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“ เร่ืองท่ีจะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชนโดยตรงกับชาวเขาเพื่อ

สงเสริม และสนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูท่ีดีข้ึน สามารถเพาะปลูกส่ิงท่ีเปนประโยชน และ
เปนรายไดใหกับเขาเองจุดประสงคอยางหนึ่งคือมนุษยธรรม หมายถึงใหผูท่ีอยูในถ่ินทุรกันดาร
สามารถมีความรูและพยุงตัว มีความเจริญได อีกอยางหนึ่งเร่ืองชวยในทางที่ทุกคนเห็นวา ควรจะ
ชวยเพราะเปนปญหาใหญคือ ปญหาเร่ืองยาเสพติด ถาชวยชาวเขาปลูกพืชท่ีเปนประโยชนบางเขา
จะเลิกปลูกยาเสพติดคือ ฝน ทําใหนโยบายการระงับ การปราบปรามการปลูกฝน และคาฝน 
ไดผลดี อันนี้เปนผลอยางหนึ่ง อีกอยางหนึ่งคือ ชาวเขาตามท่ีรูเปนผูทําการเพาะปลูกโดยวิธีท่ีจะ
ทําใหบานเมืองของเราสูหายนะได ท่ีถางปาและปลูกโดยวิธีไมถูกตอง ถาพวกเราทุกคนไปชวย
เขาก็เทากับชวยบานเมืองใหมีความดี อยูดี กินดี และปลอดภัยไดอีกท่ัวประเทศ ถาสามารถทํา
โครงการนี้สําเร็จใหชาวเขาอยูเปนหลักแหลง และสนับสนุนนโยบาย จะรักษาปาไมรักษาดินให
เปนประโยชนตอไป และยั่งยืนมาก” 

 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 

10 มกราคม พ.ศ. 2517 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
หมอมเจาภีศเดช รัชนี นิพนธใวในหนังสือประพาสตนบนดอยวา  เม่ือ พ.ศ. 2512 

พระบาทสมเ ด็จพระเจ าอยูหั ว เสด็จพระราชดํ า เนิน เยี่ ยมราษฎร  บ านแมว ขุนแมใน                      
ใกลพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน รับส่ังถามแมววา นอกจากปลูกฝนขายแลว มีรายไดจากพืชอ่ืน
อีกบางหรือเปลา ทรงทราบวา นอกจากฝนแลว เขายังเก็บทอขาย ซ่ึงแมวาลูกจะเล็กกวาก็ตาม     
แตไดเงินเทา ๆ กัน โดยท่ีทรงทราบวา ท่ีสถานีทดลองไมผลเมืองหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยท่ีทรงทราบวาท่ีสถานีทดลองไมผลเมืองหนาว  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใกล            
พระตําหนักภูพิงค ไดนํากิ่งทอลูกใหญของฝร่ังมาตอกับตนตอพันธุพื้นเมืองได (แตยังไมทราบวา
ทอฝร่ังพันธุไหนดี) จึงโปรดเกลาฯ ตั้งโครงการหลวงข้ึน ใหคนควาหาพันธุท่ีเหมาะสมสําหรับ
บานเรา เพราะถาลูกใหญแลวจะตองทําเงินไดดีกวาฝนแน นอกจากนี้ยังรับส่ังใหพยายามปลูกพืช
เมืองหนาวอยางอ่ืน เชน แอปเปล สาล่ี พลับ กับผัก และดอกไดดวย เพราะผลิตผลเหลานี้           
ถานํามาขายในสวนท่ีรอนของเมืองเราแลว ควรจะไดราคาแน  

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับชาวเขา 
และโครงการชาวเขา 



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชดําริและ
พระราชทรัพยสวนพระองคใหดําเนินงานโครงการหลวงมาต้ังแต พ.ศ. 2512 เพื่อพัฒนา   
การเกษตรที่สูง ลดการปลูกพืชเสพติด และการอนุรักษปาตนน้ําลําธาร โดยมีพระราชประสงคจะ
ทรงชวยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในทองถ่ินทุรกันดาร ใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน                  
และโปรดเกลาฯ ตั้งหมอมเจาภีศเดช รัชนี เปนผูอํานวยการโครงการ โดยสภาพปญหาของ      
พื้นที่สูงในชวงเร่ิมตนโครงการหลวง สรุปไดคือ 
  1) มีการปลูกฝนกระจายอยูท่ัวไป โดยผลผลิตฝนในป 2514 ประมาณ  200 ตน 
  2) ชาวเขาไมมีรายไดจากแหลงอ่ืนนอกจากฝน แตชาวเขามีสภาพยากจน 
  3) มีการถางปาและทําไรเล่ือนลอยของชาวเขา 

 
เปาหมายท่ีพระราชทานใหโครงการหลวงดําเนินงาน มีดังนี้ 

1. ชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม 
2. ชวยชาวไทยโดยการลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาไมและ  
    ตนน้ําลําธารกําจัดการปลูกฝน 
3. รักษาดินและใชพื้นที่ใหถูกตอง คือ ปาใหอยูในสวนท่ีเปนปา และทําไร 
    ทําสวนในสวนท่ีควรเพาะปลูก อยาใหท้ังสองสวนนี้รุกลํ้าซ่ึงกันและกัน 
4. ผลิตพืชเพื่อเพ่ิมประโยชนทางเศรษฐกิจแกประเทศ 

 
พ.ศ. 2535 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เปล่ียนสถานภาพโครงการหลวงต้ังเปนมูลนิธิ

โครงการหลวงเพื่อใหเปนองคกรสาธารณประโยชนท่ีถาวร ดําเนินงานตอเนื่องจากโครงการ
หลวง ใหเกิดประโยชนกวางขวางตอไป ปจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีสถานีวิจัย 4 แหงและ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 38  แหง ในพื้นท่ีหมูบานชาวเขา 358 กลุมบาน ซ่ึงกระจายอยูใน     
พื้น ท่ี สูงของ  5  จั งหวัด  ภาคเหนือ  มีประชากรที่ ได รับประโยชน  28 ,825  ครัว เ รือน                 
จํานวน 142,616 คน 

 

ปจจุบันการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง มีกิจกรรมท่ีสําคัญคือ 
 งานวิจัย มุงวิจัยเพื่อหาชนิด พันธพืช และพันธุสัตว วิธีการปฏิบัติรักษาการจัดการ

หลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลผลิต ตลอดจนงานวิจัยดานสภาพสังคม ตลอดจนงานวิจัยเพ่ือ
การการฟนฟูส่ิงแวดลอม ปจจุบันไดคัดเลือกชนิดและพันธุพืชและสัตวท่ีเหมาะสม เพื่อถายทอด
สูชาวเขานําไปปลูกสําหรับการบริโภคและจําหนายเปนรายได รวม 225 ชนิด     จํานวน 386 พันธุ  

 



 งานพัฒนา มุงการสงเสริมและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชาวเขา และการฟนฟู     
ปาตนน้ําลําธาร ในพื้นท่ีท่ีโปรดเกลาฯ ใหดําเนินงาน โดยเนนการถายทอดความรูจากงานวิจัย      
ท่ีเหมาะสมตอสภาพสังคมและส่ิงแวดลอม การลดการใชสารเคมีทางการเกษตร การสราง     
ความเขมแข็งของชุมชน และการฟนฟูปาตนน้ําลําธาร โดยมีการวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน
เพื่อกําหนดพื้นท่ีปาไม พื้นท่ีเกษตร รวมทั้งท่ีอยูอาศัย ตลอดจนมีการจัดหาสินเช่ือผานธนาคาร 
ธกส. และการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนดานตางๆ ปจจุบันผลผลิตจากเกษตรกรในโครงการ
หลวงไดรับรองมาตรฐานในระบบการเพาะปลูกท่ีดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย  และ
มาตรฐาน EUREPGAP โดยในป พ.ศ. 2548 เกษตรกรมีรายไดเฉล่ีย 68,500 บาทตอครัวเรือน   

 การตลาด ใหการสนับสนุนเกษตรกรเพื่อใหมีชองทางจําหนายผลผลิตสูตลาด              
มูลนิธิโครงการหลวง โดยไดดําเนินการดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิต           
การขนสง และการจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑตางๆของเกษตรกร ภายใตเคร่ืองหมายการคา 
“ตราโครงการหลวง” และ“ตราดอยคํา” 

 ปจจุบันผลสําเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงไดรับการยอมรับจากหนวยงานและ
องคกรตางๆ อยางกวางขวาง ทําใหสถานีวิจัยและศูนยพัฒนาโครงการหลวง เปนแหลงการเรียนรู
ในดานการพัฒนาพื้นท่ีสูงอยางยั่ งยืน  ท้ังจากหนายงาน  องคกร  และสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ  รวมท้ังมีความรวมมือและการแลกเปลี่ยนความรูในดานการพัฒนาบนพ้ืนท่ีสูง
กับนานาประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
 

 
 
นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) แถลงนโยบายการบริหาราชการแผนดินของ

รัฐบาลชุดปจจุบันตอท่ีประชุมรัฐสภาเม่ือวันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ 2551  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
การแกไขปญหายาเสพติดไว 3 ประการ คือ  

(1) นโยบายเรงดวนท่ีจะดําเนินการในปแรก  ดานเรงรัดแกไขปญหายาเสพติดและ
ปราบปรามผูมีอิทธิพล โดยยังคงยึดหลักการ ผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการรักษา สวนผูคาคือผูท่ี
ตองไดรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม ท้ังนี้รัฐบาลจะเรงรัดปราบปรามยาเสพติด ลดปริมาณ   
ผูเสพยา และปองกันมิใหกลุมเส่ียงเขาไปเปนเหย่ือของยาเสพติด  โดยใชกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนควบคูกับมาตรการปราบปรามและบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม   

(2) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต มีนโยบายท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติดในดานการศึกษา 
ดานแรงงาน ดานพัฒนาสุขภาพ ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและดานความม่ันคงของชีวิต  

(3) นโยบายการบริหารจัดการที่ดี ดานประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน โดย
สนับสนุนให   องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของทองถ่ิน
เพิ่มข้ึน โดยคํานึงถึงความจําเปนและความเหมาะสมตามศักยภาพของทองถ่ิน รวมทั้งความ
ตองการของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนขยายการใหบริการท่ีครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เช่ือมโยงและบูรณาการกับแผนชุมชนและแผนระดับตางๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
ดานการปองกนัและปราบปรามยาเสพติด 

 

(3) 

(2) 

 
รวมท้ังมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้    

ในพื้นท่ีเนนหนัก 26 อําเภอ ควรมีเจาหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ส. เขามา
เกาะติดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ควรใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เขมงวดกวดขันใน
การตรวจสอบพ้ืนท่ีปาไม เพื่อสนับสนุนการปองกันปราบปรามการปลูกฝน 
สงเสริมการพัฒนาอาชีพของชนกลุมนอยตามแนวชายแดน โดยกําหนดให
เปนยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

(1) 

  



 
 
 

 
 

 
 

การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน คร้ังท่ี 13 ณ ประเทศสิงคโปร  เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2550 ประเทศไทยไดลงนามในกฎบัตรอาเซียนวาดวยความเปนประชาคมเดียวของอาเซียน         
(One Single Community) และประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมกันประกาศเปนเขตปลอดยาเสพติด
อาเซียนภายในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)  

วิสัยทัศน 
 การเปนเขตปลอดยาเสพติดอาเซียนภายในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) คือ การดําเนิน

กิจกรรมการควบคุมยาเสพติดท่ีผิดกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ พรอมท้ังลด
ผลตอเนื่องตางๆ ในเชิงลบอันอาจเกิดข้ึนกับสังคม  ซ่ึงรวมถึงการลดลงอยางยั่งยืนและมีนัยสําคัญ
ในเร่ืองดังตอไปนี้ 

1. พื้นที่ปลูกพืชเสพติด 
2. การผลิตและการลําเลียงยาเสพติดและอาชญากรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด 
3. การแพรระบาดของการใชยาเสพติด 

 

กฎบัตรอาเซียนวาดวยเขตปลอดยาเสพติดอาเซียน 

 

  
เกณฑวัดผล (Benchmark) 
ในระดับภูมิภาค “ดานพื้นท่ีปลูกพืชเสพติด”  ไดแก 

พื้นที่ปลูกฝนภายในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไมมีนัยสําคัญ 
พื้นที่ปลูกพืชกัญชาภายในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไมมีนัยสําคัญ 
จัดใหมีหนทางการดํารงชีพอยางยั่งยืนสําหรับกลุมผูท่ีเคยปลูกพืช
เสพติดมากอน 

1. 
2. 
3. 



สวนท่ี 1   
สถานการณการปลูกฝนและความจําเปนในการแกไขปญหาอยางย่ังยืน 

 
1.1 สถานการณการปลูกฝนและความสําเร็จของกระบวนการแกไขปญหาในอดีต 
 

การปลูกฝนบนพื้นท่ีสูงของไทย เร่ิมมานานกวา 100 ป และเปนพืชเศรษฐกิจของชาวเขา
เผามงและเยา มาตั้งแตป พ.ศ. 2490 โดยมีตลาดใหญ คือ โรงฝนในประเทศและพื้นท่ีใกลเคียง      
ผลผลิตบางสวนชาวเขาใชเสพเอง ตอมารัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาของฝนท่ีเช่ือมโยงถึงปญหา
ความม่ันคงของประเทศ จึงไดประกาศใหการปลูกและเสพฝนเปนส่ิงผิดกฎหมาย  

สวนในการแกปญหาการปลูกฝน  รัฐบาลไดดําเนินงานอยางตอเนื่องตลอดมา โดยใน
ระยะแรก มีหนวยงานตาง ๆ  ไดแก  ตํารวจตระเวนชายแดน และกรมประชาสงเคราะห เปน
ผูรับผิดชอบ ตอมามีการขยายผลและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ลําดับเหตุการณดังนี้ 

ในป พ.ศ. 2508 – 09   กรมประชาสงเคราะหไดสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมบนพ้ืนท่ี
สูง รวมท้ังไดมีการสํารวจฝน โดย United Nation Fund For Drug Abuse Control (UNFDAC) 
สนับสนุน  ซ่ึงพบวามีการปลูกฝนประมาณ 112,000 ไร  ไดผลผลิตประมาณ 145 ตัน 

 พ.ศ. 2512  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงโปรดเกลาฯ จัดตั้งโครงการหลวงพัฒนา
ชาวเขาข้ึน เร่ิมพัฒนารูปแบบของการปลูกพืชทดแทนฝน และตอมาขยายงานครอบคลุมการ
พัฒนาดานเกษตร  สาธารณสุข   การศึกษา   ซ่ึงบทเรียนของโครงการไดใหความรูและ
ประสบการณแกรัฐบาลและสวนราชการในการพัฒนานโยบายและกลยุทธการทํางานบนท่ีสูง
อยางยั่งยืนดวย   

 พ.ศ.2516  สหรัฐอเมริกา และองคการสหประชาชาติ  ใหความชวยเหลือแกประเทศไทย
ในการพัฒนาชาวเขาเพื่อปลูกพืชทดแทนฝน  เชน  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขา 
(CRCD)  ไทย-UNFDAC และโครงการพัฒนาลุมน้ํ าแมแจม  ณ  จังหวัดเชียงใหม  โดยมี
คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดใหโทษ (กปส.) เปนหนวยงานรับผิดชอบโครงการ 

 พ.ศ.2519   สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ไดรับการ
จัดต้ังและดําเนินการสํารวจพื้นท่ีปลูกฝนในประเทศไทยข้ึนเปนคร้ังแรก  ในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพใน
การปลูกฝน  (76  พื้นที่)  

 พ.ศ.2520  มีรายงานผลการสํารวจพื้นท่ีปลูกฝนใน 3 จังหวัด  คือ  จังหวัดเชียงราย  
เชียงใหม  นาน เหลือประมาณ 62,132  ไร  และไดประสานงานขอความชวยเหลือจากหนวย
ควบคุมยาเสพติดแหงสหประชาชาติ (UNODC ในปจจุบัน)  และประเทศตาง ๆ ในยุโรป  
ดําเนินการตอเนื่องในโครงการสงเสริมการปลูกพืชทดแทนฝน (โครงการ HAMP) และโครงการ
พื้นท่ีสูง  (Highland Development Project/Program/HDP)  ตาง ๆ เชน  โครงการไทยเยอรมัน    



ในระหวางป พ.ศ.2527-2544  มีกรอบแผนแมบทแกไขปญหาบนพ้ืนท่ีสูงหลายฉบับ  เชน  
แผนแมบทเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีปลูกฝนบริเวณภาคเหนือตอนบน  แผนแมบทเพื่อการพัฒนา
ชุมชนส่ิงแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติดบนพ้ืนท่ีสูง  โดยรัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณ  
บุคลากร  ฯลฯ  เขารวมดําเนินการ โดยมีการจัดองคกรบริหารแผน  ซ่ึง สมช. เปนแกนกลางใน
สวนกลาง และตอมามอบหมายให ทภ.3  เปนหนวยงานประสานงานในพ้ืนท่ีภาคเหนือจนกระท่ัง
ถึงป 2544 โครงการพัฒนาจึงปดตัวลง 

ในปจจุบันการแกไขปญหาการปลูกฝนไดบูรณาการเขาไปกับการบริหารงานพัฒนาตาม
ระบบปกติภายใตความรับผิดชอบของจังหวัดและอําเภอ  และมีโครงการพิเศษเสริมท่ีสําคัญ  คือ  
โครงการหลวง  ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย  แมฮองสอน  ลําพูน  และพะเยา และ
โครงการดอยตุง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย  และมีโครงการกําจัดพืชเสพติดท่ีเนน
ดําเนินการตัดทําลายฝน ควบคูไปกับการบําบัดฟนฟูผูเสพ 

 
1.2    ผลการดําเนินงานลดพ้ืนท่ีปลูกฝน 

ประเทศไทยใชเวลา  40 ป ( พ.ศ. 2502 -พ.ศ.2546)  จึงสามารถลดพ้ืนท่ีปลูกฝน จาก 
112,000 ไร (ผลผลิต 145 ตัน)  จนเหลือประมาณ 5,266 ไร  (ผลผลิต 20.3 ตัน)  ในป พ.ศ. 2546  
และเหลือเพียงประมาณ 1,445 ไร (ผลผลิต 13.6) ในป พ.ศ. 2550  ซ่ึงถือเปนความสําเร็จท่ี
นานาชาติใหการยอมรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินงานพัฒนาพื้นท่ีสูงอยางยั่งยืนตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการหลวง และโครงการ
พัฒนาพื้นท่ีสูง ของสวนราชการและหนวยงานชวยเหลือภาคเอกชนและจากนานาชาติ ทําให
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดรับการยกยองจาก UN และโครงการหลวงไดรับรางวัลแม็กไซไซ 
และรางวัลอ่ืนๆอีกมากมาย  ตอมาไทยไดมีการสรุปบทเรียน มีการเผยแพรความรู ประสบการณ
การแกปญหาการปลูกฝนไปยังประเทศอ่ืน ผานทางการจัดประชุมฝกอบรม ดูงานซ่ึงจัดโดย 
UNODC และหนวยงานตางๆ ทําใหหลายประเทศสนใจและขอความรวมมือ/ชวยเหลือจากไทย
เพื่อการแกไขปญหาการปลูกพืชเสพติดอยางตอเน่ือง 

ความสําเร็จดังกลาวทําใหในป พ.ศ. 2547 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดถอนประเทศไทยออก
จากประเทศที่เปนผูผลิตและลําเลียงยาเสพติดรายสําคัญ  โดยมีเกณฑหลัก คือ พื้นท่ีปลูกฝนของ
ประเทศไมเกิน 1,000 Hectare หรือ 6,250 ไร นอกจากนี้ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกภาคี
อาเซียน ก็ไดประกาศเจตนารมณในการรวมมือใหอาเซียนเปนเขตปลอดยาเสพติดในป พ.ศ. 2558 
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1.3 สภาพแวดลอมของการปลูกฝนและเงื่อนไขในปจจุบัน  

จากผลการสํารวจของสํานักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงไดเฝาติดตามการปลูกฝนของชาวเขาบนพื้นท่ี
สูงท้ังพื้นท่ีปลูก พื้นท่ีตัดทําลาย พื้นท่ีคงเหลือและผลผลิตคงเหลือ  โดยเปรียบเทียบระหวางป
เพาะปลูก 2544-2545 จนถึง 2549-2550  สามารถสรุปไดดังขอมูลในตารางท่ี 1 ซ่ึงพบวา ไทย
ประสบความสําเร็จอยางมากในการลดพ้ืนท่ีปลูกฝนและผลผลิตฝนในป 2546-2547 เปนตนมา 
แตมีแนวโนมใหเห็นชัดเจนวา ในระยะ 3 ปท่ีผานมา พื้นที่ปลูกฝนมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนจาก 744 ไร
ในฤดูกาลปลูกป 2547/48 เพิ่มเปน 984 ไรในฤดูกาลปลูกป 2548/49 และเพิ่มเปน 1,445 ไรใน
ฤดูกาลปลูกป 2549/50  ซ่ึงสาเหตุสําคัญท่ีทําใหพื้นท่ีปลูกฝนไมลดลงอีก แตกลับเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่องอาจสรุปเง่ือนไขสนับสนุนไดดังนี้   

1) แรงจูงใจดานราคา ที่ผูปลูกไดรับผลตอบแทนจากการปลูกฝนคอนขางสูง โดยมีราคาขาย
สงในประเทศ  40,000-70,000 บาทตอจอย และขายปลีกสูงถึง 100,000 – 134,400 บาท
ตอจอย (1 จอย หนัก  0.6 กิโลกรัม) 

2) ความหางไกลของพ้ืนท่ีและการขาดโอกาสของเกษตรกรในพ้ืนท่ีทุรกันดาร ทําใหขาด
แคลนดานสาธารณูปโภค สาธารณสุข การศึกษา และโอกาสในการประกอบอาชีพ  
รวมท้ังไมมีตลาดรองรับผลผลิต ตลอดจนการคมนาคมไมสะดวก  และการกํากับดูแล/
ชวยเหลือจากภาครัฐเขาถึงไดยาก   

3) การสนับสนุนทุนเทคโนโลยีและระบบตลาดจากบุคคลภายนอก การเขาตัดฝนในพื้นท่ี 
พบวา การปลูกฝนในยุคปจจุบันตางจากการปลูกในยุคกอน  โดยมีการใชสปริงเกอร 
สารเคมีกําจัดวัชพืช และปุยเพื่อเพ่ิมผลผลิต  ซ่ึงอาจไดผลผลิตสูงถึง 4 กิโลกรัม/ไร จากท่ี
ผลผลิตฝนโดยเฉล่ียเพียง 2.5 กิโลกรัม/ไรเทานั้น  นอกจากนี้ยังมีความพยายามปลูกฝน
นอกฤดูซ่ึงในปจจุบันยังไดผลผลิตนอยเพียง 0.5 กิโลกรัม/ไร เทานั้น แตก็เปนการเร่ิมตน
ท่ีคอนขางอันตรายตอประเทศ 

4) การปลูกฝนในปจจุบันยังมีการพัฒนารูปแบบไปมากโดยมีท้ังลักษณะการปลูกหลบซอน
หรือปลูกในท่ีกําบัง   รอยละ 80 ปลูกเปนแปลงเล็กแปลงนอยกระจัดกระจายขนาดไมถึง 
1 ไร การปลูกหลายรุนในแปลงเดียวกัน การปลูกเปนแถวเปนแนวคลายแปลงผัก 
ตลอดจนการปลูกปะปนกับพืชสวนพืชไร ซ่ึงสรางความยากลําบากท้ังตอการสํารวจทาง
อากาศและการตัดทําลาย     

5) ปญหาการดําเนินงานในระบบกลไกปกติของหนวยงานรัฐ ซ่ึงยังมีขอจํากัดท่ีไมสามารถ
ขจัดปญหาไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนเนื่องจาก 
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(1) ขาดกลไกท่ีเขมแข็ง ท่ีมีศักยภาพในการระดมทรัพยากร สรรพกําลัง และความ
รวมมือท่ีมากพอจากทุกภาคสวนและทุกระดับใหดําเนินไปโดยพรอมเพรียงกันและ
อยางตอเนื่อง  เนื่องจากสวนราชการมีภารกิจอ่ืนสําคัญ / เรงดวนกวา ทําใหปจจุบัน
สามารถบรรเทาและควบคุมปญหาไดเพียงเฉพาะหนาและมักเปนท่ีปลายเหตุ  

(2) การผลักดันใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและยุทธวิธีการปองกันและแกไข
ปญหาการเพิ่มข้ึนของพ้ืนท่ีปลูก รวมท้ังปริมาณฝน ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร
ในเร่ือง 
(2.1) การบูรณาการปญหาฝนฯ เขาอยูในนโยบายการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในระดับชาติ ภาค จังหวัดและพื้นท่ี  
(2.2) การกําหนดเปาหมาย ตัวช้ีวัด กลยุทธ กลวิธี มาตรการ/กิจกรรม รูปแบบการ

บริหาร / ดําเนินงาน การระดม สนับสนุนทรัพยากรมาใชในการแกปญหา
อยางเปนระบบ 

(2.3) การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกลุมผูปลูก นายทุน ผูสนับสนุน และปจจัยท่ีเปน
สาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําใหการปลูกฝนกลับเพิ่มข้ึน เพ่ือเปนขอมูลสําหรับกําหนด
แนวทางปองกันและแกไขสาเหตุของปญหาใหถูกตองเหมาะสม 

(2.4) การเพิ่มมาตรการพัฒนา (การใหขาวสาร การศึกษา การรณรงค  การเฝาระวัง 
การพัฒนาประชากรและพื้นท่ีเปาหมาย การเพิ่มขีดความสามารถของหนวย
ปฏิบัติ ท้ังในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และองคกรภาค
ประชาชน (อปช.) ใหสอดคลองกับสถานการณปญหา และสมดุลกับมาตรการ
บังคับใชกฎหมาย (จับกุม ตัดทําลายฝน) เปนตน 

(2.5) การดําเนินการทางกฎหมายตอผูปลูกและนายทุนท่ีเปนรูปธรรม 
(3) เขาถึงพ้ืนท่ีไดยากลําบาก เนื่องจากขอจํากัดเชิงเสนทางคมนาคม รวมท้ังการขาด

แคลนปจจัยสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการดําเนินงาน เชน ยานพาหนะ เช้ือเพลิง  บุคลากร 
เปนตน 
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ตารางท่ี 1    ผลผลิตฝนคงเหลือจากการตัดทําลายของประเทศไทย (ป 2544 – 2550) 
 

ป พื้นท่ีปลูกฝน 

(ไร) 

ผลผลิต  

(กก.) 

พื้นท่ีตัดทําลาย 

(ไร) 

พื้นท่ีคงเหลือ 

(ไร) 

ผลผลิตคงเหลือ 

(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 
 

 
หมายเหตุ : คาคํานวณพ้ืนฐานผลผลิตฝนเฉล่ียเทากับ 2.5 กิโลกรัมตอไร 

 สถานการณการปลูกฝนในป 2550/51  มีแนวโนมคงท่ี  โดยขณะนี้การสํารวจยังไมเสร็จ
ส้ิน พบพื้นท่ีปลูกฝนจํานวน 1,400.88 ไร เปนการปลูกฝนซํ้าซากในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดในภาคเหนือ
ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําปาง นาน พะเยา แมฮองสอน ตาก และกําแพงเพชร 
ครอบคลุมพื้นท่ีใน 30 อําเภอ 60 ตําบล 127 หมูบาน/ชุมชน ในจํานวนนี้เปนพื้นท่ีท่ีมีการปลูกฝน
หนาแนนมากกวา 50 ไร ในพื้นท่ี 7 อําเภอของ 4  จังหวัดคือ จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีหมูบานท่ีปลูก
ฝนมากท่ีสุด  ( รอยละ 70.99 ) รองลงมาคือ  จังหวัดตาก (รอยละ 12.87 )  จังหวัดเชียงราย        
(รอยละ 5.56 ) และจังหวัดแมฮองสอน (รอยละ  3.86) ตามลําดับ  
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จ.เชียงใหม ประกอบดวย  (1) อ.อมกอย  (2) อ.เชียงดาว   (3) อ.แมแตง  (4) อ.ไชยปราการ  
จ.ตาก             ประกอบดวย   (1) อ.แมระมาด                                   

        จ.เชียงราย      ประกอบดวย    (1) อ.เวียงปาเปา 
        จ.แมฮองสอน    ประกอบดวย    (1) อ.ปาย 

พ้ืนที่ปลูกฝนซ้ําซาก/หนาแนน  ( ปลูกตอเน่ือง 3 ป/พ้ืนที่มากกวา 50 ไร )                                  
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1.4 ความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

สถานการณการกลับไปสูการปลูกฝนเพื่อการคาของเกษตรกรในพื้นท่ีดอยโอกาส          
บนพื้นท่ีสูง โดยมีเง่ือนไขสนับสนุนหลายประการดังกลาวขางตน ถือวาเปนอันตรายอยางมาก
สําหรับประเทศ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ท้ังในการกอปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม ความ
ม่ันคงของประเทศและปญหาการยอมรับของนานาชาติ รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎบัตรอาเซียนวา
ดวยเขตปลอดยาเสพติดอาเซียน หรือแมแตการปฏิบัติตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงไว
ตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2551 ปรากฏการณดังกลาวแสดงใหเห็นวา วิธีปฏิบัติการดวย
ระบบปกติของหนวยงานภาครัฐในระดับพื้นท่ีเพียงอยางเดียวและยกเลิกการพัฒนาเชิงบูรณการ
บนพื้นท่ีสูง นาจะทําใหการปองปราม การบังคับใชกฎหมาย และการขจัดพ้ืนท่ีปลูกฝน รวมท้ัง
การลดปญหาสารเสพติดของชาติไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ การละเลยและปลอยใหเกษตร
ปลูกฝนไดแมในพื้นท่ีเล็กๆจะทําใหปญหารุนแรงมากข้ึนอยางทวีคูณ และขยายตัวอยางรวดเร็ว
และการแกไขปญหาจะมีความยากลําบาก  

เพ่ือใหการแกไขปญหามีความชัดเจน จําเปนตองจัดกระบวนการทํางานในเชิงบูรณาการ                
ท่ีครอบคลุมท้ังการพัฒนาสังคมและชุมชน และการบังคับใชกฎหมาย โดยการพัฒนาตาม
แนวทางของโครงการหลวงท่ีดําเนินงานพัฒนาพื้นท่ีสูงโดยอาศัยฐานความรูท่ีเหมาะสม ควบคู
กับการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ท่ีขับเคล่ือนดวยกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานและชุมชนทองถ่ิน เพื่อใหเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 2 
กรอบนโยบายและแนวทางดําเนินงาน 

เพ่ือลดการเพาะปลูกฝนและการพัฒนาพ้ืนที่สูงอยางย่ังยืน 
 

เนื่องจากแผนแมบทนี้จะตองสอดคลองกับกรอบนโยบายของชาติและแนวทางบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาล ตลอดจนตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 10 ในองครวม จึงไดมีการศึกษารายละเอียดของแผนงานและนโยบายเหลานี้ เพื่อนํามาใช
เปนกรอบนโยบายและแนวทางดําเนินงานของแผนแมบทดวย ซ่ึงในท่ีนี้จะขอสรุปจากแผนงาน
และนโยบายของชาติไวเปน 2 กรอบคือ 1) กรอบนโยบายชาติดานการลดพื้นท่ีปลูกฝน และ       
2) กรอบนโยบายชาติดานการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1 กรอบนโยบายชาติดานการแกไขปญหายาเสพติด 

1) นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
นโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนนโยบายท่ีสําคัญและเรงดวน

ประการหน่ึงของรัฐบาล ซ่ึงมาตรการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศอยางหนึ่ง คือการมุงลด
หรือขจัดพื้นท่ีการปลูกฝนใหหมดไป  

นายสมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบายการบริหาราชการแผนดินของ
รัฐบาลชุดปจจุบัน ตอท่ีประชุมรัฐสภาเมื่อวันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ 2551   กําหนดนโยบายท่ี
เกี่ยวของกับการแกไขปญหายาเสพติดใน 3 ขอ คือ   

(1) นโยบายเรงดวนท่ีจะดําเนินการในปแรก ดานเรงรัดแกไขปญหายาเสพติดและ
ปราบปรามผูมีอิทธิพล โดยยังคงยึดหลักการ ผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการรักษา 
สวนผูคาคือผูท่ีตองไดรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม ท้ังนี้รัฐบาลจะเรงรัด
ปราบปรามยาเสพติด ลดปริมาณผูเสพยา และปองกันมิใหกลุมเส่ียงเขาไปเปน
เหยื่อของยาเสพติด  โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนควบคูกับมาตรการ
ปราบปรามและบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม   

(2) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต มีนโยบายท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติดในดาน
การศึกษา ดานแรงงาน ดานพัฒนาสุขภาพ ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและดาน
ความม่ันคงของชีวิต   

(3) นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี ดานประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน โดย
สนับสนุนให   องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะ
ของทองถ่ินเพิ่มข้ึน โดยคํานึงถึงความจําเปนและความเหมาะสมตามศักยภาพของ



รวมท้ังมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้    
(1) ในพ้ืนท่ีเนนหนัก 26 อําเภอ ควรมีเจาหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ส. เขามา

เกาะติดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
(2) ควรใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เขมงวดกวดขันในการ

ตรวจสอบพื้นท่ีปาไม เพื่อสนับสนุนการปองกันปราบปรามการปลูกฝน 
(3) สงเสริมการพัฒนาอาชีพของชนกลุมนอยตามแนวชายแดน โดยกําหนดให

เปนยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 

2) แผนบริหารราชการแผนดิน 
รัฐบาลไดกําหนดแนวทางขับเคล่ือนการดําเนินงานตามนโยบายปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด โดยสรางความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2551 – 
2554) เพื่อใหมีกรอบแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนและเปนระบบ และขับเคล่ือนการพัฒนา
ไปสูเปาหมายตามท่ีกําหนดไว โดยเช่ือมโยงกับแผนบริหารราชการแผนดินใน 3 นโยบายดังนี้  

(1) นโยบายการฟนฟูความเชื่อม่ันของประเทศ (นโยบายเรงดวนท่ีจะดําเนินการในปแรก)  
(1.1) การเรงรัดแกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมีอิทธิพล 
(1.2) การวางระบบการถือครองท่ีดินและกําหนดแนวเขตการใชประโยชนท่ีดินให

ท่ัวถึงและเปนธรรม 
(1.2.1) สนับสนุนวางแผน การใชประโยชนท่ีดิน การสรางแนวกันเขต

พื้นท่ีปาไมและพื้นท่ีทํากินโดยการจัดทําขอตกลงรวมกับทองถ่ิน 
รวมถึงการจัดทํา มาตรการเพื่อฟนฟูพื้นท่ีบุกรุกบริเวณท่ีมีความ
ลาดชันสูง และมาตรการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายปา 

(2) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต   
(2.1) นโยบายการศึกษา : การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู

ตลอดชีวิต 
(2.1.1) จัดใหมีกระบวนการเรียนรูในชุมชนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  
(2.1.2) สนับสนุนการจัดการองคความรูและการทําวิจัยเพื่อสรางองค

ความรูใหมท่ีสอดคลองกับความหลากหลายของทุนในชุมชน 
ควบคูกับการฟนฟูความรูพื้นบาน  
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(2.2) นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน : เสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
แกผูดอยโอกาสอยางเหมาะสมและสงเสริมความรูและอาชีพใหสตรีและคน
ในชุมชนใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 
(2.2.1) การสงเสริมใหภาคีการพัฒนาเขารวมจัดสวัสดิการของผูอยูใน

ภาวะยากลําบากและไดรับผลกระทบทางสังคม  
(2.3) นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม : การเพิ่มคุณภาพของระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนาและใหประชาชนเขาถึงบริการไดและ
เสริมสรางมาตรการลดปจจัยเส่ียงท่ีมีผลตอสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการ
ท่ีนําไปสูการเจ็บปวยเรื้อรัง 
(2.3.1) การสงเสริมการดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชนแบบองค

รวม โดยการสงเสริม และตรวจสุขภาพ การวิเคราะหสารพิษและ
งานชุมชนสัมพันธ 

(3) นโยบายปรับโครงสรางภาคเกษตร 
(3.1) การปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตร การผลิตพืชพลังงานทดแทนและ

สนับสนุนสินคาท่ีมีโอกาสทางการตลาด 
(3.1.1) การปรับโครงสรางทางการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยและ

พัฒนาอาหารปลอดภัยและสินคาเกษตรท่ีไมใชอาหาร เชน 
สมุนไพร เสนใย เปนตน  

(3.1.2) การปรับโครงสรางภาคบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการฟนฟูและ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน  

(3.1.3) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต เชน การ
จัดระบบการใชท่ีดินและแหลงน้ําตามศักยภาพของพื้นท่ี และการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง ภายใตการมีสวนรวมของผู
มีสวนไดเสีย  

(3.1.4) สนับสนุนการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการ
สรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการท่ีมีโอกาสทางการตลาดสูง 

(3.1.5) สงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความม่ันคง
ของ ภาคเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน 
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3) กฎบัตรอาเซียนวาดวยเขตปลอดยาเสพตดิอาเซียน 
การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน คร้ังท่ี 13 ณ ประเทศสิงคโปร  เม่ือเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2550  ประเทศไทยไดลงนามในกฎบัตรอาเซียนวาดวยความเปนประชาคมเดียวของอาเซียน         
(One Single Community)  และประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมกันประกาศเปนเขตปลอดยาเสพติด
อาเซียนภายในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)  โดยมีวิสัยทัศน คือ การดําเนินกิจกรรมการควบคุมยาเสพ
ติดท่ีผิดกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ พรอมท้ังลดผลตอเนื่องตางๆ ในเชิงลบ
อันอาจเกิดข้ึนกับสังคม  ซ่ึงรวมถึงการลดลงอยางยั่งยืนและมีนัยสําคัญในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(1) พื้นที่ปลูกพืชเสพติด 
(2) การผลิตและการลําเลียงยาเสพติดและอาชญากรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด 
(3) การแพรระบาดของการใชยาเสพติด 

โดยมีเกณฑวัดผล (Benchmark)ในระดับภูมิภาค “ดานพื้นท่ีปลูกพืชเสพติด”  ไดแก     
(1) พื้นท่ีปลูกฝนภายในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไมมีนัยสําคัญ   (2) พื้นท่ีปลูกพืชกัญชาภายในป 
ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ไมมีนัยสําคัญ   (3) จัดใหมีหนทางการดํารงชีพอยางยั่งยืนสําหรับกลุมผูท่ี
เคยปลูกพืชเสพติดมากอน 
 
2.2 กรอบนโยบายชาติดานการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 -2554) 
กําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี

ยุทธศาสตรของประเทศท่ีเกี่ยวของ 3 ยุทธศาสตร  ดังนี้  
1.1) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานท่ีม่ันคง

ของประเทศ ตามแนวทาง  
(1) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง  

(1.1) จัดใหมีกระบวนการเรียนรูในชุมชนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  
(1.2) สนับสนุนการจัดการองคความรูและการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรู

ใหมท่ีสอดคลองกับความหลากหลายของทุนในชุมชน ควบคูกับการ
ฟนฟูความรูพื้นบาน  

(2) การสรางความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน  
(2.1) สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมรูปแบบตาง ๆ  
(2.2) สนับสนุนการนําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการ

สรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการท่ีมีโอกาสทางการตลาดสูง  
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(3) การเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสันติและเก้ือกูลกัน  
(3.1) สรางความตระหนักรูของชุมชนในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมท่ีมีตอวิถีชีวิตและการมีสวนรวมกับรัฐในการอนรัุกษ 
ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ  

(3.2) สนับสนุนกลไกชุมชนและเครือขายในการจัดการและปกปอง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเช่ือมโยงกับการผลิตเพื่อการยัง
ชีพของชุมชนอยางเปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการกําหนด
ขอบเขตท่ีดินทํากินโดยการทําขอตกลงกับทองถ่ิน  

1.2) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทาง  
(1) การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและ

บริการบนฐานความรูและความเปนไทย  
(1.1) การปรับโครงสรางทางการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยและ

พัฒนาอาหารปลอดภัยและสินคาเกษตรที่ไมใชอาหาร เชน สมุนไพร 
เสนใย เปนตน  

(1.2) การปรับโครงสรางภาคบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการฟนฟูและ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน  

(1.3) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต เชน การ
จัดระบบการใชท่ีดินและแหลงน้ําตามศักยภาพของพื้นท่ี และการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง ภายใตการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดเสีย  

1.3) ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ตามแนวทาง  
(1) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ  

(1.1) สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร  
(1.2) พัฒนาระบบการจัดการรวมเพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน  (2) 
(2.1) สงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความม่ันคง

ของภาคเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน  
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2) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือและแผนพัฒนากลุมจังหวัด ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10    

ในสาระของแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ รัฐบาลไดกําหนดแนวทางการเช่ือมโยงการ
ดําเนินงานของโครงการ กับยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือและแผนพัฒนากลุมจังหวัด  ใน 3 
นโยบายสําคัญ ดังนี้  

2.1) สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของฐานการผลิตท่ีมีความหลากหลาย คํานึงถึงผลประ
ทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อความคงความเปนฐานเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ตาม
แนวทาง 
(1) ขยายพื้นท่ีปรับเปล่ียนระบบการผลิตท่ีใชสารอินทรียทดแทนสารเคมี 
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและ

โอกาสทางการตลาด สงเสริมการวิจัยและพัฒนาตอยอด   
2.2) ยกระดับการคาและบริการใหไดมาตรฐาน ทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด 

เนนการพัฒนาบุคลากร โครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก 
(1) พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกและระบบ Logistics รวมท้ังพัฒนาและสรางความ

เขมแข็งผูประกอบการทองถ่ิน 
(2) พัฒนายกระดับการทองเท่ียวใหเทาทันกระแสตลาดอยางมีคุณภาพ 

 

2.3) พัฒนาคนและสังคมใหพรอมรับการเปล่ียนแปลง มีความม่ันคงและอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน 
(1) ดูแล ปองกัน แกไขปญหาสุขภาพอนามัยท่ีมีความเส่ียงสูง   เชน  สุขอนามัยของ

แมและเด็ก  
(2) ยกระดับคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสการเขาถึงแหลงความรู 
(3) เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภาพแรงงานใหสูงข้ึน 

 

2.4) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความเขมแข็งในการพัฒนาท่ี
นําไปสูการพึ่งตนเอง มีภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) สงเสริมบทบาทและความสัมพันธท่ีดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน  
(2) เสริมสรางความมั่นคงของชุมชนในดานรายได ความรู สุขอนามัย ท่ีอยูอาศัย และ 

สภาพแวดลอม 
2.5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน เนนการอนุรักษ ฟนฟู

และใชประโยชนอยางสมดุล รวมท้ังเตรียมปองกันและรับมือกับภัยธรรมชาติ 
(1) สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําในลักษณะนิเวศวิทยาลุมน้ํา 
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(2) สรางความรู ปลูกจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบจาก
การท่ีทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

(3) การจัดองคความรู ผสมผสานตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินในการคุมครองและใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 

(4) ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการระบบการใชท่ีดินและแหลงน้ําใหเหมาะกับ
ศักยภาพของพื้นท่ี 

 
2.3 กรอบแนวทางดําเนินงานพฒันาเพื่อแกปญหาการปลูกฝนของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงอยางยั่งยืน 

เพื่อใหชุมชนที่มีปญหาปลูกฝนซํ้าซากไดรับการสนับสนุนและมีการพัฒนาชีวิตความ
เปนอยูใหดีข้ึน และเกิดกระบวนการพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว  สามารถสรางสังคมแหงการ
เรียนรู ภายใตบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 รวมทั้งแผนบริหารราชการแผนดินและยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาคเหนือและแผนพัฒนากลุมจังหวัด ดังไดสรุปไวขางตน จึงเห็นควรกําหนดกรอบแนว
ทางการพัฒนาเพื่อแกปญหาการปลูกฝนบนพื้นท่ีสูง ดังนี้  

1) การปลูกฝนเปนส่ิงท่ีผิดกฎหมายและกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนช่ือเสียงของประเทศ ดังนั้นชุมชนจะตองมีอาชีพทดแทนท่ีม่ันคง เหมาะสม
ตอสภาพสังคมทรัพยากรและส่ิงแวดลอม และมีรายไดเพียงพอตอการครองชีพ 

2) การวางแผนพัฒนาจะตองดําเนินการโดยชุมชนมีสวนรวมและดําเนินงานในเชิงบูรณา
การกิจกรรมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเนนกระบวนการสรางความเขมแข็งของ
องคกรชุมชนในการปองกันการปลูกพืชเสพติดและการแพรระบาดของยาเสพติด 
รวมท้ังกระบวนการพัฒนากลุมพึ่งพาตนเอง 
แนวทางการพัฒนาจะยึดแนวทางของโครงการหลวงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมุงแกปญหาความยากจนควบคูไปกับการฟนฟูสภาพส่ิงแวดลอม และการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3) 

4) การพัฒนาจะสงเสริมท้ังอาชีพดานการเกษตรและนอกภาคการเกษตร โดยฐานทุน
ความรูและโอกาสทางการตลาด 

5) เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ การพัฒนาจึง
จะดําเนินการโดยการสรางเครือขายการพัฒนาเปนกลุมบาน (Cluster) โดยมีหมูบาน
หลักและหมูบานรอง มุงพัฒนาหมูบานหลักใหสําเร็จเพื่อเปนศูนยเรียนรูสําหรับขยาย
ผลการพัฒนาใหเขมขนข้ึนตามศักยภาพของชุมชน 
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6) การพัฒนาจะตองสรางกลไกในการบริหารจัดการพื้นท่ีท่ีมีความยั่งยืน โดยใหชุมชน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติ และการบริหาร
จัดการต้ังแตเร่ิมตน เพื่อเตรียมความพรอมใหชุมชนสามารถดําเนินการเองไดอยาง
ตอเนื่อง แมส้ินระยะเวลาของแผนแมบทโครงการ 

7) ดําเนินงานในลักษณะโครงการ เพื่อใหมีระยะดําเนินการท่ีชัดเจน มีวัตถุประสงค 
เปาหมาย และกําหนดกรอบการใชงบประมาณอยางเปนรูปธรรม โดยจัดทําแผนแมบท
ระยะยาวและจัดทําแผนปฏิบัติการ ท่ีมีการประเมินผลติดตามเปนรายป 



สวนท่ี 3 
กระบวนการจัดทําแผนแมบท 

 
เพื่อใหกรอบแนวทางในการลดหรือขจัดพื้นท่ีปลูกฝนบนพื้นท่ีสูงของประเทศ สามารถ

ดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และมีการพัฒนา
กระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานทั้งระดับกระทรวง และระดับพื้นท่ีอยางเปนรูปธรรม 
รวมท้ังมีการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดกรอบแนวคิดและข้ันตอนการจัดทํา
แผนแมบทดังนี้ 

3.1 ลักษณะของแผนแมบท 
1) เปนแผนท่ีมุงเนนในการขจัดพื้นท่ีปลูกฝนซํ้าซากและหนาแนนบนพื้นท่ีสูงใน

ภาคเหนือของประเทศ   โดยใชกระบวนการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนเขาบูรณาการกับ
กระบวนการบังคับใชกฎหมายของรัฐ 

2) เปนแผนแมบทท่ียึดถือกรอบนโยบายรัฐบาลดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 และแผนพัฒนาภาคเหนือ
และกลุมจังหวัด เปนแนวทางในการดําเนินงาน 

3) เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการขยายผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแนวพระราชดําริของโครงการหลวงสูชุมชนดอยโอกาสบนพ้ืนท่ีสูง
ของประเทศ 

4) เปนแผนพัฒนาแบบองครวม ท่ีเนนการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสูการปฏิบัติใน
ชุมชนพ้ืนท่ีหางไกลเพื่อพัฒนาชุมชนเขมแข็ง  ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และความม่ันคง  

5) เปนแผนแมบทท่ีมุงเช่ือมโยงและบูรณาการกิจกรรมปกติของหนวยงานภาครัฐโดยใช
พื้นท่ีเปนตัวต้ัง  เนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน โดยเฉพาะองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีเปนหนวยงานหลักในพื้นท่ี  และเนนการพัฒนาบนฐานการวิเคราะห 
จุดเดน จุดดอย และศักยภาพความพรอมของชุมชน 

6) แผนแมบทมีระยะเวลาดําเนินการ  8 ป  โดยดําเนินการในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 10  3  ป (พ.ศ.2552-2554) และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11  อีก  5 ป (พ.ศ.2555-2559)  
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3.2 ขั้นตอนการจัดทําแผนแมบท 
การจัดทําแผนแมบทประกอบดวยข้ันตอนหลักในการดําเนินการ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมการปลูกฝนและนโยบายรัฐในการแกไขปญหา 

1.1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชน และเงื่อนไขในปจจุบันท่ีเปนสาเหตุและ
แรงจูงใจในการปลูกฝน เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนและหาแนว
ทางแกไขปญหาอยางยั่งยืน โดยดําเนินงานดังนี้ 
(1) การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิดานเศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดลอมและโครงสราง

พื้นฐานของพื้น ท่ี เป าหมาย  จากแหลงขอ มูลต าง  ๆ  เชน  สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  รายงานการศึกษา
วิจัยสภาพเศรษฐกิจและสังคมหมูบานปลูกฝนซํ้าซาก  ป 2550 ของ
สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ขอมูลจํานวนประชากรป 2545 
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และรายงานเบ้ืองตนการสํารวจขอมูลเชิง
เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนบนพื้นท่ีสูง ป 2551 ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน)    

(2) การจัดประชุมระดมความคิดจากผูแทนในระดับชุมชน และหนวยงานใน
พื้นท่ีเปาหมาย โดยสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 5   เม่ือวันท่ี   29 เมษายน 2551  
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว  จังหวัดเชียงใหม เพื่อวิเคราะหขอเท็จจริง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรในแตละพื้นท่ี รวมท้ังเพื่อประมวล
ประเด็นปญหาและความตองการของชุมชนพ้ืนท่ีเปาหมายโดยกระบวนการ
มีสวนรวม  

1.2) การศึกษานโยบายชาติและแนวทางดําเนินงานของรัฐท่ีเก่ียวของ  
ทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของใน 2 ประเด็นหลักคือ 
(1) นโยบายชาติดานการลดพ้ืนท่ีปลูกฝนและยาเสพติด และ 
(2) นโยบายชาติดานการพัฒนาพื้นท่ีสูงอยางยั่งยืน 
โดยมีแหลงขอมูลหลักประกอบดวยคําแถลงของนายกรัฐมนตรีตอรัฐสภา เม่ือ

วันท่ี 18  กุมภาพันธ 2551  ขอตกลงเขตปลอดยาเสพติดอาเซียน รวมท้ังศึกษาแผนบริหารราชการ
แผนดินท่ีเกี่ยวของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาคเหนือและแผนพัฒนากลุมจังหวัด ท่ีดําเนินการโดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช) ซ่ึงไดสรุปประเด็นสําคัญไวในสวนท่ี 2 แลว โดยรวมพบวา รัฐไดใหความสําคัญ
กับการลดและขจัดพื้นท่ีปลูกฝนโดยวิธีสรางทางเลือกการประกอบอาชีพใหชุมชน พรอมกับ
ดําเนินการบําบัดฟนฟูแกผูเสพติด และกําจัดผูคา ผูมีอิทธิพลท่ีเกี่ยวของ สวนการพัฒนาพื้นท่ีสูง
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อยางยั่งยืนนั้น รัฐไดมุงประเด็นการพัฒนาแบบองครวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม
ไปพรอม ๆ กัน โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเปนเคร่ืองมือขับเคล่ือนท่ีสําคัญ 

1.3) การศึกษาบริบทในอนาคตของพื้นท่ีสูงท่ีไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน  
โดยศึกษาจากเอกสารการวิจัย และจากรายงานการดําเนินงานของมูลนิธิ
โครงการหลวง และรายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
(องคการมหาชน) พบวา ปจจุบันเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง กําลังประสบปญหาจาก
กระแสโลกาภิวัตนและการทําขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) มากพอสมควร ทํา
ใหเกิดผลกระทบท่ีสําคัญดานมิติเศรษฐกิจสังคม ในแงของการตนทุนการผลิต  
ตนทุนการขนสงท่ีเพิ่มข้ึนจากความผันผวนของราคานํ้ามัน    การแกงแยงพื้นท่ี
ทํากินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ  พืชอาหารและพืชพลังงาน  ตลอดจนการใช
สารเคมีเพิ่มข้ึนในกระบวนการผลิต  นอกจากนี้ยังเกิดการเคล่ือนยายแรงงาน
ของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงลงสูชุมชนเมืองเพ่ือสรางรายไดเสริมใหครอบครัว   และ
มีการเคล่ือนยายแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเขามาทดแทนแรงงานเดิม ในมิติ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เกิดการบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อเพิ่มพื้นท่ี
การเกษตร มีการใชท่ีดินอยางเขมขน  นําไปสูการพังทลายของหนาดินและ
ปญหาดินโคลนถลม รวมท้ังการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง 

1.4) การศึกษาแนวทางการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จของโครงการหลวง   
โดยศึกษาจากรายงานผลการดําเนินงาน คูมือการปฏิบัติงานและจากกรอบแนว
ทางการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการโครงการขยายโครงการหลวง  ท่ีไดผาน
การอนุมัติของ ครม. เม่ือวันท่ี  13  พฤศจิกายน  2550 และแผนแมบทของ
โครงการหลวง (พ.ศ. 2550- 2554) ท่ีไดผานการอนุมัติของ ครม. เม่ือวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2550 

ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห SWOT และยกรางแผนแมบท 
2.1) ดําเนินการวิเคราะห SWOT โดยการเช่ือมโยงประเด็นการวิเคราะหขอมูลจาก

ขอ 1.1)  ขอ 1.2)  ขอ  1.3) และขอ 1.4)  เพื่อกําหนดประเด็นหลักในการพัฒนา
และนําไปสูแนวทางการกําหนดจุดเนนของการพัฒนา รวมท้ังการ “ราง” แผน
แมบท 
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ขั้นตอนท่ี 3 การบูรณาการแผนแมบท 
3.1) การรับฟงขอคิดเก่ียวกับแผนแมบทและการบูรณาการกิจกรรมรวมกับสวน

ราชการ โดยการจัดประชุมระดมความคิด และรับฟงขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
แผนแมบท รวมท้ังกําหนดแนวทางการบูรณาการกิจกรรมปกติของสวนราชการ
ท่ีเกี่ยวของลงสูพื้นท่ีเปาหมายดําเนินการและกรอบงบประมาณท่ีจําเปน เม่ือ
วันท่ี  23  พฤษภาคม  2551  ณ  สํานักงาน ปปส. กรุงเทพมหานคร มีสวน
ราชการเขารวมประชุมท้ังส้ิน   24  หนวยงาน   จากกระทรวงมหาดไทย   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.2) การตรวจสอบยอนกลับขอมูล ดานแผนงาน  โครงการ กิจกรรมและกรอบ
งบประมาณของแผนแมบท  โดยสงเอกสาร “ราง” แผนแมบทฉบับปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะและไดรวบรวมกิจกรรม งบประมาณเชิงบูรณาการไปยัง
หนวยงานที่มีสวนรวมทุกหนวยงาน รวมทั้งสํานักงาน ป.ป.ส  สํานักงานการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) เพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแผนแมบทคร้ังสุดทาย 

ขั้นตอนท่ี 4  การขอความเห็นชอบแผนแมบท 
4.1) นําเสนอแผนแมบทเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานงานและ

สนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.)  ท่ีมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีดรับมอบหมายเปน
ประธานและมีองคประกอบเปนผูรับผิดชอบระดับสูง เชน องคประธานมูลนิธิ
โครงการหลวง รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย 
ผูอํานวยการ รวมท้ัง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ท้ังนี้โดยสํานักงาน ป.ป.ส. ทํา
หนาท่ีเปนเจาของเร่ืองและเสนอเร่ืองเพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม 

4.2) ขออนุมัติแผนแมบทจากคณะรัฐมนตรี โดย สํานักงาน ป.ป.ส. เปนผูดําเนินการ
ในฐานะเจาของเร่ือง 

 
 
 
 



 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 21

3.3  แนวทางการแปลงแผนแมบทสูการปฏิบัติจริงในพื้นท่ี 
เพื่อใหกรอบการดําเนินงานของแผนแมบทท่ีไดรับความเห็นชอบจาก ครม. ถูกนําไป

ปฏิบัติโดยการเชื่อมตอแผนงาน กิจกรรม งบประมาณจากหนวยงานสวนกลาง เขากับกิจกรรม
และงบประมาณในระดับจังหวัด และในระดับพื้นท่ีอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม  
และความพรอมของชุมชนอยางเปนรูปธรรม  จึงกําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเฉพาะ
พื้นท่ี สําหรับระยะเวลา 8 ป (พ.ศ.2552-2559)  โดยมีข้ันตอนการดําเนินการตอไปนี้ 

1) การสํารวจเชิงลึกสภาพภูมิสังคม  ความตองการพัฒนาของชุมชนและศักยภาพ
การพัฒนา โดยการสํารวจขอมูลในพื้นท่ีเปาหมาย โดยใชเทคนิคการสํารวจ
ขอมูลโดยกระบวนการมีสวนรวม และทํา Focus group ท่ีมีองคประกอบเปน
ผูนําชุมชน ผูนําเกษตรกรและผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีเปาหมาย   
เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาความตองการและศักยภาพของ
ชุมชน   ขอเสนอแนะทางเลือกท่ีเหมาะสมในการกําหนดนโยบายของ
แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ   

2) การจัดทําแผนปฏิบัติการเฉพาะพื้นท่ี  ท่ีลงลึกระดับหมูบานหลักและหมูบาน
รองซ่ึงจะเปนการบูรณาการแผนงาน กิจกรรมและงบประมาณ จากสวนราชการ
การสวนกลาง ท่ีระบุไวแลวในแผนแมบทเขากับแผนพัฒนาของจังหวัด รวมท้ัง
แผนชุมชนหรือแผนพัฒนาและงบประมาณของชุมชนท่ีองคการบริหารสวน
ทองถ่ิน (เทศบาล  อบจ.และ อบต.) เปนผูดูแลรับผิดชอบ  ระบุเปาหมายการ
พัฒนาเปนระยะท่ี 1 (พ.ศ.2552-2554) และระยะท่ี 2 (พ.ศ.2555-2559) 

3) การประสานงานดําเนินการและกํากับดูแล ติดตามประเมินผล โดยสํานักงาน 
ป.ป.ส. รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน)  ทําหนา
ประสานดําเนินการและเปนฝายเลขานุการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงาน
เสนอตอคณะกรรมการระดับตางๆ ต้ังแตระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับรวม 3 
จังหวัด และระดับชาติ 

  
 
 

   
    
 
 



 



สวนท่ี 4 
แผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาการปลูกฝนอยางย่ังยืน 

 
แผนแมบทนี้ มุงแปลงนโยบายรัฐบาลดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดลงสูการปฏิบัติ

จริงในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาการปลูกฝนซํ้าซาก โดยการบูรณาการกิจกรรมตามนโยบายพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต เขากับกิจกรรมตามนโยบายเรงรัดมาตรการบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม ซ่ึงในการ
ปฏิบัติการจะใชแนวทางพัฒนาพ้ืนท่ีสูงท่ีชวยลดปญหาฝนของโครงการหลวงและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนทิศทางและมุงผลสัมฤทธ์ิท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 
และแผนพัฒนากลุมจังหวัดพื้นท่ีภาคเหนือ 

ท้ังนี้ โดยมีสาระของแผนแมบท ดังนี้ 
 

4.1 พื้นท่ีดําเนินการและสภาพภูมิสังคม 

มุงเนนพื้นท่ีเปาหมายท่ีครอบคลุมหมูบานท่ีถูกระบุวามีปญหาการปลูกฝนซํ้าซากตามผลการสํารวจ
ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวน 115 หมูบาน ใน 3 จังหวัด 
ครอบคลุมประชากร 4,210 ครัวเรือน 21,563 คน  

การคัดเลือกหมูบานหลักในการพัฒนา  จัดแบงพื้นท่ีเปาหมายเปน 10 พื้นท่ี โดยอาศัยขอบเขตของ
ตําบลและกําหนดใหมี “หมูบานหลัก” และ “หมูบานรอง” ในแตละพ้ืนท่ี เพ่ือใหกระบวนการใหน้ําหนัก
งบประมาณและกิจกรรมในแตละหมูบานสามารถมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเอ้ือใหเกิด
กระบวนการพัฒนาชุมชนตนแบบ และเครือขายการเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

สําหรับหมูบานหลัก (Key village)  10  หมูบาน ซ่ึงเปนหมูบานเปาหมายหลักท่ีโครงการฯ จะเขาไป
ดําเนินการในระยะแรก (พ.ศ. 2552- 2554) เพื่อพัฒนาใหเปนศูนยกลางในการประสานงานและเปนศูนย
เรียนรูเพื่อขยายผลใหกับหมูบานบริวารที่อยูใกลเคียง ไดมีการคัดเลือกหมูบานหลักโดยใชเกณฑพิจารณา
ดังนี้  (1) เปนหมูบานท่ีมีพื้นท่ีปลูกฝนซํ้าซาก  (2) เสนทางคมนาคมเขาถึงสะดวก (3) แกนนําหมูบานให
ความรวมมือ  (4) มีสวนราชการสําคัญในหมูบาน (5) เปนแหลงท่ีสามารถพัฒนาเปนศูนยกลางในการ
เรียนรูและขยายผลไปหมูบานใกลเคียงไดดี ซ่ึงรายละเอียดของกลุมพื้นท่ีเปาหมายและหมูบานหลัก 
ดังตารางท่ี 3 
 

1) สภาพท่ัวไปของพื้นท่ี 
พื้นท่ีดําเนินงานสวนใหญเปนพื้นท่ีสูงเขตภูเขาของภาคเหนือ ประกอบดวยพื้นท่ี 15 ตําบล  

ตั้งอยูใน 7อําเภอ ของ 3 จังหวัด ไดแก  จังหวัดเชียงใหม  แมฮองสอน และตาก  ซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกฝนและ
จํานวนประชากรรวมท้ังชนเผา ดังแสดงในตารางท่ี 2 ซ่ึงโดยท่ัวไปจัดเปนหมูบานในพ้ืนท่ีทุรกันดารมาก 
การเขาถึงพ้ืนท่ีกระทําไดคอนขางยาก ถึงยากมาก และเสนทางเช่ือมตอระหวางหมูบานเปาหมายจะตอง



ตารางท่ี  2  จํานวนหมูบานและจํานวนประชากรในพื้นท่ีโครงการฯ 
 

จังหวัด 

จํานวน จํานวนประชากร  

ชนเผา 
อําเภอ ตําบล จํานวน

หมูบาน/
หยอมบาน 

พ้ืนที่ปลูกฝน 
(ไร) ครัวเรือน คน 

1. เชียงใหม 1) อมกอย (1) นาเกียน 34 

637.27 

1,468 6,197 กะเหรี่ยง 
(2) แมต่ืน 19 435 2,724 กะเหรี่ยง 
(3) ยางเปยง 9 342 1,859 กะเหรี่ยง 

12 525 2,496 (4) สบโขง กะเหรี่ยง 
3  

 
172.25 

65 307 2) เชียงดาว (5) เชียงดาว ลีซอ 
1 10 72 (6)  เมืองงาย ลีซอ 
6 124 682 (7) เมืองคอง ลีซอ 
2 79 546 (8) แมนะ มงและลีซอ 
2 55.55 50 251 3) แมแตง (9) ก้ึดชาง มูเซอ 
3 34.60 158 955 4) เวียงแหง (10) เมืองแหง มูเซอ 
3 55.38 226 1,089 5 )ไชย

ปราการ 
(11) ศรีดงเย็น 
/แมทะลบ 

ลีซอ มูเซอ 

13 94.90 538 2,859 2. ตาก 6) แมระมาด (12) แมต่ืน กะเหรี่ยง 

5  
44.56 

130 1,238 3. แมฮองสอน 7) ปาย (13) เมืองแปง มง กะเหรี่ยงและลีซอ 
(14) แมฮ้ี 2 42 209 ลีซอ 

(15) เวียงเหนือ 1 40 199 ลีซอ 
3 จังหวัด อําเภอ 7  16 ตําบล 115 1,094.51 4,210 21,563 4 ชนเผา 
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ตารางท่ี 3 ช่ือหมูบานหลักและจํานวนหมูบานรองในแตละพ้ืนท่ีเปาหมาย 
 

  

3) ภูมิประเทศ 
พื้นท่ีดําเนินงานของโครงการสวนใหญเปนชุมชนท่ีตั้งอยูในพื้นท่ีปาตนน้ําลําธาร ซ่ึงเปนพื้นท่ี

ช้ันคุณภาพลุมน้ํา 1A  มีระดับความสูงของพื้นท่ีจากระดับน้ําทะเลปานกลางระหวาง 800 – 1,600 เมตร  
พื้นที่ตั้งชุมชนสวนใหญอยูในหุบเขาและพ้ืนท่ีสันเขา ตั้งอยูกระจัดกระจายและต้ังอยูหางไกลจากตัวเมือง
คอนขางมากและการคมนาคมยากลําบาก บางหมูบานตองใชวิธีเดินเทาในฤดูฝน  พื้นท่ีทําการเกษตรท่ี
เปนพื้นท่ีราบมีนอยมาก สวนใหญเปนการเกษตรบนพ้ืนท่ีลาดชัน โดยมีพื้นท่ีปลูกฝนกระจายอยูในพ้ืนท่ี
ปาเปนแปลงเล็กแปลงนอย หรือเปนการปลูกฝนผสมในแปลงเกษตรในกรณีชุมชนชาวกระเหร่ียง จะมี
การรักษาพื้นท่ีปาไวไดดีพอสมควร ทําใหมีแหลงน้ําในฤดูแลง  

 

4) ภูมิอากาศ 
พื้นท่ีโครงการอยูในเขตรอนช้ืน บางพื้นท่ีมีภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดป ฤดูหนาวเร่ิมจากเดือน

พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ มีอุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง 10-25 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกหนาแนนในชวงฤดูฝน 
ซ่ึงเร่ิมจากเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคมของทุกป ฤดูรอนเร่ิมจากเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  พื้นท่ีใน
เขตจังหวัดตากและแมฮองสอน (บางพื้นท่ี) มีอุณหภูมิสูงและอากาศแหงแลงมากในชวงฤดูแลง 

   ลําดับพ้ืนท่ี 
เปาหมาย 

ตําบล หมูบานหลัก  
(Key village) 

ชนเผา หมูบานรอง จํานวนหมูบาน
เปาหมายท้ังหมด

1 นาเกียน บานผีปานเหนือ กะเหรี่ยง 33 34 
2 แมต่ืน (เชียงใหม) บานขุนต่ืนนอย กะเหรี่ยง 18 19 
3 ยางเปยง บานแมแฮหลวง กะเหรี่ยง 8 9 
4 สบโขง บานหวยแหง กะเหรี่ยง 11 12 
5 เชียงดาวและเมืองงาย บานฟาสวย ลีซอ 3 4 
6 ศรีดงเย็น/แมทะลบ บานมูเซอแมทะลบ ลีซอและมูเซอ 2 3 
7 1) บานปาเก๊ียะใหม ลีซอ เมืองคองและเวียงแหง 

 จ.เชียงใหม 
2) แมฮ้ีและเวียงเหนือ 
จ. แมฮองสอน 

11 12 

8 1) ก้ึดชาง  อ.แมแตง ผาแดง มูเซอและมง 
2) แมนะ  อ.เชียงดาว 

3 4 

9 แมต่ืน (ตาก) บานเลอตอ กะเหรี่ยง 12 13 
10 เมืองแปง หวยฮะ มง กะเหรี่ยงและลีซอ 4 5 

10  พื้นท่ี
เปาหมาย 

16 ตําบล 10  หมูบาน 4 ชนเผา 105 หมูบาน 115 หมูบาน 
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5) สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
(1) สภาพทางสังคม 

ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขา แบงเปน 4 ชนเผา คือ กะเหร่ียง (รอยละ 75 )  ลีซอ  
(รอยละ13)  มูเซอ (รอยละ 8)   และมง (รอยละ6)   มีประชากรประมาณ 4,030 ครัวเรือน จํานวน 20,558 
คน (ขอมูลป 2545,กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงมหาดไทย)   โดยทั่วไปเปนประชากรท่ีอยู
อาศัยในพื้นท่ีมานาน และมีการเคล่ือนยายเขาออกพ้ืนท่ีบาง ท้ังออกไปหางานในเมืองและการเคล่ือนยาย
เขาพื้นท่ีจากชนพื้นราบ และจากประเทศเพื่อนบานเพื่อเปนแรงงานรับจางในภาคเกษตร 

 

(2) สภาพทางเศรษฐกิจ 
ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร ไดแก การทํานา ทําไร ทําสวน และเล้ียง

สัตว  พืชหลักท่ีปลูกคือ  ขาวไร เพื่อบริโภคในครัวเรือน  ระบบการเกษตรเปนลักษณะการทําไรหมุนเวยีน 
พืชเศรษฐกจิท่ีสรางรายไดใหราษฎรแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ี เชน กาแฟ  ขาวโพด  ถ่ัวเหลือง ขิง  
กะหลํ่าปลี  กระเทียม  หอมแดง   พริก  เปนตน การเล้ียงสัตวมีท้ังไวบริโภคและจําหนาย สวนใหญ เล้ียง
สุกร โค  กระบือ   และสัตวปก  อาชีพนอกภาคเกษตร ไดแก  การรับจาง  หาของปา  รายไดตอครัวเรือน
ประมาณ  20,000 -25,000 บาท/ป  (ขอมูลของชุมชน) 

 
4.2 วัตถุประสงคของแผนแมบท 

1) เพื่อขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นท่ีสูงและการลดปญหาการ
เพาะปลูกฝนอยางยั่งยืนไปยังพื้นท่ีท่ีมีปญหาการปลูกฝนซํ้าซากในจังหวัดเชียงใหม 
แมฮองสอนและตาก 

2) เพื่อพัฒนาพื้นท่ีท่ีมีปญหาการปลูกฝนซํ้าซาก โดยใชแนวทางของโครงการหลวงและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุงเสริมสรางอาชีพและรายไดบนฐานความรูท่ีสอดคลองกับสภาพภูมิ
สังคม  

3) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคมและชุมชน รวมท้ังสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนและหนวยงานในพ้ืนท่ีในการพัฒนาที่นําไปสูการพ่ึงตนเอง และเปนรากฐานท่ี
ม่ันคงของประเทศ 

4) เพื่อสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบนพ้ืนท่ีสูงอยางยั่งยืนดวย
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
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4.3 ระยะเวลาดําเนินการและเปาหมายการพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1) 
เพื่อใหการดําเนินงานของโครงการเกิดความตอเนื่องสามารถพัฒนาพื้นท่ีหมูบานหลัก

และหมูบานรองในพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม จึงไดแบงระยะเวลาการทํางานเปน              
2  ระยะ  โดยมีระยะเวลารวม  8  ป  
ระยะท่ี 1  :  ระหวางป พ.ศ. 2552 - 2554   รวม  3  ป  เนนดําเนินการในหมูบานหลักและ

กระตุนการเรียนรูของชุมชนในหมูบานรอง 
ระยะท่ี 2   :  ระหวางป พ.ศ. 2555 - 2559   รวม  5  ป  ขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุม

หมูบานรองจนครบ 115 หมูบานท่ีมีปญหาปลูกฝนซํ้าซากและหนาแนน 
 
2) เปาหมายการพัฒนา 
 

(1) เปาหมายรวม 
เพื่อใหชุมชนท่ีมีปญหาการปลูกฝนซํ้าซากไดรับการพัฒนาโดยอาศัยฐานความรู ท่ี

เหมาะสม มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองไดในระยะยาวโดยไมตองพึ่งพาการ
ปลูกฝนและคายาเสพติด และมีกระบวนการชุมชนท่ีเขมแข็งในการปองกันการแพรระบาดของ
ยาเสพติด รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับการฟนฟูและบริหารจัดการโดย
ชุมชนมีสวนรวม 
(2) เปาหมายเชิงพื้นท่ี   

ครอบคลุมพื้นท่ีหมูบานเปาหมาย  115   หมูบาน ตั้งอยูใน  16 ตําบล  7 อําเภอ  ใน 3 
จังหวัด ไดแก  จังหวัดเชียงใหม  แมฮองสอน และตาก 
(3) เปาหมายเชิงประชากร 

มีประชากรท่ีไดรับประโยชนและมีสวนรวมในการพัฒนา จํานวน 4,210  ครัวเรือน หรือ 
21,563 คน   ซ่ึงเปนชาวไทภูเขาบนพ้ืนท่ีสูงจํานวน   4 ชนเผา คือ กะเหร่ียง  ลีซอ มูเซอ  และมง    
(4) เปาหมายเชิงสังคม 

 ชุมชนในพื้นท่ีเปาหมายท้ัง 115 หมูบาน ไดรับการพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง 
เพื่อเลิกการปลูกฝน  เฝาระวังการแพรระบาดของฝนและยาเสพติด รวมท้ังมีสวนรวมในการ
บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดในชุมชนของตนเองอยางตอเนื่อง 
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3) ตัวชี้วัดของแผนแมบท 
 

ตัวชี้วัด ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 รวม 
( พ.ศ. 2552- 2554 )  ( พ.ศ. 2555- 2559 )   

1. ดานการแกไขปญหายาเสพติด ชุมชน
เปาหมาย เลิกปลูกฝน และไดรับการ
พัฒนาตามนโยบายรัฐบาลดานสังคม
และคุณภาพชีวิตของรัฐบาล 

รอยละ 20  ของ รอยละ 80  ของ รอยละ 100 ของ 
หมูบานเปาหมาย หมูบานเปาหมาย 

 

หมูบานเปาหมาย 

2. ดานเศรษฐกิจชุมชน ประชากรใน
พื้นที่ เปาหมายมีรายไดพอเพียงจาก
อ า ชี พ ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ น อ ก ภ า ค
การเกษตร สามารถประกอบอาชีพบน
ฐานความรู  และฐานทรัพยากรใน
ทองถิ่น 

รอยละ  20  ของ รอยละ  80  ของ รอยละ 100  ของ 
จํานวนประชากร จํานวนประชากร จํานวนประชากร 

3.  ดานรากฐานสังคมท่ีม่ันคง ชุมชน
เข มแ ข็งจากการรวมกลุ มอ าชีพที่
สามารถพึ่ งพาตนเองได  และมีการ
เสริมสรางศักยภาพในการปองกันการ
แ พ ร ร ะ บ า ด ข อ ง ย า เ ส พ ติ ด ด ว ย
กระบวนการมีสวนรวมขององคสวน
ทองถิ่นและกลุมทางสังคมในชุมชน 

รอยละ 20  ของ รอยละ 80  ของ รอยละ 100  ของ 
หมูบานเปาหมาย หมูบานเปาหมาย หมูบานเปาหมาย 

4. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม มีการกําหนดขอบเขตพื้นที่
ปาและพื้นที่ทํากินและมีกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนอยางเขมแข็งในการ
ฟ น ฟู แ ล ะ อ นุ รั ก ษ ป า ไ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รอยละ 10 ของ รอยละ 40  ของ รอยละ 50 ของ 
หมูบานเปาหมาย หมูบานเปาหมาย หมูบานเปาหมาย 
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4.4 ผลการวิเคราะห SWOT ของพ้ืนท่ี และแนวทางการพัฒนา 
 

จุดแข็ง จุดออน 
ดานชุมชนและวัฒนธรรม ดานชุมชนและวัฒนธรรม 

 1)  อ ง ค ก ร ชุ ม ช น ท่ี มี น โ ย บ า ย แ ล ะ
งบประมาณพัฒนาพื้นท่ีของตนเอง 

1) ประชากรสวนใหญไมรูหนังสือ ขาด
โอกาสดานการศึกษา และการรับรูขาวสาร
ขอมูล รวมท้ังมีวิถีชีวิตท่ีแตกตางกันไป  2)  ผูนําชุมชน  สมาชิก อบต. เปนแกนนํา

สําคัญในการพัฒนาในหมูบาน รวมถึง 2) พื้นท่ีสวนใหญมีปญหาดานความม่ันคง
และปญหายาเสพติด  โดยเปนพื้นท่ีปลูกฝน
ซ้ําซาก 

กลุมทางศาสนาท่ีเปนศูนยกลางในการ
พัฒนาบางพ้ืนท่ี 

 3) ยังขาดการรวมกลุมทํากิจกรรมดาน
อาชีพ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

   มีความหลากหลายทางชีวภาพ  พืชพรรณ
ธรรมชาติและภูมิทัศนท่ีสวยงาม 

 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 
   

 

 1)   สภาพพ้ืนท่ีปาสวนใหญถูกบุกรุก
ทําลาย 

2) มีปญหาการชะลางพังทลายหนาดินสูง 
ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า  

3)  ความหลากหลายทางชีวภาพถูกทําลาย  
4)  หลายพ้ืนท่ีขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง  
5)  เ ป นพื้ น ท่ี อ อน ไหว ง า ย ท่ี อ า จ รั บ

ผลกระทบจากสภาวะโลกรอน 
 
ดานอาชีพและความเปนอยู 

1) ประชากรขาดทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ 

2)  ประชากรมีสภาพยากจน (มีรายไดเฉลี่ย  
20,000- 25,000 บาท/ป/ครัวเรือน) 

3) พื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร ชุมชนต้ังอยู
กระจัดกระจายและอยูหางไกลจากตัวเมือง  

4)  ขาดแคลนสาธารณูปโภค  
5)  หางไกลจากแหลงรับซื้อผลผลิต  
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ขอจํากัด โอกาส 
1)โครงการหลวงเปนแหลงรวมองคความรู

ของการพัฒนาพื้นท่ีสูงท่ีสําคัญ 
1) นโยบายการพัฒนาด าน

ทรัพยากรธรรมชาติหรือขอกฎหมายที่เก่ียวของ
ในการกําหนดเขตการใชท่ีดิน ปาไมและที่ทํา
กิน มีปญหาในทางปฏิบัติ 

2) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการขยายผล
โครงการหลวงไปยั ง พ้ืน ท่ีสู ง  โดยจั ด ต้ั ง
สถาบันวิจั ยและพัฒนาพื้น ท่ีสู ง  (องคการ
มหาชน) รับผิดชอบดําเนินงาน 

2) การพัฒนาบนพ้ืนท่ีสูงมีความ
ละเอียดออนตอความสมดุลในการพัฒนา 
เศรษฐกิจและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
มากกวาปกติ รวมท้ังประเด็นดานความม่ันคง 

3)  รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมอาชีพจาก
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนบน
พื้นท่ีสูงและภูมิปญญาทองถิ่น 3) สภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลก ท้ัง

ดานภาวะโลกรอน  ความผันผวนของราคา
น้ํามัน   รวมถึงนโยบายการคาระหวางประเทศ 

4) มีโครงการและกิจกรรมจากหนวยงาน ท่ี
เกี่ยวของ   เชน วิสาหกิจชุมชน   กองทุนหมูบาน 
ท่ีใชเปนแหลงทุนสนับสนุนชุมชนได  

 5) ประชาชนและรัฐบาลใหความสําคัญกับ
นโยบายส ง เสริม เครื อข ายการ เรี ยนรู จ าก
โ ค ร ง ก า รหล ว ง แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ต า ม แนว
พระราชดําริ  

6) กระแสการทองเท่ียวอนุรักษธรรมชาติ
และวัฒนธรรมทองถิ่น 

7) กระแสความนิยมบริโภคอาหารท่ีมี
ความปลอดภัยและผลิตภัณฑจากธรรมชาติ
กวางขวาง 

 

 
 
4.5 ประเด็นหลักในการพัฒนา 

จากการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน โอกาสและขอจํากัด  (SWOT Analysis) ขางตน อาจจําแนก
ประเด็นการพัฒนาเพื่อนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรท่ีตองใหความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา 
ดังตอไปนี้ 

1) การพัฒนาอาชีพและรายไดบนฐานความรู โดยกระบวนการวิจัย ทดสอบสาธิตอยางมีสวน
รวมของชุมชน เพื่อพัฒนาตอยอดจากภูมิปญญาทองถ่ินและจุดแข็งดานความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นท่ี  กระบวนการเพิ่มผลผลิตพืชอาหาร ยาสมุนไพร ปาไมและพืชพลังงาน รวมท้ังการผลิตสัตวควร
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กระบวนการพัฒนาควรเปนข้ันเปนตอนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือผลิตพอกินพอใช เหลือ
จึงจําหนาย ระบบตลาดควรเร่ิมเนนท่ีตลาดชุมชนเพื่อลดปญหาจากตนทุนการขนสง  เม่ือผลผลิตมี
คุณภาพดีและสมํ่าเสมอจึงเนนการผลิตสูตลาด ซ่ึงจําเปนตองพัฒนาระบบเสนทางลําเลียงและคมนาคม
ขนสงควบคูกันไป 

2) การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยใชกระบวนการกลุม และสนับสนุนใหศูนย
พัฒนาโครงการหลวงเปนศูนยการเรียนรู เพื่อใหเกษตรกรในชุมชนรวมกลุมเปนกลุม/องคกร พึ่งตนเอง 
เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน โดยสนับสนุนใหผูนําชุมชน สมาชิก อบต. รวมถึงกลุมชุมชน
เปนแกนนําสําคัญในการพัฒนาในหมูบาน  และบูรณการงานโดยองคปกครองสวนทองถ่ินเปน         
องคหลัก ซ่ึงมีนโยบายและงบประมาณพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเอง  การพัฒนาดานสังคมใหกับชุมชน  
ตลอดจนการสนับสนุนใหศูนยพัฒนาโครงการหลวงเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน   เพื่อเกิด
กระบวนการเรียนรูของชุมชนจากการใชองคความรูจากโครงการหลวงในการพัฒนาความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน โดยมุงเนนกิจกรรมเปนหลัก ไดแก   

(1) การพัฒนาความเขมแข็งขององคกรทองถ่ินและการจัดทําแผนชุมชนโดยกระบวนการมี
สวนรวม รวมท้ังนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

(2) การจัดต้ังกลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย กลุมเยาวชน วิสาหกิจชุมชนและกลุมเฉพาะตางๆ ท่ี
มีกิจกรรมอยางเปนรูปธรรมและมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  

(3) การสนับสนุนและการพัฒนาสังคมเพื่อใหชุมชนไดรับโอกาสดานการศึกษา  สงเสริม
สุขภาพแบบองครวมและสวัสดิการท่ีเหมาะสม  

(4) การสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการหลวงเปนศูนยการเรียนรู เพื่อการถายทอดความรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ รวมท้ังการสนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานท่ีจําเปน
ตอกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู 

3) การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนอยางบูรณาการ  เพื่อพัฒนากระบวนการ
ชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติด   โดยการจัดทําระบบฟนฟูผูติดยาเสพติดและพัฒนาระบบการเฝาระวัง
การระบาดของยาเสพติดโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  โดยมุงเนนกิจกรรมเปนหลัก ไดแก   

(1) การพัฒนากระบวนการคนหาผูเสพ/ผูติดยาและการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน 
(2) การพัฒนาระบบการรณรงคปองปรามและปองกันการระบาดของยาเสพติด 
(3) การพัฒนาระบบเฝาระวังและการจัดการแกไขปญหายาเสพติดโดยชุมชน 
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4) การจัดการเชิงพื้นท่ีโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน โดยมีการอนุรักษดินและน้ําท่ี
เหมาะสม รวมท้ังฟนฟูระบบนิเวศนปาตนน้ํา  เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  ตลอดจนพืช
พรรณธรรมชาติและภูมิทัศนใหสมดุลไปกับการพัฒนา การปองกันการพังทลายของหนาดิน ท่ีไดรับ
ผลกระทบจาการบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีทํากิน รวมถึงอาจรับผลกระทบจากสภาวะโลกรอน ท่ี
สงผลถึงอันตรายและความเส่ียงของพื้นท่ี เชน ดินถลม  การขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค 
และภัยจากนํ้าปา  โดยมุงเนนกิจกรรมหลัก ไดแก  การกําหนดขอบเขตพื้นท่ีปาและพื้นท่ีทํากินโดย
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและจัดใหมีการรณรงคฟนฟูสภาพปาและแหลงน้ํา  โดยชุมชน
รวมมือปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

5) การบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนแมบท   เพื่อบูรณาการกิจกรรมของหนวยงานสวนกลาง
และหนวยงานราชการระดับจังหวัดและระดับหมูบานในการขับเคลื่อนแผนแมบทไปสูการปฏิบัติจริง
ในพื้นท่ี ไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม  และความพรอมของชุมชนอยางเปนรูปธรรม   
โดยเนนกิจกรรมการอํานวยการและประสานงาน จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนชุมชนท่ีสอดคลองกับ
สภาพภูมิสังคมและความตองการของชุมชน  การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอยางจากตอเนื่อง 
รวมถึงพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรในชุมชนเพื่อสรางความเขมแขงของชุมชน
ในการพึ่งตนเอง สามารถดําเนินงานพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 
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4.6 ยุทธศาสตรและจุดเนนการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 กําหนดใหมียุทธศาสตรของแผนแมบท แบงเปน 5 ดาน และมีจุดเนนการพัฒนาประกอบดวย 

ยุทธศาสตร จุดเนนการพัฒนาอยางย่ังยืน 

1. การพัฒนาอาชีพและการตลาด    
 
 

  1.1  การปรับใชองคความรูตามสภาพภูมิสังคมดวยการวิจัยและ
จัดทําแปลงทดสอบสาธิต 
        (1) การวิจัยโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทํา
แปลงทดสอบและสาธิตองคความรูจากโครงการหลวง  
        (2) สงเสริมการวิจัยเพ่ือฟนฟูแหลงอาหารชุมชนตามแนว
พระราชดําริ ธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) เพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือนและชุมชน  
        (3) การศึกษาการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตตามศักยภาพของพ้ืนที ่

  1.2 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาการตลาด 
        (1) สงเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรโดยอาศัยฐานความรู
จากโครงการหลวง โดยเฉพาะในการพัฒนาและสงเสริมระบบการ
เพาะปลูกที่ดี การรณรงคลดการใชสารเคมีการเกษตร  เกษตร
อินทรีย และการสงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรและการทองเที่ยว
เพ่ือเสริมรายไดแกครัวเรือน  
        (2) สงเสริมการจัดการจัดกอนและหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือใหได
ผลผลิตที่มีคุณภาพ และสอดคลองกับความตองการของตลาด 
        (3) สงเสริมดานการตลาด และพัฒนาระบบตลาดชุมชนเพ่ือ
เปนกลไกในการรองรับผลผลิตในระดับชุมชน และขยายไปยังตลาด
นอกชุมชนในระยะตอไป 
 

1.3 การพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการผลิต 
        (1)  การพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรและแหลงนํ้าสะอาดเพ่ือ
อุปโภคบริโภค รวมทั้งสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ในการบํารุงรักษา การจัดการความสะอาด และ การกระจายโอกาส
ในการใชนํ้าอยางทั่วถึง  
       (2) การปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงและเสนทางลําเลียงผล
ลิตตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
       (3) การพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานที่จําเปน เชน ระบบไฟฟา แสงสวาง
และพลังงาน ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร จุดเนนการพัฒนาอยางย่ังยืน 

2. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการ
พัฒนาสังคม และสนับสนุนใหศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงเปนศูนยการเรียนรู 

 

2.1 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรทองถิ่น 
        (1)  การสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร
พ่ึงตนเองในดานการประกอบอาชีพ    กลุมผูผลิต  กลุมออมทรัพย  
สหกรณ   วิสาหกิจชุมชน  เพื่อการขับเคล่ือนใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองในอนาคต     
        (2) การพัฒนาและเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
องคกรชุมชนและองคกรปกครองทองถ่ินที่เขมแข็ง   
2.2  การพัฒนาสังคม 
       สงเสริมการศึกษาตอเน่ือง และการเรียนรู เทคโนโลยีของ
โครงการหลวง  การเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม และ การ
เสริมสรางระบบสวัสดิการสังคมที่จัดโดยองคกรทองถ่ิน  
2.3 การสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการหลวงเปนศูนยการเรียนรู 
     การสงเสริมการถายทอดความรูและแลกเปล่ียนประสบการณ  
การสรางทีมวิทยากร รวมทั้งการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก
พ้ืนฐานที่จําเปนตอกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู 
 

3. การพัฒนากระบวนการชุมชนเพ่ือแกปญหายาเสพ
ติด  
 
 

3.1  การพัฒนาระบบการคนหาและบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพติด 
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
3.2  การพัฒนาระบบเฝาระวังและการจัดการแกไขปญหาเสพติด
โดยชุมชน 
        (1)  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและสงเสริม
กระบวนการรวมกลุมในชุมชนเพ่ือเฝาระวังและปองกันการปลูกพืช
เสพติดและการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
        (2)  สนับสนุนกิจกรรมรณรงคปองปราบและปองกันการ
ระบาดของยาเสพติดของชุมชน 
3.3 การเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี 
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ยุทธศาสตร จุดเนนการพัฒนาอยางย่ังยืน 

4.  ก ารอ นุ รั กษ ฟ นฟู ท รัพย ากรธรรมชา ติ และ
สิ่งแวดลอม 
 

4.1 สนับสนุนกิจกรรมการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีปาไมและพ้ืนท่ี  
ทํากินโดยการทําขอตกลงกับทองถิ่น 
(1) ดําเนินงานสํารวจและวางแผนการใชประโยชนที่ดิน และ

กําหนดแนวกันเขตพ้ืนที่ปาไมและพ้ืนที่ทํากิน โดยการจัดทํา
ขอตกลงรวมกับทองถ่ิน  

(2) การจัดทํามาตรการฟนฟูพ้ืนที่ที่บุกรุกบริเวณที่มีความลาด
ชันสูง และมาตรการหยุดย้ังการบุกรุกทําลายปาเพ่ิมเติมโดย
กระบวนการมีสวนรวม 
 
4.2 ฟนฟูระบบนิเวศนปาไมบนพ้ืนท่ีลาดชันโดยกระการมีสวน

รวมของชุมชน 
(1) สงเสริมการปลูกปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง และปา

ชุมชน 
(2) การสรางฝายตนนํ้า รวมทั้งสงเสริมการบํารุงรักษาโดย

ชุมชนรวมมือ 
(3) การจัดทําแนวกันไฟโดยกระบวนการมีสวนรวม 

 
4.3 จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าในพ้ืนท่ีลาดชันรวมท้ังการปลูก

หญาแฝก 
 

5. การบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนแมบท 
 
 
 

5.1 การจัดต้ังศูนยประสานงานและศูนยเรียนรูระดับชุมชน 
 

 5.2 การอํานวยการและประสานงาน 
         (1) จัดทําแผนปฏิบัติการท่ีบูรณาการแผนแมบทกับแผนชุมชน 
และสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมและความตองการของชุมชน โดย
เนนการบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณของหนวยงานท่ี
เก่ียวของจากทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
         (2) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องทั้งใน 
ระยะครึ่งแผนและระยะสิ้นสุดแผน โดยใหมีการประชุมติดตามงาน
และรายงานผลตามลําดับช้ัน จากระดับพ้ืนที่  สูระดับจังหวัดระดับ   
คณะกรรมการ และระดับชาติ 
         (3) พัฒนากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรใน
ชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนในการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง แมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานของแผนแมบทแลว 
 

 36



4.7 รายละเอียดแผนงาน  และงบประมาณแผนแมบท 
      เพื่อใหการดําเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของกรอบแผนปฏิบัติการ

ท่ีไดกําหนดไว  รวมท้ังตัวช้ีวัดตาง ๆ  (ดังตารางสรุป)  จึงกําหนดกรอบงบประมาณของแผนแมบท  
ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2552 – 2559) สําหรับการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนปฏิบัติการโดยมี
หนวยงานตาง ๆ   รวมปฏิบัติงาน 22 หนวยงาน  มีโครงการ/กิจกรรม ท้ังหมด  55 โครงการ  วงเงิน
งบประมาณรวม 2,027,166,600 บาท  ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1) งบประมาณของแผนแมบทโครงการ ระยะ 8  ป  (พ.ศ. 2552 - 2559)    จําแนกตามหนวยงาน 
2) งบประมาณของแผนแมบทโครงการ ระยะ 8  ป  (พ.ศ. 2552 - 2559) จําแนกตามยุทธศาสตร

การพัฒนา 
3) ตารางสรุปกรอบแผนแมบทโครงการและตัวช้ีวัด 
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4.8 หนวยงานรับผิดชอบ 
 

 

  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
   - กรมชลประทาน   - กรมพัฒนาท่ีดิน  

- กรมประมง    - กรมสงเสริมการเกษตร 
   - กรมการขาว    - กรมปศุสัตว 

- สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  - กรมวิชาการเกษตร     
(องคการมหาชน)   

   2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   - กรมปาไม 
   - กรมอุทยาน สัตวปาและพันธุพืช 

- กรมทรัพยากรน้ํา 
   - กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

3. กระทรวงศึกษาธิการ 
- สํานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 4. 
   - กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงมหาดไทย   5. 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมการปกครอง 
- กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 

  6. กระทรวงยุติธรรม 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เฉพาะพื้นท่ี   6. 
- องคการบริหารสวนจังหวัด 
- องคการบริหารสวนตําบล 
- เทศบาลตําบล 
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4.9 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1) พื้นท่ีปลูกฝนซํ้าซากท่ีเหลืออยูในประเทศไทย ไดรับการดูแลใหลดลง ทําใหเกิดผลดีตอ
ความม่ันคงและช่ือเสียงของประเทศ 

2) ชุมชนในพื้นท่ีเปาหมายมีอาชีพท่ีสุจริตและมีรายไดท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงตนเองไดในระยะ
ยาว 

3) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับการฟนฟูอยางยั่งยืน โดยกระบวนการมีสวนรวม 
ของชุมชน 
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งบประมาณของแผนแมบทระยะ  8  ป (พ.ศ. 2552 - 2559)  จําแนกตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ/ ปงบประมาณ รวม (บาท)

ระยะที่   1   (ป 2555-2559)

กิจกรรม ป 2552 ป 2553 ป 2554 รวม

1.  การพัฒนาอาชีพและการตลาด

    1.1 แผนงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 4 3,600,000        5,700,000      5,900,000     15,200,000   28,500,000             43,700,000                   

    1.2  แผนงานสงเสริมกระบวนการเรียนรูจากโครงการหลวงและการพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 4 1,690,000          3,890,000        3,890,000       9,470,000     19,895,000               29,365,000                   

    1.3  แผนงานสงเสริมการเกษตรและอาชีพนอกการเกษตร 9 2,940,000          10,200,000      12,020,000     25,160,000   60,100,000               85,260,000                   

    1.4  แผนงานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 4 82,470,000        163,305,000    214,570,000   460,345,000   947,825,000             1,408,170,000              

    1.5  แผนงานการปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสง 2

    1.6 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟาและพลังงาน 2

2. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม

    2.1 แผนงานการพัฒนาองคกรของชุมชนเพื่อพึ่งตนเอง 4 1,200,000          2,000,000        3,000,000       6,200,000       15,000,000               21,200,000                   

    2.2 แผนงานการพัฒนาสังคม 6 2,780,000          5,525,000        5,045,000       13,350,000     25,500,000               38,850,000                   

3.การพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติด

    3.1 แผนงานการพัฒนาระบบการคนหาและบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพติด 1 3,000,000          3,000,000        3,000,000       9,000,000       15,000,000               24,000,000                   

         โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน

   3.2 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและสงเสริมกระบวนการรวมกลุมในชุมชน 1 1,500,000          1,500,000        1,500,000       4,500,000       7,500,000                 12,000,000                   

   3.3 แผนงานสนับสนุนกิจกรรมรณรงคปองปราบและปองกันการระบาดของยาเสพติดของชุมชน 1 1,500,000          1,500,000        1,500,000       4,500,000       7,500,000                 12,000,000                   

   3.4 แผนงานการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 1 5,000,000          5,000,000        5,000,000       15,000,000     25,000,000               40,000,000                   

4. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    4.1   แผนงานการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน 3 1,754,500          1,754,500        1,254,500       4,763,500       6,022,500                 10,786,000                   

    4.2  แผนงานฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ําลําธารและการปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา 6 3,459,800          3,459,800        3,459,800       10,379,400     14,393,700               24,773,100                   

    4.3  แผนงานการพัฒนาและจัดระบบอนุรักษดินและน้ําและการปลูกหญาแฝก 1 22,490,500        23,690,500      23,690,500     69,871,500     111,507,000             181,378,500                 

5. การบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนแมบท

   5.1  แผนการการจัดตั้งศูนยประสานงานและศูนยเรียนรูระดับชุมชน 2 7,500,000          1,700,000        1,700,000       10,900,000     8,500,000                 19,400,000                   

   5.2  แผนงานสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4 21,550,000        18,950,000      21,560,000     62,060,000     107,800,000             169,860,000                 

  

รวมทั้งสิ้น 55 154,640,300      239,100,300    294,805,300   688,545,900   1,338,620,700          2,027,166,600              
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งบประมาณของแผนแมบทโครงการฯ  ระยะ  8  ป (พ.ศ. 2552 - 2559)  จําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน จํานวนโครงการ/

กิจกรรม

1.  กรมสงเสริมการเกษตร 6 1,220,000                  2,800,000                3,010,000              7,030,000                15,050,000                   22,080,000                            

2.  กรมประมง 2 890,000                     890,000                   890,000                 2,670,000                4,895,000                     7,565,000                              

3.  กรมชลประทาน 2 74,590,000                75,425,000              130,630,000           280,645,000            547,825,000                 828,470,000                          

4. กรมการขาว 1 1,800,000                  2,200,000                2,400,000              6,400,000                11,000,000                   17,400,000                            

5. กรมพัฒนาที่ดิน 3 16,870,500                16,870,500              16,870,500            50,611,500              77,157,000                   127,768,500                          

6.  กรมทรัพยากรน้ํา 1 -                            80,000,000              80,000,000            160,000,000            400,000,000                 560,000,000                          

7.  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 4 7,880,000                  7,880,000                3,940,000              19,700,000              -                               19,700,000                            

8.  กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 5 3,209,800                  3,209,800                3,209,800              9,629,400                13,143,700                   22,773,100                            

9. กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 2 2,680,000                  2,610,000                2,640,000              7,930,000                12,300,000                   20,230,000                            

10. สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 3 -                            2,115,000                1,605,000              3,720,000                9,200,000                     12,920,000                            

11. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 5 21,000,000                23,100,000              25,410,000            69,510,000              127,050,000                 196,560,000                          

12.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 21 24,500,000                22,000,000              24,200,000            70,700,000              121,000,000                 191,700,000                          

    

   รวม 55 154,640,300              239,100,300            294,805,300           688,545,900            1,338,620,700              2,027,166,600                       

 หมายเหตุ :   หนวยงาน  10  หนวยงาน จะมีการดําเนินจัดกิจกรรมและงบประมาณเพื่อการบูรณการแผนภายหลัง ไดแก

  1. กรมการปกครอง                                    

  2. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  

  3. กรมปศุสัตว                                         

  4. กรมสงเสริมสหกรณ                         

  5. กรมวิชาการเกษตร                                 

  6. กรมปาไม

  7. กรมพัฒนาชุมชน

  8. กระทรวงสาธารณสุข

  9. องคการบริหารสวนจังหวัด

  10. องคการบริหารสวนตําบล

รวมทั้งแผนแมบท 8 ป

(บาท)

ปงบประมาณ

ระยะที่  1
ระยะที่ 2 

(ป 2555-2559)ป 2554ป 2553ป 2552

รวม 3 ป

(ป 2552-2554)
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ยุทธศาสตร จุดเนนการพัฒนาอยางยั่งยืน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ รวม หนวยงาน
(พ.ศ. 2551- 2559) 2552 2553 2554 รับผิดชอบหลัก

1.1 การปรับใชองคความรูตามสภาพภูมิสังคมดวยการวิจัย

และจัดทําแปลงทดสอบสาธิต
1.1  แผนงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยกระบวนการ

มีสวนรวมของชุมชน 3,600,000         5,700,000        5,900,000        28,500,000          43,700,000        

 (1) การวิจัยโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน

ในการจัดทําแปลงทดสอบและสาธิตองคความรูจากโครงการหลวง

1) โครงการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวง

ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในทองถิ่น

 -โรงเพาะชํา

 -แปลงปลูกใน

ชุมชน

800,000            1,500,000        1,500,000        7,500,000            11,300,000        สวพส.

(2) สงเสริมการวิจัยเพื่อฟนฟูแหลงอาหารชุมชนตามแนวทาง 

พระราชดําริ ธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) เพื่อการบริโภคใน

ครัวเรือนและชุมชน

2) โครงการวิจัยการฟนฟูแหลงอาหารและความหลากหลาย 

ทางชีวภาพของปารอบชุมชน

 -โรงเพาะชํา

 -แปลงปลูกใน

ชุมชน

500,000            1,500,000        1,500,000        7,500,000            11,000,000        สวพส.

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวหลังการปรับพื้นที่สภาพ

ไรเลื่อนลอยเปนนาขั้นบันได

แปลงทดสอบ

หรือกิจกรรม

1,800,000         2,200,000        2,400,000        11,000,000          17,400,000        กกข.

(3)   การศึกษาการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน

เพื่อเพิ่มผลผลิตตามศักยภาพของพื้นที่

4) โครงการการจัดการธาตุอาหารพืชและการฟนฟูความอุดม
สมบูรณดิน

แปลงทดสอบ

หรือกิจกรรม

500,000            500,000           500,000           2,500,000            4,000,000          สวพส.

1.2 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาการตลาด 1.2  แผนงานสงเสริมกระบวนการเรียนรูจากโครงการหลวง

และการพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 1,690,000         3,890,000        3,890,000        19,895,000          29,365,000        

 (1) การสงเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรโดยอาศัย
ฐานความรูจากโครงการหลวง โดยเฉพาะในการพัฒนาและ

1) โครงการสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาการปลูกพืชและเลี้ยง
สัตว

2) โครงการสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาการเลี้ยงสัตว

จํานวนเกษตรกร

และกลุมหมูบาน

เปาหมาย

800,000            3,000,000        3,000,000        15,000,000          21,800,000        สวพส.

สงเสริมระบบการเพาะปลูกที่ดี การรณรงคการลดการใชสารเคมี 3 ) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ในการผลิต  เกษตรอินทรีย และการสงเสริมและอาชีพนอกภาค        3.1) สงเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติกใหแกเกษตรกร 100 ราย/ป 300,000            300,000           300,000           1,650,000            2,550,000          ปกม.
การเกษตรและการทองเที่ยวเพื่อสรางรายไดแกครัวเรือน        3.2) ฝกอบรมเกษตรกรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 100 ราย/ป 50,000              50,000             50,000             275,000              425,000             ปกม.

       3.3 ) ติดตามและแนะนําสงเสริมเกษตรกร 4 ครั้ง/แหง/ป 280,000            280,000           280,000           1,540,000            2,380,000          ปกม.
4) กิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ําและปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ
     4.1) ผลิตพันธุสัตวน้ําและปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 3 แหง/ป 150,000            150,000           150,000           825,000              1,275,000          ปกม.
     4.2) ฝกอบรมคณะกรรมการแหลงน้ํา 30 ราย/ป 20,000              20,000             20,000             110,000              170,000             ปกม.
     4.3) ติดตามและแนะนําสงเสริมเกษตรกร 4 ครั้ง/แหง/ป 90,000              90,000             90,000             495,000              765,000             ปกม.

ตารางสรุปกรอบแผนแมบทโครงการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อแกปญหายาเสพติดเฉพาะพื้นที่และตัวชี้วัด

1.การพัฒนา

อาชีพและ

การตลาด

 ระยะที่ 2

(2555- 2559)
ระยะที ่1
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1.2 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาการตลาด (ตอ)      1.3 แผนงานสงเสริมการเกษตรและอาชีพนอกการเกษตร 2,940,000         10,200,000      12,020,000      60,100,000          85,260,000        

  1)  สงเสริมการปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ

       1.1)  โครงการสงเสริมการปลูกพืชแบบผสมสาน 500 ไร 200,000            400,000           400,000           2,000,000            3,000,000          กสก.

       1.2)  โครงการสงเสริมการปลูกไมผลไมยืนตน 500 ไร 300,000            600,000           600,000           3,000,000            4,500,000          กสก.

  2)  สงเสริมงานเคหะกิจเกษตร

       2.1)  โครงการแปรรูปแลถนอมอาหาร 97 กลุม 300,000 800,000 940,000 4,700,000            6,740,000          กสก.

       2.2)  โครงการจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกรและกลุมยุวเกษตรกร 194 กลุม 100,000 400,000 470,000 2,350,000            3,320,000          กสก.

  3)  สงเสริมการปองกันการกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)

       3.1)  โครงการฝกอบรมเกษตรกร 800 คน 80,000              120,000           120,000           600,000              920,000             กสก.

       3.2)  โครงการแปลงสาธิตการปองกันกําจัดศัตรูพืช 100 ไร 240,000            480,000           480,000           2,400,000            3,600,000          กสก.

  4)  สงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 1,220,000         2,800,000        3,010,000        15,050,000          22,080,000        กสก.

       และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กปศ.

  5) โครงการสงเสริมอาชีพดานหัตถกรรม จํานวนชุมชน -                    800,000           1,000,000        5,000,000            6,800,000          สวพส.

  6) โครงการสงเสริมการทองเที่ยว จํานวนชุมชน 800,000           1,500,000        7,500,000            9,800,000          สวพส.

(2)  สงเสริมการจัดการจัดกอนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อใหได

ผลผลิตที่มีคุณภาพ งและสอดคลองกับความตองการของตลาด

  7) โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพผลผลิตตาม   

มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ศูนยรวบรวม

ผลผลิต -                    500,000           1,000,000        5,000,000            6,500,000          

สวพส.

  8) การรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรและคัดคุณภาพผลผลิต -                    1,000,000        1,000,000        5,000,000            7,000,000          สวพส.

เพื่อลดตนทุนและสรางมูลคาใหผลผลิต

 (3)   การสงเสริมดานการตลาด และพัฒนาระบบตลาด เพื่อเปน

กลไกในการรองรับผลผลิตในระดับชุมชนและขยายไปยังตลาด

นอกชุมชนในระยะตอไป

9) โครงการพัฒนาระบบตลาดชุมชน จํานวนชุมชน              500 ,000          1,500,000          1,500,000             7 ,500,000          11,000,000 สวพส

1.การพัฒนา

อาชีพและ

การตลาด (ตอ)
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1.3 การพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิต 1. 4 แผนงานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการจัดหาแหลงน้ํา

  เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

82,470,000       163,305,000    214,570,000    947,825,000        1,408,170,000   

    (1)  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและแหลงน้ําสะอาดเพื่อ

อุปโภคบริโภค รวมทั้งสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน

ในการบํารุงรักษา การจัดการความสะอาด และการกระจายโอกาส

ในการใชน้ําอยางทั่วถึง

  1)  การจัดหาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและจัดระบบ การมีสวน

รวมของชุมชนในการบํารุงรักษา

7,880,000         7,880,000        3,940,000        -                      19,700,000        

    1.1)  สํารวจและเจาะน้ําบาดาลความลึก 120  เมตร 10 แหง 880,000            880,000           440,000           -                      2,200,000           - กทบ.

    1.2)  การกอสรางระบบประปาขนาดความจุ 12  ลูกบาศกเมตร 10  แหง 2,000,000         2,000,000        1,000,000        -                      5,000,000           - กทบ.

    1.3)  การกอสรางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 10  แหง 2,400,000         2,400,000        1,200,000        -                      6,000,000           - กทบ.

    1.4)  การกอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย 10  แหง 2,600,000         2,600,000        1,300,000        -                      6,500,000           - กทบ.

 2) การอนุรักษฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและฟนฟูสภาพแวดลอมของชุมชนในพื้นที่สูงเพื่อ

ทดแทนการลักลอบปลูกฝนอยางยั่งยืน

20  แหง -                    80,000,000      80,000,000      400,000,000        560,000,000       - กทน.

 3) การจัดหาน้ําสนับสนุนพื้นที่โครงการพัฒนาอยางยั่งยืนฯ 102  แหง 70,500,000       72,000,000      128,000,000    544,000,000        814,500,000      กชป.

    3.1) การจัดหาน้ําสนับสนุน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 94  แหง 62,500,000       64,000,000      104,000,000    520,000,000        750,500,000      

    3.1) การจัดหาน้ําสนับสนุน ในเขตพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 8  แหง 8,000,000         8,000,000        24,000,000      24,000,000          64,000,000        

4) เตรียมความพรอมดานวิศวกรรม 102  แหง 4,090,000         3,425,000        2,630,000        3,825,000            13,970,000        กชป.

     4.1) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 490,000            300,000           230,000           200,000              1,220,000          

     4.2) การสํารวจสภาพภูมิประเทศของโครงการ 3,200,000         2,600,000        1,800,000        2,600,000            10,200,000        

     4.3) การออกแบบรายละเอียดของโครงการ 400,000            525,000           600,000           1,025,000            2,550,000          

    (2) การปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงและเสนทางลําเลียง     

ผลลิตตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
1.5  แผนงานการปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสง หนวยงานที่

เกี่ยวของ

 1)  สํารวจออกแบบลวงหนาเสนทางลําเลียง

 2)  กอสรางเสนทางลําเลียง
   (3)  การพัฒนาปจจัยพื้นฐานที่จําเปน  เชน ระบบไฟฟา แสง

สวางและพลังงาน  ฯลฯ
1.6  แผนงานพัฒนาระบบไฟฟาและพลังงาน  ชุมชน      หนวยงานที่

เกี่ยวของ

เสนทางการ

คมนาคม

และเสนทาง

ลําเลียง

1.การพัฒนา

อาชีพและ

การตลาด (ตอ)
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2.1การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรทองถิ่น 2.1  แผนงานการพัฒนาองคกรของชุมชนเพื่อพึ่งตนเอง 1,200,000         2,000,000        3,000,000        15,000,000          21,200,000        
(1)   การสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรพึ่งตนเอง  1) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรชุมชน 114 จํานวนชุมชน 1,000,000         1,500,000        1,500,000        7,500,000            11,500,000        สวพส.

ในดานการประกอบอาชีพ กลุมผูผลิต กลุมออมทรัพย สหกรณ  2) การสนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของ 114 จํานวนกลุม/สมาชิก 200,000            500,000           1,500,000        7,500,000            9,700,000          สวพส.

วิสาหกิจชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง กลุมอาชีพและกลุมออมทรัพย

ในอนาคต

  (2)  การพัฒนาและเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมขององคกร 3) การสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรในรูปแบบ ตาง ๆ จํานวนกลุม กรมสงเสริม

ชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่นที่เขมแข็ง และสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมสหกรณ /สมาชิก สหกรณ

การสงเสริมและพัฒนาสหกรณ

  4)  การสงเสริมและพัฒนาสหกรณ จํานวนกลุม

/สมาชิก

2.2  การพัฒนาสังคม 2.2  แผนงานการพัฒนาสังคม 2,780,000         5,525,000        5,045,000        25,500,000          38,850,000        

สงเสริมการศึกษาตอเนื่องและการเรียนรูเทคโนโลยีของโครงการ

หลวง  การเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม และ การเสริมสราง

ระบบสวัสดิการสังคมขององคกรทองถิ่น

 1)สงเสริมการเรียนรูเทคโนยีของการโครงการหลวงจากเครือขาย

การเรียนรู

114 จํานวนชุมชน 100,000            800,000           800,000           4,000,000            5,700,000          สวพส

2) การสงเสริมการรูหนังสือ 8,460 คน -                    730,000           500,000           3,600,000            4,830,000          กศน.

3) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 4,000 คน -                    105,000           105,000           600,000              810,000             กศน.

4)  การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 7,850 คน -                    1,280,000        1,000,000        5,000,000            7,280,000          กศน.

5) สุขภาพแบบองครวม 114 จํานวนชุมชน สธ./ อบต.

6) การสงเสริมระบบสวัสดิการสังคม อบต./ พัฒนา

      6.1)  การพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูง

       -  การจัดทําสํามะโนปญหา ความตองการและแผนพัฒนาหมูบาน 10 หมูบาน 100,000            -                  -                   100,000              200,000             กรมพัฒนาและ

       -  การสงเสริมความรูและอาชีพ 900 คน 180,000            210,000           240,000           1,200,000            1,830,000          สวัสดิการสังคม

       -  การพัฒนาศักยภาพดานอาชีพบนพื้นที่สูง 600 คน 600,000            600,000           600,000           3,000,000            4,800,000          

      6.2)  การจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง

       -  ใหการสงเคราะหครอบครัวยากจน ยากไรและดอยโอกาส 600 คน 400,000            400,000           400,000           2,000,000            3,200,000          กรมพัฒนาและ

       -  ใหการสงเคราะห ชวยเหลือผูปวยเอดสและครอบครัว 300 คน 500,000            500,000           500,000           2,500,000            4,000,000          สวัสดิการสังคม

       -  ใหการสงเคราะหเด็กยากจนไรที่พึ่งและดอยโอกาส 300 คน 200,000            200,000           200,000           1,000,000            1,600,000          

       -  การสนับสนุนการศึกษา 10 หมูบาน 200,000            200,000           200,000           1,000,000            1,600,000          

       -  การประสานการดําเนินงานกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 500,000            500,000           500,000           1,500,000            3,000,000          

2. การ

เสริมสราง

ความเขมแข็ง

ของชุมชน

และการ

พัฒนาสังคม
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ระยะที ่1

3.1  การพัฒนาระบบการคนหาและบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ

ติด โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
3.1  แผนงานการพัฒนาระบบการคนหาและบําบัดฟนฟู

สมรรถภาพผูเสพติด โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน

114 หมูบาน 3,000,000         3,000,000        3,000,000        15,000,000          24,000,000        ป.ป.ส.

3.2  การพัฒนาระบบเฝาระวังและการจัดการแกไขปญหาเสพติด

โดยชุมชน

-                     

        (1)  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและสงเสริม

กระบวนการรวมกลุมในชุมชนเพื่อเฝาระวังและปองกันการปลูก

พืชเสพติดและการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน

  3.2 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและ

สงเสริมกระบวนการรวมกลุมในชุมชน

114 หมูบาน 1,500,000         1,500,000        1,500,000        7,500,000            12,000,000        ป.ป.ส.

        (2)  สนับสนุนกิจกรรมรณรงคปองปราบและปองกัน

การระบาดของยาเสพติดของชุมชน

3.3  แผนงานสนับสนุนกิจกรรมรณรงคปองปราบและปองกัน

การระบาดของยาเสพติดของชุมชน
114 หมูบาน 1,500,000         1,500,000        1,500,000        7,500,000            12,000,000        ป.ป.ส.

3.3 การเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

3.4  แผนงานการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแก

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

114 หมูบาน 5,000,000         5,000,000        5,000,000        25,000,000          40,000,000        ป.ป.ส.

4.1 สนับสนุนกิจกรรมการกําหนดขอบเขตพื้นที่ปาไมและพื้นที่ทํา

กิน โดยการทําขอตกลงกับทองถิ่น
4.1  แผนงานการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน  พื้นที่การเกษตร   

ในพื้นที่  114  

กลุมบาน  ใน  3  

จังหวัด

1,754,500         1,754,500        1,254,500        6,022,500            10,786,000        

(1) ดําเนินงานสํารวจและวางแผนการใชประโยชนที่ดิน และ

กําหนดแนวกันเขตพื้นที่ปาไมและพื้นที่ทํากิน โดยการจัดทํา

ขอตกลงรวมกับทองถิ่น

 1)  จัดทําแผนที่ระดับขอบเขตและวางแผนการใชที่ดิน                      33 ,500 ไร 1,254,500         1,254,500        1,254,500        6,022,500                       9,786,000 กพด.

 2)  การวางแผนการใชประโยชนโดยกระบวนการมีสวนรวม 500,000            500,000           -                   -                      1,000,000          สวพส.

ของชุมชน
 (2) การจัดทํามาตรการเพื่อฟนฟูพื้นที่ที่บุกรุกบริเวณที่มีความลาด

ชันสูง และมาตรการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายปาเพิ่มเติม  โดย

กระบวนการมีสวนรวม

3)  การกําหนดมาตรการหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ปา

 จัดทํามาตรการเพื่อฟนฟูพื้นที่ที่บุกรุกบริเวณที่มีความลาดชันสูง

ชุมชน กป.

3.การพัฒนา

กระบวนการ

ชุมชนเพื่อ

แกปญหายา

เสพติด

4. การ

อนุรักษฟนฟู

ทรัพยากร

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดลอม
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4.2 ฟนฟูระบบนิเวศนปาไมบนพื้นที่ลาดชันโดยกระบวนการ 4.2  แผนงานฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ําลําธารและการ 3,459,800         3,459,800        3,459,800        14,393,700          24,773,100        

มีสวนรวมของชุมชน ปรับปรุง ระบบนิเวศตนน้ํา
    (1) สงเสริมการปลูกปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง และปาชุมชน  1)  การปลูกปาฟนฟูตนน้ํา 2,500                   ไร 1,250,000         1,250,000        1,250,000        2,500,000            6,250,000          กอท.

 2) สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษ 150                      หมูบาน 1,053,000         1,053,000        1,053,000        5,642,100            8,801,100          กอท.

 3) การอบรมในการฟนฟูและอนุรักษตนน้ําลําธาร 15                         รุน 66,800              66,800             66,800             801,600              1,002,000          กอท.

 4)  การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการปลูกปาฟนฟูและ 114                      ชุมชน 250,000            250,000           250,000           1,250,000            2,000,000          สวพส.

      อนุรักษปาตนน้ําลําธาร โดยการสงเสริมกิจกรรมปา 3 อยาง 

      ประโยชน  4 อยาง

    (2) การสรางฝายตนน้ํา รวมทั้งบํารุงรักษาโดยชุมชนรวมมือ  5)  การสรางฝายตนน้ําแบบผสมสาน 800 แหง 500,000            500,000           500,000           2,500,000            4,000,000          กอท.

    (3) การทําแนวกันไฟ  6)  การจัดทําแนวกันไฟโดยชุมชนมีสวนรวม 800 กม. 340,000            340,000           340,000           1,700,000            2,720,000          กอท.

4.3 จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ลาดชัน 4.3  แผนงานการพัฒนาและจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา 22,490,500       23,690,500      23,690,500      111,507,000        181,378,500      

รวมทั้งการปลูกหญาแฝก และการปลูกหญาแฝก

 1)  การพัฒนาระบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่สูง

    1.1)  การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 27,600                    ไร 11,143,500       12,343,500      12,343,500      53,674,500          89,505,000        กพด.

    1.2) การปรับปรุงความอุดสมสมบูรณของดิน กพด.

             - สาธิตการอนุรักษดินและน้ํา 21,900 ไร 7,240,000         7,240,000        7,240,000        36,200,000          57,920,000        

             - สาธิตการใชปุยพืชสด  8,350 ไร 650,000            650,000           650,000           3,737,500            5,687,500          

             - สงเสริมการใชปุยพืชสด  22,400 ไร 560,000            560,000           560,000           2,800,000            4,480,000          

             - สาธิตการการทํา/การใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา  5,550 ไร 520,000            520,000           520,000           3,200,000            4,760,000          

             - สงเสริมการการทํา/การใชปุยหมักและปุยอินทรียน้ํา 22,400 ไร 112,000            112,000           112,000           560,000              896,000             

             - ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 1,200 ไร 195,000            195,000           195,000           985,000              1,570,000          

    1.3) ปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและน้ํา 11,600,000              กลา 1,770,000         1,770,000        1,770,000        8,850,000            14,160,000        กพด.

    1.4) การสงเสริมและรณรงคการปลูกหญาแฝกอยาง 114 ชุมชน 300,000            300,000           300,000           1,500,000            2,400,000          สวพส.

มีสวนรวนรวม
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5.1  การจัดตั้งศูนยประสานงานและศูนยเรียนรูระดับชุมชน 5.1 การจัดตั้งศูนยประสานงานและศุนยเรียนรูระดับชุมชน 7,500,000         1,700,000        1,700,000        8,500,000            19,400,000        

 1)  การสรางศูนยเรียนรูและศูนยประสานงาน จํานวนกิจกรรม

และสมาชิก

7,000,000         -                  -                   -                      7,000,000          สวพส. 

 2) การจัดทําแปลงเรียนรูและแปลงสาธิต แปลงสาธิต/แปลง 500,000            1,700,000.00   1,700,000.00   8,500,000.00       12,400,000        สวพส. 

(คอก)ขยายพันธุ

และ
โรงเรือนเพาะชํา

 5.2 การอํานวยการและประสานงาน 5.2 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

21,550,000       18,950,000      21,560,000      107,800,000        165,360,000      

 (1) จัดทําแผนปฏิบัติการที่บูรณาการกับแผนชุมชน และสอดคลอง  1) การบริหารโครงการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติ รายงาน 6,200,000         6,000,000        6,300,000        31,500,000          50,000,000        สวพส. 

กับสภาพภูมิสังคมและความตองการของชุมชน โดยเนนการ ในพื้นที่ ความกาวหนา 10,000,000       12,100,000      14,410,000      72,050,000          108,560,000       ป.ป.ส

บูรณาการกิจกรรมและงบประมาณของหนวยงานที่เกี่ยวของจาก

ทั้งในและนอกพื้นที่

2) การจัดเวทีชุมชนและจัดทําแผนชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวม แผนชุมชน 300,000            300,000           300,000           1,500,000            2,400,000          สวพส.

3) โครงการวิจัยและประเมินผลหมูบาน/ชุมชนที่มีปญหาการปลูก

ฝนซ้ําซาก

รายงานการวิจัย 4,500,000         -                  -                   -                      -                     สวพส.

  (2) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอยางจากตอเนื่องทั้งใน 

ระยะครึ่งแผนและระยะสิ้นสุดแผน โดยใหมีการประชุมติดตาม

งานและรายงานผลตามลําดับชั้น จากระดับพื้นที่  สูระดับจังหวัด 

ระดับคณะกรรมการ  และระดับชาติ

4) การจัดทําแผนบูรณาการกับสวนราชการและหนวยงานอื่น แผนปฏิบัติการ 550,000            550,000           550,000           2,750,000            4,400,000          สวพส. 

  (3) พัฒนากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรในชุมชน

เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

แมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานของแผนแมบทแลว

5. การบริหาร

จัดการและ

กํากับดูแล

แผนแมบท
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4.8 หนวยงานรับผิดชอบ 
 

 

  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
   - กรมชลประทาน   - กรมพัฒนาท่ีดิน  

- กรมประมง    - กรมสงเสริมการเกษตร 
   - กรมการขาว    - กรมปศุสัตว 

- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง  - กรมวิชาการเกษตร     
(องคการมหาชน)   

   2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   - กรมปาไม 
   - กรมอุทยาน สัตวปาและพันธุพืช 

- กรมทรัพยากรน้ํา 
   - กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

3. กระทรวงศึกษาธิการ 
- สํานักงานบริหารงานการศกึษานอกโรงเรียน 

4. กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
   - กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

  5. กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมการปกครอง 
- กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 

  6. กระทรวงยุติธรรม 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 

  6. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เฉพาะพื้นท่ี 
- องคการบริหารสวนจังหวัด 
- องคการบริหารสวนตําบล 
- เทศบาลตําบล 
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4.9 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1) พื้นท่ีปลูกฝนซํ้าซากท่ีเหลืออยูในประเทศไทย ไดรับการดูแลใหลดลง ทําใหเกิดผลดีตอ
ความม่ันคงและช่ือเสียงของประเทศ 

2) ชุมชนในพื้นท่ีเปาหมายมีอาชีพท่ีสุจริตและมีรายไดท่ีม่ันคง สามารถพึ่งตนเองไดในระยะ
ยาว 

3) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับการฟนฟูอยางยั่งยืน โดยกระบวนการมีสวนรวม 
ของชุมชน 
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สวนท่ี  5 
การขับเคลื่อนแผนแมบท 

 
 จากลักษณะของแผนแมบทท่ีเปนการบูรณาการกิจกรรมของหนวยงานสวนกลาง      
(บูรณาการแนวราบ)และบูรณาการกับกิจกรรมและงบประมาณของหนวยงานราชการระดับ
จังหวัดและระดับหมูบาน (บูรณาการแนวตั้ง) จึงทําใหกระบวนการขับเคล่ือนแผนแมบท ตองมี
องคประกอบ 3 ดาน ไดแก  
 

5.1 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับหมูบานเปาหมาย  
เพื่อใหกรอบการดําเนินงานของแผนแมบทท่ีไดรับความเห็นชอบจาก ครม. ถูกนําไป

ปฏิบัติโดยการเชื่อมตอแผนงาน กิจกรรม งบประมาณจากหนวยงานสวนกลาง เขากับกิจกรรม
และงบประมาณในระดับจังหวัด และในระดับพื้นท่ีอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม  
และความพรอมของชุมชนอยางเปนรูปธรรม    ซ่ึงรายละเอียดไดอธิบายไวแลวในสวนท่ี 3  ขอ   
3.3   หนา   19 
 

5.2 องคกรบริหารแผนแมบท 
เพื่อกํากับการดําเนินงานดังกลาวจึงไดกําหนดใหมีองคกรบริหารแผนแมบทและ

แผนปฏิบัติการเปน 3 ระดับดังนี้ 
1) คณะกรรมการกําหนดนโยบายระดับชาติ ประกอบดวย  2 คณะกรรมการที่มี

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน   ไดแก 
(1) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)  

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการหลวง พ.ศ. 2550 ท่ีกําหนดใหมีคณะกรรมการประสานงานและ
สนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ มีอํานาจหนาท่ี
พิจารณาและกําหนดนโยบายและ แนวทางการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของกับงาน
โครงการหลวง รวมถึงพิจารณาและกําหนดแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมใด ๆ ให
สอดคลองกับขอเสนอแนะของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อใหหนวยงานงานของรัฐท่ีเกี่ยวของรับ
ไปดําเนินการ  

(2) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)    
คณะกรรมการปองกันและปรามยาเสพติด  (ป.ป.ส.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน

ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีกําหนดแผนงานและมาตรการปองกันและปรามปราม การ
เสนอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการปฏิบัติราชการหรือแผนงานหรือโครงการของ
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สวนราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด พิจารณาและ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการปรามปราม
ยาเสพติด ตลอดจนสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนรวมทั้งประชาชนมีสวนรวมในการ
ปองกันและปรามปรามยาเสพติด 

 
2) คณะกรรมการอํานวยการโครงการและคณะกรรมการระดับพื้นท่ี  

ทําหนาท่ีอํานวยการและกํากับติดตามดูแล  โดยลักษณะโครงสรางของคณะกรรมการ 
เปนการบูรณาการงานระหวางหนวยงานในพื้นท่ีเดียวกัน เพื่อสะดวกในการขับเคล่ือนและลด
ปญหาการซับซอนระหวางหนวยงาน  ภายใตความรวมมือกับสวนราชการในพื้นท่ีและองคกร
ปกครองสวน  ทองถ่ิน  โดยมีการแบงเปนคณะกรรมการบริหารโครงการในระดับกรรมการ
อํานวยการของกลุมจังหวัด กรรมการในระดับจังหวัด  และอําเภอ ไดแก  

(2.1) คณะกรรมการอํานวยการโครงการ  ประกอบดวยรัฐมนตรีหรือผูท่ีรัฐบาล 
มอบหมายใหดูแลงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนประธานกรรมการ 
และมีองคประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย  ผูวาราชการและ
นายอําเภอท่ีเกี่ยวของ ผูแทนสวนราชการท่ีรวมดําเนินงาน โดยมีสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) รวมกันทําหนาท่ี เลขานุการและประสานงานเพื่อ
ดูแลงานเชิงนโยบาย และกํากับติดตามผลสัมฤทธ์ิในระดับกลุมจังหวัด 

(2.2) คณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
กรรมการ และมีองคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวย ผูแทน
หนวยงานภาครัฐในพื้นท่ี และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนคณะกรรมการ 
ท้ังนี้เพื่อใหเกิดการประสานงานการดําเนินงานรวมกันอยางเปนรูปธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเช่ือมโยงกิจกรรมดานการพัฒนาเขากับกิจกรรมการ
บังคับใชกฎหมายในพ้ืนท่ี รวมท้ังติดตามประเมินผลเพื่อแกไขปญหาและ
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน  

(2.3) คณะกรรมการระดับอําเภอ ประกอบดวยนายอําเภอเปนประธานกรรมการ 
และมีองคประกอบคณะกรรมการประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐใน
ระดับอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับตําบลและผูแทนในระดับ
หมูบานเปนคณะกรรมการ ทําหนาท่ีสนับสนุนและรวมดําเนินงานในระดับ
พื้นท่ี  
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3) คณะทํางานบริหารจัดการโครงการในระดับพื้นท่ี 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และสถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) รวมกันทําหนาท่ีประสานดําเนินงานโครงการทั้งในระดับ การบูรณา
การกิจกรรม งบประมาณ การเช่ือมโยงกิจกรรมกับแผนงานงบประมาณของหนวยงานในพื้นท่ี 
โดยการขับเคล่ือนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน จัดเตรียมผูจัดการกลุม โครงการ เจาหนาท่ี
โครงการในระดับพื้นท่ี เพื่อทําหนาท่ีเปนผูประสานงานกับชุมชนและเปนแกนหลักในการจัดเวที
ชุมชนเพื่อวิเคราะหสถานการณ  ดําเนินกิจกรรมพัฒนารวมกับผูนําชุมชน   ผูแทนกลุมตาง ๆ ใน
ชุมชน ผูแทนหนวยงานภาครัฐในพื้นท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับตําบลและหมูบาน และ
องคกรเอกชนในพ้ืนท่ี  ตลอดจนรวบรวมขอมูลพื้นฐาน และผลการดําเนินงานเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับอยางตอเนื่อง 
  
5.3 การประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน)รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด มีหนาท่ีรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการระดับ
จังหวัดและคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเสนอแนะแนวทางการแกปญหาการปลูกฝนในพื้นท่ี
อยางเปนรูปธรรมโดย 

1) การประสานงาน ติดตาม รวบรวม และสรุปผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส) และคณะกรรมการประสานงานและ
สนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) เพื่อทราบรวมท้ังพิจารณาแกไขปญหาอุปสรรค 
วินิจฉัยและส่ังการอยางตอเนื่อง พรอมท้ังติดตามประสานงานในพ้ืนท่ีท้ังระดับอําเภอ 
และระดับจังหวัดอยางตอเนื่อง  

2) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติการโดยหนวยงานภายนอกและภายใน เม่ือส้ินสุดกึ่ง
แผนและส้ินแผนแตระยะเพื่อปรับทิศทางและกิจกรรมของแผนงานใหสอดคลองกับ
สภาพพื้นท่ีและเง่ือนไขตามสภาพภูมิสังคม ตลอดจนสภาพปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหวาง
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาของแตละพื้นท่ี  แลวนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง แกไขแผนปฏิบัติการในระยะเวลาท่ีเหลืออยูของแผน  

3) ดําเนินการประเมินแผนปฏิบัติการเม่ือส้ินสุดระยะของแผนแมบท (ส้ินสุด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปบทเรียนสําหรับนําไป
ปรับใชในพื้นท่ีหมูบานอ่ืนๆ ตอไป  
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เจาหนาที่โครงการ 
ในระดับพ้ืนที่ 

คณะทํางานบริหารจัดการโครงการ 
ในระดับพ้ืนที่ 

 

เกษตรกร/กลุมเกษตรกร 

คณะกรรมการระดับจังหวัด   
(ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน) 
  ที่ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการเฉพาะ

พ้ืนที่ 

  คณะกรรมการระดับอําเภอ  
  (นายอําเภอเปนประธาน) 

หนวยงานระดับจังหวัด 

หนวยงานระดับพ้ืนที่ 
องคกรสวนทองถ่ิน 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

(ผูจัดการโครงการ) 
 

ผูปฏิบัติในพ้ืนที่ 
 

มูลนิธิโครงการหลวง 
 

คณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติด (ปปส.)   

คณะกรรมการอํานวยการโครงการ 

  ที่ประชุมสวนราชการเพ่ือบูรณาการ
แผนแมบทและกํากับติดตาม 

1. คณะกรรมการประสานงาน 
และสนับสนุนงานโครงการหลวง(กปส.) 

คณะรัฐมนตรี 

โครงสรางองคกรบริหารแผนแมบท 

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาการปลูกฝนอยางยัง่ยนื 

หมายเหตุ :  สํานักงาน ป.ป.ส. และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)  ทําหนาที่รวมกันในการประสานงาน
จัดทําแผนแมบท การแปลงแผนสูการปฏิบัติ และสนับสนุนกิจกรรมและจัดทํารายงานกํากับ ดูแล ประเมินผลโครงการ 

กระทรวง/กรม/หนวยงาน 
และสํานักงาน ป.ป.ส. 

 



 

สวนท่ี  6 
ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จของโครงการ 

 

แผนแมบทนี้มีพื้นท่ีเปาหมายดําเนินการอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร หลายพื้นท่ีอยูใกล
ชายแดน การดูแลจากสวนราชการยังไมท่ัวถึง มีการปลูกฝนมานานตอเนื่อง โดยมีบุคคลจาก
ภายนอกสนับสนุนเงินทุนและรับซ้ือ จนพื้นท่ีดังกลาวกลายเปนพื้นท่ีอิทธิพล เจาหนาท่ีจาก
สวนราชการในพื้นท่ีขาดความเขมแข็งในการขับเคล่ือนภารกิจการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 
นอกจากนี้ยังขาดแคลนเคร่ืองมือและอุปกรณในการดําเนินงาน ดังนั้นในการดําเนินงานตาม
แผนแมบทนี้ใหบังเกิดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางเปนรูปธรรม จําเปนตองมี
กิจกรรมจากภาครัฐท่ีเกี่ยวของเขาเสริมตามความจําเปน ดังตอไปนี้ 

 

6.1  การสนับสนุนและเสริมสรางขวัญกําลังใจใหชุมชนและหนวยงาน   โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เจาหนาท่ีในองคกรสวนทองถ่ิน โดยการหนุนเสริมกิจกรรมท่ีทําใหประชาชนและเจาหนาท่ี
เกิดความอบอุนใจ ม่ันใจในความปลอดภัยเม่ือปฏิบัติงานตามแผนแมบทในพ้ืนท่ี 

 

6.2  การบังคับการใชกฎหมาย  ท้ังการติดตามฟนทําลาย  ปองปราม จับกุม เปนส่ิงจําเปนท่ี
จะตองดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาอยางยั่งยืนตามแผนแมบท  แมจะไมควรปฏิบัติการ
คูขนานกันไป แตก็ควรมีความเขมขนและตอเนื่องในพื้นท่ีท่ีมีปญหามาก เพื่อบีบค้ันให
ประชาชนกลุมเส่ียงกันเขาสูอาชีพสุจริตตามแผนแมบท 
 

6.3  การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      ท้ังในระยะแรกและในระยะยาว  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในกิจกรรมและงบประมาณ ซ่ึงเปนท่ีคาดหมายวาองคกร   
สวนทองถ่ินจะเปนผูขับเคล่ือนการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป เม่ือแผนแมบทส้ินสุดลง 
 

6.4 การสนับสนุนจากภาครัฐอยางดวนในการพัฒนาสาธารณูปโภคและปจจัยพื้นฐานท่ีเหมาะสม         
ท้ังดานน้ําอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร   การพัฒนาระบบเสนทางลําเลียงขนสง รวมท้ัง
ระบบไฟฟาและพลังงาน รวมท้ังระบบสวัสดิการสังคม ดานการศึกษา สุขภาพ แหลงทุนใน
ชุมชนและโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสาร        
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 1   
 

ขอมูลพ้ืนที่เปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 เชียงใหม อมกอย นาเกียน ผีปานเหนือ กะเหรี่ยง 10 72 266 บานหลัก

2 เชียงใหม อมกอย นาเกียน กองคา กะเหรี่ยง 14 62 268 บานรอง

3 เชียงใหม อมกอย นาเกียน หวยบง กะเหรี่ยง 14 65 278 บานรอง

4 เชียงใหม อมกอย นาเกียน หวยครั่ง กะเหรี่ยง 5 59 226 บานรอง

5 เชียงใหม อมกอย นาเกียน ผีปานใต กะเหรี่ยง 10 50 145 บานรอง

6 เชียงใหม อมกอย นาเกียน ใบหนา กะเหรี่ยง 4 148 358 บานรอง

7 เชียงใหม อมกอย นาเกียน ทีกะเย กะเหรี่ยง 10 41 139 บานรอง

8 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมสอบน กะเหรี่ยง 17 28 105 บานรอง

9 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมสอลาง กะเหรี่ยง 17 31 118 บานรอง

10 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมเกิบ กะเหรี่ยง 15 25 130 บานรอง

11 เชียงใหม อมกอย นาเกียน ศาลาเท กะเหรี่ยง 15 42 164 บานรอง

12 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมฮองเหนือ กะเหรี่ยง 15 13 57 บานรอง

13 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมฮองกลาง กะเหรี่ยง 1 30 150 บานรอง

14 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมฮองใต กะเหรี่ยง 1 29 131 บานรอง

15 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมสะเต กะเหรี่ยง 11 37 209 บานรอง

16 เชียงใหม อมกอย นาเกียน มะหินหลวง กะเหรี่ยง 4 16 44 บานรอง

17 เชียงใหม อมกอย นาเกียน ทีเนอะ กะเหรี่ยง 21 49 242 บานรอง

พื้นที่เปาหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน

1. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

18 เชียงใหม อมกอย นาเกียน หางหลวง กะเหรี่ยง 12 47 202 บานรอง

19 เชียงใหม อมกอย นาเกียน พรั่งแท กะเหรี่ยง 12 38 170 บานรอง

20 เชียงใหม อมกอย นาเกียน ทังที กะเหรี่ยง 8 29 143 บานรอง

21 เชียงใหม อมกอย นาเกียน กองปอเหนือ กะเหรี่ยง 20 23 106 บานรอง

22 เชียงใหม อมกอย นาเกียน กองปอใต กะเหรี่ยง 8 54 220 บานรอง

23 เชียงใหม อมกอย นาเกียน ทูจอง กะเหรี่ยง 8 26 126 บานรอง

24 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมลอกคี กะเหรี่ยง 8 20 77 บานรอง

25 เชียงใหม อมกอย นาเกียน สะงิ้น กะเหรี่ยง 13 30 34 บานรอง

26 เชียงใหม อมกอย นาเกียน สะงิ้นกลาง กะเหรี่ยง 13 19 87 บานรอง

27 เชียงใหม อมกอย นาเกียน สะงิ้นเหนือ กะเหรี่ยง 13 23 113 บานรอง

28 เชียงใหม อมกอย นาเกียน อูตูม กะเหรี่ยง 6 42 255 บานรอง

29 เชียงใหม อมกอย นาเกียน อูตูมใต กะเหรี่ยง 6 36 199 บานรอง

30 เชียงใหม อมกอย นาเกียน นาเกียนใต กะเหรี่ยง 3 18 91 บานรอง

31 เชียงใหม อมกอย นาเกียน นาเกียนเหนือ กะเหรี่ยง 3 36 174 บานรอง

32 เชียงใหม อมกอย นาเกียน นาเกียนกลาง กะเหรี่ยง 3 35 169 บานรอง

33 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมโขงใต กะเหรี่ยง 2 33 162 บานรอง

34 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมโขงเหนือ กะเหรี่ยง 2 95 545 บานรอง

1,401     5,903     

57



ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 เชียงใหม อมกอย แมตื่น ขุนตื่นนอย กะเหรี่ยง 6 26 190 บานหลัก

2 เชียงใหม อมกอย แมตื่น มอคลี กะเหรี่ยง na na na

3 เชียงใหม อมกอย แมตื่น มอโกร กะเหรี่ยง 11 20 108

4 เชียงใหม อมกอย แมตื่น บอบรือเลโคะ กะเหรี่ยง na na na

5 เชียงใหม อมกอย แมตื่น ปยอทะ กะเหรี่ยง 13 20 150

6 เชียงใหม อมกอย แมตื่น วาโซทะ กะเหรี่ยง 13 35 237

7 เชียงใหม อมกอย แมตื่น ยะลิกุย กะเหรี่ยง 13 12 79

8 เชียงใหม อมกอย แมตื่น แมตื่นใหม กะเหรี่ยง na na na

9 เชียงใหม อมกอย แมตื่น แมะแตะแหละกุย กะเหรี่ยง 6 14 88

10 เชียงใหม อมกอย แมตื่น ปพอ / เกื้อกอ กะเหรี่ยง 6 31 182

11 เชียงใหม อมกอย แมตื่น ทุงตนงิ้ว กะเหรี่ยง 11 93 535

12 เชียงใหม อมกอย แมตื่น หมาโอโจ กะเหรี่ยง 11 28 165

13 เชียงใหม อมกอย แมตื่น พะกะเซ กะเหรี่ยง 11 49 342

14 เชียงใหม อมกอย แมตื่น ซุยพะงาเด กะเหรี่ยง na na na

15 เชียงใหม อมกอย แมตื่น บราโกร กะเหรี่ยง 11 49 347

16 เชียงใหม อมกอย แมตื่น เลอะกรา กะเหรี่ยง

17 เชียงใหม อมกอย แมตื่น หวยโปง กะเหรี่ยง 16 26 128

18 เชียงใหม อมกอย แมตื่น  ทะโกรเดย กะเหรี่ยง

19 เชียงใหม อมกอย แมตื่น แมระอาใน กะเหรี่ยง 9 32 173

435        2,724     

2. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง แมแฮหลวง กะเหรี่ยง 14 35 176 บานหลัก

2 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง ปตุคี กะเหรี่ยง 11 34 318

3 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง แมแฮนอย กะเหรี่ยง 14 22 140

4 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง ขุนหาด กะเหรี่ยง 15 57 252

5 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง หวยโคง กะเหรี่ยง 5 42 209

6 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง หวยตองหลวง กะเหรี่ยง 6 64 293

7 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง หวยตองนอย กะเหรี่ยง 6 24 186

8 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง หวยปูหลวง กะเหรี่ยง 4 52 221

9 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง หวยปูนอย กะเหรี่ยง 4 12 64

342        1,859     

3. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลยางเปยง  อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 เชียงใหม อมกอย สบโขง หวยแหง กะเหรี่ยง 7 21 90 บานหลัก

2 เชียงใหม อมกอย สบโขง ยางราชา กะเหรี่ยง 11 52 233

3 เชียงใหม อมกอย สบโขง พะเบี้ยว กะเหรี่ยง 11 48 223

4 เชียงใหม อมกอย สบโขง มอคี กะเหรี่ยง 11 32 154

5 เชียงใหม อมกอย สบโขง อูแจะ กะเหรี่ยง 6 68 291

6 เชียงใหม อมกอย สบโขง แมหลองหลวง กะเหรี่ยง 3 94 496

7 เชียงใหม อมกอย สบโขง ผาผึ้ง กะเหรี่ยง 6 18 65

8 เชียงใหม อมกอย สบโขง แมหลองนอย กะเหรี่ยง 2 72 334

9 เชียงใหม อมกอย สบโขง กออึ กะเหรี่ยง 3 30 205

10 เชียงใหม อมกอย สบโขง หวยยาว กะเหรี่ยง 7 50 247

11 เชียงใหม อมกอย สบโขง ตะงอคี กะเหรี่ยง 9 8 30

12 เชียงใหม อมกอย สบโขง ตะกอคะ กะเหรี่ยง 8 32 128
525        2,496     

4. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลสบโขง  อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 เชียงใหม เชียงดาว เชียงดาว ฟาสวย ลีซอ 10 22 120 บานหลัก

2 เชียงใหม เชียงดาว เชียงดาว นาเลาใหม ลีซอ 10 27 115

3 เชียงใหม เชียงดาว เชียงดาว นาเลาเกา ลีซอ 10 16 72

4 เชียงใหม เชียงดาว เมืองงาย หนองขะแตะ ลีซอ 6 10 72

75 379

5. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลเชียงดาว ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 เชียงใหม ไชยปราการ ศรีดงเย็น มูเซอแมทะลบ มูเซอ 1 28 133 บานหลัก

2 เชียงใหม ไชยปราการ ศรีดงเย็น มูเซอหวยทราย มูเซอ 4 78 354

3 เชียงใหม ไชยปราการ แมทะลบ หวยตนตอง ลีซอ 4 120 602

226        1,089     

6. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลศรีดงเย็นและตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 เชียงใหม เชียงดาว เมืองคอง ปาเกี๊ยะใหม ลีซอ 5 16 89 บานหลัก

2 เชียงใหม เชียงดาว เมืองคอง แมสะลา ลีซอ 6 20 162

3 เชียงใหม เชียงดาว เมืองคอง หัวแมแพลม ลีซอ 6 45 250

4 เชียงใหม เชียงดาว เมืองคอง น้ํารู ลีซอ 5 22 64

5 เชียงใหม เชียงดาว เมืองคอง มูเซอหวยงู มูเซอ na na na

6 เชียงใหม เชียงดาว เมืองคอง สันปาเหียง ลีซอ 1 21 117

7 เชียงใหม เวียงแหง เมืองแหง ปางวัว ลีซอ 5 19 122

8 เชียงใหม เวียงแหง เมืองแหง สามหมื่น ลีซอ 6 104 503

9 เชียงใหม เวียงแหง เมืองแหง น้ําบอใหม ลีซอ 5 35 330

10 แมฮองสอน ปาย แมฮี้ หัวแมเย็น ลีซอ 1 24 149

11 แมฮองสอน ปาย แมฮี้ ดอยชาง ลีซอ 1 18 60

12 แมฮองสอน ปาย เวียงเหนือ หัวแมเมือง ลีซอ 7 40 199

364        2,045     

7. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลเมืองคอง ตําบลเมืองแหง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

และตําบลแมฮี้ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 เชียงใหม แมแตง กื้ดชาง ผาแดง มูเซอ 1 25 118 บานหลัก

2 เชียงใหม แมแตง กื้ดชาง หวยกุบกั๊บ มูเซอ 1 25 133

3 เชียงใหม เชียงดาว แมนะ สันปาเกี๊ยะ มง 12 46 388

4 เชียงใหม เชียงดาว แมนะ ปาโหล มูเซอ 11 33 158

129 797

8. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลกื้ดชาง ตําบลแมนะ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 ตาก แมระมาด แมตื่น เลอตอ กะเหรี่ยง 13 45 205 บานหลัก

2 ตาก แมระมาด แมตื่น หวยสินา กะเหรี่ยง 8 31 159

3 ตาก แมระมาด แมตื่น ทีวะเปอยทะ กะเหรี่ยง 10 30 139

4 ตาก แมระมาด แมตื่น วะกะเลโคะ/ กะเหรี่ยง 10 25 110

5 ตาก แมระมาด แมตื่น ทุงตนงิ้ว กะเหรี่ยง 7 32 180

6 ตาก แมระมาด แมตื่น หวยขนุน กะเหรี่ยง 10 47 240

7 ตาก แมระมาด แมตื่น วะเบยเด กะเหรี่ยง 10 23 117

8 ตาก แมระมาด แมตื่น ตะยาเด กะเหรี่ยง 10 15 75

9 ตาก แมระมาด แมตื่น กรือมอคลี กะเหรี่ยง 10 22 128

10 ตาก แมระมาด แมตื่น หวยผาดํา กะเหรี่ยง 9 26 140

11 ตาก แมระมาด แมตื่น เตอกรอเรอเบอ กะเหรี่ยง na na na

12 ตาก แมระมาด แมตื่น หวยโปง กะเหรี่ยง 10 62 361

13 ตาก แมระมาด แมตื่น หวยเย็น กะเหรี่ยง na na na

358 1854

9. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
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75

ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 แมฮองสอน ปาย เมืองแปง หวยฮะ มง 3 17 149 บานหลัก

2 แมฮองสอน ปาย เมืองแปง มงแกงหอม มง 5 32 358

3 แมฮองสอน ปาย เมืองแปง กระเหรี่ยงแกงหอม กะเหรี่ยง 7 32 245

4 แมฮองสอน ปาย เมืองแปง ลีซอหมากพริก ลีซอ 3 37 312

5 แมฮองสอน ปาย เมืองแปง ผาสําราญ มง 6 12 174

130        1,238     

10. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลเมืองแปง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 เชียงใหม อมกอย นาเกียน ใบหนา กะเหรี่ยง 4 148 358 บานหลัก

2 เชียงใหม อมกอย นาเกียน กองคา กะเหรี่ยง 14 62 268

3 เชียงใหม อมกอย นาเกียน หวยบง กะเหรี่ยง 14 65 278

4 เชียงใหม อมกอย นาเกียน หวยครั่ง กะเหรี่ยง 5 59 226

5 เชียงใหม อมกอย นาเกียน ผีปานใต กะเหรี่ยง 10 50 145

6 เชียงใหม อมกอย นาเกียน ผีปานเหนือ กะเหรี่ยง 10 72 266

7 เชียงใหม อมกอย นาเกียน ทีกะเย กะเหรี่ยง 10 41 139

8 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมสอบน กะเหรี่ยง 17 28 105

9 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมสอลาง กะเหรี่ยง 17 31 118

10 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมเกิบ กะเหรี่ยง 15 25 130

11 เชียงใหม อมกอย นาเกียน ศาลาเท กะเหรี่ยง 15 42 164

12 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมฮองเหนือ กะเหรี่ยง 15 13 57

13 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมฮองกลาง กะเหรี่ยง 1 30 150

14 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมฮองใต กะเหรี่ยง 1 29 131

15 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมสะเต กะเหรี่ยง 11 37 209

16 เชียงใหม อมกอย นาเกียน มะหินหลวง กะเหรี่ยง 4 16 44

17 เชียงใหม อมกอย นาเกียน ทีเนอะ กะเหรี่ยง 21 49 242

พื้นที่เปาหมายโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน

1. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

18 เชียงใหม อมกอย นาเกียน หางหลวง กะเหรี่ยง 12 47 202

19 เชียงใหม อมกอย นาเกียน พรั่งแท กะเหรี่ยง 12 38 170

20 เชียงใหม อมกอย นาเกียน ทังที กะเหรี่ยง 8 29 143

21 เชียงใหม อมกอย นาเกียน กองปอเหนือ กะเหรี่ยง 20 23 106

22 เชียงใหม อมกอย นาเกียน กองปอใต กะเหรี่ยง 8 54 220

23 เชียงใหม อมกอย นาเกียน ทูจอง กะเหรี่ยง 8 26 126

24 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมลอกคี กะเหรี่ยง 8 20 77

25 เชียงใหม อมกอย นาเกียน สะงิ้น กะเหรี่ยง 13 30 34

26 เชียงใหม อมกอย นาเกียน สะงิ้นกลาง กะเหรี่ยง 13 19 87

27 เชียงใหม อมกอย นาเกียน สะงิ้นเหนือ กะเหรี่ยง 13 23 113

28 เชียงใหม อมกอย นาเกียน อูตูม กะเหรี่ยง 6 42 255

29 เชียงใหม อมกอย นาเกียน อูตูมใต กะเหรี่ยง 6 36 199

30 เชียงใหม อมกอย นาเกียน นาเกียนใต กะเหรี่ยง 3 18 91

31 เชียงใหม อมกอย นาเกียน นาเกียนเหนือ กะเหรี่ยง 3 36 174

32 เชียงใหม อมกอย นาเกียน นาเกียนกลาง กะเหรี่ยง 3 35 169

33 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมโขงใต กะเหรี่ยง 2 33 162

34 เชียงใหม อมกอย นาเกียน แมโขงเหนือ กะเหรี่ยง 2 95 545

1,401     5,903     
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 เชียงใหม อมกอย แมตื่น ขุนตื่นนอย กะเหรี่ยง 6 26 190 บานหลัก

2 เชียงใหม อมกอย แมตื่น มอคลี กะเหรี่ยง na na na

3 เชียงใหม อมกอย แมตื่น มอโกร กะเหรี่ยง 11 20 108

4 เชียงใหม อมกอย แมตื่น บอบรือเลโคะ กะเหรี่ยง na na na

5 เชียงใหม อมกอย แมตื่น ปยอทะ กะเหรี่ยง 13 20 150

6 เชียงใหม อมกอย แมตื่น วาโซทะ กะเหรี่ยง 13 35 237

7 เชียงใหม อมกอย แมตื่น ยะลิกุย กะเหรี่ยง 13 12 79

8 เชียงใหม อมกอย แมตื่น แมตื่นใหม กะเหรี่ยง na na na

9 เชียงใหม อมกอย แมตื่น แมะแตะแหละกุย กะเหรี่ยง 6 14 88

10 เชียงใหม อมกอย แมตื่น ปพอ / เกื้อกอ กะเหรี่ยง 6 31 182

11 เชียงใหม อมกอย แมตื่น ทุงตนงิ้ว กะเหรี่ยง 11 93 535

12 เชียงใหม อมกอย แมตื่น หมาโอโจ กะเหรี่ยง 11 28 165

13 เชียงใหม อมกอย แมตื่น พะกะเซ กะเหรี่ยง 11 49 342

14 เชียงใหม อมกอย แมตื่น ซุยพะงาเด กะเหรี่ยง na na na

15 เชียงใหม อมกอย แมตื่น บราโกร กะเหรี่ยง 11 49 347

16 เชียงใหม อมกอย แมตื่น เลอะกรา กะเหรี่ยง

17 เชียงใหม อมกอย แมตื่น หวยโปง กะเหรี่ยง 16 26 128

18 เชียงใหม อมกอย แมตื่น  ทะโกรเดย กะเหรี่ยง

19 เชียงใหม อมกอย แมตื่น แมระอาใน กะเหรี่ยง 9 32 173

435        2,724     

2. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง ปตุคี กะเหรี่ยง 11 34 318 บานหลัก

2 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง แมแฮหลวง กะเหรี่ยง 14 35 176

3 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง แมแฮนอย กะเหรี่ยง 14 22 140

4 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง ขุนหาด กะเหรี่ยง 15 57 252

5 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง หวยโคง กะเหรี่ยง 5 42 209

6 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง หวยตองหลวง กะเหรี่ยง 6 64 293

7 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง หวยตองนอย กะเหรี่ยง 6 24 186

8 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง หวยปูหลวง กะเหรี่ยง 4 52 221

9 เชียงใหม อมกอย ยางเปยง หวยปูนอย กะเหรี่ยง 4 12 64

342        1,859     

3. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลยางเปยง  อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 เชียงใหม อมกอย สบโขง แมหลองหลวง กะเหรี่ยง 3 94 496 บานหลัก

2 เชียงใหม อมกอย สบโขง ยางราชา กะเหรี่ยง 11 52 233

3 เชียงใหม อมกอย สบโขง พะเบี้ยว กะเหรี่ยง 11 48 223

4 เชียงใหม อมกอย สบโขง มอคี กะเหรี่ยง 11 32 154

5 เชียงใหม อมกอย สบโขง อูแจะ กะเหรี่ยง 6 68 291

6 เชียงใหม อมกอย สบโขง หวยแหง กะเหรี่ยง 6 21 90

7 เชียงใหม อมกอย สบโขง ผาผึ้ง กะเหรี่ยง 6 18 65

8 เชียงใหม อมกอย สบโขง แมหลองนอย กะเหรี่ยง 2 72 334

9 เชียงใหม อมกอย สบโขง กออึ กะเหรี่ยง 3 30 205

10 เชียงใหม อมกอย สบโขง หวยยาว กะเหรี่ยง 7 50 247

11 เชียงใหม อมกอย สบโขง ตะงอคี กะเหรี่ยง 9 8 30

12 เชียงใหม อมกอย สบโขง ตะกอคะ กะเหรี่ยง 8 32 128
525        2,496     

4. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลสบโขง  อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

60



ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 เชียงใหม เชียงดาว เชียงดาว ฟาสวย ลีซอ 10 บานหลัก

2 เชียงใหม เชียงดาว เชียงดาว นาเลาใหม ลีซอ 10 27 115

3 เชียงใหม เชียงดาว เชียงดาว นาเลาเกา ลีซอ 10 16 72

4 เชียงใหม เชียงดาว เมืองงาย หนองขะแตะ ลีซอ 6 10 72

53 259

5. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลเชียงดาว ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 เชียงใหม ไชยปราการ แมทะลบ หวยตนตอง ลีซอ 1 120 602 บานหลัก

2 เชียงใหม ไชยปราการ แมทะลบ มูเซอแมทะลบ มูเซอ 1 28 133

3 เชียงใหม ไชยปราการ แมทะลบ มูเซอหวยทราย มูเซอ 4 78 354

226        1,089     

6. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 เชียงใหม เชียงดาว เมืองคอง ปาเกี๊ยะใหม ลีซอ 5 16 89 บานหลัก

2 เชียงใหม เชียงดาว เมืองคอง แมสะลา ลีซอ 6 20 162

3 เชียงใหม เชียงดาว เมืองคอง หัวแมแพลม ลีซอ 6 45 250

4 เชียงใหม เชียงดาว เมืองคอง น้ํารู ลีซอ 5 22 64

5 เชียงใหม เชียงดาว เมืองคอง มูเซอหวยงู มูเซอ na na na

6 เชียงใหม เชียงดาว เมืองคอง สันปาเหียง ลีซอ 1 21 117

7 เชียงใหม เวียงแหง เมืองแหง ปางวัว ลีซอ 5 19 122

8 เชียงใหม เวียงแหง เมืองแหง สามหมื่น ลีซอ 6 104 503

9 เชียงใหม เวียงแหง เมืองแหง น้ําบอใหม ลีซอ 5 35 330

10 แมฮองสอน ปาย แมฮี้ หัวแมเย็น ลีซอ 1 24 149

11 แมฮองสอน ปาย แมฮี้ ดอยชาง ลีซอ 1 18 60

12 แมฮองสอน ปาย เวียงเหนือ หัวแมเมือง ลีซอ 7 40 199

364        2,045     

7. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลเมืองคอง ตําบลเมืองแหง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

และตําบลแมฮี้ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 เชียงใหม แมแตง กื้ดชาง ผาแดง มูเซอ 1 25 118 บานหลัก

2 เชียงใหม แมแตง กื้ดชาง หวยกุบกั๊บ มูเซอ 1 25 133

3 เชียงใหม เชียงดาว แมนะ สันปาเกี๊ยะ มง 12 46 388

4 เชียงใหม เชียงดาว แมนะ ปาโหล มูเซอ 11 33 158

129 797

8. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลกื้ดชาง ตําบลแมนะ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 ตาก แมระมาด แมตื่น เลอตอ กะเหรี่ยง 10 45 205 บานหลัก

2 ตาก แมระมาด แมตื่น หวยสินา กะเหรี่ยง 8 31 159

3 ตาก แมระมาด แมตื่น ทีวะเปอยทะ กะเหรี่ยง 10 30 139

4 ตาก แมระมาด แมตื่น วะกะเลโคะ/ กะเหรี่ยง 10 25 110

5 ตาก แมระมาด แมตื่น ทุงตนงิ้ว กะเหรี่ยง 7 32 180

6 ตาก แมระมาด แมตื่น หวยขนุน กะเหรี่ยง 10 47 240

7 ตาก แมระมาด แมตื่น วะเบยเด กะเหรี่ยง 10 23 117

8 ตาก แมระมาด แมตื่น ตะยาเด กะเหรี่ยง 10 15 75

9 ตาก แมระมาด แมตื่น กรือมอคลี กะเหรี่ยง 10 22 128

10 ตาก แมระมาด แมตื่น หวยผาดํา กะเหรี่ยง 9 26 140

11 ตาก แมระมาด แมตื่น เตอกรอเรอเบอ กะเหรี่ยง na na na

12 ตาก แมระมาด แมตื่น หวยโปง กะเหรี่ยง 10 62 361

13 ตาก แมระมาด แมตื่น หวยเย็น กะเหรี่ยง na na na

358 1854

9. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
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ที่ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เผา หมูที่ ครัวเรือน ประชากร หมายเหต

1 แมฮองสอน ปาย เมืองแปง หวยฮะ มง 3 17 149 บานหลัก

2 แมฮองสอน ปาย เมืองแปง มงแกงหอม มง 5 32 358

3 แมฮองสอน ปาย เมืองแปง กระเหรี่ยงแกงหอม กะเหรี่ยง 7 32 245

4 แมฮองสอน ปาย เมืองแปง ลีซอหมากพริก ลีซอ 3 37 312

5 แมฮองสอน ปาย เมืองแปง ผาสําราญ มง 6 12 174

130        1,238     

3,963     20,264    รวมทั้งสิ้น

10. พื้นที่เปาหมายในเขตตําบลเมืองแปง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน

66





















 



 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2   
 

ความเปนมาของการปลูกฝนในประเทศไทย 
และนโยบายการแกไขปญหาที่ผานมา 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก. ท่ี 2 
สถานการณปญหาการปลูกฝนและนโยบายในการควบคุม 

 
1.1 ความเปนมาของการปลูกฝนในประเทศไทย 

การปลูกฝนในเอเชียตะวันออก (จีน) เร่ิมมาต้ังแตป พ.ศ. 2420 เพื่อทดแทนการนําเขา ซ่ึง
อังกฤษเปนผูนําฝนเขามาอินเดีย จนชวงป พ.ศ.2423 – 2433 จีนผลิตฝนไดมากกวา 10,000 ตัน พื้นท่ี
ปลูกฝนมากท่ีสุด คือ มณฑลเสฉวน และรองลงมา คือ มณฑลยูนาน ตอมาพอคาฝนจากยูนานไดนํา
ตนฝนมาปลูกในบริเวณเขตแนวเทือกเขาติดตอระหวางไทย พมา และอินโดจีน โดยเฉพาะในเขต
รัฐฉาน กลุมผูปลูกฝนสวนใหญจะเปนชาวเขาเผามง เยา และกระจายไปยังชาวเขาเผาตาง ๆ ท่ีอาศัย
บนพื้นท่ีสูง โดยพอคาฝนชาวจีนยูนานเปนผูรับซ้ือ 

การปลูกฝนบนพื้นท่ีสูงของไทย โดยชาวเขาเผาตางๆ เร่ิมมารวม 100 ป โดยไดรับอิทธิพล
จากชาวจีนยูนาน ต้ังแตป พ.ศ. 2490 เปนตนมา ฝนกลายเปนพืชรายได (Cash Crop) ท่ีสําคัญของ
ชาวเขา ฝนท่ีผลิตไดสวนใหญเขาไปขายใหพอคาฝนชาวจีนท่ีขนสงนําไปขายยังโรงสูบฝนใน
ประเทศไทยและพื้นท่ีใกลเคียง ฝนอีกสวนหนึ่งชาวเขาใชเสพเอง 
 
1.2  การแกไขปญหาการปลูกฝนของประเทศไทยในอดีต 

การแกไขปญหาฝนในประเทศไทยเร่ิมตนเม่ือป พ.ศ.2502  เม่ือรัฐบาลประกาศใหการปลูก
และเสพฝนเปนส่ิงผิดกฎหมาย มีการเผาทําลายอุปกรณเสพฝนท่ีสนามหลวง ประกาศใหผูเสพฝน
จดทะเบียนเพื่อรับการบําบัดรักษา และตอมาไดจัดต้ังสถานบําบัดรักษาฝนข้ึนท่ีโรงพยาบาลธัญญา
รักษ 

โดยท่ีการปลูกฝนไดแพรขยายไปบนพ้ืนท่ีสูง ต้ังแตป พ.ศ. 2490 เปนตนมา รัฐบาลไดเห็น 
ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาของการปลูกฝน และปญหาความมั่นคงอ่ืน ๆ หนวยราชการเริ่ม
เจาไปทํางานบนพื้นท่ีสูง  และมีการตั้งหนวยงานใหม  เชน  ตชด .  (ในป  พ .ศ .2498) กรม
ประชาสงเคราะห (ป พ.ศ. 2502) คณะกรรมการฯชาวเขา (ป พ.ศ.2502) เพื่อรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานพัฒนาชาวเขาบนพ้ืนท่ีสูง โดยรวมกับกรมปาไมฯ 

สวนในการแกปญหาการปลูกฝน  รัฐบาลไดดําเนินงานอยางตอเนื่องตลอดมา โดยใน
ระยะแรก มีหนวยงานตาง ๆ  ไดแก   ตชด.  กรมประชาสงเคราะห ฯ  เปนผูรับผิดชอบ 
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ในป พ.ศ. 2508 – 09   กรมประชาสงเคราะหไดสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นท่ี
สูง รวมท้ังไดมีการสํารวจฝน โดย UNFDAC  สนับสนุน  ซ่ึงพบวามีการปลูกฝนประมาณ 112,000 
ไร  ไดผลผลิตประมาณ 145 ตัน 

ตอมาเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงริเร่ิมจัดต้ังโครงการหลวงพัฒนาชาวเขา   ข้ึน
ในป พ.ศ. 2512  โดยใชรูปแบบของการปลูกพืชทดแทนฝน และขยายครอบคลุมการพัฒนาดาน
เกษตร สาธารณสุข  การศึกษา  ซ่ึงบทเรียนของโครงการไดใหความรูและประสบการณแกรัฐบาล
และสวนราชการในการพัฒนานโยบายและกลยุทธการทํางานบนท่ีสูง  ป พ.ศ.2516  สหรัฐฯ  และ
องคการสหประชาชาติ  ใหความชวยเหลือแกประเทศไทยในการพัฒนาชาวเขาและปลูกพืชทดแทน
อ่ืน  เชน  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขา (CRCD)  ไทย-UNFDAC  และโครงการพัฒนาลุม
น้ําแมแจม   ณ  จังหวัดเชียงใหม  โดยมีคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดใหโทษ (กปส.)  เปน
หนวยรับผิดชอบโครงการ 

เม่ือสํานักงาน  ป.ป.ส.  ต้ังข้ึนในป พ.ศ.2519  ก็ไดดําเนินการสํารวจพื้นท่ีปลูกฝนใน
ประเทศไทยข้ึนเปนคร้ังแรก  ในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกฝน  (76 แหง)  ในป พ.ศ.2520  มี
รายงานผลการสํารวจพื้นท่ีปลูกฝนใน 3 จังหวัด  คือ  จังหวัดเชียงราย  เชียงใหม  นาน  ประมาณ 
62,132  ไร  สํานักงาน  ป.ป.ส. ไดประสานงานและไดรับความชวยเหลือจากหนวยควบคุมยาเสพ
ติดแหงสหประชาชาติ (UNODC ในปจจุบัน)  และประเทศตาง ๆ ในยุโรป  ดําเนินการตอเนื่องใน
โครงการสงเสริมการปลูกพืชทดแทนฝน (โครงการ HAMP) และโครงการพ้ืนท่ีสูง  (Highland 
Development Project/Program/HDP)  ตาง ๆ เชน  โครงการฯไทยเยอรมัน  (TG-HDP)  โครงการฯ
ไทย-นอร เวย     โครงการดอยยาว-ผาหมน   (DP-HDP)  โครงการฯสามหม่ืน   (SM-HDP)  
โครงการฯดอยแปเปอร  (PP-HDP)  โครงการฯ IPAD  นอกจากนั้นยังมีโครงการความชวยเหลืออ่ืน
ท่ีตางประเทศชวยเหลือ  เชน  โครงการฯ ไทย-ออสเตรเลีย ฯลฯ 

ในระหวางป พ.ศ.2527-2544  มีกรอบแผนแมบทฯ  แกไขปญหาบนพื้นท่ีสูงหลายฉบับ  
กลาวคือ  ในป พ.ศ.2527  มีแผนแมบทเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีปลูกฝนบริเวณภาคเหนือตอนบน
ครอบคลุมพื้นท่ี  2,030  กิโลเมตร  205  หมูบาน  ระยะเวลาดําเนินการ  10  ป  ตอมาในป  พ.ศ.2532  
(7 กุมภาพนัธ 2532)  ครม.กําหนดนโยบายความม่ันคงแหงชาติเกี่ยวกับชาวเขาและการปลูกพืชเสพ
ติด  และมีมติใหจัดทําแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชนส่ิงแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติดบน
พื้นท่ีสูง  พ.ศ.2535-2539  (ครม.มีมติเห็นชอบ เม่ือ 11  กุมภาพันธ 2535)  เปนฉบับแรก  ตอมาจึงมี
แผนแมบทฯ  ฉบับท่ี  2  พ.ศ.2540- 2544  (ครม. เห็นชอบ  29 เมษายน  2540)  โดยรัฐบาลไทยได
สนับสนุนงบประมาณ  บุคลากร  ฯลฯ  เขารวมดําเนินการ  จนกระท่ังถึงป 2541  โครงการพัฒนาฯ 
จึงปดตัวลง 
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แนวคิด  กลยุทธ  และมาตรการท่ีใชแกไขปญหาการปลูกฝนท่ีผานมา  มีพัฒนาการอยาง
ตอเนื่อง  กลาวคือ 

ระยะแรก :  (พ.ศ.2500 -2510)  ใชแนวคิดและรูปแบบการดําเนินงานแบบสังคมสงเคราะห  
(ตชด.  กรมประชาสงเคราะห) 

ระยะสอง : (พ.ศ.2512 – 2519)  ใชแนวคิดและรูปแบบฯ การปลูกพืชทดแทน  (Crop 
replacement Approach)  และใชกลยุทธการพัฒนาสาขาตาง ๆ (Sectoral  
Development)  และเร่ิมมีมาตรการทางการตลาด  ตามโครงการ  HAMP  
รองรับ 

ระยะสาม :  (พ.ศ.2520 – 2530)  ใชแนวคิดและกลยุทธการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน 
(Integrated Rural Development)  โดยเร่ิมใชมาตรการบังคับใชกฎหมาย  เชน  
การตัดทําลายฝน  เขาดําเนินการควบคูไป ต้ังแตป พ.ศ.2527 

ระยะท่ีส่ี :  (พ.ศ.2530 -2541)  ใชแนวคิดและกลยุทธการพัฒนาทางเลือก  (Alternative 
Development)  และการแกไขปญหาแบบสมดุล  (Balanced Approach)  ใน
การลดอุปสงคและปริมาณยาเสพติด 

ระยะปจจุบัน :  (พ.ศ.2542 – ปจจุบัน) ตอเนื่องจากระยะท่ี 4 และประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการเรียนรูผลแหงความสําเร็จในการควบคุมการปลูกฝน 

การแกไขปญหาฝนเร่ิมบูรณาการเขากับการแกไขปญหาความมั่นคงอ่ืน ๆ เชน  ปญหาการ
ตัดไมทําลายปา/ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  ปญหาการเมือง  การปกครอง ฯลฯ  โดยหลังจากที่มี
แผนแมบทการพัฒนาท่ีสูง  เม่ือป พ.ศ.2527 – 2534  ก็มีแผนแมบทในเชิงบูรณาการ  คือ แผนแมบท
การพัฒนาชุมชน  ส่ิงแวดลอมบนพื้นทีสูงและการควบคุมพืชเสพติด  ฉบับท่ี  1  (พ.ศ.2535 – 2539)  
และ ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2540 – 2544) ฯลฯ  แตละแผนมีระยะเวลาประมาณ 5 ป  โดยมีการจัดองคกร
บริหารแผน  ซ่ึง สมช.  เปนแกนกลางในสวนกลาง  และตอมามอบหมายให ทภ.3  เปนหนวยงาน
ประสานงานในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

ประเทศไทยใชเวลาประมาณ  40 ป จาก ป พ.ศ. 2502  จนถึงป พ.ศ.2542  จนสามารถลด
พื้นท่ีปลูกฝน จาก 112,000 ไร (ผลผลิต 145 ตัน)  จนเหลือประมาณ  6,000 ไร ในป พ.ศ. 2542  โดย
ใชงบประมาณความชวยเหลือจากตางประเทศประมาณ 172 ลาน #US  และตอเนื่องถึงปจจุบันโดย
รัฐบาลไทยและภาคเอกชน (มูลนิธิโครงการหลวง , โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูง) หนวยงานระดับ
จังหวัด  ตําบล  และทองถ่ิน (อบจ. , อบต.) สามารถลดการปลูกฝน เหลืออยูประมาณ 1,500 ไร ในป 
พ.ศ.2550 - 2551 
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-  ความชวยเหลือจาก NAS ในการสํารวจและควบคุมฝน ป พ.ศ.2521 – 2546 ประมาณ 40 
ลานเหรียญ 

- ความชวยเหลือจาก UNDCP  และประเทศตาง ๆ เชน  สหรัฐ  เยอรมัน เนเธอรแลนด  
สวีเดน  นอรเวย  ออสเตรเลีย  ญ่ีปุน  ประมาณ 132  ลาน $ 

- ในปจจุบันการแกไขปญหาการปลูกฝนไดบูรณาการเขาไปกับการบริหารงานพัฒนาตาม
ระบบปกติภายใตความรับผิดชอบของจังหวัดและอําเภอ  และมีโครงการพิเศษเสริมท่ี
สําคัญ  คือ  โครงการหลวง  (ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย  แมฮองสอน  
ลําพูน  และพะเยา)  และโครงการฯดอยตุง  (ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย)  และมี
โครงการกําจัดพืชเสพติดสนับสนุนการสํารวจและตัดทําลายฝน (โดยสหรัฐฯ สนับสนุน
งบประมาณ) 

   
1.3 ปญหาการลักลอบปลูกฝนปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

ในป พ.ศ. 2547 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดถอนประเทศไทยออกจากประเทศท่ีเปนผูผลิตและ
ลําเลียงยาเสพติดรายสําคัญ  ซ่ึงรวมถึงการปลูกฝนรวมดวยโดยเกณฑ คือ พื้นท่ีปลูกฝนของประเทศ
ไมเกิน 1,000 Hectare หรือ 6,250 ไร 

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกภาคีอาเซียนไดประกาศเจตนารมณในการดําเนินการ
ใหอาเซียนเปนเขตปลอดภัยยาเสพติดในป พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะในประเด็นการลักลอบปลูกพืช
เสพติด    

ผลการสํารวจพื้นท่ีปลูกฝนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(สํานักงาน ป.ป.ส.)  ในระยะสําคัญ เม่ือฤดูกาลปลูกฝนป 2527/28  พบพื้นท่ีปลูกฝนในประเทศไทย
ประมาณ  54,854 ไร  และเร่ิมใชมาตรการปราบปรามโดยการตัดทําลายไรฝนป พ.ศ. 2527 ควบคู
กับการพัฒนาสงเสริมการปลูกพืชทดแทน  สงผลใหพื้นท่ีปลูกฝนลดลงอยางมากเปนลําดับ  จนถึง
ป 2544/45  พื้นท่ีปลูกฝนเหลืออยูประมาณ 7,857 ไร และในฤดูการป 2549-2550 มีพื้นท่ีปลูกฝน
ประมาณ 1,445 ไร เทานั้น  รายละเอียดตามตาราง 

ในฤดูการปลูกป 2550/51  พบวามีการปลูกฝนประมาณ  1,500  ไร  เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมา  
โดยมีการปลูกฝนในพื้นท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือ  ไดแก  จังหวัดเชียงราย  เชียงใหม  ลําปาง  แพร  
นาน  พะเยา  แมฮองสอน  ตาก  และกําแพงเพชร  ครอบคลุมพื้นท่ีใน  30  อําเภอ  60  ตําบล  127  
หมูบาน/ชุมชน  ในจํานวนนี้เปนพื้นท่ีท่ีมีการปลูกฝนหนาแนนมากกวา  50  ไร  ในพื้นท่ี  6  อําเภอ
ของ  3 จังหวัด คือ  จังหวัดเชียงใหม  มีหมูบานท่ีปลูกฝนมากท่ีสุด  (รอยละ  56.69)  รองลงมา
จังหวัดเชียงราย  (รอยละ 14.17)  และจังหวัดตาก  (รอยละ  8.66)  ตามลําดับ  และมีชาวเขา
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เกี่ยวของประมาณ 5,000 คน หรือประมาณ 1,600 ครอบครัว สวนใหญเปนชาวเขาท่ียากจนในพ้ืนท่ี
หางไกล และมีชาวเขาท่ีใชและติดฝนประมาณ  600 คน 
 

 
ตารางแสดงผลผลิตฝนคงเหลือจากการตัดทําลายของประเทศไทย (ป 2544 – 2551) 

 
หมายเหตุ : ผลผลิตฝนเฉล่ียเทากับ 2.5 กิโลกรัมตอไร 
 

 

1.4  สาเหตุการปลูกฝน   

ผูปลูกฝนมี 2 ลักษณะ คือ ปลูกเพื่อเสพเปนสวนใหญและปลูกเพื่อจําหนายเปนสวนนอย  
ซ่ึงบางสวนมีนายทุนสนับสนุน  โดยจากสถิติการจับกุมฝนป 2544-2550  ผูถูกจับกุมคดีฝนสวน
ใหญคือรอยละ 82 เปนขอหาครอบครอง (ปริมาณฝนดิบไมเกิน 100 กรัม)  อีกรอยละ 8 เปนขอหา
เสพ  ซ่ึงผูปลูก/เสพฝนเกือบท้ังหมดเปนชาวชนเผาบนพ้ืนท่ีสูง   โดยมีอายุต้ังแต 30 ปข้ึนไปรอยละ 
55  แตชาวชนเผาท่ัวไปบนพื้นท่ีสูงท่ีมีการปลูกฝนยังคงมีการใชฝนในชีวิตประจําวัน  จากการ
วิเคราะหสาเหตุของการปลูกฝน พบวา สวนใหญรอยละ 95 เปนการปลูกเพื่อเสพเองและตองการ
รายไดเนื่องจากมีฐานะยากจน รองลงมารอยละ 3  เปนการสงผลผลิตใหนายทุนในพ้ืนท่ี  โดยมี
ปจจัยสนับสนุนในการปลูกฝน  ดังนี้ 

1) มิติดานพื้นท่ี 
-  สภาพภูมิศาสตรเปนพื้นท่ีปาเขา มีพื้นท่ีสูงและภูเขาสลับซับซอนและมีภูมิอากาศ
เหมาะสมกับการปลูกฝนไดคุณภาพดี 

-  พื้นท่ีสูงชัน หางไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากลําบาก  ขาดการติดตอกับโลก
ภายนอก รวมท้ังไมมีเสนทางการคมนาคมในการขนสงทางการเกษตร ทําใหชาวไทย

ป พื้นทีป่ลูกฝน 

(ไร)

ผลผลิต (กก.) พื้นทีต่ัดทําลาย 

(ไร)

พื้นทีค่งเหลือ 

(ไร)

ผลผลิตคงเหลือ 

(กก.)
2544-2545 7,857 19,643 6,183 1,674 4,185

2545-2546 5,266 13,165 4,795 471 1,178

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
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ภูเขาบนพ้ืนท่ีสูง ไมมีแรงจูงใจใหปลูกพืชการเกษตร ซ่ึงการปลูกฝนใหผลตอบแทนสูง
กวาและขนสงงายกวาผลผลิตทางการเกษตร 

-  ขาดแคลนสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข  
-  เปนโอกาสสําหรับบุคคล/ส่ิงผิดกฎหมาย/อิทธิพลตางๆ  
-  ขาดการควบคุมดูแล/ชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ 

2) มิติดานบุคคล 
-  เปนชาวเขา ขาดโอกาสทางการศึกษา 
-  ขาดแคลนสารอาหาร 
-  ฐานะทางเศรษฐกิจสวนใหญอยูในระดับยากจน/มีหนี้สิน 
-  ปลูกขาวไมพอยังชีพ  
-  ใชฝนตามวิถีชีวิตประจําวัน (เสพ/รักษาโรค/วัฒนธรรมประเพณี)  
-  ขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ (ตนทุน/คาขนสงสูง ขาดตลาด)  
 -  ขาดสิทธิในการเปนคนไทย ไมใหความสําคัญ/ความรวมมือ 

3) มิติดานแจงจูงใจ 
-  ราคา/ผลตอบแทนท่ีสูงและแนนอนจากการปลูกฝน 
-  โอกาสถูกจับกุมดําเนินคดีนอย 

            นอกจากนี้ปญหาการดําเนินงานในระบบกลไกปกติ เปนขอจํากัดท่ีไมสามารถขจัดปญหาได
อยางยั่งยืนสืบเนื่องจากประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1. ขาดกลไกท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพในการระดมทรัพยากร สรรพกําลัง และความรวมมือท่ี
มากพอจากทุกภาคสวนและทุกระดับใหดําเนินไป โดยพรอมเพรียงกันอยางตอเนื่องระยะยาว 
เนื่องจากมีภารกิจอ่ืนสําคัญ / เรงดวนกวา ทําใหสามารถบรรเทา / ควบคุมปญหาไดเพียงเฉพาะหนา 
/ ปลายเหตุ  

2. การผลักดันใหมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและยุทธวิธีการปองกันและแกไขปญหา
การเพิ่มข้ึนของพื้นท่ี / ปริมาณฝน ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ในเร่ือง 

    - การบูรณาการปญหาฝนฯ เขาอยูนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
ระดับชาติ ภาค จังหวัดและพื้นท่ี  

    - มีการกําหนดเปาหมาย ตัวช้ีวัด กลยุทธ กลวิธี มาตรการ/กิจกรรม รูปแบบการบริหาร / 
ดําเนินงาน การระดม สนับสนุนทรัพยากรมาใชในการแกปญหาฯ 
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    - การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกลุมผูปลูก นายทุน ผูสนับสนุน และปจจัยท่ีเปนสาเหตุท่ี
สําคัญท่ีทําใหการปลูกฝนกลับเพิ่มข้ึน เพื่อเปนขอมูลสําหรับกําหนดแนวทางปองกันและแกไข
(สาเหตุของ)  ปญหาฯใหถูกตอง เหมาะสม 

    - การเพิ่มมาตรการพัฒนา (การใหขาวสาร การศึกษา การรณรงคการเฝาระวัง การพัฒนา
ประชากรและพ้ืนท่ีเปาหมาย การเพิ่มขีดความสามารถของหนวยปฏิบัติ อปท.องคกรปชช.ฯ )ให
สอดคลองกับสถานการณปญหาฯ และสมดุลกับมาตรการบังคับใชก.ม.(จับกุม ตัดทําลายฝน) เปนตน 

    - การดําเนินการทางกฎหมายตอผูปลูกนายทุนไดยาก 
3.   เขาถึงพื้นท่ียากลําบาก เนื่องจากขอจํากัดเชิงพื้นท่ี รวมท้ังขาดแคลนปจจัยสนับสนุนท่ี

เอ้ือตอการดําเนินงาน เชน ยานพาหนะ  บุคลากร ฯลฯ 
 
1.5  นโยบายและแนวทางการแกปญหาการปลูกฝน 

 การแกปญหาการปลูกฝนในปจจุบันเนนการลดพื้นท่ีการปลูกฝนใหนอยลงและหมดไป
ภายใน ป  พ.ศ.2558 / ค.ศ.2015 โดยใชมาตรการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน และ
มาตรการบังคับใชกฎหมาย ควบคูกับมาตรการปราบปรามโดยการตัดทําลายและบังคับใชกฎหมาย
โดยการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรปกครองทองถ่ิน ฯลฯ ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  
โดยใชกลยุทธ / แนวทางอยางสมดุล  (Balance Approach) ในการแกไขปญหาการลักลอบปลูกฝน 
เพื่อนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาอยางยั่งยืน ดังแผนภาพ  
 
 

 

การพัฒนาอยางย่ังยืน 

การสํารวจ 
พื้นท่ีปลูกฝน / การเฝาระวัง

ระวัง ปองปราม 

การปราบปราม 
โดยมาตรการการตัดทําลาย
และบังคับใชกฎหมาย
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ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน  

พื้นท่ียุทธศาสตรและพื้นท่ีศักยภาพ-ซํ้าซาก พื้นท่ีศักยภาพ-เฝาระวัง 

ระยะส้ัน (รายป) ระยะยาว (5 ป) ระยะส้ัน (รายป) 

 
“การปราบปราม” 
 
1. จัดเจาหนาท่ีประจําพื้นท่ี 
2. สํารวจ+เก็บขอมูล+วิเคราะหพื้นท่ี 
3. พัฒนาการขาว 
4. รณรงคประชาสัมพันธ 
5. ดําเนินการตอผูเก่ียวของ 
6. ตัดทําลายและบังคับใชกฎหมาย 
7. ชวยเหลือขั้นพื้นฐานพื้นท่ีสําคัญ 
8. ใหทองถ่ิน/ประชาชนมีสวนรวม 

 
“การพัฒนาอยางยั่งยืน” 
 
-  พัฒนาองคกรทองถ่ินและ     
ภาคีรวม 

-  สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
-  พัฒนาปจจัยพื้นฐานและ
ส่ิงแวดลอม  
-  พัฒนาการศึกษา สาธารณสุข 

 
“เฝาระวัง” และ “ปองปราม” 
 
-  เฝาระวังสถานการณปญหา (สํารวจ 
ตรวจตรา แจงเตือน) 

-  รณรงค ประชาสัมพันธ 
- ชวยเหลือความเปนอยูพื้นฐาน 
-  เสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ตัดทําลาย และบังคับใชกฎหมาย 
 -  พัฒนาองคกรทองถ่ินและภาคีรวม 
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