีถกูระบวุ่ามีปัญหาการปลกูฝ่ินซํา้ซากตาม

ผลการสํารวจของสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จํานวน 115 หมู่บ้าน 

ใน 3 จงัหวดั ครอบคลมุประชากร 4,425 ครัวเรือน 23,585 คน  

การคัดเลือกหมู่บ้านหลักในการพัฒนา จดัแบง่พืน้ท่ีเป้าหมายเป็น 10 พืน้ท่ี โดยอาศยั

ขอบเขตของตําบลและกําหนดให้มี “หมู่บ้านหลัก” และ “หมู่บ้านรอง” ในแต่ละพืน้ท่ี เพ่ือให้

กระบวนการให้นํา้หนกังบประมาณและกิจกรรมในแตล่ะหมูบ้่านสามารถมุ่งเน้นประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และเอือ้ให้เกิดกระบวนการพฒันาชุมชนต้นแบบ และเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือการ

พฒันาอยา่งยัง่ยืน 

สําหรับ หมู่บ้านหลัก (Key village) 10 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายหลกัท่ี

โครงการฯ จะเข้าไปดําเนินการในระยะแรก เพ่ือพฒันาให้เป็นศนูย์กลางในการประสานงานและ

เป็นศนูย์เรียนรู้เพ่ือขยายผลให้กบัหมู่บ้านบริวารท่ีอยู่ใกล้เคียง ได้มีการคดัเลือกหมู่บ้านหลกัโดย

ใช้เกณฑ์พิจารณาดงันี ้(1) เป็นหมูบ้่านท่ีมีพืน้ท่ีปลกูฝ่ินซํา้ซาก (2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงสะดวก 

(3) แกนนําหมู่บ้านให้ความร่วมมือ (4) มีส่วนราชการสําคญัในหมู่บ้าน (5) เป็นแหล่งท่ีสามารถ

พฒันาเป็นศนูย์กลางในการเรียนรู้และขยายผลไปหมู่บ้านใกล้เคียงได้ดี ซึง่รายละเอียดของกลุ่ม

พืน้ท่ีเป้าหมายและหมูบ้่านหลกัดงัตารางท่ี 3 
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1) สภาพทั่วไปของพืน้ที่ 
พืน้ท่ีดําเนินงานส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีสงูเขตภเูขาของภาคเหนือ ประกอบด้วยพืน้ท่ี 

15 ตําบล ตัง้อยู่ใน 7 อําเภอ ของ 3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก 

ซึง่มีพืน้ท่ีปลกูฝ่ินและจํานวนประชากรรวมทัง้ชนเผ่า ดงัแสดงในตารางท่ี 2 ซึง่โดยทัว่ไป

จดัเป็นหมู่บ้านในพืน้ท่ีทรุกนัดารมาก การเข้าถึงพืน้ท่ีกระทําได้ค่อนข้างยาก ถึงยากมาก 

และเส้นทางเช่ือมตอ่ระหวา่งหมูบ้่านเป้าหมายจะต้องเดนิทางข้ามจากสนัเขาสูส่นัเขาเป็น

สว่นใหญ่ (รายละเอียดในแผนท่ี ระดบัความสงูและท่ีตัง้หมูบ้่านในภาคผนวก) 
 

ตารางที่ 4.1 จาํนวนหมู่บ้านและจาํนวนประชากรในพืน้ที่โครงการฯ 
 

จังหวัด 

จาํนวน 
จาํนวนประชากร 

ชนเผ่า 
อาํเภอ ตาํบล 

จาํนวน
หมู่บ้าน/
หย่อมบ้าน 

พืน้ที่ปลูก
ฝ่ิน (ไร่) ครัวเรือน คน 

1. เชียงใหม ่

1) อมก๋อย 

(1) นาเกียน 34 

637.27 

1,350 6,492 กะเหร่ียง 

(2) แม่ต่ืน 19 534 2,958 กะเหร่ียง 

(3) ยางเปียง 9 394 2,396 กะเหร่ียง 

(4) สบโขง 12 466 2,730 กะเหร่ียง 

2) เชียงดาว 

(5) เชียงดาว 3 

172.25 

77 318 ลีซอ 

(6)  เมืองงาย 1 12 59 ลีซอ 

(7) เมืองคอง 6 103 509 ลีซอ 

(8) แม่นะ 2 76 508 ม้งและลีซอ 

3) แม่แตง (9) กึด้ช้าง 2 55.55 78 375 มเูซอ 

4) เวียงแหง (10) เมืองแหง 3 34.60 166 1,098 มเูซอ 

5) ไชยปราการ 
(11) ศรีดงเย็น 

/แม่ทะลบ 
3 55.38 232 1,165 ลีซอ มเูซอ 

2. ตาก 6) แม่ระมาด (12) แม่ต่ืน 13 94.90 604 3,087 กะเหร่ียง 

3. แม่ฮ่องสอน 7) ปาย 

(13) เมืองแปง 5 

44.56 

258 1,603 
ม้ง กะเหร่ียง

และลีซอ 

(14) แม่ฮี ้ 2 41 151 ลีซอ 

(15) เวียงเหนือ 1 34 136 ลีซอ 

3 จังหวัด 7  อาํเภอ 15 ตาํบล 115 1,094.51 4,425 23,585 4 ชนเผ่า 
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ตารางที่ 4.2 ช่ือหมู่บ้านหลักและจาํนวนหมู่บ้านรองในแต่ละพืน้ที่เป้าหมาย 
 

 
2) ภมูิประเทศ 

พืน้ท่ีดําเนินงานของโครงการส่วนใหญ่เป็นชมุชนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีป่าต้นนํา้ลําธาร 

ซึง่เป็นพืน้ท่ีชัน้คณุภาพลุ่มนํา้ 1A มีระดบัความสงูของพืน้ท่ีจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง

ระหว่าง 800 – 1,600 เมตร พืน้ท่ีตัง้ชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในหุบเขาและพืน้ท่ีสนัเขา ตัง้อยู่

กระจดักระจายและตัง้อยู่ห่างไกลจากตวัเมืองคอ่นข้างมากและการคมนาคมยากลําบาก 

บางหมู่บ้านต้องใช้วิธีเดินเท้าในฤดฝูน พืน้ท่ีทําการเกษตรท่ีเป็นพืน้ท่ีราบมีน้อยมาก สว่น

ใหญ่เป็นการเกษตรบนพืน้ท่ีลาดชนั โดยมีพืน้ท่ีปลกูฝ่ินกระจายอยู่ในพืน้ท่ีป่าเป็นแปลง

เล็กแปลงน้อย หรือเป็นการปลกูฝ่ินผสมในแปลงเกษตรในกรณีชมุชนชาวกระเหร่ียง จะมี

การรักษาพืน้ท่ีป่าไว้ได้ดีพอสมควร ทําให้มีแหลง่นํา้ในฤดแูล้ง  

 
3) ภมูิอากาศ 

พืน้ท่ีโครงการอยู่ในเขตร้อนชืน้ บางพืน้ท่ีมีภมูิอากาศหนาวเย็นตลอดปี ฤดหูนาว

เร่ิมจากเดือนพฤศจิกายนถึงกมุภาพนัธ์ มีอณุหภมูิเฉล่ียระหว่าง 10-25 องศาเซลเซียส มี

ลาํดับ
พืน้ที่ 

เป้าหมาย 
ตาํบล ชนเผ่า หมู่บ้านรอง 

หมู่บ้านหลัก 
(Key village) 

จาํนวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย
ทัง้หมด 

1 นาเกียน บ้านผีปานเหนือ กะเหร่ียง 33 34 

2 แม่ต่ืน (เชียงใหม)่ บ้านขนุต่ืนน้อย กะเหร่ียง 18 19 

3 ยางเปียง บ้านแม่แฮหลวง กะเหร่ียง 8 9 

4 สบโขง บ้านห้วยแห้ง กะเหร่ียง 11 12 

5 เชียงดาวและเมืองงาย บ้านฟ้าสวย ลีซอ 3 4 

6 ศรีดงเย็น/แม่ทะลบ บ้านมเูซอแม่ทะลบ ลีซอและมเูซอ 2 3 

7 

1) เมืองคองและเวียงแหง 

 จ.เชียงใหม่ 
บ้านป่าเก๊ียะใหม่ ลีซอ 

2) แม่ฮีแ้ละเวียงเหนือ 

จ. แม่ฮ่องสอน 

11 12 

8 
1) กึด้ช้าง อ.แม่แตง 

ผาแดง มเูซอและม้ง 
2) แม่นะ อ.เชียงดาว 

3 4 

9 แม่ต่ืน (ตาก) บ้านเลอตอ กะเหร่ียง 12 13 

10 เมืองแปง ห้วยฮะ ม้ง กะเหร่ียงและลีซอ 4 5 

10 พืน้ที่
เป้าหมาย 

15 ตาํบล 10 หมู่บ้าน 4 ชนเผ่า 105 หมู่บ้าน 115 หมู่บ้าน 
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4) สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(1) สภาพทางสังคม 
ประชากรสว่นใหญ่เป็นชาวไทยภเูขา แบง่เป็น 4 ชนเผ่า คือ กะเหร่ียง (ร้อยละ 

75) ลีซอ (ร้อยละ13) มเูซอ (ร้อยละ 8) และม้ง (ร้อยละ6) มีประชากรประมาณ 4,425 

ครัวเรือน จํานวน 23,585 คน (ข้อมูลปี 2545, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงมหาดไทย) โดยทั่วไปเป็นประชากรท่ีอยู่อาศยัในพืน้ท่ีมานาน และมีการ

เคล่ือนย้ายเข้าออกพืน้ท่ีบ้าง ทัง้ออกไปหางานในเมืองและการเคล่ือนย้ายเข้าพืน้ท่ีจาก

ชนพืน้ราบ และจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเป็นแรงงานรับจ้างในภาคเกษตร 
(2) สภาพทางเศรษฐกจิ 

ราษฎรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน 

และเลีย้งสตัว์ พืชหลกัท่ีปลูกคือ ข้าวไร่ เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ระบบการเกษตรเป็น

ลกัษณะการทําไร่หมนุเวียน พืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้ให้ราษฎรแตกตา่งกนัไปในแตล่ะ

พืน้ท่ี เช่น กาแฟ ข้าวโพด ถัว่เหลือง ขิง กะหล่ําปลี กระเทียม หอมแดง พริก เป็นต้น  

การเลีย้งสตัว์มีทัง้ไว้บริโภคและจําหน่าย ส่วนใหญ่ เลีย้งสกุร โค กระบือ และสตัว์ปีก  

อาชีพนอกภาคเกษตร ได้แก่ การรับจ้าง หาของป่า รายได้ต่อครัวเรือนประมาณ  

20,000-25,000 บาท/ปี (ข้อมลูของชมุชน) 
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4.2 วัตถุประสงค์ของแผนแม่บท 
1) เพ่ือขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงในการพฒันาพืน้ท่ีสงูและการลดปัญหา

การเพาะปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืนไปยังพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาการปลูกฝ่ินซํา้ซากในจังหวัด

เชียงใหม ่แมฮ่่องสอนและตาก 

เพ่ือพฒันาพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาการปลกูฝ่ินซํา้ซาก โดยใช้แนวทางของโครงการหลวงและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ท่ีสอดคล้อง

กบัสภาพภมูิสงัคม  

2) 

3) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัสงัคมและชมุชน รวมทัง้สง่เสริมกระบวนการมีสว่น

ร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพืน้ท่ีในการพฒันาท่ีนําไปสู่การพึ่งตนเอง และเป็น

รากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ 

4) เพ่ือสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสงูอย่าง

ยัง่ยืนด้วยกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน 

 
4.3 ระยะเวลาดาํเนินการและเป้าหมายการพัฒนา 

1) ระยะเวลาดาํเนินการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานของโครงการเกิดความต่อเน่ืองสามารถพัฒนาพืน้ท่ี

หมู่บ้านหลกัและหมู่บ้านรองในพืน้ท่ีเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กําหนด

ระยะเวลาดําเนินการไว้ 4 ปี คือ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2553 - 2556  
2) เป้าหมายการพัฒนา 

(1) เป้าหมายรวม 
เ พ่ือให้ชุมชนท่ีมีปัญหาการปลูกฝ่ินซํา้ซากได้ รับการพัฒนาโดยอาศัย

ฐานความรู้ท่ีเหมาะสม มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

โดยไมต้่องพึง่พาการปลกูฝ่ินและค้ายาเสพตดิ และมีกระบวนการชมุชนท่ีเข้มแข็งในการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทัง้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับ

การฟืน้ฟแูละบริหารจดัการโดยชมุชนมีสว่นร่วม 
(2) เป้าหมายเชิงพืน้ที่ 
ครอบคลมุพืน้ท่ีหมูบ้่านเป้าหมาย 115 หมูบ้่าน ตัง้อยูใ่น 15 ตําบล 7 อําเภอ ใน 

3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม ่แมฮ่่องสอน และตาก 
(3) เป้าหมายเชิงประชากร 
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มีประชากรท่ีได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนา จํานวน 4,425 

ครัวเรือน หรือ 23,585 คน ซึง่เป็นชาวไทภเูขาบนพืน้ท่ีสงูจํานวน 4 ชนเผ่า คือ กะเหร่ียง 

ลีซอ มเูซอ และม้ง  
(4) เป้าหมายเชิงสังคม 
ชุมชนในพืน้ท่ีเป้าหมายทัง้ 115 หมู่บ้าน ได้รับการพฒันากระบวนการชุมชน

เข้มแข็ง เพ่ือเลิกการปลกูฝ่ิน  เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของฝ่ินและยาเสพติด รวมทัง้มี

สว่นร่วมในการบําบดัฟืน้ฟผูู้ตดิยาเสพตดิในชมุชนของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
 

3) ตวัชีวั้ดของแผนแม่บท 
 

ตัวชีวั้ด ภายใน ปี 2556 

        1. ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ชมุชน

เป้าหมาย เลิกปลกูฝ่ิน และได้รับการพฒันาตาม

นโยบายรัฐบาลด้านสงัคมและคุณภาพชีวิตของ

รัฐบาล 

ร้อยละ 80 ของหมูบ้่านเป้าหมาย 

        2. ด้านเศรษฐกิจชุมชน ประชากรในพืน้ท่ี

เป้าหมายมีรายได้พอเพียงจากอาชีพการเกษตร

และนอกภาคการเกษตร สามารถประกอบอาชีพ

บนฐานความรู้ และฐานทรัพยากรในท้องถ่ิน 

อยา่งน้อยร้อยละ 60 ของจํานวนประชากร 

        3. ด้านรากฐานสังคมที่ ม่ันคง  ชุมชน

เข้มแข็งจากการรวมกลุ่มอาชีพท่ีสามารถพึ่งพา

ตนเองได้ และมีการเสริมสร้างศักยภาพในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วย

กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์ส่วนท้องถ่ินและ

กลุม่ทางสงัคมในชมุชน 

ร้อยละ 80 ของหมูบ้่านเป้าหมาย 

        4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม มีการกําหนดขอบเขตพืน้ท่ีป่าและ

พืน้ท่ีทํากินและมีกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชมุชนอย่างเข้มแข็งในการฟืน้ฟูและอนรัุกษ์ป่าไม้

และทรัพยากรธรรมชาติ 

ร้อยละ 40 ของหมูบ้่านเป้าหมาย 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ SWOT ของพืน้ที่ และแนวทางการพัฒนา 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านชุมชนและวัฒนธรรม ด้านชุมชนและวัฒนธรรม 
1)  อ ง ค์ ก ร ชุ ม ชน ท่ี มี น โ ยบ ายแล ะ

งบประมาณพฒันาพืน้ท่ีของตนเอง 

1) ประชากรส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือ ขาด

โอกาสด้านการศึกษา และการรับรู้ข่าวสารข้อมลู 

รวมทัง้มีวิถีชีวิตท่ีแตกตา่งกนัไป 2) ผู้ นําชมุชน สมาชิก อบต. เป็นแกนนํา

สําคญัในการพฒันาในหมูบ้่าน รวมถึง  2) พืน้ท่ีส่วนใหญ่มีปัญหาด้านความมั่นคง

และปัญหายาเสพติด  โดยเป็นพืน้ ท่ีปลูก ฝ่ิน

ซํา้ซาก 

กลุ่มทางศาสนาท่ีเป็นศูนย์กลางในการ

พฒันาบางพืน้ท่ี  
ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  ยงัขาดการรวมกลุม่ทํากิจกรรมด้านอาชีพ 3) 

มีความหลากหลายทางชีวภาพ  พืช

พรรณธรรมชาตแิละภมูิทศัน์ท่ีสวยงาม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  

1) สภาพพืน้ท่ีป่าสว่นใหญ่ถกูบกุรุกทําลาย 

2) มีปัญหาการชะล้างพังทลายหน้าดินสูง 

ทําให้ดนิมีความอดุมสมบรูณ์ต่ํา  

 

3) ความหลากหลายทางชีวภาพถกูทําลาย  

4) หลายพืน้ท่ีขาดแคลนนํา้ในฤดแูล้ง  

5) เป็นพืน้ท่ีอ่อนไหวง่ายท่ีอาจรับผลกระทบ

จากสภาวะโลกร้อน 
ด้านอาชีพและความเป็นอยู่ 

1) ประชากรขาดทางเลือกในการประกอบ

อาชีพ 

2) ประชากรมีสภาพยากจน (มีรายได้เฉล่ีย 

20,000- 25,000 บาท/ปี/ครัวเรือน) 

3) พืน้ท่ีห่างไกลทุรกันดาร ชุมชนตัง้อยู่

กระจดักระจายและอยูห่่างไกลจากตวัเมือง  

4) ขาดแคลนสาธารณปูโภค  

5) ห่างไกลจากแหลง่รับซือ้ผลผลติ 
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โอกาส ข้อจาํกัด 
1) โครงการหลวงเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้

ของการพฒันาพืน้ท่ีสงูท่ีสําคญั 

1) นโยบายการพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติหรือข้อกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องในการกําหนดเขตการใช้ท่ีดิน 

ป่าไม้และท่ีทํากิน มีปัญหาในทางปฏิบตั ิ

2) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการขยายผล

โครงการหลวงไปยงัพืน้ท่ีสงู โดยจดัตัง้สถาบนัวิจยั

และพัฒนาพืน้ท่ีสูง (องค์การมหาชน) รับผิดชอบ

ดําเนินงาน 

2) การพฒันาบนพืน้ท่ีสงูมีความ

ละเอียดอ่อนต่อความสมดุลในการ

พัฒนา  เศรษฐ กิจและการอนุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาตมิากกวา่ปกต ิรวมทัง้

ประเดน็ด้านความมัน่คง 

3) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอาชีพจากความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง

และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

3) สภาวการณ์เปล่ียนแปลงของ

โลก ทัง้ด้านภาวะโลกร้อน ความผนัผวน

ของราคานํา้มนั รวมถึงนโยบายการค้า

ระหวา่งประเทศ 

4) มีโครงการและกิจกรรมจากหน่วยงาน ท่ี

เก่ียวข้อง เช่น วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน ท่ีใช้

เป็นแหลง่ทนุสนบัสนนุชมุชนได้ 

5) ประชาชนและรัฐบาลให้ความสําคญักับ

นโยบายส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้จากโครงการ

หลวงและโครงการตามแนวพระราชดําริ  

6) กระแสการท่องเท่ียวอนรัุกษ์ธรรมชาติและ

วฒันธรรมท้องถ่ิน 

7) กระแสความนิยมบริโภคอาหารท่ีมีความ

ปลอดภยัและผลติภณัฑ์จากธรรมชาตกิว้างขวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนแม่บท 31 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 
 

4.5 ประเดน็หลักในการพัฒนา 
จากการวิเคราะห์จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและข้อจํากดั (SWOT Analysis) ข้างต้น อาจ

จําแนกประเด็นการพฒันาเพ่ือนําไปสู่การกําหนดยทุธศาสตร์ท่ีต้องให้ความสําคญัอย่างยิ่งใน

การพฒันา ดงัตอ่ไปนี ้

1) การพัฒนาอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ โดยกระบวนการวิจยั ทดสอบสาธิต

อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถ่ินและจุดแข็งด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ี กระบวนการเพิ่มผลผลิตพืชอาหาร ยาสมนุไพร ป่าไม้และพืช

พลังงาน รวมทัง้การผลิตสัตว์ควรเรียนรู้และปรับใช้เทคโนโลยีจากโครงการหลวง ท่ีมีความ

เหมาะสมกับวฒันธรรมชาวเขาและภูมิอากาศของพืน้ท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิตพร้อมกับอนุรักษ์

สิง่แวดล้อมไปพร้อมกนั  

กระบวนการพฒันาควรเป็นขัน้เป็นตอนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือผลิตพอกิน

พอใช้ เหลือจงึจําหน่าย ระบบตลาดควรเร่ิมเน้นท่ีตลาดชมุชนเพ่ือลดปัญหาจากต้นทนุการขนสง่  

เม่ือผลผลติมีคณุภาพดีและสม่ําเสมอจงึเน้นการผลติสูต่ลาด ซึง่จําเป็นต้องพฒันาระบบเส้นทาง

ลําเลียงและคมนาคมขนสง่ควบคูก่นัไป 
2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และ

สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือให้เกษตรกรในชุมชน

รวมกลุ่มเป็นกลุ่ม/องค์กร พึ่งตนเอง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชมุชนท้องถ่ิน โดยสนบัสนุนให้

ผู้ นําชุมชน สมาชิก อบต. รวมถึงกลุ่มชุมชนเป็นแกนนําสําคญัในการพัฒนาในหมู่บ้าน และ

บรูณาการงานโดยองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น องค์หลกั ซึง่มีนโยบายและงบประมาณพฒันา

พืน้ท่ีของตนเอง การพฒันาด้านสงัคมให้กับชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงเป็นศนูย์การเรียนรู้ของชุมชน  เพ่ือเกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนจากการใช้

องค์ความรู้จากโครงการหลวงในการพฒันาความเข้มแข็งให้กบัชุมชน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมเป็น

หลกั ได้แก่  

(1) การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรท้องถ่ินและการจัดทําแผนชุมชนโดย

กระบวนการมีสว่นร่วม รวมทัง้นําไปปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 

(2) การจดัตัง้กลุม่อาชีพ กลุม่ออมทรัพย์ กลุม่เยาวชน วิสาหกิจชมุชนและกลุม่เฉพาะ

ตา่งๆ ท่ีมีกิจกรรมอยา่งเป็นรูปธรรมและมีธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ  

(3) การสนับสนุนและการพัฒนาสังคมเพ่ือให้ชุมชนได้รับโอกาสด้านการศึกษา
สง่เสริมสขุภาพแบบองค์รวมและสวสัดกิารท่ีเหมาะสม  
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(4) การสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือการถ่ายทอด
ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ รวมทัง้การสนบัสนนุสิ่งอํานวยความสะดวก

พืน้ฐานท่ีจําเป็นตอ่กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างบูรณาการ เพื่อ

พัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิ โดยการจดัทําระบบฟืน้ฟผูู้ติดยาเสพติด

และพฒันาระบบการเฝ้าระวงัการระบาดของยาเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

โดยมุง่เน้นกิจกรรมเป็นหลกั ได้แก่   

(1) การพฒันากระบวนการค้นหาผู้ เสพ/ผู้ติดยาและการบําบดัฟืน้ฟูสมรรถภาพโดย

ชมุชน 

(2) การพฒันาระบบการรณรงค์ป้องปรามและป้องกนัการระบาดของยาเสพตดิ 

(3) การพฒันาระบบเฝ้าระวงัและการจดัการแก้ไขปัญหายาเสพตดิโดยชมุชน 
4) การจัดการเชิงพืน้ที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีการอนุรักษ์

ดนิและนํา้ที่เหมาะสม รวมทัง้ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ป่าต้นนํา้ เพ่ือรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ตลอดจนพืชพรรณธรรมชาติและภูมิทัศน์ให้สมดุลไปกับการพัฒนา การป้องกันการ

พงัทลายของหน้าดิน ท่ีได้รับผลกระทบจาการบุกรุกพืน้ท่ีป่าเพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีทํากิน รวมถึงอาจรับ

ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ท่ีสง่ผลถึงอนัตรายและความเส่ียงของพืน้ท่ี เช่น ดินถลม่ การขาด

แคลนนํา้เพ่ือการเกษตร อปุโภคบริโภค และภยัจากนํา้ป่า โดยมุ่งเน้นกิจกรรมหลกั ได้แก่ การ

กําหนดขอบเขตพืน้ท่ีป่าและพืน้ท่ีทํากินโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและจัดให้มีการ

รณรงค์ฟืน้ฟสูภาพป่าและแหลง่นํา้ โดยชมุชนร่วมมือปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง 

5) การบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนแม่บท เพ่ือบูรณาการกิจกรรมของ

หน่วยงานสว่นกลางและหน่วยงานราชการระดบัจงัหวดัและระดบัหมู่บ้านในการขบัเคลื่อนแผน

แม่บท ไปสู่การปฏิบัติจริงในพืน้ที่ ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพภมูิสงัคม และความ

พร้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นกิจกรรมการอํานวยการและประสานงาน จดัทํา

แผนปฏิบตัิการและแผนชมุชนท่ีสอดคล้องกบัสภาพภมูิสงัคมและความต้องการของชมุชน การ

พฒันาระบบตดิตามและประเมินผลอยา่งจากตอ่เน่ือง รวมถึงพฒันากระบวนการมีสว่นร่วมของ

ชมุชนและองค์กรในชมุชนเพ่ือสร้างความเข้มแข้งของชมุชนในการพึง่ตนเอง สามารถดําเนินงาน

พฒันาได้อยา่งตอ่เน่ือง 
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4.6 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กําหนดให้มียุทธศาสตร์ของแผนแม่บท แบ่งเป็น 5 ด้าน และมีจุดเน้นการพัฒนา

ประกอบด้วย 

 

ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพฒันาอย่างยั่งยืน 
การพัฒนาอาชีพและการตลาด 1. 1.1 การปรับใช้องค์ความรู้ตามสภาพภูมิสังคมด้วย

การวิจัยและจัดทาํแปลงทดสอบสาธิต 
(1) การวิจยัโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดทําแปลงทดสอบและสาธิตองค์ความรู้จาก

โครงการหลวง  

(2) ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชน

ตามแนวพระราชดําริ ธนาคารอาหารชุมชน (Food 

bank) เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและชมุชน  

(3) การศกึษาการฟืน้ฟูความอดุมสมบรูณ์ของดิน

เพ่ือเพิ่มผลผลติตามศกัยภาพของพืน้ท่ี 
1.2 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการตลาด 

(1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรโดย

อาศยัฐานความรู้จากโครงการหลวง โดยเฉพาะในการ

พฒันาและส่งเสริมระบบการเพาะปลกูท่ีดี การรณรงค์

ลดการใช้สารเคมีการเกษตร เกษตรอินทรีย์ และการ

สง่เสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรและการท่องเท่ียวเพ่ือ

เสริมรายได้แก่ครัวเรือน  

(2) ส่งเสริมการจัดการจัดก่อนและหลังการเก็บ

เก่ียวเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด 

(3) ส่งเสริมด้านการตลาด และพฒันาระบบตลาด

ชมุชนเพ่ือเป็นกลไกในการรองรับผลผลิตในระดบัชมุชน 

และขยายไปยงัตลาดนอกชมุชนในระยะตอ่ไป 
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ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพฒันาอย่างยั่งยืน 
การพัฒนาอาชีพและการตลาด 1. 1.3 การพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานเพื่อสนับสนุนการผลิต 

(1) การพฒันาแหล่งนํา้เพ่ือการเกษตรและแหล่งนํา้

สะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค รวมทัง้ส่งเสริมกระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการบํารุงรักษา การจดัการความ

สะอาด และ การกระจายโอกาสในการใช้นํา้อยา่งทัว่ถึง  

(2) การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งและเส้นทาง

ลําเลียงผลลติตามความเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี 

(3) การพฒันาปัจจยัพืน้ฐานท่ีจําเป็น เช่น ระบบไฟฟ้า 

แสงสวา่งและพลงังาน ฯลฯ 

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและการพัฒนาสังคม 
และสนับสนุนใ ห้ ศูน ย์พัฒนา
โครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
 

2.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กร
ท้องถิ่น 

(1) การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

องค์กรพึง่ตนเองในด้านการประกอบอาชีพ กลุม่ผู้ผลติ กลุม่

ออมทรัพย์ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เพ่ือการขบัเคลื่อนให้

เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต 

 (2) การพฒันาและเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

องค์กรชมุชนและองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีเข้มแข็ง   
2.2 การพัฒนาสังคม 

ส่งเสริมการศึกษาต่อเน่ือง และการเรียนรู้เทคโนโลยี

ของโครงการหลวง การเสริมสร้างสขุภาพแบบองค์รวม และ 

การเสริมสร้างระบบสวสัดกิารสงัคมท่ีจดัโดยองค์กรท้องถ่ิน  
2.3 การสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นศูนย์
การเรียนรู้ 

การส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ การสร้างทีมวิทยากร รวมทัง้การสนบัสนนุสิ่ง

อํานวยความสะดวกพืน้ฐานท่ีจําเป็นต่อกระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 
แผนแม่บท 35 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 
 

ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพฒันาอย่างยั่งยืน 
3. การพัฒนากระบวนการชุมชน
เพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิ  

3.1 การพัฒนาระบบการค้นหาและบําบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้เสพติด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
3.2 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการแก้ไข
ปัญหาเสพตดิโดยชุมชน 

(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสง่เสริม

กระบวนการรวมกลุม่ในชมุชนเพ่ือเฝ้าระวงัและป้องกนัการ

ปลกูพืชเสพตดิและการแพร่ระบาดของยาเสพตดิในชมุชน 

(2) สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ป้องปราบและป้องกัน

การระบาดของยาเสพตดิของชมุชน 
3.3 การเสริมสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิานในระดบัพืน้ที่ 

4. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร 4.1 สนับสนุนกิจกรรมการกาํหนดขอบเขตพืน้ที่ป่าไม้
และพืน้ที่ ทาํกินโดยการทาํข้อตกลงกับท้องถิ่น ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

(1) ดําเนินงานสํารวจและวางแผนการใช้ประโยชน์

ท่ีดนิ และกําหนดแนวกนัเขตพืน้ท่ีป่าไม้และพืน้ท่ีทํากิน โดย

การจดัทําข้อตกลงร่วมกบัท้องถ่ิน  

(2)การจัดทํามาตรการฟื้นฟูพืน้ท่ีท่ีบุกรุกบริเวณท่ีมี

ความลาดชนัสงู และมาตรการหยดุยัง้การบกุรุกทําลายป่า

เพิ่มเตมิโดยกระบวนการมีสว่นร่วม 
4.2 ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ป่าไม้บนพืน้ที่ลาดชันโดยกระ
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

(1) ส่งเสริมการปลกูป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 

และป่าชมุชน 

(2)การสร้างฝายต้นนํา้ รวมทัง้ส่งเสริมการบํารุงรักษา

โดยชมุชนร่วมมือ 

(3)การจดัทําแนวกนัไฟโดยกระบวนการมีสว่นร่วม 
4.3 จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํา้ในพืน้ที่ลาดชัน
รวมทัง้การปลูกหญ้าแฝก 

 
แผนแม่บท 36 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 
 

ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพฒันาอย่างยั่งยืน 
5. การบริหารจัดการและกาํกับ
ดแูลแผนแม่บท 
 

5.1 การจัดตัง้ศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ระดบั
ชุมชน 
5.2 การอาํนวยการและประสานงาน 

(1) จดัทําแผนปฏิบตัิการท่ีบูรณาการแผนแม่บทกบั

แผนชุมชน และสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและความ

ต้องการของชุมชน โดยเน้นการบูรณาการกิจกรรมและ

งบประมาณของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจากทัง้ในและนอก

พืน้ท่ี 

(2) พฒันาระบบติดตามและประเมินผลอย่างตอ่เน่ือง

ทัง้ใน ระยะคร่ึงแผนและระยะสิน้สุดแผน โดยให้มีการ

ประชมุตดิตามงานและรายงานผลตามลําดบัชัน้ จากระดบั

พืน้ท่ี สูร่ะดบัจงัหวดัระดบั คณะกรรมการ และระดบัชาต ิ

(3) พฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

องค์กรในชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ

ดํา เ นินงานอย่างต่อ เ น่ือง  แม้ เ ม่ือสิ น้สุดระยะเวลา

ดําเนินงานของแผนแมบ่ทแล้ว 

 
4.7 รายละเอียดแผนงาน และงบประมาณแผนแม่บท 

เพ่ือให้การดําเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกรอบ

แผนปฏิบตักิารท่ีได้กําหนดไว้ รวมทัง้ตวัชีว้ดัตา่ง ๆ (ดงัตารางสรุป) จึงกําหนดกรอบงบประมาณ

ของแผนแม่บท ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2556) สําหรับการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของแผนปฏิบัติการโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมปฏิบัติงาน 22 หน่วยงาน มีโครงการ/

กิจกรรม ทัง้หมด 55 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 1,975,307,800 บาท ดังรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้ 

1) งบประมาณของแผนแม่บทโครงการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 - 2556) จําแนกตาม

หน่วยงาน 

2) งบประมาณของแผนแม่บทโครงการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 - 2556) จําแนกตาม

ยทุธศาสตร์การพฒันา 

3) ตารางสรุปกรอบแผนแมบ่ทโครงการและตวัชีว้ดั 

 
แผนแม่บท 37 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝิ่นอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 
 

ตารางที่ 4.3 งบประมาณของแผนแม่บทระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 - 2556) จาํแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จาํนวนโครงการ/ 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 

รวม 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 
    1. การพฒันาอาชีพและการตลาด       

1.1 แผนงานการวิจยัเชิงปฏิบตัิการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน 4 5,700,000 11,632,500 14,217,500 8,550,000 40,100,000 

1.2 แผนงานสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้จากโครงการหลวงและการพฒันาตอ่ยอดภมูิปัญญาท้องถิ่น 4 3,890,000 8,017,425 9,799,075 5,968,500 27,675,000 

1.3 แผนงานสง่เสริมการเกษตรและอาชีพนอกการเกษตร 9 10,200,000 24,340,500 29,749,500 18,030,000 82,320,000 

1.4 แผนงานการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการจดัหาแหล่งนํา้เพื่อการเกษตรและอปุโภคบริโภค 4 163,305,000 405,121,375 487,926,125 289,347,500 1,345,700,000 

1.5 แผนงานการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนสง่ 2 
     

1.6 แผนงานพฒันาระบบไฟฟ้าและพลงังาน 2 
     

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพฒันาสังคม 
      

2.1 แผนงานการพฒันาองค์กรของชมุชนเพื่อพึง่ตนเอง 4 2,000,000 6,075,000 7,425,000 4,500,000 20,000,000 

2.2 แผนงานการพฒันาสงัคม 6 5,525,000 10,302,750 12,592,250 7,650,000 36,070,000 

3.การพฒันากระบวนการชุมชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิ  
      

3.1 แผนงานการพฒันาระบบการค้นหาและบําบดัฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ เสพติดโดยกระบวนการมีสว่น

ร่วมของชมุชน 
1 3,000,000 6,075,000 7,425,000 4,500,000 21,000,000 

3.2 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสง่เสริมกระบวนการรวมกลุม่ในชมุชน 1 1,500,000 3,037,500 3,712,500 2,250,000 10,500,000 

3.3 แผนงานสนบัสนนุกิจกรรมรณรงค์ป้องปราบและป้องกนัการระบาดของยาเสพติดของชมุชน 1 1,500,000 3,037,500 3,712,500 2,250,000 10,500,000 

3.4 แผนงานการเสริมสร้างขวญักําลงัใจในการปฏิบตัิงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานในระดบัพืน้ที่ 1 5,000,000 10,125,000 12,375,000 7,500,000 35,000,000 

 
แผนแม่บท 38 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝิ่นอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 
 

 
แผนแม่บท 39 

ตารางที่ 4.3 งบประมาณของแผนแม่บทระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 - 2556) จาํแนกตามยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
จาํนวนโครงการ/ 

กจิกรรม 
ปีงบประมาณ 

รวม 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
      

4.1 แผนงานการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 1,754,500 2,461,610 3,008,640 1,806,750 9,031,500 

4.2 แผนงานฟืน้ฟแูละอนรุักษ์ป่าต้นนํา้ลําธารและการปรับปรุงระบบนิเวศต้นนํา้ 6 3,459,800 6,090,920 7,444,470 4,318,110 21,313,300 

4.3 แผนงานการพฒันาและจดัระบบอนรุักษ์ดินและนํา้และการปลกูหญ้าแฝก 1 23,690,500 45,785,430 55,959,970 33,452,100 158,888,000 

5. การบริหารจัดการและกาํกับดูแลแผนแม่บท 
      

5.1 แผนการการจดัตัง้ศนูย์ประสานงานและศนูย์เรียนรู้ระดบัชมุชน 2 1,700,000 3,442,500 4,207,500 2,550,000 11,900,000 

5.2 แผนงานสนบัสนนุการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 4 15,950,000 43,659,000 53,361,000 32,340,000 145,310,000 

รวมทัง้สิน้ 55 248,174,800 589,204,010 712,916,030 425,012,960 1,975,307,800 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝิ่นอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 
 

ตารางที่ 4.4 งบประมาณของแผนแม่บทโครงการฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 - 2556) จาํแนกตามหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน 
จาํนวนโครงการ/ 

กจิกรรม 

ปีงบประมาณ 
รวม 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. กรมสง่เสริมการเกษตร 6 5,600,000 12,190,500 14,899,500 9,030,000 41,720,000 

2. กรมประมง 2 890,000 1,942,425 2,374,075 1,468,500 6,675,000 

3. กรมชลประทาน 2 75,425,000 231,348,375 282,759,125 164,347,500 753,880,000 

4. กรมการข้าว 1 2,200,000 4,545,000 5,555,000 3,300,000 15,600,000 

5. กรมพฒันาที่ดิน 3 24,645,000 47,639,540 58,226,110 34,808,850 165,319,500 

6. กรมทรัพยากรนํา้ 1 80,000,000 162,000,000 198,000,000 120,000,000 560,000,000 

7. กรมทรัพยากรนํา้บาดาล 4 7,880,000 11,773,000 7,167,000 5,000,000 31,820,000 

8. กรมอทุยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธุ์พืช 5 3,209,800 5,584,670 6,825,720 3,943,110 19,563,300 

9. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 2 2,610,000 5,062,500 6,187,500 3,690,000 17,550,000 

10. สํานกับริหารงานการศกึษานอกโรงเรียน 3 2,115,000 3,620,250 4,424,750 2,760,000 12,920,000 

11. สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 5 20,100,000 51,455,250 62,889,750 38,115,000 172,560,000 

12. สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ที่สงู (องค์การมหาชน) 21 23,500,000 52,042,500 63,607,500 38,550,000 177,700,000 

รวม 55 248,174,800 589,204,010 712,916,030 425,012,960 1,975,307,800 

หมายเหต ุ: หน่วยงาน 10 หน่วยงาน จะมีการดําเนินจดักิจกรรมและงบประมาณเพื่อการบรูณการแผนภายหลงั ได้แก่ 

1. กรมการปกครอง    5. กรมวิชาการเกษตร   9. องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 

2. กรมสง่เสริมการปกครอง  6. กรมป่าไม้   10. องค์การบริหารสว่นตําบล 

3. กรมปศสุตัว์   7. กรมพฒันาชมุชน 

4. กรมสง่เสริมสหกรณ์   8. กระทรวงสาธารณสขุ 
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ตารางที่ 4.5 สรุปกรอบแผนแม่บทโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิเฉพาะพืน้ที่และตวัชีว้ัด 
 

ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยนื แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชีว้ัด 

(พ.ศ. 2553- 2556) 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ  
รวมทัง้สิน้ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1.การพัฒนา
อาชีพและ 
การตลาด 
  

  

  

  

  

1.1 การปรับใช้องค์ความรู้ตามสภาพภูมิสังคม
ด้วยการวจิัยและจัดทาํแปลงทดสอบสาธิต 

1.1 แผนงานการวจิยัเชิงปฏิบตัิการโดย

กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน 

    5,700,000  11,632,500  14,217,500  8,550,000  40,100,000    

(1) 1) 1,500,000  3,037,500  การวิจยัโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดทําแปลงทดสอบและสาธิตองค์

ความรู้จากโครงการหลวง  

โครงการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวง

ในการปลกูพืชและเลีย้งสตัว์ในท้องถิ่น 

  -โรงเพาะชํา 

 -แปลงปลกูใน

ชมุชน 

3,712,500  2,250,000  10,500,000  สวพส. 

2) 1,500,000  3,037,500  (2) ส่งเสริมการวิจยัเพื่อฟืน้ฟูแหล่งอาหาร

ชุมชนตามแนวทาง พระราชดําริ ธนาคารอาหาร

ชมุชน (Food bank) เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ

ชมุชน  

โครงการวิจยัการฟืน้ฟแูหลง่อาหารและ

ความหลากหลาย ทางชีวภาพของป่ารอบ

ชมุชน 

  -โรงเพาะชํา 

 -แปลงปลกูใน

ชมุชน 

3,712,500  2,250,000  10,500,000  สวพส. 

  3) โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการผลติข้าว

หลงัการปรับพืน้ที่สภาพไร่เลื่อนลอยเป็นนา

ขัน้บนัได 

  แปลงทดสอบ

หรือกิจกรรม 

2,200,000  4,545,000  5,555,000  3,300,000  15,600,000  กกข. 

(3) การศึกษาการฟืน้ฟูความอุดมสมบูรณ์

ของดินเพื่อเพิ่มผลผลติตามศกัยภาพของพืน้ที่ 

4) โครงการการจดัการธาตอุาหารพืชและ

การฟืน้ฟคูวามอดุมสมบรูณ์ดิน 

  แปลงทดสอบ

หรือกิจกรรม 

500,000  1,012,500  1,237,500  750,000  3,500,000  สวพส. 

1.2 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการตลาด 1.2 แผนงานสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้จาก

โครงการหลวงและการพฒันาต่อยอดภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น 

    3,890,000  8,017,425  9,799,075  5,968,500  27,675,000  
 

(1) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ

การเกษตรโดยอาศยัฐานความรู้จากโครงการหลวง 

โดยเฉพาะในการพัฒนาและส่งเสริมระบบการ

เพาะปลกูที่ดี การรณรงค์การลดการใช้สารเคมีใน

การผลิต เกษตรอินทรีย์ และการส่งเสริมและอาชีพ

นอกภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง

รายได้แก่ครัวเรือน 

  

1) 3,000,000  6,075,000  โครงการสง่เสริมการเรียนรู้และการ

พฒันาการปลกูพืชและเลีย้งสตัว์ 

2) โครงการสง่เสริมการเรียนรู้และการ

พฒันาการเลีย้งสตัว์ 

  จํานวนเกษตรกร

และกลุม่หมูบ่้าน

เป้าหมาย 

7,425,000  4,500,000  21,000,000  สวพส. 

 
แผนแม่บท 41 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝิ่นอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 
 

ตารางที่ 4.5 สรุปกรอบแผนแม่บทโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิเฉพาะพืน้ที่และตวัชีว้ัด (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยนื แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชีว้ัด 

(พ.ศ. 2553- 2556) 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ  
รวมทัง้สิน้ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1.การพัฒนา
อาชีพและ 
การตลาด 
  

  

  

  

  

1.2 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการตลาด 3 ) กิจกรรมสง่เสริมและพฒันาอาชีพการ

เพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 

             
 

(1) การส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตร

โดยอาศยัฐานความรู้จากโครงการหลวง โดยเฉพาะ

ในการพัฒนาและส่งเสริมระบบการเพาะปลูกที่ดี 

การรณรงค์การลดการใช้สารเคมีในการผลิต เกษตร

อินทรี ย์  และการส่ง เส ริมและอาชีพนอกภาค

การเกษตรและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้แก่

ครัวเรือน (ต่อ) 

  

3.1) สง่เสริมการเลีย้งปลาดกุในบอ่

พลาสติกให้แก่เกษตรกร 

100 ราย/ปี 300,000 654,750 800,250 495,000 2,250,000 ปกม. 

3.2) ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการ

เพาะเลีย้งสตัว์นํา้ 

100 ราย/ปี 50,000 109,125 133,375 82,500 375,000 ปกม. 

3.3 ) ติดตามและแนะนําสง่เสริม

เกษตรกร 

4 ครัง้/แห่ง/ปี 280,000 611,100 746,900 462,000 2,100,000 ปกม. 

4) กิจกรรมผลติพนัธุ์สตัว์นํา้และปลอ่ยพนัธุ์

สตัว์นํา้ในแหลง่นํา้ธรรมชาต ิ

        

4.1) ผลติพนัธุ์สตัว์นํา้และปลอ่ยพนัธุ์

สตัว์นํา้ในแหลง่นํา้ธรรมชาต ิ

3 แห่ง/ปี 150,000 327,375 400,125 247,500 1,125,000 ปกม. 

4.2) ฝึกอบรมคณะกรรมการแหลง่นํา้ 30 ราย/ปี 20,000 43,650 53,350 33,000 150,000 ปกม. 

4.3) ติดตามและแนะนําสง่เสริม

เกษตรกร 

4 ครัง้/แห่ง/ปี 90,000 196,425 240,075 148,500 675,000 ปกม. 

  10,200,000 24,340,500 1.3 แผนงานส่งเสริมการเกษตรและ
อาชีพนอกการเกษตร 

29,749,500 18,030,000 82,320,000  

1)        สง่เสริมการปลกูพืชอาหารและพืช

เศรษฐกิจ 

 

1.1) โครงการสง่เสริมการปลกูพืชแบบ

ผสมสาน 

500 ไร่ 400,000 810,000 990,000 600,000 2,800,000 กสก. 

1.2) โครงการสง่เสริมการปลกูไม้ผลไม้

ยืนต้น 

500 ไร่ 600,000 1,215,000 1,485,000 900,000 4,200,000 กสก. 
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ตารางที่ 4.5 สรุปกรอบแผนแม่บทโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิเฉพาะพืน้ที่และตวัชีว้ัด (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยนื แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชีว้ัด 

(พ.ศ. 2553- 2556) 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ  
รวมทัง้สิน้ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1.3 แผนงานส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ
นอกการเกษตร (ต่อ) 

1.การพัฒนา
อาชีพและ 
การตลาด 
  

  

  

  

  

1.2 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการตลาด        
 

(1) การส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตร

โดยอาศยัฐานความรู้จากโครงการหลวง โดยเฉพาะ

ในการพัฒนาและส่งเสริมระบบการเพาะปลูกที่ดี 

การรณรงค์การลดการใช้สารเคมีในการผลิต เกษตร

อินทรี ย์  และการส่ง เส ริมและอาชีพนอกภาค

การเกษตรและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้แก่

ครัวเรือน (ต่อ) 

 

2) สง่เสริมงานเคหะกิจเกษตร         

2.1) โครงการแปรรูปแลถนอมอาหาร 97 กลุม่ 800,000 1,903,500 2,326,500 1,410,000 6,440,000 กสก. 

2.2) โครงการจดัตัง้กลุม่แมบ่้านเกษตรกร

และกลุม่ยวุเกษตรกร 

194 กลุม่ 400,000 951,750 1,163,250 705,000 3,220,000 กสก. 

3) สง่เสริมการป้องกนัการกําจดัศตัรูพืชแบบ

ผสมผสาน (IPM)               

 

3.1) โครงการฝึกอบรมเกษตรกร 800 คน 120,000  243,000  297,000  180,000        840,000  กสก. 

3.2) โครงการแปลงสาธิตการป้องกนักําจดั

ศตัรูพืช 100 ไร่ 480,000  972,000  1,188,000  720,000   3,360,000  

กสก. 

4) สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง

ประสทิธิภาพและเพิ่มผลผลติทางการเกษตร     2,800,000  6,095,250  7,449,750  4,515,000  20,860,000  

กสก. 

5) โครงการสง่เสริมอาชีพด้านหตัถกรรม               กปศ. 

6) โครงการสง่เสริมการท่องเที่ยว   จํานวนชมุชน 800,000  2,025,000  2,475,000  1,500,000  6,800,000  สวพส. 

7) (2) ส่งเสริมการจดัการจัดก่อนและหลงัการ

เ ก็บ เ กี่ยว เ พื่อใ ห้ ไ ด้ผลผลิต ที่ มีคุณภาพ  และ

สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด 

โครงการสง่เสริมการพฒันาระบบคณุภาพ

ผลผลติตาม มาตรฐานอาหารปลอดภยั 

 ศนูย์รวบรวม 

ผลผลติ 500,000 2,025,000 2,475,000 1,500,000 6,500,000 สวพส. 

8) การรวบรวมผลผลติของเกษตรกรและคดั

คณุภาพผลผลติเพื่อลดต้นทนุและสร้างมลูคา่

ให้ผลผลติ 

  1,000,000 2,025,000 2,475,000 1,500,000 7,000,000 สวพส. 

9) (3) การส่งเสริมด้านการตลาด และพฒันาระบบ

ตลาด เพื่อเป็นกลไกในการรองรับผลผลิตในระดับ

ชมุชนและขยายไปยงัตลาดนอกชมุชนในระยะต่อไป 

โครงการพฒันาระบบตลาดชมุชน  จํานวนชมุชน 1,500,000 3,037,500 3,712,500 2,250,000 10,500,000 สวพส. 

 
แผนแม่บท  43 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝิ่นอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 
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ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยนื แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชีว้ัด 

(พ.ศ. 2553- 2556) 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ  
รวมทัง้สิน้ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1.4 แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
การจัดหาแหล่งนํา้เพื่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

1.การพัฒนา
อาชีพและ
การตลาด 
(ต่อ) 

1.3 การพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานเพื่อสนับสนุนการ
ผลิต 

  

163,305,000  405,121,375  487,926,125  289,347,500  

 
(1) การพัฒนาแหล่งนํา้เพื่อการเกษตรและ

แหล่งนํา้สะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค รวมทัง้ส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบํารุงรักษา 

การจดัการความสะอาด และการกระจายโอกาสใน

การใช้นํา้อย่างทัว่ถึง 

1,345,700,000  

1) การจดัหาแหลง่นํา้เพื่ออปุโภคบริโภคและ

จดัระบบ การมีสว่นร่วมของชมุชนในการ

บํารุงรักษา 

    7,880,000 11,773,000 7,167,000 5,000,000 31,820,000  

1.1) สํารวจและเจาะนํา้บาดาลความลกึ 

120 เมตร 

10 แห่ง 880,000 2,698,000 1,492,000 1,250,000 6,320,000 - กทบ. 

1.2) การก่อสร้างระบบประปาขนาดความจ ุ

12 ลกูบาศก์เมตร 

10  แห่ง 2,000,000 2,950,000 1,800,000 1,250,000 8,000,000 - กทบ. 

1.3) การก่อสร้างระบบปรับปรุงคณุภาพนํา้ 10  แห่ง 2,400,000 3,040,000 1,910,000 1,250,000 8,600,000 - กทบ. 

1.4) การก่อสร้างระบบสบูนํา้ด้วยพลงังาน

แสงอาทิตย์ 

10  แห่ง 2,600,000 3,085,000 1,965,000 1,250,000 8,900,000 - กทบ. 

20  2) การอนรุักษ์ฟืน้ฟแูละพฒันาแหลง่นํา้

สนบัสนนุโครงการพฒันาคณุภาพชีวติและ

ฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมของชมุชนในพืน้ที่สงูเพื่อ

ทดแทนการลกัลอบปลกูฝิ่นอย่างยัง่ยืน 

แห่ง 80,000,000 162,000,000 198,000,000 120,000,000 560,000,000 - กทน. 

3) การจดัหานํา้สนบัสนนุพืน้ที่โครงการพฒันา

อย่างยัง่ยืนฯ 

102  แห่ง 72,000,000 228,960,000 279,840,000 163,200,000 744,000,000 กชป. 

3.1) การจดัหานํา้สนบัสนนุ ในเขตพืน้ที่

จงัหวดัเชียงใหม ่

94  แห่ง 64,000,000 210,600,000 257,400,000 156,000,000 688,000,000   

3.2) การจดัหานํา้สนบัสนนุ ในเขตพืน้ที่

จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

8 แห่ง 8,000,000 18,360,000 22,440,000 7,200,000 56,000,000  
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ตารางที่ 4.5 สรุปกรอบแผนแม่บทโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิเฉพาะพืน้ที่และตวัชีว้ัด (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยนื แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชีว้ัด 

(พ.ศ. 2553- 2556) 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ  
รวมทัง้สิน้ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1.การพัฒนา
อาชีพและ
การตลาด 
(ต่อ) 

1.3 การพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานเพื่อสนับสนุนการ
ผลิต (ต่อ) 

4) เตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม 102 แห่ง 3,425,000 2,388,375 2,919,125 1,147,500 9,880,000 กชป. 

4.1) การศกึษาความเหมาะสมของ

โครงการ 

  300,000 166,500 203,500 60,000 730,000 
(1) การพัฒนาแหล่งนํา้เพื่อการเกษตรและ

แหล่งนํา้สะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค รวมทัง้ส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบํารุงรักษา 

การจดัการความสะอาด และการกระจายโอกาสใน

การใช้นํา้อย่างทัว่ถึง (ต่อ) 

  

4.2) การสํารวจสภาพภมูปิระเทศของ

โครงการ 

  

  

2,600,000 1,629,000 1,991,000 780,000 7,000,000   

4.3) การออกแบบรายละเอียดของโครงการ     525,000 592,875 724,625 307,500 2,150,000   

(2) 1.5 แผนงานการปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง  

การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งและ

เส้นทางลําเลียง ผลลิตตามความเหมาะสมของ

สภาพพืน้ที่ 

 เส้นทางการ

คมนาคม 

     

1) สํารวจออกแบบลว่งหน้าเส้นทางลําเลียง  และเส้นทาง

ลําเลียง 2) ก่อสร้างเส้นทางลําเลียง 

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

1.6 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าและ
พลังงาน 

(3) การพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานที่จําเป็น เช่น 

ระบบไฟฟ้า แสงสว่างและพลงังาน  ฯลฯ 

 ชมุชน      หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

    2,000,000 6,075,000 2.1 แผนงานการพัฒนาองค์กรของชุมชน
เพื่อพึ่งตนเอง 

2. การ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแขง็ของ
ชุมชนและ
การพัฒนา
สังคม 

2.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
องค์กรท้องถิ่น 

7,425,000 4,500,000 20,000,000 

(1) การสนบัสนนุและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ขององค์กรพึง่ตนเองในด้านการประกอบอาชีพ กลุ่ม

ผู้ผลิต กลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน เพื่อ

การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน

อนาคต 

  

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและ

องค์กรชมุชน 

114 จํานวนชมุชน 1,500,000 3,037,500 3,712,500 2,250,000 10,500,000 สวพส. 

2) การสนบัสนนุกิจกรรมเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของกลุม่อาชีพและกลุม่ออมทรัพย์ 

114 จํานวนกลุม่/

สมาชิก 

500,000 3,037,500 3,712,500 2,250,000 9,500,000 สวพส. 

3) (2) การพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง 

การสง่เสริมการรวมกลุม่เกษตรกรใน

รูปแบบ ต่าง ๆและสนบัสนนุการดําเนินงาน

ของกลุม่สหกรณ์การสง่เสริมและพฒันา

สหกรณ์ 

 จํานวนกลุม่/

สมาชิก 

     กรมสง่เสริม

สหกรณ์ 
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ตารางที่ 4.5 สรุปกรอบแผนแม่บทโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิเฉพาะพืน้ที่และตวัชีว้ัด (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยนื แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชีว้ัด 

(พ.ศ. 2553- 2556) 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ  
รวมทัง้สิน้ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

2. การ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแขง็ของ
ชุมชนและ
การพัฒนา
สังคม 

4) การสง่เสริมและพฒันาสหกรณ์ (2) การพัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง(ต่อ) 

 จํานวนกลุม่/

สมาชิก 

กรมสง่เสริม

สหกรณ์ 

2.2 การพัฒนาสังคม 2.2 แผนงานการพัฒนาสังคม        
1) ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรู้

เทคโนโลยีของโครงการหลวง การเสริมสร้างสขุภาพ

แบบองค์รวม และ การเสริมสร้างระบบสวัสดิการ

สงัคมขององค์กรท้องถิ่น 

สง่เสริมการเรียนรู้เทคโนยีของการ

โครงการหลวงจากเครือข่ายการเรียนรู้ 

114 จํานวนชมุชน 800,000 1,620,000 1,980,000 1,200,000 5,600,000 สวพส. 

2) การสง่เสริมการรู้หนงัสือ 8,460 คน 730,000 1,359,000 1,661,000 1,080,000 4,830,000 กศน. 

3) การศกึษาเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต 4,000 คน 105,000 236,250 288,750 180,000 810,000 กศน. 

4) การจดัการศกึษาหลกัสตูรระยะสัน้ 7,850 คน 1,280,000 2,025,000 2,475,000 1,500,000 7,280,000 กศน. 

5) สขุภาพแบบองค์รวม 114 จํานวนชมุชน      สธ./ อบต. 

6) การสง่เสริมระบบสวสัดกิารสงัคม           อบต./ พฒันา 

6.1) การพฒันาสงัคมบนพืน้ที่สงู           

- การจดัทําสํามะโนปัญหา ความต้องการ

และแผนพฒันาหมูบ่้าน 

10 หมูบ่้าน  31,500 38,500 30,000 100,000 กรมพฒันาและ

สวสัดิการสงัคม 

- การสง่เสริมความรู้และอาชีพ 900 คน 210,000 486,000 594,000 360,000 1,650,000  

- การพฒันาศกัยภาพด้านอาชีพบนพืน้ที่สงู 600 คน 600,000 1,215,000 1,485,000 900,000 4,200,000  

6.2) การจดัสวสัดกิารสงัคมบนพืน้ที่สงู           

- ให้การสงเคราะห์ครอบครัวยากจน ยากไร้

และด้อยโอกาส 

600 คน 400,000 810,000 990,000 600,000 2,800,000 กรมพฒันาและ

สวสัดิการสงัคม 

- ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ ป่วยเอดส์

และครอบครัว 

300 คน 500,000 1,012,500 1,237,500 750,000 3,500,000  

- ให้การสงเคราะห์เด็กยากจนไร้ที่พึง่และ

ด้อยโอกาส  

300 คน 200,000 405,000 495,000 300,000 1,400,000  
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แผนแม่บท  

ตารางที่ 4.5 สรุปกรอบแผนแม่บทโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิเฉพาะพืน้ที่และตวัชีว้ัด (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยนื แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชีว้ัด 

(พ.ศ. 2553- 2556) 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ  
รวมทัง้สิน้ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

2. การ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแขง็ของ
ชุมชนและ
การพัฒนา
สังคม 

2.2 การพัฒนาสังคม (ต่อ) 
ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรู้

เทคโนโลยีของโครงการหลวง การเสริมสร้างสขุภาพ

แบบองค์รวม และ การเสริมสร้างระบบสวัสดิการ

สงัคมขององค์กรท้องถิ่น 

2.2 แผนงานการพัฒนาสังคม (ต่อ) 
6) การสง่เสริมระบบสวสัดกิารสงัคม(ต่อ) 

6.2) การจัดสวัสดกิารสังคมบนพืน้ที่สูง
(ต่อ) 

        

- การสนบัสนนุการศกึษา 10 หมูบ่้าน 200,000 405,000 495,000 300,000 1,400,000  

- การประสานการดําเนินงานกบัทกุภาค

สว่นที่เกี่ยวข้อง 

  500,000 697,500 852,500 450,000 2,500,000  

3.การพัฒนา
กระบวนการ
ชุมชนเพื่อ
แก้ปัญหายา
เสพตดิ 

3.1 การพัฒนาระบบการค้นหาและบาํบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพตดิ โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

3.1 แผนงานการพัฒนาระบบการค้นหา
และบาํบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพตดิ โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

114 หมูบ่้าน 3,000,000  6,075,000  7,425,000  4,500,000  21,000,000  ป.ป.ส. 

3.2 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการ
แก้ไขปัญหาเสพตดิโดยชุมชน 

                

(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและ

สง่เสริมกระบวนการรวมกลุม่ในชมุชนเพื่อเฝ้าระวงั

และป้องกนัการปลกูพืชเสพติดและการแพร่ระบาด

ของยาเสพตดิในชมุชน 

3.2 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแขง็ของ
ครอบครัวและส่งเสริมกระบวนการ
รวมกลุ่มในชุมชน 

114 หมูบ่้าน 1,500,000  3,037,500  3,712,500  2,250,000  10,500,000  ป.ป.ส. 

(2) สนบัสนนุกิจกรรมรณรงค์ป้องปราบและ

ป้องกนัการระบาดของยาเสพติดของชมุชน 

3.3 แผนงานสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์
ป้องปราบและป้องกันการระบาดของยา
เสพตดิของชุมชน 

114 หมูบ่้าน 1,500,000  3,037,500  3,712,500  2,250,000  10,500,000  ป.ป.ส. 

3.3 การเสริมสร้างขวญักาํลังใจในการ
ปฏิบัตงิานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัตงิานในระดับ
พืน้ที่ 

3.4 แผนงานการเสริมสร้างขวัญกาํลังใจ
ในการปฏิบัตงิานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัตงิาน
ในระดับพืน้ที่ 

114 หมูบ่้าน 5,000,000  10,125,000  12,375,000  7,500,000  35,000,000  ป.ป.ส. 
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ตารางที่ 4.5 สรุปกรอบแผนแม่บทโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิเฉพาะพืน้ที่และตวัชีว้ัด (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยนื แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชีว้ัด 

(พ.ศ. 2553- 2556) 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ  
รวมทัง้สิน้ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1,754,500 2,461,610 4. การ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากร 

4.1 สนับสนุนกิจกรรมการกาํหนดขอบเขตพืน้ที่
ป่าไม้และพืน้ที่ทํากิน โดยการทําข้อตกลงกับ
ท้องถิ่น 

4.1 แผนงานการกาํหนดเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ 

3,008,640 1,806,750  พืน้ที่

การเกษตร  

ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

9,031,500   

(1) 1) จดัทําแผนที่ระดบัขอบเขตและวาง

แผนการใช้ที่ดิน 

33,500 ดําเนินงานสํารวจและวางแผนการใช้

ประโยชน์ที่ดิน และกําหนดแนวกันเขตพืน้ที่ป่าไม้

และพืน้ที่ทํากิน  โดยการจัดทําข้อตกลงร่วมกับ

ท้องถิ่น 

ไร่  1,254,500 2,461,610 3,008,640 1,806,750 8,531,500 กพด. 

2) การวางแผนการใช้ประโยชน์โดย

กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน 

  500,000    500,000 สวพส. 

3) (2) การจัดทํามาตรการเพื่อฟืน้ฟูพืน้ที่ที่บุกรุก

บริเวณที่มีความลาดชันสูง และมาตรการหยุดยัง้

การบกุรุกทําลายป่าเพิ่มเติม โดยกระบวนการมีส่วน

ร่วม 

การกําหนดมาตรการหยุดยัง้การบกุรุก

พืน้ที่ป่าจดัทํามาตรการเพื่อฟืน้ฟูพืน้ที่ที่บุกรุก

บริเวณที่มีความลาดชนัสงู 

 ชมุชน      กป. 

  3,459,800 6,090,920 4.2 ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าไม้บนพืน้ที่ลาดชันโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4.2 แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นนํา้ลาํ
ธารและการปรับปรุง ระบบนิเวศต้นนํา้ 

7,444,470 4,318,110 21,313,300  

(1) สง่เสริมการปลกูป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 

อย่าง และป่าชมุชน 

1) การปลกูป่าฟืน้ฟตู้นนํา้ 2,500 ไร่ 1,250,000 1,350,000 1,650,000 750,000 5,000,000 กอท. 

2) สง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนในการ

อนรุักษ์ 

150 หมูบ่้าน 1,053,000 2,251,110 2,751,360 1,692,630 7,748,100 กอท. 

3) การอบรมในการฟืน้ฟแูละอนรุักษ์ต้นนํา้

ลําธาร 

15 รุ่น 66,800 282,560 345,360 240,480 935,200 กอท. 

114 4) การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนใน

การปลกูป่าฟืน้ฟแูละอนรุักษ์ป่าต้นนํา้ลําธาร 

โดยการสง่เสริมกิจกรรมป่า 3 อย่างประโยชน์ 

4 อย่าง 

ชมุชน 250,000 506,250 618,750 375,000 1,750,000 สวพส. 
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ตารางที่ 4.5 สรุปกรอบแผนแม่บทโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิเฉพาะพืน้ที่และตวัชีว้ัด (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยนื แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชีว้ัด 

(พ.ศ. 2553- 2556) 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ  
รวมทัง้สิน้ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

4. การ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากร 

4.2 ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าไม้บนพืน้ที่ลาดชันโดย
กระบวนการ (ต่อ) 

4.2 แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นนํา้ลาํ
ธารและการ (ต่อ) 

      

ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

  

(2) การสร้างฝายต้นนํา้ รวมทัง้บํารุงรักษาโดยชมุชน

ร่วมมือ 

5) การสร้างฝายต้นนํา้แบบผสมสาน 800 แห่ง 500,000 1,012,500 1,237,500 750,000 3,500,000 กอท. 

(3) การทําแนวกนัไฟ 6) การจดัทําแนวกนัไฟโดยชมุชนมีสว่นร่วม 800 กม. 340,000 688,500 841,500 510,000 2,380,000 กอท. 

  23,690,500 45,785,430 4.3 จัดทาํระบบอนุรักษ์ดนิและนํา้ในพืน้ที่ลาด
ชันรวมทัง้การปลูกหญ้าแฝก 

4.3 แผนงานการพัฒนาและจัดระบบ
อนุรักษ์ดนิและนํา้และการปลูกหญ้าแฝก 

55,959,970 33,452,100 158,888,000  

1) การพฒันาระบบอนรุักษ์ดินและนํา้ในพืน้ที่

สงู 

        

1.1) การจดัทําระบบอนรุักษ์ดนิและนํา้ 27,600 ไร่ 12,343,500 22,462,040 27,453,610 16,102,350 78,361,500 กพด. 

1.2) การปรับปรุงความอดุสมสมบรูณ์ของดนิ        กพด. 

- สาธิตการอนรุักษ์ดนิและนํา้  21,900 ไร่ 7,240,000 14,661,000 17,919,000 10,860,000 50,680,000  

- สาธิตการใช้ปุ๋ ยพืชสด  8,350 ไร่ 650,000 1,469,810 1,796,440 1,121,250 5,037,500  

- สง่เสริมการใช้ปุ๋ ยพืชสด  22,400 ไร่ 560,000 1,134,000 1,386,000 840,000 3,920,000  

- สาธิตการการทํา/การใช้ปุ๋ ยหมกัและปุ๋ ย

อินทรีย์นํา้   

5,550 ไร่ 520,000 1,242,000 1,518,000 960,000 4,240,000  

- สง่เสริมการการทํา/การใช้ปุ๋ ยหมกัและปุ๋ ย

อินทรีย์นํา้ 

22,400 ไร่ 112,000 226,800 277,200 168,000 784,000  

- ปรับปรุงพืน้ที่ดินกรด 1,200 ไร่ 195,000 398,030 486,470 295,500 1,375,000  

1.3) ปลกูหญ้าแฝกเพื่ออนรุักษ์ดินและนํา้ 11,600,000 กล้า 1,770,000 3,584,250 4,380,750 2,655,000 12,390,000 กพด. 

1.4) การสง่เสริมและรณรงค์การปลกูหญ้า

แฝกอย่างมีสว่นร่วนร่วม 

114 ชมุชน 300,000 607,500 742,500 450,000 2,100,000 สวพส. 

- สาธิตการอนรุักษ์ดนิและนํา้  21,900 ไร่ 7,240,000 14,661,000 17,919,000 10,860,000 50,680,000  
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แผนแม่บท  

ตารางที่ 4.5 สรุปกรอบแผนแม่บทโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพตดิเฉพาะพืน้ที่และตวัชีว้ัด (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยนื แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชีว้ัด 

(พ.ศ. 2553- 2556) 
หน่วยนับ 

ปีงบประมาณ  
รวมทัง้สิน้ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

5. การ
บริหาร
จัดการและ
กาํกับดูแล
แผนแม่บท 

5.1 การจัดตัง้ศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้
ระดับชุมชน 
  
  

5.1 การจัดตัง้ศูนย์ประสานงานและศุนย์
เรียนรู้ระดับชุมชน 

    1,700,000  3,442,500  4,207,500  2,550,000  11,900,000   

1) การสร้างศนูย์เรียนรู้และศนูย์ประสานงาน   จํานวนกิจกรรม

และสมาชิก 
     สวพส. 

2) การจดัทําแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต   แปลงสาธิต/

แปลง (คอก)

ขยายพนัธุ์

โรงเรือนเพาะชํา 

1,700,000  3,442,500  4,207,500  2,550,000  11,900,000  สวพส. 

5.2 การอาํนวยการและประสานงาน 5.2 แผนงานสนับสนุนการพฒันา
ประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน 

   15,950,000  43,659,000  53,361,000  32,340,000  145,310,000   

(1) จัดทําแผนปฏิบัติการที่บูรณาการกับแผน

ชมุชน และสอดคล้องกบัสภาพภมูิสงัคมและความ

ต้องการของชมุชน โดยเน้นการบรูณาการกิจกรรม

และงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทัง้ใน

และนอกพืน้ที่ 

1) การบริหารโครงการประสานงานและ

สนบัสนนุการปฏิบตัิในพืน้ที่ 

  รายงาน

ความก้าวหน้า 

6,000,000  

9,100,000 

12,757,500  

29,180,250 

15,592,500 

 35,664,750 

9,450,000 

 21,615,000 

43,800,000 

 95,560,000 

สวพส. 

ป.ป.ส. 

2) การจดัเวทีชมุชนและจดัทําแผนชมุชนโดย

กระบวนการมีสว่นร่วม 

3) โครงการวิจยัและประเมนิผลหมูบ่้าน/ชมุชน

ที่มีปัญหาการปลกูฝิ่นซํา้ซาก 

4) การจดัทําแผนบรูณาการกบัสว่นราชการ

และหน่วยงานอื่น 

  แผนชมุชน  

 
รายงานการ

วิจยั 
 

แผนปฏิบตัิการ 

300,000  607,500  742,500  450,000  2,100,000  สวพส. 

 

สวพส. 

 

สวพส. 

(2) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอย่าง

จากต่อเนื่องทัง้ใน ระยะครึ่งแผนและระยะสิน้สุด

แผน โดยให้มีการประชมุติดตามงานและรายงานผล

ตามลําดบัชัน้ จากระดบัพืน้ที่ สู่ระดบัจงัหวดั ระดบั

คณะกรรมการ และระดบัชาติ 

   

550,000 

 

1,113,750 

 

1,361,250 

 

825,000 

 

3,850,000 

(3)  พฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนและ

องค์กรในชมุชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชมุชนใน

การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง แม้เมื่อสิน้สุด

ระยะเวลาดําเนินงานของแผนแมบ่ทแล้ว 
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หน่วยงานรับผิดชอบ 4.8 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- กรมชลประทาน   - กรมพฒันาท่ีดนิ 

- กรมประมง    - กรมสง่เสริมการเกษตร 

- กรมการข้าว    - กรมปศสุตัว์ 

- สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู  - กรมวิชาการเกษตร 

  (องค์การมหาชน)  
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

- กรมป่าไม้ 

กรมอทุยาน สตัว์ป่าและพนัธุ์พืช - 

- กรมทรัพยากรนํา้ 

- กรมทรัพยากรนํา้บาดาล 
3. กระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานกังานบริหารงานการศกึษานอกโรงเรียน 
4. กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

- กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 
5. กระทรวงมหาดไทย 

- กรมการพฒันาชมุชน 

- กรมการปกครอง 

- กรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน 
6. กระทรวงยุตธิรรม 

สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ - 
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะพืน้ที่ 

- องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 

- องค์การบริหารสว่นตําบล 

- เทศบาลตําบล 
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ยุทธศาสตร์แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน  ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2556) 

ชุมชนบนพืน้ที่สูง  115 หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน 

และประชากรที่ได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนา  จาํนวน 4,425 ครัวเรือน  23,585 คน 
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4.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) พืน้ท่ีปลกูฝ่ินซํา้ซากท่ีเหลืออยู่ในประเทศไทย ได้รับการดแูลให้ลดลง ทําให้เกิดผลดี

ตอ่ความมัน่คงและช่ือเสียงของประเทศ 

2) ชมุชนในพืน้ท่ีเป้าหมายมีอาชีพท่ีสจุริตและมีรายได้ท่ีมัน่คง สามารถพึง่ตนเองได้ใน

ระยะยาว 

3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟืน้ฟูอย่างยัง่ยืน โดยกระบวนการมี

สว่นร่วม ของชมุชน 
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ส่วนที่ 5 
การขับเคล่ือนแผนแม่บท 

 
จากลักษณะของแผนแม่บทท่ีเป็นการบูรณาการกิจกรรมของหน่วยงานส่วนกลาง 

(บูรณาการแนวราบ)และบูรณาการกับกิจกรรมและงบประมาณของหน่วยงานราชการระดบั

จงัหวดัและระดบัหมู่บ้าน (บรูณาการแนวตัง้) จึงทําให้กระบวนการขบัเคลื่อนแผนแม่บท ต้องมี

องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่  

 
กระบวนการจัดทาํแผนปฏิบัตกิารในระดบัหมู่บ้านเป้าหมาย  5.1 
เพ่ือให้กรอบการดําเนินงานของแผนแม่บทท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ถูกนําไป

ปฏิบตัิโดยการเช่ือมต่อแผนงาน กิจกรรม งบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง เข้ากบักิจกรรม

และงบประมาณในระดบัจงัหวดั และในระดบัพืน้ท่ีอย่างเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพภมูิสงัคม 

และความพร้อมของชมุชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่รายละเอียดได้อธิบายไว้แล้วในสว่นท่ี 3 ข้อ 3.3 

หน้า 21 

 
5.2 องค์กรบริหารแผนแม่บท 

เพ่ือกํากับการดําเนินงานดังกล่าวจึงได้กําหนดให้มีองค์กรบริหารแผนแม่บทและ

แผนปฏิบตักิารเป็น 3 ระดบัดงันี ้

คณะกรรมการกําหนดนโยบายระดับชาติ ประกอบด้วย 2 คณะกรรมการท่ีมี

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน ได้แก่ 

1) 

(1) คณะกรรมการประสานงานและสนบัสนนุงานโครงการหลวง (กปส.)  

เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ

ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการหลวง พ.ศ. 2550 ท่ีกําหนดให้มีคณะกรรมการประสานงาน

และสนบัสนนุงานโครงการหลวง (กปส.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีอํานาจ

หน้าท่ีพิจารณาและกําหนดนโยบายและ แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐท่ี

เก่ียวข้องกบังานโครงการหลวง รวมถึงพิจารณาและกําหนดแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรม

ใด ๆ ให้สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของมลูนิธิโครงการหลวง เพ่ือให้หน่วยงานงานของรัฐท่ี

เก่ียวข้องรับไปดําเนินการ  
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(2) คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.)  

คณะกรรมการป้องกนัและปรามยาเสพติด  (ป.ป.ส.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าท่ีกําหนดแผนงานและมาตรการป้องกนัและปรามปราม การ

เสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการปฏิบตัิราชการหรือแผนงานหรือโครงการของ

ส่วนราชการท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการปฏิบตัิการตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด พิจารณาและ

ดําเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการปราม

ปรามยาเสพติด ตลอดจนสนบัสนุนให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนรวมทัง้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการป้องกนัและปรามปรามยาเสพตดิ 
2) คณะกรรมการอาํนวยการโครงการและคณะกรรมการระดบัพืน้ที่  

ทําหน้าท่ีอํานวยการและกํากบัติดตามดแูล โดยลกัษณะโครงสร้างของคณะกรรมการ 

เป็นการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานในพืน้ท่ีเดียวกัน เพ่ือสะดวกในการขบัเคล่ือนและลด

ปัญหาการซบัซ้อนระหว่างหน่วยงาน ภายใต้ความร่วมมือกับส่วนราชการในพืน้ท่ีและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีการแบ่งเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการในระดับกรรมการ

อํานวยการของกลุม่จงัหวดั กรรมการในระดบัจงัหวดั และอําเภอ ได้แก่  

(2.1) คณะกรรมการอํานวยการโครงการ ประกอบด้วยรัฐมนตรีหรือผู้ ท่ีรัฐบาล 

มอบหมายให้ดูแลงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประธาน

กรรมการ และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ

และนายอําเภอท่ีเก่ียวข้อง ผู้ แทนส่วนราชการท่ีร่วมดําเนินงาน โดยมี

สํานกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสถาบนัวิจยั

และพัฒนาพืน้ท่ีสูง (องค์การมหาชน) ร่วมกันทําหน้าท่ี เลขานุการและ

ประสานงานเพ่ือดแูลงานเชิงนโยบาย และกํากบัติดตามผลสมัฤทธ์ิในระดบั

กลุม่จงัหวดั 

(2.2) คณะกรรมการระดบัจงัหวดั ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน

กรรมการ และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทน

หน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ี และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการ 

ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการประสานงานการดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเช่ือมโยงกิจกรรมด้านการพฒันาเข้ากบักิจกรรมการ

บงัคบัใช้กฎหมายในพืน้ท่ี รวมทัง้ติดตามประเมินผลเพ่ือแก้ไขปัญหาและ

ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงาน  
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(2.3) คณะกรรมการระดบัอําเภอ ประกอบด้วยนายอําเภอเป็นประธานกรรมการ 

และมีองค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐใน

ระดบัอําเภอ และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินระดบัตําบลและผู้แทนในระดบั

หมู่บ้านเป็นคณะกรรมการ ทําหน้าท่ีสนบัสนนุและร่วมดําเนินงานในระดบั

พืน้ท่ี  
3) คณะทาํงานบริหารจัดการโครงการในระดบัพืน้ที่ 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพืน้ท่ีสูง (องค์การมหาชน) ร่วมกันทําหน้าท่ีประสานดําเนินงานโครงการทัง้ในระดับ 

การบูรณาการกิจกรรม งบประมาณ การเช่ือมโยงกิจกรรมกับแผนงานงบประมาณของ

หน่วยงานในพืน้ท่ี โดยการขบัเคล่ือนกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน จดัเตรียมผู้จดัการกลุ่ม 

โครงการ เจ้าหน้าท่ีโครงการในระดบัพืน้ท่ี เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานกบัชมุชนและเป็นแกน

หลกัในการจัดเวทีชุมชนเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ ดําเนินกิจกรรมพัฒนาร่วมกับผู้ นําชุมชน 

ผู้แทนกลุม่ตา่ง ๆ ในชมุชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพืน้ท่ี องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินระดบั

ตําบลและหมู่บ้าน และองค์กรเอกชนในพืน้ท่ี ตลอดจนรวบรวมข้อมลูพืน้ฐาน และผลการ

ดําเนินงานเสนอตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัอยา่งตอ่เน่ือง 

  
5.3 การประสานงานและตดิตามผลการปฏิบัตงิาน  

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน)ร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพตดิ มีหน้าท่ีรวบรวมข้อมลูและจดัทํารายงานเสนอตอ่คณะกรรมการระดบั

จงัหวดัและคณะกรรมการระดบัชาติเพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินในพืน้ท่ี

อยา่งเป็นรูปธรรมโดย 

1) การประสานงาน ติดตาม รวบรวม และสรุปผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส) และคณะกรรมการประสานงานและ

สนบัสนนุงานโครงการหลวง (กปส.) เพ่ือทราบรวมทัง้พิจารณาแก้ไขปัญหาอปุสรรค 

วินิจฉยัและสัง่การอยา่งตอ่เน่ือง พร้อมทัง้ตดิตามประสานงานในพืน้ท่ีทัง้ระดบัอําเภอ 

และระดบัจงัหวดัอยา่งตอ่เน่ือง  

2) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบตักิารโดยหน่วยงานภายนอกและภายใน เม่ือสิน้สดุกึ่ง

แผนและสิน้แผนแต่ระยะเพ่ือปรับทิศทางและกิจกรรมของแผนงานให้สอดคล้องกับ

สภาพพืน้ท่ีและเง่ือนไขตามสภาพภูมิสงัคม ตลอดจนสภาพปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้
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3) ระหว่างการปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของแต่ละพืน้ท่ี แล้วนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุง แก้ไขแผนปฏิบตักิารในระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องแผน  

4) ดําเนินการประเมินแผนปฏิบตัิการเม่ือสิน้สดุระยะของแผนแม่บท  เพ่ือสรุปผลการ

ปฏิบตังิานและสรุปบทเรียนสําหรับนําไปปรับใช้ในพืน้ท่ีหมูบ้่านอ่ืนๆ ตอ่ไป  
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หมายเหตุ : สํานกังาน ป.ป.ส. และสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องค์การมหาชน) ทําหน้าท่ีร่วมกนัในการประสานงาน

จดัทําแผนแมบ่ท การแปลงแผนสูก่ารปฏิบติั และสนบัสนนุกิจกรรมและจดัทํารายงานกํากบั ดแูล ประเมินผลโครงการ 

เจ้าหน้าท่ีโครงการ 

ในระดบัพืน้ท่ี 

คณะทํางานบริหารจดัการโครงการ 

ในระดบัพืน้ท่ี 

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 

คณะกรรมการระดบัจงัหวดั   

(ผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน) 

• ท่ีประชมุจดัทําแผนปฏิบติัการเฉพาะ

พืน้ท่ี 

• คณะกรรมการระดบัอําเภอ  

• (นายอําเภอเป็นประธาน) 

หน่วยงานระดบัจงัหวดั 

 

หน่วยงานระดบัพืน้ท่ี 

องค์กรสว่นท้องถ่ิน 

 

สถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู 

(ผู้จดัการโครงการ) 

 

ผู้ปฏิบติัในพืน้ท่ี 

มลูนิธิโครงการหลวง 

 
 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

 ยาเสพติด (ปปส.)   

คณะกรรมการอํานวยการโครงการ 

• ท่ีประชมุสว่นราชการเพ่ือบรูณาการ

แผนแม่บทและกํากบัติดตาม 

1. คณะกรรมการประสานงาน 

และสนบัสนนุงานโครงการหลวง(กปส.) 

คณะรัฐมนตรี 

 โครงสร้างองค์กรบริหารแผนแม่บท
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินอย่างยั่งยนื ระยะ 4 ปี (2553-2556) 

 

กระทรวง/กรม/หน่วยงาน 

และสํานกังาน ป.ป.ส. 
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ส่วนที่ 6 
ปัจจัยและเงื่อนไขความสาํเร็จของโครงการ 

 
แผนแม่บทนีมี้พืน้ท่ีเป้าหมายดําเนินการอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลทุรกนัดาร หลายพืน้ท่ีอยู่ใกล้

ชายแดน การดูแลจากส่วนราชการยังไม่ทั่วถึง มีการปลูกฝ่ินมานานต่อเน่ือง โดยมีบุคคลจาก

ภายนอกสนบัสนุนเงินทุนและรับซือ้ จนพืน้ท่ีดงักล่าวกลายเป็นพืน้ท่ีอิทธิพล เจ้าหน้าท่ีจากส่วน

ราชการในพืน้ท่ีขาดความเข้มแข็งในการขบัเคล่ือนภารกิจการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี ้

ยงัขาดแคลนเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการดําเนินงาน ดงันัน้ในการดําเนินงานตามแผนแม่บทนีใ้ห้

บงัเกิดผลตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม จําเป็นต้องมีกิจกรรมจากภาครัฐท่ี

เก่ียวข้องเข้าเสริมตามความจําเป็น ดงัตอ่ไปนี ้
 
6.1 การสนับสนุนและเสริมสร้างขวัญกาํลังใจให้ชุมชนและหน่วยงาน โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งเจ้าหน้าท่ีในองค์กรสว่นท้องถ่ิน โดยการหนนุเสริมกิจกรรมท่ีทําให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี

เกิดความอบอุน่ใจ มัน่ใจในความปลอดภยัเม่ือปฏิบตังิานตามแผนแมบ่ทในพืน้ท่ี 

 

6.2 การบังคับการใช้กฎหมาย ทัง้การติดตามฟันทําลาย ป้องปราม จบักุม เป็น

สิ่งจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนแม่บท แม้จะไม่ควร

ปฏิบตัิการคู่ขนานกนัไป แต่ก็ควรมีความเข้มข้นและต่อเน่ืองในพืน้ท่ีท่ีมีปัญหามาก เพ่ือบีบคัน้ให้

ประชาชนกลุม่เส่ียงกนัเข้าสูอ่าชีพสจุริตตามแผนแมบ่ท 
 

6.3 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทัง้ในระยะแรกและในระยะยาว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและงบประมาณ ซึ่งเป็นท่ีคาดหมายว่าองค์กร ส่วน

ท้องถ่ินจะเป็นผู้ขบัเคลื่อนการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป เม่ือแผนแมบ่ทสิน้สดุลง 

 
6.4 การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างด่วนในการพัฒนาสาธารณูปโภคและปัจจัยพืน้ฐานที่

เหมาะสม ทัง้ด้านนํา้อปุโภคบริโภคและนํา้เพ่ือการเกษตร การพฒันาระบบเส้นทางลําเลียงขนสง่ 

รวมทัง้ระบบไฟฟ้าและพลงังาน รวมทัง้ระบบสวสัดิการสงัคม ด้านการศกึษา สขุภาพ แหลง่ทนุใน

ชมุชนและโอกาสเข้าถึงข้อมลูขา่วสาร  
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ภาคผนวกที่ 1  
ข้อมูลพืน้ที่เป้าหมาย 
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แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝิ่นอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 
 

พืน้ที่เป้าหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

1. พืน้ที่เป้าหมายในเขตตาํบลนาเกียน อาํเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ จังหวัด อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน เผ่า หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหตุ 

1 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน ผีปานเหนือ กะเหรี่ยง 10 58 229 บ้านหลกั 

2 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน กองคา กะเหรี่ยง 14 62 268 บ้านรอง 

3 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน ห้วยบง กะเหรี่ยง 14 72 613 บ้านรอง 

4 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน ห้วยครั่ง กะเหรี่ยง 5 62 280 บ้านรอง 

5 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน ผีปานใต้ กะเหรี่ยง 10 50 145 บ้านรอง 

6 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน ใบหนา กะเหรี่ยง 4 76 309 บ้านรอง 

7 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน ทีกะเย่ กะเหรี่ยง 10 41 139 บ้านรอง 

8 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน แมส่อบน กะเหรี่ยง 17 28 155 บ้านรอง 

9 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน แมส่อลา่ง กะเหรี่ยง 17 20 116 บ้านรอง 

10 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน แมเ่กิบ กะเหรี่ยง 15 25 130 บ้านรอง 

11 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน ศาลาเท กะเหรี่ยง 15 42 164 บ้านรอง 

12 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน แมฮ่องเหนือ กะเหรี่ยง 15 13 57 บ้านรอง 

13 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน แมฮ่องกลาง กะเหรี่ยง 1 44 253 บ้านรอง 

14 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน แมฮ่องใต้ กะเหรี่ยง 1 46 208 บ้านรอง 
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แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝิ่นอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 
 

พืน้ที่เป้าหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

1. พืน้ที่เป้าหมายในเขตตาํบลนาเกียน อาํเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ) 

ที่ จังหวัด อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน เผ่า หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหตุ 

เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน แม่สะเต 15 กะเหรี่ยง 11 37 209 บา้นรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน 16 มะหินหลวง กะเหรี่ยง 4 16 44 บา้นรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน 17 ทีเนอะ กะเหรี่ยง 21 49 242 บา้นรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน ห่างหลวง 18 กะเหรี่ยง 12 65 260 บา้นรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน 19 พรั่งแท กะเหรี่ยง 12 38 170 บา้นรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน 20 ทงัที กะเหรี่ยง 8 29 143 บา้นรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน ก๋องป๋อเหนือ 21 กะเหรี่ยง 20 23 106 บา้นรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน ก๋องป๋อใต ้22 กะเหรี่ยง 8 54 220 บา้นรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน 23 ทูจอง กะเหรี่ยง 8 26 126 บา้นรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน แม่ลอกคี 24 กะเหรี่ยง 8 20 77 บา้นรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน 25 สะงิ้น กะเหรี่ยง 13 30 34 บา้นรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน 26 สะงิ้นกลาง กะเหรี่ยง 13 19 87 บา้นรอง 

13 23 113 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน 27 สะงิ้นเหนือ กะเหรี่ยง บา้นรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน 28 อตูมู กะเหรี่ยง 6 42 255 บา้นรอง 
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แผนแม่บท  

พืน้ที่เป้าหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

1. พืน้ที่เป้าหมายในเขตตาํบลนาเกียน อาํเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ) 

ที ่ จังหวดั อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน เผ่า หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหตุ 

29 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน อตูมูใต ้ กะเหรี่ยง 6 36 199 บา้นรอง 

30 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน นาเกียนใต ้ กะเหรี่ยง 3 18 91 บา้นรอง 

31 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน นาเกียนเหนือ กะเหรี่ยง 3 36 174 บา้นรอง 

32 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน นาเกียนกลาง กะเหรี่ยง 3 35 169 บา้นรอง 

33 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน แม่โขงใต ้ กะเหรี่ยง 2 33 162 บา้นรอง 

34 เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน แม่โขงเหนือ กะเหรี่ยง 2 95 545 บา้นรอง 

       1,363 6,492  
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พืน้ที่เป้าหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

2. พืน้ที่เป้าหมายในเขตตาํบลแม่ตื่น อาํเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ จังหวัด อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน เผ่า หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหตุ 

1 เชียงใหม่ อมก๋อย แม่ตื่น ขุนตื่นน้อย กะเหรี่ยง 6 26 190 บ้านหลัก 

เชียงใหม่ อมก๋อย แมต่ื่น มอคลี กะเหรี่ยง na 21 80 2 บ้านรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย แมต่ื่น มอโกร กะเหรี่ยง 11 20 108 3 บ้านรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย แมต่ื่น บอบรือเลโค๊ะ กะเหรี่ยง na 15 75 4 บ้านรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย แมต่ื่น ปียอทะ กะเหรี่ยง 13 20 150 5 บ้านรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย แมต่ื่น วาโซทะ กะเหรี่ยง 13 35 237 6 บ้านรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย แมต่ื่น ยะลกิยุ กะเหรี่ยง 13 12 79 7 บ้านรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย แมต่ื่น แมต่ื่นใหม่ กะเหรี่ยง na 13 na 8 บ้านรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย แมต่ื่น แมะแตะแหละกยุ กะเหรี่ยง 6 14 88 9 บ้านรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย แมต่ื่น ปิพอ / เกือ้ก่อ กะเหรี่ยง 6 31 182 10 บ้านรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย แมต่ื่น ทุง่ต้นงิว้ กะเหรี่ยง 11 93 535 11 บ้านรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย แมต่ื่น หมา่โอโจ กะเหรี่ยง 11 28 165 12 บ้านรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย แมต่ื่น พะกะเซ กะเหรี่ยง 11 49 342 13 บ้านรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย แมต่ื่น ซยุพะงาเด กะเหรี่ยง na 25 79 14 บ้านรอง 

เชียงใหม่ อมก๋อย แมต่ื่น บราโกร กะเหรี่ยง 11 49 347 15 บ้านรอง 
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แผนแม่บท 

พืน้ที่เป้าหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

2. พืน้ที่เป้าหมายในเขตตาํบลแม่ตื่น อาํเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ) 

ที ่ จังหวัด อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน เผ่า หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหตุ 

16 เชียงใหม่ อมก๋อย แม่ตื่น เลอะกรา กะเหรี่ยง   12 na บา้นรอง 

17 เชียงใหม่ อมก๋อย แม่ตื่น หว้ยโป่ง กะเหรี่ยง 16 26 128 บา้นรอง 

18 เชียงใหม่ อมก๋อย แม่ตื่น  ทะโกรเดย ์ กะเหรี่ยง   13 na บา้นรอง 

19 เชียงใหม่ อมก๋อย แม่ตื่น แม่ระอาใน กะเหรี่ยง 9 32 173 บา้นรอง 

 2,958        534 
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พืน้ที่เป้าหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

3. พืน้ที่เป้าหมายในเขตตาํบลยางเปียง  อาํเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ จังหวัด อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน เผ่า หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหตุ 

1 เชียงใหม่ อมก๋อย ยางเปียง แม่แฮหลวง กะเหรี่ยง 14 35 176 บ้านหลัก 

2 เชียงใหม่ อมก๋อย ยางเปียง ปิตคุี กะเหรี่ยง 11 54 368 บ้านรอง 

3 เชียงใหม่ อมก๋อย ยางเปียง แมแ่ฮน้อย กะเหรี่ยง 14 32 140 บ้านรอง 

4 เชียงใหม่ อมก๋อย ยางเปียง ขนุหาด กะเหรี่ยง 15 57 352 บ้านรอง 

5 เชียงใหม่ อมก๋อย ยางเปียง ห้วยโค้ง กะเหรี่ยง 5 42 296 บ้านรอง 

6 เชียงใหม่ อมก๋อย ยางเปียง ห้วยตองหลวง กะเหรี่ยง 6 76 493 บ้านรอง 

7 เชียงใหม่ อมก๋อย ยางเปียง ห้วยตองน้อย กะเหรี่ยง 6 24 186 บ้านรอง 

8 เชียงใหม่ อมก๋อย ยางเปียง ห้วยปหูลวง กะเหรี่ยง 4 52 321 บ้านรอง 

9 เชียงใหม่ อมก๋อย ยางเปียง ห้วยปนู้อย กะเหรี่ยง 4 22 64 บ้านรอง 

        394  1,859 

 

 

 

 

 

 
แผนแม่บท 69 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บท 70 
 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝิ่นอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

พืน้ที่เป้าหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

4. พืน้ที่เป้าหมายในเขตตาํบลสบโขง อาํเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ จังหวัด อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน เผ่า หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหตุ 

1 เชียงใหม่ อมก๋อย สบโขง ห้วยแห้ง กะเหรี่ยง 7 21 90 บ้านหลัก 

2 เชียงใหม่ อมก๋อย สบโขง ยางราชา กะเหรี่ยง 11 52 267 บ้านรอง 

3 เชียงใหม่ อมก๋อย สบโขง พะเบีย้ว กะเหรี่ยง 11 48 223 บ้านรอง 

4 เชียงใหม่ อมก๋อย สบโขง มอคี กะเหรี่ยง 11 30 154 บ้านรอง 

5 เชียงใหม่ อมก๋อย สบโขง อแูจะ กะเหรี่ยง 6 51 291 บ้านรอง 

6 เชียงใหม่ อมก๋อย สบโขง แมห่ลองหลวง กะเหรี่ยง 3 80 596 บ้านรอง 

7 เชียงใหม่ อมก๋อย สบโขง ผาผึง้ กะเหรี่ยง 6 12 65 บ้านรอง 

8 เชียงใหม่ อมก๋อย สบโขง แมห่ลองน้อย กะเหรี่ยง 2 62 434 บ้านรอง 

9 เชียงใหม่ อมก๋อย สบโขง กออ ึ กะเหรี่ยง 3 30 205 บ้านรอง 

10 เชียงใหม่ อมก๋อย สบโขง ห้วยยาว กะเหรี่ยง 7 40 247 บ้านรอง 

11 เชียงใหม่ อมก๋อย สบโขง ตะงอคี กะเหรี่ยง 9 8 30 บ้านรอง 

12 เชียงใหม่ อมก๋อย สบโขง ตะกอคะ  กะเหรี่ยง 8 32 128 บ้านรอง 

        466 2,730 

 

 

 
แผนแม่บท 71 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บท 72 
 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝิ่นอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

พืน้ที่เป้าหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

5. พืน้ที่เป้าหมายในเขตตาํบลเชียงดาว ตาํบลเมืองงาย อาํเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ จังหวัด อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน เผ่า หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหตุ 

1 เชียงใหม่ เชียงดาว เชียงดาว ฟ้าสวย ลีซอ 10 22 120 บ้านหลัก 

2 เชียงใหม่ เชียงดาว เชียงดาว นาเลาใหม่ ลีซอ 10 27 85 บ้านรอง 

3 เชียงใหม่ เชียงดาว เชียงดาว นาเลาเก่า ลีซอ 10 16 56 บ้านรอง 

4 เชียงใหม่ เชียงดาว เมืองงาย หนองขะแตะ  ลีซอ 6 12 57 บ้านรอง 

        77 318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนแม่บท 73 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บท 74 
 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝิ่นอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

พืน้ที่เป้าหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

6. พืน้ที่เป้าหมายในเขตตาํบลแม่ทะลบ และตาํบลศรีดงเยน็อาํเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ จังหวัด อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน เผ่า หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหตุ 

1 เชียงใหม่ ไชยปราการ แม่ทะลบ ห้วยโป่งพัฒนา มูเซอ 1 28 133 บ้านหลัก 

2 เชียงใหม่ ไชยปราการ ศรีดงเยน็ ห้วยนํา้ดิบ มเูซอ 4 84 404 บ้านรอง  

3 เชียงใหม่ ไชยปราการ แมท่ะลบ ห้วยต้นตอง ลีซอ 4 120 628  บ้านรอง 

        232 1,165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนแม่บท 75 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บท 76 
 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝิ่นอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

พืน้ที่เป้าหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

7. พืน้ที่เป้าหมายในเขตตาํบลเมืองคอง ตาํบลเมืองแหง อาํเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่และตาํบลแม่ฮี ้ตาํบลเวียงเหนือ อาํเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ที่ จังหวัด อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน เผ่า หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหตุ 

1 เชียงใหม่ เชียงดาว เมืองคอง ป่าเกี๊ยะใหม่ ลีซอ 5 16 89 บ้านหลัก 

2 เชียงใหม่ เชียงดาว เมืองคอง แมส่ะลา ลีซอ 6 20 162 บ้านรอง 

3 เชียงใหม่ เชียงดาว เมืองคอง หวัแมแ่พลม ลีซอ 6 45 250 บ้านรอง 

4 เชียงใหม่ เชียงดาว เมืองคอง นํา้รู ลีซอ 5 22 64 บ้านรอง 

5 เชียงใหม่ เชียงดาว เมืองคอง มเูซอห้วยง ู มเูซอ na na na บ้านรอง 

6 เชียงใหม่ เชียงดาว เมืองคอง สนัป่าเหียง ลีซอ 1 21 117 บ้านรอง 

7 เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง ปางววั ลีซอ 5 19 122 บ้านรอง 

8 เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง สามหมื่น ลีซอ 6 104 503 บ้านรอง 

9 เชียงใหม่ เวียงแหง เมืองแหง นํา้บอ่ใหม ่ ลีซอ 5 35 330 บ้านรอง 

10 แมฮ่่องสอน ปาย แมฮ่ี ้ หวัแมเ่ยน็ ลีซอ 1 24 149 บ้านรอง 

11 แมฮ่่องสอน ปาย แมฮ่ี ้ ดอยช้าง ลีซอ 1 18 60 บ้านรอง 

12 แมฮ่่องสอน ปาย เวียงเหนือ หวัแมเ่มือง ลีซอ 7 40 199 บ้านรอง 

        364 2,045 

 

 
แผนแม่บท 77 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บท 78 
 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝิ่นอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

พืน้ที่เป้าหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

8. พืน้ที่เป้าหมายในเขตตาํบลกืด้ช้าง ตาํบลแม่นะ อาํเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ จังหวัด อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน เผ่า หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหตุ 

1 เชียงใหม่ แม่แตง กืด้ช้าง ผาแดง มูเซอ 1 25 118 บ้านหลัก 

2 เชียงใหม่ แมแ่ตง กืด้ช้าง ห้วยกุ๊บกับ๊ มเูซอ 1 25 113 บ้านรอง 

3 เชียงใหม่ เชียงดาว แมน่ะ สนัป่าเกี๊ยะ ม้ง 12 26 139 บ้านรอง 

4 เชียงใหม่ เชียงดาว แมน่ะ ป่าโหล มเูซอ 11 33 138 บ้านรอง 

        76 508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนแม่บท 79 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บท 80 
 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝิ่นอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

พืน้ที่เป้าหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
9. พืน้ที่เป้าหมายในเขตตาํบลแม่ตื่น อาํเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ที่ จังหวัด อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน เผ่า หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหตุ 

1 ตาก แม่ระมาด แม่ตื่น เลอตอ กะเหรี่ยง 13 45 205 บ้านหลัก 

2 ตาก แมร่ะมาด แมต่ื่น ห้วยสนิา กะเหรี่ยง 8 41 255 บ้านรอง 

3 ตาก แมร่ะมาด แมต่ื่น ทีวะเปือยทะ กะเหรี่ยง 10 30 139 บ้านรอง 

4 ตาก แมร่ะมาด แมต่ื่น วะกะเลโคะ/ กะเหรี่ยง 10 35 110 บ้านรอง 

5 ตาก แมร่ะมาด แมต่ื่น ทุง่ต้นงิว้ กะเหรี่ยง 7 42 210 บ้านรอง 

6 ตาก แมร่ะมาด แมต่ื่น ห้วยขนนุ กะเหรี่ยง 10 47 240 บ้านรอง 

7 ตาก แมร่ะมาด แมต่ื่น วะเบยเด กะเหรี่ยง 10 33 117 บ้านรอง 

8 ตาก แมร่ะมาด แมต่ื่น ตะยาเด กะเหรี่ยง 10 65 375 บ้านรอง 

9 ตาก แมร่ะมาด แมต่ื่น กรือมอคลี กะเหรี่ยง 10 32 128 บ้านรอง 

10 ตาก แมร่ะมาด แมต่ื่น ห้วยผาดํา กะเหรี่ยง 9 36 180 บ้านรอง 

11 ตาก แมร่ะมาด แมต่ื่น เตอกรอเรอเบอ กะเหรี่ยง na 70 384 บ้านรอง 

12 ตาก แมร่ะมาด แมต่ื่น ห้วยโป่ง กะเหรี่ยง 10 62 361 บ้านรอง 

13 ตาก แมร่ะมาด แมต่ื่น ห้วยเยน็ กะเหรี่ยง na 65 390  บ้านรอง 

        604 3,087  

 

 
แผนแม่บท 81 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บท 82 
 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลกูฝิ่นอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

พืน้ที่เป้าหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

10. พืน้ที่เป้าหมายในเขตตาํบลเมืองแปง อาํเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ที่ จังหวัด อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน เผ่า หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหตุ 

1 แม่ฮ่องสอน ปาย เมืองแปง ห้วยฮะ ม้ง 3 17 149 บ้านหลัก 

2 แมฮ่่องสอน ปาย เมืองแปง ม้งแกงหอม ม้ง 5 64 398 บ้านรอง  

3 แมฮ่่องสอน ปาย เมืองแปง กระเหรี่ยงแกงหอม กะเหรี่ยง 7 64 395 บ้านรอง  

4 แมฮ่่องสอน ปาย เมืองแปง ลีซอหมากพริก ลีซอ 3 69 397 บ้านรอง  

5 แมฮ่่องสอน ปาย เมืองแปง ผาสําราญ ม้ง 6 44 264 บ้านรอง  

        258  1,603  

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนแม่บท 83 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บท 84 
 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวกที่ 2  
ความเป็นมาของการปลูกฝ่ินในประเทศไทย 

และนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนแม่บท 85 
 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

ภาคผนวกที่ 2 
สถานการณ์ปัญหาการปลูกฝ่ินและนโยบายในการควบคุม 

 

1.1 ความเป็นมาของการปลูกฝ่ินในประเทศไทย 
การปลกูฝ่ินในเอเชียตะวนัออก (จีน) เร่ิมมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2420 เพ่ือทดแทนการนําเข้า ซึง่

องักฤษเป็นผู้ นําฝ่ินเข้ามาอินเดีย จนช่วงปี พ.ศ.2423 – 2433 จีนผลิตฝ่ินได้มากกว่า 10,000 ตนั 

พืน้ท่ีปลกูฝ่ินมากท่ีสดุ คือ มณฑลเสฉวน และรองลงมา คือ มณฑลยูนาน ต่อมาพ่อค้าฝ่ินจากยู

นานได้นําต้นฝ่ินมาปลูกในบริเวณเขตแนวเทือกเขาติดต่อระหว่างไทย พม่า และอินโดจีน 

โดยเฉพาะในเขตรัฐฉาน กลุ่มผู้ปลูกฝ่ินส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาเผ่าม้ง เย้า และกระจายไปยัง

ชาวเขาเผา่ตา่ง ๆ ท่ีอาศยับนพืน้ท่ีสงู โดยพอ่ค้าฝ่ินชาวจีนยนูานเป็นผู้ รับซือ้ 

การปลกูฝ่ินบนพืน้ท่ีสงูของไทย โดยชาวเขาเผ่าตา่งๆ เร่ิมมาร่วม 100 ปี โดยได้รับอิทธิพล

จากชาวจีนยนูาน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา ฝ่ินกลายเป็นพืชรายได้ (Cash Crop) ท่ีสําคญั

ของชาวเขา ฝ่ินท่ีผลิตได้ส่วนใหญ่เข้าไปขายให้พ่อค้าฝ่ินชาวจีนท่ีขนส่งนําไปขายยงัโรงสบูฝ่ินใน

ประเทศไทยและพืน้ท่ีใกล้เคียง ฝ่ินอีกสว่นหนึง่ชาวเขาใช้เสพเอง 
 
1.2 การแก้ไขปัญหาการปลูกฝ่ินของประเทศไทยในอดตี 

การแก้ไขปัญหาฝ่ินในประเทศไทยเร่ิมต้นเม่ือปี พ.ศ.2502 เม่ือรัฐบาลประกาศให้การปลกู

และเสพฝ่ินเป็นสิง่ผิดกฎหมาย มีการเผาทําลายอปุกรณ์เสพฝ่ินท่ีสนามหลวง ประกาศให้ผู้ เสพฝ่ิน

จดทะเบียนเพ่ือรับการบําบัดรักษา และต่อมาได้จัดตัง้สถานบําบัดรักษาฝ่ินขึน้ท่ีโรงพยาบาล

ธญัญารักษ์ 

โดยท่ีการปลกูฝ่ินได้แพร่ขยายไปบนพืน้ท่ีสงู ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา รัฐบาลได้เห็น 

ตระหนกัถึงความสําคญัของปัญหาของการปลกูฝ่ิน และปัญหาความมัน่คงอ่ืน ๆ หน่วยราชการ

เร่ิมเจ้าไปทํางานบนพืน้ท่ีสูง และมีการตัง้หน่วยงานใหม่ เช่น ตชด. (ในปี พ.ศ.2498) กรม

ประชาสงเคราะห์ (ปี พ.ศ. 2502) คณะกรรมการฯชาวเขา (ปี พ.ศ.2502) เพ่ือรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานพฒันาชาวเขาบนพืน้ท่ีสงู โดยร่วมกบักรมป่าไม้ฯ 

ส่วนในการแก้ปัญหาการปลูกฝ่ิน รัฐบาลได้ดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองตลอดมา โดยใน

ระยะแรก มีหน่วยงานตา่ง ๆ ได้แก่ ตชด. กรมประชาสงเคราะห์ ฯ เป็นผู้ รับผิดชอบ 

ในปี พ.ศ. 2508 – 09 กรมประชาสงเคราะห์ได้สํารวจสภาพเศรษฐกิจและสงัคมบนพืน้ท่ี

สงู รวมทัง้ได้มีการสํารวจฝ่ิน โดย UNFDAC สนบัสนนุ ซึง่พบว่ามีการปลกูฝ่ินประมาณ 112,000 

ไร่ ได้ผลผลติประมาณ 145 ตนั 
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ต่อมาเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงริเร่ิมจดัตัง้โครงการหลวงพฒันาชาวเขา ขึน้

ในปี พ.ศ. 2512 โดยใช้รูปแบบของการปลกูพืชทดแทนฝ่ิน และขยายครอบคลมุการพฒันาด้าน

เกษตร สาธารณสขุ การศึกษา ซึ่งบทเรียนของโครงการได้ให้ความรู้และประสบการณ์แก่รัฐบาล

และส่วนราชการในการพฒันานโยบายและกลยทุธการทํางานบนท่ีสงู  ปี พ.ศ.2516 สหรัฐฯ และ

องค์การสหประชาชาต ิให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในการพฒันาชาวเขาและปลกูพืชทดแทน

อ่ืน เช่น โครงการพฒันาเศรษฐกิจชาวไทยภเูขา (CRCD) ไทย-UNFDAC และโครงการพฒันาลุ่ม

นํา้แม่แจ่ม ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ (กปส.) เป็น

หน่วยรับผิดชอบโครงการ 

เม่ือสํานักงาน ป.ป.ส. ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ.2519  ก็ได้ดําเนินการสํารวจพืน้ท่ีปลูกฝ่ินใน

ประเทศไทยขึน้เป็นครัง้แรก ในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการปลูกฝ่ิน (76 แห่ง) ในปี พ.ศ.2520  มี

รายงานผลการสํารวจพืน้ท่ีปลูกฝ่ินใน 3 จังหวดั คือ จังหวดัเชียงราย เชียงใหม่ น่าน ประมาณ 

62,132 ไร่ สํานกังาน ป.ป.ส. ได้ประสานงานและได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยควบคมุยาเสพ

ติดแห่งสหประชาชาติ (UNODC ในปัจจุบนั) และประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ดําเนินการต่อเน่ืองใน

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝ่ิน (โครงการ HAMP) และโครงการพืน้ท่ีสูง (Highland 

Development Project/Program/HDP) ตา่ง ๆ เช่น โครงการฯไทยเยอรมนั (TG-HDP) โครงการฯ

ไทย-นอร์เวย์ โครงการดอยยาว-ผาหม่น (DP-HDP) โครงการฯสามหม่ืน (SM-HDP) โครงการฯ

ดอยแปเปอร์ (PP-HDP) โครงการฯ IPAD นอกจากนัน้ยังมีโครงการความช่วยเหลืออ่ืนท่ี

ตา่งประเทศช่วยเหลือ เช่น โครงการฯ ไทย-ออสเตรเลีย ฯลฯ 

ในระหว่างปี พ.ศ.2527-2544 มีกรอบแผนแม่บทฯ แก้ไขปัญหาบนพืน้ท่ีสูงหลายฉบบั  

กล่าวคือ  ในปี พ.ศ.2527 มีแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาพืน้ท่ีปลูกฝ่ินบริเวณภาคเหนือตอนบน

ครอบคลมุพืน้ท่ี 2,030 กิโลเมตร 205 หมู่บ้าน ระยะเวลาดําเนินการ 10 ปี ต่อมาในปี พ.ศ.2532 

(7 กุมภาพนัธ์ 2532) ครม.กําหนดนโยบายความมัน่คงแห่งชาติเก่ียวกบัชาวเขาและการปลกูพืช

เสพติด และมีมติให้จดัทําแผนแม่บทเพ่ือการพฒันาชุมชนสิ่งแวดล้อมและการควบคมุพืชเสพติด

บนพืน้ท่ีสงู พ.ศ.2535-2539 (ครม.มีมตเิห็นชอบ เม่ือ 11 กมุภาพนัธ์ 2535) เป็นฉบบัแรก ตอ่มาจงึ

มีแผนแม่บทฯ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2540 - 2544 (ครม. เห็นชอบ 29 เมษายน 2540) โดยรัฐบาลไทยได้

สนบัสนนุงบประมาณ บคุลากร ฯลฯ เข้าร่วมดําเนินการ จนกระทัง่ถึงปี 2541 โครงการพฒันาฯ จึง

ปิดตวัลง 
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แนวคิด กลยทุธ และมาตรการท่ีใช้แก้ไขปัญหาการปลกูฝ่ินท่ีผ่านมา มีพฒันาการอย่าง

ตอ่เน่ือง กลา่วคือ 

ระยะแรก : (พ.ศ.2500 -2510) ใช้แนวคดิและรูปแบบการดําเนินงานแบบสงัคมสงเคราะห์ 

(ตชด. กรมประชาสงเคราะห์) 

ระยะสอง : (พ.ศ.2512 – 2519) ใช้แนวคิดและรูปแบบฯ การปลูกพืชทดแทน (Crop 

replacement Approach) และใช้กลยทุธการพฒันาสาขาต่าง ๆ (Sectoral 

Development) และเร่ิมมีมาตรการทางการตลาด ตามโครงการ HAMP 

รองรับ 

ระยะสาม : (พ.ศ.2520 – 2530) ใช้แนวคิดและกลยทุธการพฒันาชนบทแบบผสมผสาน 

(Integrated Rural Development) โดยเร่ิมใช้มาตรการบงัคบัใช้กฎหมาย 

เช่น การตดัทําลายฝ่ิน เข้าดําเนินการควบคูไ่ป ตัง้แตปี่ พ.ศ.2527 

ระยะท่ีส่ี : (พ.ศ.2530 -2541) ใช้แนวคิดและกลยุทธการพฒันาทางเลือก (Alternative 

Development) และการแก้ไขปัญหาแบบสมดลุ (Balanced Approach) ใน

การลดอปุสงค์และปริมาณยาเสพตดิ 

ระยะปัจจุบนั : (พ.ศ.2542 – ปัจจุบนั) ต่อเน่ืองจากระยะท่ี 4 และประเทศไทยเป็น

ศนูย์กลางการเรียนรู้ผลแห่งความสําเร็จในการควบคมุการปลกูฝ่ิน 

การแก้ไขปัญหาฝ่ินเร่ิมบรูณาการเข้ากบัการแก้ไขปัญหาความมัน่คงอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาการ

ตดัไม้ทําลายป่า/ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการเมือง การปกครอง ฯลฯ โดยหลงัจากท่ีมี

แผนแม่บทการพัฒนาท่ีสูง เม่ือปี พ.ศ.2527 – 2534 ก็มีแผนแม่บทในเชิงบูรณาการ คือ แผน

แม่บทการพฒันาชมุชน สิ่งแวดล้อมบนพืน้ท่ีสงูและการควบคมุพืชเสพติด ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2535 – 

2539) และ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2540 – 2544) ฯลฯ แต่ละแผนมีระยะเวลาประมาณ 5 ปี โดยมีการจดั

องค์กรบริหารแผน ซึ่ง สมช. เป็นแกนกลางในส่วนกลาง และต่อมามอบหมายให้ ทภ.3 เป็น

หน่วยงานประสานงานในพืน้ท่ีภาคเหนือ 

ประเทศไทยใช้เวลาประมาณ  40 ปี จาก ปี พ.ศ. 2502 จนถึงปี พ.ศ.2542 จนสามารถลด

พืน้ท่ีปลกูฝ่ิน จาก 112,000 ไร่ (ผลผลิต 145 ตนั) จนเหลือประมาณ 6,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2542 

โดยใช้งบประมาณความช่วยเหลือจากต่างประเทศประมาณ 172 ล้าน #US และต่อเน่ืองถึง

ปัจจบุนัโดยรัฐบาลไทยและภาคเอกชน (มลูนิธิโครงการหลวง, โครงการพฒันาพืน้ท่ีสงู) หน่วยงาน

ระดบัจงัหวดั ตําบล และท้องถ่ิน (อบจ. , อบต.) สามารถลดการปลกูฝ่ิน เหลืออยู่ 1,319 ไร่ ในปี 

พ.ศ.2551 - 2552 
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- ความช่วยเหลือจาก NAS ในการสํารวจและควบคมุฝ่ิน ปี พ.ศ.2521 – 2546 ประมาณ 

40 ล้านเหรียญ 

- ความช่วยเหลือจาก UNDCP และประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 

สวีเดน นอร์เวย์ ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น ประมาณ 132 ล้าน $ 

ในปัจจบุนัการแก้ไขปัญหาการปลกูฝ่ินได้บรูณาการเข้าไปกบัการบริหารงานพฒันาตาม

ระบบปกติภายใต้ความรับผิดชอบของจงัหวดัและอําเภอ และมีโครงการพิเศษเสริมท่ี

สําคัญ คือ โครงการหลวง (ครอบคลุมพืน้ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

ลําพูน และพะเยา) และโครงการฯดอยตุง (ครอบคลุมพืน้ท่ีจังหวัดเชียงราย) และมี

โครงการกําจดัพืชเสพติดสนบัสนนุการสํารวจและตดัทําลายฝ่ิน (โดยสหรัฐฯ สนบัสนนุ

งบประมาณ) 

- 

 
1.3 ปัญหาการลักลอบปลูกฝ่ินปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

ในปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ถอนประเทศไทยออกจากประเทศท่ีเป็นผู้ผลิต

และลําเลียงยาเสพติดรายสําคญั  ซึง่รวมถึงการปลกูฝ่ินร่วมด้วยโดยเกณฑ์ คือ พืน้ท่ีปลกูฝ่ินของ

ประเทศไมเ่กิน 1,000 Hectare หรือ 6,250 ไร่ 

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกภาคีอาเซียนได้ประกาศเจตนารมณ์ในการดําเนินการ

ให้อาเซียนเป็นเขตปลอดภยัยาเสพติดในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะในประเด็นการลกัลอบปลกูพืช

เสพตดิ  

ผลการสํารวจพืน้ท่ีปลกูฝ่ินของสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

(สํานกังาน ป.ป.ส.) ในระยะสําคญั เม่ือฤดกูาลปลกูฝ่ินปี 2527/28 พบพืน้ท่ีปลกูฝ่ินในประเทศไทย

ประมาณ 54,854 ไร่ และเร่ิมใช้มาตรการปราบปรามโดยการตดัทําลายไร่ฝ่ินปี พ.ศ. 2527 ควบคู่

กบัการพฒันาสง่เสริมการปลกูพืชทดแทน สง่ผลให้พืน้ท่ีปลกูฝ่ินลดลงอยา่งมากเป็นลําดบั จนถึงปี 

2544/45 พืน้ท่ีปลูกฝ่ินเหลืออยู่ประมาณ 7,857 ไร่ และในฤดูการปี 2551/52 มีพืน้ท่ีปลูกฝ่ิน 

1,319 ไร่ เท่านัน้ รายละเอียดตามตาราง 

ในฤดูการปลูกปี 2550/51 และ 2551/52 พบว่ามีการปลกูฝ่ินซํา้ซากในพืน้ท่ี 8 จังหวดั

ภาคเหนือ ได้แก่ จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม ่ลําปาง น่าน พะเยา แมฮ่่องสอน ตาก และกําแพงเพชร 

ครอบคลมุพืน้ท่ีใน 30 อําเภอ 60 ตําบล 127 หมู่บ้าน/ชมุชน ในจํานวนนีเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีมีการปลกูฝ่ิน

หนาแน่นมากกว่า 50 ไร่ ในพืน้ท่ี 7 อําเภอของ 4 จงัหวดั คือ จงัหวดัเชียงใหม่ มีหมู่บ้านท่ีปลกูฝ่ิน

มากท่ีสดุ (ร้อยละ 74.10) รองลงมาจงัหวดัตาก (ร้อยละ 10.70) จงัหวดัแมฮ่่องสอน (ร้อยละ 6.24) 
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และจงัหวดัเชียงราย (ร้อยละ 3.08) ตามลําดบั และมีชาวเขาเก่ียวข้องประมาณ 5,000 คน หรือ

ประมาณ 1,600 ครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาท่ียากจนในพืน้ท่ีห่างไกล และมีชาวเขาท่ีใช้และ

ตดิฝ่ินประมาณ 600 คน 
 

ตารางผนวกที่ 1 แสดงผลผลิตฝ่ินคงเหลือจากการตดัทาํลายของประเทศไทย  
                         (ปี 2544 – 2552) 

ปี 

แผนแม่บท 90 

พืน้ที่ปลูกฝ่ิน 
ไร่) (

ผลผลติ 
กก.) (

พืน้ที่ตัด
ทาํลาย 
ไร่) 

พืน้ที่คงเหลือ 
ไร่) 

ผลผลติ
คงเหลือ (

( (กก.) 

2544-2545 7,857 19,643 6,183 1,674 4,185 

2545-2546 5,266 13,165 4,795 471 1,136 

2546-2547 803 2,008 762 41 103 

2547-2548 744 1,860 689 55 138 

2548-2549 984 2,460 958 26 65 

2549-2550 1,445 3,611 1,373 71 178 

2550-2551 1,800 4,500 1,778 22 55 

2551-2552 1,319 3,298 1,272 57 143 
หมายเหต ุ: ผลผลิตฝ่ินเฉล่ียเทา่กบั 2.5 กิโลกรัมตอ่ไร่ 

 

1.4 สาเหตุการปลูกฝ่ิน  

ผู้ปลกูฝ่ินมี 2 ลกัษณะ คือ ปลกูเพ่ือเสพเป็นสว่นใหญ่และปลกูเพ่ือจําหน่ายเป็นส่วนน้อย 

ซึ่งบางส่วนมีนายทุนสนับสนุน โดยจากสถิติการจบักุมฝ่ินปี 2544-2550 ผู้ถูกจับกุมคดีฝ่ินส่วน

ใหญ่คือร้อยละ 82 เป็นข้อหาครอบครอง (ปริมาณฝ่ินดิบไม่เกิน 100 กรัม) อีกร้อยละ 8 เป็นข้อหา

เสพ ซึ่งผู้ปลกู/เสพฝ่ินเกือบทัง้หมดเป็นชาวชนเผ่าบนพืน้ท่ีสงู โดยมีอายตุัง้แต่ 30 ปีขึน้ไปร้อยละ 

55 แต่ชาวชนเผ่าทั่วไปบนพืน้ท่ีสูงท่ีมีการปลูกฝ่ินยังคงมีการใช้ฝ่ินในชีวิตประจําวัน จากการ

วิเคราะห์สาเหตขุองการปลกูฝ่ิน พบว่า สว่นใหญ่ร้อยละ 95 เป็นการปลกูเพ่ือเสพเองและต้องการ

รายได้เน่ืองจากมีฐานะยากจน รองลงมาร้อยละ 3 เป็นการส่งผลผลิตให้นายทุนในพืน้ท่ี โดยมี

ปัจจยัสนบัสนนุในการปลกูฝ่ิน ดงันี ้
มิตด้ิานพืน้ที่ 1) 

- สภาพภูมิศาสตร์เป็นพืน้ท่ีป่าเขา มีพืน้ท่ีสูงและภูเขาสลับซับซ้อนและมีภูมิอากาศ

เหมาะสมกบัการปลกูฝ่ินได้คณุภาพดี 
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- พืน้ท่ีสูงชัน ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากลําบาก ขาดการติดต่อกับโลก

ภายนอก รวมทัง้ไม่มีเส้นทางการคมนาคมในการขนสง่ทางการเกษตร ทําให้ชาวไทย

ภเูขาบนพืน้ท่ีสงู ไม่มีแรงจงูใจให้ปลกูพืชการเกษตร ซึง่การปลกูฝ่ินให้ผลตอบแทนสงู

กวา่และขนสง่ง่ายกวา่ผลผลติทางการเกษตร 

ขาดแคลนสาธารณปูโภคและการสาธารณสขุ  - 

- เป็นโอกาสสําหรับบคุคล/สิง่ผิดกฎหมาย/อิทธิพลตา่งๆ  

- ขาดการควบคมุดแูล/ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 
2) มิตด้ิานบุคคล 

- เป็นชาวเขา ขาดโอกาสทางการศกึษา 

- ขาดแคลนสารอาหาร 

- ฐานะทางเศรษฐกิจสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัยากจน/มีหนีส้นิ 

- ปลกูข้าวไมพ่อยงัชีพ  

ใช้ฝ่ินตามวิถีชีวิตประจําวนั (เสพ/รักษาโรค/วฒันธรรมประเพณี)  - 

- ขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ (ต้นทนุ/คา่ขนสง่สงู ขาดตลาด)  

 - ขาดสทิธิในการเป็นคนไทย ไมใ่ห้ความสําคญั/ความร่วมมือ 
3) มิตด้ิานแจงจูงใจ 

- ราคา/ผลตอบแทนท่ีสงูและแน่นอนจากการปลกูฝ่ิน 

โอกาสถกูจบักมุดําเนินคดีน้อย - 

นอกจากนีปั้ญหาการดําเนินงานในระบบกลไกปกติ เป็นข้อจํากดัท่ีไม่สามารถขจดัปัญหา

ได้อยา่งยัง่ยืนสืบเน่ืองจากประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ขาดกลไกท่ีเข้มแข็ง มีศกัยภาพในการระดมทรัพยากร สรรพกําลงั และความร่วมมือท่ี

มากพอจากทุกภาคส่วนและทุกระดบัให้ดําเนินไป โดยพร้อมเพรียงกันอย่างต่อเน่ืองระยะยาว 

เน่ืองจากมีภารกิจอ่ืนสําคญั / เร่งด่วนกว่า ทําให้สามารถบรรเทา / ควบคมุปัญหาได้เพียงเฉพาะ

หน้า / ปลายเหต ุ 

2. การผลกัดนัให้มีการดําเนินงานตามยทุธศาสตร์และยทุธวิธีการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

การเพิ่มขึน้ของพืน้ท่ี / ปริมาณฝ่ิน ยงัไมมี่ประสทิธิภาพเท่าท่ีควร ในเร่ือง 

- การบูรณาการปัญหาฝ่ินฯ เข้าอยู่นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ระดบัชาต ิภาค จงัหวดัและพืน้ท่ี  

- มีการกําหนดเป้าหมาย ตวัชีว้ดั กลยทุธ กลวิธี มาตรการ/กิจกรรม รูปแบบการบริหาร / 

ดําเนินงาน การระดม สนบัสนนุทรัพยากรมาใช้ในการแก้ปัญหาฯ 
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- การศกึษาข้อมลูเก่ียวกบักลุม่ผู้ปลกู นายทนุ ผู้สนบัสนนุ และปัจจยัท่ีเป็นสาเหตท่ีุสําคญั

ท่ีทําให้การปลกูฝ่ินกลบัเพิ่มขึน้ เพ่ือเป็นข้อมลูสําหรับกําหนดแนวทางป้องกันและแก้ไข(สาเหตุ

ของ) ปัญหาฯให้ถกูต้อง เหมาะสม 

- การเพิ่มมาตรการพฒันา (การให้ข่าวสาร การศึกษา การรณรงค์การเฝ้าระวงั การพฒันา

ประชากรและพืน้ท่ีเป้าหมาย การเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยปฏิบตั ิอปท. องค์กรประชาชนฯ )ให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัญหาฯ และสมดลุกบัมาตรการบงัคบัใช้ก.ม.(จบักมุ ตดัทําลายฝ่ิน) เป็นต้น 

- การดําเนินการทางกฎหมายตอ่ผู้ปลกูนายทนุได้ยาก 

3. เข้าถึงพืน้ท่ียากลําบาก เน่ืองจากข้อจํากดัเชิงพืน้ท่ี รวมทัง้ขาดแคลนปัจจยัสนบัสนนุท่ี

เอือ้ตอ่การดําเนินงาน เช่น ยานพาหนะ  บคุลากร ฯลฯ 
 
1.5 นโยบายและแนวทางการแก้ปัญหาการปลูกฝ่ิน 

 การแก้ปัญหาการปลูกฝ่ินในปัจจุบนัเน้นการลดพืน้ท่ีการปลูกฝ่ินให้น้อยลงและหมดไป

ภายใน ปี  พ.ศ.2558 / ค.ศ.2015 โดยใช้มาตรการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างยัง่ยืน และ

มาตรการบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่กับมาตรการปราบปรามโดยการตัดทําลายและบังคับใช้

กฎหมายโดยการมีสว่นร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองท้องถ่ิน ฯลฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะ

ยาว โดยใช้กลยทุธ์ / แนวทางอย่างสมดลุ (Balance Approach) ในการแก้ไขปัญหาการลกัลอบ

ปลกูฝ่ิน เพ่ือนําไปสูก่ารกําหนดยทุธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหาอยา่งยัง่ยืน ดงัแผนภาพ  

 

 

การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
การปราบปราม 

โดยมาตรการการตดัทาํลาย
และบังคบัใช้กฎหมาย

แผนแม่บท 92 
 



แผนแม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาการปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - พ.ศ.2556) 

 

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน  
 

พืน้ที่ยุทธศาสตร์และพืน้ที่ศักยภาพ-ซํา้ซาก พืน้ที่ศักยภาพ-เฝ้าระวัง 

ระยะสัน้ (รายปี) ระยะ 4 ปี ระยะสัน้ (รายปี) 

 

“

 

“

 

การปราบปราม” การพฒันาอยา่งยัง่ยืน” “เฝ้าระวงั” และ “ป้องปราม” 

 

1. 

 

- 

 

จดัเจ้าหน้าท่ีประจําพืน้ท่ี พฒันาองค์กรท้องถ่ินและภาคี

ร่วม 

- เฝ้าระวงัสถานการณ์ปัญหา 

(สํารวจ ตรวจตรา แจ้งเตือน) 2. สํารวจ+เก็บข้อมลู+วิเคราะห์พืน้ท่ี 

3. พฒันาการข่าว - สง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียง - รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ 

4. รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ - พฒันาปัจจยัพืน้ฐานและ

สิง่แวดล้อม  

- ช่วยเหลือความเป็นอยูพื่น้ฐาน 

5. ดําเนินการต่อผู้ เก่ียวข้อง - เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ตดัทําลายและบงัคบัใช้กฎหมาย - พฒันาการศกึษา สาธารณสขุ - ตดัทําลาย และบงัคบัใช้กฎหมาย 

7. ช่วยเหลือขัน้พืน้ฐานพืน้ท่ีสําคญั - 

8. ให้ท้องถ่ิน/ประชาชนมีสว่นร่วม 

พฒันาองค์กรท้องถ่ินและภาคีร่วม 
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มต ิครม. 
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