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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
เฮมพเดิมเรียกวากัญชงเปนพืชที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
เทือกเขาหิมาลัย เปนพืชที่ใหเสนใยคุณภาพสูง มีความยืดหยุน แข็งแรง และทนทานสูง เจริญเติบโตไดดีใน
สภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 13–22 องศาเซลเซียส และตองการความชื้นสูงสําหรับการเจริญเติบโต
สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดดี มีลักษณะใบและลําตนใกลเคียงกับกัญชามาก
ทําใหการแยกแยะดวยสายตาตองอาศัยความชํานาญเปนพิเศษในทางพฤกษศาสตรเฮมพ (Hemp) มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Cannabis sativa L. subsp. Sativa ในขณะที่กัญชา (Marijuana) มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Cannabis sativa L. subsp. indica พืชทั้งสองชนิดมีองคประกอบของสารสําคัญกลุม cannabinoids ที่
ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท ไดแก Tetrahydrocannabinol (THC) ออกฤทธิ์กระตุนประสาท ทําใหมีอาการ
ตื่นเตน ชางพูด หัวเราะ และสาร Cannabidiol(CBD) ออกฤทธิ์ยับยั้งฤทธิ์ที่ทําใหเกิดอาการกระวนกระวาย
(anxiety effect) ของ THC ซึ่งในกัญชามีปริมาณ THC สูงถึง 5-15 % และมีปริมาณ THC สูงกวา CBD
ในขณะที่เฮมพมี THC ประมาณ 0-1.0 % และมีอัตราสวนของ CBD : THC มากกวา 2:1
ปจจุบันมีประเทศตางๆ มากกวา 30 ประเทศทั่วโลกผลิตเฮมพเชิงอุตสาหกรรม (industrial hemp)
โดยพื้นที่ปลูกเฮมพสวนใหญอยูในประเทศ จีน แคนาดา และสหภาพยุโรป ในป ค.ศ. 2008 มีพื้นที่ปลูกใน
สหภาพยุโรปประมาณ 15,000 เฮกตาร และ 18,000 เฮกตาร ป ค.ศ. 2009 มีผลผลิตเสนใยประมาณ
24,000 ตัน และ 29,000 ตันตามลําดับ และดวยคุณสมบัติที่เฮมพจัดเปนเสนใยธรรมชาติที่ดีที่สุด ทําใหมี
การนําเสนใยเฮมพมาทําผลิตภัณฑมากมายนอกเหนือจากการทําเสื้อผาเครื่องนุงหมและเครื่องแตงกาย
ไดแก วัสดุเนื้อไมบด กระดาษ อุตสาหกรรมยานยนต วัสดุธรรมชาติแทนพลาสติกสําหรับเมล็ดและน้ํามัน
จากเฮมพมีการใชประโยชนเพื่อการบริโภคมากวา 5,000 ป ในเอเชียใชเมล็ดเฮมพในการประกอบอาหาร
พื้นเมือง ตอมามีการใชแพรหลายทั่วโลกหลังจากที่มีการศึกษาวิจัยคุณคาทางโภชนาการของเมล็ดเฮมพ
ในชวงกลางทศวรรษ 1990 ซึ่งมีผลิตภัณฑมากกวา 100 ชนิดในตลาดปจจุบันและมีการเติบโตของตลาด
อยางสม่ํ าเสมอมากกวา 15 เปอรเ ซ็นตตอป โดยมีผลผลิตเมล็ดเฮมพของแคนาดาและสหภาพยุโรป
ประมาณ 20,000 ตันตอป สําหรับประเทศที่มีการอนุญาตใหปลูกเฮมพเชิงอุตสาหกรรมโดยมีกฎระเบียบ
และระบบการควบคุมที่ชัดเจนไดแก สหภาพยุโรป แคนาดา ออสเตรีเลีย (3 รัฐ) และสหรัฐอเมริกา (9 รัฐ)
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ประเทศไทย เฮมพเปนพืชที่มีบทบาทตอการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมง โดยใชเสนใยใน
การทอเสื้อผาเพื่อใชในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ตามความเชื่อดั้งเดิม ชาวมงจะใชเสนดายที่ทํามาจากเสน
ใยเฮมพมัดมือใหเด็กที่เกิดใหม ชาวมงปลูกเฮมพและผลิตเสื้อผาจากเสนใยเฮมพเพื่อเก็บไวสวมใสในวันป
ใหม ชาวมงที่เสียชีวิตแลวศพจะตองใชเครื่องแตงกาย รองเทา และเชือกมัดศพที่ทําจากเฮมพ เปนตน
ดังนั้นสําหรับชาวเขาเผามงแลว เฮมพนับเปนพืชที่ตองปลูกเอาไวใช เพื่อตอบสนองความจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตและใชในวัฒนธรรมประเพณีตางๆ
เฮมพเปนพืชที่ใหเสนใยออนนุม เหนียว ทนทาน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และนํามาใชใหมได
มีผูกลาววามนุษยใชเสนใยจากเฮมพมากวา 12,000 ป นอกจากนี้เฮมพยังสามารถนํามาทําพลาสติก
ชีวภาพ (biodegradable plastics) ทําอาหาร น้ํามันและอื่นๆ อีกมาก ปจจุบันอุตสาหกรรมเสนใยเฮมพ
และอุตสาหกรรมอาหารจากเฮมพเจริญเติบโตรวดเร็วมาก หลายประเทศทั่วโลกมีการเพาะปลูกเฮมพเชิง
อุ ต สาหกรรม เช น ออสเตรเลี ย แคนาดา จี น ฝรั่ ง เศส และเยอรมนี เพื่ อ ใช ป ระโยชน จ ากเส น ใยใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ใชทําเสื้อเกราะกันกระสุน และใชเปนวัสดุธรรมชาติเพื่อผลิตชิ้นสวนตกแตงในรถยนต
ราคาแพง นอกจากนี้ ยังสกัดน้ํามันจากเมล็ดเพื่อผลิตเปนอาหารสุขภาพอีกดวย
พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนียในโอกาสที่เสด็จพระราช
ดําเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือมีพระราชประสงคที่จะสนับสนุนใหมีการศึกษาและสงเสริมใหเกษตรกร
ชาวเขาปลูกเฮมพเพื่อใชเปนเครื่องนุงหมในครัวเรือน และจําหนายสูตลาดตลอดจนเพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ
และสรางรายไดจากการผลิตหัตถกรรมตอเนื่อง ในขณะเดียวกันมูลนิธิโครงการหลวงไดเล็งเห็นถึงประโยชนและ
ความสําคัญของเฮมพ จึงไดศึกษารวบรวมเมล็ดพันธุเฮมพในพื้นที่โครงการหลวง และนํามาทดลองปลูก โดย
ได รับอนุ ญาตปลู กอย างถู กต องตามกฎหมายจากสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธารณสุข
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางกําหนดมาตรการในการพัฒนา
และสงเสริมการปลูกเฮมพใหสามารถผลิตเพื่อเปนรายไดเสริมแกเกษตรกรรายยอยโดยสศช.ไดรวมประชุมกับ
มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) องคการสวนพฤกษศาสตร สํานักงาน
ป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) หน ว ยงานของ
กรมวิทยาศาสตร การแพทย สถาบั นการศึกษา หนวยงานทหารและตํารวจที่ เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทาง
ดําเนินงานและอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับหองปฏิบัติการ และการวิจัยภาคสนาม เริ่มตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนตนมา ซึ่งประสบผลสําเร็จในการพัฒนาองคความรูเปนเบื้องตน รวมทั้งไดมีการ
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จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมการเพาะปลูกเฮมพบนพื้นที่สูงของประเทศไทย ซึ่งตองการ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ เพื่อนําไปสูการพัฒนาการปลูกเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน
และสรางรายไดใหกับเกษตรกรบนพื้นที่สูงของประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.)
จึงมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ดําเนินการศึกษารวบรวม สังเคราะห
และจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) เพื่อตอบสนองตอ
พระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน รวมทั้ง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 และเพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการสงเสริม
และพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงอยางเปนรูปธรรมและสําหรับขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตอไปดวย
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อศึกษา รวบรวม และสังเคราะหผลการวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ การปลูกและการแปรรูปเฮมพ
ตลอดจนศักยภาพของพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพเพื่อเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
1.2.2 เพื่ อ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาเฮมพ บ นพื้ น ที่ สู ง ภาคเหนื อ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557)
สําหรับเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
1.3 เปาหมายของโครงการ
1.3.1 การสรุ ปผลการวิ จั ยเกี่ ยวกั บเฮมพ ที่ ดํ าเนิ นการโดยหน วยงานต างๆ เช น มู ลนิ ธิ โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) กรมวิทยาศาสตรการแพทยและสวนราชการอื่นๆ ภูมิปญญา
ของชุมชนที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.3.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) สําหรับ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ
1.4 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.4.1 ทราบผลการวิจัยและองคความรูที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอกฎหมาย และเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
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1.4.2 ไดแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่ภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) สําหรับนําเสนอ
เขาสูการประชุมของคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบแนวทางการศึกษาวิจัย และแนวทางการสงเสริม
การปลูกและการแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม
1.4.3 ไดมาตรการในระยะเรงดวน เชน เรงดําเนินงานประเด็นที่เกี่ยวกับ การศึกษาดานเขตกรรม การ
พัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาเฮมพ
ของไทย เป น ต น และมาตรการในระยะยาว เช น ประเด็ น ด า นการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ เ ฮมพที่ เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมของไทย การกําหนดกฎระเบียบในการกําหนดปริมาณสาร THC ของเฮมพ เพื่อเกษตรกร
สามารถปลูกไดภายใตระบบการควบคุม เปนตน
1.4.4 ชุมชนชาวเขาบนพื้นที่สูงในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ สามารถปลูกเฮมพภายใตระบบการ
ควบคุมเพื่อใชประโยชนในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดของครัวเรือน
1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.5.1 พื้นที่ศึกษา
การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง ครอบคลุมพื้นที่สูงพื้นที่ภาคเหนือ17 จังหวัด
ที่มีชาวเขาเผามงอาศัยอยู ไดแก เชียงราย เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง แพร นาน ตาก อุตรดิตถ
สุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ นครสวรรค พะเยา และอุทัยธานี
1.5.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
1) ศึกษา รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น และสังเคราะหผลงานการวิจัยและพัฒนาเฮมพในระยะที่
ผานมา
2) ศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพบนพื้นที่สูง
เขตภาคเหนือตอนบน
3) ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ก ฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง กั บ การควบคุ ม พื ช เสพติ ด และ
สังเคราะหแนวทางการปลูกพืชภายใตระบบควบคุมของรัฐ
4) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553- 2557)
สําหรับเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยและ
พัฒนาเฮมพของประเทศไทย
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1.6 วิธีการศึกษา
1.6.1 การศึกษา รวบรวมภูมิปญญาพื้นถิ่น ทบทวน วิเคราะหและสังเคราะหผลงานการวิจัย
และพัฒนาของเฮมพในระยะที่ผานมา ดังนี้
1) ศึกษา รวบรวมภูมิปญญาพื้นถิ่น และสังเคราะหผลงานการวิจัย และพัฒนาเฮมพในระยะที่
ผานมา
2) รวบรวม สรุ ป สั ง เคราะห วิ จั ย และพั ฒ นาของส ว นราชการ และองค ก รพั ฒ นาเอกชน
ยอนหลัง 25 ป โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสายพันธุเฮมพที่มีความเหมาะสมตอ
การสงเสริมแกเกษตรกรในระยะแรกเริ่ม ระยะเวลาปลูก กรรมวิธีการปลูกและวิธีปฏิบัติรักษา การเก็บเกี่ยว
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนวิเคราะหการใชประโยชน ผลิตภัณฑและการตลาดเสนใยเฮมพ
1.6.2 ศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ
1) ศึกษาสภาพแวดลอมและและวิถีชีวิตความเปนอยูของประชากรในพื้นที่โครงการหลวง
โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการพระราชดําริ โครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” และ
พื้นที่อื่นๆ
2) วิเคราะหประเด็น ปญหาและศักยภาพของเกษตรกรในการสงเสริมการปลูกเฮมพ และ
วิเคราะหโอกาสและแนวทางในการพัฒนาการตลาดของเฮมพ ใหสอดคลองกับกระบวนการสงเสริมการ
ปลูกและแปรรูปเฮมพโดยกระบวนการมีสวนรวมในรูปแบบ Focus Group จากตัวแทนของชุมชน จํานวน
6 ครั้ง
1.6.3 ศึกษา วิเคราะหกฎและระเบียบที่เกี่ยวของกับการควบคุมพืชเสพติด และแนวทางการ
ปลูกพืชภายใตระบบควบคุมของรัฐ โดยการศึกษาจากขอบังคับทั้งในประเทศและตางประเทศ และ
ประมวลสังเคราะหแนวทางพัฒนาการสงเสริมการปลูกและแปรรูปเฮมพบนพื้นที่สูงของภาคเหนือ
1.6.4 จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาการปลู ก เฮมพ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2552 – 2556) และ
แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) เพื่อเปนแนวทางใน
การขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเฮมพของประเทศไทย โดยการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ
ขอจํากัด กําหนดยุทธศาสตรในแตละดานตามความเหมาะสม และนําเสนอรางแผนปฏิบัติการพัฒนา
เฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (2553-2557) รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพื่อเปน
เอกสารสําหรับนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1) การศึกษาและสังเคราะหขอมูลตามขอ 1.6.1 และขอ 1.6.2
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2) ประมวลแนวคิดเพื่อจัดทําศักยภาพการพัฒนา โดยการทํา SWOT Analysis ประเมิน
สถานการณ พั ฒ นาเฮมพ ใ นป จ จุ บั น ประเมิ น จุ ด อ อ น จุ ด แข็ ง (ป จ จั ย ภายใน)โอกาสและข อ จํ า กั ด
(ปจจัยภายนอก) รวมทั้งวิเคราะหความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ และความสามารถในการแขงขันเชิง
เปรียบเทียบโดยการระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ (Brain storming) และการจัดประชุมกลุมยอย
รวมกับผูเ ชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของ เพื่ อเสนอแนะทางการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร ตลอดจน
วิเคราะหปจจัยและเงื่อนไขของความสําเร็จในการจัดทํายุทธศาสตรที่ระบุถึงลําดับความสําคัญของแนว
ทางการพัฒนา และมาตรการระยะสั้นและระยะยาว
3) กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และยกรางยุทธศาสตรในแตละดานใหเหมาะสม และ
ครอบคลุมเปาหมายที่สําคัญ คือ การพัฒนาสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ต่ํา และผลผลิตสูง การ
รับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ความเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อสรางมูลคา และสามารถสรางอาชีพ
สรางรายไดใหแกเกษตรกรบนพื้นที่สูง ระบบการปลูกเฮมพที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย และ
ระบบการควบคุ ม การพั ฒ นาด า นการตลาด การบริ ห ารจั ด การ ในการส ง เสริ ม การปลู ก เฮมพ อ ย า ง
เหมาะสม
4) จัดประชุมสัมมนารวมกับสวนราชการและผูมีสวนไดเสีย (stakeholder)เพื่อรับฟงขอคิดเห็น
และปรับปรุงวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร
5) จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทาง แผนงาน/โครงการ และขอเสนอแนะแนวทางการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552 – 2556)
6) จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) โดย
ตรวจสอบความสอดคลองกับยุทธศาสตร จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการโดยประชุมรวมกับผูมี
สวนไดเสีย (stakeholder) และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับพื้นที่และหนวยงานสวนกลาง
7) นําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือระยะ 5 ป (พ.ศ.2552-2556) และ
แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) แกสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ
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บทที่ 2
สถานการณ นโยบาย ยุทธศาสตร และผลการดําเนินการพัฒนาเฮมพที่ผานมา
2.1 สถานการณเฮมพของโลกและของไทยในปจจุบัน
2.1.1 สถานการณการผลิตเฮมพของโลก
ปจจุบันทั่วโลกมีการตื่นตัวในการเสาะหาเสนใยธรรมชาติเพื่อทดแทนเสนใยสังเคราะหกันมาก
ประเทศตางๆ จึงหันมาใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อใชประโยชนจากเสนใยเฮมพ เนื่องจากมี
คุณสมบัติยืดหยุน ทนทาน และแข็งแรงสูง สามารถเจริญเติบโตไดโดยไมตองใชสารเคมีในการกําจัด
ศัตรูพืช เสนใยเฮมพสามารถลอกออกเปนชั้น ๆ คลายหัวหอม แตใหเสนใยยาว จึงสามารถนํามาพัฒนา
ผลิตเปนผาที่บางไดเทาที่ตองการ และยังสามารถซักดวยเครื่องซักผาได นอกจากนี้โครงสรางของเสนใย
ทําใหผาที่ไดสวมใสเย็นสบายในฤดูรอน และอบอุนสบายในฤดูหนาว ดวยคุณสมบัติดังกลาวทําใหเสนใย
เฮมพเริ่มเขามาเปนคูแขงที่สําคัญในตลาดเสนใยธรรมชาติ และคาดวาจะทวีความสําคัญขึ้นอีกในอนาคต
จึงทําใหปริมาณการผลิตไมเพียงพอกับความตองการของตลาดโลก
ป จจุ บัน มี 24 ประเทศ ที่ใ ห ค วามสํา คั ญต อ การใชป ระโยชน จ ากเฮมพ โดยประเทศที่ มี ก าร
ศึกษาวิจัยและผลิตเฮมพในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งไดแก ออสเตรเลีย อินเดีย เบลเยี่ยม อิตาลี แคนาดา เกาหลี
จีน ปากีสถาน ชิลี ฟลิปปนส เอลซาวาดอล โปแลนด อังกฤษ โรมาเนีย รัสเซีย ฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด
เยอรมนี เนเธอรแลนด ฮังการี ยูเครน สหรัฐอเมริกา และไทย
ขณะนี้การปลูกและแปรรูปเฮมพของทุกประเทศ ตองขออนุญาตเพื่อปลูกและครอบครอง รวมทั้ง
มีการตรวจสอบเปนระยะ ทําใหมีตนทุนในการผลิตสูง มีผลใหผูผลิตไดรับผลตอบแทนต่ํา แตกลุมผูผลิต
เฮมพในประเทศสหรัฐอเมริกามีความเห็นวา การผลิตเฮมพยังสามารถกอใหเกิดกําไรได แตเปนการทํา
กําไรแบบคอยเปนคอยไป ซึ่งแนวทางที่จะสงเสริมการผลิตเชิงการคาจะตองมีการอนุญาตใหมีการผลิตใน
เชิงอุตสาหกรรมได
ในตางประเทศมีการใชประโยชนจากเฮมพแทบทุกสวนของตน เชน ใบ เสนใย เปลือก แกนไม
และเมล็ด ไดแก นําใบมาทําปุยพืชสด เสนใยใชประโยชนเพื่อผลิตสิ่งทอตางๆ แกนไมสามารถนํามาผลิต
กระดาษ บอรด และเมล็ดสามารถนํามาสกัดน้ํามัน ผลิตอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสําอาง โดยมีตัวอยาง
สินคาที่สําคัญ ดังนี้
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• ดานสิ่งทอ มีการผลิตเปนเครื่องนุงหมตางๆ เชน เสื้อ กางเกง รองเทา ผาพันคอ เปนตน
• ดานอาหาร ผลิตเปนเครื่องดื่ม น้ํามันพืชสําหรับประกอบอาหาร แปง อาหารเสริมสุขภาพ
เนยเทียม เปนตน
• ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ เชน ครีมบํารุงผิว สบู แชมพู ลิปบาลม เครื่องสําอาง ยา เปนตน
• เฟอรนิเจอร เชน พรม เกาอี้ โตะรับแขก เปนตน
• กระดาษ เชน ถุงชา กระดาษกรองกาแฟ กระดาษชําระ วัสดุบรรจุหีบหอเปนตน
• วัสดุตางๆ เชน สี น้ํามันวานิชรักษาเนื้อไม บอรด เปนตน
• ดานการเกษตร เชน ใชทําปุย ผลิตเมล็ดพันธุรับรอง อาหารสัตว เปนตน
(1) สถานการณการผลิตและตลาดเมล็ดเฮมพ
Vantreese (1998) ไดศึกษาปริมาณผลผลิตเมล็ดเฮมพของโลก ตั้งแตป ค.ศ. 1980 – 1997
และศึกษาขอมูลเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดเฮมพของโลก พบวา ปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยของโลก ตั้งแตป 1981
ถึงป 1997 มีปริมาณการผลิตเมล็ดเฮมพเพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการผลิตเมล็ดเฮมพระหวาง
ประเทศจีนและประเทศฝรั่งเศส พบวา ชวงแรกระหวางป 1980 – 1981 ผลผลิตเมล็ดเฮมพของประเทศฝรั่งเศสมี
ปริมาณมากกวาจีน หลังจากนั้นประเทศจีนมีปริมาณผลผลิตเมล็ดเฮมพมากกวาฝรั่งเศสและมีปริมาณเพิ่มขึ้น
จนถึงป 1997 สวนปริมาณการผลิตเมล็ดเฮมพของประเทศฝรั่งเศสนั้นคอนขางมีปริมาณคงที่ แตปริมาณการ
ผลิตเมล็ดเฮมพของตลาดโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นนับจากป 1980 – 1997 โดยปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นนอยกวา
ปริมาณการผลิตของประเทศจีน ดังภาพที่ 2.1

จีน

โลก
ฝรั่งเศส

ที่มา : Vantreese (1998)
ภาพที่ 2.1 ขอมูลผลผลิตเมล็ดเฮมพของโลก และขอมูลผลผลิตเปรียบเทียบระหวางประเทศฝรั่งเศส และประเทศจีน
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หลังจากป ค.ศ. 1980 ปริมาณการสงออกเมล็ดเฮมพมีปริมาณไมสม่ําเสมอ ประเทศจีน
เริ่มมีการผลิตและสงออกเมล็ดเฮมพที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับประเทศทางสหภาพยุโรป
มีความตองการเมล็ดพันธุเฮมพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใชสําหรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเฮมพที่เพิ่มขึ้น จึง
ทําใหปริมาณการสงออกเมล็ดเฮมพของประเทศจีนมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 มูลคาการสงออกเมล็ดเฮมพของประเทศจีน (Vantreese,1998)
สําหรับตลาดเมล็ดเฮมพของโลก พบวา ปริมาณการผลิตเมล็ดเฮมพของโลกลดลงตั้งแตป
ค.ศ. 1967 จนถึงป 1998 มีประมาณ 33,000 เมตริกตันตอป ซึ่งประเทศจีนเปนประเทศที่มียอดการผลิต
และมีปริมาณการสงออกเมล็ดเฮมพมากที่สุด ประมาณ 75% ของปริมาณเมล็ดเฮมพของโลก รองลงมา
คือ ประเทศฝรั่งเศส และชิลี ตามลําดับ โดยพบวาเมล็ดเฮมพสวนใหญนํามาใชผลิตเปนน้ํามันและอาหาร
สวนในประเทศฝรั่งเศสมีการผลิตเมล็ดเฮมพรองลงมาจากประเทศจีน โดยการผลิตเมล็ดพันธุ
เฮมพของฝรั่งเศสมีกฎหมายกําหนดวาสายพันธุเฮมพที่ใชปลูกจะตองเปนสายพันธุที่มีปริมาณสาร THC ต่ํา

ภาพที่ 2.3 สถิติการตลาดเมล็ดเฮมพของโลกที่มา (Vantreese, 1998)
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(2) การผลิตและตลาดเสนใยเฮมพของโลก
ในป ค.ศ. 1997 มีการผลิตเสนใยเฮมพทั่วโลกประมาณ 55,500 เมตริกตัน ซึ่งพบวา ประเทศ
จีนมีการผลิตเสนใยเฮมพมากที่สุด รองลงมา คือ ประเทศเกาหลีใต และประเทศรัสเซีย ตามลําดับ ดังภาพที่ 2.4
ซึ่งในแตละประเทศมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตเฮมพ โดยประเทศเหลานี้สามารถผลิตเฮมพไดโดยไมผิด
กฎหมาย โดยเกษตรกรในประเทศจีน รัสเซีย ยูเครน โรมาเนีย และสหภาพยุโรป ตางก็ไดรับการสนับสนุนในการ
ผลิตเฮมพจากรัฐบาล

ที่มา : Vantreese (1998)
ภาพที่ 2.4 สถิติการตลาดของเสนใยและสิ่งทอที่ผลิตจากเฮมพ
การสงออกเสนใยเฮมพของโลกมีปริมาณที่ลดลง โดยในป ค.ศ. 1960 มีปริมาณสงออก
ประมาณ 12 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา จนถึงป 1996 จะมีปริมาณการสงออกลดลงเหลือประมาณ 3.4
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (ภาพที่ 2.5) ในระยะเวลา 35 ป พบวา ปริมาณการสงออกเสนใยเฮมพลดลงจาก
45.6 เมตริกตัน เหลือ 1.9 เมตริกตัน โดยพบวาปริมาณการสงออกของโลกในป 1980 เปนปริมาณการ
สงออกที่เพิ่มขึ้นของสหภาพโซเวียต
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ภาพที่ 2.5 ปริมาณการสงออกของเสนใยและสิ่งทอเฮมพของโลก (Vantreese, 1998)
ตลาดสงออก พบวา สวนใหญเสนใยและสิ่งทอเฮมพสงออกมาจากสหภาพยุโรปและ
ประเทศแถบยุโรปตอนเหนือ ในขณะที่ผลผลิตจากประเทศจีนสวนใหญผลิตเพื่อใชภายในประเทศ ซึ่งเมื่อ
ไมนานมานี้ประเทศแถบยุโรป โดยเฉพาะประเทศสวิสเซอรแลนด อังกฤษ และเยอรมัน ไดเพิ่มปริมาณการ
สง ออกเสน ใยและสิ่ง ทอเฮมพ โดยทั้ง หมดนี้มี การนํา เขามาเพื่อเพิ่ม มู ลคา แล ว จึง ส ง ออกจากไปจาก
ประเทศโซเวียตและประเทศแถบยุโรปเหนือ ดังภาพที่ 2.6

ที่มา : Vantreese (1998)
ภาพที่ 2.6 ปริมาณการสงออกของเสนใยและสิ่งทอเฮมพของโลก
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(3) การคาเสนใยเฮมพของโลก
สหภาพยุโรปนําเขาเสนใยและสิ่งทอเฮมพในปริมาณมาก ประมาณ 70% ของยอดการ
นําเขาเสนใยและสิ่งทอเฮมพทั่วโลก ซึ่งสหภาพยุโรป ประกอบดวย อังกฤษ สเปน ตุรกี เยอรมัน เบลลักซ
และฮังการี ดังภาพที่ 2.7

ที่มา : Vantreese (1998)
ภาพที่ 2.7 ปริมาณการนําเขาของเสนใยและสิ่งทอเฮมพของโลก
2.1.2 สถานการณการผลิต การแปรรูป และการตลาดเฮมพของประเทศไทย
(1) สถานการณการผลิตของไทย
ปจจุบันเกษตรกรที่เพาะปลูกเฮมพและใชประโยชนจากเฮมพสวนใหญเปนชาวเขาเผามง
โดยปลูกเพื่อใชสอยในครัวเรือนไดแก เสื้อผา และเครื่องนุงหม โดยปลูกบนพื้นที่สูงหรือไหลเขาพื้นที่ปลูกมี
สภาพอากาศเย็น ซึ่งชวยสงเสริมใหผลผลิตสูงและเสนใยมีคุณภาพดี ยกเวนชาวเขาเผามงที่อําเภอพบพระ
และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ที่ปลูกเฮมพและแปรรูปผลิตภัณฑภายใตการดูแลของศูนยศิลปาชีพพิเศษใน
พื้ น ที่ ร ะดั บ ความสู ง ไม ม ากนั ก ซึ่ ง เกษตรกรปลู ก เฮมพ แ ล ว นํ า มาป น เส น ใย ทอผ า ใยเฮมพ เพื่ อ ผลิ ต
เครื่องนุงหมตามวัฒนธรรมที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งนอกจากจะผลิตเพื่อใชเปนเครื่องนุงหม
ในครัวเรือนแลว ที่เหลือยังผลิตสงจําหนายผานไปยังสวนราชการที่ชวยรับซื้อ เชน ศูนยศิลปาชีพพิเศษ
กรุงเทพฯ มูลนิธิโครงการหลวง หรือจําหนายใหญาติพี่นองที่อยูตางประเทศ และจําหนายทั่วไปดวย
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โดยทั่วไปชาวเขาเผามงที่อาศัยอยูในพื้นที่สูงของภาคเหนือ เพาะปลูกเฮมพในพื้นที่ขนาด
เล็ก เพื่อนําเสนใยมาใชในพิธีกรรมที่และนํามาทอผาใยเฮมพสําหรับสวมใสในครัวเรือน ปจจุบันชาวเขา
เผามงสวนใหญเลิกการเพาะปลูกเฮมพแลว เนื่องจากขั้นตอนการแปรรูปที่ซับซอนและยุงยากและผิด
กฎหมาย อยางไรก็ตามชาวเขาเผามงดังกลาวยังคงมีความตองการที่จะปลูกเฮมพอยู หากสามารถปลูกได
อยางถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อใชเสนใยเฮมพตามจารีตประเพณี สําหรับชาวเขาเผาอื่นไมมีการปลูก
เฮมพ ปจจุบันไมมีขอมูลสถิติเกี่ยวกับการผลิตใยเฮมพที่ดําเนินงานโดยหนวยงานใดๆ เนื่องจากเปนการ
ผลิตของเกษตรกรเพื่อใชในครัวเรือนเทานั้น ถือวาไมมีการผลิตเพื่อจําหนายในลักษณะพืชเศรษฐกิจ และมี
ปญหาขอกฎหมายพืชเสพติด จึงไมมีการสงเสริมการเพาะปลูกในวงกวาง
(2) การนําเขาเสนใยและผลิตภัณฑจากใยเฮมพของไทย
แหลงนําเขาหลักวัตถุดิบเฮมพของประเทศไทย อยูที่ดานชายแดนไทย-ลาว บานฮวก
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จากขอมูลสถิติในชวงเดือนกันยายน 2549 – กันยายน 2550 พบวา มีมูลคา
นําเขาเฮมพจากลาว ประมาณ 4,268,000 บาท/ป (ขอมูลจากที่วาการอําเภอภูซาง จ.พะเยา, 2550)
ปริมาณนําเขาเฮมพโดยเฉลี่ยเปนผาทอ ประมาณ 7,000 -10,000 มวน/เดือน และเสนใยประมาณ 5,000
กก./เดือน (ขอมูลจากการสัมภาษณผูนําเขาวัตถุดิบรายใหญ, 2550)
(3) การแปรรูปเสนใยเฮมพของไทย
ผูนําเขาเฮมพไดนําวัตถุดิบมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ตามความตองการของตลาด
หลากหลายชนิด ดังนี้
(3.1) นําเขาผาทอผืนที่ทอโดยใชกี่เอว มีหนาผาแคบ โดยนําเขาเปนมวนๆ และนํามา
ตัดเย็บเสื้อผาและเครื่องใชตางๆ และบางสวนไดนํามายอมสีกอนแลวจึงนํามาแปรรูปตอไป
(3.2) นําเสนใยมาทอเปนผาผืน ทั้งการใชใยเฮมพลวนหรือชนิดผสมฝาย นอกจากนี้ ยัง
มีการนํามาแปรรูปเปนผาบาติก แลวนําผาทอดังกลาวมาตัดเย็บเปน เสื้อผา กระเปา หมวก เข็มขัด ปลอก
หมอน เปนตน
(3.3) นําเสนใยมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑจักสาน เชน เสื่อ ที่รองของรอน เบาะรองนั่ง
เฟอรนิเจอร เปนตน โดยใชเปลือกตนเฮมพที่แกซึ่งเปนตนที่มีดอกตัวผู มีอายุประมาณ 7 เดือน เนื่องจาก
เสนใยจะมีความเหนียวกวา
(3.4) การนําเสนใยมาถัก เพื่อแปรรูปเปนเสื้อผา หมวก กระเปา เปนตน
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โดยผลิตภัณฑจากใยเฮมพดังกลาว ผูผลิตออกแบบเองบางสวน และบางสวนลูกคาที่มาสั่ง
สินคานําแบบมาใหเพื่อผลิตตามแบบ ซึ่งชาวตางชาติสวนใหญเนนแบบที่มีความเรียบงายและใชไดทุกโอกาส
(4) การตลาดเฮมพของไทย
วัตถุดิบที่นําเขา มี 2 รูปแบบ ไดแก เสนใยเฮมพ มีลักษณะเปนใจ เสนใยอุตสาหกรรม
จากจีน และผาเฮมพเปนผืน ลูกคาหลักของตลาดแปรรูปเสนใยสวนใหญจะเปนคนไทยประมาณรอยละ 80
ในขณะที่ลูกคาหลักผาเฮมพแปรรูปเปนผืนจะเปนชาวตางชาติประมาณรอยละ 60 (ภาพที่ 2.8)

ภาพที่ 2.8 ชองทางการตลาดใยเฮมพในประเทศไทย
วัตถุดิบที่นําเขาโดยมีพอคาคนกลางเปนผูรวบรวมนําเขาทางชายแดนไทย-ลาว บานฮวก
อําเภอภูซาง จ.พะเยา และสวนหนึ่งรวบรวมวัตถุดิบจากชาวเขาเผามงภายในประเทศ ทั้งนี้ ผูนําเขาวัตถุดิบ
นําสินคาสวนหนึ่งมาแปรรูปเองเพื่อขายสงและขายปลีกไปยังผูบริโภคทั้งชาวไทยและตางประเทศ สินคา
อี ก ส ว นหนึ่ ง กระจายต อ ให กั บ ร า นค า บริ เ วณตลาดวโรรส จั ง หวั ด เชี ย งใหม จากนั้ น มี ผู ผ ลิ ต รายอื่ น ๆ
ทั้งในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดอื่นๆ เชน กรุงเทพฯ เชียงราย เปนตน มาซื้อวัตถุดิบที่ทําจากเสนใยเฮมพ
เพื่อนําไปแปรรูปสําหรับขายสงและขายปลีกตอไป ทั้งนี้ตลาดวโรรสถือเปนตลาดวัตถุดิบใยเฮมพที่สําคัญ
ภายในประเทศ ซึ่งจากการสืบราคาขายสงวัตถุดิบ มีดังนี้
ราคา เสนใย
เสนใยโรงงาน เบอร 12, 16, 18
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ผาทอเปนมวน

200 -500

บาท/มวน

โดยราคาของผาทอเฮมพขึ้นอยูกับคุณภาพ ความยาว ความกวางของผา โดยขนาดของ
ผาทอฮมพสวนใหญเปนผาหนาแคบ เนื่องจากชาวเขาทอโดยใชกี่เอว ความกวางไมมาตรฐาน โดยกวาง
ตามขนาดเอวของผูทอ
ลู ก ค า ต า งประเทศที่ ม าซื้ อ สิ น ค า แปรรู ป จากเส น ใยเฮมพ ใ นประเทศไทย ได แ ก
ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดา เยอรมัน เปนตน โดยมีตลาดหลัก ไดแก ญี่ปุน แคนาดา ซึ่งโดยมากแตละ
ประเทศมักมีรสนิยมที่แตกตางกัน ดังนี้
• ประเทศญี่ปุนซื้อเสนใยและผาทอ โดยชอบสีธรรมชาติ เรียบงาย งานฝมือ
• ประเทศจาไมกา ชอบโทนสีสดใส เขียว เหลือง แดง เปนสีหลัก
• ประเทศสหรัฐอเมริกา สวนใหญชอบสีฟาและสีเลือดหมู
• ประเทศแถบยุโรป ชอบสีธรรมชาติ สีเอิรธโทน
• ประเทศออสเตรเลีย สวนใหญชอบสีธรรมชาติ คลายๆ ยุโรป
2.2 แนวพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนียเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 พระราชทานแก
คณะรัฐมนตรีและผูเขาเฝาฯ ถวายพระพร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เกี่ยวกับปญหาที่ทรงพบ ในคราวเสด็จ
ไปแมฮองสอน ที่ตนกัญชง จัดเปนพืชเสพติดเชนเดียวกับกัญชา ทั้งที่เกษตรกร ชาวเขา ปลูกและใชประโยชนใน
การนํามาทอเปนเสื้ อผา ตั้งแต สมั ยโบราณ และในคราวเสด็ จทรงงานพื้นที่ ลุมน้ํ าหวยแมเกี๋ ยง ต. เมืองนะ
อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2546 ก็ไดทรงมีพระราชเสาวนียเกี่ยวกับเฮมพวา “…โดยเฉพาะ
กัญชง ใหพิจารณาขอดี และตัดสิ่งที่ไมเปนประโยชนออกไป ก็จะสงเสริมใหเปนพืชเศรษฐกิจได
เพราะใหเสนใยที่มีคุณภาพ…” และหลังจากนั้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2547 ในคราวเสด็จเยือนพสกนิกรใน
พื้นที่ดอยผาหมน จ. เชียงราย และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2548 ที่ จ.เชียงราย ก็ไดทรงมีพระราชเสาวนีย
เกี่ยวกับเฮมพอีกเชนกัน ความวา “… สมควรศึกษาและสงเสริมใหเกษตรกรชาวเขาปลูกกัญชง เพื่อใช
เสนใยผลิตเครื่องนุงหม และจําหนายเปนรายได..”
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2.3 นโยบายและยุทธศาสตรสําคัญเกี่ยวกับเฮมพ
2.3.1 นโยบายการพัฒนาเฮมพที่สําคัญของไทย
ภาครัฐไดมีนโยบายในการควบคุมยาเสพติดมาตั้งแตป พ.ศ.2519 นายธานินทร กรัยวิเชียร
นายกรั ฐมนตรีในขณะนั้น ไดมีนโยบายที่จะปองกันและปราบปรามการคาและการเสพยาเสพติ ดอยาง
เขมงวด จึงไดมีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 โดยในมาตรา 5 ไดกําหนดใหมี
คณะกรรมการป องกั นและปราบปรามยาเสพติด เรียกยอว า ป.ป.ส. โดยมี นายกรัฐมนตรีเป นประธาน
กรรมการ กรรมการประกอบด ว ย รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหม รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
สาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรม
ศุลกากร เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหกคน โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนกรรมการและเลขานุการ
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมยาเสพ
ติดใหโทษ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทยหรือ
ผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรมตํารวจหรือ
ผูแทน อธิบดีกรมอัยการหรือผูแทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือแทน
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูทรงคุณวุฒิอื่นอีก
ไมเกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและ
เลขานุการและหัวหนากองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ มีหนาที่หลักในการใหความเห็นตอรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนด รวมทั้งให
ความเห็นชอบใบผูอนุญาต การสั่งพักใชใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต ใหความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อ
วางระเบียบปฏิบัติราชการในการประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติ ด และกระทรวงทบวงกรมอื่ น ให ค วามเห็ น ชอบต อ รั ฐ มนตรี ใ นการอนุ ญ าตให ผ ลิ ต จํ า หน า ย
นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 และในประเภท 5และคณะกรรมการ
อาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายโดยการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม
สําหรับกฎหมายดังกลาวยังหามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความเห็นชอบของ
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คณะกรรมการเปนรายๆ ไป การมียาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ไวในครอบครองมี
ปริมาณตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป ใหถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย การขออนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ป 2544 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ เสนอใหมีการปลูกเฮมพโดยมีหลักการวา หาก
จะปลูกเฮมพตองมีมาตรการควบคุมมิให THC เกินปริมาณที่กําหนดตามมาตรฐานสากล (< 0.3%) เพื่อให
เปนพืชเศรษฐกิจอยางแทจริง และไมเปนพืชที่เพิ่มปญหายาเสพติด
ป 2546 มีขอสรุปเพื่อเสนอกรอบแนวทางการอนุญาตใหผลิตเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจตอ คือ
(1) มีการกําหนดกรอบการใชประโยชนจากเฮมพเพื่อเปนพืชเศรษฐกิจ โดยในเบื้องตนจะ
พิจารณาเฉพาะการใชประโยชนจากเสนใย ไมรวมถึงการผลิตเมล็ดเพื่ออุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องสําอาง เวนแต
การเพาะพันธุเมล็ดเพื่อใชในกระบวนการปลูกของผูรับอนุญาตเทานั้น ทั้งนี้ ผูรับอนุญาตมีหนาที่ควบคุมทุกขั้นตอน
ของการผลิตใหเปนไปตามมาตรการที่กําหนด โดยภาครัฐจะเปนผูกํากับดูแลอีกชั้นหนึ่ง
(2) ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต
• กรณีของหนวยราชการและโครงการหลวง ให สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา นําเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษพิจารณาใหความเห็นชอบเปนรายๆ ไป
• กรณีของนิติบุคคลซึ่งเปนภาคเอกชน เห็นสมควรใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ในระดับนโยบายกําหนดแนวทางการควบคุม
เฮมพเปนพืชเศรษฐกิจตามแผนภูมิมาตรการที่กําหนด
ป 2547 มีขอสังเกตใน 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 หากมีการสงเสริมจะตองมีการแกไข พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 และ
กฎระเบียบอื่นๆ
ประเด็นที่ 2 หากมีการอนุญาต อาจไมสอดคลองกับแนวทางของรัฐบาลในการประกาศทํา
สงครามกับยาเสพติด
ประเด็ นที่ 3หากมี การอนุ ญาต จะเป นการล อแหลมมากกั บการแอบปลู กยาเสพติ ด
ประเภทอื่นปะปนกับเฮมพ ประกอบกับการปลูกโดยชาวเขาเผาตางๆ และปลูกในบริเวณที่เขาไปตรวจสอบไดยาก
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ประเด็นที่ 4 หากมีการอนุญาตใหปลูกอยางถูกตองตามกฎหมาย ในขณะที่การหามปลูก
กัญชายังคงมีอยูจะทําใหการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจในการตรวจสอบ จับกุมและสอบสวนเพื่อหาผูกระทํา
ความผิดลําบากขึ้น เนื่องจากเฮมพกับกัญชามีความแตกตางกันนอยมาก
ประเด็นที่ 5 อยางไรก็ตาม เนื่องจากเรื่องดังกลาว เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในโครงการขุนวาง สนับสนุนใหชาวเขามีรายไดเสริม จากงานหัตถกรรมพื้นบานจากเสนใยเฮมพ
ประกอบกับปจจุบัน สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จไปสงเสริมใหชาวเขาปลูกตนเฮมพเพื่อนํา
ใยเฮมพมาผลิตเสื้อผา กระเปา เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงเปนเรื่องที่ตองระมัดระวังการใชดุลยพินิจในการอนุญาต ทั้งนี้
อาจจํากัดเขตการสงเสริมการปลูกเฮมพอยางเครงครัด และตองพิจารณาผลกระทบอื่นๆ ประกอบดวย โดยอาจ
ตั้งคณะทํางานที่ประกอบดวยหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด สภาความมั่นคงแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ พิจารณาเพื่อความรอบคอบ
อีกครั้งหนึ่ง
ป 2548 ตอมาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดใหความสําคัญ
ในการปลูกเฮมพในเชิงเศรษฐกิจ จึงสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย เนื่องจากเห็นวาเฮมพเปนพืชที่มีศักยภาพและมี
ประโยชนสามารถนําไปผลิตสินคาไดหลากหลายชนิด ประกอบกับไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ใหหารือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางในการดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาเฮมพของไทย ใหสามารถสงเสริมเปน
พืชเศรษฐกิจไดตามพระราชประสงคของ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงไดหารือรวมกับมูลนิธิ
โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเฮมพ วิเคราะหโอกาส และหาแนวทางในการสงเสริมการปลูกเฮมพสูเกษตรกรบนพื้นที่สูง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หารือรวมกับ
สวนราชการที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อหา
แนวทางในการกําหนดมาตรการพัฒนาและสงเสริมเฮมพใหสามารถดําเนินการผลิตในเชิงพาณิชย หรือเปน
รายไดใหแกเกษตรกรรายยอย ซึ่ง สศช. ประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่และนักวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง เจาหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมวิชาการเกษตร) และกระทรวง
สาธารณสุข และไดสรุปผลการหารือในขั้นตนใหนายกรัฐมนตรีทราบ ดังนี้
การควบคุมดานกายภาพ เฮมพและกัญชานั้น มีขอแตกตางทางกายภาพที่ชัดเจน ทั้ง
ดานขนาดความสูง และลักษณะของใบ โดยเฮมพจะมีขนาดสูงกวา 2 เมตร และมีใบขนาดใหญกวากัญชา
ซึ่งจะสามารถควบคุมตามลักษณะทางกายภาพได
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การควบคุมดานระยะเวลาการปลูก โดยหากจะสงเสริมใหมีการผลิตเฮมพ เพื่อนํามา
เปน วั ตถุดิบ ในการทํา เสน ใย จะสามารถอนุญ าตใหป ลูกได ในช ว งเดือ นมิ ถุ น ายน - สิง หาคม โดยใช
ระยะเวลาประมาณ 90 วัน โดยสวนใหญเฮมพจะเริ่มออกดอกในชวงตนฤดูหนาว หรือชวงเดือนตุลาคม –
พฤศจิกายน
การควบคุมโดยการแยกแหลงผลิต การสงเสริมการผลิต ทั้งในดานการผลิตเสนใย
และการผลิตเมล็ดพันธุ รัฐควรเปนผูดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ ในพื้นที่ที่ควบคุมโดยรัฐอยางเขมงวด
การควบคุมโดยพันธุ จากวารสารการวิจัยของนานาชาติ พบวา มีหลายประเทศที่
สงเสริมการปลูกพืชเฮมพในเชิงพาณิชย เชน แคนาดา ฮังการี และจีน เปนตน โดยเฮมพจะมีมากกวา 50
สายพันธุ และบางสายพันธุมีสารเสพติด (THC) ต่ํากวารอยละ 0.3 ซึ่งเปนระดับที่ไมถือวาเปนพืชเสพติด
โดยจะแตกตางจากกัญชา ที่มีสารเสพติด รอยละ 1-10 ซึ่งในขณะนี้ทางมูลนิธิโครงการหลวงไดรวมกับ
มหาวิทยาลัยแมโจ ดําเนินการวิเคราะหทางเคมีของเฮมพ จํานวน 12 สายพันธุ 21 ตัวอยาง เพื่อตรวจสอบ
ระดับสารเสพติด โดยคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2548 ซึ่งหากพบวา มีสายพันธุใดที่มีระดับ
สารเสพติด ต่ํากวารอยละ 0.3 สายพันธุดังกลาว สามารถนํามาขยายการผลิตในเชิงพาณิชยไดตอไป ซึ่ง
สศช. จักไดติดตามผลการวิจัย และรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงสาธารณสุข จัดทํา
แนวทางการพัฒนาสงเสริมเฮมพในเชิงพาณิชย ตอไป
สํานักงานคณะกรรมการติดตามและประสานงานตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (คตส.)
สรุปแนวทางในการสงเสริมและควบคุมการปลูกเฮมพ ดังนี้
(1) เฮมพและกัญชาเปนพืชในวงศ CANNABACEAE แตชื่อทางพฤกษศาสตรตางกัน
เฮมพ ชื่อวา Cannabis sativa L. subsp sativa สวนกัญชา ชื่อวา Cannabis sativa L. subsp indica
ชาวบานเรียกชื่อตามประโยชนที่ใช กลาวคือ เฮมพหมายถึงพืชที่ใชในการถักทอ สวนกัญชาหมายถึงพืชที่
ปลูกเพื่อใชเปนยาเสพติด ซึ่งพืชทั้งสองชนิดมีลักษณะลําตนสูงแตกตางกันเล็กนอย
(2) ตางประเทศจําแนกกัญชาจากเฮมพ ดวยขอมูลทางสันฐานวิทยาและพฤกษเคมี เฮมพ
ถูกจัดเปน Hemp คือพืชวัสดุสิ่งทอ ไมจัดเปนยาเสพติด นักวิชาการไทย พบวา สวนประกอบของตนเฮมพมี
ประโยชน ทั้ง ในการใชเ ปน อาหาร เปน วั สดุ สิ่ง ทอ ทํา กระดาษ ใช เปน วัสดุชีว ภาพ มีคุณคา จั ดเปน พืช
เศรษฐกิจได
(3) กฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรง คือ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 และพรบ.วัตถุที่ออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 ใหพืชวงศ CANNABACEAE ที่มีคํานําหนาชื่อวา Cannabis ทุกชนิด
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เปนพืชเสพติด โดยไมแยกลักษณะเฉพาะของพืชทั้ง 2 ออกจากกัน ทั้งยังมีขอบังคับของสวนราชการอื่นใน
เรื่องที่เกี่ยวของ เชน เรื่องอาหารและยา การปราบปรามยาเสพติด และการฟอกเงิน จึงควรแก พรบ. ทั้งสอง
ฉบับใหแยกพืชทั้งสองชนิดออกจากกัน
(4) การควบคุมการปลูกและเก็บเกี่ยวเฮมพใหเกิดประโยชนตอประเทศมีประเด็นสําคัญที่
ควรกําหนดแนวทางการควบคุม ไดแก
(4.1) การจัดระบบพื้นที่ควบคุม (Zoning) ใหสามารถทําการตรวจสอบไดทั่วถึง และทุกเวลา
(4.2) การควบคุมพันธุพืชแจกจายใหไดทั้งพืชที่เพาะปลูกจริงและการประกันผลผลิต
(4.3) การปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องความสัตยซื่อของเกษตรกรและสมาชิกองคกรที่เกี่ยวของ
(4.4) การทําระบบขอมูลการบริหารจัดการกลุมเกษตรกร สรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว
(4.5) การประชาสัมพันธขาวสารที่ทันสมัยอยางกวางขวางรวดเร็วตอเนื่อง เพื่อใหโลกสากลรับรู
(4.6) หนวยงานเกี่ยวของ ไดแก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรมปาไมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม ปปส.ภาคเหนื อ สํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา องค การสวนพฤกษศาสตร
กองทัพภาคที่ 3 ตํารวจตระเวนชายแดน ศูนยเทคโนโลยี โลหะและวัสดุแหงชาติ (MTECH) และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ป 2548 เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดมีคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 82/2548 แตงตั้งคณะทํางานศึกษาเกี่ยวกับเฮมพ โดยมี
เหตุผลวา ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มีดําริใหพิจารณาหาแนวทางในการสงเสริมการปลูกเฮมพ เพื่อให
เกษตรกรใชในการทอผาใหเปนพืชเศรษฐกิจ สนองตามแนวพระราชดําริ ซึ่งจะตองศึกษาแนวทางวาจะตอง
ดําเนินการ มี มาตรการและปรับปรุงแกไขกฎหมายอยางไร เพื่อนํา มาใชท อผาอยางจริง จัง โดยมีนาย
อรรณพ ลิ ขิ ต จิ ต ถะ ที่ ป รึ ก ษาด า นกฎหมาย เป น ประธานคณะทํ า งาน มี ค ณะทํ า งาน อี ก 6 ท า น โดย
คณะทํางานฯ ดังกลาวมีหนาที่ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห ขอมูล เฮมพ ในดานตางๆ เสนอแนวทางการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเฮมพ และจัดทํารายงานนําเสนอผูบริหาร
ป 2549 มีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑและควบคุมการปลูกเฮมพ ตาม
คําสั่งที่ 9/2549 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2549 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปนประธาน อนุกรรมการ
ประกอบดวย ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผูแทนจากกรมการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
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ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด ผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน ผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เภสัชกร
กองควบคุมวัตถุเสพติดที่ผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติดมอบหมาย เปนอนุกรรมการและเลขานุการ เภสัชกร
กองควบคุ มวั ตถุ เสพติ ดที่ ผู อํ านวยการกองควบคุ มวั ตถุ เสพติ ดมอบหมาย 2 ท าน เป นอนุ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้มีหนาที่พิจารณากําหนดหลักเกณฑ เพื่อการอนุญาตใหปลูกเฮมพ
ตรวจสอบและควบคุมการปลูกเฮมพของผูรับอนุญาตและอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย โดยจะพิจารณา
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ มาตรา 26 คือ หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเปนรายๆ ไป การมียาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 ไวในครอบครองมีปริมาณตั้งแต
สิบกิโลกรัมขึ้นไป ใหถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย โดยในการขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งการดําเนินงานของกรรมการชุดนี้ ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการราง
กฎกระทรวงเพื่อแกไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับเฮมพ
2.3.2 แนวทางการสงเสริมเฮมพตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) กําหนดวัตถุประสงค
สําคัญในการเพิ่มศักยภาพของชุมชน เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหาความ
ยากจนอยางบูรณาการ นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
และการสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพอีกดวย ซึ่งเมื่อพิจารณาเฮมพ ซึ่งเปนพืชดั้งเดิมที่
ชาวเขาเพาะปลูกและใชประโยชนมายาวนาน มีการรักษาสายพันธุเฉพาะทองถิ่นดวย
จึงถือไดวาการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและสงเสริมปลูกเฮมพ ตลอดจนการปรับปรุงขอกฎหมาย
ที่จะนําไปสูการสงเสริมการเพาะปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมอยางเหมาะสม จึงเปนการดําเนินงานที่
นอกจากจะยังเปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 อีกดวยเปนการสนองพระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ โดยการขับเคลื่อนการ
สงเสริมการปลูกเฮมพบนพื้นที่สูงใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง
ตลอดจนการจัดทําเปนแผนปฏิบัติการสงเสริมการเพาะปลูกเฮมพบนพื้นที่สูง ที่ควรมีระยะเวลาดําเนินการ
ตอเนื่องอยางนอย 5 ป
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2.3.3 แผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
(พ.ศ.2552-2556)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบน
พื้นที่สูง (พ.ศ.2552-2556) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรที่มีวิสัยทัศน “มุงพัฒนา
เฮมพเชิงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการสรางมูลคา สรางงาน สรางรายไดใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงสามารถปลูก
เฮมพไดอยางถูกตองภายใตระบบการควบคุมที่เหมาะสม” และมีวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของการ
พัฒนาเฮมพที่สอดคลองตอนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ใน 4 ประการ ดังนี้
(1) เพื่อพัฒนาสายพันธุเฮมพใหมีปริมาณสาร THC ต่ํา และมีคุณภาพผลผลิตที่ดีเหมาะสม
สําหรับสภาพแวดลอมของประเทศไทย
(2) เพื่อผลิตและรับรองเมล็ดพันธุเฮมพที่มีปริมาณสารเสพติดต่ํา
(3) เพื่อใหมีผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาเพิ่มจากเฮมพ ในการสรางอาชีพและรายไดใหแก
เกษตรกร
(4) เพื่อใหมีระบบการสงเสริมเฮมพ ภายใตระบบการควบคุมโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
แผนยุทธศาสตรฯ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เปนยุทธศาสตรที่มุงศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาสายพันธุเฮมพที่ดี มีปริมาณสารเสพติด โดยเฉพาะอยางยิ่งสาร Tetrahydrocanabinal (THC)
ต่ํา โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ การนําเขาเมล็ดพันธุจากตางประเทศ เพื่อทดสอบเปรียบเทียบ และปรับปรุง
สายพันธุ ตลอดจนการศึกษาวิจัยวิธีการเขตกรรมที่เหมาะสม การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย
การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเมล็ด และการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากสวนอื่นๆ
ยุทธศาสตร ที่ 2 การสงเสริมการปลูกและการสร างมูล คาเพิ่ม เปนยุ ทธศาสตรที่
มุงเนนใหเกิดการสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมตามกฎหมาย และการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากเสนใยทั้งเพื่อใชประโยชนในครัวเรือนและการผลิตเพื่อจําหนายเปนรายไดของครัวเรือน โดยพัฒนา
กระบวนการสงเสริมเกษตรกรเขาสูระบบกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเสนใยภายใตระบบการควบคุม ที่เชื่อม
ตอไปถึงระบบตลาด รวมทั้งพัฒนาขั้นตอน ขอกําหนด และกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการอนุญาต การ
กํากับและดูแลใหเกิดระบบการสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุม ตลอดจนกําหนดหนวยงาน
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ที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนพันธุ การรับรองพันธุ และควบคุมเมล็ดพันธุเฮมพสําหรับใชในกระบวนการ
สงเสริม
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความรวมมือระหวางประเทศ มุงเนนการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับตางประเทศที่มีการผลิตเฮมพเชิงเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดการดําเนินการทั้งทางดานการผลิต
และการคารวมกันอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ มุงเนนการขับเคลื่อนการพัฒนาเฮมพดวยกระบวน
กํากับดูแล การสงเสริมการปลูก และการพิจารณาขอกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบตางๆ โดยการจัดใหมี
กลไกการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเฮมพ และกําหนดกฎระเบียบและขอกฎหมายที่สําคัญ
2.4 ผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับเฮมพในระยะที่ผานมา
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางกําหนดมาตรการในการพัฒนาและ
สงเสริมการปลูกเฮมพใหสามารถผลิตเพื่อเปนรายไดเสริมแกเกษตรกรรายยอย มีประเด็นที่สําคัญ ที่จะตอง
พิจารณาปรับปรุงคือ เฮมพยังถือเปนพืชเสพติดตามกฎหมาย จึงจําเปนที่จะตองศึกษาแนวทางสงเสริมการ
เพาะปลูกภายใตระบบการควบคุมของรัฐ ไมมีการรับรองสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ต่ํา รวมทั้งไมมี
เมล็ดพันธุที่มีมาตรฐาน จนเปนที่ยอมรับไดตามกฎหมาย ตลอดจนไมมีวิธีการเขตกรรมและวิธีการแปรรูปที่มี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อชวยลดตนทุนแกเกษตรกร รวมทั้งขาดขอมูลการตลาดของผลิตภัณฑเฮมพรูปแบบตางๆ ซึ่ง
ทุ กประเด็ นล วนต องการการศึ กษาวิ จั ยและพั ฒนา สศช. จึ งได จั ดประชุ มร วมกั บ มู ลนิ ธิ โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ องคการสวน
พฤกษศาสตร สถาบันการศึกษา และสวนราชการ ทหาร ตํารวจ และหนวยงานในพื้นที่ เพื่อกําหนดกลยุทธและ
แนวทาง ทั้งการศึกษาวิจัยและพัฒนาสงเสริม โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
2.4.1 สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ องคการสวนพฤกษศาสตร
พ.ศ. 2546 มีการดําเนินงาน โครงการศึกษากัญชงเพื่อพัฒนาเปนพืชเศรษฐกิจ โดยการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเฮมพในหัวขอตางๆ คือ ประวัติความเปนมา ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น การศึกษา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร การจําแนกกัญชงและกัญชา การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี และประโยชนในดาน
ตางๆ ไดแก ประโยชนจากเสนใยของเฮมพ ประโยชนจากโปรตีนในเมล็ดเฮมพ ประโยชนจากน้ํามันในเมล็ด
เฮมพ และประโยชนทางดานเยื่อกระดาษและสิ่งทอ เปนตน
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2.4.2 การดําเนินงานโดยมูลนิธิโครงการหลวงและหนวยงานเครือขาย
ในฐานะขององคกรที่รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาสงเสริมอาชีพแกชาวเขา รวมทั้งฟนฟู
วัฒนธรรมของชุมชนบนพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวงไดรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดแก สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ และศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยเชียงใหม ดําเนินการศึกษาวิจัยและสงเสริมการเพาะปลูกและแปรรูปเสนใยเฮมพอยางตอเนื่อง
ดังนี้
(1) พ.ศ. 2547 มูลนิธิโครงการหลวงไดจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
รวมกับสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง โดยการรวบรวมเมล็ดพันธุเฮมพจากชุมชนชาวมงในพื้นที่โครงการหลวง และ
นํ ามาทดลองปลู กในพื้ นที่ ศู นย พั ฒนาโครงการหลวงต างๆ โดยได ขออนุ ญาตปลู กเพื่ อการทดลองจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
(2) พ.ศ. 2548 มูลนิธิโครงการหลวงรวมกับสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง ไดศึกษาการปลูกเฮมพ
จํานวน 3 สายพันธุ ใน 4 พื้นที่ ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลตางกัน ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ (300 เมตร)
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก (640 เมตร) สถานีเกษตรหลวงปางดะ (720 เมตร) และศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงปางอุง (1,345 เมตร) และไดสุมเก็บตัวอยางใบเฮมพในแตละชวงเวลาของการเจริญเติบโต นํามา
วิเคราะหหาปริมาณสาร THC ซึ่งจากการศึกษา พบวา การปลูกเฮมพในพื้นที่ที่แตกตางกันไมมีผลตอการ
เจริญเติบโตทางลําตนและปริมาณสาร THC นอกจากนั้น พบวา เฮมพจะมีปริมาณสาร THC แตกตางกันตาม
ระยะเวลาของการเจริญเติบโต คือ จะมีปริมาณสาร THC เพิ่มขึ้นตั้งแตระยะแรกของการเจริญเติบโต โดยพบ
สาร THC สูงสุดในระยะที่มีการออกดอก และจะลดลงเมื่อเริ่มติดเมล็ด
(3) ระหวาง พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ไดสนับสนุนงบประมาณแก มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สํานักพัฒนา
เกษตรที่สูงเดิม) เพื่อรวมดําเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเฮมพรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก องคการสวน
พฤกษศาสตร ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมโจ โดยมี
ประเด็นการศึกษาและผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้
(3.1) การพัฒนาสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ต่ํา ดําเนินการศึกษาโดยการ
รวมรวมเมล็ดพันธุจากแหลงปลูกของชนเผามงในจังหวัดเชียงใหม ตาก พะเยา แมฮองสอน ไดเมล็ดพันธุ
เฮมพรวม 12 สายพันธุ นํามาเพาะปลูกเปรียบเทียบกับสายพันธุที่นําเขาจากตางประเทศ ไดแก ประเทศ
เยอรมนี และเวียดนาม โดยเพาะปลูกบนพื้นที่โครงการหลวง ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลตางกัน
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จํานวน 3 ระดับ และเก็บตัวอยางใบพืชเพื่อศึกษาปริมาณสาร THC ภายใตพื้นที่เพาะปลูกที่มีระดับความสูง
ตางกัน และชวงอายุการเก็บเกี่ยวที่ตางกัน พบสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ต่ํากวา 0.5 % และมี
ปริมาณผลผลิตเสนใยเกิน 100 กิโลกรัมตอไร จํานวน 4 สายพันธุ ไดแก สายพันธุ ปางอุง (THC 0.248 %) แม
สาใหม (0.316 %) หวยหอย (0.232 %) และ V50 (0.147 %) ซึ่งไดมีการศึกษาตอเนื่องเพื่อวิเคราะหอัตราสวน
ของ CBD (cannabidiol) และ THC พบวาสายพันธุ V50 มี CBD: THC ratio สูงที่สุด (0.86) และไมแตกตาง
กับพันธุปางอุง (0.50) ปจจุบันอยูในระยะของการศึกษาตอเนื่อง เพื่อคัดเลือกสายพันธุที่มีลักษณะทาง
พันธุกรรมคงที่ เพื่อใชสําหรับการขอรับรองเปนพันธุมาตรฐาน และการผลิตเมล็ดพันธุสําหรับการสงเสริม
ตอไป นอกจากนี้ยังไดศึกษาเบื้องตน แนวทางการยืนยันลักษณะพันธุกรรมดวยเทคนิค DNA –molecular
marker ดวย
(3.2) การศึกษาแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ การศึกษาเฮมพทั้ง 4 สายพันธุที่มี THC
ต่ํา คือสายพันธุปางอุง แมสาใหม หวยหอย และ V50 โดยเพาะปลูกเปรียบเทียบระยะปลูกที่เหมาะสม พบวา
การปลูกเฮมพเพื่อผลิตเมล็ดพันธุควรใชระยะปลูก 1x1 เมตร อัตราเมล็ด 3 กิโลกรัมตอไร ซึ่งจะสามารถผลิต
เมล็ดพันธุได 230 กิโลกรัมตอไร ซึ่งมีชวงฤดูปลูกที่เหมาะสมคือหยอดเมล็ดเดือน พฤษภาคม และเก็บเกี่ยว
เมล็ดในเดือน ธันวาคม
(3.3) การพัฒนา THC test kit การศึกษาเบื้องตนเพื่อพัฒนาชุดตรวจสอบภาคสนาม
(test kit) เพื่อใชสําหรับการตรวจสอบ THC ในตัวอยางพืชในแปลงเพาะปลูก ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมาก
สําหรับใชในการควบคุม ตรวจสอบในพื้นที่จริง พบวาสามารถพัฒนาชุด test kit ที่มีราคาถูกและใชเวลาใน
การตรวจสอบเพียง 5 นาที ถึงแมจะยังมีขอจํากัดที่มีความแปรปรวนในการจัดระดับสาร THC ก็ตาม ซึ่งควร
ไดศึกษาเพิ่มเติมตอไป เพื่อใหเปนเครื่องมืออยางงายในการควบคุมการปลูกในระดับแปลงปลูกบนพื้นที่สูง
(3.4) การศึกษาดานเขตกรรม
• การศึกษาฤดูปลูกเฮมพ พบวาฤดูปลูกที่เหมาะสมอยูในชวงเดือน พฤษภาคม ถึง
กรกฎาคม และหากมีปริมาณน้ําเพียงพอสามารถปลูกเฮมพได ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ ถึง กรกฎาคม โดยใช
พันธุที่เหมาะสมคือพันธุที่ออกดอกลาชากวาพันธุอื่นๆ ไดแก พันธุปางอุง
• ระดับความสูงที่ พบวาการปลูกเฮมพในพื้นที่ที่มีระดับความสูงมากขึ้น อากาศ
หนาวเย็นขึ้น เฮมพจะมีปริมาณสาร THC ต่ํา และมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตดี
• ระยะปลูก: จากการศึกษาระยะปลูก 3 ระดับ ของเฮมพสายพันธุปางอุง ใน 3
สภาพแวดลอม พบวาการปลูกเฮมพโดยใชระยะหางระหวางแถว 20 เซนติเมตร ระยะหางระหวางหลุม 10
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เซนติเมตร ที่อัตราความหนาแนน 7 ตนตอหลุม จะใหน้ําหนักผลผลิตเสนใยสดมากที่สุด ใชอัตราเมล็ด 1012 กิโลกรัมตอไร
• อายุเก็บเกี่ยว ที่ใหผลผลิตเสนใยสูงขณะที่มีสาร THC ต่ํา เมื่อเฮมพมีอายุ 8590 วัน โดยพบวาชวงเวลาการเก็บเกี่ยวเฮมพจะมีปริมาณสาร THC สูงที่สุดที่ระยะออกดอกตัวผู (ประมาณ
เดือนตุลาคม)
(3.5) การแปรรูปเสนใย การศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือเพื่อชวยลดขั้นตอนและเวลา
ในการผลิตเสนใย ไดแกเครื่องสางเสน เครื่องนวดเสน เครื่องปนเสน และกระบวนการแชหมัก พบวาการ
แชหมักตนเฮมพสด 14- 19 วัน ในน้ํานิ่งไมเปลี่ยนน้ําเหมาะสมที่สุด โดยเสนใยไมหลุดจากแกนมาพันกัน และ
การศึกษาดังกลาวสามารถลดขั้นตอนการแปรรูปเสนใยจาก 15 ขั้นตอน เหลือ 7 ขั้นตอน
(3.6) การพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ แปรรู ปจากเส นใยและการส งเสริ มการตลาด การ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพที่ตรงตามความตองการของผูบริโภคในตลาด
ระดับบน ซึ่งมีผลิตภัณฑทั้งเสื้อผาเครื่องนุงหม 4 แบบ ของใชของตกแตงจํานวน 15 แบบ โดยนําไปทดสอบ
ตลาดทั้งในจังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพฯ ซึ่งพบวาการผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพที่ลูกคาตองการควรมีความ
เปนธรรมชาติ มีการออกแบบที่ทันสมัย มีคุณภาพและมีประโยชนการใชงานสูง
(3.7) การแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันในเมล็ด การศึกษาและตรวจสอบคุณภาพ
น้ํามันในเมล็ด ดวยวิธีการสกัดน้ํามัน และความคงสภาพของผลิตภัณฑที่ทําจากน้ํามันในเมล็ดเฮมพ ซึ่ง
พบวาเมล็ดเฮมพมีปริมาณน้ํามัน 25-35 % และการสกัดดวยเฮกเซนเย็นและตามดวยเฮกเซนรอนไดปริมาณ
น้ํามันมากที่สุด (26.95 %) และสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาไดดี เชน สบู ลิปบาลม
(3.8) การทดสอบระบบการสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุม โดย
ศึกษาในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อใหไดขอมูลในการพัฒนากระบวนการสงเสริมใหเกษตรกรสามารถปลูกเฮมพ
ไดภายใตระบบการควบคุมที่เหมาะสม เริ่มตั้งแตการขออนุญาตปลูก การทําขอตกลงและชี้แจงทําความเขาใจ
กับเกษตรกรในวิธีการควบคุม ไดแก การบันทึกพิกัดแปลง ขนาดแปลง จัดทําปายแสดงความเปนเจาของ
แปลง การกําหนดระยะเวลาปลูก และเก็บเกี่ยว (ตองเก็บเกี่ยวกอนออกดอกเพศผู) และการตรวจติดตามการ
ปลูกเฮมพรวมกับหนวยงานทั้งในระดับพื้นที่ และหนวยงานจากสวนกลางเพื่อไมใหมีการปลูกพืชเสพติด
ปลอมปน และเก็บเกี่ยวหมดทั้งแปลง
2.4.3 สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ทําหนาที่สํารวจพื้นที่ปลูกเฮมพทั่วประเทศ
ตามภารกิจของสถาบัน เพื่อจัดทําขอมูลเฝาระวังการปลูกพืชเสพติของประเทศไทยและสามารถใชเปน
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หลักฐานประกอบการพิจารณาการอนุญาตและเปนเครื่องมือในการกํากับติดตาม ควบคุมการเพาะปลูกเฮมพ
ตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
2.4.4 หนวยงานในพื้นที่อื่นๆ
(1) ศูนยศิลปาชีพ ไดแก
(1.1) โครงการศิลปาชีพพื้นที่โครงการพัฒนาเพือ่ ความมัน่ คง พื้นที่ภูขัด ภูเมีย่ ง ภูสอย
ดาว อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื มีสมาชิกกลุม ผาใย
กัญชง จํานวน 18 คน
(1.2) โครงการศิลปาชีพพื้นที่อําเภอพบพระ ต.คีรีราษฎร อ. พบพระ จ. ตาก มีเกษตรกร
ในพืน้ ที่รับผิดชอบ ปลูกและแปรรูปเฮมพอยูมากโดยเฉพาะ บานคีรีราษฎร และบานใหมยอดคีรี ซึง่ สวน
ใหญเปนการปลูกเพื่อใชสอยในครัวเรือน และจะจัดสงทีโ่ ครงการศิลปาชีพบาง ในกรณีมีโอกาสพิเศษตางๆ
(1.3) โครงการศิลปาชีพบานรมฟาทอง อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย มีการฝกสอน
ชาวเขาทอผาจากใยเฮมพ และผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากตนเฮมพ
(2) ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน บานรมโพธิ์ไทย (เลาอู) หมูที่ 9 ตําบลตับเตา
อ.เทิง จ. เชียงราย ไดศึกษาทดลองปลูกขยายพันธุและการแปรรูปเสนใย และการจัดการกลุมและพื้นที่
เพาะปลูกสําหรับกลุมผูผลิตเฮมพสําหรับสมาชิก พรอมควบคุมไมนําไปใชเปนสารเสพติด แตจะแปรรูปให
เป น วัต ถุ ดิ บ เพื่ อ ใหช าวเขาในพื้ น ที่ ใช เ ป น วั สดุ สํา หรั บทํ า เครื่ องจั ก สาน ผลิ ตภั ณฑ ช าวเขาออกขายสู
ทองตลาด เพื่อเปนการสรางรายไดอีกทางหนึ่ง
(3) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยแบแล อ.อมกอย จ.เชียงใหม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีการทดลองปลูกกัญชง โดย สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ ซึ่งปลูกเฮมพในแปลงทดลอง จํานวน 2 แปลง พื้นที่ 10 ไร
(4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร ไดดําเนินงาน
วิจัยดังนี้
(4.1) การตรวจสอบ ลายพิม พดี เ อ็ น เอ ของเฮมพ โดยวิ ธี อารเ อพีดี จากการศึก ษา
ตั ว อย า งจากใบได แ ก เฮมพ ไ ทย (1) เฮมพ เ ยอรมั น (2) กั ญ ชาไทย มาสกั ด ดี เ อ็ น เอ และวิ เ คราะห
ความสัมพันธทางพันธุกรรม พบวา เฮมพไทยมีความสัมพันธใกลชิดกับกัญชาโดยมีพันธุกรรมเหมือนกัน
61% และทั้ง 2 ชนิดมีพันธุกรรมเหมือนกับเฮมพเยอรมัน 47%
(4.2) ศึกษาลักษณะโครงสรางภายในลําตน ซึ่งพบวาเฮมพมีการสรางเสนใย (fiber)
2 ชนิด จัดเรียงแยกกันอยางชัดเจน ในชั้น cortex เรียกวา blast fiber และกลุมเซลลขนาดเล็กเรียงเปนวง
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อยูอยูดานในติดกับ vascular cambium เรียกวา phloem fiber และระหวาง fiber ทั้งสองชนิดยังพบ
เนื้อเยื่อ parenchyma แทรกอยู fiber ทั้ง 2 ชนิดเกี่ยวของกับการใชประโยชนดานเสนใย สวน fiber ในชั้น
นของ secondary xylem ใชประโยชนดานเยื่อกระดาษ
(4.3) คุณสมบัติทางกายภาพของเสนใยเฮมพ พบวาเสนใยสวนเปลือกตน มีความยาว
เฉลี่ย 22.0-30.2 mm มีความละเอียด 17.7 mm (15.7 – 22.9) ซึ่งใกลเคียงกับลินิน มีความเหนียว 25.5
cN/tex (19.2-25.5) นอกจากนั้นยังมีความเงางาม ดวยคุณสมบัติดังกลาวจึงทําใหเสนใยเฮมพเหมาะที่จะ
นํามาใชในการผลิตสิ่งทอ โดยผาทอเฮมพมีความสวยงามและมีราคาแพง
2.5 ประเด็นของการพัฒนาเฮมพที่ควรดําเนินการตอเนื่องตอไป
2.5.1 การพัฒนาสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ต่ํา และเปอรเซ็นตเสนใยสูง
มุงพัฒนาพันธุ เพื่อใหไดสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ต่ํา และมีผลผลิตเสนใยหรือ
ปริมาณเมล็ดสูงและมีคุณภาพดี โดยมีหนวยงานรับผิดชอบขึ้นทะเบียนพันธุ การรับรองพันธุ และผลิต
เมล็ดพันธุ ของสายพันธุเฮมพที่มีสาร THC ต่ํา สําหรับการสงเสริมแกเกษตรกร ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง
ดําเนินการตอเนื่องในการปรับปรุงพันธุเฮมพ ปริมาณสาร THC ต่ํา และเปอรเซ็นตเสนใยสูง ใหมีลักษณะ
ทางพันธุกรรมคงที่ หรือมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมต่ํา และจดทะเบียนรับรองพันธุ เพื่อสามารถใชเปน
พันธุสงเสริมใหแกเกษตรกรปลูกภายใตเงื่อนไขของระบบการควบคุมได
2.5.2 การศึกษาแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ
เนื่องจากเฮมพเปนพืชผสมขาม ซึ่งจะทําใหเกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมในทุกชั่วรุนของ
การผลิตเมล็ดพันธุ แตหากสามารถควบคุมการผสมใหอยูเฉพาะสายพันธุที่มีพันธุกรรมคงที่หรือมีความ
แปรปรวนทางพันธุกรรมต่ํา ก็จะสามารถคงลักษณะพันธุหรือสายพันธุเฮมพที่ตองการได ดังนั้นในการผลิต
เมล็ดพันธุเฮมพ จึงจําเปนตองมีระบบและวิธีการในการผลิตเมล็ดพันธุที่เหมาะสม เพื่อใหการขยายเมล็ด
พันธุยังคงลักษณะพันธุกรรมเดิม โดยอาจมีระบบการควบคุมระยะหางของแปลงปลูกเมล็ดพันธุกับแปลง
ปลูกเฮมพอื่นๆ ตามคําแนะนําการผลิตเมล็ดพันธุพืชผสมขาม หรือ การสรางโรงเรือนผลิตเมล็ดพันธุ รวม
ไปถึงการดูแลรักษา ปองกันกําจัดโรคแมลง และวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
2.5.3 การพัฒนา THC test kit และการตรวจสอบยืนยันสายพันธุดวยเทคนิคชีวโมเลกุล
ผลการดําเนินงานที่ผานมาสามารถแยกความแตกตางระหวางเฮมพกับกัญชา ไดชัดเจนดวยการ
พิจารณาจากปริมาณสารเสพติด THC หรือ ลักษณะพันธุกรรมระดับโมเลกุล ซึ่งการพัฒนา THC test kit ยังมี
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ขอจํากัดในการวัดคือ สามารถวัดไดเฉพาะตัวอยางใบแหง จึงควรพัฒนาชุดตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพและ
ตรวจวัดตัวอยางใบสดเฮมพเพื่อตรวจสอบยืนยันสายพันธุดวยเทคนิคชีวโมเลกุล โดยสรุปวาควรพัฒนาวิธกี าร
วิเคราะหตรวจสอบเพื่อใหไดวิธีตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจงสําหรับเฮมพ
2.5.4 การศึกษาดานเขตกรรม
การเพาะปลู ก และผลิ ต เฮมพ ที่ มี คุ ณ ภาพ ได ม าตรฐานและคุ ม ค า การลงทุ น และพั ฒ นา
กระบวนการเพาะปลูกเฮมพและใชปจจัยการผลิตที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเฮมพใน
สภาพแวดลอมตางๆ โดยเนนการวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวม รวมไปถึงการวิจัยเพื่อสังเคราะหองคความรู
และภูมิปญญาการปลูกและแปรรูปเฮมพ และวิธีการควบคุมสาร THC โดยการใชธาตุอาหารพืชบางอยาง
2.5.5 การพัฒนากระบวนการแปรรูปเสนใย
การพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีและเครื่องมือแปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ เพื่อลดขั้นตอน
และลดระยะเวลาในการผลิต ปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพที่มีรูปแบบทันสมัย พัฒนา
กระบวนการทอผาเฮมพใหไดขนาดมาตรฐาน และมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการตลาด
และเตรียมความพรอมดานระบบบําบัดน้ําเสียในกระบวนการตมและยอมสี
2.5.6 การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากเสนใย
ลักษณะผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพของชาวเขาสวนใหญจะยังคงมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน ตามที่
ลูกคาในตลาดมีความตองการ จึงควรพัฒนาผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพทั้งในดานคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นกับลูกคา และสรางมาตรฐานในการซื้อขายผลิตภัณฑในตลาดเฮมพ และอีกแงหนึ่ง
ยังมีลูกคาในกลุมของชาวตางประเทศที่นิยมผลผลิตภัณฑหัตถกรรมที่มีความเอกลักษณเฉพาะถิ่น จึงควร
พัฒนา Branding ผลิตภัณฑจากใยเฮมพในลักษณะ Green hemp
2.5.7 การศึกษาดานตนทุนและการสงเสริมการตลาด
ใหความสําคัญกับการศึกษาระบบตลาดและ Value chain ของเฮมพเพื่อพัฒนาแนวทาง
การตลาดที่เหมาะสมของเฮมพในประเทศไทย ไดแก ตนทุนการผลิต และระบบเครือขายผูคาผลิตภัณฑ
เฮมพ
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2.5.8 การแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันในเมล็ด
การตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการ สําหรับพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางจากเมล็ดเฮมพ ตั้งแตการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเมล็ด ไดแก กระบวนการสกัดน้ํามัน
เฮมพคุณภาพ การตรวจสอบองคประกอบ คุณคาทางโภชนาการ และแนวทางการนําไปใชประโยชน
2.5.9 การทดสอบระบบการสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมแกเกษตรกร ใน
พื้นที่โครงการหลวง
การสงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบการควบคุม โดยกําหนดใหมีหนวยงานที่
ขึ้นทะเบียนและควบคุมกลุมเกษตรกรผูปลูก มีหนวยงานรับผิดชอบในการอนุญาตปลูกแกเกษตรกร และมี
คณะกรรมการและหนวยงานรับผิดชอบหลัก และควบคุมในแตละขั้นตอนการผลิตเฮมพภายใตระบบ
ควบคุมโดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการอนุญาต ไดแก การพัฒนาศูนยเรียนรูและสงเสริมการปลูกเฮมพ
ภายใตระบบการควบคุม และเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรผูผลิตเฮมพ รวมทั้งมีการจัด
ประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของชุมชนในการสงเสริมการปลูกเฮมพ และจัดอบรมถายทอดความรู
ขั้นตอนวิธีการ กํากับดูแลใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
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บทที่ 3
การศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูกเฮมพ
3.1 พื้นที่ปลูกเฮมพในประเทศไทย
พื้นที่ปลูกเฮมพในประเทศไทย สวนใหญจะเปนพื้นที่ที่ชนเผามงตั้งชุมชนอยู เนื่องจากเฮมพเปนพืช
ที่ใชในพิธีกรรมของชนเผามง พื้นที่ตั้งของชุมชนอยูบนที่ลาดเขามีระดับความสูงที่จากระดับน้ําทะเลปาน
กลางตั้งแต 500 เมตร ขึ้นไปจนถึง 1,400 เมตร ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีชนเผามงอาศัยอยูจํานวน
14 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง แพร นาน ตาก พิษณุโลก กําแพงเพชร
เพชรบูรณ พะเยา สุโขทัย และอุทัยธานี ดังภาพที่ 3.1
จากการสํ า รวจพื้ น ที่ ปลู ก เฮมพข องสถาบัน สํา รวจและติ ด ตามการปลู ก พื ช เสพติ ด สํา นัก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตั้งแต พ.ศ. 2548–2552 มีพื้นที่ปลูกเฮมพอยูใน 6 จังหวัด
ไดแก เชียงใหม นาน ตาก เชียงราย พะเยา แมฮองสอน พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 47.30 ไร โดยมีพื้นที่
ปลูกในจังหวัดตากมากที่สุด 39.25 ไร รองลงมาเปนเชียงใหม 6.26 ไร ดังภาพที่ 3.2
พ.ศ. 2551-2552 มูลนิธิโครงการหลวงไดจัดทําโครงการนํารองเพื่อศึกษาระบบการสงเสริมการ
ปลูกเฮมพ ภายใตระบบการควบคุมในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 8 แหง สวนใหญเปนพื้นที่ในจังหวัด
เชียงใหม 7 แหง และจังหวัดพะเยา 1 แหง โดยมีจํานวนแปลงสงเสริมและแปลงสาธิตการปลูกทั้งหมด
13 แปลง พื้นที่ปลูกรวม 17.33 ไร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ไดดําเนินโครงการ
นํารองเพื่อศึกษาระบบการสงเสริมการปลูกเฮมพรวม 2 พื้นที่ ไดแก โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ํา
เวียงแก จํานวน 13 แปลง พื้นที่ 1.41 ไร และโครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย จํานวน 7 แปลง
พื้นที่ 1.27 ไร ดังภาพที่ 3.3
การศึกษาสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตอการปลูกเฮมพใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ระหวางเดือนกันยายน
พ.ศ. 2552 – เมษายน พ.ศ. 2553 จะชี้ใหเห็นถึงภาพรวมของพื้นที่ปลูกเฮมพบนพื้นที่สูงและพื้นที่ปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตางๆ ที่ไดดําเนินงานเกี่ยวกับเฮมพบนพื้นที่สูงที่ผานมาทั้ง 17 จังหวัด โดยการสัมภาษณขอมูล
หนวยงาน ผูนําชุมชน เกษตรกรและจากการรวบรวมเอกสารจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

3-1

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ภาพที่ 3.1 การกระจายตัวของชนเผามงบนพืน้ ที่สงู ในเขต 17 จังหวัดประเทศไทย พ.ศ. 2551/52
ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง , 2552
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ภาพที่ 3.2 พืน้ ที่ปลูกเฮมพตั้งแต พ.ศ. 2548-2552
ที่มา : สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด , 2552
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ภาพที่ 3.3 โครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพ ภายใตระบบการควบคุมในพื้นที่โครงการหลวง
ประจําป พ.ศ. 2552
ที่มา : สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง , 2552
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3.2 ภาพรวมของพื้นที่ 17 จังหวัด
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาและวิเคราะหศักยภาพพื้นที่สูงของภาคเหนือที่เหมาะสมในการ
สงเสริมการปลูกเฮมพในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบดวย กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม
นครสวรรค ตาก นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ
และ อุทัยธานี มีพื้นที่รวม 169,644.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 106 ลานไร
3.2.1 ลักษณะภูมิประเทศ
ภาคเหนือมีเทือกเขาที่สําคัญ คือ เทือกเขาหลวงพระบาง เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนน
ธงชัย เทือกเขาผีปนน้ํา เทือกเขาขุนตาล และเทือกเขาเพชรบูรณ ยอดเขาที่สูงที่สุดอยูที่ดอยอินทนนท
จังหวัดเชียงใหม มีความสูงประมาณ 2,595 เมตร เทือกเขาในภาคเหนือเปนแหลงกําเนิดของแมน้ําสาย
ยาว 4 สาย ไดแก แมน้ําปง วัง ยม และนาน แมน้ําดังกลาวนี้ไหลผานเขตที่ราบหุบเขา พื้นที่ทั้งสองฝงลําน้ํา
จึงมีดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก ทําใหมีผูคนอพยพไปตั้งหลักแหลงในบริเวณดังกลาวหนาแนน
นอกจากนี้ภาคเหนือยังมีแมน้ําสายสั้นๆ อีกหลายสาย ไดแก แมน้ํากก และแมน้ําอิง ซึ่งไหลลงสูแมน้ําโขง
แมน้ําปาย แมน้ําเมย และแมน้ํายวม ซึ่งไหลลงสูแมน้ําสาละวิน สําหรับพื้นที่ที่มีระดับความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางสวนใหญตั้งแต 500 เมตร สวนใหญอยูในจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย
นาน ตาก และในบางพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ พิษณุโลก แพร ลําพูน ลําปาง พะเยา กําแพงเพชร และ
อุทัยธานี ภูมิประเทศที่สูงนี้เปนพื้นที่ที่ชาวเขาเผาตางๆ อาศัยอยูไดแก กะเหรี่ยง มง มูเซอ เยา อีกอ และ
ลี ซ อ การตั้ ง ชุ ม ชนของชาวเขาในพื้ น ที่ เ หล า นี้ อ ยู ห า งไกลจากเมื อ งใหญ ทุ ร กั น ดาร มี ก ารคมนาคม
ยากลําบากสวนพื้นที่ราบบริเวณหุบเขาและแถบลุมแมน้ําปง วัง ยม นาน ลุมน้ํากก และน้ําอิง มีความอุดม
สมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกขาว และพืชไร รวมทั้งไมผลหลากหลายชนิด
สวนพื้นที่ของจังหวัด พิจิตร อุตรดิตถ สุโขทัย และนครสวรรค สวนใหญมีระดับความสูงของ
พื้นที่จากระดับน้ําทะเลปานกลางสวนใหญต่ํากวา 500 เมตร มีเพียงพื้นที่บางสวนที่มีระดับความสูงของ
พื้นที่จากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต 500 เมตร
3.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ
ภาคเหนือมีภูมิอากาศแบบรอนชื้นสลับรอนแหงแลง ในชวงฤดูฝนที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
พัดผานประเทศไทย ซึ่งเปนชวงฤดูฝนดานที่ตนลมจะไดรับปริมาณฝนมากกวาดานปลายลม ซึ่งฝนที่ตก อยูนั้น
เปนลักษณะของฝนภูเขา พื้นที่หนาเขาจะไดรับฝนมากกวาดานหลังเขา และไดรับฝนจากพายุดีเปรสชันที่พัดมา
จากทะเลจีนใต จังหวัดที่มีปริมาณน้ําฝนมากที่สุดของภาคเหนือ คือ จ.เชียงราย จังหวัดที่มีปริมาณน้ําฝนนอย
ที่สุดคือ จ.ลําพูน โดยภาคเหนือมีลักษณะภูมิอากาศแบงได 3 ฤดู ไดแก
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ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและไปสิ้นฤดูในเดือนกันยายนหรือตนเดือน
ตุลาคม ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดมาจากอาวเบงกอล และจากพายุดีเปรสชันที่
พัดจากทะเลจีนใต
ฤดูหนาว ริ่มตนประมาณกลางเดือนตุลาคมและสิ้นสุดประมาณเดือนกุมภาพันธ ซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาคเหนือมีภูมิอากาศที่หนาวกวาภาคกลาง และภาคใต เพราะอยู
ใกลแนวเคลื่อนที่ของอากาศหนาวเย็นที่เคลื่อนที่จากเขตความกดอากาศสูงในไซบีเรียและผานประเทศจีน
ฤดูรอน เริ่มตนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธและไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
ในเดือนกุมภาพันธมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มออนกําลังลง ทําใหลมตะวันออกเฉียง ใตจากทะเลจีนมี
กําลังแรงขึ้น เปนผลใหเกิดพายุฤดูรอนขึ้นในภาคเหนือเปนครั้งคราว ในเดือนมีนาคมและเมษายนอุณหภูมิ
ในภาคเหนือสูงขึ้นมาก
3.2.3 ชนเผามง
มง หรือ แมว เปนชาวเขาสายจีน-ธิเบตในกลุมจีนเดิม เปนกลุมใหญอันดับที่สองรองจากชน
เผากะเหรี่ยงที่อาศัยอยูในประเทศไทย ที่ตั้งหมูบานจะอยูบนที่ลาดเขาในระดับความสูงตั้งแต 500 เมตร
จนถึงระดับความสูง 1,400 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล
ลั ก ษณะครอบครั ว เป น ครอบครั ว ขยาย มี ส มาชิ ก ในครอบครั ว มากเฉลี่ ย ประมาณ
7-9 คน มีผูชายเปนหัวหนาครอบครัว การสืบเชื้อสายถือทางฝายชายเปนหลัก มงนับถือระบบอาวุโสอยาง
เครงครัด นอกจากนี้เมื่อมีการแตงงานเกิดขึ้นฝายหญิงตองไปอาศัยอยูกับครอบครัวฝายชาย และยอมรับ
การที่สามีมีภรรยาไดหลายคน แมวเชื่อและนับถือผีตางๆ และมีการบูชาผีบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องผี
ของมงจะเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย
มงดํารงชีพดวยการปลูกขาวไรเพื่อการบริโภค และปลูกขาวโพดเพื่อการเลี้ยงสัตว แตเดิม
ปลูกฝนเพื่อเปนรายได และทําการเกษตรแบบไรเลื่อนลอย ปจจุบันสวนมากเปลี่ยนมาทําการเกษตรที่ไม
หมุนเวียน โดยเนนปลูกพืชที่สรางรายได เชน กะหล่ํา แครอท มันฝรั่ง เปนตน นอกจากการเกษตรแลว มง
ยังมีงานฝมือ เชน ทอผา และการทําเครื่องเงิน โดยเฉพาะงานหัตถกรรมที่เปนอัตลักษณของชนเผามงโดย
ใชเสนใยจากเฮมพเปนพืชที่ใชในวิถีชีวิตและประเพณีตางๆ ของชนเผา โดยมงปลูกเฮมพเพื่อปนเสนใย
และทอผาใยเฮมพ เพื่อผลิตเครื่องนุงหมตามวัฒนธรรมประเพณีที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่ง
นอกจากจะใช ผา เส น ใยเฮมพ เ ป น เครื่ องนุ ง ห ม ในครั ว เรื อ นแลว ม ง ยั ง ใช ผ า เสน ใยเฮมพ ใ นพิ ธีก รรมที่
ถายทอดสืบกันมา ปจจุบัน มงส วนใหญเลิกปลูกเฮมพเ นื่ องจากเกรงปญหาดานกฎหมายแตยัง มีก าร
ลักลอบปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กในพื้นที่หางไกล ยกเวนชาวเขาเผามงที่อําเภอพบพระ และอําเภอแมสอด
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จังหวัดตาก ซึ่งบริเวณดังกลาวมีพื้นที่ปลูกขนาดใหญ และแปรรูปเปนผลิตภัณฑภายใตการดูแลของศูนย
ศิลปาชีพพิเศษ
สภาพพื้นที่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ มี 14 จังหวัด ที่มีชนเผามงอาศัยอยู ไดแก เชียงราย
เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง แพร นาน ตาก พิษณุโลก กําแพงเพชร เพชรบูรณ พะเยา สุโขทัย และ
อุทัยธานี ดังตารางที่ 3.1
ตาราง 3.1 จํานวนประชากรชนเผามงในพื้นที่ 14 จังหวัดที่ชนเผามงอาศัยอยู
ประชากรที่สงู รวม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จังหวัด
เชียงใหม
นาน
เชียงราย
ตาก
เพชรบูรณ
แมฮองสอน
พิษณุโลก
ลําปาง
กําแพงเพชร
แพร
พะเยา
ลําพูน
สุโขทัย
อุทัยธานี

อําเภอ
15
12
8
9
3
5
2
6
3
3
3
4
1
1
75

ชนเผามง
16,943
18,412

ชนเผาอื่นและ
ไทยพื้นราบ
84,026
8,988

21,320
17,974
12,644
3,153
5,720
1,113
2,442
2,532
7,737
47
178
18
110,233

22,269
17,573
1,972
13,458
2,613
3,963
1,631
2,024
4,492
22,096
984
933
187,022

ที่มา: ขอมูลประชากรเฉพาะพื้นที่สูงจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ; 2552
เมื่อพิจารณาถึงการกระจายตัวของชนเผามงโดยอาศัยระดับความสูงของพื้นที่ตั้งชุมชน สามารถจําแนกเปน
กลุมไดดังตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 จํานวนประชากรบนพื้นที่สูงแตละระดับความสูงที่มีชนเผามงอาศัยอยู แบงตามจังหวัด

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จังหวัด
เชียงใหม
นาน
เชียงราย
ตาก
เพชรบูรณ
แมฮองสอน
พิษณุโลก
ลําปาง
กําแพงเพชร
แพร
พะเยา
ลําพูน
สุโขทัย
อุทัยธานี

ความสูงพื้นที่ต่ํากวา 500 เมตร

ความสูงพื้นที่ 500- 1,000 เมตร

ความสูงพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร

จํานวน

จํานวน

จํานวน

อําเภอ
15
12
8
9
3
5
2
6
3
3
3
4
1
1

ตําบล
2
12
7
15
2
4
8
5
5
6
4
3
1

75

74

ครัวเรือน ประชากรที่สูงรวม
657
2,999
2,851
15,750
2,106
11,889
3,862
12,307
355
1,937
911
4,279
868
3,420
738
3,831
653
2,828
840
5,202
3,397
13,656
257
1,162
179
762
17,674

80,022

65

ที่มา: ขอมูลประชากรเฉพาะพื้นที่สูงจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ; 2552
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ตําบล
10
12
4
14
5
3
3
4
2
2
3
2
1
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ครัวเรือน ประชากรที่สูงรวม
8,260
25,886
1,385
7,588
5,506
29,468
4,530
24,898
1,772
10,374
2,314
9,314
619
3,537
293
1,260
30
242
246
1,728
1,567
7,027
2,324
8,487
44
189
28,890

129,998

ตําบล
18
6
2
4
2
3
1
1
37

ครัวเรือน ประชากรที่สูงรวม
14,290
72,084
583
4,062
402
2,232
533
2,873
360
2,305
1,460
7,297
107
517
93
396
17,828

91,766
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3.3 กรอบการศึกษาและวิเคราะห
3.3.1 วัตถุประสงคของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาการดําเนินงาน และสถานการณปจจุบันที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก และใชประโยชน
เฮมพในชุมชนเปาหมาย
2) เพื่อวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่และคัดเลือกชุมชนที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูกเฮมพ
3.3.2 กลุมเปาหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เปาหมาย ผูนําชุมชน และเกษตรกรชาวเขา โดยเฉพาะอยางยิ่งชน
เผามง และชนเผาอื่นที่ใชประโยชนจากเฮมพ โดยกําหนดศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ไดแก
เชี ย งราย เชี ย งใหม ลํ า พู น แม ฮ อ งสอน ลํ า ปาง แพร น า น ตาก พะเยา อุ ต รดิ ต ถ สุ โ ขทั ย พิ ษ ณุ โ ลก
กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ นครสวรรค และอุทัยธานี
3.3.3 การรวบรวมขอมูล
ใชวิธีการรวบรวมขอมูล 2 วิธี ไดแก สัมภาษณขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ และการจัดประชุม
กลุมยอยเฉพาะหนวยงานของจังหวัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเฮมพ ไดแก เชียงใหม นาน ตาก เพชรบูรณ
แมฮองสอน และการสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ 17 จังหวัด โดยมี
ประเด็นการสัมภาษณในแตละกลุม ดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 สรุปประเด็นแบบสัมภาษณ 3 กลุม
แบบสัมภาษณ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ประเด็น
1. การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
2. การสงเสริมการปลูกและการสรางมูลคาเพิ่ม
3. การสรางความรวมมือระหวางประเทศ
4. ด า นการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากฎระเบี ย บและกฎหมายให เ อื้ อ ต อ การ
พัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
5. การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ความเชื่ อ มโยงของแต ล ะ
หนวยงานรวมทั้งปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขที่ผานมา
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แบบสัมภาษณ
ผูนําชุมชน

ประเด็น
1. ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ
2. ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพในพื้นที่

เกษตรกรผูปลูกเฮมพ

1. ปญ หาและอุปสรรคในการปลูก เฮมพ ที่ผา นมาในพื้น ที่ โ ครงการหลวง
โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และใน
พื้นที่ที่เกษตรกรปลูกเฮมพเองโดยไมเกี่ยวกับหนวยงาน
2. ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ
3. ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพ

1) วิธีการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการ
สุมตัวอยางที่ประชากรทุกพื้นที่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือเปนตัวอยางในการสัมภาษณกลุมที่ 1 หนวยงาน
ราชการจํานวน 17 จังหวัด 75 อําเภอ และกลุมที่ 2 ผูนําชุมชนจํานวน 15 จังหวัด 34 อําเภอ 38ตําบล
หมูบาน สวนกลุมที่ 3 เกษตรกร ใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือก
ศึกษาจากประชากรที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงคที่จะศึกษาคือเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกเฮมพซึ่งเปน
พื ช วั ฒ นธรรมของชนเผ า ม ง จึ ง ได สุ ม จากพื้ น ที่ ช นเผ า ม ง จํ า นวน 10 จั ง หวั ด 27 อํ า เภอ 32 ตํ า บล
46 หยอมบาน รายละเอียดดังนี้
กลุมที่ 1 หนวยงานราชการรายละเอียดดังตารางที่ 3.2 เพื่อสัมภาษณการจัดทําแผนปฏิบัติ
การพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557)
ตารางที่ 3.4 จํานวนแบบสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
ที่

หนวยงาน

จํานวนแบบ
สัมภาษณ
(ชุด)

1

โครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวง

12

2

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2

3

องคกรสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

1

4

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

5

5

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

5

3-10

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ที่

หนวยงาน

จํานวนแบบ
สัมภาษณ
(ชุด)

6

ตํารวจภูธร

5

7

ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด

5

8

ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง

6

9

สํานักงานเกษตรจังหวัด

17

10

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

2

11

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

7

12

กระทรวงสาธารณสุข

2

13

พัฒนาชุมชน

5

14

กรมวิชาการเกษตร

6

15

องคการบริหารสวนตําบล

10
รวม

90

กลุมที่ 2 ผูนําชุมชนเพื่อสัมภาษณศักยภาพของพื้นที่ในการดําเนินงานพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง
ภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) จํานวน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีพื้นที่สัมภาษณผูนําชุมชน
จํานวน 17 จังหวัดภาคเหนือ แบงกลุมสัมภาษณตามระดับความสูง 3 กลุม และจํานวนกลุมตัวอยางที่สุม
ดังตารางที่ 3.
ตารางที่ 3.5 การแบงกลุมสัมภาษณตามระดับความสูง
ระดับความสูง

รายละเอียด

จํานวนแบบ
สัมภาษณ (ชุด)

มากกวา1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล

พื้นที่ 7 จังหวัด 26 อําเภอ 37 ตําบล 69 หยอมบาน

22

500-1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล

พื้นที่ 14 จังหวัด 41 อําเภอ 50 ตําบล 96 หยอมบาน

30

ต่ํากวา 500 เมตรจากระดับน้ําทะเล

พื้นที่ 12 จังหวัด 27 อําเภอ 41 ตําบล 66 หยอมบาน

22

รวม

74

รวมแบบสัมภาษณผูนําชุมชนทั้ง 3 กลุมระดับความสูง จํานวน 74 ชุด
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กลุม 3 เกษตรกร เพื่อสัมภาษณปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมาในพื้นที่
โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดํ า ริ และในพื้ น ที่ที่
เกษตรกรปลูกเฮมพเองโดยไมเกี่ยวกับหนวยงาน แลวนํามาวิเคราะหประกอบการวางแผนปฏิบัติการ
พัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) โดยสัมภาษณเกษตรกรชนเผามง โดยได
สัมภาษณเกษตรกรผูที่ปลูกเฮมพ และยังคงมีพื้นที่ปลูกเฮมพในปจจุบัน ดังตารางที่ 3.6 ในพื้นที่ 10 จังหวัด
27 อําเภอ 32 ตําบล 46 หยอมบาน และสัมภาษณจํานวนแบบสัมภาษณ ทั้งหมด176 ชุด
ตารางที่ 3.6 พื้นที่สัมภาษณขอมูลเกษตรในพื้นที่มกี ารปลูกเฮมพ
ที่

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

หยอมบาน

หมู

ชนเผา

สูง

1.

พะเยา

ปง

ผาชางนอย

สิบสองพัฒนา

7

มง,เมี่ยน

493

2.

พะเยา

ภูซาง

ทุงกลวย

คอดยาว

10

มง

442

3.

แมฮองสอน

ขุนยวม

แมอูคอ

3

มง

1,041

4.

แมฮองสอน

ขุนยวม

แมอูคอ

ปางตองมง
(ปางตอง)
อูคอมง(แมอูคอ)

6

มง

1,232

5.

แมฮองสอน

เมือง

หมอกจําแป

นาปาแปก

4

มง

962

6.

แมฮองสอน

เมือง

หวยโปง

ไมโครเวฟ

11

มง

1,302

7.

แมฮองสอน

ปาย

เมืองแปง

แกงหอม

5

มง

987

8.

แมฮองสอน

ปาย

เมืองแปง

หวยฮะ

3

มง

1,025

9.

เชียงราย

พญาเม็งราย

แมเปา

ขุนหวยแมเปา

5

มง

441

10. เชียงราย

พญาเม็งราย

แมเปา

กระแล

7

มง

403

11. เชียงราย

เวียงแกน

ปอ

หวยคุ

8

มง

855

12. เชียงราย

เวียงแกน

ปอ

ทรายทอง

7

มง

443

13. เชียงราย

ขุนตาล

ยางฮอม

พญาภิภักษณ

13

มง

1,075

14. เชียงราย

เทิง

ตับเตา

พญาเลาอู

23

มง,อาขา

993

15. เชียงใหม

เมือง

สุเทพ

ดอยปุย

11

มง,ไทยพื้นราบ

1,281

16. เชียงใหม

จอมทอง

บานหลวง

ขุนกลางใต

7

มง

1,280

17. เชียงใหม

แมแจม

แมศึก

ปางอุง

1

มง

1,271

18. เชียงใหม

แมริม

โปงแยง

แมสาใหม

6

มง

1,010

19. เชียงใหม

แมวาง

แมวิน

ขุนวาง

12

มง

1,265

20. เชียงใหม

แมวาง

แมวิน

ปาไผ

13

มง

1,048
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ที่

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

หยอมบาน

หมู

ชนเผา

สูง

21. ตาก

เมือง

แมทอ

มงใหม

7

22. ตาก

วังเจา

เชียงทอง

ผาผึ้ง

6

มง

510

23. ตาก

วังเจา

นาโบรถ

วังตําลึง

5

มง

143

24. ตาก

วังเจา

นาโบรถ

วังน้ําเย็น

8

มง

227

25. ตาก

แมสอด

มหาวัน

เจดียโคะ

6

ไทยพื้นราบ

598

26. ตาก

แมสอด

มหาวัน

เจดียโคะใหม

7

มง

600

27. ตาก

พบพระ

คีรีราษฏร

ใหมคีรีราษฏร

9

มง

806

28. ตาก

พบพระ

คีรีราษฏร

รมเกลาสหมิตร

5

มูเซอ

843

29. ตาก

พบพระ

คีรีราษฏร

ใหมยอดคีรี

10

มง

828

30. ตาก

พบพระ

รวมไทยพัฒนา รวมไทยพัฒนาที่ 6

9

ไทยพื้นราบ

763

31. ตาก

พบพระ

รวมไทยพัฒนา รวมไทยสามัคคี

9

มง

740

32. พิษณุโลก

นครไทย

นาบัว

ภูขัด

15

มง

920

33. พิษณุโลก

ชาติตระการ

บอภาค

สงบสุข

15

มง

910

34. นาน

สองแคว

นาไรหลวง

ถ้ําเวียงแก

1

มง

722

35. นาน

แมจริม

น้ําพาง

น้ําตวง

9

มง

750

36. นาน

สันติสุข

พงษ

ดอนไพรวัลย

10

มง

504

37. เพชรบูรณ

หลมเกา

วังบาล

ทับเบิก

14

มง

1,263

38. เพชรบูรณ

เขาคอ

เข็กนอย

เข็กนอย

2

มง

678

39. เพชรบูรณ

เขาคอ

เข็กนอย

เลาลือเกา

5

มง

676

40. เพชรบูรณ

เขาคอ

เข็กนอย

บานศักดิ์เจริญ

7

มง

666

41. เพชรบูรณ

เขาคอ

เข็กนอย

ชัยชนะ

8

มง

666

42. แพร

สอง

เตาปูน

บานแมแรม

12

มง

630

43. แพร

รองกวาง

หวยโรง

ครกหนานทา

8

มง

702

44. ลําปาง

งาว

บานหวด

แมพราว

5

ไทยพื้นราบ

357

45. ลําปาง

งาว

บานหวด

แมพราว ลป.8

5

มง

521

46. ลําปาง

เมืองปาน

แจซอน

ใหมพัฒนา

8

มง

427

รวม

10 จังหวัด

27 อําเภอ

32 ตําบล
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ภาพที่ 3.4 พื้นที่สัมภาษณขอมูลโครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

3-14

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

รวมแบบสัมภาษณ 3 กลุม จํานวน 340 ชุด ระยะเวลาดําเนินงานสัมภาษณระหวาง 4
มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2553 ดังตารางที่ 3.7
ตารางที่ 3.7 จํานวนแบบสัมภาษณที่สุมของกลุม
จํานวนแบบสัมภาษณ (ชุด)

แบบสัมภาษณ
กลุม 1 หนวยงานในพื้นที่ 17 จังหวัด

90

กลุม 2 ผูนําชุมชน

74

กลุม 3 เกษตรกร

176

UU

UU

UU

UU

UU

UU

รวม

340

2) จัดประชุมกลุมยอย (Focus group) กับผูนําชุมชนหรือแกนนําชุมชน ผูนําเกษตรกรผูผลิต
เฮมพ และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อวิเคราะหศักยภาพของชุมชนโดยชี้แจงทํา
ความเขาใจกับชุมชนเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
ฉบับที่ 1(พ.ศ.2552-2556) และการดําเนินงานของโครงการที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูการ
ปฏิบัติที่เปนการบูรณาการในระดับพื้นที่ ระดับสวนกลางและระดับนโยบาย รวมทั้งการรวมกับชุมชนใน
การแลกเปลี่ยนขอมูลสภาพปญหาและความตองการของชุมชนในการพัฒนาเฮมพ การลําดับความสําคัญ
ของแนวทางการพัฒนา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวกับเฮมพในพื้นที่ การแบงกลุมเพื่อจัดประชุมกลุมยอย
จํานวน 7 ครั้ง ดังตารางที่ 3.8 โดยมีประเด็นการจัดประชุมกลุมยอย ดังนี้
•วิเคราะหศักยภาพของชุมชน
•แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557)
•การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ความเชื่อมโยงของแตละหนวยงานรวมทั้งปญหา
อุปสรรค และแนวทางแกไขที่ผานมา
•ขอคิดเห็นเพิ่มเติมในการดําเนินงานพัฒนาเฮมพเพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการแบบ
บูรณาการรวมกันในพื้นที่ตอไป
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ตารางที่ 3.8 แสดงการแบงกลุมพื้นที่เพื่อจัดประชุมกลุมยอย
กลุมที่ พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดทีจ่ ัดประชุมกลุมยอย (Focus group)
1
1. นาน
นาน
2. แพร
3. พะเยา
2
4. เชียงราย
เชียงราย
3
5. เชียงใหม
เชียงใหม
6. ลําพูน
7. ลําปาง
4
8. แมฮองสอน
แมฮองสอน
5
9. ตาก
ตาก
6
10. เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
7
11. พิษณุโลก
พิษณุโลก
3.2.4 การวิเคราะหขอมูล
1) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสัมภาษณไดดําเนินการดวยวิธีการลงรหัส
และบันทึกขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชสถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อหา
ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย
2) การวิเคราะหขอมูลจากการจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) กับผูนําชุมชนหรือ
แกนนําชุมชน ผูนําเกษตรกรผูผลิตเฮมพ และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยการ
ตีความหมายในรูปของการวิเคราะหศักยภาพของชุมชน แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ความเชื่อมโยงของแตละหนวยงาน
รวมทั้งปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขที่ผานมา และขอคิดเห็นเพิ่มเติมในการดําเนินงานพัฒนาเฮมพ
เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการรวมกันในพื้นที่ตอไป
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3.4 ผลการศึกษาวิเคราะห
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห ข อ มู ล 17 จั ง หวั ด มี พื้ น ที่ 10 จั ง หวั ด ที่ ดํ า เนิ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห โ ดย
สัมภาษณเกษตรกรผูปลูกเฮมพ ไดแก เชียงใหม นาน ตาก เพชรบูรณ เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลําปาง
แพร และพิษณุโลก สวนอีก 7 จังหวัด ไดศึกษาวิเคราะหพื้นที่ในกลุมของพื้นที่ที่ไมมีเกษตรกรผูปลูกเฮมพ
ไดแก ลําพูน พิจิตร สุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค อุตรดิตถ และอุทัยธานี
3.4.1 สรุปผลการศึกษาวิเคราะหรายจังหวัด
1) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
จากการสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของ 13 หนวยงาน ผูใหสัมภาษณรวม 30 คน ผูนํา
ชุมชน 6 คน เกษตรกร 18 คน และจัดประชุมกลุมยอยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ครั้ง สรุปผล
การศึกษาดังนี้
เกษตรกรเผ า มง ที่ ปลู กเฮมพทั้งหมดซึ่งเป น ผูห ญิง อายุเฉลี่ ย 60 ป มี จํา นวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 9 คน เปนการปลูกเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือนเทานั้น
ทุกคนที่ใหสัมภาษณเคยปลูกเฮมพ ปจจุบันยังมีชาวมงผูปลูกเฮมพเพียงรอยละ 31 จํานวน
ปที่เลิกปลูกเฮมพไปแลวเฉลี่ย 22 ป บางรายซื้อผาทอใยเฮมพจากตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม เพื่อนํามา
ตัดเสื้อผาประจําเผา ราคาที่ซื้อยูที่มวนละ 200-600 บาท การปลูกเฮมพเริ่มปลูกในชวงฤดูฝน มีการเก็บ
เมล็ดไวทําพันธุเอง วิธีการปลูกมี 2 วิธี คือ การหวานเมล็ด และการขุดหลุมหยอดเมล็ด (หยอดหลุมละ 7-8
เมล็ด) ใสปุยยูเรีย ระยะเวลาปลูกประมาณ 3 เดือน มีการแปรรูปทุกกระบวนการ (รอยละ 94) ตลาดรับซื้อ
ผลผลิตภัณฑเฮมพ ไดแก โครงการหลวง นักทองเที่ยว รายไดอยูระหวาง 9,600 – 16,000 บาทตอป มีการ
จัดตั้งกลุมผูปลูกเฮมพ เมื่อปพ.ศ. 2552 จํานวนสมาชิกในกลุม 11 ราย พื้นที่ปลูกตอรายเฉลี่ย 1.44 งาน
สําหรับความสนใจและความพรอมของชุมชนในการปลูกเฮมพ ผูนําชุมชนบานขุนวาง
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม แสดงถึงความพรอมของชุมชนในการปลูกเฮมพ โดยไดมี
ประสบการณจากโครงการนํารองการสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่ที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงขุนวาง สวนความพรอมของชุมชนอื่นในจังหวัดเชียงใหม เรื่องปลูกเฮมพมีนอย เนื่องจากทุก
ชุมชนรับทราบวาการปลูกเฮมพจะถูกตํารวจจับและดําเนินคดี โดยไดใหขอเสนอแนะวาควรสงเสริมการ
ปลูกเฮมพเพื่อสรางรายไดแกครัวเรือน และการสืบทอดภูมิปญญาการผลิตเฮมพซึ่งเปนพืชวัฒนธรรมของ
ชนเผามงสูลูกหลาน สําหรับทัศนคติของชนเผามงตอการสงเสริมการปลูกเฮมพใหแกชนเผาอื่น รอยละ 81
เห็นวาสามารถที่จะสงเสริมไดเพื่อใหเกิดรายไดแกผูอื่นดวย คิดเปนรอยละ 81
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1.1) พื้นที่สงเสริมการปลู กเฮมพ ในจังหวัดเชียงใหมมีการสงเสริมการปลูกเฮมพ ในพื้น ที่
โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง โดยเปนโครงการนํารองเพื่อศึกษาระบบการสงเสริมการ
ปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมในพื้นที่โครงการหลวง ในพื้นที่โครงการหลวง 7 แหง ไดแก ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแมแฮ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม สถานีวิจัยโครงการหลวงปางดะ ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงขุนวาง สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางอุง โดยมีจํานวน
แปลงสงเสริมและแปลงสาธิตการปลูกทั้งหมด 13 แปลง มีพื้นที่ปลูกรวม 24,682 ตารางเมตร (15.43 ไร)
และโครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย จํานวน 7 แปลง พื้นที่ 1.27 ไร
1.2) การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ มี 5 หนวยงาน ที่ไดดําเนินงานเกี่ยวกับเฮมพ ไดแก
มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องคการสวนพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ และ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหมดําเนินการวิจัยและพัฒนาเฮมพ การดําเนินงานทั้งหมดจะเปนเพียง
งานวิจัยเทานั้น ไดแก การศึกษารวบรวมพันธุเฮมพในประเทศ การศึกษาเฮมพเพื่อพัฒนาเปนพืชเศรษฐกิจ
การพัฒนาสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ต่ํา และเปอรเซ็นตเสนใยสูง การศึกษาแนวทางการผลิตเมล็ด
พันธุ การศึกษาดานเขตกรรม การพัฒนากระบวนการแปรรูปเสนใย การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากเสนใย
และการสงเสริมการตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํามันในเมล็ด และการทดสอบระบบการสงเสริมการ
ปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมแกเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
1.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา การปลูกเฮมพโดยวิธีดั้งเดิมของชาวเขา
จะถูกจับกุม โดยเจาหนาที่ของรัฐ เนื่องจากเขาใจผิดวาเปนกัญชา สวนขั้นตอนการผลิตเฮมพซึ่งหมายถึง
การปลูกและแปรรูปเฮมพมีกระบวนการที่ยุงยากหลายขั้นตอน ทําใหปจจุบันไมมีผูปลูกเฮมพที่มีอายุนอย
ผูปลูกและผลิตเฮมพจะมีอายุเฉลี่ย 60 ป และไมมีผูสืบทอดการผลิตตอไป
1.4) ความตองการช วยเหลื อจากหนวยงานภาครัฐ เกษตรกรผูปลูกเฮมพในพื้น ที่จังหวั ด
เชียงใหมมีความตองการเรื่องตลาดรองรับผลิตภัณฑเฮมพเพื่อจําหนายใหไดราคาสูง การสนับสนุนเมล็ด
พันธุ และวัสดุอุปกรณในการแปรรูปเสนใยเฮมพ
1.5) การขออนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพ มีดังนี้
1.5.1) พื้นที่โครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวง การปลูกเฮมพที่ผานมาไมมี
การจับกุมจากเจาที่ภาครัฐ เนื่องจากมูลนิธิโครงการหลวงไดขออนุญาตปลูกเพื่อเปนการศึกษาวิจัย และมี
ระบบการควบคุมพื้นที่ปลูก การดําเนินการขออนุญาตเปนไปตามขั้นตอนปกติ โดยยื่นขออนุญาตกับกอง
ควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และตองระบุชื่อหนวยงานผูขออนุญาต จํานวน
พื้นที่ปลูก สถานที่ปลูกและจํานวนแปลงที่ปลูกในแตละพื้นที่เปนตน
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1.5.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพมีดังนี้
• ควรสนั บสนุ นเมล็ ดพั นธุ เฮมพ เพื่ อให ได เมล็ ดพั นธุ มาตรฐาน มี ปริ มาณสาร
เสพติดต่ําเมื่อปลูกแลวไมถูกจับกุมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
• ตองการสืบทอดวัฒนธรรมจากผูสูงอายุในหมูบาน โดยใหความรูในการปลูกและ
แปรรูปเฮมพแกรุนลูกหลาน เนื่องจากปจจุบันชาวบานหันมาใชผาปานทดแทนผาใยเฮมพซึ่งมีราคาแพงขึ้น ซึ่ง
คุณภาพของผาปานในการปกลายไมสวยงาม และไมไดราคา ตลอดจนควรมีการอนุรักษวัฒนธรรมผาใยเฮมพไว
เพราะผาใยเฮมพมีเนื้อผาเหนียวกวาผาชนิดอื่น
• ตองการใหหนวยงานราชการเขามารับรูเกี่ยวกับการปลูกเฮมพ
• ตองการเครื่องสําหรับทอผาเฮมพ และวัสดุอุปกรณในการผลิตเสนใยเฮมพ
• สนับสนุนทุนเพื่อการดําเนินงานพัฒนาเฮมพ
• ตองการตลาดรองรับ และจําหนายในราคาที่สูง
1.6) ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ จากการศึกษา พบวา ชนเผามงซึ่งตั้ง
บานเรือนอยูบนพื้นที่สูงจะเปนชนเผาที่มีความรู และความสนใจ เรื่องเฮมพมากที่สุดจึงมีความพรอมที่จะ
ทําการสงเสริมการปลูกเฮมพตอไป เนื่องจากเกษตรกรบางหมูบานปลูกใชในครัวเรือนอยูแลว พื้นที่สงเสริม
การปลูกในระยะแรก จึงควรเปนพื้นที่ที่มีระดับความสูงตั้งแต 500 เมตรขึ้นไป โดยควรเริ่มสงเสริมในชุมชน
เผามงกอน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีหนวยงานที่มีความพรอม เชน โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ หรือ โครงการที่มีหนวยงานความมั่นคงควบคุม เปนตน
ตารางที่ 3.9 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม
ขอเสนอแนะ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

รายละเอียด
1. ควรมีการวิจัยปรับปรุงพันธุเฮมพเพื่อใหสาร THC ต่ํา
2. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนการผลิต
3. พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนฟนที่ใชในกระบวนการ
ตมเพื่อฟอกเสนใย

การส ง เสริ ม การปลู ก และการ 1. ในพื้นที่ จ.เชียงใหม ควรเริ่มในชุมชนเผามง เนื่องจากมี
สรางมูลคาเพิ่ม
ความพร อ ม โดยคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ป ลู ก ได ใ นพื้ น ที่ โ ครงการที่ มี
หนวยงานรับผิดชอบสามารถควบคุมดูแลไดงาย
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ขอเสนอแนะ

รายละเอียด
2. การเลือกพื้นที่ปลูกเฮมพ ควรเปนชุมชนที่มีระดับความสูง
ตั้งแต 500 เมตรขึ้นไป สภาพดินดี ไมเปนพื้นที่ลาดชันมากนัก
รวมทั้งไมไกลหมูบานเพื่อสะดวกในการควบคุม

การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานที่
การบู ร ณาการแผนการดํ า เนิน งานรว มกั บ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ
เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อการพัฒนาเฮมพภายใตระบบควบคุม
ของรัฐ
ดานตลาดเฮมพ

ควรมี ก ารส ง เสริ ม ให กั บ กลุ ม เกษตรกรที่ ส ามารถผลิ ต
เฮมพ ได ปริ ม าณพอสมควร และมี ก ารรวมกลุ ม เพื่ อร ว มกั น
ดําเนินการดานการตลาด

การปรับปรุงกฎหมาย

ควรมีการปรับปรุงขอกฎหมายเพื่อเปนเครื่องมือในการ
สงเสริมการปลูกเฮมพและควรบังคับใชไดกอนการสงเสริม
ใหแกเกษตรกร

2) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดนาน

จากการสั ม ภาษณ เ กษตรกรเผ า ม ง ที่ ป ลู ก เฮมพ ทั้ ง หมดซึ่ ง เป น ผู ห ญิ ง อายุ เ ฉลี่ ย 52 ป
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 9 คน
เกษตรกรชาวเขาเผามงปลูกเฮมพโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน และ
จําหนายเพื่อเปนรายไดเสริม โดยตลาดที่สงขาย ไดแก โครงการหลวง ศูนยศิลปาชีพ พอคาเขามารับซื้อ
โดยรอยละ 89 ของผูใหการสัมภาษณเคยปลูกเฮมพ ปจจุบันยังมีผูปลูกเฮมพรอยละ 54 จํานวนปที่เลิก
ปลูกเฮมพไปแลวเฉลี่ย 21 ป การปลูกจะเริ่มปลูกในชวงฤดูฝน โดยใชเมล็ดพันธุจากโครงการขยายผล
โครงการหลวงถ้ําเวียงแก วิธีการปลูกมี 2 วิธี คือ การหวานเมล็ด และการขุดหลุมหยอดเมล็ด จะหยอด
หลุมละ 3-5 เมล็ด ใสปุยยูเรีย 2 ครั้ง คือ ชวงตนสูง 2 เมตร และชวงกอนเก็บเกี่ยว ระยะเวลาการปลูก
ประมาณ 3 เดือน มีการแปรรูปทุกกระบวนการ รอยละ 55 ตลาดรับซื้อผลผลิตเฮมพ ไดแก โครงการหลวง
นักทองเที่ยว และชนเผามงดวยกัน รายไดอยูระหวาง 690-2,500 บาทตอครั้ง มีกลุมผูปลูกเฮมพ ตั้งเมื่อป
พ.ศ. 2550 จํานวนสมาชิกในกลุม 12 ราย พื้นที่ปลูกเฮมพตอรายเฉลี่ย 2.25 งาน
สําหรับความสนใจและความพรอมตอการปลูกเฮมพ ผูนําชุมชนเห็นวา ชุมชนบานถ้ําเวียง
แก ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน มีความพรอมของชุมชนในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การพัฒนาเฮมพ โดยมีประสบการณจากโครงการนํารองการสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมใน
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พื้นที่ที่โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก สวนชุมชนมงอื่นในจังหวัดนาน มีความรูเรื่องจากปลูก
เฮมพนอย แตทุกชุมชนมงทราบวาการปลูกเฮมพจะถูกตํารวจจับและดําเนินคดี และไดใหขอเสนอแนะให
เน น ส ง เสริ ม ว า ควรดํ า เนิ น การเพื่ อ สร า งรายได แ ละการสื บ ทอดภู มิ ป ญ ญาการผลิ ต เฮมพ ซึ่ ง เป น พื ช
วัฒนธรรมของชนเผามงสูลูกหลาน คิดเปนรอยละ 85 และควรสงเสริมการปลูกเฮมพในชนเผาอื่นไดเพื่อให
เกิดรายไดดวย สรุปไดดังนี้
2.1) พื้นที่ที่มีการสงเสริมการปลูกเฮมพ ปจจุบันมีการปลูกในพื้นที่บานถ้ํ าเวียงแก
ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน
2.2) การดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา โครงการหลวงรวมกับโครงการขยายผล
โครงการหลวง ไดมีการดําเนินงานโครงการนํารองการสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก มีเกษตรกรเขารวม 13 ราย โดยจัดประชุมชี้แจงเพื่อทําขอตกลงรวมกัน
ระหวางเกษตรกรกับเจาหนาที่โครงการ จากนั้นมีการลงชื่อในเอกสารเพื่อเปนขอตกลง มีการวัดพิกัดพื้นที่ที่
แนนอน รับเมล็ดพันธุจากโครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก มีการใหความรูอบรมและสาธิตเรื่อง
การปลูกเฮมพเพื่อใหไดเสนใยที่มีคุณภาพ
2.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา ไมมีปญหาเรื่องการปลูกเฮมพ
เนื่องจากอยูในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแกปลูกไดในปริมาณที่โครงการฯ สามารถควบคุมได
และมีปญหาเรื่องการจําหนายเสนใยและผลิตภัณฑจากเฮมพ เนื่องจากตลาดรองรับผลผลิตเฮมพคอนขาง
จํากัด และมีตนทุนการผลิตสูง
2.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ
ตองการใหหนวยงานอบรมและสาธิตเรื่อง การปลูกจนถึงการแปรรูปเฮมพ รวมทัง้ หา
ตลาดรองรับผลผลิต
2.5) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูก
เฮมพ มีดังนี้
2.5.1) การขออนุญาตจากโครงการขยายผลโครงการหลวง โดยการลงทะเบียนตาม
ขอตกลงการปลูกเพื่องานวิจัยรวมกับโครงการหลวงจึงไมมีการจับกุมจากเจาที่ภาครัฐ
2.5.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพสรุปไดดังนี้
• สนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ
• สนับสนุนการผลิตใยเฮมพและการแปรรูป
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• ตองการตลาดรองรับ
2.6) ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพควรสงเสริมใหแกชุมชนชนเผาม
งเนื่องจากมีความพรอมมากที่สุดที่จะสามารถสงเสริมการปลูกเฮมพตอไป ควรสงเสริมใหเกิดรายไดเสริม
และการใชประโยชนในครัวเรือน
ตารางที่ 3.10 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดนาน
รายละเอียด

ขอเสนอแนะ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

1. ควรมีการวิจัยปรับปรุงพันธุเฮมพเพื่อใหสาร THC ต่ํา
2. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนการผลิตเปนเสนใย

การส ง เสริ ม การปลู ก และการสร า ง
ควรคัดเลือกพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ํา
มูลคาเพิ่ม
เวี ย งแก เป น พื้ น ที่ เ ป า หมายใน จ. น า น เนื่ อ งจากมี
หนวยงานรับผิดชอบสามารถควบคุมดูแลไดงาย
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ห น ว ย ง า น ที่
ควรมี ก ารบู ร ณาการแผนการดํ า เนิ น งานร ว มกั บ
เกี่ยวของ
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อการพัฒนาเฮมพภายใต
ระบบควบคุมของรัฐ
ดานตลาดเฮมพ

ควรมีการเตรียมการดานการตลาดที่จะรับซื้อผลผลิต
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกเกษตรกร

การปรับปรุงกฎหมาย

ควรมีการปรับปรุงขอกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ใหสามารถบังคับใชไดกอนการดําเนินงาน

3) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดตาก

จากการสั ม ภาษณ เ กษตรกรเผ า ม ง ที่ ป ลู ก เฮมพ ทั้ ง หมดซึ่ ง เป น ผู ห ญิ ง อายุ เ ฉลี่ ย 52 ป
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 10 คน เปนการผลิตเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน และมีการจําหนาย
เพื่อเปนรายไดเสริม โดยสงขายผาทอ และผาปก ใหแก ศูนยศิลปาชีพ ชาวมงดวยกัน และชนเผาเยา ผูให
การสัมภาษณเคยปลูกเฮมพรอยละ 85 ปจจุบันยังมีผูปลูกเฮมพเพียงรอยละ 38
การปลูกเฮมพจะเริ่มปลูกในชวงฤดูฝน ใหเมล็ดพันธุจากการเก็บไวเอง ปลูกโดยวิธีขุดหลุม
หรือหยอดเมล็ด หลุมละ 4-8 เมล็ด ระยะหางระหวางหลุมประมาณ 5 นิ้ว เมื่อตนกลาสูง 20 เซนติเมตรจึง
ใสปุยยูเรีย หรือปุยน้ําตาล ใชเวลาปลูก 3 เดือน จึงตัดตนเฮมพ แลวแปรรูปทุกขั้นตอนเอง ตั้งแตการทําเปน
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เสนดาย ทอผา รายไดอยูระหวาง 3,000-7,000 บาทตอฤดูปลูก มีการตั้งกลุมผูปลูกเฮมพ เมื่อพ.ศ.2541
จํานวนสมาชิกในกลุม 65 ราย มีพื้นที่ปลูกตอรายเฉลี่ย 2 งานตอราย
ชุมชนมีประสบการณในการปลูกเฮมพเปนอยางดีโดยมีความรูการปลูกเฮมพ การแปรรูปเสนใย
เฮมพ การทอผา ปกผา และตัดเย็บเปนชุดของชนเผา พื้นที่อําเภอพบพระเปนพื้นที่ของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริมีการอบรมเพื่อพัฒนาฝมือดานหัตถกรรม และศูนยศิลปาชีพรับซื้อทั้งผาปกและผาทอ
สําหรับความสนใจและความพรอมของชุมชนในการปลูกเฮมพ ผูนําชุมชนเห็นวา พื้นที่
ชุมชนชาวมงในจังหวัดตากสวนใหญมีความรูในการปลูกเฮมพ แปรรูปเสนใย ยอมสี ปกผา ตัดเย็บเสื้อผา
ชนเผา ซึ่งสวนใหญจะเปนเผามงดําที่ใชประโยชนจากเฮมพ มากกวาเผามงขาว นอกจากนี้ยังมีเผาเมี่ยน
ที่ปกผาใยเฮมพเพื่อสงศูนยศิลปาชีพ สรุปไดดังนี้
3.1) พื้นที่ที่มีการสงเสริมการปลูกเฮมพ พื้นที่อําเภอพบพระ และอําเภอแมสอด มีการ
ปลูกเฮมพและแปรรูปเฮมพพื่อใชสอยในครัวเรือน
3.2) การดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา มีศูนยศิลปาชีพดําเนินงานรับซื้อผลผลิต
เฮมพจากเกษตรกรโดยจะรับซื้อเปนผาปก และผาทอ และองคการบริหารสวนตําบลคีรีราษฎร ไดสนับสนุน
วัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ
3.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา
3.3.1) ในพื้นที่อําเภอพบพระไมมีปญหาในการอนุญาตปลูก แตในพื้นที่ชาวมงตําบล
แมทอ อําเภอเมือง ซึ่งมีผูมีความรูเรื่องการปลูกและแปรรูปเฮมพ ไมสามารถปลูกไดเนื่องจากไมอยูในพื้นที่
โครงการเชนเดียวกับอําเภอพบพระทําใหมีการจับกุมชาวบานผูปลูกเฮมพ
3.3.2) ปจจุบันการผลิตเฮมพ ยังไมเพียงพอตอความตองการของคนในชุมชนสําหรับ
การสงขายนอกหมูบาน มีการปกผา และทอผา สงศูนยศิลปาชีพในอําเภอพบพระ โดยมีระยะเวลาการสงผา
4 เดือนตอครั้ง นอกจากนี้ชาวบานจะขายผาเฮมพที่ตัดเปนชุดแลวใหชนเผาเดียวกัน และยังขายผาทอใย
เฮมพใหกับชนเผาเมี่ยนในพื้นที่เพื่อนํามาปกผาสงศูนยศิลปาชีพ
3.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ
ตองการใหชว ยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนการผลิต ใหหนวยงานสรางความเขาใจ
รวมกันระหวางชาวบาน และตองการใหหนวยงานเขามาใหความรูอยางตอเนื่อง
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3.5) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูก
เฮมพ ดังนี้
3.5.1) ปจจุบันยังไมมีการขออนุญาตปลูกเฮมพแตหนวยงานในพื้นที่จะทราบดี
วาเปนพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนยศิลปาชีพ จึงไมมีการจับกุมในพื้นที่บริเวณศูนย ศิลปาชีพ แตหาก
เปนพื้นที่อื่นที่ไกลจากศูนยยังคง โดนจับกุมหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.5.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพมีดังนี้
• สนับสนุนเมล็ดพันธุ และวัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ
• ตองการใหมีสนับสนุนงบประมาณในการผลิตใยเฮมพและการแปรรูป
• ตองการตลาดรองรับ และตองการราคาทีส่ ูงกวาปจจุบนั เนื่องจาก
การปกผาเฮมพมีกระบวนการทําที่ยากทําใหมีตนทุนสูง
• ตองการใหศนู ยศิลปาชีพรับซื้อผาโดยตรงในแตละหมูบา น
• ตองการใหสง เสริมการรวมกลุมผูปลูกและผูผลิตเสนใยเฮมพ
3.6) ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ควรเนนการสงเสริมใหกับชุมชน
เผามงเปนอันดับแรก เนื่องจากเกษตรกรบางหมูบานปลูกใชในครัวเรือนอยูแลว ควรสงเสริมใหเกิดรายได
เสริม นอกจากนี้อาจสงเสริมในพื้นที่ของชุมชนเผาเมี่ยนดวยเชนกัน
ตารางที่ 3.11 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก
ขอเสนอแนะ

รายละเอียด

การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนการแปรรูปใหแกชุมชน
เพื่อลดตนทุนการผลิต

การสงเสริมการปลูกและ
การสรางมูลคาเพิ่ม

1. ควรมีการถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้ง
การเชื่ อ มโยงกั บ การตลาดเส นใยและผลิ ตภั ณฑ เฮมพ เช น การ
จําหนายเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ
2. ควรสงเสริมการปลูกเฮมพเปนอาชีพใหแกผูรับการบําบัดจาก
ยาเสพติด โดยเฉพาะในหมูบานผาผึ้ง ตําบลแมทอ อําเภอเมือง
จังหวัดตาก เพื่อเปนรายไดเสริม

การดําเนินงานของ

การดําเนินงานที่ผานมาของอําเภอพบพระไมมีปญหาเรื่อง
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ขอเสนอแนะ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รายละเอียด
การควบคุมการปลูกเฮมพของเกษตรกร ซึ่งจะมีการปลูกเฮมพ พบ
การแปรรูป พรอมทั้งตัดเย็บเสื้อผา

ดานตลาดเฮมพ

1. ควรใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้ง
การเชื่อมโยงกับการตลาดเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ เชน การ
จําหนายเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ
2. สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกเฮมพและสรางเครือขาย
ระหวางผูผลิตและการตลาด

แนวทางการดําเนินงาน

1. การกํ า หนดขอบเขตการพั ฒ นาเฮมพ โ ดยสํ า รวจพื้ น ที่ เ พื่ อ
กําหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกใหเหมาะสม
2. จั ด การประชุ ม ประชาคมร ว มกั บ ชุ ม ชนเพื่ อ วางแผนการ
ดําเนินงานรวมกับหนวยงานในพื้นที่
3. การกําหนดพื้นที่ปลูกเฮมพในชุมชนใหเหมาะสม โดยตองไม
ทําลายปา
4. ควรมีระบบการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
โดยหนวยงานภายนอก

4) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร ณ
U

จากการสัมภาษณเกษตรกรเผามงที่ปลูกเฮมพทั้งหมดเปนผูหญิง อายุเฉลี่ย 59 ป จํานวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 7 คน เปนการผลิตเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน และจําหนายเพื่อเปนรายไดเสริม
ผูใหการสัมภาษณเคยปลูกเฮมพทุกคน ปจจุบันยังมีผูปลูกเฮมพรอยละ 30 การปลูกจะเริ่มปลูกในชวงฤดูฝน ใช
เมล็ดพันธุจากการเก็บทําพันธุเอง หยอดเมล็ดหลุมละ 4-5 เมล็ด ระยะหางระหวางหลุม 5 นิ้ว ไมใสปุย ใชเวลา
ปลู ก 3 เดื อน จึ งตั ดต นเฮมพ แล วจึ งแปรรู ปทุ กขั้ นตอน ตั้ งแต การทํ าเป นเส นด าย ทอผ า และแปรรู ปทุ ก
กระบวนการดวยตนเองมีรายไดประมาณ 1,000 บาทตอฤดูกาล พื้นที่ปลูกเฉลี่ย 2 งานตอราย
สรุปไดวาชุมชนเผามงมีประสบการณในการปลูกเฮมพเปนอยางดีมีความรูในการปลูก
เฮมพ การแปรรูปเสนใยเฮมพ การทอผา ปกผา และตัดเย็บเปนชุดชนเผา
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สําหรับความสนใจและความพรอมของชุมชนในการปลูกเฮมพ ผูนําชุมชนเห็นวา พื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณสวนใหญมีความรูในการปลูกเฮมพ แปรรูปเสนใย ยอมสี ปกผา และการตัดเย็บเสื้อผา
ทัศนคติของชนเผามงตอการสงเสริมการปลูกเฮมพของชนเผาอื่น รอยละ 70 มีความเห็นวาสามารถที่จะ
สงเสริมไดเพื่อใหเกิดรายไดแกผูอื่นดวย
4.1) พื้นที่ที่มีการสงเสริมการปลูกเฮมพ ยังไมมีพื้นที่ที่สงเสริมใหปลูกเนื่องจาก
เจาหนาที่ในพื้นที่มีการจับกุมผูปลูกเฮมพ
4.2) การดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา
สงเสริมการปลูกเฮมพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

ยังไมมีหนวยงานเขาไปดําเนินการ

4.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา ทหารตัดทําลายเนื่องจาก
มีลักษณะคลายตนกัญชา ไมมีพื้นที่ในการปลูกเฮมพ และสภาพดินเสื่อมโทรม
4.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ
ตองการใหหนวยงานอบรมและสาธิตเรื่องการปลูกจนถึงการแปรรูปเฮมพ
4.5) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริมการ
ปลูกเฮมพ มีดังนี้
4.5.1) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ
ควรมีหนวยงานเขามาดําเนินงานสงเสริมใหปลูกเฮมพไดอยางถูกกฎหมาย
4.5.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพดังนี้
• ควรสงเสริมการปลูกเฮมพเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมจากผูสูงอายุในหมูบาน
ในการใหความรูในการปลูกและแปรรูปเฮมพแกรุนลูกหลาน
• ตองการใหหนวยงานราชการเขามาสงเสริมการปลูกเฮมพใหถูกตอง
• ตองการพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกเฮมพ
• ตองการน้ําเพื่อสนับสนุนการปลูก
• ตองการขอใบอนุญาต เพื่อไมใหหนวยงานตัดทําลาย
• ตองการตลาดรองรับ
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4.6) ศั กยภาพพื้ นที่ ในการสงเสริ มการปลูกเฮมพ
ควรเปนพื้ นที่ ของชุ มชนชน
เผามงซึ่งมีความรูเรื่องเฮมพ เนื่องจากเกษตรกรบางหมูบานปลูกใชในครัวเรือนอยูแลว และควรสงเสริมใหเกิด
รายไดเสริม
ตารางที่ 3.12 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ
ขอเสนอแนะ
รายละเอียด
การวิจัยและพัฒนา
ศึกษาวิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
เทคโนโลยี
คุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ
การสงเสริมการปลูก
ใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้งการเชื่อมโยง
และการสรางมูลคาเพิ่ม กับการตลาดเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ เชน การจําหนายเสนใยและผลิตภัณฑ
เฮมพผานโครงการหลวง
การดําเนินงานของ
ควรมีหนวยงานใหการสงเสริมการปลูกเฮมพใหถกู ตองตามกฎหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานตลาดเฮมพ
1. ใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้งการเชื่อมโยง
กั บ การตลาดเส น ใยและผลิ ต ภั ณ ฑ เ ฮมพ เช น การจํ า หน า ยเส น ใยและ
ผลิตภัณฑเฮมพผานโครงการหลวง
2. สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกเฮมพและสรางเครือขาย ระหวาง
ผูผลิตและการตลาด
แนวทางการดําเนินงาน 1. กําหนดขอบเขตการปลูกเฮมพโดยสํารวจพื้นที่รวมกัน
2. ทํ า ประชาคมร ว มกั บ ชุ ม ชนเพื่ อ วางแผนการดํ า เนิ น งานร ว มกั บ
หนวยงานในพื้นที่
3. กําหนดพื้นที่ปลูกเฮมพในชุมชนใหเหมาะสม โดยตองไมทําลายปา
4. มี ร ะบบการควบคุ ม ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานโดย
หนวยงานภายนอก
5) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
จากการสั ม ภาษณ เ กษตรกรชนเผา มง ที่ปลู ก เฮมพทั้ ง หมดซึ่ง เปน ผู ห ญิง อายุ เฉลี่ ย 53 ป
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 9 คน เปนการปลูกเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน และขายเปนรายได
เสริม ตลาดรับซื้อผลผลิตเฮมพ ไดแก ศูนยศิลปาชีพ ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน นักทองเที่ยว
รายไดอยูระหวาง 300 – 13,500 บาทตอป มีการตั้งกลุมผูปลูกเฮมพ เมื่อ พ.ศ.2548 จํานวนสมาชิกในกลุม
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15 ราย พื้นที่ปลูกเฉลี่ย 2 งานตอราย ผูใหขอมูลสัมภาษณเคยปลูกเฮมพรอยละ 88 ปจจุบันยังมีผูปลูก
เฮมพรอยละ 45 จํานวนปที่เลิกปลูกเฮมพไปแลวเฉลี่ย 18 ป เริ่มปลูกในชวงฤดูฝน ชวงเดือนพฤษภาคม มี
การเก็บเมล็ดไวทําพันธุและไดเมล็ดจากศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน ลักษณะพื้นที่ปลูกเฮมพควรมี
ความชุมชื้น อากาศเย็น และมีความอุดมสมบูรณของดินดี จึงไมตองใสปุย พื้นที่เฉลี่ยปลูก 1-2 งานตอราย
ขั้นตอนแรกคือการเตรียมดินโดยพรวนดินกอนที่จะปลูก ซึ่งการปลูกเฮมพมี 2 วิธี คือ หยอดเมล็ด และ
หวานเมล็ด ใชเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัมตอครั้ง ระยะปลูกหางประมาณ 5 นิ้ว ระยะเวลาปลูกประมาณ 3 เดือน
ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยตัดและตากแหง ลอกเสนใย นํามาตอเปนเสนใยเฮมพ จากนั้นจึงนํามาตมกับ
น้ําขี้เถาใหขาว สุดทายจะไดเสนดายเฮมพที่สามารถนํามาทอเปนผาทอเสนใยเฮมพตอไป กรรมวิธีการแปร
รูปเฮมพทํายากและมีหลายขั้นตอน สวนการแปรรูปดวยตนเองทุกกระบวนการมีเพียงรอยละ 38 เนื่องจาก
ชุมชนอยูติดพื้นที่ประเทศลาวจึงมีการซื้อวัตถุดิบผาทอจากลาวมาแปรรูปดวยราคาตอมวน 300-400 บาท
การใชประโยชนจากเฮมพ ตนเฮมพสามารถนํามาทําหนาไมไวใชงาน เพราะมีความคงทน
เมล็ดทํายารักษาโรคแกช้ําในขับเลือด โดยการนําเมล็ดมาบดใสไขตุน แกทองอืดโดยการนําเสนใยมาชุบ
ปสสาวะเด็กวางบริเวณทอง และยังมีความเชื่อเรื่องในพิธีศพโดยตัดเย็บรองเทาเพื่อใหคนตายเดินทาง
อยางสะดวก คนไมสบายจะนําเสนใยเฮมพมัดเอวเพื่อปองกันภูตผี และมีความเชื่อเรื่องงูเลื้อยผานแปลง
เฮมพจะไมเก็บเกี่ยวในแปลงนั้นใชเลย ทัศนคติของชนเผามงตอการสงเสริมการปลูกเฮมพในชนเผาอื่น
รอยละ 81 เห็นวาสามารถที่จะสงเสริมไดเพื่อใหเกิดรายไดแกผูอื่นดวย
5.1) พื้นที่ที่มีการสงเสริมการปลูกเฮมพ มีพื้นที่ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน
ตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่มีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูก
5.2) การดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมนให
การสงเสริมการปลูกและแปรรูป
5.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา มีการจับกุมเกษตรกรผูปลูกเฮมพ
จากเจาหนาที่ของรัฐ เนื่องจากเขาใจผิดวาเปนกัญชา สวนขั้นตอนการผลิตเฮมพมีกระบวนการที่ยุงยาก
หลายขั้นตอน
นอกจากนี้เจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ เห็นวาพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีปญหาเรื่อง
ยาเสพติ ด มาก จึ ง เกรงวา การดํ า เนิ น งานพัฒ นาเฮมพเ ปน พืช เศรษฐกิ จ บนพื้น ที่ สู ง จะมี ค วามลํา บาก
ตอการควบคุม
5.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ เกษตรกรผูปลูกเฮมพในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายมีความตองการเรื่องตลาดรองรับ และการจําหนายในราคาที่สูงขึ้น การสนับสนุนเมล็ดพันธุ
และวัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ
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5.5) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริมการ
ปลูกเฮมพ ดังนี้
5.5.1) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ ปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของ
ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน
5.5.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพมีดังนี้
• สนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพเพื่อใหไดเมล็ดพันธุเฮมพที่ไดมาตรฐาน
• สืบทอดวัฒนธรรมจากผูสูงอายุในหมูบานใหความรูในการปลูกและแปรรูป
เฮมพแกรุนลูกหลาน
• ตองการใหหนวยงานราชการเขามารับรูเกี่ยวกับการปลูกเฮมพ เนื่องจาก
ปจจุบันผาใยเฮมพมีราคาแพงขึ้น ตองใชผาปานทดแทน ทําใหลายปกไมสวยงาม ไมไดราคา จึงตองการ
อนุรักษวัฒนธรรมผาใยเฮมพไวเนื่องจากคุณสมบัติที่ดีเนื้อผาเหนียวกวาผาชนิดอื่น
• ตองการเครื่องสําหรับทอผาเฮมพ และวัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ
• มีทุนใหสามารถดําเนินงานตอเกี่ยวกับเฮมพ
• ตองการตลาดรองรับ และจําหนายไดราคาที่สูงเพราะตนทุนการผลิตสูง
• ตองการสสงเสริมการพัฒนาฝมือดานการออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการ
สงออกสูตลาด
• ตองการรับการอบรมและสาธิตการทอผาใยเฮมพและการตัดเย็บเพื่อพัฒนา
ลายผ าป กเปนการเพิ่มมูลคา รวมทั้งการอบรมการแปรรูปใหเ ปนงานหัตถกรรม ทั้งใชในครัวเรื อนและ
จําหนาย
5.6) ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ สมควรสงเสริมใหกับพื้นที่ชุมชน
เผามงทั้งเพื่อเปนการปลูกเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน และการสรางรายได
ตารางที่ 3.13 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย
ขอเสนอแนะ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

รายละเอียด
1. ควรมีการวิจัยปรับปรุงพันธุเฮมพเพื่อใหสาร THC ต่ํา
2. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว
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ขอเสนอแนะ

รายละเอียด

การสงเสริมการปลูกและการสราง
มูลคาเพิ่ม

สนับสนุนการออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออก
สูตลาด

การดําเนินงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของ

การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่ดําเนินงานอยูแลว
ในพื้นที่ เชน ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน และควร
ดําเนินงานเฉพาะจุดเพื่อเปนโครงการนํารองกอน

ดานตลาดเฮมพ

ต อ งการส ง เสริ ม การตลาดเพื่ อ จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ
เชน กระโปรง กระเปา

การปรับปรุงกฎหมาย

ควรมีการปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบเพื่อใหการ
ปลูกเฮมพไดอยางถูกตอง

6) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน
จากการสัมภาษณเกษตรกรเผามงที่ปลูกเฮมพทั้งหมดซึ่งเปนผูหญิง อายุเฉลี่ย 53 ป
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 8 คน เปนการผลิตเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน และมีการจําหนาย
เพื่อเปนรายไดเสริม โดยตลาดที่สงขาย ไดแก ศูนยศิลปาชีพ กรมประชาสงเคราะห จังหวัดเชียงใหม รายได
อยูระหวาง 700-20,000 บาทตอฤดูกาล มีกลุมผูปลูกเฮมพ กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2540 จํานวนสมาชิกในกลุม
65 ราย ผูใหการสัมภาษณเคยปลูกเฮมพรอยละ 86 ปจจุบันยังมีผูปลูกเฮมพเพียงรอยละ 26 จํานวนปที่
เลิกปลูกเฮมพไปแลวเฉลี่ย 19 ป การปลูกจะเริ่มปลูกในชวงฤดูฝน พื้นที่ปลูกเฉลี่ย 1.4 งานตอราย ใชเมล็ด
พันธุจากการเก็บทําพันธุเอง วิธีการปลูกมี 2 วิธี คือ การหวานเมล็ด และการขุดหลุมหยอดเมล็ด จะหยอด
หลุมละ 3-8 เมล็ด ใสปุยยูเรีย ระยะเวลาการปลูกประมาณ 3 เดือน ในอดีตมีการปลูกเฮมพ ปลูกรวมกับ
ขาวโพด พื้นที่ปลูกสวนใหญอยูที่ระดับความสูง 1,000 เมตรขึ้นไป ปลูกโดยไมใสปุย สวนการแปรรูปนั้นมี
การแปรรูปทุกกระบวนการ รอยละ 38 ในชุมชนทราบวาการปลูกเฮมพจะถูกตํารวจจับและดําเนินคดี และ
ได ใ ห ข อ เสนอแนะให เ น น ส ง เสริ ม ให เ กิ ด รายได แ ละการสื บ ทอดภู มิ ป ญ ญาการผลิ ต เฮมพ ซึ่ ง เป น พื ช
วัฒนธรรมของชนเผามงสูลูกหลาน รอยละ 57 เห็นวาชนเผาอื่นสามารถไดรับการสงเสริมการปลูกเฮมพได
6.1) การดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา
พัฒนาเฮมพในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน
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6.2) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา
เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนมีปญหาเรื่องยาเสพติดมาก ทําใหชาวบาน
ไมสามารถปลูกเฮมพได เนื่องจากถูกจับกุมจากเจาหนาที่เพราะลักษณะตนคลายกัญชา และยังไมมีตลาด
รองรับ
6.3) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ
สร า งความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานที่ จั บ กุ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งให ชั ด เจนเพื่ อ ป อ งกั น
การปราบปราม การสงเสริมจะตองสงเสริมอยางตอเนื่อง มีตลาดรองรับที่แนนอน งบประมาณในการลงทุน
6.4) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริมการ
ปลูกเฮมพ มีดังนี้
6.4.1) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ อยูในกระบวนการดําเนินงาน
ของศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง และมีการปลูกเฮมพในพื้นที่เกษตรกรปลูกเฮมพเองโดยไมเกี่ยวกับหนวยงาน
มีบางพื้นที่ที่ยังสามารถปลูกไดโดยหนวยงานภาครัฐสามารถแยกตนเฮมพกับตนกัญชาได และเปนพื้นที่ที่
ปลูกไวใชประโยชนในครัวเรือนเทานั้น
6.4.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพดังนี้
• สนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ เนื่องจากปจจุบันผาใยเฮมพมีราคาแพงขึ้น
แลวตองใชผาปานทดแทน ทําใหลายปกไมสวยงาม ไมไดราคา อยากอนุรักษวัฒนธรรมผาใยเฮมพไว
เนื่องจากคุณสมบัติที่ดีเนื้อผาเหนียวกวาผาชนิดอื่น
• สืบทอดวัฒนธรรมจากผูสูงอายุในหมูบานใหความรูในการปลูกและ
แปรรูปเฮมพแกรุนลูกหลาน
• ตองการใหหนวยงานราชการเขามารับรูเกี่ยวกับการปลูกเฮมพ
• ตองการเครื่องสําหรับทอผาเฮมพ และวัสดุอปุ กรณในการผลิตเฮมพ
• มีทุนใหสามารถดําเนินงานตอเกี่ยวกับเฮมพ
• ตองการตลาดรองรับ และจําหนายในราคาที่สูง
• พัฒนาฝมือดานการออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสูตลาด
• อบรมและสาธิตการทอผาใยเฮมพและการตัดเย็บเพื่อพัฒนาลายผาปก
เปนการเพิ่มมูลคา
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• อบรมการแปรรูปใหเปนงานหัตถกรรม ทั้งใชในครัวเรือนและจําหนาย
1) การสรางความเขาใจรวมกับเจาหนาที่ในพื้นที่ ตํารวจ อําเภอ และทํา
ขอตกลงเฉพาะเกษตรกรผูเปนสมาชิกการปลูกเฮมพ
6.4) ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ชนเผามงจะเปนชนเผาที่มี
ความรูเรื่องเฮมพมากที่สุดที่จะสามารถสงเสริมการปลูกเฮมพตอไป เนื่องจากเกษตรกรบางหมูบานปลูกใช
ในครัวเรือนอยูแลว ควรสงเสริมใหเกิดรายไดเสริม
ตารางที่ 3.14 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดแมฮองสอน
ขอเสนอแนะ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

รายละเอียด
1. ควรมีการวิจัยปรับปรุงพันธุเฮมพเพื่อใหสาร THC ต่ํา
2. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนการผลิต

การส ง เสริ ม การปลู ก และการสร า ง
มูลคาเพิ่ม

ออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสูตลาด

การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานที่ 1. การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่ดําเนินงานอยูแลวใน
เกี่ยวของ
พื้นที่ เชน ศูนยศิลปาชีพ
2. สงเสริมอยางจริงจัง ตอเนื่อง
ดานตลาดเฮมพ

1. ตองการตลาดเพื่อจําหนายผลิตภัณฑ เชน กระโปรง
กระเปา
2. ขอความสนั บ สนุ น จากหน ว ยงานราชในการรั บ ซื้ อ
ผลผลิต
3. ตองการจําหนายในราคาที่สูง

การปรับปรุงกฎหมาย

จะตองมีการบูรณาการรวมกับทุกฝายใหชัดเจน

7) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดพะเยา
จากการสัมภาษณขอมูลเกษตรกรชนเผามงที่ปลูกเฮมพมีจํานวนผูชาย รอยละ 6
ปลูกเฮมพ อายุเฉลี่ย 52 ป จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 9 คน เปนการผลิตเฮมพเพื่อใชประโยชนใน
ครัวเรือน และมีการจําหนายเพื่อเปนรายไดเสริม ผูใหการสัมภาษณเคยปลูกเฮมพ รอยละ 85 ปจจุบันยังมี
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ผูปลูกเฮมพรอยละ 40 จํา นวนปที่เ ลิกปลูกเฮมพไปแลวเฉลี่ย 10 ป การปลูกจะเริ่ม ปลูกในชว งฤดู ฝน
พื้นที่ปลูกตอรายเฉลี่ย 2 งาน ไดเมล็ดพันธุจากการเก็บทําพันธุเอง วิธีการปลูกเตรียมดินกอนโดยการสับดิน
หยอดหลุมละ4-5 เมล็ด โดยนิยมปลูกตอนเชา มีศัตรูพืช เชน นกพิราบ หนู พื้นที่ปลูกไกลจากบาน 7 กม.
ปลูกรวมกับขาวโพด สวนการแปรรูปนั้นไมมีการแปรรูปทุกกระบวนการ แตไดซื้อผาทอใยเฮมพจากประเทศ
ลาวซึ่งปจจุบันไมพอตอความตองการของตลาด จากนั้นจึงไดนํามายอมสี หรือทุบทําใหนิ่มกอนนําไป
จําหนายที่ตลาดวโรรสในจังหวัดเชียงใหม ในราคาผืนละ 300-400 บาท ทัศนคติของชนเผามงตอการ
สงเสริมการปลูกเฮมพในชนเผาอื่นไดคิดเปนรอยละ 70
7.1) พื้ น ที่ ที่ มี ก ารส ง เสริ ม การปลู ก เฮมพ พื้ น ที่ ไ ม เ หมาะสมต อ การปลู ก เฮมพ
เนื่องจากขาดแหลงน้ําและปลูกแลวตนไมสมบูรณ เสนใยนอย พันธุที่ใชเปนพันธุที่เก็บมาตั้งแตสมัยบรรพ
บุรุษ ในอดีตมีการแปรรูปเสนใย โดยมีหลายขั้นตอนกรรมวิธียุงยากลําบากตอการสืบทอดใหคนรุนหลัง
ปจจุบันจึงไมมีการปลูกและแปรรูป
7.2) การดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคาได
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเฮมพ แตปจจุบันสิ้นสุดการดําเนินงานของโครงการจึงไมไดดําเนินการสงเสริมตอ
7.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา
การปลูกเฮมพในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่ผานมามีปญหาและอุปสรรคดานการขาด
แคลนแหลงน้ําเนื่องจากในหมูบานมีแหลงน้ํา 2 แหลง ไดแก บอน้ําและสระน้ํา ไมเพียงพอตอการอุปโภค
บริโภคและดานการเกษตร นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องตนเฮมพไมสมบูรณ ใหเสนใยนอย และไดทราบขาว
การจับกุมผูที่ปลูกเฮมพในพื้นที่อื่น ปจจุบันจึงไมไดปลูกเฮมพ
7.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ
ตองการใหสรางความเขาใจใหแกเจาหนาที่ที่ดําเนินงานในพื้นที่เรื่องเฮมพไมไดเปน
พืชชนิดเดียวกับกัญชา เนื่องจากเจาหนาที่จับกุมจากลักษณะตนเฮมพกับกัญชาที่มีลักษณะเหมือนกัน
และตองการแหลงน้ําหากมีการสงเสริมใหปลูกเฮมพจะไดมีแหลงน้ําเพื่อปลูกเฮมพได
7.5) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริมการ
ปลูกเฮมพ ดังนี้
7.5.1)ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ อยูในกระบวนการดําเนินงานของโครงการ
หลวงขออนุญาตใหเปนพื้นที่ศึกษาวิจัยและปจจุบันไมไดดําเนินงานศึกษาวิจัยแลว
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7.5.2)การปลูกเฮมพในพื้นที่เกษตรกรปลูกเฮมพเองโดยไมเกี่ยวกับหนวยงาน มีบาง
พื้นที่ที่ยังสามารถปลูกไดโดยหนวยงานภาครัฐสามารถแยกตนเฮมพกับตนกัญชาไดและเปนพื้นที่ที่ปลูกไว
ใชประโยชนในครัวเรือนเทานั้น
7.6) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพดังนี้
• สนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ เนื่องจากปจจุบันผาใยเฮมพมีราคาแพงขึ้นแลวตองใช
ผาปานทดแทน ทําใหลายปกไมสวยงาม ไมไดราคา เห็นวาควรอนุรักษวัฒนธรรมผาใยเฮมพไวเนื่องจาก
คุณสมบัติที่ดีเนื้อผาเหนียวกวาผาชนิดอื่น
• สืบทอดวัฒนธรรมจากผูสูงอายุในหมูบานใหความรูในการปลูกและแปรรูปเฮมพ
แกรุนลูกหลาน
• ตองการใหหนวยงานราชการเขามารับรูเกีย่ วกับการปลูกเฮมพ
• ตองการเครื่องสําหรับทอผาเฮมพ และวัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ
• ตองการมีทุนใหสามารถดําเนินงานตอเกีย่ วกับเฮมพ
• พัฒนาฝมือดานการออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสูตลาด
• อบรมและสาธิตการทอผาใยเฮมพและการตัดเย็บเพื่อพัฒนาลายผาปกเปนการเพิ่ม
มูลคา
• อบรมการแปรรูปใหเปนงานหัตถกรรม ทั้งใชในครัวเรือนและจําหนาย
• การสรางความเขาใจรวมกับเจาหนาที่ในพื้นที่ ตํารวจ อําเภอ และทําขอตกลง
เฉพาะเกษตรกรผูเปนสมาชิกการปลูกเฮมพ
7.7) ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ พื้นที่มีศักยภาพดานแปรรูปเพื่อ
การจําหนายผาทอเฮมพที่ยอมสี หรือผาที่ทุบสีขาว เนื่องจากนําไปขายที่ตลาดวโรรสในราคาไมแพง ผืนละ
300-400 บาท หากซื้อวัตถุดิบในประเทศจะมีราคาแพงกวามาก ผืนละ 500-700 บาท
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ตารางที่ 3.15 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดพะเยา
ขอเสนอแนะ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

รายละเอียด
1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนการผลิต
2. ศึ ก ษาสภาพพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมในการปลู ก เฮมพในพื้ น ที่
จังหวัดพะเยา

การส ง เสริ ม การปลู ก และการสร า ง
มูลคาเพิ่ม

ออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสูตลาด

การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานที่ 1. การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่ดําเนินงานอยูแลวใน
เกี่ยวของ
พื้นที่ เชน ศูนยศิลปาชีพ
2. สงเสริมอยางจริงจัง ตอเนื่อง
ดานตลาดเฮมพ

ตองการขายผลิตภัณฑจากเฮมพในราคาที่สูงขึ้น

การปรับปรุงกฎหมาย

จะตองมีการบูรณาการรวมกับทุกฝายใหชัดเจน

8) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดลําปาง
จากการสัมภาษณเกษตรกรเผามงผูใหขอมูลสวนใหญเปนผูชายที่มีอายุเฉลี่ย 52 ป
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 9 คน เปนการผลิตเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน ในอดีตเคย
ปลูกเฮมพ โดยเมล็ดพันธุที่ใชไดเก็บมาจากบรรพบุรุษ ลักษณะพื้นที่ปลูกจะมีภูมิอากาศเย็น มีการแปรรูป
เสนใย นํามาทอผา ตัดเย็บเปนเสื้อผาประจําเผาและสวมใหคนตาย
ในปจจุบันไมไดปลูกแลวเนื่องจากตํารวจชี้แจงเรื่องการปลูกเฮมพผิดกฎหมายหากมี
การปลูกแลวจะถูกจับกุม ชาวบานจึงเลิกปลูก ปจจุบันไดซื้อผาใยเฮมพจากจังหวัดเชียงใหมเพื่อนํามาปก
ลายผาสงขายศูนยศิลปาชีพที่กรุงเทพมหานครโดยสงเองทางไปรษณีย รายไดอยูระหวาง 300 – 13,500
บาทตอป ผูใหขอมูลสัมภาษณเคยปลูกเฮมพรอยละ 86 จํานวนปที่เลิกปลูกเฮมพไปแลวเฉลี่ย 20 ป
8.1) พื้นที่ที่มีการสงเสริมการปลูกเฮมพ ยังไมมีการสงเสริมการปลูกเฮมพใน
จ.ลําปาง
8.2) การดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา ยังไมมีการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาเฮมพในพื้นที่ มีเพียงการสงผาปก และสงจําหนายเองที่สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
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8.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา ในพื้นที่จังหวัดลําปางที่ผาน
มามีปญหาและอุปสรรคเรื่องการจับกุมของเจาหนาที่ เกษตรกรไมมีเมล็ดพันธุเฮมพ และกระบวนการแปร
รูปที่มีหลายขั้นตอนยากและใชเวลานาน รวมทั้งตลาดที่สงขายมีนอย
8.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ ตองการใหสรางความเขาใจ
ใหแกเจาหนาที่ที่ดําเนินงานในพื้นที่เรื่องเฮมพไมใชกัญชา สงเสริมการปลูกเฮมพเพื่อสรางรายได โดยหา
ตลาดรองรับผลผลิตเฮมพ และตองการอบรมและสาธิตเรื่องการปลูกเฮมพ การแปรรูป และการพัฒนา
ผลิตภัณฑเสนใย
8.5) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริม
การปลูกเฮมพ ดังนี้
8.5.1) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ อยูในกระบวนการดําเนินงาน
ของศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง มีการปลูกเฮมพในพื้นที่เกษตรกรปลูกเฮมพเองโดยไมเกี่ยวกับหนวยงาน มี
บางพื้นที่ที่ยังสามารถปลูกไดโดยหนวยงานภาครัฐสามารถแยกตนเฮมพกับตนกัญชาไดและเปนพื้นที่ที่
ปลูกไวใชประโยชนในครัวเรือนเทานั้น
8.5.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพมีดังนี้
• สนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ เนื่องจากปจจุบันผาใยเฮมพมีราคาแพงขึ้น
แลวตองใชผาปานทดแทน ทําใหลายปกไมสวยงาม ไมไดราคา อยากอนุรักษวัฒนธรรมผาใยเฮมพไวเนื่องจาก
คุณสมบัติที่ดีเนื้อผาเหนียวกวาผาชนิดอื่น
• สืบทอดวัฒนธรรมจากผูสงู อายุในหมูบา นใหความรูในการปลูกและ
แปรรูปเฮมพแกรุนลูกหลาน
• ตองการใหหนวยงานราชการเขามารับรูเกีย่ วกับการปลูกเฮมพ
• ตองการเครื่องสําหรับทอผาเฮมพ และวัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ
• ตองการมีทุนใหสามารถดําเนินงานตอเกีย่ วกับเฮมพ
• ตองการตลาดรองรับ และจําหนายในราคาที่สงู
• ตองการสนับสนุนการพัฒนาฝมือดานการออกแบบหัตถกรรมและ
เพื่อการสงออกสูตลาด
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• อบรมและสาธิตการทอผาใยเฮมพและการตัดเย็บเพื่อพัฒนาลายผาปก
เปนการเพิ่มมูลคา
• อบรมการแปรรูปใหเปนงานหัตถกรรม ทั้งใชในครัวเรือนและจําหนาย
8.6) ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ชุมชนมีความพรอมในเรื่อง
สภาพพื้นที่ปลูกและความสามารถในการปกผาลายมง
ตารางที่ 3.16 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดลําปาง
ขอเสนอแนะ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

รายละเอียด
1. ควรมีการวิจัยปรับปรุงพันธุเฮมพเพื่อใหสาร THC ต่ํา
2. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนการผลิต

การส ง เสริ ม การปลู ก และการสร า ง
มูลคาเพิ่ม

ออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสูตลาด

การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานที่
การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่ดําเนินงานอยูแลว
เกี่ยวของ
ในพื้นที่ การปลูกและการแปรรูปใหเปนเสนใย และผาทอ
ตองการใหเจาหนาที่เขามาอบรมและสาธิตให เนื่องจาก
ขาดการถายทอดความรูสูลูกหลาน
ดานตลาดเฮมพ

1. มี ป ญ หาเรื่ อ งตลาดรั บ ซื้ อ ที่ มี อ ยู น อ ยและไกลอี ก ทั้ ง
ระยะเวลาในการรับคาตอบแทนคอนขางชาประมาณ 6-7
เดือน
2. ตองการใหหนวยงานสงเสริมเพื่อเพิ่มรายไดและหา
ตลาดรองรับใหเกษตรกรดวย

การปรับปรุงกฎหมาย

จะตองมีการบูรณาการรวมกับทุกฝายใหชัดเจน

9) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดแพร

U

จากการสัมภาษณเกษตรกรเผามงที่ปลูกเฮมพทั้งหมดซึ่งเปนผูหญิง อายุเฉลี่ย 52 ป
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 10 คน เปนการผลิตเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือนเทานั้น พื้นที่ปลูกตอ
รายเฉลี่ย 3 งาน ผูใหขอมูลสัมภาษณเคยปลูกเฮมพรอยละ 89 ปจจุบันยังมีผูปลูกเฮมพอยูนอยมาก ผูที่เลิก
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ปลูกไปแลวเฉลี่ย 19 ป ปลูกได 2 วิธี ไดแก ปลูกเหมือนขาวโพดโดยใชไมแทงลงดินหยอดเมล็ด และหวาน
เมล็ดโดยไมมีการ ไมใสปุย ระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 3 เดือน จากนั้นจึงตัดและตากแหง ลอกเสนใย
นํามาตอแลวตมน้ําขี้เถาใหขาว จากนั้นจึงนํามาทําเปนเสนดาย ซึ่งกรรมวิธีที่ผานมาทํายากและลําบาก
มาก มีหลายขั้นตอน สวนการแปรรูปจะมีการแปรรูปทุกกระบวนการ รอยละ 48
ประสบการณในการปลูกเฮมพในพื้นที่จังหวัดแพร จะเปนการปลูกเพื่อใชในครัวเรือน
เทานั้น ปลูกบริเวณริมแปลงขาวโพดใชพื้นที่ไมถึง 1 งาน เพื่อนํามาใชในครัวเรือน ทัศนคติของชนเผามงตอ
การส ง เสริ ม การปลู ก เฮมพ ใ นชนเผ า อื่ น สามารถที่ จ ะส ง เสริ ม ได เ พื่ อ ให เ กิ ด รายได แ ก ผู อื่ น ด ว ย
คิดเปนรอยละ 71
9.1) พื้น ที่ ที่ มีก ารสง เสริม การปลูก เฮมพ ไมมี พื้น ที่สง เสริ มให ปลูก เฮมพ จาก
หนวยงานราชการ
9.2) การดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา ไมมีหนวยงานราชการดําเนินงาน
สงเสริมการปลูกเฮมพในพื้นที่
9.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา ไมมีปญหาเรื่องการปลูก
เฮมพ เนื่องจากเจาหนาที่แยกออกระหวางเฮมพกับกัญชา แตอนุญาตใหปลูกใชภายในครัวเรือนเทานั้น
9.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ ตองการใหหนวยงานอบรม
และสาธิตใหความรูเรื่องการปลูกเฮมพ การแปรรูป และดานกฎหมาย
9.5) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริม
การปลูกเฮมพ ดังนี้
9.5.1) ขั้ น ตอนการได รั บ อนุ ญ าตปลู ก เฮมพ การปลู ก เฮมพ ใ นพื้ น ที่
เกษตรกรปลูกเฮมพเองโดยไมเกี่ยวกับหนวยงาน มีบางพื้นที่ที่ยังสามารถปลูกไดโดยหนวยงานภาครัฐ
สามารถแยกตนเฮมพกับตนกัญชาไดและเปนพื้นที่ที่ปลูกไวใชประโยชนในครัวเรือนเทานั้น
9.5.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพดังนี้
•ต อ งการอนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมผ า ใยเฮมพ ไ ว สื บ ทอดวั ฒ นธรรมจาก
ผูสูงอายุในหมูบานใหความรูในการปลูกและแปรรูปเฮมพแกรุนลูกหลาน
•ตองการใหหนวยงานราชการเขามารับรูเกี่ยวกับการปลูกเฮมพ
•ตองการเครื่องสําหรับทอผาเฮมพ และวัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ
•ตองการตลาดรองรับ และจําหนายผลิตภัณฑเฮมพราคาที่สูงขึ้น
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•พัฒนาฝมือดานการออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสูตลาด
•อบรมและสาธิตการทอผาใยเฮมพและการตัดเย็บเพื่อพัฒนาลายผาปก
เปนการเพิ่มมูลคา
•อบรมการแปรรูปใหเปนงานหัตถกรรม ทั้งใชในครัวเรือนและจําหนาย
•การสรางความเขาใจรวมกับเจาหนาที่ในพื้นที่ ตํารวจ อําเภอ และทํา
ขอตกลงเฉพาะเกษตรกรผูเปนสมาชิกการปลูกเฮมพ
9.10) ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ชุมชนบานแมแรม ตําบลเตาปูน
อําเภอสอง จังหวัดแพร มีความรูเรื่องการปลูกเฮมพซึ่งมีผูรูในหมูบานประมาณ 12 คน ที่สามารถปลูกและ
แปรรู ป ได ส ว นบ า นครกหนานทา ตํ า บลห ว ยโรง อํ า เภอร อ งกวาง ชุ ม ชนมี ผู รู น อ ยมาก ซึ่ ง ที่ ผ า นมา
กระบวนการปลูกยุงยากจึงไมเปนแรงจูงใจใหชาวบานปลูกหรือสืบทอดวัฒนธรรมสูลูกหลาน
ตารางที่ 3.17 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดแพร
ขอเสนอแนะ
รายละเอียด
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนการผลิต
การสงเสริมการปลูกและการสรา ง
ออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสูตลาด
มูลคาเพิ่ม
การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานที่ 1. การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่ดําเนินงานอยูแลว
เกี่ยวของ
ในพื้นที่
2. การสรางความเขาใจรวมกับเจาหนาที่ในพื้นที่ ตํารวจ
อําเภอ และทําขอตกลงเฉพาะเกษตรกรผูเปนสมาชิก
การปลูกเฮมพ
ดานตลาดเฮมพ
การปรับปรุงกฎหมาย

ตองการตลาดรองรับเพื่อเสริมรายได
ตองมีการบูรณาการรวมกับทุกฝายใหชัดเจน

10) สถานการณการปลูกและแปรรูปเฮมพในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
จากการสัมภาษณเกษตรกรเผามงที่ปลูกเฮมพทั้งหมดซึ่งเปนผูหญิง อายุเฉลี่ย 59 ป มี
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 8 คน สวนใหญเปนการผลิตเฮมพเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน และขาย
เปนรายไดเสริม ตลาดรับซื้อผลผลิตเฮมพ ไดแกศูนยศิลปาชีพ รายไดอยูระหวาง 1,000 – 10,000 บาทตอ
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ป มีกลุมผูปลูกเฮมพ เมื่อพ.ศ. 2541 จํานวนสมาชิกในกลุม 12 ราย พื้นที่ปลูกเฉลี่ย 2.8 งานตอราย ผูให
ขอมูลสัมภาษณเคยปลูกเฮมพทุกคน ปจจุบันยังมีผูปลูกเฮมพรอยละ 50 จํานวนปที่เลิกปลูกเฮมพไปแลว
เฉลี่ย 24 ป เริ่มปลูกในชวงเดือนเมษายน และพฤษภาคม โดยเก็บเมล็ดไวทําพันธุและไดเมล็ดจากศูนย
ศิลปาชีพ ขั้นตอนแรกคือการพรวนดิน การปลูกมี 2 วิธี คือ หวาน และหยอดเมล็ด มีระยะปลูกประมาณ
5 นิ้ว ระยะเวลาปลูกประมาณ 70 วัน จากนั้นจึงมีการแปรรูปทุกกระบวนการภายในศูนยศิลปาชีพ
10.1) พื้นที่ที่มีการสงเสริมการปลูกเฮมพ บานสงบสุข ตําบลบอภาค อําเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก
10.2) การดําเนินงานของหนวยงานที่ผานมา
สงเสริมการปลูกเฮมพ โดยเกษตรกรปลูกเฮมพภายในพื้นที่ศูนย

ศูนยศิลปาชีพใหการสนับสนุนและ

10.3) ปญหาและอุปสรรคในการปลูกเฮมพที่ผานมา การปลูกนอกพื้นที่ศูนยจะถูก
ตัดทําลายโดยทหาร
10.4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ เกษตรกรผูปลูกเฮมพในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลกมีความตองการเรื่องตลาด และการสนับสนุนเมล็ดพันธและวัสดุอุปกรณในการผลิต
เฮมพ
10.5) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ และความคิดเห็นตอการสงเสริมการ
ปลูกเฮมพ มีดังนี้
10.5.1) ขั้นตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ อยูในความรับผิดชอบของศูนย
ศิลปาชีพในการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตเฮมพ
10.5.2) ความคิดเห็นตอการสงเสริมการปลูกเฮมพ มีดังนี้
•ตองการปลูกเฮมพเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมจากผูสงู อายุในหมูบ านให
ความรูในการปลูกและแปรรูปเฮมพแกรนุ ลูกหลาน
•ตองการเครื่องสําหรับทอผาเฮมพ และวัสดุอุปกรณในการผลิตเฮมพ
•ตองการตลาดรองรับ และจําหนายผลิตภัณฑเฮมพราคาที่สงู ขึ้น
•ตองการการพัฒนาฝมือดานการออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสู
ตลาด รวมทั้งการอบรมและสาธิตการทอผาใยเฮมพและการตัดเย็บเพื่อพัฒนาลายผาปกเปนการเพิ่มมูลคา และ
การแปรรูปใหเปนงานหัตถกรรม ทั้งใชในครัวเรือนและจําหนาย
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10.6) ศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริมการปลูกเฮมพ จังหวัดพิษณุโลก มีความรูเรื่องการ
ปลูกเฮมพซึ่งมีผูรูในหมูบานอายุเฉลี่ย 59 ป มีสมาชิกในกลุม 12 ราย ซึ่งมีพื้นที่ปลูกเฮมพอยูในความ
รับผิดชอบของศูนยศิลปาชีพ
ตารางที่ 3.18 ขอเสนอแนะในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก
ขอเสนอแนะ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

รายละเอียด
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต

การส ง เสริ ม การปลู ก และการสร า ง 1. พัฒนาฝมือดานการออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการ
มูลคาเพิ่ม
สงออกสูตลาด
2. อบรมและสาธิตการทอผาใยเฮมพและการตัดเย็บเพื่อ
พัฒนาลายผาปกเปนการเพิ่มมูลคา
การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานที่
ควรบูรณาการรวมกับหนวยงานที่ดําเนินงานอยูแลว
เกี่ยวของ
ในพื้นที่
ดานตลาดเฮมพ
การปรับปรุงกฎหมาย

ตองการตลาดเพื่อจําหนายผลิตภัณฑจากเฮมพ
ควรปรับปรุงกฎหมายใหสามารถควบคุมการปลูกให
ชัดเจน

3.4.2 กลุมของพื้นที่ที่ไมมีเกษตรกรผูปลูกเฮมพ ไดแก ลําพูน อุทัยธานี กําแพงเพชร นครสวรรค
อุตรดิตถ พิจิตร และสุโขทัย มีรายละเอียดการศึกษา ดังนี้
(1) จังหวัดที่ไมมีชนเผามงอาศัยอยู มี 4 จังหวัด ไดแก นครสวรรค พิจิตร อุตรดิตถ และ
สุโขทัย
(2) จังหวัดที่มีชนเผามงอาศัยอยูแตไมพบเกษตรกรผูปลูก มี 3 จังหวัด ไดแก ลําพูน
อุทัยธานี และกําแพงเพชร โดยในจังหวัดกําแพงเพชรมีพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลานเคย
นํ า เมล็ ด พั น ธุ เ ฮมพ ป ลู ก ในพื้ น ที่ แ ต เ นื่ อ งจากเป น พื้ น ที่ ร าบมี ร ะดั บ ความสู ง น อ ยกว า 500 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลทําใหมีสภาพภูมิอากาศที่รอนทําใหผลผลิตที่ไดไมดีจึงไมไดทดลองสงเสริมเกษตรกร แตใน
พื้นที่มีกลุมปกผาเผาเมี่ยนที่มีฝมือปกลายผาสวยงาม
3.4.3 สรุปผลการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ 17 จังหวัด
ชนชาวเขาเผามงเปนกลุมชนที่ปลูกเฮมพ เพื่อใชในครัวเรือน และพิธีกรรมของชนเผามงซึ่ง
เฮมพมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความคงทน เสนใยเหนียว และสามารถใสเมื่ออากาศรอนจะรูสึกเย็น จึงไดมี
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การนํามาตัดเย็บเสื้อผาประจําเผา โดยแปรรูปทุกกระบวนการโดยใชวิธีภูมิปญญาดั้งเดิม ปจจุบันชนเผามง
รอยละ 66.1 (การสัมภาษณขอมูลเกษตรกรผูปลูกเฮมพของโครงการจัดทํายุทธศาสตรเฮมพบนพื้นที่สูง
ภาคเหนือ, มกราคม 2553) เลิกปลูกเนื่องจากการถูกจับกุมจากเจาหนาที่ของรัฐ และตนทุนการผลิต การ
แปรรูปสูง เนื่องจากมีการแปรรูปหลายขั้นตอนจึงมีการนําเขาเสนใยเฮมพจากประเทศลาว จีน เปนตน
จากการศึกษาพื้นที่บนพื้นที่สูง 17 จังหวัด มีพื้นที่ 10 จังหวัด ที่มีเกษตรกรผูปลูกเฮมพ
ไดแก เชียงใหม นาน ตาก เพชรบูรณ เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลําปาง แพร และพิษณุโลก สวนอีก 7
จังหวัด ไดศึกษาวิเคราะหพื้นที่ในกลุมของพื้นที่ที่ไมมีเกษตรกรผูปลูกเฮมพ ไดแก ลําพูน พิจิตร สุโขทัย
กําแพงเพชร นครสวรรค อุตรดิตถ และอุทัยธานี สรุปไดดังนี้
(1) วิธีการปลูก ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว ตามภูมิปญญาของชาวมง การแปรรูปใย
เฮมพ เริ่มตั้งแตการเลือกพื้นที่ปลูก จะสับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกทุกปโดยไมปลูกซ้ําแปลงเดิม และเมื่อปลูกแลว
หามใครเขาไปในไรจนกวาจะไดรับอนุญาต ตามความเชื่อแลวชาวมงไมใชตนเฮมพมาสูบ เพราะจะทําให
เวียนหัวและปวย ในชวงของการเก็บเกี่ยวตนเฮมพหากพบงูในแปลงถือวาเปนลางไมดี อาจเกิดเหตุไมดีใน
ครอบครัว ไมเจริญรุงเรือง ชาวมงจะทิ้งเฮมพแปลงนั้นเสีย โดยอาจยกเฮมพแปลงนั้นใหคนอื่นก็ทําได
หลังจากนั้นตัดตนเฮมพมาตากแดดใหแหง แลวดึงเอาใยเฮมพออกมามวนตากแหงไวบนเตาไฟ แลวนํามา
ยอมสี โดยสีที่ยอมเปนสียอมธรรมชาติ เชน เปลือกไม เมื่อยอมแลวนํามาปนเพื่อใหเปนเสนดาย แลวนํามา
ทอผา หากอยากไดลวดลายก็นํามาปกใหเปนลวดลายตามความชอบ โดยกวาจะไดผาผืนหนึ่งตองใช
เวลานาน เพราะวิถีชีวิตของคนที่ตองอาศัยทรัพยากรที่มาจากปา สมัยดั้งเดิมไมมีเสื้อผาจําหนายใหซื้อขาย
ไดงายเชนปจจุบัน ชาวบานจึงตองทอผาเอง สวนกานเฮมพที่เหลือก็สามารถนํามาใชประโยชนไดโดยนํามา
ทําเปนไมกวาด ดังนั้น ตามคติความเชื่อของชนชาวมง ถือวา ตนเฮมพเปนเพียงตนไมที่ปลูกเพื่อนําเปลือก
มาทอผาและเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมของเขาโดยแทจริง
การปลูกเฮมพของชาวเขาเผาลีซอ อีกอ มักจะปลูกเปนพืชผสมในไรขาว ขาวโพด
แตไมมากนัก ในระบบการปลูกแบบพืชผสม (Mixed cropping system) เพราะมีการใชประโยชนจาก
เฮมพนอย แตมงจะปลูกเฮมพเปนพื้นที่แปลงใหญ แบบพืชเชิงเดี่ยว (single cropping system) และมี
บางสวนปลูกผสมในไรขาวและขาวโพด บริเวณที่ปลูกตามริมไรจํานวนไมมาก เพื่อเก็บเมล็ดไวทําพันธุ
ชาวเขาเผามงเริ่มปลูกเฮมพประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคมในแตละป วิธีการ
ปลูกคือ ขุดเจาะหลุมโดยใชเสียมที่ทําดวยไมหรือเครื่องขุดเจาะหลุมขาว เรียกวา “แตงแกง” แลวจึงหยอด
เมล็ดพันธุหลุมละ 4-5 เมล็ด ลึกประมาณ 1 เซนติเมตร โดยไมกลบหลุม ระยะหางระหวางแถวและระหวาง
ตนประมาณ 20-25 เซนติเมตร สําหรับตนที่จะปลูกไวเพื่อเก็บเมล็ดพันธุจะปลูกหางกันตั้งแต 1-2 เมตร
ขึ้ น อยู กั บ ความอุ ด มสมบู ร ณ ข องดิ น เพื่ อ ให มี ก ารแตกกิ่ ง ก า นมี ด อกมากๆ มี ก ารปลู ก ด ว ยการหว า น
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เหมือนกันแตเสนใยที่ไดคุณภาพไมสม่ําเสมอ หลังจากการปลูกเฮมพลงในแปลงแลว ถามีฝนตกสม่ําเสมอ
การปราบวัชพืชไมจําเปนเนื่องจากตนเฮมพโตเร็วมาก หากฝนตกไมสม่ําเสมอจะมีการปราบวัชพืช 1 ครั้ง
ซึ่งฝนนับเปนปจจัยที่สําคัญมากในการปลูกเฮมพ เนื่องจากจะสงผลถึงเสนใยที่มีคุณภาพ ปริมาณฝนที่
เพียงพอและตกอยางสม่ําเสมอในชวงการเจริญเติบโตระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม หรือตน
เดือนสิงหาคมจะชวยใหเสนใยของตนเฮมพที่เก็บเกี่ยวมีคุณภาพสูง แตถาฝนทิ้งชวงเปนเวลานานๆ ตน
เฮมพ จ ะชงั ก การเจริ ญ เติ บ โต ทํา ให ได เ ส น ใยที่ ไม มีคุ ณ ภาพ ชาวม ง จะไม กํา จัด วัช พืช รอบแปลงปลู ก
หลังจากตนเฮมพเจริญเติบโตแขงขันกับวัชพืชไดแลวเพื่อใหตนเฮมพที่อยูบริเวณขอบแปลงมีลําตนยาวตรง
ไมแตกกิ่งมาก ทําใหไดเสนใยยาวและมีคุณภาพดีสม่ําเสมอทั้งแปลง การปลูกเฮมพจะใชขี้เถาใสในพื้นที่
ปลูกอยางนอย 1 ครั้ง หากตนเฮมพมีใบสีเหลืองจะมีการนําขี้เถาไปใสรอบๆ โคนตนจนใบกลับมาเปนสี
เขียว ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน ตนเฮมพจะเจริญเติบโตและเหมาะกับการเก็บเกี่ยวเพื่อใชสําหรับ
ทําเสนใย โดยตนเฮมพ จะมีความสูงประมาณ 3 เมตร ในดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง มีเสนรอบวง
ที่โคนตนประมาณ 3.5 – 4 เชนติเมตร (วัดจากลําตนสูงจากพื้นดินประมาณ 12 เซนติเมตร) การเก็บเกี่ยว
ใชมีดคมตัดที่โคนตนเฮมพสูงประมาณ 12 เซนติเมตรจากพื้นดิน ตัดกิ่งออกใหหมด สวนนอกของลําตนที่
ออนและมีสีเขียวตัดออก รวบรวมมัดเปนฟอน การตัดตนเฮมพไมจําเปนตองตัดทั้งกอหรือทั้งแปลง ขึ้นอยู
กับอายุของเฮมพที่ตองการตัด สําหรับเสนใยจากตนเฮมพที่มีอายุมากประมาณ 5 เดือนขึ้นไป ถึงแมวาจะ
มีเสนรอบวงประมาณ 3.5-4 เซนติเมตร ตามที่ตองการก็ตามแตมงมองวาเสนใยที่ไดจากตนเฮมพแกมี
คุณภาพต่ําไมเหมาะสมที่จะเอาไปใชในการทอผา ตนเฮมพที่ถูกตัดจะถูกนําเอามาตากแดดจนแหงสนิท
แตถาชวงที่เก็บตนเฮมพมาจากไร มีฝนตกหนักก็จะนําตนเฮมพที่ตัดมาไปยางไฟใหแหงซึ่งจะใชเวลาในการ
ยางประมาณ 6-7 วัน ภายหลังจากที่ตนเฮมพแหงแลวจะนําไปวางกองทําแนวตั้งกับพื้นภายในบริเวณบาน
ที่ไมมีความชื้นสูง เพราะถามีความชื้นสูงจะทําใหตนเฮมพเกิดเชื้อราที่เปลือกนอกจะลอกเปลือกออกจากลํา
ตนยากแลวยังทําใหเสนใยที่ไดยังมีคุณภาพต่ํา เปอยงายไมเหมาะกับการทอเปนผา
(2) การแปรรู ปเป นผลิตภัณ ฑเ ฮมพ หลังจากการเก็บเกี่ยว และทํา ให ตน แหง แลว
ขั้นตอนในการแปรรูปลําดับตอไปคือ การปอกเปลือกเพื่อลอกเสนใยเฮมพออกจากลําตนนั้น ใชวิธีการนํา
ตนเฮมพมาหักตอนกลางลําตนหลายๆ แหงใหขาดจากกันแลวจึงใชมือลอกเปลือกลําตนออก เพื่อใหไดเสน
ใยที่มีขนาดใกลเคียงกัน ชาวเขาจะแบงเปลือกลําตนออกเปน 4 สวนดวยกัน แลวจึงลอกเปลือกออกจากลํา
ตน เสนใยที่ลอกในชวงนี้จะเปนแผนยางๆ สีเขียว เมื่อลอกเปลือกไดจํานวนที่หนึ่งก็จะทําการมัดรวมกันเก็บ
ไวในที่แหง ไมใหถูกความชื้นอยางเด็ดขาด การยางเปลือกที่ลอกจากลําตนอีกครั้งจะทําใหเสียคุณภาพ
ไมสามารถนําเอาไปผานกรรมวิธีเพื่อใหสามารถนํามาทอเปนผาได เพราะเสนใยจะกรอบเปอยแตก็ยัง
สามารถเอาเปลือกที่ผานการยางนี้มาฟนเปนเชือกใชประโยชนตางๆ ได
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เปลื อ กของต น เฮมพ ที่ แ ห ง สนิ ท จะถู ก นํ า มาฉี ก ออกเป น เส น เล็ ก ๆ เพื่ อ ที่ จ ะให ไ ด
เสนดายที่มีขนาดเล็กเหมาะกับการทอเปนผา โดยทั่วๆ ไป เสนใยที่ถูกแบงออกเปน 4 สวนนั้น จะสามารถ
ฉีกออกเปนเสนใยขนาดเล็กประมาณ 16 – 20 เสน หลังจากนั้นจะนําเสนใยไปตําในครกกระเดื่องเพื่อให
เปลือกนอกที่หุมติดกับเสนใยหลุดออกไป เหลือแตเสนใยแทๆ ซึ่งจะออนสะดวกแกการปนและกรอใน
กระบวนการตอไป เสนใยที่ผานการตําเอาเปลือกออกจะถูกนําเอามาพันมวนเปนกอนโดยใชเครื่องมือ
เฉพาะเปนไมขนาดนิ้วกอยเปนแกนและมีที่ถือทําดวยหวายถัก ขณะที่ถูกนํามามวนพันแกนไมจะมีการตอ
เสนใยแตละเสน โดยใชนิ้วมือขยี้สวนปลายใหตอติดเปนเสนเดียวกัน เมื่อเสนใยเต็มแกนแลวก็จะถอดมวน
เสนใยเก็บไว ทําเชนนี้จนเสนใยที่มีอยูถูกนํามามวนเปนกอนหมด ก็จะนําเอาเสนใยไปจุมน้ํารอนใหเสนใย
ออนตัว แลวจึงนําเอาเสนใยไปเขาเครื่องกรอ – แบบของแมวที่มีแกนดายอยู 4 แกน เมื่อกรอเสนใยเขาแกน
จนเต็มแกนแลวก็จะนําเสนใยเขาผานเครื่องปนเสนใยแบบแมว เสนที่ผานการปนจากเครื่องจะถูกกองวาง
เปนระเบียบเปนรูปวงกลมกับพื้นดิน ซึ่งเมื่อไดขนาดตามที่ตองการก็จะใชหวายมัดเพื่อปองกันไมใหเสนใย
พันกันยุงเหยิง ในระหวางขั้นตอนเหลานี้ถาเกิดมีเสนใยขาดจากกัน ก็จะมีการตอเสนใยใหเปนเสนเดียวกัน
ตลอดเวลา เสนใยแตละมัดที่ไดแลวจะถูกนําไปตมเคี่ยวในน้ําดาง (น้ําขี้เถา) ในกะทะใบบัวเปนเวลา
ประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง แลวจึงนําเอาเขาหมักในขี้เถาเปยกอีกประมาณ 2 – 3 วัน เสนใยที่ผานการหมักแต
ละมัดจะถูกนําไปซักลางดวยน้ําจนดูวามีสีขาวสะอาด (สีของเสนใยธรรมดาจะไมเปนสีขาวบริสุทธิ์) ถายัง
เห็นวาเสนใยยังมีสีไมสะอาดก็จะนําไปหมักในขี้เถาเปยกอีกครั้งหนึ่งแลวนํามาซักอีกครั้ง เสนใยที่ซักจน
สะอาดแลวจะถูกนําเอาไปเขาเครื่องรีดที่เปนเครื่องมือประกอบดวยทอนไมกลมและกอนหินแบน วิธีการรีด
จะนําเอาเสนใยไปวางบนขอนไมที่นอนอยูบนพื้นดินแลวเอากอนหินขึ้นทับ ซึ่งผูนวดจะตองขึ้นไปยืนบน
กอนหิน ถางขา เหยียบสวนปลายของกอนหินทั้งสองขางแลวทิ้งน้ําหนักตัวลงบนเทาแตละขางในเวลาที่
สม่ําเสมอคลายกับการเลนไมกระดก ( see saw) เสนดายจะถูกบดอยูระหวางทอนไมและแผนหินคลายๆ
กับการบดดวยลูกกลิ้ง ( Roller ) ในระหวางการทําระวังอยาใหเสนใยแหงตองหมั่นใสน้ําใหเปยกชื้นอยู
เสมอ เพราะถาแหงไปเสนใยจะถูกบดจนขาดจากกันเสียหายได หลังจากรีดจนแนใจวาเสนใยออนนุม
ตามที่ตองการแลวก็จะนําเอาไปซักน้ําลางทําความสะอาดอีกเปนครั้งสุดทาย แลวนําไปตากใหแหงสนิท
นําเอาไปเขาเครื่องปนใหเปนเสนดาย เสนดายที่ออกจากเครื่องปนจะถูกวางเรียบอยางเปนระเบียบใน
กระบุงแลวทําการมัดเพื่อใหไดขนาดที่ตองการ นําไปเก็บรักษาไวเพื่อนําไปทอเปนผาตอไป อยางไรก็ดี
ถึงแมวาจะผานกรรมวิธีการปนและการตรวจสอบคุณภาพของเสนดายอยางละเอียดแลวก็ตาม กอนที่จะมี
การทอจริงๆ จะมีตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
เครื่ อ งทอผ า หรื อ กี่ ข องม ง แตกต า งจากเครื่ อ งทอผ า ของชาวเขาเผ า อื่ น และ
สลับซับซอนซึ่งผูที่จะใชเครื่องทอผาชนิดนี้จะตองผานการฝกเปนเวลานานกวาจะใชได ไมเหมือนกับเครื่อง
ทอผาของชาวเขาเผาอื่น
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โดยทั่ว ๆ ไปขนาดหนากวางของผาใยเฮมพที่ทอโดยเครื่องทอผาของมง จะมีขนาด
มาตรฐานประมาณ 10-12 นิ้ว ไมกวางกวานี้ (ทอใชเอง) ผาที่ทอไดเปนสีขาวนี้สําหรับมงขาว สามารถ
นําไปตัดเย็บเปนกระโปรงผูหญิงไดทันที แตมงดําจะตองมีการนําเอาผาที่ทอไปยอมใหเปนสีน้ําเงิน และมี
ลายบาติก (Batik) วัสดุที่ใชในการยอมผาใหเปนสีน้ําเงิน ประกอบไปดวยตนฮอม Baphicacanthus cusia
Brem. ซึ่งปลูกทั่วๆ ไปในหมูบานมงเพื่อใชในการยอมสีผาใหเปนสีน้ําเงิน และสามารถใชเปนสมุนไพรดวย
ปูนขาวที่ทําเองจากการเผาหินปูนและขี้เถา เหลาและมีพันธุไมในปาใสผสมลงไปอีก 2 – 3 ชนิด การยอมสี
นับวาเปนขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน ไมผิดกับขั้นตอนของการผลิตเสนดายจากใยตนเฮมพ ตองใชความ
ชํานาญสูง การยอมสีนอกจากจะมีการยอมสีผาทอแลว แมวยังมีการยอมสีเสนดายที่ผานเครื่องปนครั้ง
สุดทาย เพื่อใชเปนดายสําหรับปกเย็บเสื้อผา
(3) หนวยงานที่ใหการสนับสนุนในการสงเสริมการปลูกเฮมพ หนวยงานดําเนินการ
พัฒนาเฮมพปจจุบันยังดําเนินการอยูใน เชียงใหม นาน ตาก เชียงราย พิษณุโลก ประกอบดวยโครงการ
หลวง (เชียงใหม พะเยา) โครงการขยายผลโครงการหลวง (นาน) ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน
(เชียงราย) ศูนยศิลปาชีพจังหวัดตาก และศูนยศิลปาชีพจังหวัดพิษณุโลก สําหรับพื้นที่ที่เคยมีหนวยงาน
ดําเนินการพัฒนาเฮมพแตเนื่องจากโครงการวิจัยสิ้นสุดจึงไมไดดําเนินการสงเสริมการปลูกเฮมพตอ คือ
พะเยา ในขณะที่การสนับสนุนจากหนวยงานในการดําเนินการขออนุญาตปลูกเฮมพ มีการขออนุญาตจาก
กระทรวงสาธารณสุข ใน 2 จังหวัด ไดแก เชียงใหม และนาน โดยการขออนุญาตจากโครงการหลวง
โครงการขยายผลโครงการหลวง ใหเกษตรกรลงทะเบียนตามขอตกลงปลูกจึงไมมีการจับกุมจากเจาที่
ภาครัฐเนื่องจากหนวยงานไดขออนุญาตปลูกเพื่อเปนการศึกษาวิจัยและเปนพื้นที่ควบคุม ซึ่งหนวยงานใน
พื้นที่จะทราบดีวาเปนพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนยศิลปาชีพ จึงไมมีการจับกุมในพื้นที่บริเวณศูนย แต
หากเปนพื้นที่อื่นที่ไกลจากศูนยยังคงมีการจับกุมอยู ไมมีการขออนุญาตซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ปลูกเพื่อใชใน
ครัวเรือน
การบูรณาการแผนการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อการพัฒนา
เฮมพภายใตระบบควบคุมของรัฐที่ผานมาไมมีปญหาเรื่องการควบคุมการปลูกเฮมพของเกษตรกรซึ่งจะมี
การปลูกเฮมพมากในอําเภอพบพระ และมีการแปรรูป พรอมทั้งตัดเย็บเสื้อผา ทั้งนี้การบูรณาการรวมกับ
หนวยงานที่ดําเนินงานในพื้นที่ เชน ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน ไดดําเนินงานสงเสริมใหเกษตรกร
ปลูกเฮมพในพื้นที่ของศูนยฯ และมีแผนปฏิบัติการตั้งแตป พ.ศ.2548 ซึ่งปจจุบันยังคงดําเนินการอยูและใน
ระยะตอไปควรดําเนินงานเฉพาะจุดเปนโครงการนํารองกอน
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ตารางที่ 3.19 จํานวนเกษตรกร และหนวยงานสนับสนุนการแปรรูปเฮมพ
ที่

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

จํานวน
หนวยงาน
หนวยงานที่
เกษตรกร สนับสนุน
สามารถสนับสนุน
(คน)
ไดในเขตพื้นที่
596
โครงการหลวง โครงการหลวง

1.

พะเยา

ปง

ผาชางนอย

สิบสองพัฒนา

2.

พะเยา

ภูซาง

ทุงกลวย

คอดยาว

948

-

3.

แมฮองสอน

ขุนยวม

แมอูคอ

665

-

4.

แมฮองสอน

ขุนยวม

แมอูคอ

320

-

โครงการหลวง

5.

แมฮองสอน

เมือง

หมอกจําแป

ปางตองมง
(ปางตอง)
อูคอมง(แมอู
คอ)
นาปาแปก

ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูงจ.พะเยา
โครงการหลวง

1,158

6.

แมฮองสอน

เมือง

หวยโปง

ไมโครเวฟ

625

7.

แมฮองสอน

ปาย

เมืองแปง

แกงหอม

665

8.

แมฮองสอน

ปาย

เมืองแปง

หวยฮะ

287

9.

เชียงราย

แมเปา

ขุนหวยแมเปา

340

แมเปา

กระแล

1,100

11. เชียงราย

พญาเม็ง
ราย
พญาเม็ง
ราย
เวียงแกน

ปอ

หวยคุ

512

12. เชียงราย

เวียงแกน

ปอ

ทรายทอง

345

13. เชียงราย

ขุนตาล

ยางฮอม

พญาภิภักดิ์

454

10. เชียงราย
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ศูนยศิลปาชีพ ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูงจ.แมฮองสอน
ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูงจ.แมฮองสอน
โครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อ
แกปญหาพื้นที่ปลูก
ฝนอยางยั่งยืน
โครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อ
แกปญหาพื้นที่ปลูก
ฝนอยางยั่งยืน
ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูงจ.เชียงราย
ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูงจ.เชียงราย
ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูงจ.เชียงราย
ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูงจ.เชียงราย
ศูนยศิลปาชีพ
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ที่

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

หนวยงาน
จํานวน
เกษตรกร สนับสนุน
(คน)
760
ศูนยสงเสริม
เกษตรที่สูง
ดอยผาหมน
1,380 โครงการ
ขยายผล
โครงการหลวง
1,781
-

หนวยงานที่
สามารถสนับสนุน
ไดในเขตพื้นที่
ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูงดอยผาหมน

14. เชียงราย

เทิง

ตับเตา

พญาเลาอู

15. เชียงใหม

เมือง

สุเทพ

ดอยปุย

16. เชียงใหม

จอมทอง

บานหลวง

ขุนกลางใต

17. เชียงใหม

แมแจม

แมศึก

ปางอุง

2,200

โครงการหลวง โครงการหลวง

18. เชียงใหม

แมริม

โปงแยง

แมสาใหม

1,770

โครงการหลวง โครงการหลวง

19. เชียงใหม

แมวาง

แมวิน

ขุนวาง

664

โครงการหลวง โครงการหลวง

20. เชียงใหม

แมวาง

แมวิน

ปาไผ

160

21. ตาก

เมือง

แมทอ

มงใหม

337

22. ตาก

วังเจา

เชียงทอง

ผาผึ้ง

1,000

23. ตาก

วังเจา

นาโบรถ

วังตําลึง

540

24. ตาก

วังเจา

นาโบรถ

วังน้ําเย็น

1,018

25. ตาก

แมสอด

มหาวัน

เจดียโคะ

1,402

26. ตาก

แมสอด

มหาวัน

เจดียโคะใหม

2,807

27. ตาก

พบพระ

คีรีราษฏร

ใหมคีรีราษฏร

1,479

28. ตาก

พบพระ

คีรีราษฏร

รมเกลาสหมิตร

4,296

29. ตาก

พบพระ

คีรีราษฏร

ใหมยอดคีรี

824
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-

โครงการขยายผล
โครงการหลวง
โครงการหลวง

โครงการหลวง

ศูนยศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพ ศูนย
ศูนยสงเสริม สงเสริมเกษตรที่สูง
เกษตรที่สูง
ศูนยศลิ ปาชีพ ศูนย
สงเสริมเกษตรที่สูง
ศูนยศิลปาชีพ ศูนย
สงเสริมเกษตรที่สูง
ศูนยศิลปาชีพ ศูนย
สงเสริมเกษตรที่สูง
ศูนยศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพ ศูนย
สงเสริมเกษตรที่สูง
ศูนยศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพ ศูนย
สงเสริมเกษตรที่สูง
ศูนยศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพ ศูนย
สงเสริมเกษตรที่สูง
ศูนยศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพ ศูนย
สงเสริมเกษตรที่สูง
ศูนยศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพ ศูนย
สงเสริมเกษตรที่สูง
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ที่

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

30. ตาก

พบพระ

รวมไทย
พัฒนา
รวมไทย
พัฒนา
นาบัว

31. ตาก

พบพระ

32. พิษณุโลก

นครไทย

33. พิษณุโลก

ชาติตระการ บอภาค

34. นาน

สองแคว

นาไรหลวง

35. นาน

แมจริม

น้ําพาง

36. นาน

สันติสุข

พงษ

37. เพชรบูรณ

หลมเกา

วังบาล

38. เพชรบูรณ

เขาคอ

เข็กนอย

39. เพชรบูรณ

เขาคอ

เข็กนอย

40. เพชรบูรณ

เขาคอ

เข็กนอย

41. เพชรบูรณ

เขาคอ

เข็กนอย

หนวยงาน
หนวยงานที่
จํานวน
สามารถสนับสนุน
เกษตรกร สนับสนุน
ไดในเขตพื้นที่
(คน)
รวมไทยพัฒนา
1,275 ศูนยศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพ ศูนย
ที่ 6
สงเสริมเกษตรที่สูง
รวมไทยสามัคคี
491
ศูนยศิลปาชีพ ศูนยศิลปาชีพ ศูนย
สงเสริมเกษตรที่สูง
ภูขัด
1,043
ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูงจ.พิษณุโลก
สงบสุข
800
ศูนยศิลปาชีพ ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูงจ.พิษณุโลก
ถ้ําเวียงแก
1,440 โครงการ
โครงการขยายผล
ขยายผล
โครงการหลวงศูนย
โครงการหลวง สงเสริมเกษตรที่สูง
น้ําตวง
662
ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูง
ดอนไพรวัลย
608
ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูง
ทับเบิก
1,050
หนวยวิจัยเกษตรที่
สูง
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร
เข็กนอย
1,146
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรที่
สูง จ.เพรชบูรณ
เลาลือเกา
1,251
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรที่
สูง จ.เพรชบูรณ
บานศักดิ์เจริญ
492
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรที่
สูง จ.เพรชบูรณ
ชัยชนะ
722
ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรที่
สูง จ.เพรชบูรณ
หมูบาน
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ที่

จังหวัด

ตําบล

42. แพร

สอง

เตาปูน

บานแมแรม

43. แพร

รองกวาง

หวยโรง

ครกหนานทา

268

-

44. ลําปาง

งาว

บานหวด

แมพราว

100

-

45. ลําปาง

งาว

บานหวด

แมพราว ลป.8

230

-

46. ลําปาง

เมืองปาน

แจซอน

ใหมพัฒนา

812

-

รวม

27 อําเภอ

32 ตําบล

หมูบาน

หนวยงาน
สนับสนุน

จํานวน
เกษตรกร
(คน)
1,460

10 จังหวัด

อําเภอ

-

หนวยงานที่
สามารถสนับสนุน
ไดในเขตพื้นที่
ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูงจ.แพร
ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูงจ.แพร
ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูงจ.ลําปาง
ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูงจ.ลําปาง
ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สูงจ.ลําปาง

46 หยอมบาน

ที่มา : ขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบล , 2552
(4) ความตองการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ ตองการใหชวยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
ลดขั้นตอนการผลิ ต สรางความเขา ใจรว มกัน ระหวางชาวบ า น ตองการให หน วยงานเขามาใหความรู
ตองการใหหนวยงานอบรมและสาธิตเรื่อง การปลูกจนถึงการแปรรูปเฮมพ ตลาดรองรับผลผลิต
(5) ขอเสนอแนะในการวิจัยและพัฒนาเฮมพ ควรมีการวิจัยปรับปรุงพันธุเฮมพเพื่อใหสาร
THC ต่ํา พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนการผลิต พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนฟน ศึกษา
วิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ ให
มีการถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับการตลาดเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ
เชน การจําหนายเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพผานโครงการหลวง
(6) ขอเสนอแนะในการสงเสริมการปลูกและการสรางมูลคาเพิ่ม ในพื้นที่ จ.เชียงใหม
สามารถปลูกไดในพื้นที่โครงการหลวง ในการคัดเลือกพื้นที่เปาหมายใน จ. เชียงใหม พื้นที่โครงการที่มีหนวยงาน
รับผิดชอบสามารถควบคุมดูแลไดงาย การเลือกพื้นที่ปลูกเฮมพ ควรเปนหมูบานที่ประชากรมีรายไดนอย และ
หากเปนโครงการที่มีทหารรับผิดชอบก็จะสามารถควบคุมดูแลไดงาย ในพื้นที่ จ.นาน สามารถปลูกไดในพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก ในการคัดเลือกพื้นที่เปาหมายใน จ. นาน พื้นที่โครงการที่มีหนวยงาน
รับผิดชอบสามารถควบคุมดูแลไดงาย ใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับ
การตลาดเส นใยและผลิ ตภั ณฑ เฮมพ เช น การจํ าหน ายเส นใยและผลิ ตภั ณฑ เฮมพ ผ านโครงการหลวง
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ควรสงเสริมการปลูกเฮมพเปนอาชีพใหแกผูรับการบําบัดจากยาเสพติด โดยเฉพาะในหมูบานผาผึ้ง ตําบลแมทอ
อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อเปนรายไดเสริม ออกแบบหัตถกรรมและเพื่อการสงออกสูตลาด
(7) ทัศนคติของเผามงในการสงเสริมใหชนเผาอื่นปลูกเฮมพ ชนเผามงมีความเห็นตอการ
สงเสริมใหชนเผาอื่นสามารถปลูกได โดยมีการถายทอดองคความรูเรื่องเฮมพใหชนเผาอื่นไดเรียนรูจาก
เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ หรือเกษตรกรผูปลูก และแปรรูปเฮมพจากชนเผามง
(8) ขอเสนอแนะดานตลาดเฮมพ ควรมีการเตรียมการดานการตลาดที่จะรับซื้อผลผลิต
เพื่ อ สร า งความเชื่อ มั่ น ให แก เ กษตรกร ใหมีก ารถา ยทอดเทคโนโลยีแ ละการแปรรู ป เฮมพ รวมทั้ง การ
เชื่อ มโยงกั บ การตลาดเส น ใยและผลิ ต ภั ณฑ เ ฮมพ เช น การจํ า หน า ยเสน ใยและผลิต ภัณ ฑเ ฮมพ ผา น
โครงการหลวง สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกเฮมพ และสรางเครือขายระหวางผูผลิตและการตลาด
เพื่อจําหนายผลิตภัณฑ เชน กระโปรง กระเปา
(9) แนวทางการดําเนินงาน การกําหนดขอบเขตการพัฒนาเฮมพโดยสํารวจพื้นที่เพื่อ
กําหนดขอบเขต การประชาคมรวมกับชุมชนเพื่อวางแผนการดําเนินงานรวมกับหนวยงานในพื้นที่ การ
กําหนดพื้นที่ปลูกเฮมพในชุมชนใหเหมาะสม โดยตองไมทําลายปาควรมีระบบการควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานโดยหนวยงานภายนอก สงเสริมอยางจริงจัง ตอเนื่อง
(10) การปรับปรุงกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงขอกฎหมายใหสามารถบังคับใชไดกอนการ
ดําเนินงานในพื้นที่ สําหรับการดําเนินงานดานการวิจัยสามารถขออนุญาตไดทันที จะตองมีการบูรณาการ
รวมกับทุกฝายใหชัดเจน
(11) สถานการณการปลูกเฮมพในพื้นที่สูงจังหวัดภาคเหนือ ผลิตเฮมพเพื่อใชประโยชน
ในครัวเรือนเทานั้น มีเพียง แพร และแมฮองสอน สวนใหญเปนผูหญิงที่มีความรูเกี่ยวกับการผลิตเฮมพ อายุ
ระหวาง 52-60 ป ซึ่งปจจุบันยังมีผูปลูกเฮมพในพื้นที่ 8 พื้นที่ ไดแก เชียงใหม นาน ตาก แพร พะเยา ลําปาง
เชียงราย และพิษณุโลก
(12) ปญหาการปลูกเฮมพของเกษตรกร การจับกุมผูปลูกเฮมพซึ่งเจาหนาที่เขาใจผิดเปน
กัญชาใน 3 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน พะเยา เชียงราย และการปลูกเฮมพในพื้นที่จังหวัดพะเยามีปญหา
และอุปสรรคเรื่องขาดแคลนแหลงน้ํา
3.4.4 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับขอคิดเห็นตามประเด็นในยุทธศาสตร
จากการสัมภาษณขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ 340 ชุด และการประชุมกลุมยอย 7 ครั้ง
จากสวนราชการ 15 หนวยงาน ผูนําชุมชน 74 ราย และเกษตรกร 176 ราย ระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแต
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ พ.ศ.2553 สรุปผลการศึกษาดังตารางที่ 3.20
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ตารางที่ 3.20 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับขอคิดเห็นจากการสัมภาษณขอมูล และการประชุมกลุมยอย สวนราชการ
ผูนําชุมชน และเกษตรกร

ยุทธศาสตร
สวนราชการ
1.การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
1.1 พัฒนาปรับปรุงพันธุ (1) ปรับปรุงพันธุเฮมพใหมี
เฮมพเพื่อไดสายพันธุดีมี คุ ณ สมบั ติ แ ตกต า งจาก
คุณภาพ
กั ญ ชาเพื่ อ ป อ งกั น การ
นํ า ไปใช เ ป น พื ช เสพติ ด
แทนกัญชา
(2) มุงพัฒนาพันธุเฮมพให
มี สาร THC ต่ํา ผลผลิต
เสนใยสูงและมีคุณภาพได
มาตรฐาน มี ก ารรั บ รอง
พั น ธุ การรั ก ษาพั น ธุ แ ละ
ก า ร ข ย า ย เ ม ล็ ด พั น ธุ
รวมทั้งมีผลผลิตเมล็ดสูง
1.2 ศึ ก ษาการเขตกรรม การเขตกรรม การปฏิ บั ติ
เ พื่ อ เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ รั ก ษา รวมทั้ ง การปลู ก
คุณภาพเฮมพ
เฮมพอินทรีย
1.3 ศึ กษาและพั ฒนาการ (1) การพัฒนาเทคโนโลยี
แปรรู ปเส น ใยเฮมพ เ พื่ อ เพื่อลดขั้นตอนการแปรรูป
สรางผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา ใ ห แ ก ชุ ม ช น แ ล ะ เ พื่ อ
ทดแทนการใชฝนในการทํา
ใหตนเฮมพแหง
(2) มุ ง พั ฒ นาการแปรรู ป
เสนใยเฮมพใหไดมาตรฐาน
เสนใยที่มีคุณภาพ
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ผูนําชุมชน

เกษตรกร

-

-

-

-

-

-

วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า
เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ ล ด
ขั้ น ตอนการผลิ ต ให แ ก
เกษตรกร

พั ฒ นาเทคโนโลยี
เพื่ อ ลดขั้ น ตอนการ
แปรรู ป เฮมพ เช น
เครื่ อ งลอกเปลื อ ก
เครื่ อ งทอผ า เครื่ อ ง
ปนดาย

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ยุทธศาสตร
สวนราชการ
ผูนําชุมชน
1.4 พั ฒนากระบวนการ ศึ ก ษาการแปรรู ป เพื่ อ ใช
แปรรู ปจากเมล็ ดเพื่ อ ประโยชน จ ากเมล็ ด เฮมพ
พัฒนาผลิตภัณฑ
เชนพัฒนาการสกัดน้ํามันให
ไดผลผลิตสูงและมีคุณภาพ
ดี การตรวจสอบคุณค าทาง
โภชนาการสํ า หรั บ พั ฒ นา
เป นผลิ ตภั ณฑ เพื่ อสุ ขภาพ
และการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ
เครื่องสําอางจากเมล็ดเฮมพ
1.5 พัฒนากระบวนการแปร ศึ ก ษาการแปรรู ป เพื่ อ ใช
รูปจากสวนอื่นๆ ของตนพืช ประโยชน จ ากส ว นอื่ น ๆ
และเศษเหลื อทิ้ งเพื่ อเพิ่ ม ของต น พื ช และเศษเหลื อ
มูลคา
ทิ้งเชน การทําเยื่อกระดาษ
การใช ป ระโยชน สํ า หรั บ
ชิ้ น ส ว นของอุ ต สาหกรรม
ยานยนต วัสดุกอสราง วัสดุ
การเรี ย นการสอน น้ํ า มั น
จ า ก เ ม ล็ ด เ พื่ อ ใ ช ใ น
อุตสาหกรรมตอเนื่อง เปน
ตน
2.การสงเสริมการปลูกและการสรางมูลคาเพิ่ม
2.1 ส ง เสริ ม เกษตรกร (1) สนั บ สนุ น เมล็ ด พั น ธุ สนั บ สนุ น เมล็ ด พั น ธุ
เฮมพแกเกษตรกร
ปลูกเฮมพเพื่อผลิตเสนใย เฮมพแกเกษตรกร
ภายใตระบบการควบคุม
(2) ส ง เสริ ม การรวมกลุ ม
เกษตรกรผู ปลู ก เฮมพแ ละ
สร า งเครื อ ข า ย ระหว า ง
ผูผลิตและการตลาดโดยตั้ง
กลุมวิสาหกิจชุมชน
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เกษตรกร
-

-

(1) สนั บ สนุ น เมล็ ด
พั น ธุ เ ฮ ม พ แ ก
เกษตรกร
(2) สงเสริมใหเกิดการ
รวมกลุมรวมกลุมเพื่อ
พั ฒ น า ฝ มื อ ด า น
หั ต ถกรรมและเพื่ อ
การสงออกสูตลาด มี
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ยุทธศาสตร

สวนราชการ

ผูนําชุมชน
-

(3) เนนระบบการสงเสริมที่
มีความรวมมืออยางใกลชิด
ในการถ า ยทอดความรู ไ ป
ยังเกษตรกรผูปลูกและแปร
รูปเฮมพ

-

-

2.2 พั ฒนากระบวนการ
แปรรู ป เส น ใย การผลิ ต
สิ น ค า หั ต ถกรรม และ
การตลาด

(1) วางแผนการผลิตเสนใย
และผลิ ต ภั ณ ฑ เ ฮมพ เพื่ อ
สร า งความเชื่ อ มั่ น ให แ ก
เกษตรกร เชน การจําหนาย
เสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ
ผานโครงการหลวง
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เกษตรกร
ห น ว ย ง า น รั บ ซื้ อ
ผลผลิตเฮมพ
(3) ดูงาน อบรมและ
สาธิต การปลูกเฮมพ
และแปรรูปเฮมพ

(4) ถายทอดความรู
การปลูก และแปรรูป
เฮมพ
(5) ฟน ฟูวัฒนธรรม
การปลูก และแปรรูป
เฮมพแกลูกหลาน
(6) พัฒนาฝมือดาน
หัตกรรมเฮมพ
(1) มี ห น ว ยงานรั บ ซื้ อ (1) ต อ งการตลาด
ได แก ศู นย ศิ ลปาชี พรั บ รองรับ
ซื้อผ าทอขาว ผ าป กลาย
ใ น พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร
พระราชดํ า ริ ในจั ง หวั ด
ตาก และเกษตรกรสงขาย
เองทางไปรษณี ย ใน
จั งหวั ดพะเยา โครงการ
หลวงรับซื้อผาทอขาว ผา
ปกลาย ในพื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวง
ถ้ําเวียงแก จังหวัดนาน

รายงานฉบับสมบูรณ
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สวนราชการ
(2) พัฒนาเรื่องรูปแบบของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ฮมพ ใ ห ต าม
ความนิ ย มของตลาด การ
จําหนายใหไดราคาควรจะ
อยู ใ นตลาดระดั บ บน เช น
สงออกตางประเทศ

2.3 พัฒนาผลิตภัณฑจาก
น้ํ ามั นในเมล็ ด และกาก
เหลือจากการแปรรูป
3.การสรางความรวมมือระหวางประเทศ
3 . 1 ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ( 1 ) เ น น ค ว า ม ร ว ม มื อ
รวมมือระหวางประเทศ ท า ง ด า น วิ ช า ก า ร กั บ
ตางประเทศผานสํานักงานที่
ปรึ กษาฝ ายเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในด านการแลกเปลี่ ยนทาง
วิ ชาการโดยเฉพาะการ
ปรับปรุงพันธุ เทคโนโลยีการ
ผลิตและการแปรรูปตลอดจน
ระบบการควบคุ มการปลู ก
ของเกษตรกรแตละประเทศ
(2) การปรั บปรุ ง กฎหมาย
เฮมพ ข องไทยโดยอาศั ย
ข อ มู ล ด า นกฎหมายของ
ประเทศที่ มี การดํ าเนิ นการ
ประสบความสํ า เร็ จ เช น
แคนนาดา อเมริกา
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(2) เนนสงเสริมใหเกษตร
มีรายได โดยการหาตลาด
รองรั บ และจํ า นวนการ
ผลิ ตต อครั้ งจะได รายได
เทาไร พรอมทั้งมีการ
วางแผนการตลาดในทุก
ป เ พื่ อ รายได ที่ แ น น อน
ของเกษตรกร
-

เกษตรกร
(2) การแปรรู ปดา น
หั ต ถกรรมเพื่ อ เพิ่ ม
มู ล ค า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เฮมพ เช น เสื้ อ ผ า
กระเปา

-

-

-

-

-

รายงานฉบับสมบูรณ
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สวนราชการ
(3) การแลกเปลี่ ย นพั น ธุ
และเมล็ดพันธุเฮมพ
( 4 ) ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น
ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ข อ ง
บุคลากร เรื่องการพัฒนา
เฮมพในตางประเทศ

4.การบริหารจัดการ
4.1 จั ด ให มี ก ลไกการ ( 1 ) ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุ ม
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ พื่ อ จะต อ งมี ก ารบู ร ณาการ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา รวมกับทุกฝายใหชัดเจน
เฮมพ เ ป น พื ช เศรษฐกิ จ
บนพื้นที่สูง
(2) การบู ร ณาการร ว มกั บ
หนวยงานที่ดําเนินงานอยู
แล ว ใน พื้ น ที่ เ ช น ศู น ย
สงเสริมเกษตรที่สูงดอยผา
หมน ไดดําเนินงานสงเสริม
ให เ กษตรกรปลู ก เฮมพ ใ น
พื้ น ที่ ข อ ง ศู น ย ฯ แ ล ะ มี
แผนปฏิ บั ติ ก ารตั้ ง แต ป
พ.ศ.2548 ซึ่งปจจุบันยังคง
ดําเนินการอยู
4.2 การชี้แจง และสราง (1) การประชาคมร ว มกั บ
ความเขาใจ
ชุ มชนเพื่ อวางแผนการ
ดําเนินงานรวมกับหนวยงาน
ในพื้นที่
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-

เกษตรกร
-

-

-

-

-

บู ร ณาการแผนปฏิ บั ติ
การพัฒนาเฮมพรวมกัน
กั บ หน ว ยงานที่ จ ะเข า
มาดํ า เนิ น งานเพิ่ ม เติ ม
หนวยงานที่ดําเนินการ
พั ฒ นาเฮมพ ใ นพื้ น ที่
ไ ด แ ก ศู น ย ส ง เ ส ริ ม
เกษตรที่สูงดอยผาหมน
โครงการขยายผล
โครงการหลวงถ้ําเวียงแก
การสรางความเขาใจ โดย
การจัดประชาคมรวมกัน
ระหว างหน วยงานที่
รับผิดชอบกับเกษตรกรผู
ปลู กเพื่ อให ทราบถึ ง
วิธีการดําเนินงานและทํา
ขอตกลงรวมกัน

-

รายงานฉบับสมบูรณ
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ยุทธศาสตร

สวนราชการ
(2) ควรมีระบบการควบคุม
ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น โ ด ย
หนวยงานภายนอก
(3) สร า งความเข า ใจและ
อบรมเจาหนาที่ใหมีความรู
เรื่องเฮมพ
4.3 กําหนดระเบียบและ ค ว ร มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ข อ
ขอกฎหมายที่สําคัญ
ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ม ติ
คณะรั ฐ มนตรี ใ ห ส ามารถ
บั ง คั บ ใ ช ไ ด ก อ น ก า ร
ดําเนินงานในพื้นที่ สําหรับ
การดํ า เนิ น งานด า นการ
วิจัยสามารถขออนุญาตได
ทันที
4.4 การกํ า หนดพื้ น ที่ (1) สํ า หรั บ พื้ น ที่ จั ง หวั ด
สงเสริมการปลูกเฮมพ
เชี ย งใหม มี พื้น ที่ โ ครงการ
หลวงที่ ไ ด ดํ า เนิ น การขอ
อนุ ญ าตต อ อย.ซึ่ ง ไม มี
ป ญ หาเรื่ อ งกฎหมายมาก
นัก
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เกษตรกร

การจั บกุ มเกษตรกรผู การได รั บ อนุ ญ าต
ปลูกเฮมพ พบในจังหวัด ปลูกเฮมพ
เชี ย งราย แม ฮ อ งสอน
ตาก (พื้นที่นอกโครงการ
พระราชดําริ) และลําปาง
บางรายติดคุก 2 ป หรือ
ยั ง อ ยู ร ะ ห ว า ง ก า ร
ดํ าเนิ นคดี หน วยงานที่
จับกุมจะเปนตํารวจ
( 1 ) ห น ว ย ง า น ที่
ดํ า เ นิ น ง า น พั ฒ น า
เฮมพในพื้นที่ ไดแก
โครงการหลวงป ง ค า
จังหวัดพะเยา โครงการ
พระราชดํ า ริ จั ง หวั ด
ตาก โครงการขยายผล
โครงการหลวงถ้ํ า เวี ย ง
แก จังหวัดนาน และ
ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง
ดอยผาหม น จั ง หวั ด
เชียงราย

รายงานฉบับสมบูรณ
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สวนราชการ
(2) พื้ น ที่ ก ารส ง เสริ ม การ
ปลูกเฮมพในระยะแรกควร
เน น พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมก อ น
(อุ ณ หภู มิ , ระดั บ ความสู ง
ดิ น น้ํ า ) และเป น พื้ น ที่ ที่ มี
โครงการหรื อ หน ว ยงาน
รองรั บ อยู แ ล ว เพื่ อ ให เ กิ ด
ความสะดวกในการ
ควบคุมดูแลของหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง เ ช น พื้ น ที่
โครงการหลวง พื้นที่ขยาย
ผลโครงการหลวง
โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดํ า ริ และพื้ น ที่ สู ง
อื่ น ที่ มี ห น ว ยงานของรั ฐ
ควบคุม
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(2) พื้ น ที่ มี ห น ว ยงาน
ส ง เ ส ริ ม ก า ร ป ลู ก
เฮมพ โดยมีโครงการ
นํารอง
• ส ง เสริ ม การปลู ก
เฮมพ มี ขั้ น ตอนการลง
ชื่ อ กํ า หนดเขตพื้ น ที่
ปลู ก รั บ เมล็ ด พั น ธุ จ าก
ศู น ย มี ก ารจั ด อบรม
และสาธิ ต ให ค วามรู
เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น พื้ น ที่
3 จังหวัด ดังนี้
• เชียงใหม : มูลนิธิ
โครงการหลวง
• นาน : สถาบันวิจัย
แ ล ะ พั ฒ น า พื้ น ที่ สู ง
(โครงการขยายผล
โครงการหลวงถ้ําเวียงแก)
• เชียงราย : ศูนย
สงเสริมการเกษตรที่สูง
ดอยผาหมน
(3) พื้นที่ ที่ปลูกเฮมพ
เพื่ อ ใช ป ระโยชน ใ น
ครัวเรือน ไดแก
1.เชียงใหม
2.นาน
3.เชียงราย
4.ตาก
5.เพชรบูรณ

เกษตรกร

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ยุทธศาสตร

สวนราชการ
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6.พิษณุโลก
7.แพร
8.นาน
9.พะเยา
10. ลําปาง
11. แมฮองสอน
(4) พื้นที่ไมมีการปลูก
เฮมพ
1.กําแพงเพชร
2.นครสวรรค
3.พิจิตร
4.อุทัยธานี
5.ลําพูน
6.อุตรดิตถ

เกษตรกร

3.5 เกณฑการกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูกเฮมพในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557)
3.5.1 ควรสงเสริมใหปลูกเฮมพในพื้นที่มีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล ระหวาง 500-1,400 เมตร
ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นจะมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเฮมพ และ
จะทําใหการสะสมสารเสพติดต่ํากวาเฮมพที่ปลูกในภูมิอากาศที่รอนกวา จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึง
แนวโนมของการปลูกเฮมพในพื้นที่สูงจะไดผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ลําตนยาว และสาร THC ต่ํากวาพื้นที่
ราบพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,340 เมตร มีการเจริญเติบโตและมีผลผลิตดีที่สุด
3.5.2 พื้นที่ที่ชุมชนมีความพรอมในการปลูก ไดแก เชียงใหม นาน เชียงราย ตาก เพชรบูรณ แพร
พะเยา ลําปาง พิษณุโลก เนื่องจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงในการผลิตเฮมพ โดยเฉพาะอยางยิ่งชนชาวเขา
เผามงที่มีความพรอม เนื่องจากมีภูมิปญญาและประสบการณในการผลิตเสนใยเฮมพมากอน โดยเปนการ
สืบทอดวัฒนธรรมและจารีตประเพณีในการผลิตใยเฮมพ เพื่อนํามาใชในวิถีชีวิตตั้งแตเกิดจนตายมาชั่วลูก
ชั่ ว หลาน ป จ จุ บั น เกษตรกรมี ค วามกระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะปลู ก และผลิ ต เส น ใยเฮมพ เพื่ อ ต อ งการสื บ ทอด
ประเพณีดังกลาว และความพรอมในการรวมกลุมผลิตและแปรรูปเฮมพของเกษตรกรบนพื้นที่สูงจะเห็นได
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วาขณะนี้เกษตรกรชาวเขาเผามงในหลายหมูบาน ไดมีการจัดตั้งกลุมผลิตใยเฮมพเพื่อประโยชนใชสอยใน
ครัวเรือน และยังสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เพื่อจําหนายเปนรายไดเสริม
3.5.3 พื้นที่ที่หนวยงานตางๆ มีความพรอมในการใหการสงเสริมและควบคุมโดยอยูในพื้นที่รับผิดชอบ
ของมู ลนิ ธิ โ ครงการหลวง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) สถาบั น การศึ ก ษา เป น
หนวยงานหลักในดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาเฮมพอยางตอเนื่อง ทั้งในเรื่องสายพันธุ การเขตกรรม การ
แปรรูป การตรวจสอบสาร THC เปนตน นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเปน
หนวยงานที่สําคัญในการกํากับดูแล โดยทําหนาที่ในการควบคุมตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.
2522 แตในการปฏิบัติไดมีการดําเนินงานสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาควบคูมาโดยตลอด เพื่อให
เกิดการผลักดันเฮมพไปสูพืชเชิงเศรษฐกิจไดอยางเปนรูปธรรมไดแก เชียงใหม นาน เชียงราย
ตารางที่ 3.21 กลุมหนวยงานดําเนินงานเกี่ยวกับเฮมพในประเทศไทย
กลุมหนวยงาน
หนวยงานวิจัย

รายชื่อหนวยงาน
1. โครงการหลวง
2.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. มหาวิทยาลัยแมโจ
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หนวยงานสงเสริมการปลูก และแปรรูป

1. โครงการหลวง
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
3. กรมสงเสริมการเกษตร (ศูนยสงเสริมการเกษตรที่
สูงแตละจังหวัด)
4. กรมสงเสริมการเกษตร และสหกรณ

หนวยงานรับซื้อผลผลิต และจําหนาย

1. โครงการหลวง
2. ศูนยศิลปาชีพ
3. บริษัทเอกชน
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กลุมหนวยงาน
หนวยงานสนับสนุน

รายชื่อหนวยงาน
1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
2. สํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปราม
ยาเสพติด
3. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
4. จังหวัด
5. อําเภอ
6. องคการปกครองสวนทองถิ่น

3.5.4 จากเกณฑการกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูกเฮมพในระยะ 5 ป (พ.ศ. 25532557) สรุปไดวาพื้นที่ที่มีความสูงเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1 ซึ่งมีความพรอม
ของชุมชน และมีหนวยงานดําเนินงานพัฒนาเฮมพในพื้นที่ ประกอบดวยพื้นที่ชนเผามงใน 5 จังหวัด
เชียงใหม นาน เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ
ระยะที่ 2 ควรมีการประเมินผล จากการดําเนินงานในพื้นที่นํารองระยะที่ 1 เพื่อกําหนดพื้นที่เหมาะสม
เพิ่มเติม โดยพัฒนาปจจัยตางๆ ที่สําคัญ คือ
(1) ความพรอมดานพันธุ และเมล็ดพันธุเฮมพ
(2) ความกาวหนาของงานวิจัยสนับสนุนดานตางๆ
(3) ผลผลิต และผลลัพธจากการสงเสริมการปลูก และการแปรรูปในพื้นที่นํารอง
(4) ผลการประเมินระบบการสงเสริม และการควบคุมการปลูก และการแปรรูป
(5) ผลการศึกษาดานความตองการของตลาด และอุตสาหกรรมตอเนื่อง
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ภาพที่ 3.5 แสดงพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเฮมพในระยะที่ 1
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3.6 พื้นที่นํารองที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1
ในการดําเนินงานไดจัดลําดับพื้นที่ที่ทําการสํารวจขอมูลใน 17 จังหวัด ภาคเหนือ โดยไดสรุปพื้นที่ที่
เหมาะสมในการสงเสริมและพัฒนาเฮมพ สรุปดังตารางที่ 3.22
ตารางที่ 3.22 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพและหมูบานเครือขายในระยะที่ 1
จังหวัด

1. เชียงใหม

2. นาน

3. เชียงราย

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

ระดับความสูง
พื้นที่
(เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล)
1,280
นํารอง

แมวาง

แมวิน

ขุนวาง

เมือง

สุเทพ

ดอยปุย

1,281

เครือขาย

แมริม

โปงแยง

แมสาใหม

1,010

เครือขาย

แมแจม

แมศึก
แมนาจร
ปางหินฝน

ปางอุง
หวยหอย
พุยเหนือ

1,271
1,200
1,158

เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย

จอมทอง

บานหลวง
แมสอย

ขุนกลางใต
อินทนนท
ปากลวย

1,280
1,280
680

เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย

สองแคว

นาไรหลวง

ถ้ําเวียงแก

722

นํารอง

นานอย

สันทะ

ขุนสถาน

1,128

เครือขาย

สันติสุข

พงษ

ดอนไพรวัลย

504

เครือขาย

แมจริม

น้ําพาง

น้ําพาง

750

เครือขาย

เทิง

ตับเตา

พญาเลาอู

993

นํารอง

พญาเม็งราย

แมเปา

ขุนหวยเปา
กาแล
ขุนหวยเปา
ใต

441
403
420

เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
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มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
มูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
มูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง
ดอยผาหมน
-

รายงานฉบับสมบูรณ
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จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

ขุนตาล
เวียงแกน

ยางฮอม
ปอ

พบพระ

คีรีราษฎร

วังเจา

นาโบสถ

เมือง
แมสอด

แมทอ
มหาวัน

5. เพชรบูรณ หลมเกา

วังบาล

พญาพิภักดิ์
ทรายทอง
หวยคุ
ใหมคีรี
ราษฎร
ใหมยอดคีรี
รมเกลาสห
มิตร
รวมไทย
พัฒนา 9
วังตําลึง
ผาผึ้ง
วังน้ําเย็น
มงใหม
เจดีโคะใหม
เจดีโคะ
ปางวัว
ทับเบิก

เข็กนอย
23 ตําบล

สันติสุข
33 หมูบาน

4. ตาก

รวมไทย

5 จังหวัด

เขาคอ
19 อําเภอ

ระดับความสูง
(เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล)
1,075
443
855
548

พื้นที่

หนวยงานสนับสนุน

เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
นํารอง

ศูนยศิลปาชีพ
ศูนยศิลปาชีพ

830
807

นํารอง
เครือขาย

ศูนยศิลปาชีพ
ศูนยศิลปาชีพ

470

เครือขาย

ศูนยศิลปาชีพ

143
510
227
880
600
598
763
1,500

เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
นํารอง

ศูนยศิลปาชีพ

684

เครือขาย

หนวยวิจัยเกษตรที่สูง
มหาวิทายลัย
เกษตรศาสตร
กรมวิชาการเกษตร

พื้นที่นํารองที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1 ไดแก เชียงใหม นาน
เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ มีรายละเอียดของพื้นที่พิจารณา ดังตารางที่ 3.23
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ตารางที่ 3.23 จํ า นวนประชากร ความสู ง ของพื้ น ที่ นํ า ร อ งที่ มี ค วามเหมาะสมในการส ง เสริ ม
การปลูกเฮมพ ระยะที่ 1
ที่

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

1
2
3
4

เชียงใหม
นาน
เชียงราย
ตาก

5

เพชรบูรณ
5
จังหวัด

แมวาง
สองแคว
เทิง
พบพระ
พบพระ
หลมเกา
5
อําเภอ

แมวิน
นาไรหลวง
ตับเตา
คีรีราษฎร
คีรีราษฎร
วังบาล
5
ตําบล

หมูที่

บาน

ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล
(เมตร)

ชนเผา

12
1
23
9
10
14

ขุนวาง
ถ้ําเวียงแก
พญาเลาอู
ใหมคีรีราษฎร
ใหมยอดคีรี
ทับเบิก
6
หมูบาน

1,280
722
993
548
830
1,500

มง
มง
มง
มง
มง
มง

จํานวน
ประชากร ครัวเรือน
(คน)
1

664
2
1,440
3
760
4
1,479
4
824
5
1,050
73,167

ที่มา : 1ขอมูลประชากรในพืน้ ที่ศนู ยพัฒนาโครงการหลวง (พฤษภาคม 2546)
2

องคการบริหารสวนตําบลนาไรหลวง , 2551

3

องคการบริหารสวนตําบลตับเตา , 2552

4

องคการบริหารสวนตําบลคีรีราษฎร , 30 กันยายน 2552

5

องคการบริหารสวนตําบลวังบาล , 2552
3.6.1 พื้นที่นํารองที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1
UU

จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม มีพื้ นที่อยูของชนเผา มงใน 13 อําเภอ 23 ตําบล 49 หมูบาน มีจํ านวน
ประชากรชนเผ า ม ง 27,065 คน โดยพื้ น ที่ นํ า ร อ งได เ ลื อ กจากสภาพพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมต อ การส ง เสริ ม
การปลูก เฮมพ การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงาน และความพรอ มของชุ ม ชน โดยมี พื้ น ที่ ดํา เนิ น งานของ
โครงการหลวง จํ า นวน 7 พื้ น ที่ ได แ ก ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงห ว ยลึ ก สถานี เ กษตรหลวงปางดะ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางอุง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ และสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท ซึ่งไดเลือกบานขุนวาง อําเภอแม
วาง ตําบลแมวิน เปนพื้นที่นํารอง หลังจากนั้นจึงจะมีการประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่นํารองกอนที่จะ
หาพื้นที่เหมาะสมในการดําเนินงานพื้นที่หมูบานอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหมตอไป
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1

87
243
3
131
4
209
4
90
5
160
15,420
2
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(1) สภาพทั่วไป
(1.1) ภูมิประเทศ
อยูในเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อยูในเขตพื้นที่อําเภอแมวางและ
อํ า เภอแม แ จ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม ที่ ตั้ ง ของศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงอยู ใ นเขตบ า นขุ น วาง หมู ที่ 12
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,280 เมตร
มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่สูง มีที่ราบระหวางภูเขาเล็กนอยตามแนว
ลําหวยและแมน้ํา พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 และพื้นที่ลูกคลื่นลาดชัน
มีความลาดชันระหวางรอยละ 8-16 อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 700-1,800 เมตร ความสูงของยอด
เขาและสภาพพื้ น ที่ จ ะค อ ยๆ ลดลงไปทางทิศตะวั นออก ในขณะที่ท างทิศตะวั น ตกจะมีความลาดชั น
มากกวา
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ภาพที่ 3.6 หมูที่ 12 บานขุนวาง ต.แมวนิ อ.แมวาง จ.เชียงใหม
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(1.2) ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศในเขตโซนรอน แบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู โดยไดรับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดเอาความชุมชื้นเขาสูพื้นที่ ทําใหฝนตกในชวงกลางเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนกันยายน ในชวงเดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ ไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีผลให
อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 19.50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 22.47 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 16.27 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดป 2,137.64 มิลลิเมตร และมี
ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยทั้งปรอยละ 72.91
(2) เศรษฐกิจ
(2.1) อาชีพหลัก ทํานา ปลูกขาวโพด ดอกเบญจมาศ
(2.2) อาชีพรอง รับจางทั่วไปทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
(2.3) รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอป จํานวน 25,000-30,000 บาท
(2.4) แหลงเงินทุน กองทุนหมูบาน อบต. กขคจ.
(3) สังคม การรวมกลุมภายในชุมชน ไดแก กลุมแมบาน กลุมสหกรณ และกลุมเกษตร
(4) สิ่งแวดลอม
(4.1) ลักษณะดิน
กรมพัฒ นาที ่ด ิน โดยสํ า นัก งานพัฒ นาที ่ด ิน เขต 6 จัง หวัด เชีย งใหม ได
ดํา เนิน การสํา รวจและจํา แนกดิน เปน การสํา รวจ เพื่อใหท ราบถึง ประเภทของดิน ลักษณะและสมบัติ
ของดิน ตลอด จนปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชน เพื่อใชขอมูลดัง กลา วในการวางแผนการ
ใชที่ดินและการจัดระบบอนุรักษดินและนํ้าที่เหมาะสม เนื่องจากสภาพพื้นที่สวนใหญ เปนภูเขาสูง
ชัน มีก ารใช ที ่ดิน เพื ่อ การเกษตรอย า งไม เ หมาะสม ก อ ให เ กิด การชะล า งพัง ทลายของดิน และ
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว
(4.2) แหลงน้ํา
แหลงน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง มีลําหวย
และลําธารตาง ๆ มากมาย มีตนน้ําที่สําคัญคือ ดอยผาดํา ดอยผานอย อยูบริเวณของทางทิศใตของพื้นที่
ดอยหินหลวง ดอยหวยยาว อยูบริเวณของทางทิศตะวันออกเฉียงใตของพื้นที่
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ภาพที่ 3.7 ลุม น้ําหมูท ี่ 12 บานขุนวาง ต.แมวนิ อ.แมวาง จ.เชียงใหม
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(4.3) ทรัพยากรปาไม
พื้นที่หมูที่ 12 บานขุนวาง ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาแมขาน ปาแมวาง

ภาพที่ 3.8 พืน้ ที่ปา สงวนแหงชาติ หมูที่ 12 บานขุนวาง ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม
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(5) ความพรอมของเกษตรกรในการผลิตเฮมพ
(5.1) ประสบการณในการปลูกเฮมพ
หมูท ี่ 12 บานขุนวาง ต.แมวนิ อ.แมวาง จ.เชียงใหม ปจจุบันไมไดปลูกแลวแตซื้อ
วัตถุดิบผาทอมาจากกาดหลวง จังหวัดเชียงใหม ในชวงที่ปลูกมีการเก็บเมล็ดพันธุเอง
(5.2) การใชประโยชนจากเฮมพ
สวนใหญใชเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชนเผามง ในเรื่องพิธศี พใชทํา
เสื้ อผ า เพื่อสวมใส ให แก ค นตาย และทํา รองเท า เพื่อให ค นตายใสเ พื่ อ ทนรอน ทนหนาว จะได
เดินทางไปภพหนาอยางไมมีอุปสรรค นอกจากนี้มีการทอผาใชในครัวเรือนเทานั้น ไมเคยขายเพื่อ
เปนรายได
(5.3) การปลูกเฮมพ
ขุดหลุม หยอดเมล็ดหลุมละ 3-6 เมล็ด ระยะหางระหวางหลุม 1-2 คืบ ระยะเวลา
ปลูก 2 เดือนครึ่งถึง 3 เดือนแลวจึงตัดตนเฮมพ แลวจึงแปรรูปทุกขั้นตอนเอง ตั้งแตการทําเปน
เสนดาย ทอผา และปกผาเพื่อใชในครัวเรือนเทานั้น
(5.4) จํานวนพืน้ ที่ปลูก

1 - 2 งาน

(5.5) จํานวนครั้งทีป่ ลูกตอป

1

ครั้ง

(5.6) ปริมาณที่ปลูก

1-4

กิโลกรัม/ครั้ง

(5.7) ผลผลิตเสนใยเฉลี่ย

60

กิโลกรัม/งาน

(5.8) การแปรรูป มีการลอกเปลือก เพื่อใหไดเสนใย จากนั้นจึงปนเปนดาย สุดทายมี
การทอเปนผืน มีการยอมสีเพื่อใชในครัวเรือนเทานัน้
(5.9) ดานการตลาด ไมมีการดําเนินงานขายเปนรายได
(5.10) ราคาขายตอมวน

-

(5.11) การรวมกลุมเฮมพ

ตั้งกลุมเมื่อป พ.ศ.2552 จํานวนสมาชิก 15 คน

(5.12) โดยการซื้อผาใยเฮมพมาปกขาย
(5.13) การขออนุญาต

โครงการหลวง

(5.14) หนวยงานควบคุม

ตํารวจ ทหาร

(5.15) ทัศนคติของชนเผามงตอการสงเสริมใหชนเผาอืน่ สามารถปลูกได
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สงเสริมชนเผาอื่นไดตองการถายทอดความรูใหคนอื่นสามารถปลูกได
(5.16) ความตองการพัฒนาเฮมพ
• ตองการขายเฉพาะเสนใยเนื่องจากแปรรูปหลายขั้นตอนลําบาก
• ตองการตลาดรองรับ
(6) หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาเฮมพ
(6.1) หนวยงานทีด่ ําเนินงานพัฒนาเฮมพในพื้นที่
• ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงขุนวาง
(6.2) หนวยงานทีม่ ีหนาทีส่ อดคลองในการดําเนินงาน
• ตํารวจ
• เกษตรอําเภอ
• เกษตรและสหกรณจังหวัด
• พัฒนาชุมชน
• พาณิชยจังหวัด
3.6.2 พื้นที่นาํ รองที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1จังหวัดนาน
U

จังหวัดนาน มีพื้นที่อยูของชนเผามงใน 10 อําเภอ 13 ตําบล 23 หมูบาน มีจํานวนประชากร
ชนเผามง 25,058 คน โดยพื้นที่นํารองไดเลือกจากสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูกเฮมพ
การดําเนินงานของหนวยงาน และความพรอมของชุมชน โดยมีพื้นที่ดําเนินงานของโครงการขยายผล
โครงการหลวง จํานวน 1 แหง คือ บานถ้ําเวียงแก ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว เปนพื้นที่นํารอง
หลั ง จากนั้ น จึ ง จะมี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ นํ า ร อ งก อ นที่ จ ะหาพื้ น ที่ เ หมาะสมใน
การดําเนินงานพื้นที่หมูบานอื่นๆ ในจังหวัดนานตอไป
(1) สภาพทั่วไป
(1.1) ภูมิประเทศ
ตั้งอยูในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่
ลาดชันเชิงซอน (Slope Complex) มีลักษณะเปนเนินเขาและเทือกเขาสูงสลับซับซอน และบางสวนเปน
พื้นที่ราบริมลําน้ํา มีระดับความสูง 722 เมตรจากระดับน้ําทะเล
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ภาพที่ 3.9 หมูที่ 1 บานถ้าํ เวียงแก ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน
(1.2) ภูมิอากาศ
เปนแบบเขตรอนเฉพาะฤดูกาล โดยไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดเอา
ความชุมชื้นเขามาสูพื้นที่ ทําใหมีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเปนชวงฤดูฝนและจะไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเอาความหนาวเย็นมาในเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ และ
ในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะทําใหมีสภาพอากาศ
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รอน โดยมีอุณหภูมิตลอดทั้งป 26.62 องศาเซลเซียส สูงสุดในเดือนเมษายน 41.1 องศาเซลเซียส และต่ําสุดใน
เดือนธันวาคม 9.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดปรอยละ 77.05 ในเดือนกันยายนมีความชื้น
สัมพัทธเฉลี่ยสูงสุดรอยละ 84.86 และต่ําสุดในเดือนมีนาคมรอยละ 62.02 และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป
1,181.44 มิลลิเมตร สูงที่สุดในเดือนสิงหาคม 208.13 มิลลิเมตร และต่ําที่สุดในเดือนมกราคม 2.16 มิลลิเมตร
โดยมีวันที่ฝนตกเฉลี่ยตลอดทั้งป 123.7 วั น เดือนสิงหาคมมีฝนตกมากที่ สุด 21.9 วัน (สารสนเทศเชิ ง
วิเคราะหสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง, 2550)
(2) เศรษฐกิจ
(2.1) อาชีพหลัก การเพาะปลูก (พืชไร,พืชผัก ไดแก ขาวโพด ถั่วแขก)
(2.2) อาชีพรอง รับจางทั่วไปทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
(2.3) รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอป จํานวน 25,000-30,000 บาท
(2.4) แหลงเงินทุน กองทุนหมูบาน
(3) สังคม การรวมกลุม กลุมแมบาน กลุมสหกรณ กลุม แมบานทอผา
(4) สิ่งแวดลอม
(4.1) ลักษณะดิน
ลักษณะดินเปนดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินจําพวก Intemediate rock สวนใหญ
เปนดิน RED Yellow Podzolic ซึ่งมักพบบนภูเขา หนาดินตื้น ความลึกของหนาดินจะแปรเปลี่ยนไปตาม
ความลาดชันของพื้นที่ โดยที่ดินดานบนมีสีน้ําตาลเขม เนื้อดินเปนดินรวนปนเหนียว ปฏิกิริยาดินเปนกรดแก
มากถึงปานกลาง สวนดินลาง เนื้อดินเปนดินเหนียวมีเศษหินปนมาก มีสีเหลืองปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดแกมากถึงปานกลาง
กลุมดิน ในพื้นที่โครงการทั้งหมดเปนกลุมดินในชุดที่ 62 ดินนี้ประกอบดวยพื้นที่
ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกวา 35 % ดินที่พบในบริเวณดังกลาวนี้มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อ
ดินและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติแตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษ
หิน กอนหิน หรือหินพื้นโผล กระจัดกระจาย
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือดินรวน
เหนียวปนทรายแปง สีเทาปนแดงหรือปนสีชมพู มีจุดประสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน
เปนกรดจัดมากถึงเปนกลาง (pH 5.0-7.0) ดินลางเปนดินเหนียวปนทรายแปงถึงดินเหนียว สีเทาปนแดง มี
จุดประสีน้ําตาลแกหรือสีน้ําตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนดางปานกลาง (pH 6.0-8.0)
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(4.2) แหลงน้าํ
มีแหลงน้ําธรรมชาติ 3 แหลง มีนา้ํ แมหยอด เปนลําหวย 2 แหลง ใชเพือ่ การเกษตร และ
มีประปาภูเขาใชเพื่ออุปโภคบริโภคอยูในเขตน้ําแมแจมตอนบน ลุม น้าํ แมนา้ํ สาละวิน ชัน้ คุณภาพลุมน้ําที่ 3
ซึ่งมีลักษณะทัว่ ไปสามารถใชประโยชนไดทั้งกิจกรรรมการทําปาไม และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไมยืนตน
พื้นที่ลุมน้ํา พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงบานถ้ําเวียงแกอยูในพื้นที่ลุมน้ําสาขา
หลั ก คื อลุ ม น้ํ า น า น โดยมี 2 ลุ ม น้ํ า สาขาคือ ลุ ม น้ํ า แม น้ํ า น า นตอนบน อยู ท างทิ ศ ตะวั น ออกของพื้ น ที่
โครงการ ซึ่งมีลําน้ําสาขาไดแก น้ําหุย หวยน้ํามีด และหวยหมื่น นอกจากนั้นเปนลุมน้ําหวยยาวอยูทางทิศ
ตะวันตกของพื้นที่ มีลําน้ําสาขาไดแก น้ําแปง น้ําตาด น้ําคาน หวยแกว หวยผาหมี น้ําพัน หวยน้ําพัน น้ํา
โมง น้ําพานนอย
ชั้นคุณภาพลุมน้ํา พื้นที่สวนใหญของโครงการอยูในชั้นคุณภาพลุมน้ํา 2 คิดเปนรอย
ละ 49.65 ไดแกพื้นที่ที่อยูทางตอนกลางจนถึงตอนใตของพื้นที่ มักพบเปนที่ตั้งของหมูบานและเปนพื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่ที่มีลักษณะเปนภูเขาสูง เปนแหลงตนน้ําของแมน้ํา ลําหวย หลาย ๆ สาย โดยมากอยูใน
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A คิดเปนรอยละ 41.37 ไดแกพื้นที่ที่อยูทางตอนเหนือและพื้นที่อยูทางทิศ
ตะวันตกของโครงการ
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ภาพที่ 3.10 ลุมน้ํา หมูที่ 1 บานถ้ําเวียงแก ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน
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(4.3) ทรัพยากรปาไม

ภาพที่ 3.11 พื้นที่ปาสงวน ปาน้าํ ยาว ปาน้ําสวด
อยูในเขตปาสงวนน้ํายาว ปาน้ําสวด สภาพทั่วไปเปนปาดิบแลง มีไมที่สําคัญ ไดแก กอ หวา
งิ้วปา กําลังเสือโครง และรัง ปจจุบันพื้นที่ปาเหลืออยูบริเวณตอนเหนือของหมูบาน ซึ่งจัดเปนบริเวณลุมน้ํา
ชั้ น 3 ที่ มีค วามสํา คั ญต อระบบนิ เวศโดยรวม และอาจสง ผลกระทบตอ ทรัพ ยากรสิ่ ง แวดล อ มในพื้น ที่
ตอนลางได
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(5) ความพรอมของเกษตรกรในการผลิตเฮมพ
(5.1) ประสบการณในการปลูกเฮมพ
หมูที่ 1 บานถ้ําเวียงแก ปจจุบันยังคงปลูกเฮมพอยู โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุจาก
โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก
(5.2) การใชประโยชนจากเฮมพ
สวนใหญใชเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชนเผามง ในเรื่องพิธีศพใชทํา
เสื้อผาเพื่อสวมใสใหแกคนตาย และทํารองเทาเพื่อใหคนตายใสเพื่อทนรอน ทนหนาว จะไดเดินทางไปภพ
หนาอยางไมมีอุปสรรค นอกจากนี้มีการทอผาใชในครัวเรือนและขายเปนรายไดเสริมใหแกครัวเรือน
(5.3) การปลูกเฮมพ
ใช 2 วิธีการ ไดแก ขุดหลุม หยอดเมล็ดหลุมละ 3-6 เมล็ด และการหวาน ปลูกในฤดู
หนาว ระยะหางระหวางหลุม 1-2 คืบ ระยะเวลาปลูก 3 เดือน แลวจึงตัดตนเฮมพ แลวจึงแปรรูปทุกขั้นตอน
เอง ตั้งแตการทําเปนเสนดาย ทอผา และปกผาเพื่อใชในครัวเรือนและรายไดเสริมในครัวเรือน
(5.4) จํานวนพืน้ ที่ปลูก

1 - 2 งาน

(5.5) จํานวนครั้งทีป่ ลูกตอป

1

ครั้ง

(5.6) ปริมาณที่ปลูก

2-3

กิโลกรัม/ครั้ง

(5.7) ผลผลิตเสนใยเฉลี่ย

24

กิโลกรัม/งาน

(5.8) การแปรรูป มีการลอกเปลือก เพื่อใหไดเสนใย จากนั้นจึงปนเปนดายสุดทายมีการทอ
เปนผืน มีการยอมสีเพื่อจําหนาย
(5.9) ดานการตลาดโครงการหลวง ศูนยศิลปาชีพ และนักทองเที่ยว
(5.10) ราคาขายตอมวน

400 บาท

ยอมสี 650 บาท

(5.11) การรวมกลุมเฮมพ ตั้งกลุมเมื่อป พ.ศ.2550 จํานวนสมาชิก 12 คน
(5.12) การขออนุญาต

โครงการหลวง

(5.13) หนวยงานควบคุม โครงการหลวง ตํารวจ ทหาร หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่
(5.14) ทัศนคติของชนเผามงตอการสงเสริมใหชนเผาอืน่ สามารถปลูกได สามารถสงเสริม
ชนเผาอืน่ ไดแตตองใหความรูเพิ่มเติมเนื่องจากชนเผาอืน่ ไมมีพื้นฐานการปลูกและแปรรูปเฮมพมากอน
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(5.15) ความตองการพัฒนาเฮมพ
• ตองการตลาดรองรับ
• อบรมและสาธิตเรื่องการปลูกแปรรูปเฮมพ
(6) หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาเฮมพ
(6.1) หนวยงานที่ดาํ เนินงานพัฒนาเฮมพในพืน้ ที่
• โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก
(6.2) หนวยงานทีม่ หี นาที่สอดคลองในการดําเนินงาน
• จังหวัด
• อําเภอ
• ทหารพราน
• เกษตรอําเภอ
• พัฒนาชุมชน
• พาณิชยจังหวัด
• ศูนยศิลปาชีพ
3.6.3 พื้นที่นาํ รองที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1 จังหวัด
เชียงราย
UU

จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่อยูของชนเผามงใน 8 อําเภอ 13 ตําบล 27 หมูบาน มีจํานวนประชากร
ชนเผามง 28,913 คน โดยพื้นที่นํารองไดเลือกจากสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูกเฮมพ
การดําเนินงานของหนวยงาน และความพรอมของชุมชน โดยมีพื้นที่ดําเนินงานของศูนยสงเสริมการเกษตร
ที่สูงดอยผาหมน รับผิดชอบในพื้นที่หมูบานพญาเลาอู ตําบลตับเตา อําเภอเทิงเปนพื้นที่นํารอง หลังจาก
นั้นจึงจะมีการประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่นํารองกอนที่จะหาพื้นที่เหมาะสมในการดําเนินงานพื้นที่
หมูบานอื่นๆ ในจังหวัดเชียงรายตอไป
(1) สภาพทั่วไป
(1.1) ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่สวนใหญเปนปาและภูเขาสลับซับซอน มีระดับความสูง 1,300 MSL
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บ.พญาเลาอู

ภาพที่ 3.12 หมูที่ 23 บานพญาเลาอู ต.ตับเตา อ.เทิง จ.เชียงราย
(1.2) ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ ระหวางเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ ฤดูรอนระหวางเดือน
มีนาคม-กลางเดือนมิถุนายน ฤดูฝนชวงปลายมิถุนายน
(2) เศรษฐกิจ
(2.1) อาชีพหลัก ปลูกขาวไร กะหล่ําปลี ลิ้นจี่
(2.2) อาชีพรอง รับจางทั่วไปทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
(2.3) รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอป จํานวน 20,000 บาท
(2.4) แหลงเงินทุน กองทุนหมูบาน องคการบริหารสวนตําบล
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(3) ดานสังคม
มีการรวมกลุม ในลักษณะของกลุมแมบาน กลุมผาใยเฮมพ กลุมเลี้ยงวัว กลุมเครื่องเงิน
กลุมกะหล่ําปลี กลุมเยาวชน ประชากร 760 คน 131 ครัวเรือน ประกอบดวยชนเผามง และอาขา
(4) ดานสิ่งแวดลอม
(4.1) ลักษณะดิน
ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึกมาก ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียวหรือดินรวน
เหนียวปนทรายแปง สีน้ําตาลปนเทาถึงสีน้ําตาลปนเทาเขมมาก มีจุดประสีน้ําตาลแกหรือสีแดงปนเหลือง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ดินลางเปนดินเหนียว สีเทาออน มีจุดประ สีแดง
หรือสีแดงปนเหลือง และมีศิลาแลงออนสีแดง 5-50 %โดยปริมาตร อาจพบกอนลูกรังปะปนอยูบาง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดจัด (pH 4.5-5.5) ขอจํากัดการใชประโยชน ดินมีความอุดมสมบูรณ
ต่ํา มีอินทรียวัตถุต่ํา และแนนทึบ ขอเสนอแนะในการใชประโยชน ปรับปรุงบํารุงดินโดยใชอินทรียวัตถุ และ
ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดูทํานาอาจปลูกพืชไรหรือพืชผักซึ่ง
จะตองยกรองและปรับสภาพดินใหรวนซุยและระบายน้ําดีขึ้นโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ
(4.2) แหลงน้ํา
มีแหลงน้ําธรรมชาติ 4 แหลง หวยน้ําแฝก ไหลผานกลางหมูบาน และหวยที่อยูติด
ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน
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ภาพที่ 3.13 ลุมน้ําหมูท ี่ 23 บานพญาเลาอู ต.ตับเตา อ.เทิง จ.เชียงราย
(4.3) ทรัพยากรปาไม
อยูในเขตอุทยานแหงชาติภูซาง ลักษณะพื้นที่เปนเทือกเขาสลับซับซอนติดเขตแดน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสูงตั้งแต 440-1,548 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาดอยผาหมน มีความสูงประมาณ 1,548 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
เปนแหลงตนน้ําลําธารของแมน้ําลาว น้ําหงาว น้ําเปอย น้ําบง และน้ําญวน เพื่อหลอเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรม
ของประชาชนในเขต อําเภอภูซาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และ อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
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ภาพที่ 3.14 ปาในพื้นที่บานพญาเลาอู หมูที่ 23 ตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(5) ความพรอมของเกษตรกรในการผลิตเฮมพ
(5.1) ประสบการณในการปลูกเฮมพ
หมูที่ 23 บานพญาเลาอู ปจจุบันยังคงปลูกเฮมพอยู มีกลุมผูผลิตเฮมพ จํานวน 15 คน
กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2548 โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ สถานที่ปลูกเฮมพ และการแปรรูปจากศูนยสงเสริม
เกษตรที่สูงดอยผาหมน
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(5.2) การใชประโยชนจากเฮมพ
สวนใหญใชเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชนเผามง ในเรื่องพิธีศพใชทํา
เสื้อผาเพื่อสวมใสใหแกคนตาย และทํารองเทาเพื่อใหคนตายใสเพื่อทนรอน ทนหนาว จะไดเดินทางไปภพ
หนาอยางไมมีอุปสรรค นอกจากนี้มีการทอผาใชในครัวเรือน มีสรรพคุณเปนยาแกช้ํา แกปวดแขน ขา
(5.3) การปลูกเฮมพ
ปลูกชวงเดือนพฤษภาคม โดยวิธีหยอดเมล็ดพันธุลงหลุมๆ ละ 3-4 เมล็ด ปลูกหางกัน
หลุมละ 5 นิ้ว หวาน โดยการหวานจะใสปุยยูเรีย แลวจึงแปรรูปทุกขั้นตอนเอง ตั้งแตการทําเปนเสนดาย
ทอผา และปกผาเพื่อใชในครัวเรือน จําหนายใหกับศูนยศิลปาชีพ และนักทองเที่ยว
(5.4) จํานวนพื้นที่ปลูก

6

ไร

(5.5) จํานวนครั้งที่ปลูกตอป

1

ครั้ง

(5.6) ปริมาณที่ปลูก

1-2

กิโลกรัม/ครั้ง

(5.7) ผลผลิตเสนใยเฉลี่ยตอครั้งประมาณ

600

กิโลกรัม/งาน

(5.8) การแปรรูป มีการลอกเปลือก เพื่อใหไดเสนใย จากนั้นจึงปนเปนดาย สุดทายมีการทอ
เปนผืน มีการยอมสี ปกเปนลายชนเผามง
(5.9) ดานการตลาด ศูนยศิลปาชีพ นักทองเทีย่ ว
(5.10) ทัศนคติของชนเผามงตอการสงเสริมใหชนเผาอื่น สามารถปลูกได สงเสริมชนเผา
อื่นไดตองการถายทอดความรูใหคนอื่นสามารถปลูกได
(5.11) ความตองการพัฒนาเฮมพ
1) อบรมเรื่องการตัดเย็บ
2) งบประมาณในการผลิตใยเฮมพและการแปรรูป
3) เงินทุนเพื่อสนับสนุนกลุมเฮมพ
4) ตองการตลาดรับซื้อผลิตภัณฑจากสิ่งทอผาใยเฮมพ
5) อยากใหหนวยงานเขามาสงเสริมเรื่อง หัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได
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(6. หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาเฮมพ
(6.1) หนวยงานที่ดาํ เนินงานพัฒนาเฮมพในพืน้ ที่
• ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน
(6.2) หนวยงานที่มหี นาที่สอดคลองในการดําเนินงาน
• ตํารวจ
• ทหาร
• อําเภอเทิง
• เกษตรจังหวัดเชียงราย
• เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงราย
• พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
• พาณิชยจังหวัดเชียงราย
• สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
• องคการบริหารสวนตําบลตับเตา
3.6.4 พื้นที่นาํ รองที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1 จังหวัดตาก
UU

จังหวัดตาก มีพื้นที่อยูของชนเผามงใน 7 อําเภอ 12 ตําบล 33 หมูบาน มีจํานวนประชากรชน
เผามง 30,711 คน โดยพื้นที่นํารองไดเลือกจากสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูกเฮมพ
การดําเนินงานของหนวยงาน และความพรอมของชุมชน โดยมีพื้นที่ดําเนินงานของศูนยศิลปาชีพอําเภอ
พบพระ รับผิดชอบในพื้นที่บานใหมคีรีราษฎร และบานใหมยอดคีรี ตําบลคีรีราษฎร อําเภอพบพระ จังหวัด
ตากจึงเลือกเปนพื้นที่นํารอง หลังจากนั้นจึงจะมีการประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่นํารองกอนที่จะหา
พื้นที่เหมาะสมในการดําเนินงานพื้นที่หมูบานอื่นๆ ในจังหวัดตากตอไป
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(1) สภาพทั่วไป
(1.1) ภูมิประเทศ สูงจากระดับน้าํ ทะเล 548-830 เมตร ภูเขาสูง ของพื้นที่ปกครองดวย
ปาโปรง

ภาพที่ 3.15 หมูที่ 9 บานใหมคีรีราษฎรและหมูท ี่ 10 บานใหมยอดคีรี ต.คีรีราษฎร อ.พบพระ จ.ตาก
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(1.2) ภูมิอากาศ ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ เปนตนไป จนถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม เปนตนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ อากาศจะหนาวจัดในชวง
เดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม และฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม เปนตนไปจนถึงเดือนตุลาคม
(2) เศรษฐกิจ
(2.1) อาชีพหลัก ปลูกขาวไร (เก็บไวบริโภคเองในครัวเรือนทั้งหมด) ปลูกมะเขือเทศ
พริกผักกาดขาว ขาวโพด มันฝรั่ง
(2.2) อาชีพรอง รับจางทั่วไปทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
(2.3) รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอป จํานวน

50,000 บาท

(2.4) แหลงเงินทุน กองทุนหมูบาน กขคจ ธนาคารเพื่อการเกษตร
(3) สังคม การรวมกลุมภายในชุมชน ไดแก กลุมแมบาน และกลุมการเกษตร
(4) สิ่งแวดลอม
(4.1) ลักษณะดิน
สวนใหญจะเปนดินรวนสีนา้ํ ตาลเขมปนเทา ดินลางมีลกั ษณะรวนเหนียว
ปนทราย บางสวนลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว
(4.2) แหลงน้าํ
อยูในเขตแมน้ําเมยตอนบน พื้นที่ลุมน้ําสาละวิน ชัน้ คุณภาพลุมน้ําที่ 4

3-86

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ภาพที่ 3.16 ลุมน้ําหมูท ี่ 9 บานใหมคีรีราษฎรและหมูที่ 10 บานใหมยอดคีรี ต.คีรีราษฎร
อ.พบพระ จ.ตาก
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(4.3) ทรัพยากรปาไม พืน้ ทีท่ งั้ หมดของหมูท ี่ 9 บานใหมคีรีราษฎร และหมูท ี่ 10 บาน
ใหมยอดคีรี อยูในเขตพืน้ ทีป่ าสงวนแหงชาติปาแมสอด

ภาพที่ 3.17 พื้นที่ปาสงวน หมูที่ 9 บานใหมคีรีราษฎรและหมูท ี่ 10 บานใหมยอดคีรี ต.คีรีราษฎร
อ.พบพระ จ.ตาก
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(5) ความพรอมของเกษตรกรในการผลิตเฮมพ
(5.1) ประสบการณในการปลูกเฮมพ
หมูที่ 9 บานใหมคีรีราษฎร และหมูที่ 10 บานใหมยอดคีรี ปจจุบันยังคงปลูก
เฮมพอยู ครอบครัวหนึ่งจะปลูก 1-2 งาน เพื่อนํามาใชในครัวเรือน และเปนรายไดเสริมใหแกครอบครัว
(5.2) การใชประโยชนจากเฮมพ
สวนใหญใชเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชนเผามง ในเรื่องพิธีศพใชทํา
เสื้อผาเพื่อสวมใสใหแกคนตาย และทํารองเทาเพื่อใหคนตายใสเพื่อนทนรอน ทนหนาว จะไดเดินทางไป
ภพหนาอยางไมมีอุปสรรค นอกจากนี้มีการทอผาเปนผืนเพื่อขายเปนรายไดอีกดวย
(5.3) การปลูกเฮมพ
ขุดหลุม หยอดเมล็ดหลุมละ 4-8 เมล็ด ระยะหางระหวางหลุม 5 นิ้ว เมื่อตนกลา
สูง 20 เซนติเมตรจึงใสปุยยูเรีย หรือปุยน้ําตาล ใชเวลาปลูก 3 เดือนแลวจึงตัดตนเฮมพ แลวจึงแปรรูปทุก
ขั้นตอนเอง ตั้งแตการทําเปนเสนดาย ทอผา และปกผาเพื่อใชในครัวเรือนและเปนรายไดโดยสงจําหนายยัง
ศูนยศิลปาชีพ
(5.4) จํานวนพืน้ ที่ปลูก

1 - 2 งาน

(5.5) จํานวนครั้งทีป่ ลูกตอป

1

ครั้ง

(5.6) ปริมาณที่ปลูก

2-3

กิโลกรัม/ครั้ง

(5.7) ผลผลิตเสนใยแหงเฉลี่ย

60

กิโลกรัม/งาน

(5.8) การแปรรูป มีการลอกเปลือก เพื่อใหไดเสนใย จากนั้นจึงปนเปนดาย สุดทายมี
การทอเปนผืน มีการยอมสีเพื่อใชในครัวเรือนและขายเปนรายได
(5.9) ดานการตลาด ขายใหกับชนเผามงดวยกัน สงผาทอและผาปกใหศูนยศิลปาชีพ
(5.10) ราคาขายตอมวน 1,000 -1,300 บาท ผาปกผืนละ 300 – 500 บาท
(5.11) การรวมกลุมเฮมพ มีการรวมกลุมที่หมู 9 บานใหมคีรีราษฎ สมาชิกจํานวน 17
คน กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2551 เปนการรวมกลุมเพื่อสงผาขายแกศูนยศิลปาชีพ
(5.12) การขออนุญาตเปนพื้นที่ที่ดูแลภายใตโครงการศูนยศิลปาชีพ แตยังไมไดขอ
อนุญาตปลูกตามกฎหมาย
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(5.13) หนวยงานควบคุม ตํารวจ ทหาร จํากัดเฉพาะพื้นที่อําเภอพบพระ บนพื้นที่สูง
เทานั้น พื้นราบยังไมสามารถปลูกได
(5.14) ทัศนคติของชนเผามงตอการสงเสริมใหชนเผาอืน่ สามารถปลูกได สงเสริมชนเผา
อื่นไดแตตองมีการถายทอดความรูจากคนที่สามารถปลูกได
(5.15) ปญหา
ไมมีในพืน้ ที่สามารถปลูกไดอยูแลว
(5.16) ความตองการพัฒนาเฮมพ
• ตองการราคาที่สูงกวาปจจุบันเนื่องจากการปกผาเฮมพมีกระบวนการทําที่ยาก
• ตองการตลาดรองรับการขายเสนใยเฮมพ
• ตองการใหศนู ยศิลปาชีพรับซื้อผาโดยตรงโดยไมตองสงผานหมูบา นอืน่
• ตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับซื้อ
• ตองการใหสง เสริมการรวมกลุม
(6) หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาเฮมพ
(6.1) หนวยงานที่ดาํ เนินงานพัฒนาเฮมพในพืน้ ที่
• ศูนยศิลปาชีพเปนหนวยงานรับซื้อผาปกและผาทอ
• อบต. เปนหนวยงานที่สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อทุน แรง
(6.2) หนวยงานทีม่ หี นาที่สอดคลองในการดําเนินงาน
• ตํารวจ
• เกษตรอําเภอ
• พัฒนาชุมชน
• พาณิชยจังหวัด
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3.6.5 พื้นที่นํารองที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1
จังหวัดเพชรบูรณ
จั ง หวั ด เพชรบูร ณ มี พื้น ที่ อยู ข องชนเผ า ม ง ใน 2 อํา เภอ 4 ตํ า บล 17 หมู บ า น มี จํ า นวน
ประชากรชนเผามง 14,658 คน โดยพื้นที่นํารองไดเลือกจากสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูก
เฮมพ การดําเนินงานของหนวยงาน และความพรอมของชุมชน ปจจุบันยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบในการ
พัฒนาเฮมพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ในระยะที่ 1 ไดเลือกพื้นที่มีการดําเนินงานของหนวยวิจัยเกษตรที่สูง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินงานในพื้นที่ บานทับเบิก ตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เป น พื้ น ที่ นํ า ร อ ง หลั ง จากนั้ น จึ ง จะมี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ นํ า ร อ งก อ นที่ จ ะหาพื้ น ที่
เหมาะสมในการดําเนินงานพื้นที่หมูบานอื่นๆ ในจังหวัดเพชรบูรณตอไป
(1) สภาพทั่วไป
(1.1) ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่สวนใหญเปนปาและภูเขาสลับซับซอน มีความสูงจากระดับน้ําทะเล
1,500 เมตร
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ภาพที่ 3.18 หมูที่ 14 บานทับเบิก ต.วังบาล อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ
(1.2) ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ มีอากาศหนาวเย็นตลอดป ฤดูรอนอากาศไมรอนจัด ฤดูหนาวอากาศ
เย็นจัด อุณหภูมิตลอดทัง้ ป 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมติ ่ําสุดที่เคยวัดไดเฉลี่ยประมาณ 5 องศาเซลเซียส
ระหวางเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ ฤดูฝนมีฝนตกชุก
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(2) เศรษฐกิจ
(2.1) อาชีพหลัก ปลูกขาวไร (เก็บไวบริโภคเองในครัวเรือนทั้งหมด) กะหล่ํา ขิง
(2.2) อาชีพรอง รับจางทั่วไปทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
(2.3) รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอป จํานวน 40,000 - 50,000 บาท
(2.4) แหลงเงินทุน กองทุนเงินลาน องคการบริหารสวนตําบล
(3) สังคม การรวมกลุมภายในชุมชน ไดแก กลุมแมบาน กลุมผาปก และกลุมเยาวชน
(4) สิ่งแวดลอม
(4.1) ลักษณะดิน
ดินลึกปานกลางถึงชั้นลูกรังและเศษหินหนาแนน ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวน สี
น้ําตาลถึงสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนเทาเขม ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดปานกลาง (pH 5.5-7.0)
ดินลางตอนบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีแดงปนเหลือง
มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองเล็กนอย
ขอจํากัดการใชประโยชน ความอุดมสมบูรณต่ํา สภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ดินถูกชะ
ลางพังทลายไดงายขอเสนอแนะในการใชประโยชน ควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา และจัดระบบการ
ปลูกพืชที่เหมาะสม ปรับปรุงบํารุงดินอยูเสมอโดยเพิ่มอินทรียวัตถุและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตใหสูงขึ้น
(4.2) แหลงน้าํ อยูใ นเขตพื้นทีน่ ้ํา หมัน ลุม น้าํ โขง ชั้นคุณภาพลุมน้าํ 1A
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ภาพที่ 3.19 ลุมน้ํา หมูที่ 14 บานทับเบิก ต.วังบาล อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ
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(4.3) ทรัพยากรปาไม บานทับเบิก หมูท ี่ 14 ไมไดอยูในเขตปาไม

ภาพที่ 3.20 พื้นที่ปา หมูที่ 14 บานทับเบิก ต.วังบาล อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ
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(5) ความพรอมของเกษตรกรในการผลิตเฮมพ
(5.1) ประสบการณในการปลูกเฮมพ
หมูที่ 14บานทับเบิก เคยปลูกเฮมพในอดีต 30 กวาป มาแลว ปจจุบันไมไดปลูก
(5.2) การใชประโยชนจากเฮมพ
สวนใหญใชเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชนเผามง ในเรื่องพิธีศพใชทําเสื้อผา
เพื่อสวมใสใหแกคนตาย และทํารองเทาเพื่อใหคนตายใสเพื่อทนรอน ทนหนาว จะไดเดินทางไปภพหนา
อยางไมมีอุปสรรค นอกจากนี้มีการทอผาใชในครัวเรือน มีสรรพคุณเปนยาแกช้ําในไดโดยการตําเมล็ดให
ละเอียดแลวตมเมล็ดรับประทาน
(5.3) การปลูกเฮมพ
ขุดหลุม หยอดเมล็ดหลุมละ 3-5 เมล็ด ระยะหางระหวางหลุม 1-2 คืบ ใสปุยคอกใชเวลา
ปลูก 3 เดือนแลวจึงตัดตนเฮมพ แลวจึงแปรรูปทุกขั้นตอนเอง ตั้งแตการทําเปนเสนดาย ทอผา และปกผา
เพื่อใชในครัวเรือนเทานั้น
(5.4) จํานวนพืน้ ที่ปลูก

1 - 4 งาน

(5.5) จํานวนครั้งทีป่ ลูกตอป

1

ครั้ง

(5.6) ปริมาณที่ปลูก

1-3

กิโลกรัม/ครั้ง

(5.7) ผลผลิตเสนใยเฉลี่ย

60

กิโลกรัม/งาน

(5.8) การแปรรูป มีการลอกเปลือก เพื่อใหไดเสนใย จากนั้นจึงปนเปนดาย สุดทายมีการทอเปน
ผืน มีการยอมสีเพื่อใชในครัวเรือนเทานั้น
(5.9) ดานการตลาด ไมมีการดําเนินงานขายเปนรายได
(5.10) ราคาขายตอมวน

-

(5.11) การรวมกลุมเฮมพ ไมมีการรวมกลุม
(5.12) การขออนุญาต

-

(5.13) หนวยงานควบคุม ตํารวจ ทหาร
(5.14) ทัศนคติของชนเผามงตอการสงเสริมใหชนเผาอื่นสามารถปลูกได สงเสริมชนเผาอื่นได
ตองการถายทอดความรูใหคนอื่นสามารถปลูกได
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(5.15) ปญหา
• ทหารตัดทําลายเนื่องจากมีลักษณะคลายตนกัญชา
• ไมมีพื้นที่ในการปลูกเฮมพ
• สภาพดินเสื่อมโทรม
(5.16) ความตองการพัฒนาเฮมพ
• ตองการถายทอดความรูเพื่อใหลูกหลานสืบทอดอนุรักษวัมนธรรมตอไป
• เปนอาชีพเสริมใหแกคนในชุมชน
• ตองการตลาดรองรับ
(6) หนวยงานทีเ่ กี่ยวของในการพัฒนาเฮมพ
(6.1) หนวยงานที่ดาํ เนินงานพัฒนาเฮมพในพืน้ ที่
• ยังไมมหี นวยงานเขามาดําเนินการ
(6.2) หนวยงานทีม่ หี นาที่สอดคลองในการดําเนินงาน
• ตํารวจ
• ทหาร
• อําเภอหลมเกา
• เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ
• เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ
• หนวยวิจัยเกษตรที่สูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ศูนยวิจยั และพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ
• พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ
• พาณิชยจังหวัดเพชรบูรณ
• สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ
• องคการบริหารสวนตําบลวังบาล
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บทที่ 4
การวิเคราะหกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
การวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพในประเทศไทยยังอยูในระยะเริ่มตน ยังคงมีปญหาที่ตองการ
แกไ ข โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง คื อ การพิจ ารณากระบวนการและขั้ น ตอนการปฏิ บัติต ามกฎหมาย ซึ่ ง เป น
ขอจํ า กั ด ในการสนั บ สนุ น การปลูก เฮมพ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 1 มี น าคม 2548 ซึ่ง มอบให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) กรมวิ ช าการเกษตร และ
มหาวิทยาลัยแมโจ ศึกษาและพัฒนาแนวทางการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรบน
พื้นที่สูง แต เนื่องจากติดขัดดานกฎหมายที่ทําใหเฮมพอยูในกลุมพืชเสพติดใหโทษ ในขณะที่เฮมพเปนพืชที่
มีศักยภาพสูงมากทั้งในการเปนพืชเพื่อจารีตประเพณี และเปนพืชเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรมในอนาคตของ
ชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทยดวย
ดังนั้น การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป(พ.ศ.2553-2557)
เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการสงเสริมและพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงมีความเปนรูปธรรมตามแนวพระราช
ประสงคของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 นั้น สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน จําเปนที่ตองมีแผนการพัฒนาในดาน
กฎหมายประกอบดวย โดยการศึกษา วิเคราะหกฎและระเบียบที่เกี่ยวของกับการควบคุมพืชเสพติด และ
สังเคราะหแนวทางและวิธีการสงเสริมการปลูกเฮมพในตางประเทศเพื่อเสนอแนวทางการแกไขกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ ใหสามารถเปนเครื่องมือในการสงเสริมการดําเนินการของภาครัฐและเกษตรกรใน
การพัฒนาการปลูกเฮมพของประเทศไทย
4.1 กฎหมายและระเบียบของเฮมพในตางประเทศ
4.1.1 กฎหมายวาดวย การปลูกเฮมพในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี ก ารควบคุ ม การปลู ก และแปรรู ป เฮมพ ต ามกฎหมายหลายฉบั บ
ทั้งกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายของรัฐบางรัฐ เชน รัฐวอชิงตัน ไดมีการแกไขปรับปรุงในสวนที่
เกี่ยวกับ Industrial Hemp และกัญชา (Marijuana) โดยใหคําจํากัดความของคําวา “Hemp” และ
“Industrial Hemp” ดังนี้
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“Hemp” หมายถึง สวนประกอบของพืชกัญชา (Cannabis) รวมทั้งใบ ดอก ลําตน กาน เมล็ด
และยาง (rasin) โดยทั่วไป Hemp หมายถึง “Marijuana”
“Industrial Hemp” หมายถึง Hemp หรือสิ่งที่ไดจาก Hemp ที่มีสาร THC รอยละ 1 หรือนอย
กว า และได รั บ การปรั บ แก ก ฎหมายบางมาตราเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ คํ า จํ า กั ด ความข า งต น รวมทั้ ง
บทบัญญัติยกเวน Industrial Hemp จากการควบคุมเปน Controlled Substance
ในการขออนุญาตปลูกเฮมพเชิงอุตสาหกรรม ผูขออนุญาตจะตองแจงรายละเอียด เทคนิค
วิธีการในการผลิตเสนใย เพื่อผลประโยชนในทางอุตสาหกรรม และจะตองตรวจสอบประวัติของผูขอรับ
อนุญาต วามีประวัติเคยกระทําผิดกฎหมายหรือไม รวมทั้งองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด และตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไข 6 ขอ ของ Drug Enforcement Administration (DEA) ดังนี้
(1) ผูประกอบการจะตองควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอยางเขมงวด
(2) ใหความรวมมือในการแจงคาของสารเสพติดขั้นต่ําในเฮมพใหทางราชการ
(3) การปลูกเฮมพ จะตองแจงรายละเอียดเทคนิควิธีการในการผลิตเสนใยเพื่อผลประโยชน
ในทางอุตสาหกรรม
(4) จะตองปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมการผลิต การคา และการแจกจายเสนใยเหลานี้
(5) จะตองยอมใหตรวจสอบประวัติของผูขอรับอนุญาต วามีประวัติเคยกระทําผิดกฎหมาย
หรือไม รวมทั้งองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด
ปจจุบัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการผลิตเฮมพไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และผูผลิตเฮมพ
สามารถนําเขาเฮมพ เพื่อใชในอุตสาหกรรมแปรรูปเฮมพไดดวย
4.1.2 กฎหมายวาดวย การปลูกเฮมพในประเทศออสเตรเลีย
ในป ค.ศ. 1986 รัฐควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย ยังหามไมใหเกษตรกรปลูกเฮมพ เนื่องจาก
ยังถือเปนพืชเสพติดตองหาม ตอมา ประเทศออสเตรเลียเริ่มใหความสนใจ โดยในป ค.ศ. 1997 ไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุตสาหกรรมเฮมพขึ้นมา เพื่อที่จะศึกษาศักยภาพของการพัฒนาเฮมพ
รวมทั้งหาแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเกษตรกรสามารถปลูกเฮมพไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ตอมา ใน
ป ค.ศ. 1998 รัฐควีนสแลนดไดออกกฎหมายอนุญาตใหปลูกเฮมพเฉพาะเพื่องานวิจัย โดยไดมีการวิจัยเพื่อ
หาสายพันธุเฮมพที่มีสารเสพติดต่ํา และเริ่มดําเนินงานวิจัยอยางจริงจังเมื่อป ค.ศ. 1999 หลังจากนั้นในป
ค.ศ. 2002 ไดแกไขกฎหมายและอนุญาตใหเกษตรกรปลูกเฮมพเพื่ออุตสาหกรรมได ในระยะเริ่มแรกไดเนน
อุตสาหกรรมเสนใย โดยมีพื้นที่ปลูกเริ่มแรก 60 เฮกตาร มีผูไดรับใบอนุญาตรวม 38 ราย ปจจุบันมีผูไดรับ
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ใบอนุญาตทั้งหมด 46 ราย มีบริษัทผลิตเฮมพเปนอุตสาหกรรม 3 บริษัท ไดแก บริษัท Crop Tech บริษัท
Agri-fibre Industries และบริษัท Ecofibre Industries
(1) หนวยงานที่เกี่ยวของในการออกใบอนุญาต เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการออก
ใบอนุญาตและตรวจสอบสาร THC ไดแก Biosecurity Queensland กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมและ
การประมง (Department of Primary Industries & Fisheries)
(2) เฮมพตามกฎหมายของรัฐควีนสแลนด รัฐควีนแลนดมีกฎหมายระบุใหเฮมพที่จะ
ปลูก จะตองมีคา THC ไมเกิน 0.5% โดยไดนํากฎหมายมาจากประเทศแคนาดาที่กฎหมายไดระบุใหมีสาร
THC ไมเกิน 0.35% แตเนื่องจากรัฐควีนสแลนดเปนพื้นที่ที่อยูในเขตรอน เมื่อปลูกเฮมพแลวจะมีสารเสพ
ติดสูงขึ้นกวาที่ปลูกในเขตหนาว โดยผลจากการวิจัย พบวา ปริมาณ THC ไมเกิน 0.5% ไมเปนอันตราย
และมีงานวิจัยเพิ่มเติมวา หากสภาพภูมิอากาศอยูในลักษณะที่ไมสามารถควบคุมได ปริมาณสาร THC ใน
เฮมพจะสูงขึ้น จึงมีกฎหมายยอมใหตนเฮมพที่ปลูกมีปริมาณสาร THC สูงกวา 0.5% ได แตจะตองไมเกิน
1% ดังนั้น กฎหมายของรัฐควีนสแลนดจึงไดระบุวาเฮมพที่ปลูกตองมีสาร THC ไดไมเกิน 1% แตตองอยูใน
เงื่อนไขของสภาพภูมิอากาศที่ควบคุมไมได
(3) การปลูกเฮมพเพื่องานวิจัย ตามกฎหมาย แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
(3.1) Class A Research คือ การวิจัยเฮมพจากแหลงตางๆ ซึ่งไมทราบปริมาณสาร
เสพติด ที่มีสาร THC ตั้งแต 3% หรือมากกวา เพื่อหาสายพันธุที่มีสารเสพติดนอยลง
(3.2) Class B Research คือ การนําเฮมพที่มีสาร THC มากกวา 1% แตไมเกิน 3%
มาวิจัยเพื่อใหไดพันธุที่มีสารเสพติดต่ํากวา 0.5% เพื่อใชเปนเมล็ดพันธุรับรอง
(4) เมล็ดพันธุรับรอง (Certified Seed) ตองมีคา THC ไมเกิน 0.5% แตอนุญาตใหมี
คา THC ไดถึง 1% หากเกิดจากเงื่อนไขดานสภาพแวดลอมที่ไมสามารถควบคุมได
(5) การออกใบอนุญาต (Licence)

แบงเปนประเภทตางๆ ตามวัตถุประสงคของ

การปลูก ดังนี้
(5.1) Grower Licence (ใบอนุญาตสําหรับผูปลูก) ผูที่ไดรับใบอนุญาตสามารถ
ปลูก ซื้อ-ขายตน/เมล็ดพันธุรับรอง โดยคุณสมบัติของผูที่จะขอใบอนุญาตได จะตองไมเคยตองโทษรายแรง
ภายในเวลา 10 ป และไมเปนผูลมละลาย
(5.2) Researcher Licence (ใบอนุญาตสําหรับนักวิจัย) แบงออกเปน 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 สามารถวิจัยไดทั้ง Class A + B (THC 3% หรือมากกวา) และ ประเภท 2 วิจัยไดเฉพาะ
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Class B เทานั้น (THC มากกวา 1-3%) โดยคุณสมบัติของนักวิจัยจะตองไมเคยตองโทษรายแรงภายใน
เวลา 10 ป มีความรูทางวิชาการและประสบการณในการวิจัยดานการขยายพันธุพืช
(6) อายุของใบอนุญาต เริ่มตนที่ระยะเวลา 3 ป และสามารถตออายุไดครั้งละ 3 ป การ
ตออายุใบอนุญาตมีขั้นตอนเหมือนกับการขอใบอนุญาตในครั้งแรก โดยใหยื่นใบสมัครพรอมหลักฐาน
เช น เดี ย วกั บ การขออนุ ญ าตครั้ ง แรก จะพิ จ ารณาประวั ติ ก ารปฏิ บั ติ ง านตลอดอายุ ข องใบอนุ ญ าต
นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและบุคคลแวดลอมโดยสํานักงานตํารวจของรัฐ
(7) มาตรการการควบคุมดูแล
(7.1) การมอบอํานาจใหผูเกี่ยวของอื่นๆ เชน หุนสวนในธุรกิจ นักวิจัย ผูขนสงเมล็ด
พันธุหรือผลิตภัณฑ คนงานในแปลงปลูก รวมทั้งคนงานในโรงงานแปรรูป ซึ่งถือวาเปนผูที่เกี่ยวของในการ
ผลิตเฮมพเปนพืชอุตสาหกรรม ผูที่ขอใบอนุญาตจะตองสงรายชื่อของผูที่เกี่ยวของทั้งหมดใหกับหนวยงาน
Biosecurity Queensland เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมตางๆ ประกอบการออกใบอนุญาต
(7.2) การตรวจสอบแปลงปลู ก และวิ เ คราะห ส ารเสพติ ด เจ า หน า ที่ จ าก DPI
ดําเนินการตรวจสอบแปลงปลูกและสุมตัวอยางใบ และดอกเพื่อวิเคราะหสารเสพติด และทําลายแปลงที่มี
ตนเฮมพที่มีสาร THC เกินกวาที่กําหนดไว
(7.3) การซื้อ ขาย ขนสงระหวางรัฐ ตองไดรับใบอนุญาตทั้งผูซื้อ ผูขาย และผูขนสง
โดยเมล็ดที่จะใชปลูกตองเปนเมล็ดพันธุรับรองเทานั้น มีการติดฉลากถุงบรรจุเมล็ดพันธุ และเก็บขอมูล
ทั้งผูสงของ และผูรับปลายทาง
(7.4) การติ ด ฉลาก/ติ ด ป า ยแปลงปลู ก ต อ งติ ด ป า ยแสดงพื้ น ที่ ป ลู ก ผู ที่ ไ ม ไ ด รั บ
อนุญาตจะเขา ไมได ถุ งบรรจุเมล็ดพั นธุรับรอง ตองติดฉลากแสดงชื่อพัน ธุผูจําหนา ย แหลง ผลิต และ
ปริมาณ ใหชัดเจน
(7.5) การลงทะเบียนและบันทึกขอมูล แหลงที่มา ชนิด และจํานวนของเมล็ดเฮมพ
ขอมูลการนําสงเมล็ด/ตนเฮมพ และผูสง/ผูรับเมล็ด/ตนเฮมพใหชัดเจน เมื่อเกิดปญหาสามารถตรวจสอบได
วาเมล็ด/ตนเฮมพมาจากแหลงใด
(7.6) การรักษาความปลอดภัย ตามกฎหมายแปลงปลูกเฮมพจะตองมีรั้วรอบขอบชิด
มีกุญแจล็อคแนนหนา เมล็ดจะตองเก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย ถุงบรรจุเมล็ดพันธุหากถูกเปดโดยไม
ถูกตอง เจาของจะตองแจงตํารวจตรวจสอบทันที รวมทั้งตองเก็บตัวอยางเฮมพที่ใชในการวิเคราะหไวในที่
ปลอดภัย
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(8) บทเรีย นของรัฐ ควี น ส แ ลนด เนื่อ งจากรัฐ ควี น สแ ลนด ยั ง อยู ใ นชว งเริ่ ม ต น ของ
การปลูกเฮมพเปนพืชอุตสาหกรรม บทเรียนสําคัญที่ไดรับ คือ ความพรอมของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจาก
การปลู ก เฮมพ เ ป น พื ช อุ ต สาหกรรมที่ มี ค า ใช จ า ยสู ง มาก ตั้ ง แต ก ารขอใบอนุ ญ าต การต อ ใบอนุ ญ าต
การตรวจสอบประวัติตางๆ ตลอดจนการวิเคราะหสารเสพติด ซึ่งตองเสียคาใชจายในขั้นตอนดังกลาว
ทั้งหมด เครื่องมือที่ใชในอุตสาหกรรมก็ยังไมมีความพรอม ตองศึกษาดูงานจากประเทศอื่นที่มีความพรอม
อยูแลว สําหรับในดานการวิจัยจะตองมีการพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่องและจริงจัง ปจจุบันนี้ ผลการวิจัย
ไดพันธุเฮมพที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแลว คือ พันธุ Tegege ซึ่งนอกจากจะใหเสนใยที่มี
ปริมาณมากแลว ยังสามารถใหเมล็ดที่สกัดเปนน้ํามันคุณภาพสูงที่มีโอเมกา 6 โอเมกา 3 ได แตก็ยังคงตอง
มีการวิจัยอยางตอเนื่องที่จะหาพันธุที่ดีมีคุณภาพใหมีปริมาณมากขึ้น โดยจะตองไดรับความชวยเหลือจาก
หนวยงานของรัฐ
(9) สถานการณการปลูกเฮมพของแตละรัฐในประเทศออสเตรเลีย
(9.1) รัฐทัสมาเนีย เปนรัฐแรกที่มีการอนุญาตใหปลูกเฮมพเปนพืชอุตสาหกรรม
Poisons Act 1971 โดยบริษัท Tasmanian Hemp Company ไดรับอนุญาตใหปลูกเฮมพเพื่ออุตสาหกรรม
ได ตั้งแตป 1991/92 หนวยงาน Australian Hemp Research and Manufacture (AHRM) จากรัฐควีนส
แลนด เริ่มทําการวิจัยเฮมพในรัฐทัสมาเนีย เมื่อป 1990 ในปจจุบันรัฐทัสมาเนียไมมีโรงงานแปรรูปผลผลิต
เฮมพ เ ป น อุ ต สาหกรรม มี แ ต อุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก ในครั ว เรื อ น และอาจจะไม ส ามารถผลิ ต เป น
อุตสาหกรรมได โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปนผูออกใบอนุญาต สํานักงานตํารวจและกระทรวงยุติธรรม
และอุตสาหกรรมสัมพันธ รวมกันในการพิจารณากฎหมาย
(9.2) รัฐออสเตรเลียตะวันตก Poisons Act 1964 and the Misuse of Drugs Act
1981 มีการปลูกเฮมพเพื่ออุตสาหกรรม ระหวางป 1996 - 1997 เมื่อป 1999 - 2000 กระทรวงเกษตรได
ระงับการใหใบอนุญาต ตอมาในป 2003 มีกฎหมายใหมอนุญาตใหปลูกเฮมพเปนพืชอุตสาหกรรมได โดย
ใหอยูในความควบคุมดูแลอยางเขมงวดของตํารวจและผูตรวจสอบ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย โดยมี
กระทรวงเกษตรเปนผูออกใบอนุญาต และสํานักงานตํารวจเปนผูควบคุมดูแลการปลูก
(9.3) รัฐวิกตอเรีย Drugs, Poisons and Controlled Substances Act 1981
อนุญาตใหปลูกเฮมพเปนพืชอุตสาหกรรมตั้งแตป 1997 โดยพื้นที่ที่อนุญาตใหปลูกไดตอหนึ่งใบอนุญาต
คือ ไมเกิน 30 เฮกตาร อยางไรก็ตามใบอนุญาตที่ออกใหเมื่อป 1997 มีพื้นที่ปลูกเพียง 1 เฮกตาร และในป
2002 พื้นที่ปลูกเฮมพในรัฐวิกตอเรียทั้งหมด มีนอยกวา 100 เฮกตาร และมีการวิจัยเกิดขึ้นหลายแหงในรัฐ
โดยใชพันธุ Spurway และ Trounce (2003) ตอมาความสนใจในการปลูกเฮมพเปนพืชอุตสาหกรรมของรัฐ
วิกตอเรียไดลดนอยลง โดยในป 2003 - 2004 มีผูไดรับใบอนุญาตเพียง 2 ราย เทานั้น โดยมีกระทรวง
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สาธารณสุขเปนผูควบคุมดูแลดานกฎหมายสําหรับการครอบครอง การปลูกและจําหนายเฮมพของผูที่
ไดรับใบอนุญาต ซึ่งตองมีการตรวจสอบประวัติโดยละเอียด สํานักงานตํารวจรับผิดชอบตรวจสอบประวัติ
เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต และกระทรวงเกษตรเปนผูออกใบอนุญาต ซึ่งมีอายุครั้งละ 3 ป
รวมทั้งการตรวจสอบเพื่อใหผูที่ไดรับใบอนุญาตดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด
(9.4) รัฐควีนสแลนด Drugs Misuse Act 1986 and the Drugs Misuse
Regulation 1987 ตามกฎหมายป ค.ศ.1986 เฮมพถือเปนพืชเสพติดอันตราย และในป ค.ศ.1998 อนุญาต
ใหปลูกเพื่อการวิจัยเทานั้น ตอมาเมื่อป ค.ศ.2002 มีการแกไขกฎหมายใหมีการปลูกเพื่ออุตสาหกรรมได
และเป น รั ฐ เดี ย วที่ มี ก ารปลู ก เฮมพ เ ป น พื ช อุ ต สาหกรรมอย า งจริ ง จั ง มี บ ริ ษั ท ที่ ทํ า อุ ต สาหกรรมเฮมพ
โดยกระทรวงเกษตรเปนผูออกใบอนุญาตและควบคุมดูแล สํานักงานตํารวจและกระทรวงยุติธรรม รวมกัน
ในการพิจารณากฎหมาย
(9.5) รัฐนิวเซาธเวลส Drug Misuse and Trafficking Act 1985 อนุญาตใหปลูก
เฮมพเพื่อการวิจัยตั้งแตป 1995 ในพื้นที่ไมเกิน 5 เฮกตาร เพื่อผลิตเสนใยและเมล็ด พันธุที่ใชในการวิจัย
คือ Spurway และ Trounce (2003) ระดับสาร THC ที่อนุญาตตามกฎหมายของรัฐนี้ คือไมเกิน 0.3% โดย
กฎหมายไมอนุญาตใหปลูกเพื่ออุตสาหกรรม ผลการวิจัยจาก 40 แปลง ไดผลผลิตแหง 5 ตันตอเฮกตาร
และสูงสุด 12 ตันตอเฮกตาร ดวยผลผลิตจากการวิจัย 12 ตันตอเฮกตาร ทําใหคณะกรรมการพิจารณา
กฎหมายของรัฐ อาจมีการแกไขอนุญาตใหปลูกเฮมพเปนพืชอุตสาหกรรมไดในอนาคตอันใกล โดยมี
กระทรวงสาธารณสุขควบคุมดูแลดานกฎหมาย และกระทรวงเกษตรรับผิดชอบควบคุมดูแลใหคําแนะนํา
ในการวิจัย
(9.6) รัฐออสเตรเลียใต อนุญาตใหปลูกเฮมพเพื่อการวิจัยเทานั้น ในป 1990 มีการ
วิจัยการปลูกเฮมพในพื้นที่ชลประทาน โดยมีกระทรวงเกษตรดูแลและใหคําแนะนําดานการวิจัย ซึ่งใหผล
ผลิตที่เพียงพอตออุตสาหกรรม อยางไรก็ตามการปลูกในพื้นที่ที่แหงแลงไมประสบผลสําเร็จ รัฐออสเตรเลีย
ใตจึงไมเห็นถึงความสําคัญในการแกไขกฎหมาย ที่จะอนุญาตใหปลูกเฮมพเพื่ออุตสาหกรรมได
(9.7) อาณาเขตรัฐออสเตรเลียภาคเหนือ ยังไมมีความสนใจที่จะอนุญาตใหมี
การปลูกเฮมพ ทั้งเพื่อการวิจัยหรืออุตสาหกรรม เนื่องจากเห็นวาการปลูกเฮมพไมเหมาะสมกับภูมิอากาศ
ของรัฐที่มีอากาศรอนชื้น
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4.1.3 กฎหมายวาดวย การปลูกเฮมพในประเทศแคนาดา
ประเทศแคนาดาไดออกระเบียบวาดวย Industrial Hemp แนบทายสัญญาวาดวย
Controlled Drug and Substances ระเบียบนี้ไดระบุแนวปฏิบัติสําหรับผูที่ประสงคจะทําการปลูก
Industrial Hemp ในประเทศแคนาดา สรุปไดดังนี้
(1) ผูที่จะนําเขาสงออก ครอบครอง ผลิต จําหนาย จายแจก ขนสง สงมอบ หรือเพื่อ
เสนอขาย Industrial Hemp จะตองไดรับอนุญาตกอน
(2) Industrial Hemp หมายถึง พืชตระกูล Cannabis หรือสวนของตน ไดแก ใบและ
ดอกที่มี THC ไมเกินรอยละ 0.3 รวมทั้งสิ่งที่ไดจากตนดังกลาว แตไมรวมถึงเปลือกลําตนที่ลอกแลวหรือ
เสนใยที่ผลิตจากเปลือกของลําตนที่ลอกแลว
(3) ผูที่จะทําการศึกษา วิจัย หรือวิเคราะหเกี่ยวกับสาร THC จะตองไดรับอนุญาต
ภายใตระเบียบวาดวยการควบคุมยาเสพติดใหโทษกอน
(4) ผูที่จะนําเขาหรือสงออกเมล็ดหรือเมล็ดพันธุ จะตองมีใบอนุญาตนําเขาหรือสงออก
โดยการนําเขาหรือสงออกแตละครั้ง จะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานรัฐกอนทุกครั้ง
(5) ไม อ นุ ญ าตให นํ า เข า จํ า หน า ย หรื อ นํ า ไปผลิ ต เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ต อ เนื่ อ งซึ่ ง ต น
Industrial Hemp รวมทั้งตนออน ใบ ดอกหรือใบประดับของ Industrial Hemp
(6) การปลูก Industrial Hemp ใหปลูกไดเฉพาะสายพันธุที่กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศแคนาดากําหนดไว ผูปลูกจะตองระบุสถานที่ปลูก สถานที่ที่เก็บรักษาไวอยางชัดเจน และตองมี
มาตรการที่จะเก็บเกี่ยวหรือทําลาย Industrial Hemp ในทันทีที่พบวาปริมาณสาร THC สูงเกินกวาที่ได
กําหนดไว หามปลูกในพื้นที่ที่หางจากโรงเรือน 1 กิโลเมตร
(7) ผูเพาะพันธุหรือปรับปรุงสายพันธุ จะตองขึ้นทะเบียนและแจงสถานที่ที่ชัดเจน
(8) ใหมีการยกเวนสิ่งที่ไดจากเมล็ด เชน น้ํามัน หรือผลิตภัณฑที่ได เชน อาหารที่มี
THC ไมเกิน 10 ไมโครกรัมตอกรัม ที่ไมตองอยูในการควบคุมของระเบียบนี้
(9) การวิเคราะหหาปริมาณสาร THC ในใบ หรือสิ่งที่ไดจากเมล็ด ตองทําโดย
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตวิเคราะห ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา ที่
ครอบครอง Cannabis หรือ Industrial Hemp โดยไมไดรับอนุญาตมีความผิดทางอาญา ตองไดรับโทษ
ตามกฎหมายวาดวย Controlled Drugs and Substances หากพบวา ปริมาณสาร THC ในเฮมพที่ปลูกมี
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เกินกวารอยละ 0.3 โดยน้ําหนัก จะตองปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขโดยใหเก็บเกี่ยวหรือ
ทําลายทันที
4.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับเฮมพของประเทศไทย
ประเทศไทย มีกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนกฎหมายหลักคือ พระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ
พ.ศ. 2522 บั ญ ญั ติ ไ ว เ พื่ อ ให ก ารปราบปรามและควบคุ ม ยาเสพติ ด ให โ ทษภายในประเทศไทยให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยยาเสพติดใหโทษซึ่ง
ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยู โดยไดกําหนดใหสามารถขออนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไว
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษได โดยการขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ซึ่งเปนกฎหมายลําดับรองลงมา และไดมีการออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 135 พ.ศ.2539 เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให โทษ พ.ศ.2522 เพื่อระบุชื่อและประเภทของยาเสพติ ดให โทษ โดยมีรายละเอีย ดเนื้อ หา
กฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
4.2.1 พระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ผลิต” หมายความวา เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะหทาง
วิทยาศาสตร และใหความหมายรวมตลอดถึงการแบงบรรจุหรือรวมบรรจุดวย
“จําหนาย” หมายความวา ขาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ให
“นําเขา” หมายความวา นํา หรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
“สงออก” หมายความวา นํา หรือสงออกเขามาในราชอาณาจักร
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู อ นุ ญ าต” หมายความว า เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา หรื อ ผู ซึ่ ง ได รั บ
มอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
มาตรา 6 ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให
มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ออกกฎกระทรวงกํ า หนดค า ธรรมเนี ย มไม เ กิ น อั ต ราตามบั ญ ชี ท า ย
พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น กับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 7 ยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน 5 ประเภท คือ
(5) ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน กัญชา พืช
กระทอม
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อยาเสพติดใหโทษตามมาตรา 8 (1)
มาตรา 8 ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
(1) ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษวายาเสพติดใหโทษชื่อใดอยูในประเภทใดตามมาตรา 7
(2) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทยาเสพติดใหโทษตาม (1)
(3) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดปริมาณยาเสพติดใหโทษที่ผูอนุญาตจะ
อนุญาตใหผลิต นําเขา จําหนาย หรือมีไวในครอบครองได
มาตรา 9 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ”
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทน อธิบดีกรม
อัยการหรือผูแทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผูแทน ผูแทนกระทรวงกลาโหม และผูทรงคุณวุฒิอื่น
อีกไมเกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และใหเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เปนกรรมการและเลขานุการ และหัวหนากองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีหนาที่
(1) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการตามมาตรา 8
(2) ใหความเห็นชอบตอผูอนุญาตในการสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(3) ใหความเห็นในการอนุญาตใหผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดประเภท 5
มาตรา 26 หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ประเภท 5 เวนแต รัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเปนรายๆ ไป
การมียาเสพติดใหโทษในประเภท ที่ 5 ไวในครอบครองครอบครองมีปริมาณตั้งแต 10
กิโลกรัมขึ้นไป ใหถือวามีไวครอบครองเพื่อจําหนาย
การขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 62 ใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 26 จัดใหมีการทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษ
และเสนอรายงานตอเลขาธิการเปนรายเดือนและรายป บัญชีดังกลาวใหเก็บรักษาไวและพรอมที่จะแสดง
ตอพนักงานเจาหนาที่ไดทุกเวลาในขณะเปดทําการ ทั้งนี้ ภายใน 5 ปนับแตวันที่ลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี
มาตรา 75 ผูใดผลิต นําเขา สงออก ซึ่งยาเสพติดประเภท 5 อันเปนการฝาฝนมาตรา 26
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 2 ปถึง 50 ป และปรับตั้งแต 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาท
มาตรา 76 ผูใดมีไวในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดประเภท 5 อันเปนการฝาฝนมาตรา 26
โทษระวางโทษจําคุกไมเกิน5 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 76/1 ผูใดจําหนายหรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนาย ซึ่งยาเสพติดประเภท 5 อัน
เปนการฝาฝนมาตรา 26 วรรคหนึ่ง มีจํานวนยาเสพติดใหโทษไมถึง 10 กิโลกรัม ระวางโทษจําคุกตั้งแต 2
ปถึง 10 ป หรือปรับตั้งแต 40,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถามียาเสพติดใหโทษในประเภทที่ 5 ตั้งแต 10 กิโลกรัมขึ้นไป ตอง
ระวางโทษจํา 2 ปถึง 15 ป และปรับตั้งแต 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาท
4.2.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ พ.ศ.2522
ขอ 1 ผูใดประสงคจะขออนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยา
เสพติดใหโทษในประเภท 5 ใหยื่นคําขอตามแบบ ย.ส. 21 ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานตามที่
ระบุไวในแบบ ย.ส. 21
ขอ 2 ใบอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 5 ใหเปนไปตามแบบ ย.ส. 22 ทายกฎกระทรวงนี้
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เปนรายๆ ไป
ขอ 4 ใหผูรับอนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ซึ่งยาเสพติด
ประเภท 5 จัดทําบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษเสนอตอเลขาธิการเปนรายเดือนและรายปตามแบบ ย .ส.
23 และ ย.ส. 24 ทายกฎกระทรวงนี้
บั ญ ชี รั บ จ า ยยาเสพติ ด ให โ ทษตามวรรคหนึ่ ง ให จั ด ทํ า เป น สองฉบั บ ฉบั บ หนึ่ ง เสนอต อ
เลขาธิการภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นเดือนหรือสิ้นป แลวแตกรณี อีกฉบับหนึ่งพรอมดวยเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการรับจายยาเสพติดใหโทษที่ไดลงรายการในบัญชีดังกลาว ใหเก็บรักษาไว ณ สถานที่ที่กําหนดไว
ในใบอนุญาตมีกําหนดหาปนับแตวันที่ลงรายการครั้งสุดทายในบัญชี
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ข อ 6 การยื่ น คํ า ขอตามกฎกระทรวงนี้ ใ ห ยื่ น ณ กองควบคุ ม วั ต ถุ เ สพติ ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
4.2.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 135 พ.ศ.2539 เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยา
เสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
อาศัยอํานาจตามความมาตรา 6 และมาตรา 8 (1) แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ
พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให
โทษออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 2 ใหยาเสพติดใหโทษที่ระบุชื่อในบัญชีทายประกาศนี้เปนยาเสพติดใหโทษประเภท 1
ประเภท 2 ประเภท 4 และประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งระบุตามบัญชี
ทายประกาศวา
ยาเสพติดใหโทษประเภท 5
1. กัญชา (Cannabis) ซึ่งหมายความรวมถึงทุกสวนของพืชกัญชา (Cannabis sativa L. และ
Cannabis indica Auth) และวัตถุหรือสารตางๆ ที่มีอยูในพืชกัญชา เชน ใบ ดอก ผล ยาง และลําตน เปนตน แต
ไมรวมถึง ลําตน เปลือกของลําตนที่ลอกแลว หรือเสนใยที่ผลิตจากเปลือกของลําตนที่ลอกแลว
สรุปโดยรวม
จากกฎหมายและระเบียบที่มีอยูในปจจุบันของประเทศไทยนั้น จะเห็นไดวาเฮมพไดถูก
นําไปรวมกับพืชกัญชาตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งไดระบุรายชื่อกัญชา (Cannabis
sativa L. และ Cannabis indica Auth) ทําใหเฮมพ ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร วา Cannabis sativa L. ssp. sativa
ซึ่งแตกตางจากกัญชา เปนยาเสพติ ดให โทษประเภทที่ 5 ทําให เฮมพกลายเปนพืชที่ไมสามารถปลู กได
โดยทั่วไป เนื่องจากผิดกฎหมาย หากจะเพาะปลูกจะทําไดเฉพาะในกรณีเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น และตอง
ขออนุญาตตามขั้นตอน ซึ่งมีกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่รับผิดชอบ
พิจารณาคัดกรองเอกสาร แจงหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการสํารวจ และนําเรื่องเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดเพื่อพิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาอนุญาต
ปจจุบันในตางประเทศ ไดมีผลงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวา ปริมาณ THC ในเฮมพไมเกิน
0.5 ไมเปนอันตราย นอกจากนี้ไดมีการพัฒนาสายพันธุเฮมพที่มีคาสาร THC นอยกวารอยละ 0.3 และมี
การสงเสริมการปลูกเฮมพเชิงอุตสาหกรรมภายใตรูปแบบการควบคุมที่แตกตางกัน สําหรับในประเทศไทย
ยังอยูในชวงของการศึกษา วิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพ ทําใหการขออนุญาต ดังกลาวจะเปนไปตาม
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ดุลพินิจของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ ที่เปนผูมีอํานาจเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุข ในการอนุญาตใหผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดประเภท 5
การพั ฒ นาการปลู ก เฮมพ ข องประเทศไทย อาจมี วิ วั ฒ นาการใกล เ คี ย งกั บ ประเทศ
ออสเตรเลีย กลาวคือเมื่อเทียบกับวิวัฒนาการการปลูกเฮมพของประเทศออสเตรเลีย เดิม ป ค.ศ. 1986 มี
การหามไมใหปลูกเฮมพ เนื่องจากยังถือเปนพืชเสพติดตองหาม แตตอมาไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาอุตสาหกรรมเฮมพขึ้นมา เพื่อที่จะศึกษาศักยภาพของการพัฒนาเฮมพ รวมทั้งหาแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อใหเกษตรกรสามารถปลูกเฮมพไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และในป ค.ศ. 1998 ไดออก
กฎหมายอนุญาตใหปลูกเฮมพเฉพาะเพื่องานวิจัย โดยไดมีการวิจัยเพื่อหาสายพันธุเฮมพที่มีสารเสพติดต่ํา
และเริ่มดําเนินงานวิจัยอยางจริงจัง สงผลใหภายหลังในป ค.ศ. 2000 มีการแกไขกฎหมายและอนุญาตให
เกษตรกรสามารถปลูกเฮมพเพื่ออุตสาหกรรมได
สวนในการขออนุญาตปลูกเฮมพเชิงอุตสาหกรรมในประเทศอเมริกานั้น สามารถนําเอา
แนวทางการควบคุมซึ่งกําหนดใหผูขออนุญาต จะตองแจงรายละเอียด เทคนิค วิธีการในการผลิตเสนใย
เพื่อผลประโยชนในทางอุตสาหกรรม และจะตองตรวจสอบประวัติของผูขอรับอนุญาต วามีประวัติเคย
กระทําผิดกฎหมายหรือไม และผูประกอบการจะตองควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอยางเขมงวด รวมทั้ง
ตองปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมการผลิต การคา และการแจกจายเสนใยเหลานี้ และตองใหความ
รวมมือในการแจงคาของสารเสพติดขั้นต่ําในเฮมพใหทางราชการ ดังนี้ มาประยุกตใชในการออกกฎหมาย
เพื่อควบคุมการปลูกเฮมพในประเทศไทยได
สําหรับในประเทศแคนาดา การปลูก Hemp ที่มีปริมาณ THC ต่ํา ไมถือเปนสิ่งผิด
กฎหมาย โดยแยกเปน Industrial Hemp เชนเดียวกับของประเทศสหรัฐอเมริกา หมายถึง ตนกัญชง
(Cannabis) หรือสวนของตน ไดแก ใบและดอกที่มี THC ไมเกินรอยละ 0.3 รวมทั้งสิ่งที่ไดจากตนดังกลาว
แตไมรวมถึงเปลือกลําตนที่ลอกแลวหรือเสนใยที่ผลิตจากเปลือกของลําตนที่ลอก และกําหนดแนวปฏิบัติ
สํ า หรั บ ผู ที่ จ ะนํ า เข า ส ง ออก ครอบครอง ผลิ ต จํ า หน า ย จ า ยแจก ขนส ง ส ง มอบ หรื อ เพื่ อ เสนอขาย
Industrial Hemp ในประเทศแคนาดา จะตองไดรับอนุญาตกอน และการปลูก Industrial Hemp ใหปลูกได
เฉพาะสายพันธุที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศแคนาดากําหนดไว ผูปลูกจะตองระบุสถานที่ปลูก สถานที่ที่
เก็บรักษาไวอยางชัดเจน และตองมีมาตรการที่จะเก็บเกี่ยวหรือทําลาย Industrial Hemp ในทันทีที่พบวา
ปริมาณสาร THC สูงเกินกวาที่ไดกําหนดไว และไมอนุญาตใหนําเขา จําหนาย หรือนําไปผลิตเปน
ผลิตภัณฑตอเนื่องซึ่งตน Industrial Hemp รวมทั้งตนออน ใบ ดอกหรือใบประดับของ Industrial Hemp
เปนตน ทั้งนี้ ไดจัดทําตารางเปรียบเทียบสรุปขอกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกเฮมพของประเทศไทยและของ
ตางประเทศ ดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบขอกําหนดในการปลูกเฮมพ
ลําดับ
กฎหมายของประเทศไทย
1 พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
มาตรา 6 ให รมต.วาการกระทรวงสาธารณสุข
รั ก ษาการ มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ออก
กฎกระทรวงกํ า หนดค า ธรรมเนี ย ม ยกเว น
คาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น กับออก
ประกาศเพื่อปฏิบัติตาม พรบ. นี้
2 มาตรา 7(5) ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษที่มิได
เขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน กัญชา
พืชกระทอม
มาตรา 26 หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา
ส ง ออก หรื อ มี ไ ว ใ นครอบครองซึ่ ง ยาเสพติ ด
ประเภท 5 เวนแตรมต.จะไดอนุญาตโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
กรณีครอบครองเกิน 10 กิโลกรัมถือวา
มีไวครอบครองเพื่อจําหนาย

กฎหมายของประเทศอเมริกา
Drug Enforcement Administration (DEA)
ของสหรัฐอเมริกาไดมีจดหมายแถลงขาว เมื่อ
วั น ที่ 12 มี น าคม 2541 อนุญ าตปลูก เฮมพ
เพื่อ ใชใ นงานอุตสาหกรรม โดยมีเงื่อ นไข 6
ขอ

กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย
- 1986 รัฐควีน สแ ลนด ยังหา มไมใ ห
ปลูกเฮมพ เนื่องจากยังถือเปนพืชเสพติด
ตองหาม
- 1997 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ที่ ป รึ ก ษาอุ ต สาหกรรมเฮมพ ขึ้ น มา
เพื่อที่จะศึกษาศักยภาพของการพัฒนา
การปลูก Hemp ยังผิดกฎหมายตอ งได การปลูก Hemp ไมถือเปนสิ่งผิดกฎหมาย แต เฮมพ รวมทั้ ง หาแนวทางในการปฏิ บั ติ
ใบอนุ ญ าตจาก Drug
Enforcement ตองมี THC < 0.3 % โดยตองขอใบอนุญาตใน เพื่ อ ให เ กษตรกรสามารถปลู ก เฮมพ ไ ด
Administration (DEA) กอนจึงสามารถปลูก การปลูก
อยางถูกตองตามกฎหมาย
ได
- 1998 รัฐควีนสแลนดไดออกกฎหมาย
อนุญาตใหปลูกเฮมพเฉพาะเพื่องานวิจัย
โดยไดมีการวิจัยเพื่อหาสายพันธุเฮมพที่
มีสารเสพติดต่ํา และเริ่มดําเนินงานวิจัย
อยางจริงจังเมื่อป 1999
- 2002 มี ก ารแก ไ ขกฎหมายและ
อนุญาตใหเกษตรกรสามารถปลูกเฮมพ
เพื่ออุตสาหกรรมได และในระยะเริ่มแรก
ได เ น น ในเรื่ อ งของอุ ต สาหกรรมเส น ใย
โดยมีพื้นที่ปลูกเริ่มแรก 60 เฮกตาร มีผู
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ออกระเบียบวาดวย Industrial Hemp แนบ
ทายสัญญาวาดวย Controlled Drug and
Substances ระเบียบนี้ไดระบุแนวปฏิบัติ
สําหรับผูที่ประสงคจะปลูก Industrial Hemp
ในประเทศแคนาดา

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ลําดับ
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มาตรา 9 กําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุม
ยาเสพติดใหโทษ
มาตรา 13(6) กํ า หนดให ค ณะกรรมการมี
หน า ที่ ใ ห ค วามเห็ น ในการอนุ ญ าตให ผ ลิ ต
จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดประเภท 5
ประกาศ 135 กระทรวงสาธารณสุข (ระบุวา
Cannabis หมายความรวมถึงทุกสวนของพืช
เฮมพ (Cannabis sativa และ Cannabis
indica Auth) เปนยาเสพติดใหโทษประเภทที่
5
การขออนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก
หรื อ มี ไ ว ใ นครอบครองสามารถทํ า ได ต าม
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 4 โดยทํ า เรื่ อ งผ า นกอง
ควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการ

กฎหมายของประเทศอเมริกา

กฎหมายของประเทศแคนาดา

“Industrial Hemp” หมายถึง Hemp หรือสิ่ง
ที่ไดจาก Hemp ที่มีสาร THC รอยละ 1 หรือ
นอยกวา และไดรับการปรับแกกฎหมายบาง
มาตราเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ คํ า จํ า กั ด ความ
ขางตน รวมทั้งบทบัญญัติยกเวน Industrial
Hemp จากการควบคุ มเปน Controlled
Substance

Industrial Hemp หมายถึง ตนเฮมพ
(Cannabis) หรือสวนของตน ไดแก ใบและ
ดอกที่มีสาร THC ไมเกินรอยละ 0.3 รวมทั้งสิ่ง
ที่ไดจากตนดังกลาว แตไมรวมถึงเปลือก ลํา
ตนที่ลอกแลวหรือเสนใยที่ผลิตจากเปลือกของ
ลําตนที่ลอกแลว
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ไดรับใบอนุญาตรวม 38 ราย ปจจุบันมีผู
ไดรับใบอนุญาตทั้งหมด 46 ราย มีบริษัท
ผลิ ต เฮมพ เ ป น อุ ต สาหกรรม 3 บริ ษั ท
ไดแก บริษัท Crop Tech บริษัท Agrifibre Industries และบริษัท Ecofibre
Industries
ห น ว ย ง า น ที่ ทํ า ห น า ที่ ใ น ก า ร อ อ ก
ใบอนุ ญ าตและตรวจสอบสาร THC
ได แ ก Biosecurity
Queensland
กระทรวงอุตสาหกรรมขั้ นปฐมและการ
ประมง [Department of Primary
Industries & Fisheries (DPI & F)]
กฎหมายของรัฐควีนแลนด
- การวิจัย พบวา ปริมาณ THC ไมเกิน
0.5% จึ ง จะไม เ ป น อั น ตราย และ หาก
สภาพภู มิ อ ากาศอยู ใ นลั ก ษณะที่ ไ ม
สามารถควบคุมได ปริมาณสาร THC ใน
เฮมพจะสูงขึ้น
- กฎหมายของรัฐควีนแลนดจึงไดระบุ
วาเฮมพที่ปลูกตองมีสาร THC ไดไมเกิน
1% แต ต อ งอยู ใ นเงื่ อ นไขของสภาพ

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ลําดับ
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กฎหมายของประเทศอเมริกา
อาหารและยา
และเสนอใหร มต.ว า การ
กระทรวงสาธารณสุขอนุญาต
มี ก ารออกใบอนุ ญ าตให แ ก ห น ว ยงานที่ ในการขออนุญาตปลูกเฮมพเชิงอุตสาหกรรม
ดําเนินงานดานการศึกษาวิจัยเทานั้น (แนว ผูขออนุญาตจะตองแจงรายละเอียด เทคนิค
พิจารณาของคณะกรรมการฯ)
วิธีการในการผลิ ตเส นใย เพื่ อผลประโยชน
ในทางอุตสาหกรรม และจะตองตรวจสอบ
ประวัติของผูขอรับอนุญาต วามีประวัติเคย
ก ร ะ ทํ า ผิ ด ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ไ ม ร ว ม ทั้ ง
องคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด
ตองมีพื้นที่ปลูกอยางชัดเจน และตองมีรั้วรอบ ในการควบคุ ม นั้ น ผู ป ระกอบการจะต อ ง
ขอบชิด มีปายแสดงชื่องานวิจัย ผูรับผิดชอบ ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตอยางเขมงวด
และเลขที่ ใ บอนุ ญ าตที่ ชั ด เจน มี กุ ญ แจล็ อ ค และตองปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุม
แนนหนา (แนวพิจารณาของคณะกรรมการฯ) การผลิ ต การค า และการแจกจ า ยเส น ใย
“Industrial Hemp”
Enforcement
(พรบ. มาตรา 62) ตองทําบัญชีรับ จายยาเสพ เงื่อ นไข 6 ข อ ของ Drug
ติด เสนอตอเลขาธิการเปนรายเดือนและรายป Administration (DEA) สําหรับผูขออนุญาต
ตามแบบทายกฎกระทรวง (ขอ 4 กฎกระทรวง ปลูกเฮมพเพื่อใชในทางอุตสาหกรรม ดังนี้
ฉบั บ ที่ 4 ) โดยทํ า 2 ฉบั บ ฉบั บ 1เสนอต อ 1.ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร จ ะ ต อ ง ค ว บ คุ ม ดู แ ล
เลขาธิการภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นเดือนหรือ กระบวนการผลิตอยางเขมงวด
สิ้น ป อีก ฉบับ 1 พรอ มดว ยเอกสารหลั กฐาน 2.ใหความรวมมือในการแจงคาของสารเสพ
เกี่ยวกับการรับจายตามบัญชีใหเก็บรักษาไว ติดขั้นต่ําในเฮมพใหทางราชการ
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ภูมิอากาศที่ควบคุมไมได

ผู ที่ จ ะทํ า การศึ ก ษาทดลองหรื อ วิ เ คราะห
เกี่ ย วกั บ สาร THC
ผู ที่ จ ะนํ า เข า ส ง ออก
ครอบครอง ผลิต จําหนาย จายแจก ขนสง สง
มอบหรือ เพื่อเสนอขาย Industrial Hemp
จะต อ งได รั บ อนุ ญ าตภายใต ร ะเบี ย บว า ด ว ย
การควบคุมยาเสพติดใหโทษกอน

การออกใบอนุญาต (Licence) แบงเปน
ประเภทตางๆ ตามวัตถุประสงคของการ
ปลูก ไดแก
1) Grower Licence (ใบอนุญาตของผู
ปลูก)
2) Researcher Licence (ใบอนุญาต
ของนักวิจัย)
มี ก ารพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละความ
เหมาะสมตา งๆ ในการออกใบอนุญ าต
การออกตรวจสอบแปลงปลู ก และสุ ม
ตัวอยางใบและดอกมาวิเคราะหสารเสพ
ติด และทําลายแปลงที่มีตนเฮมพที่มีสาร
THC เกินกวาที่กําหนดไว เมล็ดที่ใชปลูก
จะต อ งเป น เมล็ ด พั น ธุ รั บ รองเท า นั้ น
สภาพแปลงปลูกตองมีรั้วรอบขอบชิด มี
กุญแจล็อคแนนหนา การเก็บรักษาเมล็ด
จะตองเก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย

การปลูก Industrial Hemp ใหปลูกไดเฉพาะ
สายพั น ธุ ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ประเทศ
แคนาดา กํ า หนดไว ผู ป ลู ก ต อ งระบุ ส ถานที่
ปลู ก ที่ เ ก็ บ เกี่ ย วไว อ ย า งชั ด เจน และต อ งมี
มาตรการที่จะเก็บเกี่ยว หรือทําลาย Industrial
Hemp ในทันที ที่พบวาปริมาณสาร THC สูง
เกิ น กว า ที่ กํ า หนดไว ห า มปลู ก ในพื้ น ที่ ที่ ห า ง
จากโรงเรือน 1 กิโลเมตร

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
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กฎหมายของประเทศอเมริกา
กฎหมายของประเทศแคนาดา
ณ สถานที่ ที่ กํ า หนดไว ใ นใบอนุ ญ าต พร อ ม 3. การปลู ก เฮมพ จะต อ งแจ ง รายละเอี ย ด
แสดงตอเจาหนาที่ไดทุกเวลาขณะเปดทําการ เ ท ค นิ ค วิ ธี ก า ร ใ น ก า ร ผ ลิ ต เ ส น ใ ย เ พื่ อ
ผลประโยชนในทางอุตสาหกรรม
4. จะตองปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุม
การผลิ ต การค า และการแจกจ า ยเส น ใย
เหลานี้
5. จะต อ งยอมให ต รวจสอบประวั ติ ข องผู
ขอรับอนุญาต วามีประวัติเคยกระทํา
ผิดกฎหมายหรือไม รวมทั้งองคประกอบอื่นๆ
ที่เกี่ยวของทั้งหมด
อายุของใบอนุญาต ไมระบุ
อายุของใบอนุญาต เปนไปตามความเห็นของ อายุของใบอนุญาต ไมระบุ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
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อายุของใบอนุญาต เริ่มตนที่ระยะเวลา 3
ป และสามารถตออายุไดครั้งละ 3 ป

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

4.3 ข อ เสนอแนะแนวทางปรั บ ปรุ ง กฎหมายและระเบี ย บเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเฮมพ ใ น
ประเทศไทย
สรุปประเด็นการแกไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ จากการประชุมรวมกันระหวาง
หนวยงานตางๆ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) สรุปได
ดังนี้
4.3.1 การปรับปรุงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ที่กําหนดใหศึกษาและพัฒนา
แนวทางการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรบนพื้นที่สูง สามารถดําเนินการไดภายใต
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ที่มีอยูในปจจุบัน การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการปลูก
เฮมพในประเทศไทย จึงควรแกไขในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539) เรื่องระบุชื่อ
และประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 โดยใหปรับแกใหระบุ
เพิ่มเติม ตามบัญชีทายวา
ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 กัญชา (Cannabis) ซึ่งหมายความรวมถึงทุกสวนของพืช
กัญชา (Cannabis sativa L. และ Cannabis indica Auth) และวัตถุหรือสารตางๆ ที่มีอยูในพืชกัญชา เชน
ใบ ดอก ผล ยาง เปนตน ยกเวน ตนเฮมพ (Cannabis sativa L var. sativa) หรือ Industrial Hemp
4.3.2 การปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522)
ควรยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 4 แลวออกกฎกระทรวงใหม เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับนี้
ครอบคลุมถึงการขออนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดประเภท 4
และ 5 ซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 เปนยาเสพติดประเภทสารเคมี สวนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 เปน
ยาเสพติดประเภทพืช แตไดถูกนําไปบัญญัติขั้นตอนการขออนุญาตไวรวมกันในกฎกระทรวงเดียวกัน ซึ่งใน
การขออนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดแตละประเภท ก็จะมี
ขั้นตอนการตรวจสอบและการรายงานแตกตางกัน โดยเอาเนื้อความตามกฎกระทรวงฉบับเดิมและปรับปรุง
เนื้อหาภายในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ใหมตามที่สรุปไว ดังนี้
(1) กําหนดนิยามของ ตนเฮมพ (Cannabis sativa L. ssp. sativa) หรือ Industrial Hemp
ซึ่งหมายความถึงสวนที่เปนลําตน เปลือกของลําตนที่ลอกแลว หรือเสนใยที่ผลิตจากเปลือกของลําตนที่
ลอกแลว เพื่อประโยชนในการเคลื่อนยาย ขนสง เสนใยที่แปรรูปแลว สําหรับสวนที่ไมไดยกเวน เชน สวนที่
เปนใบ หรือ ชอดอก ถือวาเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 การลักลอบปลูกหรือจําหนายมีความผิด
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(2) ใหปรับแกไขขอ 6 การยื่นคําขอตามกระทรวงนี้ จากกําหนดใหยื่น ณ กองควบคุมวัตถุ
เสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปนใหยื่นไดที่สาธารณสุขอําเภอ
(3) กําหนดเพิ่มเติมแบบบัญชีรับจายยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 5 ใหเหมาะสมกับการปลูก
เฮมพ เพื่ อ เสนอรายงานต อ เลขาธิ ก ารเป น รายเดื อ นและรายป ตามที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรา 62 แห ง
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
(4) กําหนดมาตรการควบคุมและขั้นตอนการขออนุญาตแนบทายกฎกระทรวง ดังนี้
(4.1) กําหนดการอนุญาตและการควบคุมการวิจัยและการปลูกเฮมพคือ
1) การวิจัย การปลูกเฮมพเพื่องานวิจัย ควร แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
• งานวิจัยกลุมที่ 1 คือ การวิจัยเฮมพจากแหลงตางๆ ซึ่งไมทราบปริมาณสาร
เสพติด ที่มีสาร THC ตั้งแต 3% หรือมากกวา เพื่อหาสายพันธุที่มีสารเสพติดนอยลง
• งานวิจัยกลุมที่ 2 คือ การนําเฮมพที่มีสาร THC มากกวา 1% แตไมเกิน 3%
มาวิจัยเพื่อใหไดพันธุที่มีสารเสพติดต่ํากวา 0.5% เพื่อใชเปนเมล็ดพันธุรับรอง
2) การสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
2.1) ผูขออนุญาต
• เกษตรกรผู ข ออนุ ญ าตตั้ ง กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน หรื อ สหกรณ เพื่ อ
ขออนุญาต
• ผูขออนุญาตไมมีประวัติเกี่ยวของกับยาเสพติดทุกประเภท
• ผู ข ออนุ ญ าตต อ งปฏิ บั ติ ต ามแนวทางที่ กํ า หนด โดยมี ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน มีแผนการปลูก เชน ปหนึ่งปลูกกี่ครั้ง ปลูกเดือนไหนเก็บเกี่ยวเดือนไหน
เบื้ อ งตน ควรอนุ ญ าตใหปลู ก เพื่ อ การศึก ษาวิ จัย การขยายเมล็ ดพั น ธุ และ
อนุญาตใหสามารถปลูกไดสําหรับเพื่อใชในการผลิตเสนใยเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน หรือสรางรายได
เสริมแกครัวเรือนในพื้นที่ที่คณะกรรมการกําหนดเทานั้น
• ผูขออนุญาตปลูกตองมีใบซื้อเมล็ดพันธุ
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2.2) การกําหนดพื้นที่ปลูก
ควรมี การกํ าหนดแปลงปลู กจะต องมี พื้ นที่ แน นอน เช น แสดงเป นพิ กั ด
แผนที่ภาพถายทางอากาศ หรือขอบเขตพื้นที่ที่สามารถตรวจสอบไดแนนอน และมีผูกํากับดูแลที่แนนอนดวย
2.3) การตรวจเอกสาร
สงเอกสารใหที่วาการอําเภอพิจารณาตรวจเอกสารเพื่อประกอบการขอ
ใบอนุญาต ไดแก
• คําขอรับใบอนุญาต (แบบ ย.ส. 21 ทายกฎกระทรวงฉบับที่ 4)
• ตองมีใบซื้อเมล็ดที่มีใบรับรองพันธุจากกรมวิชาการเกษตรเทานั้น
• มีแผนการปลูก จํานวนครั้งที่ปลูก วันที่ปลูก วันที่เก็บเกี่ยว
2.4) การลงนามรับรอง
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูลงนามรับรองกลุมผูขออนุญาตปลูกในพื้นที่
จากนั้นจึงสงไปที่ปปส. เพื่อยืนยันตําแหนงสถานที่ เพื่อประกอบคําขอใบอนุญาตปลูก พรอมทั้งตรวจสอบ
ประวัติเรื่องการดําเนินคดียาเสพติด
2.5) การตรวจสอบพื้นที่
จากนั้นสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ปปส. ตรวจสอบ
พื้นที่ขออนุญาตวัดพิกัดและกําหนดจุดในแผนที่ แลวจึงนําสงจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการองคการ
อาหารและยาเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต
2.6) สงเรื่องขออนุญาต
สงเอกสารไปยังกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข
2.7) การออกใบอนุญาต (Licence)
แบงเปนประเภทตางๆ ตามวัตถุประสงคของการปลูก ดังนี้
• ใบอนุญาต ผลิต จําหนาย สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ใหโทษในประเภท 5 (แบบ ย.ส. 22 ทายกฎกระทรวงฉบับที่ 4) โดยคุณสมบัติของผูที่จะขอใบอนุญาตได
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จะตองมีอาชีพการเกษตร ตั้งบานเรือนอยูในพื้นที่ปลูก ไมเคยตองโทษรายแรงภายในเวลา 10 ป และไม
เปนผูลมละลาย
• ใบอนุ ญ าตให ทํ า การวิ จั ย แบ ง ออกเป น 2 ประเภท ประเภทที่ 1
สามารถวิจัยไดทั้งกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 (THC 3% หรือมากกวา) และ ประเภทที่ 2 วิจัยไดเฉพาะกลุมที่ 2
เทานั้น (THC 1-3%) โดยคุณสมบัติของนักวิจัยจะตองไมเคยตองโทษรายแรงภายในเวลา 10 ป มีความรู
ทางวิชาการและประสบการณในการวิจัยดานการขยายพันธุพืช และกําหนดใหเฉพาะหนวยงานรัฐที่ทํา
โดยใหขออนุญาตจากสํา นักงาน
วิจัยเท านั้น จึ งจะสามารถขออนุญาตนําเขาเมล็ดพัน ธุเฮมพได
คณะกรรมการอาหารและยาโดยตรง ไมตองผ านผูวาราชการจังหวัด ใบอนุญาตวิจัยมี อายุ 2 ป ทั้ง นี้
ใบอนุญาตทุกประเภทจะตองมีกระทรวงสาธารณสุขรับรองทุกกรณี และสําหรับใบอนุญาตทุกประเภท
ยกเวนใบอนุญาตใหทําการวิจัยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ซึ่งคณะกรรมการจะมีหนังสือเวียน
เพื่อแจงเรื่องการขออนุญาตครั้งใหม โดยใบอนุญาตจะไมมีการตออายุ จะตองทําใหมทุกป ตามขั้นตอน
ปกติ
3) การผลิตเมล็ดพันธุ
3.1) หนวยผลิตเมล็ดพันธุตองเปนหนวยงานที่มีผลงานวิจัย และพัฒนาพันธุ
เฮมพ และไดมีการรับรองโดยโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
3.2) การซื้อเมล็ดพันธุ ตองซื้อจากหนวยงานที่มีใบรับรองเมล็ดพันธุ วาเปน
เมล็ดพันธุทีมีสาร THC ต่ํากวา 0.5 จากและหนวยงานนั้นจะตองออกใบซื้อเมล็ดพันธุใหดวย โดยมีเอกสาร
ที่เกี่ยวของดังนี้
• ใบรับรองพันธุ โดยใหกรมวิชาการเกษตรเปนผูรับรองพันธุเทานั้น การ
รับรองพันธุนี้ หมายถึง การรับรองพันธุที่ปรับปรุงพันธุในประเทศไทยเทานั้น การรับรองพันธุตองมีการผลิตพันธุ
โดยหนวยงานที่ไดรับการอนุญาตใหผลิตเมล็ดพันธุ ผูปลูกตองมีใบซื้อเมล็ดพันธุ
• ใบซื้อเมล็ดพันธุ และ ใบรับรองเมล็ดพันธุ รับรองเมล็ดพันธุทีมีสาร
THC ต่ํากวา 0.5 จากผูผลิตตองมีการรับรองจากหองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร หรือหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรการแพทยหรือหองปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยรับรอง ตามมาตรฐาน ISO 71025
โดย การซื้อ ขาย ขนสง ตองไดรับใบอนุญาตทั้งผูซื้อ ผูขาย และผูขนสง โดยเมล็ดที่จะใชปลูกจะตองเปน
เมล็ดพันธุรับรองที่มีใบรับรองเทานั้น และควรมีการติดฉลากถุงบรรจุเมล็ดพันธุและเก็บขอมูลทั้งผูสงของ
และผูรับปลายทาง รวมทั้งการลงทะเบียนและบันทึกขอมูล แหลงที่มา ชนิด และจํานวนของเมล็ดเฮมพ
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ขอมูลการนําสงเมล็ด/ตนเฮมพ และผูสง/ผูรับเมล็ด/ตนเฮมพใหชัดเจนดวย เพื่อสามารถตรวจสอบไดวา
เมล็ด/ตนเฮมพมาจากแหลงใด
4) การปลูก
4.1) ควรมีการติดฉลาก/ติดปายแปลงปลูก และติดปายแสดงพื้นที่ปลูก ผูที่
ไมไดรับอนุญาตจะเขาไมได ถุงบรรจุเมล็ดพันธุรับรอง ตองติดฉลากแสดงชื่อพันธุผูจําหนาย แหลงผลิต
และปริมาณ ใหชัดเจน
4.2) การตรวจสอบแปลงปลูกและวิเคราะหสารเสพติด เจาหนาที่จากจังหวัด
หรือจาก สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จะตรวจสอบแปลงปลูกและสุม
ตัวอยางใบและดอกมาวิเคราะหสารเสพติด และทําลายแปลงที่มีตนเฮมพที่มีสาร THC เกินกวาที่กําหนดไว
4.3.3 กลไกสนับสนุนและควบคุมการปลูกเฮมพ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552-2556) ได
กําหนดกลไกใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของในการควบคุมดูแลการปลูกเฮมพ โดยจัดตั้งในรูปของคณะกรรมการ
ในระดับตางๆ ดังนี้
(1) คณะกรรมการประสานงานและกํ า กั บ การพั ฒ นาและส ง เสริ ม เฮมพ เ ป น พื ช
เศรษฐกิจประกอบดวยเลขาธิการดําเนินงานเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม ยาเสพติด หรือผูแทน เปนประธาน ผูแทนมูลนิธิ
โครงการหลวง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ผูแทนสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ผูแทนกระทรวงกลาโหม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยแมโจ หรือผูแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือผูแทน ผูแทนศูนยศิลปาชีพ นักวิชาการ
อาหารและยา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กรรมการและเลขานุการ เจาหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปราม ยาเสพติ ดเปนกรรมการและผูชว ยเลขานุก าร มีอํา นาจหน า ที่
ดังนี้
(1.1) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการสนับสนุนเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ
(1.2) ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการสนับสนุนเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ เพื่อให
การดํ า เนิ น งานไปสู ก ารปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งเป น รู ป ธรรม โดยจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารและควบคุ ม กํ า กั บ การ
ดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
(1.3) ควบคุมกํากับการอนุญาตการปลูก การครอบครอง การเคลื่อนยาย และการแปร
รูปเฮมพ ใหมีการดําเนินงานอยางเปนระบบและเอื้อตอการสนับสนุนเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ
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(1.4) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงนโยบายและแนวทางใหเหมาะสม
และสอดคลองกับสถานการณ
(1.5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ใหบรรลุเปาหมาย
(2) คณะอนุกรรมการวิจัยและสงเสริมการปลูกเฮมพ เพื่อเปนกลไกในการประสาน
การดําเนินงานเกี่ยวกับเฮมพในดานตางๆ โดยผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ผูแทนมูลนิธิ
โครงการหลวง คณะกรรมการพั ฒ นาการเป น ที่ ปรึก ษาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ ผูแ ทนสํา นัก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติ ด ผูแทนสํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยาผูแทน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
ผูแทนมหาวิทยาลัยแมโจ ผูแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูแทนศูนยศิลปาชีพมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(2.1) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพได
อยางถูกตอง
(2.2) แนวทางการวิจัยและระบบการสงเสริมเฮมพแกเกษตรกรภายใตระบบการควบคุม
(2.3) จัดทําแผนปฏิบัติการทั้งดานงานวิจัยและพัฒนา และติดตามการดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว และรายงานตอคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมเฮมพ
เปนพืชเศรษฐกิจ
(2.4) นําแนวทางการควบคุมอนุญาตการปลูก ครอบครอง เคลื่อนยาย และแปรรูปเฮมพ มา
สูการปฏิบัติอยางเปนระบบ เพื่อสนับสนุนใหมีการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ
(2.5) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของและของเกษตรกร
(2.6) แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ใหบรรลุเปาหมาย
(3) คณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด ประกอบด ว ย ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เป น ประธาน
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 สาธารณสุขจังหวัด
เกษตรจั ง หวั ด หน ว ยงานวิ ช าการเกษตร เกษตรและสหกรณ จั ง หวั ด ศู น ย ส ง เสริ ม การเกษตรที่ สู ง
ศู น ย ศิ ล ปาชี พ จั ง หวั ด ทหารบก ตํ า รวจภู ธ ร มหาวิ ท ยาลั ย สํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติ ด สถาบั น สํ า รวจและติ ด ตามการปลู ก พื ช เสพติ ด นั ก วิ ช าการอาหารและยา
กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย และเจ า หน า ที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน)
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
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(3.1) ขับเคลื่อ นแผนปฏิ บัติการพัฒ นาเฮมพบนพื้น ที่สูง ภาคเหนื อ ระยะ 5 ป (พ.ศ.
2553-2557) ร ว มกับ หนว ยงานที่ เ กี่ย วขอ งในพื้น ที่ และควบคุม กํา กับ การดํ า เนิน งานของหน ว ยงานที่
เกี่ยวของใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
(3.2) ควบคุมอนุญาตการปลูก การครอบครอง การเคลื่อนยาย และการแปรรูปเฮมพ
โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีการดําเนินงานอยางเปนระบบและเอื้อตอการสนับสนุนเฮมพ
เปนพืชเศรษฐกิจ
(3.3) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบน
พื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ
(3.4) แตงตั้งคณะกรรมการระดับอําเภอเพื่อปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด ใหบรรลุเปาหมาย
(4) คณะกรรมการระดั บอํา เภอ ประกอบด ว ย นายอําเภอ สาธารณสุข อําเภอเป น
ประธานเกษตรอําเภอ นายกองคการบริหารสวนตําบล หนวยงานที่ใหการสนับสนุนการปลูก และแปรรูป
เฮมพ ผูแทนกรมวิชาการเกษตร และประธานกลุมเกษตรกรผูปลูกเฮมพ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(4.1) ดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาเฮมพ บ นพื้ น ที่ สู ง ภาคเหนื อ ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2553-2557) ร ว มกั บ หน ว ยงานในพื้ น ที่ และควบคุ ม การดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม การปลู ก เฮมพ ข อง
เกษตรกร
(4.2) ดําเนินการขออนุญาตปลูก ครอบครอง เคลื่อนยาย และแปรรูปเฮมพ ใหแกกลุม
วิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณของเกษตรกรผูปลูกเฮมพในพื้นที่
(4.3) ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่
สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557)
(4.4) แตงตั้งคณะกรรมการระดับอําเภอเพื่อปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด ใหบรรลุเปาหมาย
(5) หนวยตรวจสอบและควบคุม โดยมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด หรือทหารพราน ติดตามและตรวจสอบการปลูก
เฮมพของกลุมเกษตรกร รายละเอียดการติดตามตรวจสอบและควบคุมคือ
(5.1) การสุมตรวจแปลงปลูก
(5.2) ตรวจสอบการเก็บเกี่ยวตนเฮมพ
(5.3) จัดทํารายงานประจําปสงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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สรางความเขาใจขอตกลงในการปลูกเฮมพ

ตั้งกลุม (วิสาหกิจชุมชน สหกรณ ฯลฯ)

รวบรวมเอกสาร
สาธารณสุขอําเภอ

ออกใบอนุญาต

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดใหความเห็น
และเสนอลงนามอนุญาตตาม
กระบวนการปกติของ อย.

ยื่นที่สาธารณสุขอําเภอ

 ใบขออนุญาต
 รายชื่อผูขออนุญาต
 สถานที่ปลูก เชน จํานวน
พืน
้ ที่ปลูก วัดพิกัดพืน
้ ที่
 แผนการปลูก จํานวนครัง้
ที่ปลูก วันที่ปลูก วันที่
เก็บเกี่ยว

ผูวาราชการจังหวัดลงนามรับรอง

ยื่นเอกสารทั้งหมดแก
กองควบคุมวัตถุเสพติด อย.

ปปส.
 ตรวจสอบพิกัดพื้นที่
 จัดทําแผนที่

แผนภาพ 4.1 แสดงขอเสนอแนะ ขั้นตอนการออกใบอนุญาตปลูกเฮมพของประเทศไทย

4-24

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

บทที่ 5
แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557)
แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาเฮมพ บ นพื้ น ที่ สู ง ภาคเหนื อ มี วั ต ถุ ป ระสงค สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
แผนยุท ธศาสตร การสง เสริ ม การปลู ก เฮมพเ ปน พืช เศรษฐกิจบนพื้ น ที่สูง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552-2556)
ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 เพื่อใหวัตถุประสงค เปาหมาย
และแนวทางที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรฯ ไดถูกนําไปปฏิบัติในพื้นที่เปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม
ซึ่งรายละเอียดของแผนยุทธศาสตรฯ และแผนงาน โครงการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
5.1 วิสัยทัศน
มุ ง พั ฒ นาเฮมพ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร า งมู ล ค า สร า งงาน สร า งรายได ใ ห เ กษตรกร
บนพื้นที่สูงสามารถปลูกเฮมพไดอยางถูกตองภายใตระบบการควบคุมที่เหมาะสม
5.2 พันธกิจ
5.2.1 พัฒนาสายพันธุเฮมพใหมีปริมาณสาร THC ต่ํา และมีคุณภาพเสนใยที่ดี เพื่อใหเกษตรกรบน
พื้นที่สูง มีสายพันธุเฮมพที่สามารถใชปลูกได โดยมีผลผลิตที่ดีภายใตระบบการควบคุม
5.2.2 ศึกษาระบบการบริหารจัดการในการดูแล กํากับ และควบคุมการปลูกเฮมพ เพื่อควบคุมการ
ปลูกและครอบครองเฮมพ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่สามารถใหเกษตรกรปลูกไดภายใตระบบการ
ควบคุม และไมมีการนําพืชเสพติดมาปลูกแทรก เปนตน
5.2.3 ศึกษาแนวทางการสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุม เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ สําหรับการสงเสริมเกษตรกรบนพื้นที่สูงใหมีการปลูกเฮมพไดภายใตระบบการควบคุม
5.3 วัตถุประสงคและเปาหมาย
5.3.1 เพื่ อส ง เสริมและสนั บสนุน การวิ จัยและพัฒ นาพัน ธุ การปฏิ บัติรักษาและการแปรรู ป เฮมพ
ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑเฮมพและการตลาด
5.3.2 เพื่อสงเสริมการผลิตและรับรองเมล็ดพันธุเฮมพที่มีปริมาณสารเสพติดต่ํา
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5.3.3 เพื่อสงเสริมการปลูก การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑเฮมพ สําหรับการใชประโยชนใน
ครัวเรือนและเปนรายไดเสริม
5.3.4 เพื่อสงเสริมระบบการควบคุมการปลูกและแปรรูปเฮมพโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.4 แนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพใหเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552-2556)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพใหเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
ใน 4 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (2) ยุทธศาสตรการสงเสริม
การปลูกและการสรางมูลคาเพิ่ม (3) ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือระหวางประเทศ (4) ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ และการดูแลขอกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียด แนวทาง/ มาตรการที่สําคัญดังนี้
5.4.1 ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคที่มุงพัฒนาสายพันธุเฮมพที่มี
สาร THC ต่ํา มีองคความรูเกี่ยวกับการเพาะปลูกปลูกอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอมธรรมชาติของ
ไทย รวมทั้งมีวิธีการดานการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอตลาด มีแนวทาง/มาตรการที่สําคัญ ดังนี้
(1) พัฒนาปรับปรุงพันธุเฮมพเพื่อไดสายพันธุดีมีคุณภาพ โดยพัฒนาพันธุใหไดสายพันธุ
เฮมพที่มีสาร THCต่ํา มีผลผลิตเสนใยหรือปริมาณเมล็ดสูงและมีคุณภาพดี การนําเขาเมล็ดพันธุจาก
ตางประเทศ เพื่อนํามาทดสอบและปรับปรุงพันธุ รวมกับสายพันธุของในประเทศ และการรักษาพันธุและ
การผลิตเมล็ดรับรองพันธุเพื่อการสงเสริม รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือเพื่อทดสอบสาร THC ในไรนา
(2) ศึกษาการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเฮมพ โดยศึกษาวิธีการปลูกและการ
ใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ ทั้งในการผลิตเสนใย
และการผลิตเมล็ดเพื่อการแปรรูป รวมทั้งการศึกษาวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวมของเกษตรกรในแหลงผลิต
เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกันทั้งนักวิจัยและผูปลูก
(3) ศึกษาและพัฒนาการแปรรูปเสนใยเฮมพเพื่อสรางผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา โดยพัฒนา
กระบวนการแปรรูปเปนเสนใยที่มีคุณภาพ การยอมสี การลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการผลิต การ
ปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
และการพัฒนากระบวนการทอผาจากเสนใยเฮมพใหไดขนาดมาตรฐาน
(4) พัฒนากระบวนการแปรรูปจากเมล็ดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ โดยพัฒนาการสกัดน้ํามันให
ไดผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี การตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการสําหรับพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และ
การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากเมล็ดเฮมพ
5-2

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

(5) พัฒนากระบวนการแปรรูปจากสวนอื่นๆ ของตนพืช และเศษเหลือทิ้งเพื่อเพิ่มมูลคา
5.4.2 ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกและการสรางมูลคาเพิ่ม มีวัตถุประสงคที่มุงเนนใหเกิดการ
สงเสริมการปลูกและพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑจากเฮมพเพื่อสรางมูลคา ทั้งจากเสนใย เมล็ด
และสว นอื่น ๆ โดยมีลัก ษณะและคุณ ภาพที่สอดคลอ งกับความตองการของตลาด ทั้ง ในประเทศและ
ตางประเทศ มีแนวทาง/มาตรการที่สําคัญ ดังนี้
(1) สงเสริมเกษตรกรปลูกเฮมพเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบการควบคุม โดยจัดใหมีการ
รวมกลุมเกษตรกรเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอยางเหมาะสมภายใตระบบการควบคุมของรัฐ การ
กําหนดใหมีคณะกรรมการและหนวยงานรับผิดชอบหลักในการขึ้นทะเบียนและควบคุมกลุมเกษตรกรผู
ปลูก อยา งเปน ระบบเพื่ อ การส ง เสริม การผลิ ตภายใตระบบการควบคุม การกํ า หนดหนว ยงานในการ
อนุญาตการปลูกแกเกษตรกร โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการอนุญาต รวมทั้งการควบคุมการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ และการประสานหนวยงานในพื้นที่ เชน ระดับอําเภอ และองคการ
บริหารสวนทองถิ่น เปนตน
(2) พัฒนากระบวนการแปรรูปเสนใย การผลิตสินคาหัตถกรรม และการตลาด โดยการ
สนับสนุนการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและการพัฒนาการออกแบบสินคาชนิดใหมๆ ใหสอดคลองกับ
ความนิ ย มของผู บ ริ โ ภค และการสนั บ สนุ น การรวมกลุ ม ของผู ผลิ ต และการสร า งความเชื่ อ มโยงเข า สู
การตลาด รวมทั้งการจัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตสินคาเพื่อจําหนาย
(3) พัฒนาผลิตภัณฑจากน้ํามันในเมล็ด และกากเหลือจากการแปรรูป โดยการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนขนาดกลางในระดับชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาการใชประโยชนจากน้ํามันในเมล็ดและกากที่เหลือจากการ
แปรรูปเชิงอุตสาหกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และเครื่องสําอางจากน้ํามันโดยใชแนวทางตลาด
นําการผลิต
5.4.3 ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือระหวางประเทศ มีวัตถุประสงคใหมีการสรางความรวมมือ
ระหว างประเทศเพื่ อเปนการเสริมสรางศักยภาพและตอยอดการพัฒนาเฮมพของไทย โดยมีแนวทาง
มาตรการที่สําคัญ คือ การสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศที่มีการผลิตเฮมพเชิงเศรษฐกิจ
เพื่อใหเกิดการดําเนินการทั้งทางดานวิชาการ ดานการผลิตและการคารวมกันอยางตอเนื่อง
5.4.4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงคเพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเฮมพในระยะ
ต อ ไป ซึ่ ง รวมทั้ ง การกํ า กั บ ดู แ ล การส ง เสริ ม การปลู ก การพิ จ ารณาการปรั บ ปรุ ง ข อ กฎหมาย และ
กฎระเบียบตางๆ โดยมีแนวทาง/มาตรการที่สําคัญ ดังนี้
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(1) จัดใหมีกลไกการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ
บนพื้นที่สูง โดยกําหนดกลไกการบริหารจัดการอยางเปนระบบในรูปของคณะกรรมการกํากับดูแล หรือ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาและกําหนดทิศทางการพัฒนาเฮมพของประเทศ
อยางตอเนื่อง
(2) กําหนดระเบียบและขอกฎหมายที่สําคัญ โดยกําหนดปริมาณสารเสพติดใหเหมาะสม
กับสภาพความเปนจริงในเงื่อนไขของประเทศไทยเพื่อผลักดันการผลิตเฮมพไดกวางขวางขึ้น และพิจารณา
กําหนดระเบียบหรือกฎกระทรวงเพื่อสนับสนุนการปลูกเฮมพไดภายใตระบบการควบคุม
5.5 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
5.5.1 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการ
การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557)
มุงเนน กําหนดแผนงาน โครงการใหสอดคลองกับแนวทาง/ มาตรการสําคัญของแผนยุทธศาสตรดังกลาว
ขางตน โดยใหเกิดการตอยอดองคความรูจากผลการวิจัยในระยะที่ผานมา และปรับใหสอดคลองกับสภาพ
ภูมิสังคมของพื้นที่เปาหมาย ทั้งสภาพภูมิอากาศ ประเพณี วัฒนธรรมของชนเผา และศักยภาพการตลาด
ของผลผลิต รวมทั้งผลิตภัณฑแปรรูป นอกจากนี้ยังยึดถือกรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อสรางความยั่งยืน
ของการพัฒนาเฮมพใหเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง และพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ
ในประเด็ น ของการพั ฒ นาระบบการส ง เสริ ม ภายใต ก ารควบคุ ม ของรั ฐ จะมุ ง เน น การ
บูรณาการกิจกรรมของสวนราชการทั้งในระดับสวนกลาง และในระดับพื้นที่เขาเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับเกษตรกร ใหสามารถเพาะปลูก แปรรูป และเชื่อมโยงสูตลาดอยางถูกตองตามกฎระเบียบ และขอ
กฎหมายของสวนราชการ โดยมีรายละเอียดกรอบแนวคิดของแผนปฏิบัติการฯ ดังตอไปนี้
(1) การศึกษาวิจัย และพัฒนาพันธุเฮมพ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับ
การปลูกบนพื้นที่สูง ไดแก การพัฒนาสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ต่ํากวา 0.5 การเพิ่มผลผลิตของ
เส น ใยและคุ ณ ภาพเส น ใยเฮมพ การเพิ่ ม ปริ ม าณเมล็ ด เฮมพ ที่ ส ามารถเก็ บ เกี่ ย วได ใ นแต ล ะรุ น
ความสามารถเจริญเติบโตไดดีภายใตสภาพแวดลอมธรรมชาติบนพื้นที่สูง
(2) การผลิตเมล็ดพันธุเฮมพพันธุขยายและเมล็ดพันธุสงเสริม โดยเนนการผลิตเมล็ด
พันธุรับรองที่มี THC ต่ํากวา 0.5 % เพื่อใชเปนเมล็ดพันธุสงเสริมแกเกษตรกรในพื้นที่ตางๆ
(3) การสงเสริม การปลูกและการแปรรูปเฮมพ โดยการนําผลการวิจัยใหแกเกษตรกร
ไดแก การสงเสริมการปลูกและพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑจากเฮมพ เพื่อสรางมูลคา ทั้งจาก
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เสนใย เมล็ด และสวนอื่นๆ โดยมีลักษณะและคุณภาพที่สอดคลองกับความตองการของตลาด ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ และแนวทางการพัฒนาดานการตลาด
(4) การพัฒนาระบบควบคุม รวมทั้งการอนุญาตปลูก การกําหนดและควบคุมพื้นที่ปลูก การ
ครอบครอง การเคลื่อนยาย และการแปรรูปเฮมพ ที่สอดคลองกับขอกฎหมายและสามารถปฏิบัติไดจริง
(5) เนนสรางความเชื่อมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ โดย
การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ
สภาพภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง
(6) สรางกลไกขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือใหเปนพืชเพื่อ
วัฒนธรรมประเพณีและเปนพืชเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งในดานการกําหนดแนวทางการพัฒนาและการ
สงเสริม และการควบคุม กํากับติดตามใหสอดคลองกับขอกฎหมาย
5.5.2 หลักการสําคัญของแผนปฏิบัติการ
(1) มุงพัฒนาการวิจัยเพื่อใหไดสายพันธุเฮมพที่ดี มีปริมาณสาร THC ต่ํา มีองคความรูเกี่ยวกับ
การเพาะปลูกอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมธรรมชาติของไทย
(2) มุ ง พั ฒ นาเฮมพ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร า งมู ล ค า สร า งงาน สร า งรายได ใ ห
เกษตรกรบนพื้นที่สูงสามารถปลูกเฮมพไดอยางถูกตองภายใตระบบการควบคุมที่เหมาะสม
(3) สนับสนุนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและกฎหมายใหเอื้อตอการพัฒนา
เฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ในขณะเดียวกันสามารถสรางความชัดเจนในการควบคุมตรวจสอบระหวาง
เฮมพและสิ่งเสพติด
(4) เน น การบู ร ณาการแผนปฏิ บั ติ ก ารด ว ยกระบวนการมี ส ว นร ว มของหน ว ยงานต า งๆ ทั้ ง
สวนกลางและระดับพื้นที่
5.5.3 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ
(1) เพื่อใหแนวทางการวิจัยและพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือภายใตแผนยุทธศาสตรการ
สงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1(พ.ศ.2552-2556) และนําไปสูการพัฒนาเฮมพ
ที่เปนรูปธรรม
(2) เพื่อสรางความเชื่อมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ โดยการบูร
ณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ สภาพ
ภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง
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(3) เพื่อใหมีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเฮมพที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
สูงภาคเหนือ
5.5.4 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ขั้น ตอนการดํ า เนิ น งานจัดทํา แผนปฏิบัติการพั ฒ นาเฮมพ บนพื้ น ที่ สูง ภาคเหนือ ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2553-2557) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก (1) ขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคลองกับยุทธศาสตร
(2) ขั้นตอนการจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการ (3) ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการและ (4) ขั้นตอนการ
อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารต อ ไป โดยมี ร ายละเอี ย ดการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ดังนี้
(1) ขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคลองกับยุทธศาสตร
(1.1) การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
1) การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ ฯ เชน ขอมูลดานภูมิปญญาทองถิ่น ผลงานการวิจัย การพัฒนาของเฮมพในระยะที่ผานมา กฎและระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับการควบคุมพืชเสพติด และแนวทางการปลูกพืชภายใตระบบควบคุมของรัฐ การดําเนินงานของ
ภาครั ฐและหน วยงานที่ เกี่ ยวข องในการพั ฒนาเฮมพ บนพื้ นที่ สู งภาคเหนื อ ในอดี ต ป จจุ บั น และแผนการ
ดําเนินงานในอนาคต เพื่อใชเปนแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ รวมไปถึง
นโยบายและขอจํากัดในการพัฒนาเฮมพที่สําคัญของประเทศไทยและหนวยงานอื่นที่สนับสนุนการปลูกเฮมพ
2) จัดเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) มีกรอบประเด็นการสัมภาษณ 6 ประเด็น ดังนี้
2.1) แนวทางการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มที่เปนสินคาเฉพาะ
กลุม (niche market ) หรือ สินคาที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรม (mass product)
2.2) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกการพัฒนา
เฮมพในอนาคต
2.3) แนวทางการสรางความรวมมือระหวางประเทศและการสรางเครือขา ย
การคาภายในประเทศ
2.4) การพัฒนาดานการตลาด อาทิเชน ชองทางตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ ฯลฯ
2.5) การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากฎระเบี ย บและกฎหมายให ส นั บ สนุ น ต อ การ
พัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
2.6) การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ในปจจุบันความเชื่อมโยงของแต
ละหนวยงานรวมทั้งปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขที่ผานมามี 2 วิธีการคือ การใชแบบสัมภาษณ และ
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การจัดประชุมกลุมยอย โดยการใชแบบสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของ 70 ชุด ผูนําชุมชน 90 ชุด และเกษตรกร
180 ชุด โดยยึดตามกรอบของแผนยุทธศาสตร ประเด็นการสัมภาษณตามกรอบประเด็นขอ (1) (2) (4) และ(6)
เพื่อประกอบการกําหนดเปาหมายการพัฒนาในระดับทองถิ่น และระดับมหภาค รวมทั้งแนวทางการดําเนินงาน
ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน และสภาพบริบทพื้นที่สูงของประเทศไทย
สวนประเด็นที่เกี่ยวกับการสรางความรวมมือระหวางประเทศ ใชวิธีการจัดประชุมกลุมยอยเพื่อ
พัฒนาความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาเฮมพกับตางประเทศตามกรอบประเด็นขอ (3) เมื่อเดือน
ธันวาคม 2552 กรุงเทพฯ มีประเทศที่เขารวมการประชุมจํานวน 7 ประเทศ ไดแกญี่ปุน จีน ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย เบลเยี่ยม อิตาลี และอเมริกา เพื่อพัฒนาความรวมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เฮมพกับตางประเทศ ดานวิชาการ ดานการผลิตและดานการคา ประเด็นขอความรวมมือ ไดแก ขอมูล
ทั่วไปดานการปลูกและการตลาดผาและเสนใยเฮมพ ระบบควบคุมการปลูกและกฎหมายที่เกี่ยวของ
โอกาสและลูทางสรางความรวมมือดานงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และงานวิจัยและเทคโนโลยีการผลิต
เฮมพ โดยเฉพาะการพัฒนาพันธุเฮมพที่มีปริมาณสารเสพติด (THC) ต่ํา ตามกรอบประเด็นขอ (5) ดาน
การปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและกฎหมายใหเอื้อตอการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ไดมีการ
จัดประชุมกลุมยอยเมื่อเดือนมีนาคม 2553 จังหวัดเชียงใหม โดยไดหารือเรื่องการขออนุญาต การปรับปรุง
กฎหมายโดยจะมีการยกเลิก และรางกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป
(1.2) จัดประชุมกลุมยอย (Focus group) โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
17 จังหวัดภาคเหนือรวมการประชุม เพื่อสรุปสถานการณการดําเนินงานในปจจุบัน รวมถึงวิเคราะหบน
พื้นที่สูงในพื้นที่แตละแหง การดําเนินงานของโครงการที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติที่
เปนการบูรณาการในระดับพื้นที่ ระดับสวนกลางและระดับนโยบาย รวมทั้งการประชุมรวมกับชุมชนเพื่อ
ทราบถึงขอมูลการปลูกและแปรรูปเฮมพของทองถิ่นในปจจุบัน สภาพปญหาและความตองการของชุมชน
ในการพัฒนาเฮมพ การลําดับความสําคัญของการพัฒนา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวกับเฮมพในพื้นที่
(1.3) ประมวลผลและสังเคราะหขอมูล จากขอ 1.2 และ 1.3 เพื่อประกอบการพิจารณา
ศักยภาพในการเปนพื้นที่นํารองการพัฒนาเฮมพ ตลอดจนแนวทางการกําหนดมาตรการดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่ไดรับมติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 และเชื่อมโยงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 10 และฉบับที่ 11 นโยบายชาติ (Nation Policy) แนวทางการดําเนินงานของรัฐ โดยมีวิธีการ ดังนี้
1) วิเคราะหความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ โดยพิจารณาถึงความสามารถใน
การแขงขันดานการตลาดเฮมพกับประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศลาว ประเทศพมา การแขงขันดาน
การคาและผลิตภัณฑเสนใยอื่นๆ
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2) วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) ในการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง
ภาคเหนือโดยประเมินผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการมีสวนรวมของบุคคล 3 กลุม คือ
2.1) ผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง (Primary stakeholders) คือ ชาวเขาบนพื้นที่สูง
ภาคเหนือที่มีรายไดนอย กลุมผูผลิตเฮมพ และกลุมผูแปรรูปเฮมพ
2.2) ผูมีสวนไดสวนเสียรอง(Secondary stakeholders) คือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ภาคอุตสาหกรรม ผูนําชุมชน และกลุมผูคาภายในประเทศ
2.3) ผูมีสวนไดสวนเสียหลัก (Key stakeholders) คือ ผูมีสวนไดสวนเสียที่มี
ความสํ า คั ญ (Importance) หรื อ มี บ ทบาทอํ า นาจ (Influence) ที่ ส ง ผลกระทบต อ ความสํ า เร็ จ ของ
แผนปฏิบัติการ ไดแก คณะรัฐมนตรี เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห ง ชาติ คณะกรรมการประสานงานและกํ า กั บ การพั ฒ นาเฮมพ บ นพื้ น ที่ สู ง ภาคเหนื อ และ
คณะอนุกรรมการวิจัยและสงเสริมการปลูกเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
(2) ขั้นตอนการจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการ
(2.1) จัดประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ (Brain storming) จํานวน
1ครั้ง ภายใตแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552-2556)
ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและสถานการณในปจจุบันเพื่อประมวลผลแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการตอไป
(2.2) จัดประชุมสัมมนาหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและระดับจังหวัด
จํานวน 6 ครั้ง ในจังหวัดเชียงใหม นาน ตาก เพชรบูรณ เชียงราย สวนกลางที่กรุงเทพฯ เพื่อรับฟงแนว
ทางการพัฒนาภายใตแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1
(พ.ศ.2552-2556) และเพื่อเชื่อมโยงแผนงานโครงการของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ ในพื้นที่ 17 จังหวัด
ภาคเหนือ ตลอดจนรวมกันพิจารณายกรางแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2553-2557) ที่จะดําเนินงานตอไป
(2.3) ร า งแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ แนวทางการดํ า เนิ น งานของมู ล นิ ธิ
โครงการหลวงที่ผานมารวมทั้งสอดคลองกับการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน ซึ่งองคประกอบของรางแผนปฏิบัติการจะประกอบดวย ความเปนมาของโครงการฯ
สภาพทั่วไปของพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนปฏิบัติการ หลักการสําคัญใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการ เปาหมายการพัฒนาระยะสั้น (การพัฒนาในระดับทองถิ่น) และเปาหมายการ
พัฒนาในระยะยาว (การพัฒนาในระดับมหภาค) แนวทางการพัฒนา แผนงานและงบประมาณ และกลไก
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
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(3) ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
(3.1) จัดประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณารางแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและStakeholder เกี่ยวกับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ
และแผนงานงบประมาณ
(3.2) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2553-2557)
(3.3) จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2553-2557) เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
(4) ขั้นตอนการอนุมัติแผนปฏิบัติการ
(4.1) เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) ตอคณะกรรมการประสานงานและกํากับการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง
ภาคเหนือ
(4.2) นําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการและงบประมาณของโครงการ
สรุปหลักการสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ดังแผนภาพที่ 5.1
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หลักการสําคัญ
1) มุงพัฒนาการวิจัยเพื่อใหไดสายพันธุเฮมพที่ดี มีปริมาณสาร THC ต่ํา มีองคความรูเกี่ยวกับการเพาะปลูกอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมธรรมชาติของไทย
2) มุง พัฒนาเฮมพเชิงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการสรางมูลคา สรางงาน สรางรายไดใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงสามารถปลูกเฮมพไดอยางถูกตองภายใตระบบการ
ควบคุมที่เหมาะสม
3) สนับสนุนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและกฎหมายใหเอื้อตอการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
4) เนนการบูรณาการแผนปฏิบัติการดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานตางๆ ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่

ขั้นตอนที่ 1
ตรวจสอบความสอดคลองกับยุทธศาสตร

-

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลประกอบดวย
รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) และ ปฐมภูมิ (Primary data) เพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ
สั ม ภาษณ ผู เ ชี่ ย วชาญ นั ก วิ จั ย ผู ป ระกอบการและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ หาแนวทางการพั ฒ นา
แผนปฏิบัติการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพฯ
วิเคราะหศักยภาพชุมชนโดยจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) รวมกับชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติที่เปนการบูรณาการในระดับพื้นที่ ระดับสวนกลางและระดับนโยบาย
ประมวลผลและสังเคราะห ในกรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเพื่อนําองคความรูจากการพัฒนา
เฮมพของโครงการหลวงไปขยายผล หาแนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการ ตลอดจนแนวทางของการ
กําหนดมาตรการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวภายใตกรอบของแผนยุทธศาสตร

1) จัดประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ (Brain storming) เพื่อประมวลผลแนวทางการ

ขั้นตอนที่ 2
การจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการ

พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ใหสอดคลองกับวิถีชิวิตและสถานการณในปจจุบัน
2) จัดประชุมสัมมนาหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและระดับจังหวัดเพื่อรับฟงแนวทางการพัฒนาของ
แผนปฏิบัติการฯ ภายใตแผนยุทธศาสตรฯและเชื่อมโยงแผนงานโครงการของแตละหนวยงาน ตลอดจน
รวมกันพิจารณายกรางแผนปฏิบัติการฯ
3) รางแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่ผานมารวมทั้ง
สอดคลองกับการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน
1) จัดประชุมสัมมนาหนวยงานที่เกี่ยวของและStakeholder ในจังหวัดที่เปนพื้นที่นํารอง เพื่อบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนปฏิบัติการ

กิจกรรมและโครงการสําหรับแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 25532557) ในจังหวัดเชียงใหม นาน ตาก และเพชรบูรณ
2) จัดประชุมสัมมนาหนวยงานระดับกระทรวง เพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณ เขาสู
แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557)
3) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) และ
แผนปฏิบัติการของพื้นที่นํารอง เพื่อเสนอตอ สศช.

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการอนุมัติ

1) นําเสนอคณะรัฐมนตรีโดยผานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อ
พิจารณาขอความเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการและงบประมาณของโครงการ

กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

ภาพที่ 5.1 สรุปกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
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5.6 ขอเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) ดังนี้
เพื่ อ ให ส ามารถขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเฮมพ บ นพื้ น ที่ สู ง อย า งเป น รู ป ธรรม ตามแนว
พระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการ
ปลู ก เฮมพเ ปน พื ช เศรษฐกิจ บนพื้ น ที่ สูง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552-2556) ที่ คณะรั ฐ มนตรี ไดมี ม ติ ให ค วาม
เห็นชอบเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552 และสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 จึ ง กํ า หนดยุ ท ธศาสตร แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาเฮมพ บ นพื้ น ที่ สู ง ภาคเหนื อ
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) จํานวน 9 แผนงาน 23 โครงการ ยุทธศาสตรที่ 1 ประกอบดวย 4 แผนงาน
12 โครงการ ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 ประกอบด ว ย 2 แผนงาน 5 โครงการ ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 ประกอบด ว ย
1 แผนงาน 1 โครงการ ยุทธศาสตรที่ 4 ประกอบดวย 2 แผนงาน 5 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบดวย 4 แผนงาน
12 โครงการ 34,250,000 บาท ดังนี้
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ มี 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนน
การพัฒนาพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ต่ํากวา 0.5 % มีผลผลิตเสนใย หรือปริมาณเมล็ดสูง และมีคุณภาพดี
เพื่อนําไปสูการรับรองเปนพันธุเฮมพที่ดีและเหมาะสมสําหรับใชในการสงเสริมเกษตรกร และวิจัยวิธีการรักษา
พันธุ และการขยายพันธุเฮมพเพื่อการสงเสริมรวมทั้ง การพัฒนาเครื่องมือเพื่อทดสอบสาร THC ในไรนา
รวมทั้งกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการรับรองพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุของสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณ
สาร THC ต่ํา สําหรับการสงเสริมแกเกษตรกร
แผนงานที่ 2 การวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ มี 2 กิจกรรม โดย
กิจกรรมหลักจะเนนการสรางองคความรูที่เกี่ยวกับเฮมพและการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณสาร
THC และระดับความสูงของพื้นที่ที่แตกตางกัน และการศึกษาวิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวม
โดยเปนการวิจัยรวมกับเกษตรกรในแหลงผลิต เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกันทั้งนักวิจัยและผู
ปลูก
แผนงานที่ 3 ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการ
แปรรูป มี 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย และกระบวนการทอ
ผาใหมีคุณภาพ ไดขนาดมาตรฐานและมีความหลากหลาย วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสียอมธรรมชาติ รวมทั้ง
การพัฒนากระบวนการแปรรูปและการสรางมูลคาเพิ่มเมล็ดเฮมพ ตลอดจนการศึกษาการใชประโยชนจาก
เศษเหลือและสวนอื่นๆ จากเฮมพ การพัฒนาการสกัดน้ํามันใหไดผลผลิตสูง มีคุณภาพดี และการ
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ตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการ สําหรับพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางจากเมล็ดเฮมพ
แผนงานที่ 4 ดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ มี 2 กิจกรรม โดย
กิจกรรมหลักจะเนน การศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ การวิจัยเพื่อ
พัฒนากลยุทธการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันดานการตลาดของสินคาผลิตภัณฑเฮมพ
ยุทธศาสตร/แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
แผนงานที่ 1
กิจกรรมที่ 1 โครงการปรับปรุงพันธุเฮมพ
การปรับปรุงพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุ
กิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุเฮมพ และขยายพันธุเฮมพ
กิจกรรมที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนาชุดเครื่องมือ
สําหรับวิเคราะหสาร THC ในภาคสนาม
กิจกรรมที่ 4 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ทดสอบยืนยันสายพันธุดวยวิธีชีวโมเลกุล
แผนงานที่ 2
กิจกรรมที่ 5 โครงการศึกษาความเหมาะสมของ
วิจั ย และศึ ก ษาวิ ธี ก ารเขตกรรมเพื่ อ สายพันธุเฮมพในทองถิ่น
เพิ่มผลผลิตเฮมพ
กิจกรรมที่ 6 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การปลูกและการปฏิบัติรักษา
แผนงานที่ 3
กิจกรรมที่ 7 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเสนใย
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการ กิจกรรมที่ 8 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสี
แปรรูป
ยอมธรรมชาติ
กิจกรรมที่ 9 การศึกษาคุณคาทางอาหารและ
เครื่องสําอางจากน้ํามันและกากเมล็ดเฮมพ
กิจกรรมที่ 10 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การทําผลิตภัณฑจากเศษเหลือทิ้งของเฮมพ
แผนงานที่ 4
กิจกรรมที่ 11 โครงการศึกษาตนทุนการผลิตตลอด
แผนงานด า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ หวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ
ดานการตลาดสินคาจากเฮมพ
กิจกรรมที่ 12 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธการ
เสริมสรางศักยภาพการแขงขันดานการตลาดของ
สินคาผลิตภัณฑเฮมพ
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หนวยงาน
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 ยุ ท ธศาสตร ก ารส ง เสริ ม การปลู ก และพั ฒ นาเพื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม
ประกอบดวย 2 แผนงาน 5 โครงการ 25,850,000 บาท ดังนี้
แผนงานที่ 5 สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม มี 3 กิจกรรม
โดยกิจกรรมหลักจะเนนการสงเสริม และพัฒนากลุมสหกรณ หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเฮมพ เพื่อเปน
การรวมกลุมขออนุญาตปลูก และผลิตเฮมพภายใตระบบควบคุมของรัฐ โดยการรับเมล็ดพันธุเฮมพเพื่อ
นํามาปลูกจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และหนวยงานที่
เกี่ยวของในการสนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ และกิจกรรมสงเสริมการปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑเฮมพภายใต
ระบบการควบคุมในพื้นที่นํารอง และพื้นที่เครือขาย
แผนงานที่ 6 การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย มี 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนน
การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ เพื่อลดขั้นตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้งการ
ปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทอผาเฮมพใหไดขนาดมาตรฐานและมีความหลากหลาย สราง
เครือขายผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อทําใหเกิดระบบการตลาดเฮมพ
ยุทธศาสตร/แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูก และการสรางมูลคาเพิ่ม
แผนงานที่ 5
กิจกรรมที่ 13 สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการ
สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใย ปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่นํารองและ
ภายใตระบบควบคุม
เครือขาย
กิจกรรมที่ 14 สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผู
ปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ

แผนงานที่ 6
แผนงานการพัฒนากระบวนการ
แปรรูปจากเสนใย

หนวยงาน

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมสงเสริมสหกรณ
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมสงเสริมสหกรณ
กรมสงเสริมการเกษตร
กิจกรรมที่ 15 สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูกและ โครงการหลวง
แปรรูปเฮมพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมสงเสริมสหกรณ
กิจกรรมที่ 16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปร โครงการหลวง
รูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กิจกรรมที่ 17 โครงการสงเสริมการพัฒนา
โครงการหลวง
ผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 ยุ ท ธศาสตร ก ารสรา งความรว มมื อระหว า งประเทศ ประกอบด ว ย
1 แผนงาน 1 โครงการ 1,350,000 บาท ดังนี้
แผนงานที่ 7 ดานการสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ มี 1 กิจกรรม โดย
กิจกรรมหลักจะเนนการสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศที่มีการผลิตเฮมพเชิงเศรษฐกิจ เพื่อให
เกิดการดําเนินการทั้งทางดานการผลิตและการคารวมกันอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตร/แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
หนวยงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการสราง
ความรวมมือระหวางประเทศ
แผนงานที่ 7 แผนงานดานการสราง กิ จ กรรมที่ 18 โครงการแลกเปลี่ ย นทาง กระทรวงการตางประเทศ
เครือขายความรวมมือกับตางประเทศ วิชาการเพื่อพัฒนานักวิจัย แลกเปลี่ยน
โครงการหลวง
องคความรู และจัดหาเมล็ดพันธุเฮมพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ ประกอบดวย 2 แผนงาน 5 โครงการ
10,900,000 บาท ดังนี้
แผนงานที่ 9 การปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ มี 1 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลัก
จะเนนการปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมการปลูกและการแปรรูปผลิตภัณฑเฮมพ
แผนงานที่ 10 การอํานวยการและประสานงาน มี 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการ
กํ า หนดกลไกการบริ ห ารจั ด การอย า งเป น ระบบ ในรู ป ของคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ล หรื อ หน ว ยงาน
รับผิดชอบหลัก เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาและกําหนดทิศทางการพัฒนาเฮมพของประเทศ รวมทั้งการ
กําหนดปริมาณสารเสพติดในเฮมพ ไมเกิน รอยละ 1 เพื่อใหสามารถผลักดันการผลิตเฮมพไดกวางขวางขึ้น
และการพิจารณากําหนดระเบียบหรือกฎกระทรวงที่อนุญาตใหมีการปลูกเฮมพไดภายใตระบบการควบคุม
โดยการกําหนดใหมีคณะกรรมการและหนวยงานรับผิดชอบหลัก ในการขึ้นทะเบียนและควบคุมกลุม
เกษตรกรผูปลูกอยางเปนระบบ ตั้งแตพื้นที่ปลูก การปลูก ระยะเวลาการปลูก การเก็บเกี่ยว การขนสง/ขน
ยาย การแปรรูป และการจําหนายเปนตน เพื่อควบคุมผลผลิตเฮมพใหสามารถนําไปใชประโยชนไดอยาง
แทจริง และการขึ้นทะเบียนพันธุเฮมพ การรับรองพันธุ และการควบคุมเมล็ดพันธุเฮมพที่ใชในกระบวนการ
สงเสริม โดยหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก เพื่อการสงเสริมการผลิตภายใตระบบการควบคุม รวมทั้งกําหนด
หนวยงานในการอนุญาตการปลูกแกเกษตรกร โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการอนุญาต รวมทั้งการ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ ตลอดจนการประสานหนวยงานในพื้นที่ เพื่อการ
กํากับและดูแลในพื้นที่ เชน ระดับอําเภอ และองคการบริหารสวนทองถิ่น เปนตน
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ยุทธศาสตร/แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แผนงานที่ 9 การปรั บ ปรุ ง กิจกรรมที่ 19 การปรับปรุงระเบียบและกฎหมาย
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ ที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมการปลูกและการแปรรูป
ผลิตภัณฑเฮมพ

หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการองคการ
อาหารและยา
แผนงานที่ 10 การอํานวยการ กิจกรรมที่ 20 การควบคุม ปองกัน และการบังคับ สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และประสานงาน
ใชกฎหมาย
และปราบปรามยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการองคการ
อาหารและยา
ตํารวจ
กิจกรรมที่ 21 สงเสริมและสนับสนุน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวของกับการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สงเสริมการปลูก และการแปรรูปเฮมพในระบบ
ควบคุม
(1) คณะกรรมการอํานวยการการพัฒนาและ
สงเสริมเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ
(2) คณะอนุกรรมการประสานงานการวิจัยและ
สงเสริมการปลูกเฮมพ
(3) คณะอนุกรรมการสงเสริมการปลูกเฮมพ
ประจําจังหวัด
(4) คณะทํางานสงเสริมการปลูกเฮมพระดับ
อําเภอ
กิจกรรมที่ 22 การสํารวจ การอนุญาต และการ สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
ควบคุมการปลูกและแปรรูปเฮมพ
สํานักงานคณะกรรมการองคการ
อาหารและยา
ตํารวจ
กิ จ กรรมที่ 23 การประสานงานและติ ด ตาม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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5.7 กรอบงบประมาณและตัวชี้วัด
เพื่อใหการดําเนินงานของการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของกรอบแผนปฏิบัติการที่ไดกําหนดไว รวมทั้งตัวชี้วัดตางๆ (ดังตารางสรุป) จึงกําหนดกรอบงบประมาณของ
แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553- 2557) สําหรับการดําเนินงานภายใต
แนวทางการพั ฒนานาของแผนยุ ทธศาสตร การสงเสริมการปลู กเฮมพ เป นพื ชเศรษฐกิจบนพื้นที่ สูง ฉบั บที่ 1
(พ.ศ.2552-2556) โดยมีหนวยงานตางๆ รวมปฏิบัติงานทั้งหมด 5 หนวยงาน ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร กรม
สงเสริมสหกรณ ตํารวจ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) รายละเอียดงบประมาณตามกรอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
และตัวชี้วัด (ตารางที่ 5.1 และตารางที่ 5.5) งบประมาณที่ดําเนินการทั้งหมด 72,350,000 บาท โดยดําเนินงาน
ภายใตยุทธศาสตร 4 ดาน จํานวน 9 แผนงาน 23 โครงการ (ตารางที่ 5.2 และตารางที่ 5.3) ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ประกอบดวย

4 แผนงาน

12 โครงการ

งบประมาณ 34,250,000 บาท

ยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวย

2 แผนงาน

5 โครงการ

งบประมาณ 25,850,000 บาท

ยุทธศาสตรที่ 3 ประกอบดวย

1 แผนงาน

1 โครงการ

งบประมาณ 1,350,000 บาท

ยุทธศาสตรที่ 4 ประกอบดวย

2 แผนงาน

5 โครงการ

งบประมาณ 10,900,000 บาท

จากแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553- 2557) จะไดมีการ
การดําเนินงานในพื้นที่นํารอง 5 จังหวัด ไดแก เชียงใหม นาน เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 2 ป (พ.ศ.2554-2555) งบประมาณดําเนินงานทั้งหมด 17,549,000 บาท (ตารางที่ 5.4) ดังนี้
1. แผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองสงเสริมการปลูกเฮมพจังหวัดเชียงใหม ระยะ 2 ป 7 แผนงาน
12 โครงการ งบประมาณ 4,545,000 บาท
2. แผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองสงเสริมการปลูกเฮมพจังหวัดนาน ระยะ 2 ป 7 แผนงาน
13 โครงการ งบประมาณ 3,433,500 บาท
3. แผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองสงเสริมการปลูกเฮมพจังหวัดเชียงราย ระยะ 2 ป 7 แผนงาน
13 โครงการ งบประมาณ 3,542,500 บาท
4. แผนปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ที่ นํ า ร อ งส ง เสริ ม การปลู ก เฮมพ จั ง หวั ด ตาก ระยะ 2 ป 6 แผนงาน
11 โครงการ งบประมาณ 3,360,000 บาท
5. แผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองสงเสริมการปลูกเฮมพจังหวัดเพชรบูรณ ระยะ 2 ป 6 แผนงาน
11 โครงการ 2,668,000 บาท
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รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ตารางที่ 5.1 สรุปกรอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
1.ดานการศึกษาวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

ตัวชี้วดั

เปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ.

รวม
งบประมาณ

หนวยงาน

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

2553

2554

2555

2556

2557

1. สายพันธุเฮมพทมี่ ี
ปริมาณสารTHCต่ํา
และมีผลผลิตเสนใยสูง
และมีคุณภาพดี
2. เมล็ดพันธุเฮมพ

1 สายพันธุ

650,000

320,000

800,000

800,000

800,000

3,370,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

4 สายพันธุ/
500
กิโลกรัม

900,000

500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

5,900,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

รับผิดชอบหลัก

1. แผนงานการปรับปรุงพันธุและ
ผลิตเมล็ดพันธุ
(1) โครงการปรับปรุงพันธุเฮมพ

(2) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุเฮมพ และขยายพันธุเฮมพ

(3) โครงการวิจัยและพัฒนาชุด
เครื่องมือสําหรับวิเคราะหสาร THC ใน
ภาคสนาม

3.ชุดเครื่องมือสําหรับ
วิเคราะหสาร THC ใน
ภาคสนาม

1 ชุด

-

150,000

350,000

350,000

350,000

1,200,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

(4) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ทดสอบยืนยันสายพันธุดวยวิธีชีว
โมเลกุล

4.วิธีการตรวจยืนยัน
สายพันธุดวยวิธีชีว
โมเลกุล

1 วิธี

-

-

450,000

450,000

450,000

1,350,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

1,550,000

970,000

3,100,000

3,100,000

3,100,000

11,820,000

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1
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รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

ตัวชี้วดั

เปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ.

รวม
งบประมาณ

หนวยงาน

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

2553

2554

2555

2556

2557

1. ไดองคความรู
เกี่ยวกับในการเลือก
สายพันธุเฮมพเพื่อ
ปลูกในพื้นที่ที่แตกตาง
กัน
1. รายงานวิธีการปลูก
และการใชปจจัยใน
การผลิตเฮมพ

3 พื้นที่

-

-

500,000

500,000

500,000

1,500,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

1 เรื่อง

110,000

180,000

500,000

500,000

500,000

1,790,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

2. จํานวนรูปแบบ
ระบบควบคุม กํากับ
ติดตามการปลูกเฮมพ
3. จํานวนพื้นที่ ที่ได
จัดทําขอมูลการ
ติดตามการผลิต
(Zoning) เฮมพ

2 รูปแบบ

450,000

200,000

500,000

500,000

500,000

2,150,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

25 แหง

-

100,000

750,000

750,000

750,000

2,350,000

-โครงการหลวง-สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สงู

560,000

480,000

2,250,000

2,250,000

2,250,000

7,790,000

รับผิดชอบหลัก

2. แผนงานวิจัยและศึกษาวิธีการ
เขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ
(5) โครงการศึกษาความเหมาะสมของ
สายพันธุเฮมพในทองถิ่น

(6)โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การปลูกและการปฏิบัติรักษา

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2
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รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

ตัวชี้วดั

เปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ.

รวม
งบประมาณ

หนวยงาน

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

2553

2554

2555

2556

2557

1
กระบวนการ

-

350,000

350,000

350,000

350,000

1,400,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

1 แบบ

160,000

-

350,000

350,000

350,000

1,210,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

15 ลวดลาย

100,000

-

750,000

750,000

750,000

2,350,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

5 สี

-

200,000

300,000

300,000

300,000

1,100,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

รายงาน 1
เรื่อง

-

-

450,000

450,000

450,000

1,350,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

รับผิดชอบหลัก

3.แผนงานดานการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว และการแปรรูป
(7) โครงการวิจัยและพัฒนา
1. มีการพัฒนา
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการ กระบวนการแปรรูป
แปรรูปเสนใย
จากเสนใยใหมี
คุณภาพ เพื่อลด
ขั้นตอนและลด
ระยะเวลาในการผลิต
2. จํานวนมาตรฐาน
และชั้นคุณภาพเสนใย
เฮมพ
3. พัฒนาลวดลายผืน
ผาทอเฮมพใหมีความ
หลากหลาย
(8) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 1.สียอมธรรมชาติ
สียอมธรรมชาติ
สําหรับเสนใยเฮมพ
(9) โครงการศึกษาคุณคาทางอาหาร
และเครื่องสําอางจากน้ํามันและกาก
เมล็ดเฮมพ

1. รายงานผลการ
ตรวจสอบคุณคาทาง
อาหาร เมล็ดเฮมพ
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รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

ตัวชี้วดั

เปาหมาย

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

2553

2554

2555

2556

2557

2 ผลิตภัณฑ

-

-

450,000

450,000

450,000

1,350,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

1 ชุด

-

-

450,000

450,000

450,000

1,350,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

2 ผลิตภัณฑ

-

-

450,000

450,000

450,000

1,350,000

-โครงการหลวง-สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สงู

260,000

550,000

3,550,000

3,550,000

3,550,000

11,460,000

2. ผลิตภัณฑจาก
เมล็ดเฮมพ

(10) โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑจากเศษ
เหลือทิ้งของเฮมพ

3. เทคโนโลยีและ
เครื่องมือการสกัด
น้ํามันจากเมล็ดเฮมพ
ผลิตภัณฑจากเศษ
เหลือและสวนอื่นๆ
ของเฮมพ

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3

ปงบประมาณ พ.ศ.

รวม
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4. แผนงานดานการพัฒนา
ศักยภาพดานการตลาดสินคาจาก
เฮมพ
(11) โครงการศึกษาตนทุนการผลิต
ตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการ
แปรรูปเฮมพ

1. รายงานผล
การศึกษา

1 เรื่อง

80,000

-

200,000

200,000

200,000

680,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

2. จํานวนชุมชนที่
ไดรับการศึกษาตนทุน
การผลิตเฮมพ

10 แหง

-

-

350,000

350,000

350,000

1,050,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

(12) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ
การเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน
ดานการตลาดของสินคาเฮมพ

ตัวชี้วดั

เปาหมาย

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

2553

2554

2555

2556

2557

1.มีเครือขายความ
รวมมือกับตางประเทศ
เพื่อผลิตเฮมพเชิง
เศรษฐกิจ

2 ประเทศ

100,000

-

450,000

450,000

450,000

1,450,000

180,000

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,180,000

9,900,000

9,900,000

9,900,000

34,250,000

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4
รวมยุทธศาสตรที่ 1
2. การสงเสริมการ
ปลูกและพัฒนาเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม

ปงบประมาณ พ.ศ.

2,550,000 2,000,000

รวม
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
-กระทรวงการตางประเทศ
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)

5.แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูก
เพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบ
ควบคุม
(13) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
การปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมใน
พื้นที่นํารองและเครือขาย

จํานวนพื้นที่นํารอง/
เครือขาย

5 พื้นที่/ 27
พื้นที่

-

200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

9,800,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

-ฝกอบรมและถายทอดความรูเกี่ยวกับ
เฮมพ

จํานวนเกษตรกร
ผูเขารวมฝกอบรมและ
ถายทอดความรู

500 ราย

-

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
-กรมสงเสริมสหกรณ

-การสงเสริมการปลูกเฮมพภายใต
ระบบควบคุมสนับสนุนการผลิตเฮมพ
ภายใตระบบควบคุมสูวิสาหกิจชุมชน

จํานวนพื้นที่สงเสริม
การปลูกเฮมพภายใต
ระบบควบคุม

300 ไร

-

100,000

800,000

800,000

800,000

2,500,000

-โครงการหลวง-สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สงู -กรมสงเสริม
สหกรณ
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รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

(14) สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผู
ปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑ
เฮมพ
(15) สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูก
และแปรรูปเฮมพ
-แนะนําสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับ
อุดมการณหลักการ และวิธีการ
สหกรณ

ตัวชี้วดั

เปาหมาย

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

2553

2554

2555

2556

2557

จํานวนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผูปลูกและแปร
รูปเฮมพ

20 กลุม

-

100,000

550,000

550,000

550,000

1,750,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
-กรมสงเสริมสหกรณ
-กรมสงเสริมการเกษตร

1. เกษตรกรมีความรู
ความเขาใจในเรื่อง
อุดมการณ หลักการ
และวิธีการสหกรณ

20 ครั้ง

-

-

400,000

400,000

400,000

1,200,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
-กรมสงเสริมสหกรณ

5 กลุม

-

-

500,000

500,000

500,000

1,500,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
-กรมสงเสริมสหกรณ

-สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
2. มีกลุมอาชีพผูปลูก
รวมกลุมดําเนินกิจกรรม/ธุรกิจการผลิต เฮมพภายใตระบบการ
และการตลาดในสหกรณ/ กลุม
ควบคุม
เกษตรกร/กลุมตางๆในชุมชนใน
รูปแบบของการสหกรณ

ปงบประมาณ พ.ศ.
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รวม
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

-จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการมี
สวนรวมของคนในชุมชนโดยการ
สอดแทรกกระบวนการเรียนรู และการ
ประยุกตแนวคิดในรูปแบบของการ
สหกรณ เขาไปในขั้นตอนของการ
ดําเนินกิจกรรม
รวมงบประมาณแผนงานที่ 5

ตัวชี้วดั

เปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ.

รวม
งบประมาณ

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

2553

2554

2555

2556

2557

3. เกษตรกรมีความ
เขาใจในการรวมกลุม
โดยวิธีการสหกรณ
และเกิดความสามัคคี
ในการทํางานรวมกัน

5 กิจกรรม

-

-

300,000

300,000

300,000

900,000

500,000

5,850,000

5,850,000

5,850,000

18,050,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
-กรมสงเสริมสหกรณ

6.แผนงานการพัฒนากระบวนการ
แปรรูปจากเสนใย
(16) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
แปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใย
เฮมพ
(17) โครงการสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ

กลุมที่ไดรับการ
ถายทอดความรูเพื่อ
ลดตนทุนและพัฒนา
คุณภาพเสนใยเฮมพ
1. มีการปรับปรุงและ
ออกแบบผลิตภัณฑ
จากเฮมพ ที่มีรูปแบบ
ทันสมัย
2. Branding

25 กลุม

-

-

550,000

550,000

550,000

1,650,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

5
ผลิตภัณฑ/5
พื้นที่

-

-

550,000

550,000

550,000

1,650,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

1 Branding

-

-

250,000

250,000

250,000

750,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

ตัวชี้วดั

เปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ.

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

2553

2554

2555

2556

2557

3. แผนเตรียมความ
พรอมระบบบําบัดน้ํา
เสียในกระบวนการแช
หมักและการยอมสี

1 ระบบ/5
พื้นที่

-

-

500,000

500,000

500,000

1,500,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

4. จํานวนครั้งในการ
พัฒนาศักยภาพของ
กลุมผูแปรรูปเสนใย
เฮมพ ดวยการตอยอด
ภูมิปญญาและการ
พัฒนาความ
หลากหลายของ
ผลิตภัณฑ ตาม
มาตรฐานสากล

15 ครั้ง

-

-

750,000

750,000

750,000

2,250,000

-โครงการหลวง
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

รวมงบประมาณแผนงานที่ 6

-

-

2,600,000

2,600,000

2,600,000

7,800,000

รวมยุทธศาสตรที่ 2

-

500,000

8,450,000

8,450,000

8,450,000

25,850,000
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รวม
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
3. ดานการสราง
ความรวมมือระหวาง
ประเทศ

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

ตัวชี้วดั

เปาหมาย

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

2553

2554

2555

2556

2557

รวม
งบประมาณ

มีเมล็ดพันธุจาก
ตางประเทศเพื่อ
ทดสอบ และปรับปรุง
รวมกับพันธุเฮมพใน
ประเทศไทย

2 สายพันธุ

-

-

450,000

450,000

450,000

1,350,000

รวมงบประมาณแผนงานที่ 7

-

-

450,000

450,000

450,000

1,350,000

รวมยุทธศาสตรที่ 3

-

-

450,000

450,000

450,000

1,350,000

-

-

500,000

500,000

500,000

1,500,000

-

-

500,000

500,000

500,000

1,500,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

7.แผนงานดานการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับตางประเทศ

(18) โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
เพื่อพัฒนานักวิจัย แลกเปลี่ยนองค
ความรู และจัดหาเมล็ดพันธุเฮมพ

4. ดานการบริหาร
จัดการ

ปงบประมาณ พ.ศ.

กระทรวงการตางประเทศสถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง

8. แผนงานการปรับปรุงระเบียบ
และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
(19) การปรับปรุงระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมการ
ปลูกและการแปรรูปผลิตภัณฑเฮมพ

รวมงบประมาณแผนงานที่ 8

จัดประชุมเพื่อ
พิจารณาปรังปรุง
ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

10 ครั้ง

5-25

สํานักงานคณะกรรมการองคการ
อาหารและยา
-สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

ตัวชี้วดั

เปาหมาย

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

(1) คณะกรรมการอํานวยการ
การพัฒนาและสงเสริมเฮมพเปนพืช
เศรษฐกิจ

มีองคกรบริหาร
แผนปฏิบัติในการ
กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการเนิน
งาน ตั้งแตระดับ
นโยบาย จนถึงปฏิบัติ
จัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
ประสานงาน ติดตาม
กํากับดูแลการสงเสริม
การปลูกเฮมพ

รวม
งบประมาณ

2553

2554

2555

2556

2557

-

-

1,500,000

1,500,000

1,000,000

4,000,000

3 ระดับ

-

-

500,000

500,000

500,000

1,500,000

10 ครั้ง/ป

-

-

500,000

500,000

500,000

1,500,000

9. แผนงานอํานวยการและ
ประสานงาน
(20) การควบคุม ปองกัน และการ
บังคับใชกฎหมาย

(21) สงเสริมและสนับสนุน
คณะกรรมการและอนุกรรมการที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมการปลูก และ
การแปรรูปเฮมพในระบบควบคุม

ปงบประมาณ พ.ศ.
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หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักงานคณะกรรมการองคการ
อาหารและยา
-สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
-ตํารวจ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

หนวยงานที่เกี่ยวของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สงู

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

(2) คณะอนุกรรมการ
ประสานงานการวิจัยและสงเสริมการ
ปลูกเฮมพ

(3) คณะอนุกรรมการสงเสริม
การปลูกเฮมพประจําจังหวัด

(4) คณะทํางานสงเสริมการ
ปลูกเฮมพระดับอําเภอ

ตัวชี้วดั

เปาหมาย

ปงบประมาณ พ.ศ.

รวม
งบประมาณ

หนวยงาน

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

2553

2554

2555

2556

2557

ประชุมติดตามงาน
และรายงานผล
ตามลําดับชั้น จาก
ระดับพื้นที่ สูระดับ
จังหวัดระดับ
คณะกรรมการ และ
ระดับชาติ
ประชุมพิจารณา
ปรับปรุงขอกําหนด
และระเบียบเพื่อลด
ขอจํากัดการวิจัยและ
สงเสริมการปลูกเฮมพ

10 ครั้ง/ป

-

-

500,000

500,000

500,000

1,500,000

หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

1 ครั้ง/ ป

-

-

200,000

200,000

200,000

600,000

หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ประชุมจัดทําแผนการ
ดําเนินงานพัฒนา
เฮมพ

1 ครั้ง/ ป

-

-

150,000

150,000

150,000

450,000

หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

มีแผนการสํารวจและ
ติดตามพื้นที่ปลูกเฮมพ

1 แผน
(5 พื้นที่นํา
รอง)

-

300,000

350,000

350,000

350,000

1,350,000

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด

รับผิดชอบหลัก

(22) การสํารวจ การอนุญาต และการ
ควบคุมการปลูกและแปรรูปเฮมพ
-จัดทําแผนการสํารวจและติดตาม
พื้นที่ปลูกเฮมพ

5-27

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

ตัวชี้วดั

เปาหมาย

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

2553

2554

2555

2556

2557

-ผลิตสื่อเพื่อเผยแพรองคความรู
เกี่ยวกับพืชกัญชาและเฮมพใหแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

มีสื่อประกอบการ
เผยแพรและทําความ
เขาใจเกี่ยวกับพืช
กัญชากับเฮมพ

สื่อโปสเตอร
1 ชุดและสื่อ
นิทรรศการ
1 ชุด

-

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด

(23) การประสานงานและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายงานการ
ดําเนินงาน

10 ครั้ง/ป

- การบริหารโครงการประสานงานและ
สนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่

พื้นที่นํารอง
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2

5 เลม

-

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

-การจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนการ
พัฒนาเฮมพรวมกับชุมชน
-การจัดทําแผนบูรณาการกับสวน
ราชการและหนวยงานอื่น

แผนการพัฒนาเฮมพ

10 แผน

-

-

500,000

500,000

500,000

1,500,000

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แผนปฏิบัติการพัฒนา
เฮมพแตละปที่บูรณา
การแผนรวมกับ
หนวยงานที่เกียวของ

5
แผนปฏิบัติ
การ

-

-

500,000

500,000

500,000

1,500,000

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

รวมงบประมาณแผนงานที่ 9

-

400,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

9,400,000

รวมยุทธศาสตรที่ 4

-

400,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

10,900,000

2,550,000 2,900,000 22,300,000 22,300,000 22,300,000

72,350,000

รวมงบประมาณทั้งหมด

ปงบประมาณ พ.ศ.
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รวม
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ตารางที่ 5.2 งบประมาณของแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) จําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวน
แผนงาน/
ยุทธศาสตร

โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ป 2553

ยุทธศาสตรที่ 1
การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

4/12

ยุทธศาสตรที่ 2
การสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

2/5

-

ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความรวมมือระหวางประเทศ

1/1

-

ยุทธศาสตรที่ 4
การบริหารจัดการ

2/5

-

รวมทั้งสิ้น

2,550,000

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

2,000,000

9,900,000

9,900,000

9,900,000 34,250,000

500,000

8,450,000

8,450,000

8,450,000 25,850,000

450,000

450,000

3,500,000

3,500,000

400,000

2,550,000
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รวม
(บาท)

450,000

1,350,000

3,500,000 10,900,000

2,900,000 22,300,000 22,300,000 22,300,000 72,350,000

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ตารางที่ 5.3 งบประมาณของแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) จําแนกตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม

ยุทธศาสตร/ แผนงาน

งบประมาณ (บาท)

จํานวน
โครงการ
ป 2553

ป 2554

ป 2556

ป 2557

9,900,000
3,100,000
2,250,000
3,550,000

9,900,000
3,100,000
2,250,000
3,550,000

9,900,000
3,100,000
2,250,000
3,550,000

34,250,000
11,820,000
7,790,000
11,460,000

ยุทธศาสตรที่ 1 การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ
แผนงานที่ 2 วิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ
แผนงานที่ 3 ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว และการแปรรูป
แผนงานที่ 4 การพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม
แผนงานที่ 5 สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม
แผนงานที่ 6 การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความรวมมือระหวางประเทศ
แผนงานที่ 7 ดานการสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ
แผนงานที่ 8 การปรับปรุงระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
แผนงานที่ 9 แผนงานอํานวยการและประสานงาน

12
4
2
4

2,550,000
1,550,000
560,000
260,000

2

180,000

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,180,000

5

-

500,000

8,450,000

8,450,000

8,450,000

25,850,000

2
3
1
1
5
1
4

-

500,000
400,000
400,000

5,850,000
2,600,000
450,000
450,000
3,500,000
500,000
3,000,000

5,850,000
2,600,000
450,000
450,000
3,500,000
500,000
3,000,000

5,850,000
2,600,000
450,000
450,000
3,500,000
500,000
3,000,000

18,050,000
7,800,000
1,350,000
1,350,000
10,900,000
1,500,000
9,400,000

รวมทั้งสิ้น

23

22,300,000 22,300,000 22,300,000

72,350,000

2,550,000
5-30

2,000,000
970,000
480,000
550,000

ป 2555

รวม (บาท)

2,900,000

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ตารางที่ 5.4 งบประมาณของแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 2 ป (พ.ศ.2554-2555) จําแนกตามพื้นที่นํารอง

งบประมาณ

จํานวน
แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

ป 2554

ป 2555

1.พื้นที่นํารองบานขุนวาง

7/12

395,000

4,150,000

4,545,000

ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
2.พื้นที่นํารองบานถ้ําเวียงแก

7/13

260,500

3,173,000

3,433,500

ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน
3.พื้นที่บานพญาเลาอู

7/13

207,500

3,335,000

3,542,500

ตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
4. พื้นที่นํารองบานใหมคีรีราษฎร

6/11

60,000

3,300,000

3,360,000

ตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
5. พื้นที่นํารองบานทับเบิก

6/11

104,000

2,564,000

2,668,000

ตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
รวมทั้งสิ้น

33/60

1,027,000

16,522,000

17,549,000

พื้นที่นํารอง

รวม (บาท)
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รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ตารางที่ 5.5 งบประมาณของแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) จําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

ปงบประมาณ
ระยะที่ 1
ป 2553

ป 2554

ป 2555

รวม 3 ป
(ป 2553-2555)

ระยะที่ 2
(ป 2556-2557)

รวมงบประมาณ
(บาท)

1. กรมสงเสริมการเกษตร

1/1

-

228,000

228,000

456,000

741,000

1,197,000

2. กรมสงเสริมสหกรณ

3/6

-

158,000

316,000

2/2

-

500,000

500,000

316,000
1,000,000

632,000

3. สํานักงานคณะกรรมการองคการอาหารและยา

158,000
-

1,500,000

4. ตํารวจ

1/1

-

-

1,000,000

1,000,000

1,500,000

2,500,000

3/4
13/30

2,550,000

400,000
2,114,000

450,000
19,964,000

850,000
24,628,000

800,000
40,243,000

1,650,000
64,871,000

23/44

2,550,000

2,900,000

22,300,000

27,750,000

44,600,000

72,350,000

5. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
6. มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)
รวม

หมายเหตุ : หนวยงาน 9 หนวยงาน จะมีการดําเนินจัดกิจกรรมและงบประมาณเพื่อการบูรณการแผนภายหลัง ไดแก 1. กรมการปกครอง 2. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
3. กรมการพัฒนาชุมชน 4. องคการบริหารสวนตําบล 5. กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 6.องคกรสวนพฤษศาสตร
7. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 8. องคการบริหารสวนจังหวัด

5-32

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
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รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

5.8 เปาหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.25532557)
ยุทธศาสตรการพัฒนา

1.ดานการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

1. สายพันธุเฮมพที่มีปริมาณ
สารTHCต่ํา และมีผลผลิตเสน
ใยสูงและมีคุณภาพดี
2. เมล็ดพันธุเฮมพ

1 สายพันธุ

1. แผนงานการปรับปรุงพันธุและ
ผลิตเมล็ดพันธุ
(1) โครงการปรับปรุงพันธุเฮมพ

(2) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุเฮมพ และขยายพันธุเฮมพ
(3) โครงการวิจัยและพัฒนาชุด
เครื่องมือสําหรับวิเคราะหสาร THC
ในภาคสนาม
(4) โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีทดสอบยืนยันสายพันธุ
ดวยวิธีชีวโมเลกุล
2. แผนงานวิจยั และศึกษาวิธีการ
เขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ
(5) โครงการศึกษาความเหมาะสม
ของสายพันธุเฮมพในทองถิ่น
(6)โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติ
รักษา

3.ชุดเครื่องมือสําหรับวิเคราะห
สาร THC ในภาคสนาม

1 ชุด

4.วิธีการตรวจยืนยันสายพันธุ
ดวยวิธีชีวโมเลกุล

1 วิธี

1. ไดองคความรูเกี่ยวกับใน
การเลือกสายพันธุเฮมพเพื่อ
ปลูกในพื้นที่ที่แตกตางกัน
1. รายงานวิธีการปลูก และ
การใชปจจัยในการผลิตเฮมพ

3 พื้นที่

2. จํานวนรูปแบบระบบ
ควบคุม กํากับ ติดตามการ
ปลูกเฮมพ
3. จํานวนพื้นที่ ที่ไดจัดทํา
ขอมูลการติดตามการผลิต
(Zoning) เฮมพ
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4 สายพันธุ/ 500
กิโลกรัม

1 เรื่อง

2 รูปแบบ

25 แหง

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

3.แผนงานดานการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป
(7) โครงการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การแปรรูปเสนใย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

1. มีการพัฒนากระบวนการ
แปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ
เพื่อลดขั้นตอนและลด
ระยะเวลาในการผลิต
2. จํานวนมาตรฐานและชั้น
คุณภาพเสนใยเฮมพ

1 กระบวนการ

3. พัฒนาลวดลายผืนผาทอ
เฮมพใหมีความหลากหลาย
(8) โครงการวิจัยและพัฒนา
1.สียอมธรรมชาติสําหรับเสน
เทคโนโลยีสียอมธรรมชาติ
ใยเฮมพ
(9) โครงการศึกษาคุณคาทางอาหาร 1. รายงานผลการตรวจสอบ
และเครื่องสําอางจากน้ํามันและกาก คุณคาทางอาหาร เมล็ดเฮมพ
เมล็ดเฮมพ
2. ผลิตภัณฑจากเมล็ดเฮมพ
3. เทคโนโลยีและเครื่องมือการ
สกัดน้ํามันจากเมล็ดเฮมพ
(10) โครงการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑจากเศษเหลือและ
เทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑจากเศษ สวนอื่นๆ ของเฮมพ
เหลือทิ้งของเฮมพ
4. แผนงานดานการพัฒนา
ศักยภาพดานการตลาดสินคาจาก
เฮมพ
(11) โครงการศึกษาตนทุนการผลิต 1. รายงานผลการศึกษา
ตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการ
แปรรูปเฮมพ
2. จํานวนชุมชนที่ไดรับ
การศึกษาตนทุนการผลิตเฮมพ
(12) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ 1.มีเครือขายความรวมมือกับ
การเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน ตางประเทศเพื่อผลิตเฮมพเชิง
ดานการตลาดของสินคาเฮมพ
เศรษฐกิจ
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1 แบบ
15 ลวดลาย
5 สี
รายงาน 1 เรื่อง

2 ผลิตภัณฑ
1 ชุด
2 ผลิตภัณฑ

1 เรื่อง

10 แหง
2 ประเทศ

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

2. การสงเสริมการปลูก
และพัฒนาเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

5.แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูก
เพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบ
ควบคุม
(13) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
การปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม
ในพื้นที่นํารองและเครือขาย
-ฝกอบรมและถายทอดความรู
เกี่ยวกับเฮมพ
-การสงเสริมการปลูกเฮมพภายใต
ระบบควบคุมสนับสนุนการผลิต
เฮมพภายใตระบบควบคุมสูวิสาหกิจ
ชุมชน
(14) สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
ผูปลูกและแปรรูปเสนใยและ
ผลิตภัณฑเฮมพ
(15) สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูก
และแปรรูปเฮมพ
-แนะนําสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับ
อุดมการณหลักการ และวิธีการ
สหกรณ
-สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
รวมกลุมดําเนินกิจกรรม/ธุรกิจการ
ผลิตและการตลาดในสหกรณ/ กลุม
เกษตรกร/กลุมตางๆในชุมชนใน
รูปแบบของการสหกรณ
-จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการมี
สวนรวมของคนในชุมชนโดยการ
สอดแทรกกระบวนการเรียนรู และ
การประยุกตแนวคิดในรูปแบบของ
การสหกรณ เขาไปในขั้นตอนของ
การดําเนินกิจกรรม
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

จํานวนพื้นที่นํารอง/เครือขาย

5 พื้นที่/ 27 พื้นที่

จํานวนเกษตรกรผูเขารวม
ฝกอบรมและถายทอดความรู
จํานวนพื้นที่สงเสริมการปลูก
เฮมพภายใตระบบควบคุม

500 ราย

จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชนผู
ปลูกและแปรรูปเฮมพ

20 กลุม

1. เกษตรกรมีความรูความ
เขาใจในเรื่องอุดมการณ
หลักการ และวิธีการสหกรณ
2. มีกลุมอาชีพผูปลูกเฮมพ
ภายใตระบบการควบคุม

20 ครั้ง

3. เกษตรกรมีความเขาใจใน
การรวมกลุมโดยวิธีการ
สหกรณ และเกิดความ
สามัคคีในการทํางานรวมกัน

5 กิจกรรม

300 ไร

5 กลุม

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

กลุมที่ไดรับการถายทอด
ความรูเพื่อลดตนทุนและ
พัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ
1. มีการปรับปรุงและออกแบบ
ผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มี
รูปแบบทันสมัย
2. Branding
3. แผนเตรียมความพรอม
ระบบบําบัดน้ําเสียใน
กระบวนการแชหมักและการ
ยอมสี
4. จํานวนครั้งในการพัฒนา
ศักยภาพของกลุมผูแปรรูปเสน
ใยเฮมพ ดวยการตอยอดภูมิ
ปญญาและการพัฒนาความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ
ตามมาตรฐานสากล

25 กลุม

6.แผนงานการพัฒนา
กระบวนการแปรรูปจากเสนใย
(16) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
แปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใย
เฮมพ
(17) โครงการสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ

3. ดานการสรางความ
รวมมือระหวางประเทศ

4. ดานการบริหารจัดการ

7.แผนงานดานการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับตางประเทศ
(18) โครงการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการเพื่อพัฒนานักวิจัย
แลกเปลี่ยนองคความรู และจัดหา
เมล็ดพันธุเฮมพ
8. แผนงานการปรับปรุงระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
(19) การปรับปรุงระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมการ
ปลูกและการแปรรูปผลิตภัณฑเฮมพ
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5 ผลิตภัณฑ/5 พื้นที่

1 Branding
1 ระบบ/5 พื้นที่

15 ครั้ง

มีเมล็ดพันธุจากตางประเทศ
เพื่อทดสอบ และปรับปรุง
รวมกับพันธุเฮมพในประเทศ
ไทย

2 สายพันธุ

จัดประชุมเพื่อพิจารณาปรัง
ปรุงระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวของ

10 ครั้ง

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

9. แผนงานอํานวยการและ
ประสานงาน
(20) การควบคุม ปองกัน และการ
บังคับใชกฎหมาย
(21) สงเสริมและสนับสนุน
คณะกรรมการและอนุกรรมการที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมการปลูก
และการแปรรูปเฮมพในระบบควบคุม
(1) คณะกรรมการอํานวยการ
การพัฒนาและสงเสริมเฮมพเปนพืช
เศรษฐกิจ
(2) คณะอนุกรรมการ
ประสานงานการวิจัยและสงเสริมการ
ปลูกเฮมพ

(3) คณะอนุกรรมการสงเสริม
การปลูกเฮมพประจําจังหวัด

(4) คณะทํางานสงเสริมการ
ปลูกเฮมพระดับอําเภอ
(22) การสํารวจ การอนุญาต และ
การควบคุมการปลูกและแปรรูป
เฮมพ
-จัดทําแผนการสํารวจและติดตาม
พื้นที่ปลูกเฮมพ
-ผลิตสื่อเพื่อเผยแพรองคความรู
เกี่ยวกับพืชกัญชาและเฮมพใหแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(23) การประสานงานและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

มีองคกรบริหารแผนปฏิบัติใน
การกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการเนินงาน ตั้งแต
ระดับนโยบาย จนถึงปฏิบัติ
จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ประสานงาน ติดตาม กํากับ
ดูแลการสงเสริมการปลูกเฮมพ
ประชุมติดตามงานและ
รายงานผลตามลําดับชั้น จาก
ระดับพื้นที่ สูระดับจังหวัด
ระดับ คณะกรรมการ และ
ระดับชาติ
ประชุมพิจารณาปรับปรุง
ขอกําหนดและระเบียบเพื่อลด
ขอจํากัดการวิจัยและสงเสริม
การปลูกเฮมพ
ประชุมจัดทําแผนการ
ดําเนินงานพัฒนาเฮมพ

3 ระดับ

มีแผนการสํารวจและติดตาม
พื้นที่ปลูกเฮมพ
มีสื่อประกอบการเผยแพรและ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับพืช
กัญชากับเฮมพ
รายงานการดําเนินงาน

10 ครั้ง/ป

10 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ ป

1 ครั้ง/ ป

1 แผน
(5 พื้นที่นํารอง)
สื่อโปสเตอร 1 ชุดและ
สื่อนิทรรศการ 1 ชุด
10 ครั้ง/ป

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

- การบริหารโครงการประสานงาน
และสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่
-การจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนการ
พัฒนาเฮมพรวมกับชุมชน
-การจัดทําแผนบูรณาการกับสวน
ราชการและหนวยงานอื่น

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

(พ.ศ. 2553-2557)

2553-2557

พื้นที่นํารอง
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
แผนการพัฒนาเฮมพ
แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพแต
ละปที่บูรณาการแผนรวมกับ
หนวยงานที่เกียวของ

5 เลม

10 แผน
5 แผนปฏิบัติการ

5.9 กลไกการขับเคลื่อน
เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเป นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
ฉบับที่ 1 (พ. ศ. 2552-2556) สูการปฏิบัติไดเปนอยางรูปธรรมเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ. ศ. 2553-2557) จึงอาศัยองคกรการ
ดําเนินงานทั้งในระดับสวนกลาง ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ โดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
มีหนาที่ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 สวน
คณะกรรมการประสานงานและกํากับการพัฒนาและสงเสริมเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ และคณะทํางานระดับ
จังหวัด และอําเภอ จะมีการจัดตั้งคณะทํางานขึ้นมาดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง
ภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) ดังนี้
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รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

5.9.1 คณะกรรมการที่ดําเนินงานอยูเดิม ดังนี้
(1) คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522โดยมี
องคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
ประกอบดวย
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการ
- อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน
กรรมการ
- อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือผูแทน
กรรมการ
- อธิบดีกรมอนามัยหรือผูแทน อธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทน กรรมการ
- อธิบดีกรมอัยการหรือผูแทน
กรรมการ
- อธิบดีกรมศุลกากรหรือผูแทน
กรรมการ
- เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน
กรรมการ
- เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผูแทน กรรมการ
กรรมการ
- ผูแทนกระทรวงกลาโหม
- ผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง กรรมการ
- เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรรมการและเลขานุการ
- หัวหนากองควบคุมวัตถุเสพติด
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่ คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1) ใหความเห็นตอรัฐมนตรี ตามมาตรา 5
2) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการ ตามมาตรา 8
3) ใหความเห็นชอบตอผูอนุญาตในการสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
4) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีในการกําหนดตําแหนงและระดับของพนักงานเจาหนาที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
5) ให ค วามเห็ น ต อ รั ฐ มนตรี เพื่ อ วางระเบี ย บปฏิ บั ติ ร าชการในการประสานงานกั บ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงทบวงกรมอื่น
6) ใหความเห็นชอบตอรัฐมนตรีในการอนุญาตใหผลิต จําหนายนําเขา สงออก หรือมีไวใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 และในประเภท 5
7) พิจารณาเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
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รายงานฉบับสมบูรณ
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(2) กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป น หน ว ยงานหลั ก ของประเทศที่ กํ า กั บ ดู แ ลวั ต ถุ เ สพติ ด ที่ ใ ช ใ นทางการแพทย แ ละ
อุ ต สาหกรรมให มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน ปลอดภั ย และมี ก ารใช อ ย า งถู ก ต อ งเหมาะสมเพื่ อ
ประโยชนสูงสุดของประชาชน และเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยแบงภารกิจงานเปน 1 ฝาย
7 กลุมงาน และมีอํานาจหนาที่ดังนี้
- ฝายบริหารทั่วไป
- กลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด
- กลุมกฎหมาย และอนุสัญญาระหวางประเทศ
- กลุมประสานนโยบายและแผนงาน
- กลุมวิจัย พัฒนา และระบาดวิทยา
- กลุมควบคุมของกลางวัตถุเสพติด
- กลุมบริหารวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย
- กลุมติดตามการใชวัตถุเสพติดและสารตั้งตน
อํานาจหนาที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. ควบคุม กํากับ ดูแลวัตถุเสพติดที่มีการใชประโยชนทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมใหมีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย
2. กํากับ ดูแลเฝาระวัง ติดตามการใชวัตถุเสพติดและสารตั้งตนของสถานประกอบการ
เกี่ยวกับวัตถุเสพติด และการโฆษณาวัตถุเสพติดใหเปนไปตามกฎหมาย และไมให
รั่วไหลออกนอกระบบ
3. จัดหาและใหบริการวัตถุเสพติดที่ใชทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม แกผู
ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท
4. ดําเนินการดานการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับวัตถุเสพติด
5. ดําเนินการตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ และ
อนุสัญญาวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ และ
ขอตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
6. จัดใหมีขอมูลขาวสารและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับวัตถุเสพติดเปนระบบและเผยแพรใหแก
หนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน มีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
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7. พัฒนาองคความรู ติดตาม ประเมินสถานการณ และศึกษาวิจัยแนวโนม การระบาดวัตถุ
เสพติดเพื่อปองกันและแกไขปญหา
8. เก็บรักษา ทําลาย ใชประโยชนของกลางยาเสพติดใหโทษ และของกลางซึ่งไมใชยาเสพ
ติดใหโทษ เพื่อมิใหรั่วไหลกลับสูสังคม
9. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(3) สถาบันการสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ประกอบดวย 3 กลุมงานและมีอํานาจหนาที่ดังนี้
- กลุ ม ยุ ท ธศาสตร แ ละอํ า นวยการ มี อํ า นาจหน า ที่ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร ใ นการ
ดําเนินงาน งานแผนงานงบประมาณและอํานวยการการปฏิบัติตามนโยบายและแผน ติดตาม
และรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน บริหารและติดตามผลการดําเนินงานตัดทําลาย
พืชเสพติดภายใตโครงการควบคุมพืชเสพติด รวมทั้งอํานวยการปฏิบัติงานทั่วไปของสถาบัน
- กลุ ม วิ ช าการและสํ า รวจพื้ น ที่ ก ารผลิ ต พื ช เสพติ ด มี อํ า นาจหน า ที่ สํ า รวจและ
ติดตามการปลูกพืชเสพติดทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ ผลิตสื่อเชิงภาพ ขอมูลภาพถายจาก
ดาวเทียม จัดทําแผนที่ รายงานการสํารวจประจําป ประสานงานกับหนวยงานตางๆ รวบรวม
ขอมู ลเชิง วิชาการ และวางแผนการรวบรวมขอมูล การวิจั ย และการฝ กอบรมทั้ง ในและ
ตางประเทศ
- กลุมระบบขอมูลภูมิส ารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ พัฒนาและจัดทําฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศเพื่อจัดเก็บและบริหารจัดการขอมูลระดับตางๆ ประมวลผลขอมูลเพื่อนําไปใช
ประโยชน ในการวิเคราะหสถานการณ วางแผนและติดตามผลการดําเนินงานควบคุมพืชเสพ
ติด และการแกไขปญหายาเสพติดอื่นๆ วางแผนการใชเครื่องมือ อุปกรณประมวลผลชนิด
ตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาศึกษาวิจัยเชิง
วิ ช าการเกี่ย วกั บ เทคโนโลยี ภูมิส ารสนเทศ เพื่ อ เพิ่ม ขีด ความสามารถในการสนับ สนุ น การ
ดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติด
อํานาจหนาที่ สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. ดําเนินการสํารวจ วิเคราะห และจัดทํารายงานการลักลอบปลูกพืชเสพติด
2. ตรวจสอบ ชี้เปาหมาย สนับสนุนขอมูลขาวสารแกหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของในการ
ตัดฟนทําลายพืชเสพติด
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3. จัดทําและสนับสนุนขอมูลภาพถายทางอากาศ ภาพถายจากดาวเทียม และขอมูลจาก
ระบบภูมิสารสนเทศในรูปแบบแผนที่สถานการณปญหายาเสพติด
4. จัดทําและสนับสนุนระบบขอมูลดานอุปสงคและอุปทานยาเสพติด ในรูปภูมิสารสนเทศ
5. พัฒนาวิชาการดานการสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดและเปนศูนยรวบรวมและ
ถายทอดความรู เทคโนโลยีทั้งในประเทศและตางประเทศ
6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
(4) กลุมงานยา ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 เชียงใหมกรมวิทยาศาสตรการแพทย
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. ควบคุมคุณภาพมาตรฐานสมุนไพร ผลิตภัณฑจากสมุนไพร ยาแผนปจจุบันและยาแผน
โบราณตรวจพิสูจนยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท น้ํายาเคมีที่ใช
ผลิตยาเสพติด
2. สนับสนุนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
แพรระบาดของสารเสพติดและถายทอดวิธีการตรวจพิสูจนอยางงายให เจาหนาที่ตํารวจ
3. ทดสอบการปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑปราศจากเชื้อ ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อของ
น้ํายาฆาเชื้อ ที่ใชในสถานพยาบาล
4. ประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขเพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาจากสมุนไพร
และยาแผนปจจุบัน ดําเนินงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อแกปญหาการใชยา ยาเสพติด
ในพื้นที่
5. เปนแหลงความรูเพื่อฝกงานแกนักศึกษาเภสัชศาสตร
5.9.2 คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นภายใตแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืช
เศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1(พ. ศ. 2552-2556) ดังนี้
(1) คณะกรรมการประสานงานและกํากับการพัฒนาและสงเสริมเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ
โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
- ประธานมูลนิธิโครงการหลวง
ที่ปรึกษา
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่ปรึกษา
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษา
- เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
ประธานกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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- รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
รองประธานกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดรับมอบหมาย
- ผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง
กรรมการ
- ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรรมการ
- เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
กรรมการ
ยาเสพติด หรือผูแทน
- เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูแทน
กรรมการ
- ผูแทนกรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรรมการ
- ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กรรมการ
- อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผูแทน
กรรมการ
กรรมการ
- ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร หรือผูแทน
- ผูแทนกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ หรือผูแทน
กรรมการ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือผูแทน
กรรมการ
- ผูแทนศูนยศิลปาชีพ
กรรมการ
- นายไพศาล ปวงนิยม นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช กรรมการ
- ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรรมการและเลขานุการ
- เจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
- เจาหนาที่สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
อํานาจหนาที่ คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
- กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการสนับสนุนเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ
- ขั บเคลื่ อนนโยบายและยุ ทธศาสตร การสนั บสนุ นเฮมพ เป นพื ชเศรษฐกิ จ เพื่ อให การ
ดําเนินงานไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยจัดทําแผนปฏิบัติการและควบคุมกํากับ
การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
- กําหนดแนวทางการควบคุมอนุญาตการปลูก การครอบครอง การเคลื่อนยาย และการ
แปรรูปเฮมพ โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีการดําเนินงานอยางเปน
ระบบและเอื้อตอการสนับสนุนเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ
- ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงนโยบายและแนวทางใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณ
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- แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ และคณะทํ า งานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ใหบรรลุเปาหมาย
(2) คณะอนุกรรมการวิจัยและสงเสริมการปลูกเฮมพเพื่อใหเกิดกลไกการประสานงานดาน
การวิจัยพัฒนาและการสงเสริมเฮมพในระดับพื้นที่ และเพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ จึงเสนอใหมี เพื่อเปนกลไกในการประสานการดําเนินงานเกี่ยวกับเฮมพในดานตางๆ โดยมี
องคประกอบ ดังนี้
- ประธานมูลนิธิโครงการหลวง
ที่ปรึกษา
- เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
ที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประธานอนุกรรมการ
- ผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง
อนุกรรมการ
- ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
อนุกรรมการ
และปราบปรามยาเสพติด
อนุกรรมการ
- ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ผูแทนกรมวิทยาศาสตรการแพทย
อนุกรรมการ
- นายไพศาล ปวงนิยม นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช อนุกรรมการ
- ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
อนุกรรมการ
- ผูแทนกรมวิชาการเกษตร
อนุกรรมการ
- ผูแทนองคการสวนพฤกษศาสตร
อนุกรรมการ
- ผูแทนมหาวิทยาลัยแมโจ
อนุกรรมการ
- ผูแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม
อนุกรรมการ
- ผูแทนศูนยศิลปาชีพ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
- เจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
- เจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่ คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาการปลูกเฮมพไดอยางถูกตอง
- แนวทางการวิจัยและระบบการสงเสริมเฮมพแกเกษตรกรภายใตระบบการควบคุม
- จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง ด า นงานวิ จั ย และพั ฒ นา และติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว และรายงานตอคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมเฮมพ
เปนพืชเศรษฐกิจ
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- นําแนวทางการควบคุมอนุญาตการปลูก ครอบครอง เคลื่อนยาย และแปรรูปเฮมพ มาสูการ
ปฏิบัติอยางเปนระบบ เพื่อสนับสนุนใหมีการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ
- ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของและของเกษตรกร
- แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ใหบรรลุเปาหมาย
5.9.3 คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นใหมภายใตขอเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง
ภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553- 2557)
(1) คณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน
(1.1) คณะอนุกรรมการสงเสริมการปลูกเฮมพระดับจังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธานกรรมการและมีองคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐ
ในพื้นที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเปนกรรมการ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการประสานงานการดําเนินงาน
รวมกันอยางเปนรูปธรรม และติดตามประเมินผลเพื่อแกไขปญหาและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของ
หนวยงาน
(1.2) คณะอนุกรรมการสงเสริมการปลูกเฮมพระดับอําเภอ ประกอบดวยนายอําเภอ
เปนประธานกรรมการ และมีองคประกอบคณะกรรมการประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐในระดับ
อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบลและหมูบานเปนคณะกรรมการ ทําหนาที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานระดับพื้น
(2) คณะกรรมการบริหารจัดการระดับโครงการ
(2.1) คณะทํางานโครงการสงเสริมการปลูกเฮมพระดับชุมชน ประกอบดวยผูแทน
หนวยงานภาครัฐในระดับตําบล เปนประธานและมีองคประกอบคณะกรรมการประกอบดวย เกษตรตําบล
กํานัน ผูใหญบาน และ ส.อบต. เปนคณะกรรมการ ทําหนาที่ สงเสริม กํากับ ติดตาม ดูแล การผลิตให
สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายและวิธีการของแผนปฏิบัติการ
5.9.4 การควบคุม การอนุญาตเพื่อการปลูกและการครอบครอง การเคลื่อนยาย และการแปรรูป
เนื่องจากเฮมพจัดเปนพืชเสพติดประเภท 5 เชนเดียวกับกัญชา มีผลทําใหการพัฒนาเฮมพสู
วงกวาง เพื่อใหการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง จึงจําเปนตองมีระบบการควบคุมใหดําเนินอยูภายใตกรอบ
ขอกําหนด และกฎหมายอยางเขมงวด ดังนี้
(1) การขออนุญาตปลูก ครอบครอง เคลื่อนยาย และแปรรูป
การขออนุญาตสามารถขออนุญาตโดยการงจัดตั้งเปนกลุม โดยการรับรองหนวยงาน
ภาครัฐ ประกอบดวยการจดทะเบียนกลุมที่มีวัตถุประสงคชัดเจน นามกลุมดังกลาว สถานที่ปลูกมีการ
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กําหนดพื้นที่ปลูกและขอบเขตแนนอน รวบรวมเอกสารและยื่นขออนุญาตไดที่ที่วาการอําเภอของแตละ
พื้นที่ ซึ่งนายอําเภอจะนําเขาการประชุมของคณะอนุกรรมการสงเสริมการปลูกเฮมพระดับจังหวัด เพื่อ
ตรวจสอบหลักฐานและขอเท็จจริง(ปปส.ตรวจความถูกตองของขอมูล) ผูวาราชการจังหวัดในฐานนะ
ประธานอนุ ก รรมการฯ จะลงนามรั บ รองการตรวจสอบในขั้ น ต น และส ง ขออนุ ญ าตจากกระทรวง
สาธารณสุข โดยผานความเห็นชอบของ อย. และอนุญาตโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(2) การกํากับ ติดตามในระดับแปลง
คณะอนุกรรมการระดับอําเภอเปนผูควบคุม ติดตามในระดับแปลง โดยผูวาฯ แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการมีหนาที่ ดูแลควบคุมการปลูกเฮมพที่พื้นที่รับผิดชอบ โดยเริ่มจากการใชเมล็ดพันธุ ตอง
เป นเมล็ดพั นธุ รั บรอง ผ านการตรวจสอบปริ มาณสารเสพติ ดโดย หองปฏิ บั ติการของกรมวิ ทยาศาสตร
การแพทย หรือ หองปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยใหการรับรอง และปลูกในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต
ปลูกภายใตการดําเนินของกลุมที่จัดตั้งขึ้น ผูปลูกตองระบุสถานที่ปลูก ขนาดพื้นที่ปลูก กําหนดวันเก็บเกี่ยว
ไวอยางชัดเจน และตองมีมาตรการที่จะเก็บเกี่ยว หรือทําลาย ในทันที ในกรณีที่พบวาปริมาณสาร THC สูง
เกินกวาที่กําหนดไว
(3) การกํากับ ติดตาม ในการครอบครอง เคลื่อนยายและแปรรูป
คณะอนุกรรมการระดับอําเภอ เปนผูกํากับ ติดตาม การครอบครอง เคลื่อนยาย และแปร
รูปเฮมพ ในระดับพื้นที่ โดยกลุมผูผลิตแจงกําหนดการเก็บเกี่ยวผลผลิต และแหลงที่จะเคลื่อนยาย ปริมาณ
ที่จะเคลื่อนยาย และวิธีการแปรรูปใหคณะอนุกรรมการฯ ทราบกอนดําเนินการ เพื่อใหสามารถตรวจสอบ
ไดทั้ง ปริมาณ และสถานที่เก็บหรือแปรรูป
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แผนผั ง ที่ 5.1 ขั้ น ตอนการขออนุ ญ าตและการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตามการปลู ก
การครอบครอง การเคลื่อนยายและการแปรรูปเฮมพ
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5.10 สรุปแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553- 2557)
การดําเนินงานแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553- 2557) มี
ระยะเริ่มตนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ. ศ.2553 ภายใตแผนยุทธศาสตรแผนยุทธศาสตรการ
สงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง (พ. ศ. 2552-2556) สามารถจัดลําดับการดําเนินงาน
โดยพิจารณาจากความจําเปนเรงดวนในการดําเนินงาน ซึ่งแบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
5.10.1 การดําเนินในระยะเรงดวน
- การศึกษาดานเขตกรรม เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตเฮมพใหเหมาะสมตอสภาพแวดลอมของประเทศไทย
- การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ จากเสนใย เมล็ด และสวนอื่นๆ ของเฮมพ
- สรางเครือขายความรวมและการตลาด เพื่อเปนการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและ
การตลาดเฮมพของประเทศไทย
- การนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุม เพื่อทดสอบและพัฒนาการผลิต
เฮมพภายใตมาตรการในการควบคุมที่เหมาะสม
5.10.2 การดําเนินงานในระยะตอไป
- การปรับปรุงพันธุเฮมพ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสายพันธุเฮมพ ใหไดสายพันธุที่เหมาะสม
ตอสภาพแวดลอมของประเทศไทย มีปริมาณสาร THC ต่ํา ใหผลผลิตและคุณภาพสูง จําเปนตองใชระยะ
เวลานานประมาณ 5-7 ป จึงจะสามารถนําไปขึ้นทะเบียนรับรองพันธุได
- การกําหนดกฎระเบียบ การออกกฎกระทรวงหรือการกําหนดปริมาณสาร THC ของเฮมพ
เพื่อใหเกษตรกรสามารถปลูกไดภายใตระบบการควบคุม
5.10.3 หนวยงานรับผิดชอบ ประกอบดวย
1. มูลนิธิโครงการหลวง
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
-กรมพัฒนาที่ดิน
-กรมสงเสริมสหกรณ
-กรมสงเสริมการเกษตร
-สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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3. กระทรวงศึกษาธิการ
-มหาวิทยาลัยเชียงใหม
-มหาวิทยาลัยแมโจ
-มหาวิทยาลัยพายัพ
-มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. กระทรวงสาธารณสุข
-กองควบคุมวัตถุเสพติด
-กรมวิทยาศาสตรการแพทย
5. กระทรวงยุติธรรม
-สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
-สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
6. องคการปกครองสวนทองถิ่น
-องคการบริหารสวนจังหวัด
-องคกรบริหารสวนตําบล
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บทที่ 6
แผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ระยะ 2 ป (พ.ศ.2554-2555)
จากเกณฑการกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมตอการสงเสริมการปลูกเฮมพในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557)
สรุปไดวาพื้นที่ที่มีความสูงเหมาะสมในการสงเสริมการปลูกเฮมพ ระยะที่ 1 ซึ่งมีความพรอมของชุมชน
และมีหนวยงานดําเนินงานพัฒนาเฮมพในพื้นที่ พื้นที่ชนเผามงใน 5 จังหวัด ไดแก เชียงใหม นาน เชียงราย
ตาก และเพชรบูรณ
6.1 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
6.1.1 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการ
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการนํารองพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ไดอาศัยแนวทางการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557)
ที่มีเปาหมายในการนํารองสนับสนุนการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและ
รายไดใหเกษตรกรในประเทศไทย และแนวทางการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการพัฒนาเฮมพ
ไปสูพื้นที่อื่นๆ ที่มีศักยภาพ ไดแก
(1) การวิจัย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะนําไปใชกับระดับชุมชนในการ
เพาะปลูกเฮมพ ไดแก การศึกษาการปรับตัวของพันธุเฮมพ วิธีการเขตกรรมในรูปแบบตางๆ ใหสามารถ
เจริญเติบโตไดดีภายใตสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน เพื่อใหเกษตรกรสามารถปลูกเฮมพไดผลผลิตและ
คุณภาพสูง
(2) การสงเสริมการนําผลการวิจัยไปใหเกษตรกร ไดแก การสงเสริมการปลูกและพัฒนาการ
ผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑจากเฮมพ เพื่อสรางมูลคา ทั้งจากเสนใย เมล็ด และสวนอื่นๆ โดยมีลักษณะและ
คุณภาพที่สอดคลองกับความตองการของตลาด ทั้งในประเทศและตางประเทศ และแนวทางการพัฒนา
ดานการตลาด
(3) การพั ฒ นาระบบและขั้ น ตอนการควบคุ ม การอนุ ญ าตและการติ ด ตามตรวจสอบ ที่
สอดคลองกับขอกฎหมายและสามารถปฏิบัติไดจริง โดยการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ สภาพภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง
(4) สรางตนแบบกลไกขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือใหเปนพืช
เพื่อวัฒนธรรมประเพณีและเปนพืชเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งในดานการกําหนดแนวทางการพัฒนาและการ
สงเสริม และการควบคุม กํากับติดตามใหสอดคลองกับขอกฎหมาย
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6.1.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ
(1) เพื่อใหสามารถนําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือไปสูการพัฒนาเฮมพ
ที่เปนรูปธรรมในพื้นที่นํารองที่มีศักยภาพ
(2) เพื่อสรางความเชื่อมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ โดยการ
บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับสภาพ
ภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง
(3) เพื่อพัฒนาตนแบบกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเฮมพที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
บริบทของพื้นที่สูงภาคเหนือ สามารถสงเสริมการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม เพื่อ
ใชประโยชนใชสอยในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดครัวเรือน
6.1.3 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการโครงการนํารองพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่นํารอง 2) ขั้นการ
จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการ 3) ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของแผนปฏิบัติการ 4) ขั้นตอนการ
ปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการนํารองพัฒนาเฮมพบน
พื้นที่สูงภาคเหนือ ดังนี้
(1) ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่นํารอง
การคัดเลือกพื้นที่เพื่อใชเปนพื้นที่นํารอง โดยคัดเลือกจากผลการวิเคราะหศักยภาพพื้นที่
สูงภาคเหนือ จํานวน 17 จังหวัด ที่อยูใน 5 ลําดับแรก ไดแก 1) บานขุนวาง ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม
2) บานถ้ําเวียงแก ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน 3) บานพญาเลาอู อ.เทิง จ.เชียงราย 4) บานใหมคีรี
ราษฎร และ บานใหมยอดคีรี ต.คีรีราษฎร อ.พบพระ จ.ตาก และ 5) บานทับเบิก ต.วังบาล อ.หลมเกา
จ.เพชรบูรณ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
(1.1) พื้นที่ที่มีระดับความสูงมากกวา 500 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง เพื่อใหมี
สภาพอากาศหนาวเย็น ซึ่งมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเฮมพ และชวยทําใหการสะสมสารเสพ
ติดต่ํากวาเฮมพที่ปลูกในภูมิอากาศที่รอนกวา นอกจากนี้พิจารณาปริมาณน้ําฝน และแหลงน้ําธรรมชาติใน
พื้นที่รวมดวย
(1.2) พื้นที่ที่ชุมชนมีความพรอมในการปลูกภายใตระบบควบคุมของรัฐ เนื่องจาก
กฎหมายกําหนดใหตองไดรับการอนุญาตกอนการเพาะปลูกเฮมพ โดยจัดตั้งกลุมในลักษณะของกลุม
เกษตรกรที่มีวัตถุประสงคแนนอนและไดรับการจดทะเบียนกลุมโดยหนวยงานราชการเรียบรอยแลว รวมทั้ง
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ความรู ภูมิปญญาและประสบการณในการผลิตเฮมพชุมชน ซึ่งจะทําใหชวยทําใหการผลิตเฮมพมีโอกาส
สําเร็จสูง
(1.3) พื้นที่ที่หนวยงานตางๆ มีความพรอมในการใหการสงเสริม ควบคุมและตรวจสอบ
ไดแก มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เนื่องจากในขั้นตอนการควบคุมและตรวจสอบการ
ปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจและพรอมที่จะดําเนินงาน
อยางใกลชิดกับชุมชนเพื่อใหเกิดระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
(1.4) พื้นที่ตามนโยบายเรงดวน ไดแก พื้นที่ที่มีการปลูกเฮมพอยูแลวในปจจุบัน
เนื่องจากตองมีการขออนุญาตเพาะปลูก ดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมของรัฐและถูกตองตาม
กฎหมาย
(2) ขั้นการจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการ
จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการโครงการนํารองพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2553-2557) โดยยึดหลักแนวทาง/ มาตรการของแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืช
เศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2552-2556) และ แผนงาน โครงการ กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ
พัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) และจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของในแต
ละพื้นที่ในระดับจังหวัด เพื่อกําหนดกิจกรรม แผนงาน โครงการ กิจกรรมของแผนปฏิบัติการที่ปรับให
สอดคลองกับบริบทพื้นที่ดําเนินการและภาระหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
(3) ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของแผนปฏิบัติการ
จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ และStakeholder ทั้งในระดับพื้นที่ดําเนินการ และจาก
ส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ งในส ว นกลาง เพื่ อ รั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของ
แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ และกําหนดใหมีกลไกการขับเคลื่อนโดยการ
บูรณาการหนวยงานทั้งสวนกลาง และหนวยงานในพื้นที่ รวมดําเนินงานในแตละแผนงาน โครงการ กิจกรรม
และงบประมาณ
(4) ขั้นตอนการปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการโครงการนํารองพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2553-2557) ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และ Stakeholder ใหมีความ
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ และกําหนดหนวยงานตางๆ ของกลไกการขับเคลื่อนในแตละพื้นที่
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6.2 ขอเสนอแผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงอยางเปนรูปธรรม ตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
เฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553-2557) จึงกําหนดแผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองการพัฒนา
เฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 2 ป (พ.ศ. 2554-2555) ใน 5 พื้นที่ ดังตอไปนี้
6.2.1 โครงการนํารองพื้นที่บานขุนวาง ต. แมวิน อ. แมวาง จ. เชียงใหม
(1) ความเปนมา
บานขุนวาง ต. แมวิน อ. แมวาง จ. เชียงใหม มีประชากรสวนใหญเปนชนเผามง จํานวน
87 ครัวเรือน 664 คน ตองการใชเสนใยเฮมพเพื่อทําชุดประจําชนเผาสําหรับใชสอยในชีวิตประจําวัน และ
ใชในพิธีกรรมตางๆ ตามวัฒนาธรรมชนเผา ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ไดมีการศึกษาวิจัยในโครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมในพื้นที่โครงการหลวง
ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถึงปจจุบัน และอยูในเขตรับผิดชอบของศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
(2) วัตถุประสงค
(2.1) เพื่อสงเสริมการปลูกเฮมพแกเกษตรกรในพื้นที่บานขุนวาง ต. แมวิน อ. แมวาง
จ. เชียงใหม เพื่อการปลูก แปรรูป ภายใตระบบการควบคุมของรัฐ
(2.2) เพื่อสรางความเชื่อมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดย
การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ
สภาพภูมิสังคมของชุมชน
(2.3) เพื่อทดสอบระบบการควบคุมการปลูกเฮมพ ตั้งแตขั้นตอนการขออนุญาต การบริหาร
จัดการ และการกํากับติดตามการปลูก การครอบครอง การเคลื่อนยายและการแปรรูป
(3) เปาหมาย
(3.1) สงเสริมการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม เพื่อใชประโยชนใช
สอยในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดครัวเรือน
(3.2) การบูรณาการแผนปฏิบัติการดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
ตางๆ ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ สอดคลองกับสภาพแวดลอมและภูมิสังคมบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม
(4) ตัวชี้วัด
(4.1) เกษตรกรเขารวมโครงการโดยจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนจํานวน 30 ราย
(4.2) พื้นที่ปลูกเฮมพ จํานวน 50 ไร
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(5) สภาพภูมิสังคม
(5.1) ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูง มีความลาดชันมากกวารอยละ 35 และพื้นที่ลูก
คลื่นลอนชัน มีความลาดชันระหวางรอยละ 8-16 อยู ความสูง 700-1,800 MSL อุณหภูมิเฉลี่ย: 19.50 ºC
(16.3- 22.5ºC) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย: 2,137.64 มม. แหลงน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญในพื้นที่ มีลําหวยและ
ลําธารตาง ๆ มากมาย มีตนน้ําที่สําคัญคือ ดอยผาดํา ดอยผานอย
(5.2) มีการรวมกลุมในลักษณะของกลุมแมบาน กลุมสหกรณ กลุมเกษตรกร และกลุม
โครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพ จํานวน 11 ราย โดยมีอาชีพหลักคือ ทํานา ปลูกขาวโพด ดอก
เบญจมาศ รายได เ ฉลี่ ย 25,000-30,000 บาทตอ ครัว เรือ นตอ ป ในดา นแหลง เงิ น ทุ น มี ก องทุ น หมู บา น
กขคจ. และการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลขุนวาง
(5.3) มีหนวยงานในพื้นที่ที่มีความพรอมในการสงเสริมและควบคุมการปลูกเฮมพ ไดแก
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
(5.4) ความพรอมของชุมชน มีกลุมผูผลิตเฮมพ ที่มีความรูในการปลูกและแปรรูปจากเสนใย
เฮมพทั้งในรูปแบบการใชภูมิปญญาทองถิ่น และ การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม
(6) แผนงาน โครงการ และกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบดวย
4 แผนงาน 5 กิจกรรม ดังนี้
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ มี 1 กิจกรรม คือ การพัฒนาพันธุ
เฮมพที่มีปริมาณสาร THC ต่ํากวา 0.5 % มีผลผลิตเสนใยหรือปริมาณเมล็ดสูงและมีคุณภาพดีเพื่อนําไปสู
การรับรองเปนพันธุเฮมพที่ดีและเหมาะสมสําหรับใชในการสงเสริมเกษตรกร และวิจัยวิธีการรักษาพันธุ
และการขยายพันธุเฮมพเพื่อการสงเสริมรวมทั้ง การพัฒนาเครื่องมือเพื่อทดสอบสาร THC ในไรนา รวมทั้ง
กําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการรับรองพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุของสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC
ต่ํา สําหรับการสงเสริมแกเกษตรกร
แผนงานที่ 2 การวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ มี 2 กิจกรรม โดย
กิจกรรมหลักจะเนนการสรางองคความรูที่เกี่ยวกับเฮมพและการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณสาร THC
และระดับความสูงของพื้นที่ที่แตกตางกัน และการศึกษาวิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวม โดยเปนการวิจัย
รวมกับเกษตรกรในแหลงผลิต เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกันทั้งนักวิจัยและผูปลูก
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แผนงานที่ 3 ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การแปรรูป มี 1 กิจกรรม คือ การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย และกระบวนการทอผาใหมี
คุณภาพ ไดขนาดมาตรฐานและพัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย
แผนงานที่ 4 ดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ มี 1 กิจกรรม
คือ การศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 ยุ ท ธศาสตร ก ารส ง เสริ ม การปลู ก และพั ฒ นาเพื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม
ประกอบดวย 2 แผนงาน 4 กิจกรรม ดังนี้
แผนงานที่ 5 สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม มี 3
กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการสงเสริม และพัฒนากลุมสหกรณ หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเฮมพ
เพื่อเปนการรวมกลุมขออนุญาตปลูก และผลิตเฮมพภายใตระบบควบคุมของรัฐ โดยการรับเมล็ดพันธุ
เฮมพเพื่อนํามาปลูกจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ และกิจกรรมสงเสริมการปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑ
เฮมพภายใตระบบการควบคุมในพื้นที่นํารอง และพื้นที่เครือขาย
แผนงานที่ 6 การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย มี 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะ
เนนการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ เพื่อลดขั้นตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้ง
การปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งใน
ประเทศและต างประเทศ ตลอดจนการพั ฒนากระบวนการทอผ าเฮมพ ให ได ขนาดมาตรฐานและมี ความ
หลากหลาย สรางเครือขายผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อทําใหเกิดระบบการตลาดเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ ประกอบดวย 1 แผนงาน 3 กิจกรรม
แผนงานที่ 7 การอํานวยการและประสานงาน มี 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการ
ประสานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหนวยงานในพื้นที่ เพื่อการกํากับและดูแลในพื้นที่ เชน ระดับ
อําเภอ และองคการบริหารสวนทองถิ่น เปนตน
โดยทั้ง 7 แผนงาน ประกอบดวย 12 กิจกรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร/แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
แผนงานที่ 1
กิจกรรมที่ 1 โครงการปรับปรุงพันธุเฮมพ
การปรับปรุงพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุ
แผนงานที่ 2
กิจกรรมที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม
วิจั ย และศึ ก ษาวิ ธี ก ารเขตกรรมเพื่ อ ของสายพันธุเฮมพในทองถิ่น
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ยุทธศาสตร/แผนงาน
เพิ่มผลผลิตเฮมพ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน

กิจกรรมที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติรักษา
แผนงานที่ 3
กิจกรรมที่ 4 โครงการวิจัยและพัฒนา
ด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการ เสนใย
แปรรูป
แผนงานที่ 4
กิจกรรมที่ 5 โครงการศึกษาตนทุนการผลิต
แผนงานด า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ ตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ
ดานการตลาดสินคาจากเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูก และการสรางมูลคาเพิ่ม

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แผนงานที่ 5
กิจกรรมที่ 6 สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใย การปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่นํา
ภายใตระบบควบคุม
รองและเครือขาย
กิจกรรมที่ 7 สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผู
ปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมสงเสริมสหกรณ
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมสงเสริมสหกรณ
กรมสงเสริมการเกษตร
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แผนงานที่ 6
แผนงานการพัฒนากระบวนการ
แปรรูปจากเสนใย

กิจกรรมที่ 8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
แปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ
กิจกรรมที่ 9 โครงการสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แผนงานที่ 7 การอํานวยการและ กิจกรรมที1่ 0 จัดประชุมคณะทํางานฯและ
ประสานงาน
คณะอนุฯ จังหวัด
กิจกรรมที่ 11 บูรณาการกิจกรรมและ
งบประมาณของแผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองฯ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กิจกรรมที่ 12 การประสานงานและติดตาม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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(7) สวนราชการรวมดําเนินงาน
(7.1) มูลนิธิโครงการหลวง
(7.2) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(7.3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(7.4) มหาวิทยาลัยแมโจ
(7.5) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
(7.6) สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดภาค 5 เชียงใหม
(7.7) สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(7.8) สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ
(7.9) ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(7.10) จังหวัดทหารบกเชียงใหม
(7.11) กองพลพัฒนาที่ 3
(7.12) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(7.13) สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
(7.14) องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(7.15) องคกรบริหารสวนตําบลขุนวาง
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(8) แผนปฏิบัติการโครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพบานทับเบิก ตําบลวังบาล อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ดานการศึกษาวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

1. แผนงานวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตเฮมพ
(1)โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและ
การปฏิบัติรักษา
2.แผนงานดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป

งบประมาณป พ.ศ.

เปาหมาย
2554-2555

2554

2555

รวม
งบประมาณ

รูปแบบ/แหง/
รายงาน

1/1/1

30,000

450,000

480,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ลวดลาย

3

-

150,000

150,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แหง

2

70,000

70,000

140,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

100,000

670,000

770,000

หนวยนับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

(2) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บ
เกี่ยว และการแปรรูปเสนใย
- พัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความ
หลากหลาย
3. แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาด
สินคาจากเฮมพ
(3) โครงการศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการ
ผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ

รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 1
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รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
2. การสงเสริมการปลูก
และพัฒนาเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม

งบประมาณป พ.ศ.

เปาหมาย
2554-2555

2554

2555

รวม
งบประมาณ

พื้นที่นํารอง/
เครือขาย

1/1

-

200,000

200,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

-ฝกอบรมและถายทอดความรูเกี่ยวกับเฮมพ

ราย

20

4,000

4,000

8,000

-การสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม

ไร

20

-

80,000

80,000

กลุม

4

-

300,000

300,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

-

80,000

80,000

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

หนวยนับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

4.แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใย
ภายใตระบบควบคุม
(4) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกเฮมพ
ภายใตระบบควบคุมในพื้นที่นํารองและเครือขาย

(5) สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกและแปรรูป
เสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ
(6) สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูกและแปรรูปเฮมพ
- แนะนําสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ
หลักการ และวิธีการสหกรณ

ครั้ง

4

- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมดําเนิน
กิจกรรม/ธุรกิจการผลิตและการตลาดในสหกรณ/
กลุมเกษตรกร/กลุมตางๆในชุมชนในรูปแบบของการ
สหกรณ
- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของคน
ในชุมชนโดยการสอดแทรกกระบวนการเรียนรู และ
การประยุกตแนวคิดในรูปแบบของการสหกรณ เขาไป
ในขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรม

กลุม

1

-

100,000

100,000

กรมสงเสริมสหกรณ และกรม
สงเสริมสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ

กิจกรรม

1

-

60,000

60,000

กรมสงเสริมสหกรณ และกรม
สงเสริมสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ
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กรมสงเสริมสหกรณ และกรม
สงเสริมสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

หนวยนับ

งบประมาณป พ.ศ.

เปาหมาย
2554-2555

2554

2555

รวม
งบประมาณ

5

-

110,000

110,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

5.แผนงานการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย
(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนา
คุณภาพเสนใยเฮมพ
(8) โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและตลาด
ผลิตภัณฑเฮมพ
- มีการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มี
รูปแบบทันสมัย
- แผนเตรียมความพรอมระบบบําบัดน้ําเสียใน
กระบวนการแชหมักและการยอมสี
-จํานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพของกลุมผูแปรรูป
เสนใยเฮมพดวยการตอยอดภูมิปญญาและการ
พัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ ตาม
มาตรฐานสากล
รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 2
4. ดานการบริหารจัดการ

กลุม

ผลิตภัณฑ/
พื้นที่
ระบบ/พื้นที่

1/1

-

110,000

110,000

1/1

-

100,000

100,000

ครั้ง

3

-

150,000

150,000

4,000

1,294,000

1,298,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

6. แผนงานอํานวยการและประสานงาน
(9) จัดประชุมคณะทํางานฯและคณะอนุฯ จังหวัด

ครั้ง/ป

2

-

100,000

100,000

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

(10) บูรณาการกิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ
พื้นที่นํารองฯ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ครั้ง/ป

2

-

100,000

100,000

หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

(11)การประสานงานและติดตามประเมินผลกาปฏิบัติงาน

ครั้ง/ป

2

-

400,000

400,000

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 4

-

600,000

600,000

รวมงบประมาณทั้งหมด

104,000

2,564,000

2,668,000
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รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

6-43

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

(8) แผนปฏิบัติการโครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพบานขุนวาง ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ดานการศึกษาวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณป พ.ศ.

2554-2555

2554

2555

รวม
งบประมาณ

สายพันธุ/
กิโลกรัม

2/300

175,000

750,000

925,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

พื้นที่

3

40,000

200,000

240,000

รูปแบบ/แหง

1/5

50,000

450,000

500,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ลวดลาย

3

-

150,000

150,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แหง

2

-

70,000

70,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

265,000

1,620,000

1,885,000

หนวยนับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1. แผนงานการปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ
(1) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุเฮมพ และขยายพันธุเฮมพ
2. แผนงานวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ
(2)โครงการศึกษาความเหมาะสมของสายพันธุเฮมพในทองถิ่น
(3)โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติรักษา
3.แผนงานดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป
(4) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปร
รูปเสนใย
- พัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย
4. แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ
(5) โครงการศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการ
แปรรูปเฮมพ
รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 1
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รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
2. การสงเสริมการปลูก
และพัฒนาเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณป พ.ศ.

2554-2555

2554

2555

รวม
งบประมาณ

พื้นที่นํารอง/
เครือขาย
ราย

1/8

40,000

900,000

940,000

50

10,000

10,000

20,000

ไร

70

80,000

200,000

280,000

กลุม

4

-

110,000

110,000

ครั้ง

4

-

80,000

80,000

กลุม

1

-

100,000

100,000

หนวยนับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง สวพส กอง
พัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
และศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง
จังหวัดเชียงใหม
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่
เฉพาะ และศูนยสงเสริม
การเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมสงเสริมสหกรณ และกรม
สงเสริมสหกรณจังหวัดเชียงใหม
กรมสงเสริมสหกรณ และกรม
สงเสริมสหกรณจังหวัดเชียงใหม

5.แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม

(6) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม
ในพื้นทีน่ ํารองและเครือขาย
-ฝกอบรมและถายทอดความรูเกี่ยวกับเฮมพ

-การสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม

(7) สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกและแปรรูปเสนใยและ
ผลิตภัณฑเฮมพ
- แนะนําสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณหลักการ และวิธีการ
สหกรณ
- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมดําเนิน
กิจกรรม/ธุรกิจการผลิตและการตลาดในสหกรณ/ กลุมเกษตรกร/กลุม
ตางๆในชุมชนในรูปแบบของการสหกรณ
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รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

4. ดานการบริหารจัดการ

งบประมาณป พ.ศ.

2554-2555

2554

2555

กิจกรรม

1

-

60,000

60,000

กลุม

5

-

110,000

110,000

ผลิตภัณฑ/
พื้นที่
ระบบ/
พื้นที่
ครั้ง

1/1

-

110,000

110,000

1/1

-

100,000

100,000

3

-

150,000

150,000

130,000

1,930,000

2,060,000

หนวยนับ

- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนโดยการ
สอดแทรกกระบวนการเรียนรู และการประยุกตแนวคิดในรูปแบบของ
การสหกรณ เขาไปในขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรม
6.แผนงานการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย
(8) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ
(9) โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ
- มีการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบทันสมัย
- แผนเตรียมความพรอมระบบบําบัดน้ําเสียในกระบวนการแชหมักและ
การยอมสี
-จํานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพของกลุมผูแปรรูปเสนใยเฮมพดวยการ
ตอยอดภูมิปญญาและการพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ ตาม
มาตรฐานสากล
รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 2
7. แผนงานอํานวยการและประสานงาน

เปาหมาย

รวม
งบประมาณ

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กรมสงเสริมสหกรณ
และกรมสงเสริมสหกรณจังหวัด
เชียงใหม
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

(10) จัดประชุมคณะทํางานฯและคณะอนุฯ จังหวัด

ครั้ง/ป

2

-

100,000

100,000

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

(11) บูรณาการกิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองฯ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(12) การประสานงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ครั้ง/ป

2

-

100,000

100,000

ครั้ง/ป

2

-

400,000

400,000

หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

395,000

600,000
4,150,000

600,000
4,545,000

รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 4
รวมงบประมาณทั้งหมด
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06.2.2 โครงการนํารองพื้นที่บานถ้ําเวียงแก ต. นาไรหลวง อ. สองแคว จ. นาน
(1) ความเปนมา
บานถ้ําเวียงแก ต. นาไรหลวง อ. สองแคว จ. นาน เปนชุมชนของชนเผามงที่มีประชากร
ประมาณ 1,440 คน คิดเปน 243 ครัวเรือน ซึ่งมีความตองการใชเสนใยเฮมพสําหรับใชในวิถีชีวิตและ
ประเพณีวัฒนธรรมชนเผา จึงไดเขารวมโครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุมใน
พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถึงปจจุบัน และอยูในเขตรับผิดชอบของโครงการขยายผล
โครงการหลวงถ้ําเวียงแก
(2) วัตถุประสงค
(2.1) เพื่ อ ส ง เสริ ม การปลู ก เฮมพ แ ก เ กษตรกรในพื้ น ที่ บ า นถ้ํ า เวี ย งแก ต. นาไร ห ลวง
อ. สองแคว จ. นาน เพื่อการปลูก แปรรูป ภายใตระบบการควบคุมของรัฐ
(2.2) เพื่อสรางความเชื่อมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพในพื้นที่จังหวัดนาน โดย
การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ
สภาพภูมิสังคมของชุมชน
(2.3) เพื่อทดสอบระบบการควบคุมการปลูกเฮมพ ตั้งแตขั้นตอนการขออนุญาต การบริหาร
จัดการ และการกํากับติดตามการปลูก การครอบครอง การเคลื่อนยายและการแปรรูป
(3) เปาหมาย
(3.1) สงเสริมการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม เพื่อใชประโยชนใช
สอยในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดครัวเรือน
(3.2) การบูรณาการแผนปฏิบัติการดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
ตางๆ ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ สอดคลองกับสภาพแวดลอมและภูมิสังคมบนพื้นที่สูงจังหวัดนาน
(4) ตัวชี้วัด
(4.1) เกษตรกรเขารวมโครงการโดยจัดตั้งเปนกลุม จํานวน 20 ราย
(4.2) พื้นที่ปลูกเฮมพ 20 ไร
(5) สภาพภูมิสังคม
(5.1) พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอน (Slope Complex) มีลักษณะเปนเนินเขา
และเทือกเขาสูงสลับซับซอน และบางสวนเปนพื้นที่ราบริมลําน้ํา มีระดับความสูง 722 MSL อุณหภูมิเฉลี่ย:
26.62 ºC (9.4 - 41.1 ºC) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,181.44 มม. พื้นที่สวนใหญของโครงการอยูในชั้น
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คุณภาพลุมน้ํา 2 คิดเปนรอยละ 49.65 ไดแกพื้นที่ที่อยูทางตอนกลาง จนถึงตอนใตของพื้นที่ มักพบเปน
ที่ตั้งของหมูบานและเปนพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ที่มีลักษณะเปนภูเขาสูง เปนแหลงตนน้ําของแมน้ํา ลํา
หวย โดยมากอยูในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A คิดเปนรอยละ 41.37
(5.2) มีการรวมกลุมในลักษณะของกลุมแมบาน กลุมสหกรณ กลุมเกษตรกร และกลุม
โครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพ จํานวน 12 ราย โดยมีอาชีพหลักคือ การเพาะปลูกไดแก ขาว
ขาวโพด ถั่วแขก รายไดเฉลี่ย 25,000-30,000 บาทตอครัวเรือนตอป ในดานแหลงเงินทุนมีกองทุนหมูบาน
(5.3) มีหนวยงานในพื้นที่ที่มีความพรอมในการสงเสริมและควบคุมการปลูกเฮมพ ไดแก
โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก
(5.4) ความพรอมของชุมชน มีกลุมผูผลิตเฮมพ ที่มีความรูในการปลูกและแปรรูปจากเสน
ใยเฮมพทั้งในรูปแบบการใชภูมิปญญาทองถิ่น และ การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม
(6) แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบดวย
4 แผนงาน 5 กิจกรรม ดังนี้
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ มี 1 กิจกรรม คือ การพัฒนาพันธุ
เฮมพที่มีปริมาณสาร THC ต่ํากวา 0.5 % มีผลผลิตเสนใย หรือปริมาณเมล็ดสูง และมีคุณภาพดี เพื่อ
นําไปสูการรับรองเปนพันธุเฮมพที่ดีและเหมาะสมสําหรับใชในการสงเสริมเกษตรกร และวิจัยวิธีการรักษา
พันธุ และการขยายพันธุเฮมพเพื่อการสงเสริมรวมทั้ง การพัฒนาเครื่องมือเพื่อทดสอบสาร THC ในไรนา
รวมทั้งกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการรับรองพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุของสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณ
สาร THC ต่ํา สําหรับการสงเสริมแกเกษตรกร
แผนงานที่ 2 การวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ มี 2 กิจกรรม โดย
กิจกรรมหลักจะเนนการสรางองคความรูที่เกี่ยวกับเฮมพและการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณสาร THC
และระดับความสูงของพื้นที่ที่แตกตางกัน และการศึกษาวิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวม โดยเปนการวิจัย
รวมกับเกษตรกรในแหลงผลิต เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกันทั้งนักวิจัยและผูปลูก
แผนงานที่ 3 ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การแปรรูป มี 1 กิจกรรม คือ การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย และกระบวนการทอผาใหมี
คุณภาพ ไดขนาดมาตรฐานและพัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย
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แผนงานที่ 4 ดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ มี 1 กิจกรรม
คือ การศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ประกอบดวย 2 แผนงาน 5 กิจกรรม ดังนี้
แผนงานที่ 5 สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม มี 3 กิจกรรม
โดยกิจกรรมหลักจะเนนการสงเสริม และพัฒนากลุมสหกรณ หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเฮมพ เพื่อเปน
การรวมกลุมขออนุญาตปลูก และผลิตเฮมพภายใตระบบควบคุมของรัฐ โดยการรับเมล็ดพันธุเฮมพเพื่อ
นํามาปลูกจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และหนวยงานที่
เกี่ยวของในการสนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ และกิจกรรมสงเสริมการปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑเฮมพภายใต
ระบบการควบคุมในพื้นที่นํารอง และพื้นที่เครือขาย
แผนงานที่ 6 การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย มี 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะ
เนนการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ เพื่อลดขั้นตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้ง
การปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งใน
ประเทศและต างประเทศ ตลอดจนการพั ฒนากระบวนการทอผ าเฮมพ ให ได ขนาดมาตรฐานและมี ความ
หลากหลาย สรางเครือขายผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อทําใหเกิดระบบการตลาดเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แผนงานที่ 7 การอํานวยการและประสานงาน มี 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการ
ประสานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหนวยงานในพื้นที่ เพื่อการกํากับและดูแลในพื้นที่ เชน ระดับ
อําเภอ และองคการบริหารสวนทองถิ่น เปนตน
โดยทั้ง 7 แผนงาน ประกอบดวย 13 กิจกรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร/แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
แผนงานที่ 1
กิจกรรมที่ 1 โครงการปรับปรุงพันธุเฮมพ
การปรับปรุงพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุ
แผนงานที่ 2
กิจกรรมที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม
วิจั ย และศึ ก ษาวิ ธี ก ารเขตกรรมเพื่ อ ของสายพันธุเฮมพในทองถิ่น
เพิ่มผลผลิตเฮมพ
กิจกรรมที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติรักษา
แผนงานที่ 3
กิจกรรมที่ 4 โครงการวิจัยและพัฒนา
ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป
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โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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ยุทธศาสตร/แผนงาน
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป เสนใย

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน

แผนงานที่ 4
กิจกรรมที่ 5 โครงการศึกษาตนทุนการผลิต สวพส.
แผนงานด า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ ตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ
ดานการตลาดสินคาจากเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูก และการสรางมูลคาเพิ่ม
แผนงานที่ 5
กิจกรรมที่ 6 สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใย การปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่นํา
ภายใตระบบควบคุม
รองและเครือขาย
กิจกรรมที่ 7 สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผู
ปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ

กิจกรรมที่ 8 สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูก
และแปรรูปเฮมพ
แผนงานที่ 6
แผนงานการพัฒนากระบวนการ
แปรรูปจากเสนใย

กิจกรรมที่ 9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
แปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ
กิจกรรมที่ 10 โครงการสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แผนงานที่ 7 การอํานวยการและ กิจกรรมที1่ 1 จัดประชุมคณะทํางานฯและ
ประสานงาน
คณะอนุฯ จังหวัด
กิจกรรมที่ 12 บูรณาการกิจกรรมและ
งบประมาณของแผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองฯ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมสงเสริมสหกรณ
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมสงเสริมสหกรณ
กรมสงเสริมการเกษตร
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมสงเสริมสหกรณ
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กิจกรรมที่ 13 การประสานงานและติดตาม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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(7) สวนราชการรวมดําเนินงาน
(7.1) มูลนิธิโครงการหลวง
(7.2) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(7.3) มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนานาน
(7.4) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
(7.5) สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดภาค 5 เชียงใหม
(7.6) สาธารณสุขจังหวัดนาน
(7.7) สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน
(7.8) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนาน
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(8) แผนปฏิบัติการโครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพบานถ้ําเวียงแก ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน
แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณป พ.ศ.

2554-2555

2554

2555

รวม
งบประมาณ

สายพันธุ/
กิโลกรัม

1/100

87,500

375,000

462,500

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

พื้นที่

3

30,000

150,000

180,000

รูปแบบ/แหง

1/5

50,000

450,000

500,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ลวดลาย

3

-

150,000

150,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แหง

2

-

70,000

70,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

167,500

1,195,000

1,362,500

หนวยนับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1. แผนงานการปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ
(1) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุเฮมพ และขยายพันธุเฮมพ

2. แผนงานวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ
(2)โครงการศึกษาความเหมาะสมของสายพันธุเฮมพในทองถิ่น
(3)โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติรักษา
3.แผนงานดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การแปรรูป
(4) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเสนใย
- พัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย
4. แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ
(5) โครงการศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูป
เฮมพ
รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 1
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เปาหมาย

งบประมาณป พ.ศ.

2554-2555

2554

พื้นที่นํารอง/
เครือขาย

1/3

-ฝกอบรมและถายทอดความรูเกี่ยวกับเฮมพ

ราย

-การสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม

2555

รวม
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

15,000

400,000

415,000

โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

40

8,000

8,000

16,000

โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ และศูนย
สงเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดนาน

ไร

40

20,000

140,000

160,000

โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ และศูนย
สงเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดนาน

กลุม

4

50,000

110,000

160,000

โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

- แนะนําสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณหลักการ และวิธีการสหกรณ

ครั้ง

4

-

80,000

80,000

- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมดําเนินกิจกรรม/ธุรกิจการผลิตและ
การตลาดในสหกรณ/ กลุมเกษตรกร/กลุมตางๆในชุมชนในรูปแบบของการ
สหกรณ
- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนโดยการสอดแทรก
กระบวนการเรียนรู และการประยุกตแนวคิดในรูปแบบของการสหกรณ เขาไปใน
ขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรม

กลุม

1

-

100,000

100,000

กรมสงเสริมสหกรณ และกรมสงเสริมสหกรณ
จังหวัดนาน
กรมสงเสริมสหกรณ และกรมสงเสริมสหกรณ
จังหวัดนาน

กิจกรรม

1

-

60,000

60,000

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

หนวยนับ

5.แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม
(6) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่นํา
รองและเครือขาย

(7) สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ
(8) สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูกและแปรรูปเฮมพ
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กรมสงเสริมสหกรณ และกรมสงเสริมสหกรณ
จังหวัดนาน
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แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

หนวยนับ

เปาหมาย

งบประมาณป พ.ศ.

2554-2555

2554

5

-

2555

รวม
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

110,000

110,000

โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

6.แผนงานการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย
(9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ

กลุม

(10) โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ

โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

- มีการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบทันสมัย

ผลิตภัณฑ/
พื้นที่

1/1

-

110,000

110,000

โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

- แผนเตรียมความพรอมระบบบําบัดน้ําเสียในกระบวนการแชหมักและการยอมสี

ระบบ/พื้นที่

1/1

-

110,000

110,000

โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

-จํานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพของกลุมผูแปรรูปเสนใยเฮมพดวยการตอยอด
ภูมิปญญาและการพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ ตามมาตรฐานสากล

ครั้ง

3

-

150,000

150,000

โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

93,000

1,378,000

1,471,000

รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 2
7. แผนงานอํานวยการและประสานงาน
(11) จัดประชุมคณะทํางานฯและคณะอนุฯ จังหวัด

ครั้ง/ป

2

-

100,000

100,000

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง.

(12) บูรณาการกิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองฯ กับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ครั้ง/ป

2

-

100,000

100,000

หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง.

(13) การประสานงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ครั้ง/ป

2

-

400,000

400,000

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง.

รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 4

-

600,000

600,000

รวมงบประมาณทั้งหมด

260,500

3,173,000

3,433,500
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6.2.3 โครงการนํารองพื้นที่บานพญาเลาอู ต.ตับเตา อ.เทิง จ.เชียงราย
(1) ความเปนมา
บานพญาเลาอู ต. ตับเตา อ. เทิง จ. เชียงราย เปนพื้นที่ทรงของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเฮมพ ตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา โดยทางศูนยสงเสริม
เกษตรที่สู ง จัง หวั ด เชี ย งราย (ดอยผาหมน ) ได มีก ารนํา เนิ น งานด า นการพั ฒ นาการปลู ก เฮมพเ พื่อ ให
สอดคลองกับความตองการใชสอยของชุมชนอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
(2) วัตถุประสงค
(2.1) เพื่อสงเสริมการปลูกเฮมพแกเกษตรกรในพื้นที่บานพญาเลาอู ต. ตับเตา อ. เทิ ง
จ. เชียงรายเพื่อการปลูก แปรรูป ภายใตระบบการควบคุมของรัฐ
(2.2) เพื่อสรางความเชื่อมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพในพื้นที่จังหวัดนาน โดย
การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ
สภาพภูมิสังคมของชุมชน
(2.3) เพื่อทดสอบระบบการควบคุมการปลูกเฮมพ ตั้งแตขั้นตอนการขออนุญาต การบริหาร
จัดการ และการกํากับติดตามการปลูก การครอบครอง การเคลื่อนยายและการแปรรูป
(3) เปาหมาย
(3.1) สงเสริมการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม เพื่อใชประโยชนใช
สอยในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดครัวเรือน
(3.2) การบูรณาการแผนปฏิบัติการดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
ตางๆ ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ สอดคลองกับสภาพแวดลอมและภูมิสังคมบนพื้นที่สูงจังหวัดนาน
(4) ตัวชี้วัด
(4.1) เกษตรกรเขารวมโครงการโดยจัดตั้งเปนกลุม จํานวน 25 ราย
(4.2) พื้นที่ปลูกเฮมพ 20 ไร
(5) สภาพภูมิสังคม
(5.1) สภาพพื้นที่สวนใหญเปนปาและภูเขาสลับซับซอน มีระดับความสูง 1,300 MSL
ลักษณะภูมิอากาศ ระหวางเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ ฤดูรอนระหวางเดือน มีนาคม-กลางเดือนมิถุนายน
ฤดูฝนชวงปลายมิถุนายน
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(5.2) มีการรวมกลุม ในลักษณะของกลุมแมบาน กลุมผาใยกัญชง กลุมเลี้ยงวัว กลุม
เครื่องเงิน กลุมกะหล่ําปลี กลุมเยาวชน ประชากร 760 คน 131 ครัวเรือน ประกอบดวยชนเผามง และอาขา
อาชีพหลัก ปลูกขาวไร กะหล่ําปลี ลิ้นจี่ อาชีพรอง รับจางทั่วไปทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาค
การเกษตร รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอป จํานวน 20,000 บาท แหลงเงินทุน กองทุนหมูบาน องคการ
บริหารสวนตําบล
(5.3) มีหนวยงานในพื้นที่ที่มีความพรอมในการสงเสริมและควบคุมการปลูกเฮมพ ไดแก
ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหมน
(5.4) ความพรอมของชุมชน มีกลุมผูผลิตเฮมพ ที่มีความรูในการปลูกและแปรรูปจากเสน
ใยเฮมพทั้งในรูปแบบการใชภูมิปญญาทองถิ่น
(6) แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบดวย
4 แผนงาน 5 กิจกรรม ดังนี้
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ มี 1 กิจกรรม คือ การพัฒนาพันธุ
เฮมพที่มีปริมาณสาร THC ต่ํากวา 0.5 % มีผลผลิตเสนใย หรือปริมาณเมล็ดสูง และมีคุณภาพดี เพื่อ
นําไปสูการรับรองเปนพันธุเฮมพที่ดีและเหมาะสมสําหรับใชในการสงเสริมเกษตรกร และวิจัยวิธีการรักษา
พันธุ และการขยายพันธุเฮมพเพื่อการสงเสริมรวมทั้ง การพัฒนาเครื่องมือเพื่อทดสอบสาร THC ในไรนา
รวมทั้งกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการรับรองพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุของสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณ
สาร THC ต่ํา สําหรับการสงเสริมแกเกษตรกร
แผนงานที่ 2 การวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ มี 2 กิจกรรม โดย
กิจกรรมหลักจะเนนการสรางองคความรูที่เกี่ยวกับเฮมพและการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณสาร THC
และระดับความสูงของพื้นที่ที่แตกตางกัน และการศึกษาวิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวม โดยเปนการวิจัย
รวมกับเกษตรกรในแหลงผลิต เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกันทั้งนักวิจัยและผูปลูก
แผนงานที่ 3 ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การแปรรูป มี 1 กิจกรรม คือ การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย และกระบวนการทอผาใหมี
คุณภาพ ไดขนาดมาตรฐานและพัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย
แผนงานที่ 4 ดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ มี 1 กิจกรรม
คือ การศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ประกอบดวย 2 แผนงาน 5 กิจกรรม ดังนี้
แผนงานที่ 5 ส ง เสริ ม เกษตรกรปลู ก เพื่ อ ผลิ ต เส น ใยภายใต ร ะบบควบคุ ม
มี 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการสงเสริม และพัฒนากลุมสหกรณ หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิต
เฮมพ เพื่อเปนการรวมกลุมขออนุญาตปลูก และผลิตเฮมพภายใตระบบควบคุมของรัฐ โดยการรับเมล็ด
พันธุเฮมพเพื่อนํามาปลูกจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ และกิจกรรมสงเสริมการปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑ
เฮมพภายใตระบบการควบคุมในพื้นที่นํารอง และพื้นที่เครือขาย
แผนงานที่ 6 การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย มี 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะ
เนนการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ เพื่อลดขั้นตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้ง
การปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งใน
ประเทศและต างประเทศ ตลอดจนการพั ฒนากระบวนการทอผ าเฮมพ ให ได ขนาดมาตรฐานและมี ความ
หลากหลาย สรางเครือขายผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อทําใหเกิดระบบการตลาดเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ ประกอบดวย 1 แผนงาน 3 กิจกรรม
ดังนี้
แผนงานที่ 7 การอํานวยการและประสานงาน มี 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการ
ประสานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหนวยงานในพื้นที่ เพื่อการกํากับและดูแลในพื้นที่ เชน ระดับ
อําเภอ และองคการบริหารสวนทองถิ่น เปนตน
โดยทั้ง 7 แผนงาน ประกอบดวย 13 กิจกรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร/แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
แผนงานที่ 1
กิจกรรมที่ 1 โครงการปรับปรุงพันธุเฮมพ
การปรับปรุงพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุ
แผนงานที่ 2
กิจกรรมที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม
วิจั ย และศึ ก ษาวิ ธี ก ารเขตกรรมเพื่ อ ของสายพันธุเฮมพในทองถิ่น
เพิ่มผลผลิตเฮมพ
กิจกรรมที่ 3 โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติรักษา
แผนงานที่ 3
กิจกรรมที่ 4 โครงการวิจัยและพัฒนา
ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป เสนใย
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โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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ยุทธศาสตร/แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
หนวยงาน
แผนงานที่ 4
กิจกรรมที่ 5 โครงการศึกษาตนทุนการผลิต โครงการหลวง
แผนงานด า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ ตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ดานการตลาดสินคาจากเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูก และการสรางมูลคาเพิ่ม
แผนงานที่ 5
กิจกรรมที่ 6 สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใย การปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่นํา
ภายใตระบบควบคุม
รองและเครือขาย
กิจกรรมที่ 7 สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผู
ปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ

กิจกรรมที่ 8 สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูก
และแปรรูปเฮมพ
แผนงานที่ 6
แผนงานการพัฒนากระบวนการ
แปรรูปจากเสนใย

กิจกรรมที่ 9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
แปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ
กิจกรรมที่ 10 โครงการสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แผนงานที่ 7 การอํานวยการและ กิจกรรมที1่ 1 จัดประชุมคณะทํางานฯและ
ประสานงาน
คณะอนุฯ จังหวัด
กิจกรรมที่ 12 บูรณาการกิจกรรมและ
งบประมาณของแผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองฯ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมสงเสริมสหกรณ
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมสงเสริมสหกรณ
กรมสงเสริมการเกษตร
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมสงเสริมสหกรณ
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กิจกรรมที่ 13 การประสานงานและติดตาม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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(7) สวนราชการรวมดําเนินงาน
(7.1) มูลนิธิโครงการหลวง
(7.2) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(7.3) ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหมน
(7.4) สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดภาค 5 เชียงใหม
(7.5) สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
(7.6) สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
(7.7) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงราย
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(8) แผนปฏิบัติการโครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพบานพญาเลาอู ตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ดานการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณป พ.ศ.

2554-2555

2554

2555

รวม
งบประมาณ

สายพันธุ/
กิโลกรัม

1/100

87,500

375,000

462,500

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

พื้นที่

3

30,000

150,000

180,000

รูปแบบ/
แหง

1/5

50,000

450,000

500,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ลวดลาย

3

-

150,000

150,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

แหง

2

-

70,000

70,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

167,500

1,195,000

1,362,500

หนวยนับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1. แผนงานการปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ
(1) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุเฮมพ และขยายพันธุเฮมพ
2. แผนงานวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ
(2)โครงการศึกษาความเหมาะสมของสายพันธุเฮมพในทองถิ่น
(3)โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติรักษา
3.แผนงานดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
และการแปรรูป
(4) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป
เสนใย
- พัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย
4. แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ
(5) โครงการศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปร
รูปเฮมพ

รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 1
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
2. การสงเสริมการปลูกและ
พัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

เปาหมาย

งบประมาณป พ.ศ.

2554-2555

2554

2555

รวม
งบประมาณ

พื้นที่นํา
รอง/
เครือขาย
ราย

1/6

30,000

700,000

730,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

50

10,000

10,000

20,000

ไร

40

-

160,000

160,000

(7) สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ

กลุม

4

-

110,000

160,000

โครงการหลวง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สงู กองพัฒนาการเกษตร
พื้นที่เฉพาะ และศูนยสงเสริม
การเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย
โครงการหลวง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สงู กองพัฒนาการเกษตร
พื้นที่เฉพาะ และศูนยสงเสริม
การเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

(8) สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูกและแปรรูปเฮมพ
- แนะนําสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณหลักการ และวิธีการสหกรณ

ครั้ง

4

-

80,000

80,000

ครั้ง

4

-

100,000

100,000

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

หนวยนับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

5.แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม
(6) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมใน
พื้นที่นํารองและเครือขาย
-ฝกอบรมและถายทอดความรูเกี่ยวกับเฮมพ

-การสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม

- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมดําเนินกิจกรรม/ธุรกิจการผลิต
และการตลาดในสหกรณ/ กลุมเกษตรกร/กลุมตางๆในชุมชนในรูปแบบ
ของการสหกรณ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

หนวยนับ

- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนโดยการ
สอดแทรกกระบวนการเรียนรู และการประยุกตแนวคิดในรูปแบบของการ
สหกรณ เขาไปในขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรม
6.แผนงานการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย
(9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ

กิจกรรม

25 กลุม

เปาหมาย

งบประมาณป พ.ศ.

2554-2555
1

2554
-

2555
60,000

-

110,000

5

รวม
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

60,000

กรมสงเสริมสหกรณ และกรมสงเสริม
สหกรณจังหวัดเชียงราย

110,000

(10) โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ
- มีการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบทันสมัย

4. ดานการบริหารจัดการ

- แผนเตรียมความพรอมระบบบําบัดน้ําเสียในกระบวนการแชหมักและ
การยอมสี
-จํานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพของกลุมผูแปรรูปเสนใยเฮมพดวยการ
ตอยอดภูมิปญญาและการพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ ตาม
มาตรฐานสากล
รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 2
7. แผนงานอํานวยการและประสานงาน

ผลิตภัณฑ/
พื้นที่
ระบบ/
พื้นที่
ครั้ง

1/1

-

110,000

110,000

1/5

-

100,000

100,000

3

-

150,000

150,000

40,000

1,690,000

1,730,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

(11) จัดประชุมคณะทํางานฯและคณะอนุฯ จังหวัด

ครั้ง/ป

2

-

50,000

50,000

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง.

(12) บูรณาการกิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองฯ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(13) การประสานงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 4
รวมงบประมาณทั้งหมด

ครั้ง/ป

2

-

50,000

50,000

ครั้ง/ป

2

207,500

400,000
500,000
3,335,000

400,000
500,000
3,542,500

หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง.
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6.2.4 โครงการนํารองพื้นที่บานใหมคีรีราษฎร และบานใหมยอดคีรี ต. คีรีราษฎร อ. พบพระ
จ. ตาก
(1) ความเปนมา
บ า นใหม คี รี ร าษฎร และบ า นใหม ย อดคี รี ต. คี รี ร าษฎร อ. พบพระ จ. ตาก เป น พื้ น ที่
รับผิ ด ชอบของศู น ยศิล ปาชี พ ได มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการพั ฒ นาการปลูก เฮมพเ พื่ อให สอดคลอ งกั บ
ความตองการใชสอยของชุมชนอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
(2) วัตถุประสงค
(2.1) เพื่ อสง เสริมการปลู กเฮมพแกเกษตรกรในพื้น ที่บา นใหม คีรีราษฎร และบ านใหม
ยอดคีรี ต. คีรีราษฎร อ. พบพระ จ. ตาก เพื่อการปลูก แปรรูป ภายใตระบบการควบคุมของรัฐ
(2.2) เพื่อสรางความเชื่อมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพในพื้นที่จังหวัดนาน โดย
การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ
สภาพภูมิสังคมของชุมชน
(2.3) เพื่อทดสอบระบบการควบคุมการปลูกเฮมพ ตั้งแตขั้นตอนการขออนุญาต การบริหาร
จัดการ และการกํากับติดตามการปลูก การครอบครอง การเคลื่อนยายและการแปรรูป
(3) เปาหมาย
(3.1) สงเสริมการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม เพื่อใชประโยชนใช
สอยในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดครัวเรือน
(3.2) การบูรณาการแผนปฏิบัติการดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
ตางๆ ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ สอดคลองกับสภาพแวดลอมและภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
(4) ตัวชี้วัด
(4.1) เกษตรกรเขารวมโครงการโดยจัดตั้งเปนกลุม จํานวน 30 ราย
(4.2) พื้นที่ปลูกเฮมพ 50 ไร
(5) สภาพภูมิสังคม
(5.1) ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูง ประกอบดวยปาโปรง มีระดับระดับความสูง 548830 MSL ฤดูหนาวเดือน ต.ค.- ก.พ. อากาศหนาวจัดเดือน ธ.ค. – ม.ค. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย : 1,500-2,000
มม. อยูในเขตแมน้ําเมยตอนบน พื้นที่ลุมน้ําสาละวิน ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 4 สวนใหญจะเปนดินรวนสี
น้ําตาลเขมปนเทา ดินลางมีลักษณะรวนเหนียวปนทราย บางสวนลักษณะเนื้อดินเปนดินเหนียว
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(5.2) การรวมกลุมภายในชุมชน ไดแก กลุมแมบาน และกลุมการเกษตร อาชีพหลัก : ปลูก
ขาวไร (เก็บไวบริโภคเองในครัวเรือนทั้งหมด) ปลูกมะเขือเทศ พริกผักกาดขาว ขาวโพด มันฝรั่ง รายได
เฉลี่ย : ประมาณ 50,000 บาทตอครัวเรือนตอป แหลงเงินทุน : กองทุนหมูบาน กขคจ ธนาคารเพื่อ
การเกษตร
(5.3) มีหนวยงานในพื้นที่ที่มีความพรอมในการสงเสริมและควบคุมการปลูกเฮมพ ไดแก
ศูนยศิลปาชีพ และองคการบริหารสวนตําบลคีรีราษฎร
(5.4) ความพรอมของชุมชน มีกลุมผูผลิตเฮมพ ที่มีความรูในการปลูกและแปรรูปจากเสน
ใยเฮมพทั้งในรูปแบบการใชภูมิปญญาทองถิ่น และมีตลาดเพื่อจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ
(6) แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบดวย
2 แผนงาน 3 กิจกรรม ดังนี้
แผนงานที่ 1 การวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ มี 1 กิจกรรม โดย
กิจกรรมหลักจะเนนการสรางองคความรูที่เกี่ยวกับเฮมพและการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณสาร THC
และระดับความสูงของพื้นที่ที่แตกตางกัน และการศึกษาวิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวม โดยเปนการวิจัย
รวมกับเกษตรกรในแหลงผลิต เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกันทั้งนักวิจัยและผูปลูก
แผนงานที่ 2 ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การแปรรูป มี 1 กิจกรรม คือ การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย และกระบวนการทอผาใหมี
คุณภาพ ไดขนาดมาตรฐานและพัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย
แผนงานที่ 3 ดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ มี 1 กิจกรรม
คือ การศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ประกอบดวย 2 แผนงาน 5 กิจกรรม ดังนี้
แผนงานที่ 4 สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม มี 3 กิจกรรม โดย
กิจกรรมหลักจะเนนการสงเสริม และพัฒนากลุมสหกรณ หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเฮมพ เพื่อเปนการ
รวมกลุมขออนุญาตปลูก และผลิตเฮมพภายใตระบบควบคุมของรัฐ โดยการรับเมล็ดพันธุเฮมพเพื่อนํามา
ปลูกจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ในการสนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ และกิจกรรมสงเสริมการปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑเฮมพภายใตระบบ
การควบคุมในพื้นที่นํารอง และพื้นที่เครือขาย
แผนงานที่ 5 การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย มี 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะ
เนนการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ เพื่อลดขั้นตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้ง
การปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งใน
ประเทศและต างประเทศ ตลอดจนการพั ฒนากระบวนการทอผ าเฮมพ ให ได ขนาดมาตรฐานและมี ความ
หลากหลาย สรางเครือขายผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อทําใหเกิดระบบการตลาดเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ ประกอบดวย 1 แผนงาน 3 กิจกรรม
ดังนี้
แผนงานที่ 6 การอํานวยการและประสานงาน มี 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการ
ประสานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหนวยงานในพื้นที่ เพื่อการกํากับและดูแลในพื้นที่ เชน ระดับ
อําเภอ และองคการบริหารสวนทองถิ่น เปนตน
โดยทั้ง 6 แผนงาน ประกอบดวย 11 กิจกรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร/แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
แผนงานที่ 1
กิจกรรมที่ 1 โครงการวิจัยและพัฒนา
วิจั ย และศึ ก ษาวิ ธี ก ารเขตกรรมเพื่ อ เทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติรักษา
เพิ่มผลผลิตเฮมพ
แผนงานที่ 2
กิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนา
ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป เสนใย
แผนงานที่ 3
กิจกรรมที่ 3 โครงการศึกษาตนทุนการผลิต
แผนงานด า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ ตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ
ดานการตลาดสินคาจากเฮมพ

หนวยงาน
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูก และการสรางมูลคาเพิ่ม
แผนงานที่ 4
กิจกรรมที่ 4 สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใย การปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่นํา
ภายใตระบบควบคุม
รองและเครือขาย
กิจกรรมที่ 5 สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผู
ปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ
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ยุทธศาสตร/แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 6 สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูก
และแปรรูปเฮมพ
แผนงานที่ 5
แผนงานการพัฒนากระบวนการ
แปรรูปจากเสนใย

กิจกรรมที่ 7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
แปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ
กิจกรรมที่ 8 โครงการสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แผนงานที่ 6
กิจกรรมที่ 9 จัดประชุมคณะทํางานฯและ
การอํานวยการและประสานงาน
คณะอนุฯ จังหวัด
กิจกรรมที่ 10 บูรณาการกิจกรรมและ
งบประมาณของแผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองฯ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

หนวยงาน
กรมสงเสริมสหกรณ
กรมสงเสริมการเกษตร
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมสงเสริมสหกรณ
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กิจกรรมที่ 11 การประสานงานและติดตาม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

(7) สวนราชการรวมดําเนินงาน
(7.1) มูลนิธิโครงการหลวง
(7.2) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(7.3) สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดภาค 5 เชียงใหม
(7.4) สาธารณสุขจังหวัดตาก
(7.5) ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดตาก
(7.6) สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก
(7.7) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตาก
(7.8) ศูนยศิลปาชีพ
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(8) แผนปฏิบัติการโครงการนํารองสงเสริมการปลูกเฮมพบานใหมคีรีราษฎร และบานใหมยอดคีรี ต. คีรีราษฎร อ. พบพระ จ. ตาก

ยุทธศาสตรการพัฒนา

1. ดานการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

หนวยนับ

เปาหมาย
2554-2555

งบประมาณป พ.ศ.

2554

2555

รวม
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

1. แผนงานวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ
(1)โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติรักษา

รูปแบบ/แหง/
รายงาน

1/1/1

50,000

450,000

500,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง

ลวดลาย

3

-

150,000

150,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง

แหง

2

-

70,000

70,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง

50,000

670,000

720,000

2.แผนงานดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว และการแปรรูป
(2) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการ
แปรรูปเสนใย
- พัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย
3. แผนงานดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ
(3) โครงการศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและ
การแปรรูปเฮมพ
รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 1
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

2. การสงเสริมการปลูกและ
พัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

หนวยนับ

เปาหมาย
2554-2555

งบประมาณป พ.ศ.

2554

2555

รวม
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

4.แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบ
ควบคุม
(4) สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกเฮมพภายใตระบบ
ควบคุมในพื้นที่นํารองและเครือขาย

พื้นที่นํารอง/
เครือขาย

1/9

-

1,000,000

1,000,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง

-ฝกอบรมและถายทอดความรูเกี่ยวกับเฮมพ

ราย

50

10,000

10,000

20,000

-การสงเสริมการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม

ไร

50

-

200,000

200,000

(5) สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกและแปรรูปเสนใยและ
ผลิตภัณฑเฮมพ
(6) สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูกและแปรรูปเฮมพ

กลุม

4

-

110,000

110,000

โครงการหลวง สถาบันวิจัย
และพัมนาพื้นที่สงู ส กอง
พัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
และศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง
จังหวัดตาก
โครงการหลวง สถาบันวิจัย
และพัมนาพื้นที่สงู กอง
พัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
และศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง
จังหวัดตาก
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง

- แนะนําสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณหลักการ และวิธีการ
สหกรณ

ครั้ง

4

-

80,000

80,000
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กรมสงเสริมสหกรณ และกรม
สงเสริมสหกรณจังหวัดตาก
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

หนวยนับ

- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมดําเนินกิจกรรม/ธุรกิจการผลิตและ
การตลาดในสหกรณ/ กลุมเกษตรกร/กลุมตางๆในชุมชนในรูปแบบของการสหกรณ
- จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนโดย
การสอดแทรกกระบวนการเรียนรู และการประยุกตแนวคิดใน
รูปแบบของการสหกรณ เขาไปในขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรม

เปาหมาย
2554-2555

งบประมาณป พ.ศ.

2554

2555

รวม
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

กลุม

1

-

100,000

100,000

กรมสงเสริมสหกรณ และกรม
สงเสริมสหกรณจังหวัดตาก

กิจกรรม

1

-

60,000

60,000

กรมสงเสริมสหกรณ และกรม
สงเสริมสหกรณจังหวัดตาก

กลุม

5

-

110,000

110,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง

ผลิตภัณฑ/พื้นที่

1/1

-

110,000

110,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง

ระบบ/ พื้นที่

1/1

-

100,000

100,000

ครั้ง

3

-

150,000

150,000

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง

10,000

2,030,000

2,040,000

5.แผนงานการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย
(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใย
เฮมพ
(8) โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ
- มีการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบ
ทันสมัย
- แผนเตรียมความพรอมระบบบําบัดน้ําเสียในกระบวนการแชหมัก
และการยอมสี
-จํานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพของกลุมผูแปรรูปเสนใยเฮมพ
ดวยการตอยอดภูมิปญญาและการพัฒนาความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ ตามมาตรฐานสากล
รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 2
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

4. ดานการบริหารจัดการ

แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม

หนวยนับ

เปาหมาย
2554-2555

งบประมาณป พ.ศ.

2554

2555

รวม
งบประมาณ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

6. แผนงานอํานวยการและประสานงาน
(9) จัดประชุมคณะทํางานฯและคณะอนุฯ จังหวัด

ครั้ง/ป

2

-

100,000

100,000

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

(10) บูรณาการกิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการพื้นที่นํา
รองฯ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ครั้ง/ป

2

-

100,000

100,000

หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

(11) การประสานงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ครั้ง/ป

2

-

400,000

400,000

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 4

-

600,000

600,000

รวมงบประมาณทั้งหมด

60,000

3,300,000

3,360,000
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6.2.5 โครงการนํารองพื้นที่บานทับเบิก หมูที่ 14 ต.วังบาล อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ
(1) ความเปนมา
บ า นทั บ เบิ ก หมู ที่ 14 ต.วั ง บาล อ.หล ม เก า จ.เพชรบู ร ณ ในพื้ น ที่ ยั ง ไม มี ห น ว ยงาน
รับผิดชอบเรื่อง การพัฒนาการปลูกเฮมพ แตมีหนวยวิจัยเกษตรที่สูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ
(2) วัตถุประสงค
(2.1) เพื่ อ ส ง เสริ ม การปลู ก เฮมพ แ ก เ กษตรกรในพื้ น ที่ บ า นทั บ เบิ ก หมู ที่ 14 ต.วั ง บาล
อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ เพื่อการปลูก แปรรูป ภายใตระบบการควบคุมของรัฐ
(2.2) เพื่อสรางความเชื่อมโยงของการดําเนินงานพัฒนาเฮมพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ
โดยการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลอง
กับสภาพภูมิสังคมของชุมชน
(2.3) เพื่อทดสอบระบบการควบคุมการปลูกเฮมพ ตั้งแตขั้นตอนการขออนุญาต การบริหาร
จัดการ และการกํากับติดตามการปลูก การครอบครอง การเคลื่อนยายและการแปรรูป
(3) เปาหมาย
(3.1) สงเสริมการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม เพื่อใชประโยชนใช
สอยในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดครัวเรือน
(3.2) การบูรณาการแผนปฏิบัติการดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
ตางๆ ทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ สอดคลองกับสภาพแวดลอมและภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
(4) ตัวชี้วัด
(4.1) เกษตรกรเขารวมโครงการโดยจัดตั้งเปนกลุม จํานวน 20 ราย
(4.2) พื้นที่ปลูกเฮมพ 20 ไร
(5) สภาพภูมิสังคม
(5.1) สภาพพื้นที่สวนใหญเปนปาและภูเขาสลับซับซอน มีระดับความสูง 1,500 MSL
อุณหภูมิเฉลี่ย: ประมาณ 25. ºC อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ 5 ºC อากาศหนาวจัดชวงเดือน ธ.ค. – ก.พ.
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,137.64 มม. แหลงน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญในพื้นที่ มีลําหวยและลําธารตาง ๆ
มากมาย มีตนน้ําที่สําคัญคือ ดอยผาดํา ดอยผานอย ดินลึกปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดิน
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รว น สี น้ํา ตาลถึ ง สี น้ํา ตาลเข ม หรือ สีน้ํา ตาลปนเทาเขม ปฏิ กิ ริ ย าดิ น เป น กรดจั ด ถึ ง เปน กรดปานกลาง
(pH 5.5-7.0) ดินลางตอนบนเปนดินรวนเหนียวปนทรายถึงดินรวนปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย
(5.2) การรวมกลุมภายในชุมชน ไดแก กลุมแมบาน และกลุมการเกษตร อาชีพหลัก ปลูก
ขาวไร (เก็บไวบริโภคเองในครัวเรือนทั้งหมด) ปลูกมะเขือเทศ พริกผักกาดขาว ขาวโพด มันฝรั่ง รายได
เฉลี่ย ประมาณ 50,000 บาทตอครัวเรือนตอป แหลงเงินทุน กองทุนหมูบาน กขคจ ธนาคารเพื่อการเกษตร
(5.3) มีหนวยงานในพื้นที่ที่มีความพรอมในการสงเสริมและควบคุมการปลูกเฮมพ ไดแก
ศูนยศิลปาชีพ และองคการบริหารสวนตําบลคีรีราษฎร
(5.4) ความพรอมของชุมชน มีกลุมผูผลิตเฮมพ ที่มีความรูในการปลูกและแปรรูปจากเสน
ใยเฮมพทั้งในรูปแบบการใชภูมิปญญาทองถิ่น และมีตลาดเพื่อจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ
(6) แผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประกอบดวย
2 แผนงาน 3 กิจกรรม ดังนี้
แผนงานที่ 1 การวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ มี 1 กิจกรรม โดย
กิจกรรมหลักจะเนนการสรางองคความรูที่เกี่ยวกับเฮมพและการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณสาร THC
และระดับความสูงของพื้นที่ที่แตกตางกัน และการศึกษาวิธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวม โดยเปนการวิจัย
รวมกับเกษตรกรในแหลงผลิต เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนารวมกันทั้งนักวิจัยและผูปลูก
แผนงานที่ 2 ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การแปรรูป มี 1 กิจกรรม คือ การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย และกระบวนการทอผาใหมี
คุณภาพ ไดขนาดมาตรฐานและพัฒนาลวดลายผืนผาทอเฮมพใหมีความหลากหลาย
แผนงานที่ 3 ดานการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาจากเฮมพ มี 1 กิจกรรม คือ
การศึกษาตนทุนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ประกอบดวย 2 แผนงาน 5 กิจกรรม ดังนี้
แผนงานที่ 4 สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม มี 3 กิจกรรม
โดยกิจกรรมหลักจะเนนการสงเสริม และพัฒนากลุมสหกรณ หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเฮมพ เพื่อเปน
การรวมกลุมขออนุญาตปลูก และผลิตเฮมพภายใตระบบควบคุมของรัฐ โดยการรับเมล็ดพันธุเฮมพเพื่อ
นํามาปลูกจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และหนวยงานที่
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เกี่ยวของในการสนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ และกิจกรรมสงเสริมการปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑเฮมพภายใต
ระบบการควบคุมในพื้นที่นํารอง และพื้นที่เครือขาย
แผนงานที่ 5 การพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใย มี 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะ
เนนการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ เพื่อลดขั้นตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้ง
การปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งใน
ประเทศและต างประเทศ ตลอดจนการพั ฒนากระบวนการทอผ าเฮมพ ให ได ขนาดมาตรฐานและมี ความ
หลากหลาย สรางเครือขายผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อทําใหเกิดระบบการตลาดเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการประกอบดวย 1 แผนงาน 3 กิจกรรม
ดังนี้
แผนงานที่ 6 การอํานวยการและประสานงาน มี 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการ
ประสานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหนวยงานในพื้นที่ เพื่อการกํากับและดูแลในพื้นที่ เชน ระดับ
อําเภอ และองคการบริหารสวนทองถิ่น เปนตน
โดยทั้ง 6 แผนงาน ประกอบดวย 11 กิจกรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร/แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
แผนงานที่ 1
กิจกรรมที่ 1 โครงการวิจัยและพัฒนา
วิจั ย และศึ ก ษาวิ ธี ก ารเขตกรรมเพื่ อ เทคโนโลยีการปลูกและการปฏิบัติรักษา
เพิ่มผลผลิตเฮมพ
แผนงานที่ 2
กิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนา
ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป เสนใย
แผนงานที่ 3
กิจกรรมที่ 3 โครงการศึกษาตนทุนการผลิต
แผนงานด า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ ตลอดหวงโซการผลิตเสนใยและการแปรรูปเฮมพ
ดานการตลาดสินคาจากเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูก และการสรางมูลคาเพิ่ม
แผนงานที่ 4
กิจกรรมที่ 4 สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
สงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใย การปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมในพื้นที่นํา
ภายใตระบบควบคุม
รองและเครือขาย
กิจกรรมที่ 5 สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผู
ปลูกและแปรรูปเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ
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โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมสงเสริมสหกรณ
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมสงเสริมสหกรณ
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ยุทธศาสตร/แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 สงเสริมกิจกรรมสหกรณผูปลูก
และแปรรูปเฮมพ

แผนงานที่ 5
แผนงานการพัฒนากระบวนการ
แปรรูปจากเสนใย

กิจกรรมที่ 7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
แปรรูปและพัฒนาคุณภาพเสนใยเฮมพ
กิจกรรมที่ 8 โครงการสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑและตลาดผลิตภัณฑเฮมพ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แผนงานที่ 6
กิจกรรมที่ 9 จัดประชุมคณะทํางานฯและ
การอํานวยการและประสานงาน
คณะอนุฯ จังหวัด
กิจกรรมที่ 10 บูรณาการกิจกรรมและ
งบประมาณของแผนปฏิบัติการพื้นที่นํารองฯ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

หนวยงาน
กรมสงเสริมการเกษตร
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กรมสงเสริมสหกรณ
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
โครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กิจกรรมที่ 11 การประสานงานและติดตาม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

(7) สวนราชการรวมดําเนินงาน
(7.1) มูลนิธิโครงการหลวง
(7.2) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(7.3) หนวยวิจัยเกษตรที่สูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(7.4) ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ
(7.5) สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดภาค 5 เชียงใหม
(7.6) สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ
(7.7) สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ
(7.8) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ
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บทที่ 7
บทสรุปและขอเสนอแนะของแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557)
โครงการจัดทํา ยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาเฮมพบ นพื้น ที่สูง ภาคเหนือเป น การศึ ก ษารวบรวมและ
สังเคราะหผลการวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ การปลูกและการแปรรูปเฮมพ ตลอดจนศักยภาพของพื้นที่ในการ
สงเสริมการปลูกเฮมพเพื่อเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบน
พื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557) ซึ่งเปนภารกิจตอเนื่องจากการที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรายงานผลการศึกษาและแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูก
เฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552-2556) ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได มี ม ติเ ห็ น ชอบเมื่ อวั น ที่ 22 กั น ยายน 2552 และมอบหมายให สํา นัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการปลูกเฮมพเปน
พืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
ผลการศึ ก ษาตามโครงการดั ง กล า วฯ เน น การกํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาเฮมพ บ นพื้ น ที่ สู ง
ภาคเหนือไปสูการวางแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ภายใตแผนยุทธศาสตรการสงเสริม
การปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552-2556) มีเปาหมายในการสนับสนุนการ
ปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อการสงเสริมการปลูกเฮมพเชิงการคาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มรายได
ใหเกษตรกรในประเทศไทย และมีขอยุทธศาสตรรวม 4 ดานหลัก ไดแก
1. ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
2. ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกและการสรางมูลคาเพิ่ม
3. ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือระหวางประเทศ
4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
นอกจากนี้ ไดมีการศึกษาศักยภาพของพื้นที่บนพื้นที่สูง เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาเฮพมในพื้นที่นํารอง โดยจะมีการดําเนินการขออนุญาตการเพาะปลูกเฮมพภายใตการควบคุมเพื่อ
เปนการนํารองกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาเฮมพใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ซึ่งในครั้งนี้ไดกําหนดไว
5 จังหวัด ไดแก เชียงใหม นาน เชียงราย ตาก และเพชรบูรณ โดยพิจารณาจาก (1) พื้นที่มีระดับความสูง
และสภาพอากาศที่สงผลตอปริมาณ THC ในตนเฮมพ (2) พื้นที่ที่ชุมชนมีความพรอมในการปลูก และ (3)
พื้นที่ที่หนวยงานตางๆ มีความพรอมในการใหการสงเสริมและควบคุม
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7.1 เปาหมายในการดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงที่มีการจัดทําทั้งในสวนของภาพรวมและ
พื้นที่นํารอง ภายใตการศึกษานี้มีเปาหมายสําคัญสรุปไดดังนี้
7.1.1 เกษตรกรเขารวมโครงการโดยจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนจํานวน 25 กลุม มีการดําเนินงาน
ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม แผนงานสงเสริมเกษตรกร
ปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม โดยกิจกรรมหลักจะเนนการสงเสริม และพัฒนากลุมสหกรณ
หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเฮมพ เพื่อเปนการรวมกลุมขออนุญาตปลูก และผลิตเฮมพภายใตระบบ
ควบคุมของรัฐ
7.1.2 ฝกอบรมและถายทอดความรูเกี่ยวกับเฮมพแกเกษตรกรจํานวน 210 ราย ดําเนินงานภายใต
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูก
เพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม โดยการฝกอบรม ทดสอบ สาธิต และดูงานการพัฒนากระบวนการ
แปรรูปจากเสนใยใหมีคุณภาพ ลดขั้นตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้งการปรับปรุงและออกแบบ
ผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทอผาเฮมพใหไดขนาดมาตรฐานและมีความหลากหลาย สรางเครือขาย
ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อทําใหเกิดระบบการตลาดเฮมพ
7.1.3 พื้นที่ปลูกเฮมพ จํานวน 240 ไร ดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมการปลูก
และพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม แผนงานสงเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบควบคุม โดยการ
สนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพ และกิจกรรมสงเสริมการปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑ
เฮมพภายใตระบบการควบคุมในพื้นที่นํารอง และพื้นที่เครือขาย เฉลี่ยพื้นที่ปลูกตอคน 1-2 งาน
7.1.4 โครงการวิจัยเทคโนโลยีการขยายพันธุเฮมพ และผลิตเมล็ดพันธุเฮมพ จํานวน 4 สายพันธุ
500 กิโลกรัม ดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่ 1 ดานการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี แผนงานการ
ปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ การพัฒนาพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ต่ํากวา 0.5 % มีผลผลิตเสนใย
หรือปริมาณเมล็ดสูง และมีคุณภาพดี เพื่อนําไปสูการรับรองเปนพันธุเฮมพที่ดีและเหมาะสมสําหรับใชใน
การสงเสริมเกษตรกร และวิจัยวิธีการรักษาพันธุ และการขยายพันธุเฮมพเพื่อการสงเสริมรวมทั้ง การ
พัฒนาเครื่องมือเพื่อทดสอบสาร THC ในไรนา รวมทั้งกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการรับรองพันธุ และ
ผลิตเมล็ดพันธุของสายพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ต่ํา สําหรับการสงเสริมแกเกษตรกรในจังหวัด
เชียงใหมมีการขยายสายพันธุจํานวน 2 สายพันธุ 250 กิโลกรัม นาน 1 สายพันธุ 125 กิโลกรัม เชียงราย 1
สายพันธุ 125 กิโลกรัม
7-2

รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ

7.2 ผลประโยชนของการดําเนินการ
แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง เปนกรอบแนวทางที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเฮมพภายใตระบบ
การควบคุม ซึ่งจะสงผลประโยชนตอทั้งเกษตรกร การพัฒนาสายพันธุ และการพัฒนากลไกการกํากับดูแล
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนําไปสูการผลักดันในเชิงพาณิชยในระยะตอไปได ทั้งนี้ ประโยชนที่จะ
ไดรับจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สรุปได ดังนี้
7.2.1 เกษตรกรผูเขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่ 2
ดานการสงเสริมการปลูกและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มซึ่งเกษตรกรมีรายไดเพิ่มจากการรวมกลุมเพื่อ
ดําเนินการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใยเนนการพัฒนากระบวนการแปรรูปจากเสนใยใหมคี ณ
ุ ภาพ
เพื่อลดขั้นตอน และลดระยะเวลาในการผลิต รวมทั้งการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑจากเฮมพ ที่มี
รูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนา
กระบวนการทอผาเฮมพใหไดขนาดมาตรฐานและมีความหลากหลาย สรางเครือขายผูผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑเฮมพ เพื่อทําใหเกิดระบบการตลาดเฮมพ
7.2.2 การพัฒนาสายพันธุที่เหมาะสม การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จะชวยใหเกิดการ
พัฒนาสายพันธุเฮมพที่เหมาะสมตอพื้นที่และมีปริมาณสาร THC ต่ํา เพื่อสงเสริมแกเกษตรกร โดยการวิจัย
และศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพเนนการสรางองคความรูที่เกี่ยวกับเฮมพและการศึกษา
ความสัมพันธระหวางปริมาณสาร THC และระดับความสูงของพื้นที่ที่แตกตางกัน และการศึกษาวิธีการ
ปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเฮมพในสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้ง
การศึกษาวิจัยเชิงสาธิตแบบมีสวนรวม โดยเปนการวิจัยรวมกับเกษตรกรในแหลงผลิต เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูและพัฒนารวมกันทั้งนักวิจัยและผูปลูก
7.2.3 การพัฒนาระบบการควบคุมดูแล โดยจะมีการพัฒนาตนแบบระบบควบคุม กํากับ ติดตาม
และประเมินผลการปลูกเฮมพ โดยการประมวลผลจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบน
พื้นที่สูงภาคเหนือในระยะ 2 ป (พ.ศ.2554-2555) จากนั้นจึงจัดทําตนแบบระบบควบคุม กํากับ ติดตาม
และประเมินผลการปลูกเฮมพเพื่อดําเนินการในพื้นที่มีศักยภาพในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2557) ตอไป
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7.3 ป จ จั ย และเงื่ อ นไขความสํ า เร็ จ ของแผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาเฮมพ บ นพื้ น ที่ สู ง ภาคเหนื อ
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557)
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553-2557)ให
เกิดความสําเร็จตองอาศัยปจจัย และเงื่อนไขในการดําเนินงาน ดังนี้
7.3.1 งบประมาณดําเนินการแผนพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.25532557) ที่ไดรับการสนับสนุนเพื่อการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
7.3.2 การบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ป (พ.ศ.25532557) เนื่องจากการดําเนินงานที่ผานมาของแตละหนวยงานไดดําเนินงานพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงโดย
ดําเนินงานตามภาระหนาที่ของหน วยงานตนเองซึ่งบางภารกิ จไดมีการดําเนินงานเสริมใหอีก ภารกิ จ
ดําเนินงานลุลวงไปไดดีจึงเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะใหแตละหนวยงานเขามาดําเนินงานรวมกันเพือ่ ใหเกิดการ
พัฒนาเฮมพรวมกัน
7.3.3 การปรับปรุ งกฎหมายใหเ อื้อประโยชนตอการดําเนิ นงานพัฒนาเฮมพ โดยปรับปรุง
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 แกไขในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.
2539) เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 โดยให
ปรับแกใหระบุเพิ่มเติม ตามบัญชีทายวา ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 กัญชา (Cannabis) ซึ่งหมายความ
รวมถึงทุกสวนของพืชกัญชา (Cannabis sativa L. และ Cannabis indica Auth) และวัตถุหรือสารตางๆ ที่
มีอยูในพืชกัญชา เชน ใบ ดอก ผล ยาง เปนตน ยกเวน ตนเฮมพ (Cannabis sativa L var. sativa) หรือ
Industrial Hemp และการปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ควรยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 4
แลวออกกฎกระทรวงใหม เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับนี้ครอบคลุมถึงการขออนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา
สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดประเภท 4 และ 5 ซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 เปนยาเสพติด
ประเภทสารเคมี สวนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 เปนยาเสพติดประเภทพืช แตไดถูกนําไปบัญญัติขั้นตอน
การขออนุญาตไวรวมกันในกฎกระทรวงเดียวกัน ซึ่งในการขออนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมี
ไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดแตละประเภท ก็จะมีขั้นตอนการตรวจสอบและการรายงานแตกตางกัน โดย
เอาเนื้อความตามกฎกระทรวงฉบับเดิมและปรับปรุงเนื้อหาภายในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ใหม
7.3.4 การรวมกลุมเกษตรกร เนื่องจากเฮมพเปนพืชที่มีบทบาทตอการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชาวมง โดยใชเสนใยในการทอเสื้อผาเพื่อใชในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ตามความเชื่อดั้งเดิม ชาวมงจะใช
เสนดายที่ทํามาจากเสนใยเฮมพมัดมือใหเด็กที่เกิดใหม ชาวมงปลูกเฮมพและผลิตเสื้อผาจากเสนใยเฮมพ
เพื่อเก็บไวสวมใสในวันปใหม ชาวมงที่เสียชีวิตแลวศพจะตองใชเครื่องแตงกาย รองเทา และเชือกมัดศพที่
ทําจากเฮมพ เปนตน ดังนั้นสําหรับชาวเขาเผามงแลว เฮมพนับเปนพืชที่ตองปลูกเอาไวใช เพื่อตอบสนอง
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ความจําเปนตอการดํารงชีวิตและใชในวัฒนธรรมประเพณีตางๆ จากเหตุผลขางตนจึงทําใหการรวมกลุม
ของเกษตรกรเพื่อปลูก แปรรูป และจําหนายเฮมพเปนปจจัย และเงื่อนไขที่สําคัญในการควบคุมการปลูก
เฮมพภายใตระบบของรัฐ โดยผานกลุมเกษตรกรผูปลูกเฮมพ
7.3.5 ตลาดรองรับ มีตลาดที่จะรับซื้อผลผลิตเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกเกษตรกร ใหมีการ
ถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับการตลาดเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ เชน
การจําหนายเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพผานโครงการหลวง สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกเฮมพและ
สรางเครือขาย ระหวางผูผลิตและการตลาด ตองการตลาดเพื่อจําหนายผลิตภัณฑ เชน กระโปรง กระเปา
หนวยงานราชการรับซื้อผลผลิต
7.3.6 การปรับปรุงพันธุเฮมพที่มีปริมาณสาร THC ต่ํากวา 0.5 มีผลผลิตสูง มีการรับรองพันธุจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ และมีการผลิตเปนเมล็ดพันธุเพื่อสงเสริมแกเกษตรกรบนพื้นที่สูงสําหรับสรางอาชีพ
และรายไดใหแกเกษตรกร พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนการผลิต พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชเปนพลังงาน
ทดแทนฟน ศึกษาวิ ธีการปลูกและการใชปจจัยในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเฮมพใน
สภาพแวดลอมตางๆ ใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและการแปรรูปเฮมพ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับการตลาด
เสนใยและผลิตภัณฑเฮมพ เชน การจําหนายเสนใยและผลิตภัณฑเฮมพผานโครงการหลวง
7.4 ขอเสนอแนะการขับเคลื่อนในเชิงพาณิชย
สําหรับการดําเนินงานในระยะตอไป ภายหลังจากไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ
บนพื้นที่สูงในพื้นที่นํารองใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมแลว นั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองมีการศึกษา
ถึงผลการดําเนินงานในพื้นที่นํารอง เพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนในเชิงพาณิชยตอไป ซึ่งมี
ขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
7.4.1 การติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาเฮมพ บ นพื้ น ที่ สู ง ซึ่ ง
จําเปนตองมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง ในประเด็นที่สําคัญ เชน กระบวนการเพาะปลูก ปริมาณ
ผลผลิต และกลไกการควบคุมดูแล ตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงที่ดําเนินงาน เพื่อนําไป
ปรับปรุงและเปนประโยชนตอการกําหนดแนวทางการขยายผลไปยังพื้นที่อื่น
7.4.2 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการควบคุมการเพาะปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กกับขนาดใหญใน
เชิงพาณิชย จากตางประเทศซึ่งวิธีการควบคุมการเพาะปลูกเฮมพในประเทศไทยยังอยูในระยะเริ่มตน
เนื่องจากติดขัดดานกฎหมายที่ทําใหเฮมพอยูในกลุมพืชเสพติดใหโทษ จึงไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒ นาเฮมพบ นพื้น ที่สูง ภาคเหนือ ระยะ 5 ป(พ.ศ.2553-2557) เพื่ อใหเ กิดการปรับปรุง กฎหมายและ
ระเบียบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเฮมพในประเทศไทย
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7.4.3 การพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล ทั้ ง ฐานข อ มู ล เกษตรกร พื้ น ที่ สายพั น ธุ ซึ่ ง ได มี ก ารจั ด ทํ า
ฐานขอมูลไวเบื้องตนแลว ตลอดจน ฐานขอมูลที่ครอบคลุมผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการผลิตเฮมพ
เพื่อใชเปนระบบการบริหารจัดการเฮมพในระยะตอไป ทั้งในดานการเขาไปถายทอดความรู และการ
ควบคุมดูแล
7.4.4 การจัดทําหลักเกณฑในการควบคุมตามกฎหมายสามารถครอบคลุมไดในทุกระดับถึง
ระดับอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาการปลูกเฮมพของประเทศไทย อาจมีวิวัฒนาการใกลเคียงกับประเทศ
ออสเตรเลีย กลาวคือเมื่อเทียบกับวิวัฒนาการการปลูกเฮมพของประเทศออสเตรเลีย เดิม ป ค.ศ. 1986 มี
การหามไมใหปลูกเฮมพ เนื่องจากยังถือเปนพืชเสพติดตองหาม แตตอมาไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาอุตสาหกรรมเฮมพขึ้นมา เพื่อที่จะศึกษาศักยภาพของการพัฒนาเฮมพ รวมทั้งหาแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อใหเกษตรกรสามารถปลูกเฮมพได อยางถูกต องตามกฎหมาย และในป ค.ศ. 1998 ไดออก
กฎหมายอนุญาตใหปลูกเฮมพเฉพาะเพื่องานวิจัย โดยไดมีการวิจัยเพื่อหาสายพันธุเฮมพที่มีสารเสพติดต่ํา
และเริ่มดําเนินงานวิจัยอยางจริงจัง สงผลใหภายหลังในป ค.ศ. 2000 มีการแกไขกฎหมายและอนุญาตให
เกษตรกรสามารถปลูกเฮมพเพื่ออุตสาหกรรมได สวนในการขออนุญาตปลูกเฮมพเชิงอุตสาหกรรมใน
ประเทศอเมริกานั้น สามารถนําเอาแนวทางการควบคุมซึ่งกําหนดใหผูขออนุญาต จะตองแจงรายละเอียด
เทคนิค วิธีการในการผลิตเสนใย เพื่อผลประโยชนในทางอุตสาหกรรม และจะตองตรวจสอบประวัติของผู
ขอรั บ อนุ ญ าต ว า มี ป ระวั ติ เ คยกระทํ า ผิ ด กฎหมายหรื อ ไม และผู ป ระกอบการจะต อ งควบคุ ม ดู แ ล
กระบวนการผลิตอยางเขมงวด รวมทั้งตองปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมการผลิต การคา และการ
แจกจายเสนใยเหลานี้ และตองใหความรวมมือในการแจงคาของสารเสพติดขั้นต่ําในเฮมพใหทางราชการ
ดังนี้ มาประยุกตใชในการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการปลูกเฮมพในประเทศไทยได สําหรับในประเทศ
แคนาดา การปลูก Hemp ที่มีปริมาณ THC ต่ํา ไมถือเปนสิ่งผิดกฎหมาย โดยแยกเปน Industrial Hemp
เชนเดียวกับของประเทศสหรัฐอเมริกา หมายถึง ตนกัญชง (Cannabis) หรือสวนของตน ไดแก ใบและดอก
ที่มี THC ไมเกินรอยละ 0.3 รวมทั้งสิ่งที่ไดจากตนดังกลาว แตไมรวมถึงเปลือกลําตนที่ลอกแลวหรือเสนใยที่
ผลิตจากเปลือกของลําตนที่ลอก และกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับผูที่จะนําเขาสงออก ครอบครอง ผลิต
จําหนาย จายแจก ขนสง สงมอบ หรือเพื่อเสนอขาย Industrial Hemp ในประเทศแคนาดา จะตองไดรับ
อนุญาตกอน และการปลูก Industrial Hemp ใหปลูกไดเฉพาะสายพันธุที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศ
แคนาดากําหนดไว ผูปลูกจะตองระบุสถานที่ปลูก สถานที่ที่เก็บรักษาไวอยางชัดเจน และตองมีมาตรการที่
จะเก็บเกี่ยวหรือทําลาย Industrial Hemp ในทันทีที่พบวาปริมาณสาร THC สูงเกินกวาที่ไดกําหนดไว และ
ไมอนุญาตใหนําเขา จําหนาย หรือนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑตอเนื่องซึ่งตน Industrial Hemp รวมทั้งตน
ออน ใบ ดอกหรือใบประดับของ Industrial Hemp เปนตน

7-6

ภาคผนวก

ก. พื้นที่อยูอาศัยของชนเผามงบนพื้นที่สงู 17 จังหวัด
ตาราง จํานวนประชากรบนพื้นที่สูงแตละระดับความสูงที่มีชนเผามงอาศัยอยูแบงตามอําเภอ

ที่
1

จังหวัด
เชียงใหม

อําเภอ
เมือง

ความสูงพื้นที่ต่ํากวา 500 เมตร

ความสูงพื้นที่ 500- 1,000 เมตร

ความสูงพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ตําบล
-

ครัวเรือน ประชากร
-

ตําบล
-

ครัวเรือน ประชากร
-

ตําบล
2

ครัวเรือน ประชากร
590
2,478

2

เชียงดาว

-

-

-

1

1,565

6,366

1

659

2,917

3

แมแจม

-

-

-

-

-

-

4

4,728

22,639

4

แมแตง

-

-

-

2

1,072

4,443

1

240

878

5

แมริม

-

-

-

-

-

-

3

1,934

7,707

6

แมวาง

-

-

-

1

1,926

135

1

25

9,178

7

จอมทอง

1

589

2,564

-

-

-

2

1,702

7,566

8

ฝาง

-

-

-

2

1,236

5,111

-

-

-

9

พราว

1

68

435

-

-

-

-

-

-

10

สะเมิง

-

-

-

-

-

-

1

1,145

5,379

11

หางดง

-

-

-

1

745

2,534

-

-

-

12

อมกอย

-

-

-

1

1,425

6,115

1

1,786

7,735

ที่

จังหวัด

อําเภอ

ความสูงพื้นที่ต่ํากวา 500 เมตร

ความสูงพื้นที่ 500- 1,000 เมตร

ความสูงพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ตําบล
-

ครัวเรือน ประชากร
-

13

ฮอด

14

กิ่งอ.แมออน

-

-

15

กิ่งอ.ดอยหลอ

-

ตําบล

ครัวเรือน ประชากร

-

-

-

-

1

254

-

-

1

2

657

2,999

เมือง

2

1,074

17

เฉลิมพระเกียรติ

18

เชียงกลาง

2
-

19

เวียงสา

20

ตําบล

ครัวเรือน ประชากร

1,021

2
-

1,481
-

5,607
-

37

161

-

-

-

10

8,260

25,886

18

14,290

72,084

5,539

1

30

157

-

-

-

267
-

1,127
-

-

-

-

-

-

-

2

189

529

-

-

-

53
-

344
-

2

376

2,712

-

-

-

แมจริม

1
-

2

259

1,658

-

-

-

21

ทาวังผา

2

342

1,643

-

-

-

1

155

1,196

22

ทุงชาง

638
-

-

-

2

283

1,832

นานอย

127
-

-

23

2
-

-

-

-

1

103

768

24

บอเกลือ

-

-

-

2

43

156

2

42

266

25

ปว

1

823

4,484

1

112

499

-

-

-

26

สองแคว

1

97

1,512

1

269

1,269

-

-

-

รวม
16

นาน

ที่

จังหวัด

ความสูงพื้นที่ 500- 1,000 เมตร

ความสูงพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร

จํานวน

จํานวน

จํานวน

1

68

463

1

107

608

ตําบล
-

รวม

12

2,851

15,750

12

1,385

7,588

6

583

4,062

เชียงแสน

1

140

921

-

-

-

-

-

-

29

เชียงของ

4,804
-

-

-

-

-

-

เทิง

917
-

-

30

2
-

1

911

5,526

-

-

-

31

เวียงแกน

4,542
-

1,615

8,659

-

-

-

เวียงปาเปา

752
-

1

32

2
-

1

383

2,000

1

318

1,646

33

แมฟาหลวง

-

-

-

1

2,597

13,283

-

-

-

34

ขุนตาล

-

-

-

-

-

-

1

84

586

35

พญาเม็งราย

2

297

1,622

-

-

-

-

-

-

2,106
-

11,889
-

4

5,506

29,468

2

402

2,232

เมือง

7
-

1

182

903

-

-

-

37

แมระมาด

2

201

861

4

263

1,246

1

25

100

38

แมสอด

1

118

526

2

902

4,465

-

-

-

39

วังเจา

2

212

1,695

1

229

1,585

-

-

-

27
28

อําเภอ

ความสูงพื้นที่ต่ํากวา 500 เมตร

สันติสุข
เชียงราย

รวม
36

ตาก

ตําบล

ครัวเรือน ประชากร

ตําบล

ครัวเรือน ประชากร

ครัวเรือน ประชากร
-

ที่

จังหวัด

อําเภอ

40

ทาสองยาง

41

ความสูงพื้นที่ต่ํากวา 500 เมตร

ความสูงพื้นที่ 500- 1,000 เมตร

ความสูงพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ตําบล

ครัวเรือน ประชากร

ตําบล

ครัวเรือน ประชากร

ตําบล

ครัวเรือน ประชากร

1,789
-

2,882
-

3

1,001

4,680

-

-

-

บานตาก

5
-

-

-

-

1

18

139

42

พบพระ

3

382

1,934

3

1,953

12,019

1

299

1,649

43

สามเงา

1

205

644

-

-

-

-

-

-

44

อุมผาง

1

955

3,765

-

-

-

1

191

985

15

3,862

12,307

14

4,530

24,898

4

533

2,873

เขาคอ

1

254

1,527

5

1,772

10,374

-

-

-

46

ชนแดน

410
-

-

-

-

-

-

หลมเกา

101
-

-

47

1
-

-

-

-

2

360

2,305

2

355

1,937

5

1,772

10,374

2

360

2,305

-

-

-

1

412

1,936

1

554

2,773

รวม
45

เพชรบูรณ

รวม
48

แมฮองสอน เมือง

49

แมลานอย

-

-

-

-

-

-

1

375

1,946

50

ขุนยวม

-

-

-

-

-

-

1

531

2,578

51

ปางมะผา

-

-

-

1

1,224

4,344

-

-

-

52

ปาย

-

-

-

1

678

3,034

-

-

-

ที่

จังหวัด

อําเภอ
รวม

53

พิษณุโลก

ความสูงพื้นที่ต่ํากวา 500 เมตร

ความสูงพื้นที่ 500- 1,000 เมตร

ความสูงพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ตําบล
-

ครัวเรือน ประชากร
-

ตําบล

ครัวเรือน ประชากร

ตําบล

ครัวเรือน ประชากร

3

2,314

9,314

3

1,460

7,297

ชาติตระการ

1

274

1,197

1

417

2,283

-

-

-

นครไทย

3

637

3,082

2

202

1,254

1

107

517

รวม

4

911

4,279

3

619

3,537

1

107

517

เมืองปาน

2

209

902

2

101

352

-

-

-

56

เสริมงาม

1

66

250

-

-

-

-

-

-

57

แจหม

1

24

148

-

-

-

-

-

-

58

แมเมาะ

1

59

260

-

-

-

-

-

-

59

งาว

2

324

1,105

2

192

908

1

93

396

60

วังเหนือ

1

186

755

-

-

-

-

-

-

8

868

3,420

4

293

1,260

1

93

396

1

92

445

1

22

145

-

-

-

54
55

ลําปาง

รวม
61

กําแพงเพชร โกสัมพี

62

คลองลาน

3

609

3,145

1

8

97

-

-

-

63

ปางศิลา

1

37

241

-

-

-

-

-

-

5

738

3,831

2

30

242

-

-

-

รวม

ที่
64

จังหวัด
แพร

อําเภอ

ความสูงพื้นที่ต่ํากวา 500 เมตร

ความสูงพื้นที่ 500- 1,000 เมตร

ความสูงพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ตําบล

ครัวเรือน ประชากร

ตําบล

ครัวเรือน ประชากร

ตําบล

ครัวเรือน ประชากร

รองกวาง

2

162

1,088

1

50

268

-

-

-

65

วังชิ้น

1,740
-

-

-

-

-

-

สอง

491
-

-

66

3
-

1

196

1,460

-

-

-

5

653

2,828

2

246

1,728

เชียงคํา

-

-

-

1

790

3,761

-

-

-

68

ภูซาง

3

252

1,280

-

-

-

-

-

-

69

ปง

3

588

3,922

2

777

3,266

-

-

-

รวม

6

840

5,202

3

1,567

7,027

2,714
-

-

-

-

-

-

ทุงหัวชาง

804
-

-

71

1
-

2

2,324

8,487

-

-

-

72

บานโฮง

1

617

2,150

-

-

-

-

-

-

73

ลี้

2

1,976

8,792

-

-

-

-

-

-

4

3,397

13,656

2

2,324

8,487

3

257

1,162

-

-

-

-

-

-

3

257

1,162

-

-

-

-

-

-

รวม
67

70

พะเยา

ลําพูน

แมทา

รวม
74

สุโขทัย

ศรีสัชนาลัย
รวม

ที่

จังหวัด

75

อุทัยธานี

อําเภอ
บานไร
รวม

ประชากรรวม

ความสูงพื้นที่ต่ํากวา 500 เมตร

ความสูงพื้นที่ 500- 1,000 เมตร

ความสูงพื้นที่สูงกวา 1,000 เมตร

จํานวน

จํานวน

จํานวน

ตําบล

ครัวเรือน ประชากร

ตําบล

ครัวเรือน ประชากร

ตําบล

ครัวเรือน ประชากร

1

179

762

1

44

189

-

-

-

1

179

762

1

44

189

-

-

-

74

17,674

80,022

65

28,890

129,998

37

17,828

91,766

ที่มา: ขอมูลประชากรเฉพาะพื้นที่สูงจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ; 2552

ข. พื้นที่สมั ภาษณขอมูล
ที่

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

ชนเผา

1

พะเยา

2

ลําปาง

3

เชียงราย

เชียงคํา
ปง
งาว
เมืองปาน
เทิง
พญาเม็งราย

ทุงกลวย
ผาชางนอย
บานหวด
แจซอน
ตับเตา
แมเปา

ขุนตาล
เวียงแกน

ยางฮอม
ปอ

สอง
รองกวาง
สองแคว
สันติสุข
แมจริม
วังเจา

เตาปูน
หวยโรง
นาไรหลวง
พงษ

เมือง

แมทอ

แมสอด

มหาวัน

พบพระ

คีรีราษฎร

ขุนยวม

รวมไทย
แมอูคอ

คอดยาว
12 พัฒนา
แมพราว ลป.8
ใหมพัฒนา
พญาเลาอู
ขุนหวยเปา
กาแล
ขุนหวยเปาใต
พญาพิภักดิ์
ทรายทอง
หวยคุ
แมแรม
ครกหนานทา
ถ้ําเวียงแก
ดอนไพรวัลย
น้ําพาง
วังตําลึง
ผาผึ้ง
วังน้ําเย็น
มงใหม
อุมยอม
เจดีโคะใหม
เจดีโคะ
ปางวัว
คีรีราษฎร
ใหมยอดคีรี
รมเกลาสหมิตร
รวมไทยพัฒนา 9
แมอูคอ

มง
มง
มง
มง
มง
มง
มง
มง
มง
มง
มง
มง
มง
มง
มง
มง
มง
มง
มง
มง
มูเซอดํา
มง
มง
มงขาว
มง
มง
เมี่ยน
มง
มง

4

แพร

5

นาน

6

ตาก

7

แมฮองสอน

นาโบสถ

ที่

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

ปาย

เมืองแปง

เมือง

หวยโปง
หมอกจําแป
หินดาต
สากเหล็ก
เมือง
แกนมะกรูด
แมสํา
แมสิน
เปยงหลวง
เมืองนะ
โปงแยง
แมศึก
บานหลวง
แมวิน
สุเทพ
บอภาค
นาบัว
นายาง
เข็กนอย
วังบาล
นาทราย
40 ตําบล

8
9
10
11
12

กําแพงเพชร
พิจิตร
นครสวรรค
อุทัยธานี
สุโขทัย

ปางศิลาทอง
สากเหล็ก
เมือง
บานไร
ศรีสัชนาลัย

13

เชียงใหม

14

พิษณุโลก

15
16

อุตรดิตถ
เพชรบูรณ

17

ลําพูน
17 จังหวัด

เวียงแหง
เชียงดาว
แมริม
แมแจม
จอมทอง
แมวาง
เมือง
ชาติตระการ
นครไทย
พิชัย
เขาคอ
หลมเกา
ลี้
38 อําเภอ

หมูบาน

ชนเผา

ปางตอง
หวยฮะ
แกงหอมมง
ไมโครเวฟ
นาปาแปก
อุดมทรัพย
บานใหมคลองอังวะ
สันหีบ
วังถ้ํา
หวยลึก
หนองเขียวละวา
แมสาใหม
ปางอุง
ขุนกลางใต
แมสะปอก
ดอยปุย
รมเกลา
ภูขัด
บานหลักรอย
สันติสุข
ทับเบิก
พระบาทพัฒนา
51 หมูบาน

มง
มง
มง
มง
มง
เมี่ยน
ไทยพื้นราบ
ไทยพื้นราบ
กะเหรี่ยง,ปะโอกะ,ปะโอ
มง
เมี่ยน
มูเซอ,ลีซอ
ลัวะ
มง
มง
มง
กะเหรี่ยง
มง,ไทยพื้นราบ
มง
มง
มง
มง
มง
กะเหรี่ยง,ลื้อ,มง

ค. ภาพการสัมภาษณขอมูล

ภาพแสดงการสัมภาษณขอ มูลจากหนวยงาน

ภาพแสดงการสัมภาษณขอ มูลจากผูนาํ ชุมชน

ภาพแสดงการสัมภาษณขอ มูลจากเกษตรกร
ง. การจัดประชุมกลุมยอย
• ศักยภาพพื้นที่ในการพัฒนาเฮมพ จํานวน 7 ครั้ง
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายธงชัย
ไชยพรหม
ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร ปปส. ภาค 5
2. ร.อ.อํานาจ
นันทศรี
รองหัวหนากลุม งานกิจการมวลชนกอ.รมน.
จังหวัดเชียงราย
3. นายศานิต
ออนเปยม
ผูประสานงานจังหวัดเชียงราย ปปส. ภาค 5

4. นายอุดม
พรมจันทรตา
5. นายสุพจน
บุญธรรม
6. น.ส.มัชฌิมา นราดิศร
7. นายธีรมเช
ไชยศรี
8. นายจรรยา
สระมัจฉา
9. นายเทิดเกียรติ พรหมจันทร
10. น.ส.กรรณิกา วงศขัติย
11. นายพิภพ
ชํานิวิกัยพงศ
12. นางวริศรา
ยาสมุทร
13. นายปรัชญา ทวีกุล
14. นายบุญชวย กําเงิน
15. นางเกลียวพรรณ ขําโนนงิว้
16. นางกนกภรณ จันโทสถ
17. จ.ส.อ.นิรุจ ยาหะ
18. ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล
19. พ.ต.ต.สมฤทธิ์ หมื่นหารวงศ
20. พันตํารวจโทศักดา เบญพาด
21. ด.ต.ปยะ
คําหอม
22. ดร.วีรพันธ
กันแกว
23. พตอ.จิรวัฒน เหลืองศุภบูลย
24. นายสาคร ประไพพงษ
25. นายจาตุรนต สุวรรณพันท
26. นายศุรศักดิ์ แซแต
27. นายเพิ่มผล วรรณสุภา
28. นายพงศเดช ทองประกาย
29. นายสมิชชา
30. พ.ต.ท.สุจนิ
31. นายประยูร
32. นายสุทนิ
33. นายสมาน

สายวงค
สุทธิแสน
สมฤทธิ์
เจริญสังข
พลอยประดับ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สว.อก.หัวหนาฝอ.ศตสจ.เชียงราย
ผูอํานวยการสํานักงานปปส. ภาค 6
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามพืชเสพติด
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
อุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ชุดปฏิบัติการโครงการศิลปาชีพพื้นที่อําเภอพบพระ
ผูอํานวยการกองทรัพยากรตาก
สวป.สภ.แมสอด
สารวัตรอํานวยการ
ตํารวจภูธรอ.พบพระ
นักวิชาการ
ผกก.ศฝอ.ภ.จว.แมฮองสอน
ผูทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร
ผูประสานงานเครือขายปองกันและแกปญหา
ยาเสพติดโดยชุมชน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปปส. ภาค 6
รองผกก. ตชด.31
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาการเกษตรตาก
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

34. นายสุวัตร
พูลทวี
35. นายประสงค อุไรวรณ
36. พตอ.เผชิญ ตันศิริ
37. นายปรีชา
ศรียา
38. นางละออง ชืน่ ฉลอง
39. นางจิตรา
ฉายะกูล
40. จสอ.วิเชษฐ ลิ้มปรีชา
41. น.ส.พิมลลักษณ บุญมีวิเศษ
42. นายสุรพงษ วัชรวิภา
43. นางนันทพร ทองชินทร
44. นายวิศิษฎชัย นุใหม
เตโช
45. นายภูวดล
46. พ.ต.อ.เสมา สินสวัสดิ์
47. จ.ส.อ.พิชิตพงษ สุทธิ
48. นายอดุลย
49. นายยุทธนา
50. นายสุทัศน
51. นายวีระพงษ
52. นายวิรัตน
53. นางพูนสุข
54. รศ.ดร.พิทยา
55. นางทัศนีย
56. นายไกรสร
57. นางพรทิพย
58. นายวิชัย
59. ดร.สริตา
60. นายอดิเรก
61. น.ส.มนัสนันท
62. นางสาวทินรัตน
63. นางสาวนภาพร

ดวงอามร
ปลื้มปญญา
เลื่อนประไพ
ตันเดชานุรัตน
คําภา
สรวมศิริ
ศรีมงคล
เกงสกุล
ผลเพิ่ม
ปตถมสิงหไชย
ปนมณี
ปญญาลือ
จันทนพันธ
พิทกั ษพงศเจริญ
ทางทิศ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นายอําเภอชาติตระการ
ผกก.สภ.ชาติตระการ
ผูชวยผูวา ราชการจังหวัดพิษณุโลก
นักวิชาการงานทัว่ ไป
นักวิชาการเกษตร อบจ.พิษณุโลก
นายชางเครื่องยนต
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ
ศูนยวิจยั และพัฒนาการเกษตรที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ
ตํารวจภูธร
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน อบจ.
เพชรบูรณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นทีส่ ูง
ที่ปรึกษาดานปฏิบัติการ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ผูชวยผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ผูเชี่ยวชาญ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักวิจัย
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นิติกร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

นางสิริกัญญา
นายประสาน
นางสาวสุภาพร
นางวิลาวัลย
นางสาวสุจิตรา
นางสาวยุพาพร
น.ส.พรพรรณ
นางสาวกัลยาณี
นายกมล
นายปยพงษ
นางดวงฤทัย
นางบัวจีน
นางนวลศรี
นางพวงเพชร
นางธันยา
นางวารุณี
นางประภัสสร
นายวิพัฒน
นายวีระพันธ
นายสัมพันธ
นายณรงค
นายธนากร
นายวิมล
นายวิจิตร
นางรุจพร
ดร.เพิ่มศักดิ์
นายจักรพงศ
นายปรีชา
นายสิรวิชญ
นางอรชร
รศ.ดร.สุรพล

จันทรอําไพ
กันยานัน
อินขะ
คําหลา
ทนดี
ชัยศิริ
ธิมายอม
วรรณศรี
พงษเขียว
มีปญญา
ภูมิพิเชษฐ
มืดโหง
พรอมใจ
ทวีเพชร
พรหมบุรมย
สุริยะ
ทิพยรัตน
คมโภชน
กันแกว
ตาติวงค
จันทรโลหิต
พุฒิไชยจรรยา
ปนสุภา
ถนอมถิ่น
ประชาเดชสุวฒ
ั น
สภาพรเหมินทร
ออประดิษฐ
ศรีวิริยะตระกูล
ปตติธรรม
มณีสงฆ
นธการกิจกุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่โครงการ
เจาหนาที่โครงการ
นักพัฒนาสังคมประจําสวนกลาง
นักวิชาการ
เจาหนาที่โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ําเวียงแก
ผูจัดการ การตลาด บริษัทดีดี เนเจอรคราฟ จํากัด
กลุมผูผลิตเฮมพ
ประธานกลุมใยกัญชง
ผูจําหนายผลิตภัณฑเฮมพ
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม
หัวหนาโครงการหัตถกรรม
เภสัชกรชํานาญการ
หัวหนาสถานีเกษตรหลวงปางดะ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักเกษตร
ผูชวยนักวิจัย
เจาหนาทีว่ ิจัยพืชไร
ผูควบคุมสถานีวิจยั เกษตรหลวง
ผูประสานงานสถาบันชีวิตวิทยา
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
ผูชวยนักวิจัย ศูนยศึกษาชาติพันธุม หาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูชวยนักวิจัย ศูนยศึกษาชาติพันธุม หาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูชวยนักวิจัย ศูนยศึกษาชาติพันธุม หาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

95.
96.
97.
98.
99.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

นางยลวิไล
นายสุขชัย
น.ส.ศิริลักษณ
นายพิภพ
นางวริศรา
นายปรัชญา
นายวันชัย
นางสาวสุกนั ยา
นายสมศักดิ์
นายสิโรตม
นายสุรพจน
พ.ท.สุรพัศม
พ.ต.นิรันดร
พ.ท.กฤษฎา
พ.ท.ธีรยุทธ
นางเปรมฤดี
นางจาภรณ
นายสมชาย
นายธนิต
นางนิตยา
นางรัชนีย
นายเทเวศร
นายไพจิตร
นายประภาส
นายศุภมิตร
นายสิงหคาร
นายวีระ
นายเลิศ
นายชุมพล
นายกานต

ประสมสุข
เจรียงประเสริฐ
กมล
ชํานิวิกัยพงศ
ยาสมุทร
ทวีกูล
พรหมโชติ
ใหญวงค
ศรีสมบุญ
ชูติวัตร
กาญจนสิงห
นําลอง
พรหมมิรัตน
ถาวรวัตร
ลิ่มอรุณ
ยามาดะ
เทพสุธรรม
งามประจบ
ไหลไพบูลย
มหาไชยวงค
สบานงา
ทาวบรรพต
ศิลปทาว
สานอูป
อินตะ
มะโนสีลา
แสรสทา
พวงอินทร
ใจแหง
ไทยาภิรมณ

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูอํานวยการสวนประมวลและวิเคราะหขอ มูลเฝาระวัง
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ
พนักงานวิชาการ 6
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
หน.แผนก ปรพ.กกร.ทภ 3
น.กร.กกล.นเรศวร
หน.ชพส.กร.กกล.ผาเมือง
หน.ฝผด.กอ.โครงการฯ
กรรมการผูจัดการหางหุนสวนจํากัด คอตตอน
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
นักวิชาการสาธารณสุขเชียงใหม
สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภา คเหนือ
ผูจัดการศูนยวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบาน
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน
เจาพนักงานพัฒนาสังคม
เจาพนักงานพัฒนาสังคม
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจาหนาทีพ่ ัฒนาสังคม หนวยที่ 31
เจาหนาทีพ่ ัฒนาสังคม หนวยที่ 31
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

ภาพแสดงการจัดประชุมจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง

ภาพแสดงการจัดประชุมจังหวัดเชียงราย

ภาพแสดงการจัดประชุมจังหวัดแมฮองสอน

ภาพแสดงการจัดประชุมจังหวัดเพชรบูรณ

ภาพแสดงการจัดประชุมจังหวัดตาก

ภาพแสดงการจัดประชุมจังหวัดแพร นาน พะเยา

ภาพแสดงการจัดประชุมจังหวัดพิษณุโลก

• การปรับปรุงขอกฎหมายการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีส่ ูงภาคเหนือ
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายสุทัศน
ปลื้มปญญา
ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง
2. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
ผูเชี่ยวชาญสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นทีส่ ูง
3. นายไกรสร
เกงสกุล
ผอ.สํานักแผนงานและสารสนเทศ
4. นางจันทนา ปานปรีชา
ผอ.กองควบคุมพืชเสพติด
5. นายธีระ
ชัยพิริยะศักดิ์
เภสัชกรชํานาญการ
6. นางวิลาวัลย ตันรัตนกุล
ผอ.สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
7. รศ.อาคม
กาญจนประโชติ
ผูประสานงานฝายพืชไร มูลนิธิโครงการหลวง
8. นายพิภพ
ชํานิวิกัยพงศ
ผอ.สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
9. นางวริศรา
ยาสมุทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
10. นายปรัชญา ทวีกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
11. ดร.สริตา
ปนมณี
นักวิชาการ สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นทีส่ ูง
12. น.ส.มนัสนันท จันทนพันศ
นิติกร สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สงู
13. น.ส.ทินรัตน พิทกั ษพงศเจริญ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
14. น.ส.สุภาพร อินขะ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
• การประชุมเพื่อพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาเฮมพกับตางประเทศ
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายสุทัศน
ปลื้มปญญา
ผอ.สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง
2. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
ผูเชี่ยวชาญสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นทีส่ ูง
อัครราชทูต (ฝายการเกษตร) ประจํากรุงโรม
3. นางตริตาภรณ โขมพัตร
4. นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ
อัครราชทูต (ฝายการเกษตร) ประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
5. น.ส.ศิริลักษณ สุวรรณรังสี
อัครราชทูตทีป่ รึกษา (ฝายการเกษตร) ประจํากรุงโตเกียว
6. นายอดิศร พรอมเทพ
อัครราชทูต (ฝายการเกษตร) ประจําสหภาพยุโรป
อัครราชทูต (ฝายการเกษตร) ประจํากรุงแคนเบอรรา
7. นางเสาวนิตย พงษประไพ
8. นายสมพงษ นิ่มเชื้อ
อัครราชทูต (ฝายการเกษตร) ประจํากรุงปกกิ่ง
9. นายชุมเจตน กาญจนเกสร
อัครราชทูต (ฝายการเกษตร) ประจํากรุงจาการตา
10. นางอุไร สุวรรณวงศ
กงศุล (ฝายการเกษตร) ประจํานครกวางโจว
11. น.ส.อัมพิกา ปุนนจิต
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
ผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก
15. ดร.สริตา
ปนมณี
นักวิชาการ สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นทีส่ ูง

16. น.ส.มนัสนันท จันทนพันศ
17. น.ส.ทินรัตน พิทกั ษพงศเจริญ
12. น.ส.สุภาพร อินขะ

นิติกร สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สงู
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ภาพแสดงการประชุมเพื่อพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาเฮมพกับ
ตางประเทศ
จ. ประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีส่ ูงภาคเหนือ
ระยะ 5 ป (พ.ศ 2553-2557)
• หนวยงานสวนกลาง
รายชื่อผูเขารวมการประชุม
1.นางสาวลดาวัลย คําภา
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน
2.นายนิติ ชางภิญโญ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
3.นายดิลก ชมพัทดิ์
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
4.นางจันทนา ปานปรีชา
ผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติดสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
5.นายธีระ ชัยพิริยะศักดิ์
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
6.นางจารีย บันหงส
นักวิทยาศาสตรการแพทยชาํ นาญการ
7.นางประไพภรณ พรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
8.นางสาวสุภวรรณ มหาคีละ
นักวิชาการปาไมชํานาญการ
นักวิชาการชํานาญการพิเศษ
9.นายธงชัย ตัง้ เปรมศรี
10. นางวันทนา ตัง้ เปรมศรี
ผูเชี่ยวชาญดานพืชไร (นักวิชาการเชีย่ วชาญ)
11. นายพิภพ ชํานิวิกยั พงศ
ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการ
ปลูกพืชเสพติด
12. นายอนุกูล สังขศิริ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
13. ศศิมา สุขสวาง
ผูชวยผูจัดการฝายสงเสริมเทคโนโลยี

14. รับโชค ทองเจริญ
15. นายพนม เหล็กเพชร
16. พ.ท.ธีรยุทธ ลิม่ อรุณ
17. คุณดวงฤทัย ภูมิพิเชษฐ
18. นายธีระรัตน จูเจริญ
19. นายสําราญ แยมเฉย
20. นายเถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ
21. นายธรรมนูญ ธิดา
22. นางปาริชาติ แกวนิล
23. นายกิตติพนั ธ จันทาศรี
24. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
25. นายไกรสร เกงสกุล
26. ดร.สริตา ปนมณี
27. น.ส.มนัสนันท จันทนพันศ
28. น.ส.ทินรัตน พิทกั ษพงศเจริญ
29. น.ส.สุภาพร อินขะ

หัวหนาRZDสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
เจาพนักงานปกครอง
หัวหนาฝกร.พล.พัฒนา 3
ผูจัดการการตลาด
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
นักกีฎวิทยาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสรมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกาตรชํานาญการ
ผูเชี่ยวชาญ
ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ
นักวิชาการ
นิติกร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ภาพแสดงการประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีส่ ูงภาคเหนือ
ระยะ 5 ป (2553-2557) รวมกับหนวยงานสวนกลาง

• จังหวัดเชียงใหม
รายชื่อผูเขารวมการประชุม
1. รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ
2. รศ.อรชร มณีสงฆ
3. นางธันยา พรหมบุรมย
4. ดร.แสงทิวา สุริยงค
5. นายบัญชา อุดโพธิ์
6. นางภัทรา วิไลศิลปะดีเลิศ
7. นายอุดม พรมจันทรตา
8. พันเอกธาดา วังสุนทร
9. พ.ต.ท.ภูศิลป กาญจนสิทธิ์
10. นายพิภพ ชํานิวิกยั พงศ
11. นางวริศรา ยาสมุทร
12. นายปรัชญา ทวีกุล
13. นายไชยสิทธิ์ วงศราม
14. นางประภัสสร ทิพยรัตน
15. นายสําเริง ไชยเจริญ
16. นางบัวจีน มืดโอง
17. นวลศรี พรอมใจ
18. นางสาวอุบล จริยา
19. นายอนันต บุญมี
20. นายสมาน สุปณ

21. นางอัวะ เลาซางเปลีย
22. นางยัว่ เลาตา
23. นางเปรมจิต เลานางเปลีย
24. นายเธียรชัย อารยางคกูร
25. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
26. ดร.สริตา ปนมณี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เจาหนาที่ออกแบบผลิตภัณฑ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
รองเสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 3
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถาบันสํารวจติดตาม
การปลูกพืชเสพติด
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการชํานาญการศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
หัวหนากลุมยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
กลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมวิสาหกิจชุมชน
เจาหนาที่โครงการอาหารปลอดภัย
ผูอํานวยการศูนยโครงการหลวงขุน
วาง และมอนเงาะ
หัวหนาหนวยยอยขุนแมวาก และขุนวาง
กลุมเกษตรกร
กลุมเกษตรกร
กลุมเกษตรกร
ผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญ
นักวิชาการ

27. นายอดิเรก ปญญาลือ
28. นางสาวทินรัตน พิทกั ษพงศเจริญ
29. นางสาวสุภาพร อินขะ

นักวิชาการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ภาพแสดงการประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีส่ ูงภาคเหนือ
ระยะ 5 ป (2553-2557) รวมกับหนวยงานที่เกยวของ จ.เชียงใหม
• จังหวัดนาน
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1.นายสุรเดช สุวรรณปากแพรก
2.นางสาวสุขุมาลย วิริโยธิน
3.นายสุวทิ ธิ เดษครุฑ
4.นายเสวก สายรุง
5.นางสาวสุภาพร แซลิ้ม
6.นางอังคนา พลาอาด
7.นางพิสลา บัง้ เงิน
8.นางสาวพรพิมล อินธิศักดิ์
9.นางวริศรา ยาสมุทร
10. นายปรัชญา ทวีกุล
11. นายอาวุธ ปทุมไพโรจน
12. นางมัย ปทุมไพโรจน
13. นางอัญชิสา แซทาว
14. นายสมพงษ สุทธิไชย
15. นายวิฑูลย วารินันท
16. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ

รองผูวาราชการจังหวัดนาน
สํานักงานจังหวัดนาน
ปองกันจังหวัดนาน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรและสหกรณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สาธารณสุขจังหวัดนาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูใหญบานถ้ําเวียงแก
เกษตรกร
เกษตรกร
องคการบริหารสวนตําบลนาไรหลวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
ผูเชี่ยวชาญ

17. ดร.สริตา ปนมณี
18. น.ส.ทินรัตน พิทกั ษพงศเจริญ
19. น.ส.สุภาพร อินขะ
20. นายปยะพงษ มีปญญา

นักวิชาการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาที่โครงการขยายผลโครงการ
หลวงถ้ําเวียงแก

ภาพแสดงการประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีส่ ูงภาคเหนือ
ระยะ 5 ป (2553-2557) รวมกับหนวยงานที่เกยวของ จ.นาน
• จังหวัดเชียงราย
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายสุรชัย ลิน้ ทอง
2. นายนธิศ โควสุภัทร
3. นายอุดมศักดิ์ คํามูล
4. นายสพล พรหมเทพ
5. นายสุพจน บุญธรรม
6. นายเชษฐพัพธ ชูเชียร
7. นายอุทิศ ชูยัง
8. นายประพันธ ทองสุข
9. พ.ต.ท.วุฒิชยั ฉวีวัฒน
10. นายมานพ พรมหนองแสน
11. นายเธียรชัย อารยางคกูร
12. ดร.สริตา ปนมณี
13. นางสาวสุภาพร อินขะ

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูอํานวยการศูนยสง เสริมเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย
หัวหนาฝายวิชาการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงราย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ศูนยพฒ
ั นาสังคม
หนวยที่ 12
ผูเชี่ยวชาญ
นักวิชาการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ภาพแสดงการประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีส่ ูงภาคเหนือ
ระยะ 5 ป (2553-2557) รวมกับหนวยงานที่เกยวของ จ.เชียงราย
• จังหวัดตาก
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายสามารถ ลอยฟา
2. นายสุนทร เรืองคลาย
3. นายปรัชญา วิเศษรินทรา
4. นายสุภทร สุปรียธิติกุล
5. นายบุญยืน สิทธิบาล
6. นายธีรพงษ วงษพาณิช
7. นางจุฑาทิพย คําบุศย
8. นายเทิดเกียรติ พรมจันทร
9. นายสมัชชา สายการ
10. นายอํานวยเดช เทพอําธร
11. พันเอกพุทธรัตน สุจริตจันทร
12. พ.ต.นิรันดร พรหมมิรัตน
13. นายเอกชัย กองทอง
14. นายจําเนียร ศูนยตรง
15. นายประยงค อินชูรันต
16. ร.ท.เอกวิทย บุญทอง
17. นายพนาไพร แซมา
18. นายปรีชา อยางยอดเยี่ยม
19. นางสาวจัว แซยั้ง

รองผูวาราชการจังหวัดตาก
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
นักพัฒนาระบบสารสนเทศปฏิบัติการ
เกษตรจังหวัดตาก
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปลัดอําเภอพบพระ
จังหวัดทหารบกจังหวัดตาก
น.กร.ฟกส.กกล.นเรศวร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัฒนาการจังหวัดตาก
หัวหนากลุมยุทศาสตรสํานักงานจังหวัดตาก
หัวหนาชป.โครงการศูนยศิลปาชีพ
ผูใหญบานคีรีราษฎร
ผูใหญบานใหมยอดคีรี
เกษตรกร

20. นางชมชืน่ ภัทรยีหวา
เกษตรกร
21. นางสาวสุดารัตน อยางยอดเยี่ยม เกษตรกร
22. นางหมอ แซวาง
เกษตรกร
23. จ.ส.อ.นิรุตติ์ หาญชํานาญ
ส.ปฏิบัติการโครงการศูนยศลิ ปาชีพ
24. พ.ต.ล. วินยั ออมสุวรรณากุล รอง ผบก.ภ.จว.ตาก
หัวหนาศูนยสง เสริมการเกาตรที่สูงจังหวัดตาก
25. นายประจญ กสปยกุล
26. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
ผูเชี่ยวชาญ
27. ดร.สริตา ปนมณี
นักวิชาการ
28. น.ส.ทินรัตน พิทกั ษพงศเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
29. น.ส.สุภาพร อินขะ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ธุรการ
30. น.ส.สุจิตรา ทนดี

ภาพแสดงการประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีส่ ูงภาคเหนือ
ระยะ 5 ป (2553-2557) รวมกับหนวยงานที่เกยวของ จ.ตาก
• จังหวัดเพชรบูรณ
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายสุทัศน ชัยสุวรรณ
2. นายชง แซสง
3. นายวิศิษฎชัย นุใหม
4. นายภวดล เตโช

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
ผูชวยผูใหญบา นทับเบิก
เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ
พนักงานประจําหองทดลองศูนยวิจยั และ
พัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ
5. นายมณฑล สนามชัยสกุล
นายอําเภอหลมเกา
6. นางสาวพรพรรณินทร ทองถวง เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน
7. นางสาวสุมาลี ถือศิลป
นักพัฒนาชุมชน

8. นายใจ แซเถา
9. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ขอนพุดชา
10. ด.ต.ชัยรัตน ฤทธิ์เต
11. นายเธียรชัย อารยางคกูร
12. ดร.สริตา ปนมณี
13. นางสาวสุภาพร อินขะ

ผูใหญบานทับเบิก
รองผกก.ป.สภ.หลมเกา
ผบ.หมู (ป.) สภ.หลมเกา
ผูเชี่ยวชาญ
นักวิชาการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ภาพแสดงการประชุมเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีส่ ูงภาคเหนือ
ระยะ 5 ป (2553-2557) รวมกับหนวยงานที่เกยวของ จ.เพชรบูรณ

ฉ. แบบสัมภาษณ
แบบสัมภาษณที่........................
ผูสัมภาษณ............................................................................วันที่สัมภาษณ........................................

แบบสัมภาษณหนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรายงานผลการศึกษา
และแผนยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง (พ.ศ.2552-2556) ให
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 จากนั้นจึงได
จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูงภาคเหนือ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานประกอบดวย
การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตรวจสอบความสอดคลองกับยุทธศาสตร การรับฟง
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตลอดจนการขออนุมัติแผน เพื่อนําไปสูการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ตอไป ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจบน
พื้ น ที่ สู ง ระยะ 4 ป (พ.ศ.2552-2556) จึ ง ได จั ด เก็ บ ข อ มู ล ประเด็ น แผนการดํ า เนิ น งานตาม
ยุท ธศาสตรรวม 4 ด า นหลั ก ได แก
(1) ยุทธศาสตรการศึ ก ษาวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยี
(2) ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกและการสรางมูลคาเพิ่ม (3) ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศ และ (4) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แบบสัมภาษณหนวยงานเพื่อใชประกอบการวางแผนปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จําแนกเปน 3
สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นที่สูง ระยะ 4 ป (พ.ศ.2553-2556)
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอืน่ ๆ
ชื่อ-นามสกุลผูใหสัมภาษณ......................................................................................เบอรโทร
.........................................

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
1.2 อายุ ......................ป
1.3 สังกัด.....................................................หนวยงาน.....................................................
ตําแหนง.................................................จังหวัด.........................................................
1.4 โทรศัพทสาํ นักงาน...........................................โทรสาร................................................

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพบนพื้นทีส่ ูง ระยะ 4 ป (พ.ศ.2553-2556)
นักวิจยั
สําคัญ
สําคัญ
สําคัญปาน
ยุทธศาสตรที่ 1 การศึกษาวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
อยางยิ่ง
กลาง
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงพันธุเฮมพเพื่อไดสาย
พันธุดีมีคุณภาพ
THC ตองต่ํากวา 0.3% (เอกสารการประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติด วันที่ 12 มีค 2544)
ผลผลิตสูงและเปอรเซ็นตเสนใยสูงและขอยาว
การขึ้นทะเบียนพันธุ การรักษาพันธุและการขยายพันธุ
เทคโนโลยีการสรางพันธุลูกผสม หมายเหตุ (ผลผลิตเสนใยและ
ผลผลิตเมล็ด)
ผลผลิตเสนใยแหงควรจะไดอยางนอย 280 kg /ไร /ฤดูปลูก
ผลผลิตเมล็ด ไมต่ํากวา 200 kg/ไร/ฤดูปลูก และมีน้ํามันไม
นอยกวา 20 % หมายเหตุ คุณภาพของเสนใย
ความยาวของเส นใยได ตามมาตรฐานของคณะกรรมการ
ผลิตภัณฑแปรรูปเสนใย
วิธีทางเขตกรรมเพื่อลดจํานวนกิ่งและมีเสนใยยาว
องคประกอบทางเคมีและทางกายภาพ
แนวทางศึกษาและพัฒนาที่ 2 การแปรรูปเสนใยเฮมพ
เพื่อสรางผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา
การพัฒนาเสนใยเพื่อคุณภาพของผาทางดานความแข็งแรง
นุม เบา บาง (เสนใยใชทําเครื่องนุงหม เบา นุม สบาย
ถายเทอากาศดี เย็น และแข็งแรง)
การพัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักร เพื่อทอหรือแปรรูปเสนใยให
ไดขนาดและคุณภาพตามความตองการของตลาด
การพัฒนา นาโนเทคโนโลยี เพื่อสรางคุณสมบัติพิเศษ เชน
ไมมีกลิ่นหรือมีกลิ่นหอม ทนไฟ
การใช เ ส น ใยผสมในผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ ใช กั บ พื ช ผลทางการ
เกษตร เชน แวกซเคลือบผิวผลไม
ศึกษาชนิดและปริมาณสาระสําคัญในเมล็ด

สําคัญนอย

สําคัญนอย
ที่สุด

ยุทธศาสตรที่ 1 การศึกษาวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี

สําคัญ
อยางยิ่ง

สําคัญ

สําคัญปาน
กลาง

สําคัญนอย

สําคัญนอย
ที่สุด

สําคัญ
อยางยิ่ง

สําคัญ

สําคัญปาน
กลาง

สําคัญนอย

สําคัญนอย
ที่สุด

พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อความงาม / สปา ผลิตภัณฑบํารุงผิว /
ลิปสติก / สบู
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ แปง/น้ํามันหรืออาจมีสาร
อื่นที่สามารถใชประโยชนได
พัฒนาเครื่องหีบน้ํามันจากเมล็ดใหมีคุณภาพสูงขึ้น
(มากกวา 20%)
แนวทางการพัฒนาที่ 3 กระบวนการแปรรูปจากสวน
อื่นๆ ของตนพืช และเศษเหลือทิ้งเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่ม
พัฒนาแกนกลาง เพื่อทําเยื่อกระดาษ ที่นอนของคนและ
สัตวเลี้ยง
อุตสาหกรรมยานยนต วัสดุกอสราง วัสดุการเรียนการสอน
พัฒนาการใชประโยชนของใบเพื่อใชทําปุย / สปา สารชีว
ภัณฑ (กําจัดศัตรูพืช) ทํายาโดยอาศัยจุลินทรีย
กากเหลือทําอาหารสัตว
การแปรรูปจากทั้งลําตนเพื่อผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ เชน ตนที่
เหลือจากการผลิตเมล็ด
หนวยงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูกและการสราง
มูลคาเพิ่ม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมเกษตรกรปลูกเฮมพ
เพื่อผลิตเสนใยภายใตระบบการควบคุม
สํารวจความตองการของตลาดเพื่อนํามาวางแผนการ
สงเสริมการปลูกเฮมพของเกษตรกร
ควบคุมการปลูกภายใตขอกําหนด กําหนดเขต ควบคุมดูแล
ไมใหมีการปลูกพืชปลอมปน
การสงเสริมการรวมกลุม (สหกรณเพื่อรับรองและควบคุม
คุณภาพ)
การรวมกลุมผูแปรรูปภายในชุมชน (สหกรณผูผลิตเสนใยเฮมพ
แบบ Green)

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการปลูกและการสราง
มูลคาเพิ่ม
การทํา Contract Farming โครงการนํารองรวมกับบริษทั
แปรรูปเฮมพในการดําเนินกระบวนการผลิต
มีระบบ Contract Farmingโดยบริษัทรับซื้อเสนใยจาก
เกษตรกรโดยผานโครงการหลวงและหนวยงานที่สามารถ
ควบคุมและรับรองได
แนวทางการพัฒนาที่ 2 กระบวนการแปรรูปเสนใย การ
ผลิตสินคาหัตถกรรม และการตลาด
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลอกเปลือก กอเสนใยแก
เกษตรกร
การทํามาตรฐานเสนใย (คุณภาพเสนใย การยอมสี)
กระบวนการผลิตGreen organic
การพัฒนาดานเทคโนโลยีดานสิง่ แวดลอม เชน ชุดฟอกยอม
เพื่อปองกันระบบน้ําเสีย
การทํา Branding เชน Green Hemp by Royal Project
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ผลิตภัณฑจากน้ํามันในเมล็ด
และกากเหลือจากการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
น้ํามันในเมล็ด และกากเหลือจากการแปรรูป
พัฒนาเสนใย(คุณภาพ)น้ํามันจากเมล็ด (ยารักษาโรค
อาหารเสริม เครื่องสําอาง ยาชะลอความแก)

สําคัญ
อยางยิ่ง

สําคัญ

สําคัญปาน
กลาง

สําคัญนอย

สําคัญนอย
ที่สุด

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ

สําคัญ
อยางยิ่ง

สําคัญ

สําคัญปาน
กลาง

สําคัญนอย

สําคัญนอย
ที่สุด

แนวทางการพัฒนาที่ 1 กระบวนการในการกํากับ/
ควบคุมดูแล
กระบวนการ/ขั้นตอนเดิมที่มีอยูแลวการลงทะเบียน เอกสาร
ตางๆ มีการตรวจสอบเอกสาร (ขั้นตอนปกติ)
การบริหารจัดการและควบคุมดูแล 3 ระดับ
(1) คณะกรรมการประสานงานและกํากับการพัฒนาและ
สงเสริมเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ
(2) คณะอนุกรรมการอนุวิจัยและสงเสริมการปลูก

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ
(3) คณะทํางาน (ระดับพื้นที่) (คณะทํางานติดตามและ
ตรวจสอบในระดับพื้นที่)
ควรเสนอใหมคี ณะทํางานชุดที่ 3 (อยูในระดับพื้นที่) เพิม่ เติม
องคประกอบของคณะทํางาน
(1) ทั้งระดับอําเภอ (นายอําเภอ) และระดับจังหวัด
(ผูวา ราชการจังหวัด)
(2) โดยในแตละระดับของคณะทํางานควรจัดหา
คณะทํางานเองในพืน้ ที่ คณะทํางานระดับพื้นที่ที่
สอดคลองตามคณะทํางานในระดับใหญ
(3) คณะทํางานในระดับพืน้ ที่ โดยพิจารณาความ
เหมาะสมตามขอบเขตของพื้นที่ โดยความเห็นชอบ
ของนายอําเภอ โดยควรตั้งคณะทํางานกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบพื้นที่การปลูกเฮมพ
(4) คณะทํางาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลระดับ
พื้นที่ โดยมีนายอําเภอ เปน ประธาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ดานขอกฎหมาย
การพิจารณาขอกฎหมายระดับกระทรวง กฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของ เนื่องจากใชระยะในการดําเนินการมาก จึงควร
ดําเนินการควบคูไปกับการจําแผนปฏิบัติการ
หาแนวทางในการกําหนดขอกฎหมาย (หลังจากโครงการนํา
รองดําเนินการไปแลว 1-2 ป)
การแก ไขขอกฎหมาย มี ขอมูลที่ เ กิ ดขึ้น จริง ควรมี ขั้นตอน
ตางๆอยางชัดเจน มีขอขัดของตางๆ แลวจะดําเนินการแกไข
ตอไป
ควรมีการประชุมหารือ หนวยงาน/กลุมที่เกี่ยวกับทางดาน
กฎหมาย และนําเสนอใหกับ อย. พิจารณาตอไป
พิ จารณาปรั บปรุ ง แก ไขระเบี ยบ ระเบี ยบของสาธารณสุ ข
สามารถที่ จะเพิ่ มคํ าว า กํ าหนดข อยกเว นกรณี ของกั ญชง
ขั้นตอนของการขออนุญาตอาจไมตองถึงคณะรัฐมนตรี จะทําให
กระบวนการขออนุญาตงายขึ้น ถึงแคเลขาฯ อย.

สําคัญ
อยางยิ่ง

สําคัญ

สําคัญปาน
กลาง

สําคัญนอย

สําคัญนอย
ที่สุด

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ

สําคัญ
อยางยิ่ง

สําคัญ

สําคัญปาน
กลาง

สําคัญนอย

การขอนุญาตพื้นที่ปลูกและบุคคลที่ปลูกได ควรมีหนวยงาน
กลาง รวบรวมและเสนอขออนุญาตตอ อย.
การจั ด ทํ า ปฎิ ทิ น หรื อ ใบคํ า ขออนุ ญ าตปลู ก ควรจะไม เ กิ น
เดือน พฤศจิกายน เพื่อจะไดทันฤดูการปลูก
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การกํ าหนดขอบเขตพื้นที่ ใ น
การสงเสริม
การกําหนดและควบคุมพื้นที่
พื้นที่โครงการหลวง
พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
เผามง และพื้นที่อื่นที่เหมาะสม ภายใตการควบคุมดูแลของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือตอบแบบสัมภาษณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 65 หมู 1 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
65 Suthep Road, Chiang Mai, 50200 Thailand Tel. 053-328496-98 Fax. 053-328494

สําคัญนอย
ที่สุด

แบบสัมภาษณที่............................
ผูสัมภาษณ............................................................................วันที่สัมภาษณ.............................................

แบบสัมภาษณผูนําชุมชน
แบบสัมภาษณชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อสัมภาษณตัวแทนชุมชนถึงศักยภาพพื้นที่ในการสงเสริม
การปลูกเฮมพ โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
แบบสัมภาษณผูนําชุมชนเพื่อใชประกอบการวางแผนปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จําแนกเปน 5
สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของพืน้ ที่
สวนที่ 3 ศักยภาพของชุมชนตอการสงเสริมการปลูกเฮมพในพื้นที่
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอืน่ ๆ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
1.2 อายุ ......................ป
1.3 ชนเผา......................................................
1.4 ตําแหนงในหมูบ าน....................................
1.5 หมูบา น.....................................................ตําบล..........................................................
อําเภอ......................................................จังหวัด.........................................................
เบอรโทรศัพท............................................
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของพื้นที่
2.1 จํานวนประชากรในหมูบา น.................................คน
2.2 จํานวนครัวเรือน..................................................ครัวเรือน
2.3 ลักษณะภูมิประเทศ ภูเขาสลับซับซอน พืน้ ที่ลาดชัน พืน้ ทีร่ าบ ที่ดอน
2.4 อยูในเขต อุทยาน ปาสงวน เขตอนุรักษพนั ธุสัตวปา
2.5 ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูหนาวชวงเดือน.........................................ฤดูรอน ชวงเดือน...............
ฤดูฝนชวงเดือน......................................

2.6 ความสูงจากระดับน้าํ ทะเล................................................เมตร
2.7 แหลงน้ําธรรมชาติ มีจํานวน.....................แหลง ไดแก........................................................
2.8 แหลงน้ํา บอน้ํา สระน้ํา
เขื่อน น้าํ บาดาล แทงเก็บน้าํ
อื่นๆ ระบุ...................
2.7 การรวมกลุมในชุมชน มี ไดแก.................................................
ไมมี
2.8 แหลงเงินทุน อบต. กองทุนหมูบ าน ธนาคาร อืน่ ๆ ระบุ........................
2.9 อาชีพหลัก
ภาคการเกษตร ปลูกพืช ระบุ................................................
เลี้ยงสัตว ระบุ...............................................
ทัง้ ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
นอกภาคการเกษตร
คาขาย ระบุ..........................................
รับจาง ระบุ..........................................
อืน่ ๆ ระบุ..........................................
2.11 รายได............................................บาทตอครัวเรือนตอป
2.12 มีหนวยงานใดบางทีเ่ ขามาดําเนินงานในพื้นที่ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
อบต.
สาธารณสุข กศน.
เกษตรจังหวัด
เกษตรอําเภอ
พาณิชยจังหวัด
ทหาร
ตชด.
ป.ป.ส. มหาวิทยาลัย
กรมทรัพยากรน้าํ
สงเสริมสหกรณ
อืน่ ๆ ระบุ…...................................................................................
สวนที่ 3 ศักยภาพของชุมชนตอการสงเสริมการปลูกเฮมพในพื้นที่
มากที่สุด
มาก
รายละเอียด
(5)

3.1 ความพรอมของชุมชนในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ
3.2 ภายในชุมชนมีความรูในการปลูกเฮมพ
3.3 ภายในชุมชนมีความรูในการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑเฮมพ เชน เสื้อผา กระเปา หมวก
3.4 ชุมชนมีการรวมกลุมเพือ่ สงเสริมการปลูกเฮมพ
3.5 ชุมชนมีแหลงเงินทุนเพือ่ ใชในการแปรรูปเฮมพ
3.6 คนในชุมชนทราบถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)

รายละเอียด

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

ใหค วามรูเ รื่อ งการปลู ก การแปรรู ป การผลิต ภัณ ฑ
เฮมพใหแกคนในชุมชน
3.7 คนในชุมชนมีความเขาใจดานกฎหมายทีจ่ ะนํามา
ควบคุมพืน้ ที่สง เสริมการปลูกเฮมพ
3.8 ในชุมชนมีพื้นที่สาํ หรับสงเสริมการปลูกเฮมพ
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือตอบแบบสัมภาษณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 65 หมู 1 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
65 Suthep Road, Chiang Mai, 50200 Thailand Tel. 053-328496-98 Fax. 053-328494

นอยที่สุด
(1)

แบบสัมภาษณที่............................
ผูสัมภาษณ............................................................................วันที่สัมภาษณ........................................

แบบสัมภาษณเกษตรกร
แบบสัมภาษณชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกเฮมพในพื้นที่ความดูแลของ
โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และในพื้นที่
ที่มีเกษตรกรผูปลูกเฮมพ โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แบบสั ม ภาษณ เ กษตรกรผู ป ลู ก เฮมพ เ พื่ อ ใช ป ระกอบการวางแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ครั้ ง นี้
จําแนกเปน 5 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของเฮมพ
สวนที่ 3 ขัน้ ตอนการไดรับอนุญาตปลูกเฮมพ
สวนที่ 4 ทัศนคติของชนเผามงเรื่องการสงเสริมการปลูกเฮมพใหกับชนเผาอืน่
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอืน่ ๆ
ชื่อ-นามสกุลผูใหสัมภาษณ......................................................................................เบอรโทร........................

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
1.1 เพศ
ชาย
หญิง
1.2 อายุ ......................ป
1.3 ชนเผา......................................................
1.4 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน................................................
1.5 หมู. ...................บาน.....................................................ตําบล...................................
อําเภอ......................................................จังหวัด...................................................
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของเฮมพ
2.1 การใชประโยชนจากเฮมพ
สิ่งทอ ใชในครัวเรือน เชนเสื้อผา กระโปรง
เปนสวนหนึ่งของพิธกี รรม
สรางรายได โดย............................................................................................
อื่นๆ ระบุ.....................................

2.2 การปลูกเฮมพ

เคยปลูก อดีต.............ปมาแลว ปจจุบัน
ไมเคยปลูก ซื้อวัตถุดิบมาจาก................. ราคา............. บาท/มวน
2.2.1 เมล็ดพันธุเฮมพทนี่ ํามาปลูกไดจาก การเก็บทําพันธุ ไดจากหนวยงาน..............
2.2.2 ลักษณะภูมิอากาศทีป่ ลูก
หนาว
รอน ฝน
2.2.3 วิธีการปลูก
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2.2.4 พื้นที่ปลูกเฮมพ................... ไรตอครั้ง
2.2.5 พื้นที่ปลูกอยู นอกเขต ในเขต อุทยาน ปาสงวน อื่นๆ ระบุ...................
2.2.6 ความสูงของพืน้ ที่ปลูกจากระดับน้ําทะเล............................เมตร
2.2.7 จํานวนครั้งที่ปลูก........................ตอป
2.2.8 ปริมาณที่ปลูก.....................ตอครั้ง
2.2.9 ผลผลิตที่ได.......................................ตอครั้ง
2.2.10 ภายใตการควบคุมของหนวยงาน.........................................
2.3 การแปรรูป (ตอบไดมากวา 1 ขอ)
ลอกเปลือก
ยอมสี
ปนดาย
เสนใย
ทอเปนผืน
2.4 ตลาดเฮมพ
2.4.1 พอคามารับซื้อในหมูบาน มาจาก.................................. ราคารับซื้อ......................
2.4.2 นําไปขายเองนอกหมูบาน สถานที่ขาย........................... ราคารับซื้อ......................
2.4.3 มีหนวยงาน.............................................รับซือ้ วิธีรับเงิน...................................
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