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คํานํา 
 

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินงานโครงการศึกษาเพ่ือจัดทํา
แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน โดยการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทบทวนแผนพัฒนาพ้ืนที่สูงใน 
ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านที่ผ่านมา วิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่เป้าหมายในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงใน
ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยได้ดําเนินงานต้ังแต่เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๓ จนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง ได้ดําเนินการทบทวนและประเมินผลนโยบายและแผนการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง รวมท้ัง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทั้งจากโครงการหลวง โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ โครงการของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพของ
พ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน ได้แก่ จัดเก็บข้อมูลภาคสนามท้ังในระดับครัวเรือนและผู้แทน
หน่วยงาน จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับชุมชนตัวแทนรายลุ่มนํ้าสาขาในประเด็นปัญหา ศักยภาพ โอกาส 
และแนวทางในการพัฒนา รวมท้ังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่สูงและชุมชนพ้ืนที่ราบใน
ประเด็นสําคัญต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนบูรณาการฯ และยกร่างแผนบูรณา
การฯ โดยการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือการประเมินสถานการณ์พัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงในปัจจุบัน 
พร้อมทั้งจัดทําแบบจําลองสภาพการณ์ในอนาคตโดยจัดประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญและผู้ที่เก่ียวข้อง
ประกอบด้วยประเด็นปัจจัยและผลกระทบที่นําไปใช้ในการกําหนดแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงต่อไป 
สุดท้ายได้จัดประชุมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในการดําเนินงานบนพ้ืนที่สูง
ในลุ่มนํ้าปิง และลุ่มนํ้าน่าน หลังจากน้ันจึงนําเสนอแผนบูรณาการฯ ผ่านสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ สู่การปฏิบัติ และกําหนด
แนวทางขับเคลื่อนแผนบูรณาการ ฯ  

จากการดําเนินงานโครงการที่ผ่านมา คณะท่ีปรึกษาได้ดําเนินงานร่วมกับหลายภาคส่วน 
ได้แก่ ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น เอกชน หน่วยงานส่วนภูมิภาค หน่วยงานส่วนกลาง และได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดําเนินงานคร้ังน้ี ทําให้สามารถดําเนินงานได้อย่างราบร่ืน และสําเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ท้ายที่สุดน้ีจึงขอขอบคุณคณะกรรมการกํากับ
การศึกษาโครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน ที่ได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้การดําเนินงานโครงการครั้งน้ีแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์  
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1-1 

 
 

บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาพ้ืนที่สูงเริ่มดําเนินการมาต้ังแต่ พ.ศ.2498 โดยระยะแรกเน้นการพัฒนาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงชายแดน ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ต้ังโครงการหลวงเมื่อ พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา นอกจากน้ี ยังมีหน่วยงานต่างๆท่ีมีดําเนินตาม
ภาระหน้าที่ในการพัฒนาพ้ืนที่สูง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญทั้งในด้านความมั่นคง และเป็นแหล่งที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยการพัฒนาจะมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชาวเขา และการฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้าลําธาร ในขณะที่หน่วยงานความม่ังคงของรัฐได้ให้ความสําคัญ
กับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงควบคู่มาโดยตลอดจนปัจจุบัน เน่ืองจากพ้ืนที่สูงเหล่าน้ีเป็นที่ต้ังของ
หมู่บ้านชาวเขาหลายกลุ่มชาติพันธ์ุ และชุมชนชาวเขาส่วนใหญ่มีพ้ืนที่อยู่อาศัยบนภูเขาสูงตาม 
แนวชายแดนต้ังแต่จังหวัดเชียงรายจนถึงประจวบคีรีขันธ์ รวมท้ังพ้ืนที่สูงเหล่าน้ียังเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าที่
สําคัญต่อการพัฒนาไปยังพ้ืนที่กลางนํ้าและปลายนํ้า ซึ่งนํ้ามีความสําคัญมากสําหรับบนพ้ืนที่สูง
เน่ืองจากระบบการจัดการนํ้าบนพ้ืนที่สูงต้องสามารถเก็บกักนํ้าไว้ใช้เพ่ือการ เกษตร อุปโภคบริโภคได้
ตลอดปี จะเห็นได้ว่านํ้ามีความสําคัญต่อชุมชนชาวเขาบนพ้ืนที่สูงมากดังกระแสพระราชดํารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ณ พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน “...หลักสําคัญว่า ต้องมีนํ้าบริโภค นํ้าใช้ นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่น่ัน 
ถ้ามีนํ้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีนํ้าคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีนํ้า คนอยู่ไม่ได้...”  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดํารัสถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูง โดยทรงเน้นความเช่ือมโยงแบบองค์รวมของการพัฒนาบนพ้ืนที่สูงที่ต้อง 
มุ่งสร้างสมดุลระหว่างดิน นํ้า ป่าไม้และคนไปพร้อมๆ กัน เน่ืองจากชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีความแตกต่าง
ทั้งในด้านกลุ่มชาติพันธ์ุ สภาพภูมิสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขอบเขตท่ีต้ังของ
ชุมชนในลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าย่อย ทําให้สภาพภูมิสังคมของชุมชนแตกต่างกันไป เง่ือนไขเหล่าน้ีทําให้
ภาพการวางแผนพัฒนาในเชิงลุ่มนํ้ามีความซับซ้อนยากแก่การจัดการอย่างเป็นรูปธรรม จึงทําให้การ
พัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของไทยที่ผ่านมาไม่ครอบคลุมพ้ืนที่เชิงลุ่มนํ้า ทําให้ผลจากการพัฒนาเกิด
ความไม่สมดุลของชุมชนที่อยู่ต้นนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า เช่น เกิดการขัดแย้งของชุมชนปลายนํ้ากับ
ต้นนํ้าเก่ียวกับการปนเป้ือนของสารเคมี ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรนํ้า ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มทวี
ความรุนแรงขึ้นเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลก  

พ้ืนที่ลุ่มนํ้าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบัน มีปัญหาในหลายพื้นที่ด้วยสาเหตุมา
จากการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรที่ดินที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและระบบ
นิเวศเป็นอย่างมากเช่น ทรัพยากรป่าไม้ถูกทําลายเพ่ือทําพ้ืนที่เกษตรกรรมทําให้สภาพพ้ืนที่สูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี ยังเกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีการจัดการไม่ดีพอ กล่าวคือ ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลายแห่งในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา จะเกิดนํ้าท่วมฉับพลันรุนแรงในฤดูฝนและเกิดการขาดแคลนนํ้าหรือภาวะภัยแล้งในฤดูแล้ง  
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แนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าในปัจจุบัน ต้องการวิธีการที่มีความเข้าใจความ
ซับซ้อนของปัญหามากขึ้น เน่ืองจากทุกอย่างมีผลกระทบเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงกันหมดต้ังแต่การทํา
เกษตรกรรมบนพ้ืนที่สูงที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน แหล่งนํ้า ภูมิอากาศ ซึ่งก่อให้เกิด
สภาพความกดดันต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง รวมถึงความไม่มั่นคงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแต่
ละแห่ง โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่านที่มีสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ถูกแผ้วถางแปรเปลี่ยนไปเป็นไร่ข้าวโพดจํานวน
มาก ทําให้สภาพป่าไม้สมบูรณ์เหลือเพียงร้อยละ 26.15 ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่านทั้งหมด 

สืบเน่ืองจากการพัฒนาพ้ืนที่สูงที่ผ่านมามีปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร และการ
อุปโภค บริโภค ซึ่งแหล่งนํ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันคือ นํ้าฝน แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ ประปาภูเขา เป็นต้น 
และพื้นที่สูงเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าที่สําคัญต่อการพัฒนาไปยังพ้ืนที่กลางนํ้าและปลายนํ้า ที่ผ่านมาเร่ิมมีการใช้
เกณฑ์การกําหนดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในระบบลุ่มนํ้ามานานกว่าสามทศวรรษแล้ว 
โดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติได้แบ่งพ้ืนที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มนํ้าหลัก 25 ลุ่มนํ้าหลัก 
แบ่งเป็นลุ่มนํ้าย่อย 254 ลุ่มนํ้าย่อย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านเป็นลุ่มนํ้าที่มี
ขนาดใหญ่และมีความสําคัญกับประชาชนบนพ้ืนที่สูงและพ้ืนราบจํานวนมาก รวมท้ังเป็นลุ่มนํ้าสําคัญ
ต่อปริมาณนํ้าของแม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่งในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านครอบคลุมพ้ืนที่สูง 9 จังหวัด 
58 อําเภอ 176 ตําบล 1,554 ชุมชน จํานวนประชากร 144,028 คน 31,558 ครัวเรือน 
(แผนภาพที่ 1.1) ลุ่มนํ้าปิง 19 ลุ่มนํ้าสาขา (แผนภาพที่ 1.2) ลุ่มนํ้าน่าน 15 ลุ่มนํ้าสาขา (แผนภาพ
ที่ 1.3) และมีโครงการตามแนวพระราชดําริและโครงการต่างๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่สูง เช่น พ้ืนที่
โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการ “รักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” โครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง และโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน มีพ้ืนที่ดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงที่ผ่านมา
ดําเนินงานในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง 111 แห่ง และลุ่มนํ้าน่าน 28  แห่ง (แผนภาพที่ 1.4) 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ มีการดําเนินงานในลักษณะ
แยกส่วน เช่น การจัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเฉพาะลุ่มนํ้า แผนการใช้ที่ดินในแต่ละลุ่มนํ้า
การพัฒนาพ้ืนที่สูงเฉพาะแห่ง เป็นต้น ทําให้ขาดการบูรณาการในการปฏิบัติงานและความร่วมมือที่
เป็นระบบ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและทรัพยากรท่ีมีอยู่ รวมทั้งขาดการเช่ือมโยงการใช้ฐานความรู้
และบทเรียนของโครงการหลวงและโครงการพระราชดําริต่างๆ อย่างเหมาะสม จึงทําให้การพัฒนาไม่
เช่ือมโยงกันเป็นแผนบูรณาการที่ยึดพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเป็นเป้าหมายในการทํางานร่วมกัน และไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในการดําเนินชีวิตได้อย่างย่ังยืน  
ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่สูง 

ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาในพ้ืนที่สูง จึงมีความจําเป็นที่ต้องมีการศึกษาและ
ทบทวนแผนพัฒนาในพื้นที่สูงซึ่งมีความสําคัญกับประชาชนจํานวนมาก เพ่ือนําไปสู่การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ในเชิงบูรณาการในพ้ืนที่สูงโดยเฉพาะในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน ทั้งในระยะสั้น ระยะ 
ปานกลาง และระยะยาว และให้ความสําคัญกับการพัฒนาในมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความ
มั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งประกอบด้วย (1) การพัฒนาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ําและป่าไม้) (2) การพัฒนาและบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ํา 
(3) การพัฒนาอาชีพของชุมชน (4) การสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการของชุมชนเพื่อให้
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เกิดการมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรในลุ่มน้ํา และ (5) การบริหารจัดการ โดย
ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมและเช่ืองโยงกับทุกภาคส่วน เพ่ือให้
กระบวนการพัฒนาเกิดการบูรณาการทุกมิติ รวมทั้งจําเป็นต้องมีการกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาพ้ืนที่สูง
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และมุ่งส่งเสริมความสมดุลของการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากร 
ชุมชน และการเร่งรัดฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ผลักดันการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีการใช้ทรัพยากรของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไปในอนาคตข้างหน้า 
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แผนภาพที่ 1.1 ขอบเขตพืน้ที่สงูลุ่มน้ําปงิและลุ่มน้ําน่าน  
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พ้ืนที่สูงกว่า 500 เมตร 
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 แผนภาพที่ 1.2 ขอบเขตพืน้ที่สงูลุ่มน้ําปงิ  
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  แผนภาพที่ 1.3 ขอบเขตพืน้ที่สงูลุ่มน้ํานา่น 

0    20     40        80 

พ้ืนที่สูงกว่า 500 เมตร 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 

 

1-7 

 
 

 
แผนภาพที่ 1.4  ชุมชนบนพืน้ทีสู่งและลุม่น้ําหลัก 14 แห่ง 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาทบทวนแผนพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านที่ผ่านมา และปัญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ทั้งจากโครงการหลวง โครงการอันเน่ืองจากพระราชดําริ 
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เก่ียวข้อง 

1.2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านในมิติต่างๆ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะมีผลต่อการพัฒนา
ในชุมชนบนพ้ืนที่สูง 

1.2.3 เพ่ือจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน ทั้งในระยะสั้น ระยะ
ปานกลาง และระยะยาว โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุล ระหว่างคนและทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น ป่าไม้ และลุ่มนํ้าได้อย่างย่ังยืน มีความสามารถปรับตัวกับบริบทโลกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

1.3 เป้าหมายของโครงการ 
1.3.1  ศึกษาทบทวนและประเมินผลนโยบาย และแผนพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 

รวมท้ังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทั้งจากโครงการหลวง โครงการอันเน่ืองจากพระราชดําริ 
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เก่ียวข้อง 

1.3.2  ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ในปัจจุบันและทิศทางการพัฒนาในอนาคต ในมิติต่างๆ 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.3.3  ศึกษาสํารวจสภาพพ้ืนที่และสัมภาษณ์ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ เพ่ือสํารวจ
ความต้องการและความคิดเห็นในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของชุมชน และแผนพัฒนาของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

1.3.4  ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดสัมมนาระดมความเห็นจํานวน 2 ครั้ง และการ 
จัดประชุมกลุ่มย่อย 

1.3.5  จัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านทั้งในระยะส้ัน ระยะ 
ปานกลาง และระยะยาว 

1.4 พืน้ทีก่ารศกึษา 
การจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน ครอบคลุมพ้ืนที่ 9 จังหวัด 

ได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน ตาก กําแพงเพชร แม่ฮ่องสอน  น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ 

1.5 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

1.5.1 ผลผลิต (Output)  
1) รายงานสรุปผลการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน

ที่ผ่านมา และปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของหน่วยงานราชการ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่
เก่ียวข้องในช่วงที่ผ่านมา 

2) แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านเพ่ือนําเข้าวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี พร้อมแนวทางขับเคลื่อนแผนบูรณาการ 

3) หน่วยงานภาครัฐมีกรอบแผนบูรณาการในพื้นที่สูงของลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน  
ที่สามารถใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว 
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1.5.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
1) ชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีสภาพอุดม

สมบูรณ์ เช่น สภาพป่าไม้ได้รับการฟ้ืนฟูและความหลากหลายของสภาพป่า มีปริมาณนํ้าที่สม่ําเสมอ
เพียงพอ คุณภาพนํ้าเหมาะสมต่อการอุปโภคและบริโภค 

2) ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่สูงของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ ที่เช่ือมโยงทั้งในระดับส่วนกลางและระดับความท้องถิ่น 

1.6 การวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ 

1.6.1  ตัวชี้วัดผลผลิต 
1) รายงานสรุปผลการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน

ที่ผ่านมา และปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของหน่วยงานราชการ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่
เก่ียวข้องในช่วงที่ผ่านมา 

2) แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านพร้อมแนวทางขับเคลื่อน 
แผนบูรณาการเช่ือมโยงในระดับส่วนกลาง และระดับท้องถิ่น 

1.6.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา

ตามกรอบแผนบูรณาการในพ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน เพ่ือให้ชุมชนชาวเขาบนพ้ืนที่สูง 9 
จังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านมีการพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาและบริหารจัดการนํ้าในลุ่มนํ้า การพัฒนาอาชีพของชุมชน และสร้างรายได้อย่างต่อเน่ือง การ
สร้างความเข้มแข็งและกระบวนการของชุมชนเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรในลุ่มนํ้า และการบริหารจัดการที่เกิดการพัฒนาลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน โดยสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่ 

1.7  ระยะเวลาดําเนินการ  

ระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้น 12 เดือน ระหว่าง 30 กรกฎาคม 2553- 29 กรกฎาคม 2554  

1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.8.1  การศึกษาผลการดําเนินงานและบทเรียนที่ได้รับ รวมท้ังปัญหาอุปสรรคจากการพัฒนา

พ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 
1.8.2  การสังเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรท่ีเก่ียวกับพ้ืนที่สูง ตลอดจนการ

จัดทําแบบจําลองสภาพการณ์ในอนาคต (Development Scenario) ที่สามารถช้ีให้เห็นถึงปัจจัยและ
ผลกระทบ(cause and affect) เพ่ือนําไปใช้ในการกําหนดแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงต่อไป 

1.8.3  แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน ชุมชนและ
การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนบูรณาการ
เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ภายใต้ฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมลุ่มนํ้า และกระบวนการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชากรเป้าหมาย 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎี และกรอบแนวคดิการศกึษา 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎี 

2.1.1 บรบิทลุ่มน้าํ 

ลุ่มนํ้า เป็นพ้ืนที่ขนาดหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการนํ้า ประกอบด้วยทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ทรัพยากรทางสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ
หมายถึงพ้ืนที่ที่อยู่เหนือจุด ๆ หน่ึงบนลําธาร ที่ทําหน้าที่รองรับนํ้าฝน และนํานํ้าส่วนเกินจากนํ้า 
3 ส่วน คือ (1) การดูดยึดไว้ของดิน (2) การนําขึ้นไปใช้ในการคายนํ้าของต้นไม้ และ (3) การร่ัวซึม
ผ่านช้ันหินที่อยู่ใต้ช้ันดินออกนอกลุ่มนํ้าไป โดยจะนํานํ้าส่วนที่เกินจากนํ้าทั้งสามส่วนน้ีลําเลียงให้กับ 
ลําธารทั้งทางผิวดินและใต้ดิน แล้วจึงระบายให้กับพ้ืนที่ท้ายนํ้าโดยไหลผ่านจุดที่กําหนดให้น้ัน หรือ
หมายถึงที่ราบลุ่มของลํานํ้าใหญ่รวมไปถึงพ้ืนที่รับนํ้าที่ไหลลงสู่ลํานํ้าทั้งหมด ซึ่งพ้ืนที่ลุ่มนํ้าอาจจะเป็น
พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง เช่น พ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด หรือเป็นพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด หรือเป็นพ้ืนที่มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินทุกรูปแบบ ทั้งป่าไม้ การเกษตร ที่อยู่อาศัย แหล่งนํ้าอุตสาหกรรม ฯลฯ ตาม
ความเป็นจริงในปัจจุบันพ้ืนที่ลุ่มนํ้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีการใช้ที่ดินหลายกิจกรรม จึงเรียกลุ่มนํ้า
เป็นทรัพยากรลุ่มนํ้า หรือระบบทรัพยากร ยกเว้นลุ่มนํ้าขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพียงอย่างเดียว สําหรับพ้ืนที่บริเวณลุ่มนํ้าเป็นเขตทางภูมิศาสตร์ที่ใช้เส้นสันปันนํ้าเป็นตัวกําหนดพ้ืนที่
อาศัยหลักเกณฑ์ที่ว่าฝนท่ีตกในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าใดจะไหลมารวมกันเป็นลําธารเป็นคลอง และบรรจบเป็น
แม่นํ้าไหลลงสู่ทะเลในที่สุด 

พ้ืนที่ต้นนํ้า หมายถึงพ้ืนที่ตอนบนของลุ่มนํ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บนพ้ืนที่สูง และมีความ 
ลาดชันสูง มีระบบนิเวศที่เปราะบาง หากถูกทําลายหรือเกิดความเสื่อมโทรมจะมีผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมได้ง่ายและรุนแรง จะต้องใช้ระยะเวลานานและความพยายามอย่างมากในการฟ้ืนฟูสู่ 
สภาพเดิม เมื่อปี พ.ศ.2543 พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ต้นนํ้าบนพ้ืนที่สูง ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 85 ล้านไร่ 
ได้ถูกบุกรุกทําลาย และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไปจากเดิมแล้วประมาณ 12 ล้านไร่  
ซึ่งผลจากการการทําลายป่าไม้ในพ้ืนที่ต้นนํ้าบนพื้นที่สูง ได้ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งทํา
ให้พันธ์ุพืชที่อยู่ในพ้ืนที่ เช่น พันธ์ุพืชในท้องถิ่น พันธ์ุพืชเฉพาะถิ่น หรือ พันธ์ุพืชหายาก หรือพันธ์ุพืช 
ใกล้สูญพันธ์ุ ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน และความเสียหายทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เช่น ค่าเสียจากการบุกรุกแผ้วถางทําลายพ้ืนที่ป่าต้นนํ้า รวมมูลค่าถึง
150,000 บาทต่อไร่ (อุทัย ทองมี, 2548 ; พงษ์ศักด์ิ และวารินทร์, 2548) ความเสียหายจากความ
แห้งแล้ง ปี พ.ศ.2532- 2545 มีมูลค่าถึง 4,089,069,905 บาท และมูลค่าความเสียหายจาก
อุทกภัย ปี พ.ศ.2532- 2544 มีมูลค่าเสียหาย 67,389,127,142 บาท (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 
2548) 

ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า หมายถึงการแบ่งเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าตามลักษณะกายภาพและศักยภาพทาง
อุทกวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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อย่างมีประสิทธิภาพในลุ่มนํ้าน้ัน ๆ การกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าจําแนกตามมติคณะรัฐมนตรี แบ่งเป็น 
5 ระดับ คือ  

พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เป็นพ้ืนที่ตอนบนของลุ่มนํ้า สภาพภูมิประเทศภูเขาสูงชัน 
มีความลาดชันมากกว่า 60% ขึ้นไป เป็นพ้ืนที่ที่ควรสงวนไว้เป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธารโดยเฉพาะเน่ืองจาก
อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง โดยมีการแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับช้ันย่อย คือ พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 1A ได้แก่ พ้ืนที่ต้นนํ้าลําธารที่ยังมีสภาพ 
ป่าสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2525 สําหรับลุ่มนํ้าปิง วัง ยม น่าน ชี มูล และลุ่มนํ้าภาคใต้ ปี พ.ศ. 2528 
สําหรับลุ่มนํ้าภาคตะวันออก และปี พ.ศ. 2531 สําหรับลุ่มนํ้าภาคตะวันตก ภาคกลาง ลุ่มนํ้าป่าสัก 
ลุ่มนํ้าภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนอ่ืนๆ (ลุ่มนํ้าชายแดน) พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 
1B เป็นพ้ืนที่ที่สภาพป่าส่วนใหญ่ได้ถูกทําลาย ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงเพ่ือการพัฒนาหรือการใช้
ที่ดินรูปแบบอ่ืนก่อน พ.ศ.2525  

พ้ืนที่ ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 2 เป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน โดยเฉล่ีย 35-60% พ้ืนที่
ดังกล่าวเหมาะต่อการเป็นต้นนํ้าลําธารในระดับรองจากลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 สามารถนําพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันน้ีไปใช้
เพ่ือประโยชน์ที่สําคัญอย่างอ่ืนได้ เช่น การทําเหมืองแร่ เป็นต้น  

พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 3 เป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน โดยเฉลี่ย 25-35% ลักษณะ
เป็นที่ดอน ที่ราบขั้นบันได ดินพังทลายง่ายถึงปานกลาง สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการทําไม้ เหมืองแร่
และการปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น แต่ต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เข้มงวด เช่น การ
ทําขั้นบันไดดิน เป็นต้น 

พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 4 เป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน โดยเฉลี่ย 6-25% เป็นพ้ืนที่ 
เชิงเขา เนินเต้ีย ที่ราบขั้นบันได พ้ืนที่สองลํานํ้า ดินค่อนข้างลึกมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง การ
พังทลายของดินค่อนข้างตํ่า โดยสภาพป่าของลุ่มนํ้าช้ันน้ีได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์  
เพ่ือกิจการพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าพอสมควร 

พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 5 เป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันน้อยกว่า 5% พ้ืนที่น้ีโดยทั่วไป
เป็นที่ราบหรือที่ลุ่มหรือเนินลาดเอียงเล็กน้อย มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีความคงทนต่อการพังทลาย
ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาและกิจการอ่ืนไปแล้ว 
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จากการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าดังกล่าว ประเทศไทยมีพ้ืนที่ต้นนํ้า (ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 

ช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2) รวมท้ังสิ้นประมาณ 85 ล้านไร่ หรือ ประมาณร้อยละ 26 ของพ้ืนที่ประเทศ 
หรือประมาณหน่ึงในสี่ของพ้ืนที่ประเทศ ซึ่งควรสงวนรักษาไว้เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร เพ่ือเอ้ืออํานวย
ประโยชน์ให้ผลผลิตของนํ้าที่ดี ทั้งปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการไหลของน้ํา บรรเทาปัญหา
อุทกภัย และภัยแล้ง เป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาเสถียรภาพของดิน เป็น
ปัจจัยสําคัญที่ช่วยสนับสนุนความอยู่ดีกินดีของมนุษย์ ทั้งในพ้ืนที่ต้นนํ้า และที่ราบลุ่มตอนล่าง  
(อุทัย ทองมี, 2548) 

ระบบลุ่มนํ้า ประกอบด้วยทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 
(คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์) และทรัพยากรคุณภาพชีวิต (สังคม สิ่งแวดล้อม) ทรัพยากรเหล่าน้ี
อยู่รวมกัน คละกันอย่างกลมกลืน จนมีเอกลักษณ์และพฤติกรรมร่วมกัน เป็นลุ่มนํ้าที่มีลักษณะและ
แสดงบทบาทเฉพาะ จึงเรียกลุ่มนํ้าเป็นทรัพยากรลุ่มนํ้า หรือระบบทรัพยากร (กรมป่าไม้, 2550  
อ้างในสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย, 2552) นอกจากน้ีทรัพยากรลุ่มนํ้า หมายถึงทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่
ภายในลุ่มนํ้า เช่น ทรัพยากรดิน นํ้า ป่าไม้ สัตว์ป่า แร่ธาตุ เป็นต้น ทรัพยากรลุ่มนํ้าจะมีความสัมพันธ์
ต่อกันอย่างใกล้ชิดในลักษณะระบบนิเวศ (ecosystem) กล่าวคือ ทรัพยากรแต่ละชนิดจะมีความสัมพันธ์
กับทรัพยากรชนิดอ่ืนๆ และมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยแบ่งเป็น 1) สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ภูมิอากาศ ดิน ลักษณะภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อม
ทางชีวภาพ เช่น พืชและสัตว์ต่างๆ เป็นต้น 2) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรมชนเผ่า 

ระบบนิเวศต้นนํ้า หมายถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง และสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่โดยรอบสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ันบนพ้ืนที่สูง โดยที่ชนิด ปริมาณ สัดส่วน และการกระจายของ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ ย่อมทําให้การทํางานตามหน้าที่ของระบบ
นิเวศลุ่มนํ้าในการให้บริการกับมนุษย์แตกต่างกันตามไปด้วย ดังน้ัน เพ่ือใช้ประโยชน์ที่ดินทํากิจกรรม
ต่างๆ ถึงแม้ว่าจะทําให้สภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้นก็ตาม แต่การใช้ประโยชน์ดังกล่าวกลับ
ส่งผลกระทบย้อนกลับมาที่ระบบนิเวศต้นนํ้า เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตร ทําให้ผิวดิน



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 

 

2-4 

 
 

เปิดโล่งกับอากาศ แรงตกกระทบของเม็ดฝนทําให้ผิวดินถูกอัดแน่นและดูดซับนํ้าฝนได้น้อยลง ฝนที่ตก
ตามลงมาภายหลัง ส่วนใหญ่จะกลายเป็นนํ้าไหลบ่าหน้าดินแทนการซึมลงไปในดิน กลายเป็นนํ้าไหลบ่า
หน้าผิวดินและไหลงลงสู่ที่ตํ่าหรือลําธารอย่างรวดเร็ว ในขณะที่นํ้าไหลอยู่บนผิวดินน้ี จะมีพลังงานมาก
พอที่จะกัดเซาะเอาผิวหน้าดินที่สมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่เกิดจากการตกสะสมและย่อยสลายของ
ซากพืชซากสัตว์ติดตามลงไปด้วย 

นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะส่งผล 
ทําให้ประสิทธิภาพในการให้บริการของระบบนิเวศต้นนํ้าลดลง และส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคมอย่างต่อเน่ืองให้กับประชาชน เช่น การเสื่อมค่าของธาตุอาหารในดิน ประสิทธิภาพในการดูดซับ
และเก็บกักนํ้าฝนลดน้อยลง ปัญหาการเกิดอุทกภัยและแผ่นดินถล่มในช่วงฤดูฝนกับปัญหาการ 
ขาดแคลนนํ้าใช้ในช่วงฤดูแล้ง เป็นต้น ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีมีผลทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม
ลดลง อีกทั้งการทําลายป่าต้นนํ้า ยังเป็นการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นชนิดหน่ึงของ
ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกเก็บสะสมไว้ในต้นไม้ออกสู่บรรยากาศอีกด้วย เมื่อก๊าซดังกล่าวรวมเข้ากับ 
ก๊าซเรือนกระจกชนิดอ่ืน เช่น มีเทน และไนตรัสออกไซด์ ที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากภาคส่วนต่าง ๆ 
อาทิ จากรถยนต์ จากโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่พ้ืนที่ทํานาข้าว การเผาไร่บนพ้ืนที่สูงล้วนจะ
ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน  

พ้ืนที่ลุ่มนํ้าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบันมีปัญหาในหลายพ้ืนที่ ด้วย
สาเหตุมาจากการใช้ประโยชน์ที่ ดินและทรัพยากรที่ ดินที่ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเป็นอย่างมาก เช่น ทรัพยากรป่าไม้ถูกทําลายเพ่ือทําพ้ืนที่
เกษตรกรรม ทําให้สภาพพ้ืนที่สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศเกิดการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี ยังเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีการจัดการไม่ดีพอ 
กล่าวคือ ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลายแห่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา จะเกิดนํ้าท่วมฉับพลันรุนแรงในฤดูฝนและเกิด
การขาดแคลนนํ้าหรือภาวะภัยแล้งในฤดูแล้ง แนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าใน
ปัจจุบัน ต้องการวิธีการท่ีมีความเข้าใจความซับซ้อนของปัญหามากขึ้น เน่ืองจากทุกอย่างมีผลกระทบ
เก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกันหมด ต้ังแต่การทําเกษตรกรรมบนที่สูงที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน 
แหล่งนํ้า ภูมิอากาศ ซึ่งก่อให้เกิดสภาพความกดดันต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูง 
รวมถึงความไม่มั่นคงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแต่ละแห่ง 

2.1.2 การบรหิารจัดการเชิงลุ่มน้าํ 

การจัดการลุ่มนํ้า (Watershed Management) จําเป็นต้องทําเป็นระบบ และโดยหลักการ
แล้วต้องยึดหลักทางอนุรักษ์วิทยา กล่าวคือ ทรัพยากรในลุ่มนํ้าน้ันสามารถนํามาใช้ได้อย่างมีเหตุผล
ตามหลักวิชาการ และการใช้ทรัพยากรเหล่าน้ีต้องไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อปริมาณ คุณภาพ และ
ช่วงการไหลของน้ํา มีผู้เสนอแนวความคิดในเรื่องการจัดลุ่มนํ้าไว้มากมาย เช่น เกษม (2526) กล่าวว่า 
“การจัดการลุ่มนํ้า หมายถึง การจัดการพ้ืนที่ให้ได้นํ้าที่มีปริมาณมากพอ คุณภาพดี การไหลสมํ่าเสมอ
พร้อมทั้งควบคุมเสถียรภาพของดิน และการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ ในลุ่มนํ้าน้ันด้วย” และ Society of 
American Foresters (1944) ได้ให้คําจํากัดความของการจัดการลุ่มนํ้าไว้ว่า การดําเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อทรัพยากรธรรมชาติของลุ่มนํ้าเพ่ือให้ผลผลิต และรักษาทรัพยากรนํ้า รวมท้ังควบคุม
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การพังทลายของดิน อุทกภัย และป้องกันสิ่งมีค่าอ่ืนๆ ควบคู่ไปกับนํ้า การจัดการลุ่มนํ้าเป็นการบริหาร
ทรัพยากรองค์รวมโดยใช้ลุ่มนํ้าเป็นเคร่ืองมือ อย่างไรก็ตาม การดําเนินการจัดการลุ่มนํ้าในประเทศไทย
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการดําเนินการในภาครัฐ อาทิเช่น การดําเนินการเพ่ือการจัดการ
พ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช การจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า
โดยกรมพัฒนาที่ดิน และการสร้างเขื่อนและเหมืองฝายโดย กรมชลประทาน (พรชัย ปรีชาปัญญา
,2543) ในทํานองเดียวกันหากมีการจัดการต่อพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นอย่างดี แต่ละเลย
ต่อการจัดการแหล่งชุมชนและการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ก็จะเกิดปัญหาเร่ืองคุณภาพนํ้าได้เช่นกัน การ
จัดการลุ่มนํ้าที่ดีจําเป็นจะต้องดําเนินการจัดการต่อพ้ืนที่ทุกๆ หน่วย ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ผสมผสานพร้อมกันไป จึงจะได้รับผลตามที่ต้องการ 

สําหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการลุ่มนํ้าเพ่ือให้ได้นํ้าที่มีคุณภาพดี สามารถนํามาอุปโภค
บริโภคได้ทันทีให้มีปริมาณนํ้าที่เพียงพอ ทั้งนํามาใช้เพ่ือการครองชีพประจําวัน เพ่ือการเกษตร 
อุตสาหกรรม หรือกิจการอ่ืนใด และเพ่ือให้มีนํ้าไหลในอัตราสม่ําเสมอตลอดปี ไม่เกิดอุทกภัยในฤดูฝน 
และขาดแคลนในฤดูร้อน ซึ่งนํ้าควรไหลในอัตราเดิมอย่างสมํ่าเสมอตลอดไป 

การดําเนินการจัดการลุ่มนํ้า เป็นการจัดการพ้ืนที่เพ่ือให้ได้นํ้าที่มีปริมาณมากพอ คุณภาพ
ดี การไหลของน้ําสม่ําเสมอ พร้อมทั้งควบคุมเสถียรภาพของดิน ลดความเสียหายจากนํ้าท่วม และการ
จัดทรัพยากรลุ่มนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์ลุ่มนํ้านิยมแบ่งลุ่มนํ้าออกเป็นเขต
หรือตอน เช่น ตอนบนหรือที่สูงต้นนํ้า เพ่ือให้สะดวกในการดําเนินการ โดยบทบาทของลุ่มนํ้าที่สําคัญ 
คือ การให้นํ้าและการควบคุมการพังทลายของดินในลุ่มน้ําที่มีการใช้ หรือเก็บเก่ียวทรัพยากรลุ่มนํ้าที่
เกิดขึ้น ในปัจจุบันมีความจําเป็นต้องมีการดําเนินการจัดการลุ่มนํ้า ทั้งน้ี เพราะว่ามีคนเข้าไปอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า แม้แต่พ้ืนที่แหล่งต้นนํ้าลําธาร ทั้งน้ี เพราะว่ามีความต้องการนํ้า และการใช้ประโยชน์
ที่ดินมาก (เกษม, 2539 ; พรชัย และพงษ์ศักด์ิ, 2543) 

การจัดการลุ่มนํ้าและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน เป็นกระบวนการในการจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้า
ให้สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ทําลายดุลภาพของระบบ
นิเวศในลุ่มนํ้าน้ัน รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพและความสามารถในการดํารงอยู่ของชุมชน 
บนพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยเป้าหมายสําคัญของการจัดการลุ่มนํ้า คือ การผสมผสานหลัก
วิชาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือดําเนินการที่จะใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าในประเทศไทย มีทรัพยากร
นํ้าใช้อย่างย่ังยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของปริมาณนํ้าที่เพียงพอต่อการใช้ มีระยะเวลาการไหลของ
นํ้าที่เหมาะสมสม่ําเสมอ คุณภาพของนํ้าที่ดี เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค การควบคุมการพังทลาย
ของดิน การลดความเสียหายจากอุทกภัย รวมถึงการใช้ทรัพยากรลุ่มนํ้าอย่างถูกต้อง ตามหลักการ
อนุรักษ์ อันได้แก่ การใช้ การเก็บกัก การซ่อมแซม การฟ้ืนฟู การพัฒนา การป้องกัน การสงวน และ
การแบ่งเขต ดังน้ัน ในการจัดการลุ่มนํ้าจึงต้องมีการดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการ 
วางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม การสร้างมาตรการการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีประสิทธิภาพ 
และการควบคุมมลพิษ ทั้งน้ี เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการลุ่มนํ้าต่อไป หน่วยงานต่างๆ 
ทั้งของภาครัฐและเอกชน ต่างมุ่งที่จะแสวงหาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในลุ่มนํ้ากันอย่าง
เต็มที่ และส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงอย่างเป็นลูกโซ่จากการดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ 
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การใช้ขอบเขตการจัดการลุ่มนํ้าจะมีความแตกต่างกันไปของแต่ละหน่วยงาน ดังเช่น  
ในปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินได้ประกาศเขตพัฒนาที่ดิน คือ พ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
พ้ืนที่ดําเนินการพัฒนา โดยการบูรณาการกิจกรรมที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า  
ทั้งวิธีกลและวิธีพืชป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การปรับปรุงบํารุงดินที่มีปัญหา รวมทั้งการฟ้ืนฟู
ดินเสื่อมโทรมในพื้นที่ที่ดินขาดอินทรียวัตถุ ตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่น้ันๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ปัญหาดินที่มีปัญหาต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน และเป็นการสาธิตให้
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปได้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาที่ดิน หรือการบริหารจัดการลุ่มนํ้า
น้ันเอง (ดิเรก คงแพ, 2553) พ้ืนที่ลุ่มนํ้า หมายถึง หน่วยของพ้ืนที่ซึ่งล้อมรอบด้วยสันปันนํ้า 
(boundary) เป็นพ้ืนที่รับนํ้าฝนของแม่นํ้าสายหลักในลุ่มนํ้าน้ันๆ เมื่อฝนตกลงมาในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าจะไหล
ออกสู่ลําธารสายย่อยๆ (sub-order) แล้วรวมกันออกสู่ลําธารสายใหญ่ (order) และรวมกันออกสู่
แม่นํ้าสายหลัก (mainstream) จนไหลออกปากนํ้า (outlet) (กรมป่าไม้, 2550 อ้างในสถานีพัฒนา
ที่ดินเชียงราย, 2552) หรือเขตลุ่มนํ้าที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาลุ่มนํ้า เป็นเขตทางภูมิศาสตร์ที่ใช้  
เส้นสันปันนํ้าเป็นตัวกําหนดพ้ืนที่ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่ว่าฝนตกในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าใด จะไหลมารวมกันเป็น 
ลําธารเป็นคลอง และบรรจบเป็นแม่นํ้าไหลลงสู่ทะเลในที่สุด (คณะอนุกรรมการบริหารจัดการลุ่มนํ้าปิง
ตอนบน, 2545) 

การศึกษาการจัดทําแผนบูรณาการในคร้ังน้ี ได้ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการในพ้ืนที่
ลุ่มนํ้าและพ้ืนที่สูงในแต่ละด้าน ดังน้ี 

1) แนวทางการบริหารจัดการนํ้าแบบผสมผสาน คือ กระบวนการในการส่งเสริมการ
ประสานการพัฒนาและการจัดการนํ้า ที่ดิน และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาซึ่งประโยชน์
สูงสุดทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมอย่างทัดเทียมกัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความย่ังยืน
ของระบบนิเวศท่ีสําคัญ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการประสานการพัฒนาและการบริหารจัด
ทรัพยากรน้ําร่วมกับทรัพยากรอ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยคํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ได้
ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจและสังคม การจัดทํานโยบายนํ้าของชาติ และกําหนดวิสัยทัศน์เรื่องนํ้า 
ของชาติไว้ คือ “ภายในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะมีนํ้าใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ โดยมีระบบ
บริหารจัดการองค์กร ระบบกฎหมายในการใช้ทรัพยากรนํ้าที่เป็นธรรม ย่ังยืน โดยคํานึงถึงคุณภาพ
ชีวิตและการมีส่วนร่วมในทุกระดับ” โดยแนวทางดังกล่าวเป็นกรอบแนวคิดในการกําหนดเป็นนโยบาย
ในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วย กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
การพัฒนาจัดหานํ้าต้นทุนและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดสรรการใช้นํ้าและการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการได้รับบริการ รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนํ้าและการให้มีผู้ส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ในการบริหารจัดการนํ้า ซึ่งสอดคล้องกับกลไกการดําเนินการพัฒนา
แหล่งนํ้าในระบบลุ่มนํ้าของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการลุ่มนํ้าปิงตอนบนที่มีเกณฑ์ในการปฏิบัติ 
ดังน้ี (1) จัดต้ังคณะกรรมการลุ่มนํ้า เป็นองค์กรหลักในการจัดสรรนํ้าเพ่ือใช้ประโยชน์ในแต่ละลุ่มนํ้า 
(2) กําหนดแนวทางการจัดทําแผนหลักเพ่ือการพัฒนาแหล่งนํ้าในแต่ละลุ่มนํ้า (3) ปรับเปลี่ยนแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดประสานงานที่ดีในแต่ละลุ่มนํ้า และ (4) จัดให้ประชาชนในลุ่มนํ้ามี 
ส่วนร่วมในกระบวนการให้มากที่สุด ซึ่งอาจรวมถึงการประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม  

 สําหรับขั้นตอนการจัดทําแผนในระบบบริหารจัดการแนวใหม่เป็นการวางแผนการใช้ 
การพัฒนา การจัดสรรนํ้า การอนุรักษ์และดูแลรักษา จะต้องเป็นระบบให้สอดคล้องกัน และเก้ือหนุนกับ
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ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ อันจะนําไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โดยองค์กร 
ในลุ่มนํ้าจะเป็นผู้กําหนดแผน ที่เน้นต้ังแต่ระดับหมู่บ้านขึ้นไป หน่วยราชการในลุ่มนํ้าจะทําหน้าที่
สนับสนุนในด้านข้อมูลและด้านวิชาการ แผนของคณะกรรมการลุ่มนํ้าถือเป็นแผนหลักของการบริหาร
จัดการในลุ่มนํ้าเพ่ือใช้จัดสรรงบประมาณ  

กรมทรัพยากรนํ้า (2548) ได้จัดทําแผนรวม (Integrated Plan) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน เพ่ือให้มีแผนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใน
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าให้หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ ใช้เป็นกรอบนโยบายการดําเนินงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ได้ดําเนินการให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายนํ้าแห่งชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาคมและกระจาย
อํานาจให้แก่ท้องถิ่น โดยมีการกําหนดแผนรวม แผนระดับลุ่มนํ้า และแผนระดับท้องถิ่น 

2) แนวทางในการจัดการลุ่มนํ้า เน้นการจัดการการใช้ที่ดินให้ถูกต้องตามศักยภาพพื้นที่
ต้องมีการสํารวจและวิเคราะห์สภาพของลุ่มนํ้าทั้งในด้านกายภาพและทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ควบคู่กันไปโดยเฉพาะลักษณะทางอุทกวิทยาของลุ่มนํ้า ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาลุ่มนํ้าเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตนํ้า ต้องมีการรวบรวมข้อมูลศึกษาวิจัยและวางแผนในการพัฒนาบริเวณลุ่มนํ้า
ตอนบน (upstream watershed) ซึ่งเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร ตลอดจนวางแนวทางและข้ันตอนในการ
จัดการและพัฒนาแหล่งนํ้าในบริเวณลุ่มนํ้าตอนล่าง (downstream watershed) อย่างเป็นระบบ 
ในรูปของการจัดการลุ่มนํ้าแบบบูรณาการ (integrated watershed management) เน่ืองจากลุ่มนํ้า
ก็จัดได้ว่าเป็นระบบนิเวศหน่ึง การกระทําใดๆ ต่อส่วนหน่ึงส่วนใดในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อมมีผลกระทบต่อ
ผู้อ่ืน หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่อยู่ในลุ่มนํ้าเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดการจึงต้องเน้นการจัดการแบบเป็น
ระบบ (system approach) ซึ่งสอดคล้องกับกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้นํากรอบแนวคิดในการจัดการพ้ืนที่
ลุ่มนํ้าใช้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํ้า ในพ้ืนที่นําร่องในจังหวัดเชียงราย
และจังหวัดน่าน เพ่ือเป็นการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า พืช (ป่าไม้และการเกษตร) ให้มีความสอดคล้อง
ในการใช้ที่ดินให้ย่ังยืน รวมท้ังวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน เป็นการจัดสมรรถนะที่ดินในแต่ละลุ่มนํ้าที่
ทําการศึกษาหรือนโยบายในการจัดการพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสม ในการวางแผนการใช้ที่ดินจําเป็นต้อง
มีความรู้หลายด้าน เช่น ปฐพีวิทยา วนศาสตร์ อุทกศาสตร์ พฤกษาศาสตร์ นิเวศวิทยา เศรษฐศาสตร์ 
เป็นต้น ดังน้ัน การวางแผนการใช้ที่ดินจะต้องวางให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นการใช้
ทรัพยากรท่ีมีในลุ่มนํ้าน้ันๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การดําเนินการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่มีแนวทาง
ดังน้ี 1) แนวทางการจัดการทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน 2) แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้  
3) แนวทางการจัดการทรัพยากรนํ้า และ 4) แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2552) 

3) แนวคิดการพัฒนาความเช่ือมโยงของชุมชนในเชิงบริบทลุ่มนํ้าตามแนวพระราชดําริ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดํารัสถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูง โดยทรงเน้นความเช่ือมโยงแบบองค์รวมของการพัฒนาบนพ้ืนที่สูงที่ต้องมุ่ง
สร้างสมดุลระหว่างดิน นํ้า ป่าไม้และคนไปพร้อมๆ กัน เน่ืองจากชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีความแตกต่างทั้ง
ในด้านกลุ่มชาติพันธ์ุ สภาพภูมิสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขอบเขตที่ต้ังของ
ชุมชนในลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าย่อย ทําให้สภาพภูมิสังคมของชุมชนแตกต่างกันไป เง่ือนไขเหล่าน้ีทําให้
การพัฒนาการวางแผนการผลิตในเชิงลุ่มนํ้ามีความซับซ้อน ยากแก่การจัดการอย่างเป็นรูปธรรม จึงทํา
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ให้การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของไทยท่ีผ่านมาไม่ครอบคลุมพ้ืนที่เชิงลุ่มนํ้า ทําให้ผลของการพัฒนา
เกิดความไม่สมดุลของชุมชนที่อยู่ต้นนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า เช่น เกิดความขัดแย้งของชุมชนปลาย
นํ้ากับต้นนํ้าเก่ียวกับการปนเป้ือนของสารเคมี ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรนํ้า ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มทวี
ความรุนแรงขึ้น เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  

ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร เน่ืองจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีการตัดไม้
ทําลายป่า ทําให้เกิดสภาพแห้งแล้งและมีไฟป่า จึงได้ดําเนินการหาแนวทางการอนุรักษ์ ป่าต้นนํ้า โดย
ให้ทําการศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง 3 วิธี เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง คือ มีไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้เช้ือเพลิง 
ซึ่งจะอํานวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและนํ้า ตลอดจนความชุ่มช้ืนเอาไว้เป็นประโยชน์อย่างที่ 4 
และอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นนํ้าลําธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลัก ในลักษณะต้นทางเป็นการศึกษาสภาพ
พ้ืนที่ป่าไม้ต้นนํ้าลําธาร ปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บนํ้าต่างๆ ผสมกับ
การศึกษาด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ โคนม และเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือให้เป็นศูนย์ที่ สมบูรณ์แบบ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ สําหรับราษฎรได้มีโอกาส
เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วนําไปปฏิบัติ โดยศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ด้าน
ทรัพยากรนํ้า ป่าไม้ ดิน และระบบเกษตร รวมทั้งระบบนิเวศลุ่มนํ้า และการจัดการพ้ืนที่ลุ่มนํ้าให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนในหมู่บ้าน
รอบบริเวณศูนย์ฯ ให้ดํารงชีวิตที่พออยู่พอกิน และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

4) แนวทางการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงอย่างย่ังยืน ได้น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ระบุให้มุ่งเน้น “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” โดยมี
วิสัยทัศน์การพัฒนา คือ “พัฒนาคน ครอบครัวและสังคมที่มีระบบการจัดการความรู้ (Knowledge 
management) และพ่ึงพาตนเองจากการสร้างรายได้บนฐานความรู้และข้อได้เปรียบด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูงไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งทรัพยากรทาง
กายภาพ และการต้ังถิ่นฐานของชุมชนในพ้ืนที่สูงให้เกิดประโยชน์อย่างย่ังยืน โดยกระบวนการ 
การพัฒนาที่ย่ังยืนต้องมุ่งไปที่ “การพัฒนาคน” ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี พอกินพอใช้ เป็นอันดับแรก 
การพัฒนาส่วนอ่ืนจึงจะเกิดขึ้นได้ ทั้งน้ี “กระบวนการมีส่วนร่วม” นับว่าเป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีส่วนร่วมต้ังแต่เริ่มแรก “ร่วมคิด ร่วมทํา” ร่วมจัดลําดับประเด็นปัญหา และร่วม
คัดเลือกวิธีแก้ไขปัญหา จะทําให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในการแก้ไขปัญหา การร่วมมือปฏิบัติจึงจะ
เกิดขึ้น 

การวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ในเชิงลุ่มนํ้าต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการเช่ือมโยง
แบบองค์รวมของการพัฒนาบนพ้ืนที่สูงที่ต้องมุ่งสร้างสมดุลระหว่างดิน นํ้า ป่าไม้และคน บนฐานข้อมูล
การตัดสินใจ การกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนในแต่ละลุ่มนํ้า ตลอดจน
เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น การพิจารณารูปแบบของการทําการเกษตรท่ีเหมาะสม
กับการทดแทนพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณต้นนํ้า การปลูกพืชแบบผสมผสานทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น และ 
พืชล้มลุกชนิดต่าง ๆ เพ่ือให้มีโครงสร้างเหนือผิวดินคล้ายคลึงป่าธรรมชาติ ทั้งน้ี เพ่ือให้โครงสร้าง
ดังกล่าวช่วยรักษาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบการดูดซับและระบายนํ้า
ให้กับพ้ืนที่ท้ายนํ้า ในขณะเดียวกันการปลูกพืชหลายชนิดบนพ้ืนที่เดียวกัน จะก่อให้เกิดเป็นผลผลิต
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ทางการเกษตรจํานวนหลายๆ ชนิดต่อเน่ืองกันตลอดท้ังปี การร่วมกันกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชนิดต่างๆ อาทิ ป่าไม้ที่สมบูรณ์ ป่าไม้ที่เสื่อมโทรม พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ พ้ืนที่ปลูกพืชสวน พ้ืนที่ปลูกพืชไร่
โดยมีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า พ้ืนที่ปลูกพืชสวนโดยมีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า และป่ากินได้ลง  
ณ จุดต่าง ๆ ของพ้ืนที่ต้นนํ้า ที่ก่อให้เกิดเป็นรายได้ที่พอเพียงกับความเป็นอยู่ของประชาชนท้ังหมดที่
อาศัยอยู่บนพ้ืนที่ต้นนํ้า ในขณะเดียวกันทําให้พ้ืนที่ต้นนํ้าโดยรวมท้ังหมดเอื้ออํานวยผลผลิตนํ้า ซึ่ง
ประกอบไปด้วยปริมาณนํ้าที่พอเพียง นํ้าท่ามีคุณภาพดีและมีระยะเวลาในการไหลตลอดทั้งปีให้กับ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ท้ายนํ้า โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าขนาดเล็กที่ถือเป็นหน่วยประกอบ
ย่อยเชิงพ้ืนที่ที่สําคัญของลุ่มนํ้าหลักของประเทศ 
 

2.2 กรอบแนวคดิการศกึษา 

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาลุ่มนํ้า การศึกษาโครงการจัดทําแผนบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านคร้ังน้ี ได้มีการจัดทํากรอบแนวคิดและขั้นตอนการจัดทําแผน
ไว้ ดังน้ี 

2.2.1 กรอบแนวคิดในการจัดทาํแผนบูรณาการพฒันาพืน้ทีสู่งในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้อาศัยแนวพระราชกระแสดํารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว การพัฒนาความเช่ือมโยงของชุมชนในเชิงบริบทลุ่มนํ้า แนวทางการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
และกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและชุมชน ที่มุ่งเน้นความสําคัญของ (1) การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่
สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และ (2) พัฒนาระบบการจัดการลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน
บนพ้ืนที่สูง ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  

 ประเด็นสําคัญและองค์ประกอบที่สําคัญ ดังน้ี (1) การพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ดิน นํ้าและป่าไม้) (2) การพัฒนาและบริหารจัดการนํ้าในลุ่มนํ้า (3) การพัฒนาอาชีพของ
ชุมชน (4) การสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการของชุมชน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษา
และฟ้ืนฟูทรัพยากรในลุ่มนํ้า และ (5) การบริหารจัดการภายใต้ฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ความ
สมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมลุ่มนํ้า และกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชากรเป้าหมาย 

ดังน้ัน กรอบแนวคิดการศึกษาครั้งน้ีจึงมีประเด็นครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ 
การพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างคนและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ํา ป่าไม้ และลุ่มนํ้าได้อย่างย่ังยืน 
เป็นต้น มีความสามารถปรับตัวกับบริบทโลก ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีรายละเอียดดังแผนภาพที่ 2.1 
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แผนภาพที่ 2.1 กรอบแนวคดิในการศึกษาวิจัย 

เป้าหมาย : การพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างคนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ํา ป่าไม้ และลุ่มน้ํา ได้อย่างยั่งยืน
มีความสามารถปรับตัวกับบริบทโลกทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต
มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
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ทบทวนนโยบาย และแผนพัฒนา
พื้นทีสู่งลุ่มน้ําปงิ และลุ่มน้ําน่านใน

ระยะทีผ่่านมา

การประเมินผลกระทบจากการ
พัฒนาทีผ่่านมา และประเด็นการ

พัฒนาทีส่ําคัญ

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของพืน้ทีสู่งในลุ่มน้ําปงิ
และลุ่มน้ําน่าน

“ร่าง”แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มนํ้าน่าน
แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการ

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิฯ
-แผนแม่บท และแผนพัฒนาพื้นที่สูง
- แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ํา

SWOT
การวเิคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและศกัยภาพการพฒันา

แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มน้ําน่าน

นโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายน้ําแห่งชาติ  
นโยบายกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา  ฯลฯ

วิเคราะหศ์ักยภาพของ
พื้นที่ในปัจจบุันและทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคต 

แนวคิดการจัดทําแผนบูรณา
การพัฒนาพื้นท่ีสูงในลุ่มนํ้าปิง

และลุ่มนํ้าน่าน

จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ร่วมกับส่วนราชการท้ังระดับท้องถ่ิน จังหวัด และส่วนกลาง 
บูรณาการโครงการ กิจกรรม  และงบประมาณ ลงสู่แผนปฏิบัติการ

ข้ันตอนการจัดแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน

ขั้นตอนท่ี 1
การวิเคราะห์สถานการณ์ของพืน้ท่ีลุ่มนํ้าปงิและลุ่มนํ้าน่าน

ขั้นตอนท่ี 2
การยกร่างแผนปฏบิัติการ

ขั้นตอนท่ี 3
การจัดทําแผนปฏบิัติการ
และบูรณาการร่วมกับภาค
ส่วนต่างๆ

แนวทางพฒันาของโครงการ
พระราชดําริ

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน

จัดทําแบบจําลอง
สภาพการณ์ในอนาคต

ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 

แผนภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการจัดแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุม่นํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 
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บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 
 

3.1 ขอบเขตการศกึษา 

3.1.1  ศึกษาทบทวนเอกสารการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่านที่ผ่านมา และ
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ทั้งจากโครงการหลวง โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เก่ียวข้อง  

1) ทบทวนและรวบรวมผลการวิจัย และผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บนพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่านที่ผ่านมา เช่น โครงการหลวง โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ฯลฯ 

2) ศึกษาทบทวนและประเมินนโยบาย กฎหมายและแผนพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิง
และลุ่มน้ําน่านที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบและกฎหมายต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้า รวมถึงวิเคราะห์นโยบาย
ของแต่ละหน่วยงานที่มีผลกระทบเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ศึกษา  

3) ประมวลและสรุปสาระสําคัญจากการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งประเมินนโยบาย และ
แผนพัฒนาพื้นที่สูงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน เช่น  

3.1) สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน เช่น 
ที่ต้ัง ขอบเขต จํานวนชุมชน การประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่ดําเนินการในพ้ืนที่ เป็นต้น 

3.2) สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและ
ลุ่มนํ้าน่าน เช่น ทรัพยากรดิน นํ้า ป่าไม้ เป็นต้น 

3.3) สถานการณ์การพัฒนาลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
การพัฒนาโดยหน่วยงานใด มีกิจกรรมอะไรบ้างในพ้ืนที่ 

3.4) สภาพปัญหาและอุปสรรคของพื้นที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน   
3.5) แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านในระยะที่ผ่านมา 
3.6) แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการระบบทรัพยากรลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3.1.2  ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่านในมิติต่างๆ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะมีผลต่อการ
พัฒนาในชุมชนบนพื้นที่สูง เช่น ทบทวนฐานข้อมูลของชุมชน และการวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
พ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยใช้ข้อมูลจากกรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําแผนบูรณาการสอดคล้องกับพ้ืนที่
ดังกล่าว และการประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือนํามาประกอบการจัดทํา
แบบจําลองสภาพการณ์ในอนาคต  
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1) การประมวลผลศักยภาพการพัฒนาของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน โดยการ
วิเคราะห์ SWOT ตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทางการขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงใน 
ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน  

2) วิเคราะห์ปัจจัยและเง่ือนไขของสําคัญต่อการพัฒนาของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและ 
ลุ่มนํ้าน่าน  

3) การจัดทําแบบจําลองสภาพการณ์ในอนาคต (development scenario) ที่สามารถ
ช้ีให้เห็นถึงปัจจัยและผลกระทบ (cause and affect) เพ่ือนําไปใช้ในการกําหนดแผนบูรณาการ โดย
การจัดประชุมสัมมนา 2 ครั้ง 
 

ตารางท่ี 3.1 สรุปการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ีสูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

กจิกรรม ลุ่มน้ําปิง ลุ่มน้ําน่าน 
ส่วนกลาง 

(จังหวดัเชียงใหม่) 
1. สัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน 96 (ครัวเรอืน) 61 (ครัวเรอืน) - 
2. สัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน   
(24 หน่วยงาน ) 

25 (คน) 25 (คน) - 

3. ประชุมกลุ่มย่อย  
(ชุมชน) 18 ครั้ง 

10 ครั้ง / 
315 คน 

8 / ครั้ง 
298 คน 

- 

4. ประชุมกลุ่มย่อย  
(หน่วยงาน) 9  ครั้ง 

5 ครั้ง / 173 คน 4 ครั้ง / 
113 คน 

- 

5. ประชุมชี้แจงโครงการ  
(7 ต.ค. 53) 

- - 61 คน / 17 หน่วยงาน 

6. ประชุมจัดทาํแบบจําลอง
สภาพการณใ์นอนาคต และ SWOT 

- - 40 คน 

7. จัดประชุมสัมมนา 1 ครั้ง / 86 คน 1 ครั้ง / 68 คน  
3.1.3  จัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน ทั้งในระยะสั้น ระยะ

ปานกลาง และระยะยาว โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุล ระหว่างคนและทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น ป่าไม้ และลุ่มนํ้าได้อย่างย่ังยืน มีความสามารถปรับตัวกับบริบทโลกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ประกอบด้วย 

1) กําหนดประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา ตลอดจนลําดับความสําคัญของ
แนวทางการพัฒนา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  

2) ยกร่างแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน ทั้งในระยะส้ัน  
ระยะปานกลาง และระยะยาว จัดประชุมสัมมนา 2 ครั้ง 

3) จัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มนํ้าน่าน ทั้งในระยะสั้น  
ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยระบุแนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงใน 
ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน  

4) การจัดทําระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง 
และระยะยาว 
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3.2 ขั้นตอนการดาํเนนิงาน 

3.2.1 ศึกษาทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เช่น เอกสารต่างๆ และประเมินผล
นโยบาย และแผนพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน รวมท้ังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา 
ทั้งจาก โครงการหลวง โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่
เกี่ยวข้อง  

3.2.2 จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 1 ครั้ง เพ่ือระดมความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า โดยเป็นการจัดประชุมกลุ่มย่อย
ร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ที่มีภารกิจและประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่สูง และพัฒนาในเชิง
พ้ืนที่ลุ่มนํ้า โดยจัดประชุมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7 
ตุลาคม 2553 มีผู้เข้าร่วมประชุม 61 คน จาก 17 หน่วยงาน เช่น หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน  
กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมทรัพยากรน้ํา กรมป่าไม้  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เป็นต้น 
วิธีการดําเนินการประกอบด้วยการบรรยายชี้แจงโครงการฯ และการระดมความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์
พัฒนาที่ผ่านมาในลักษณะพ้ืนที่ลุ่มนํ้า แนวทาง โอกาสในพัฒนาเชิงลุ่มนํ้า และเง่ือนไขที่สําคัญ โดยผลจาก
การประชุมได้นําข้อมูลไปประกอบการวางแผนการศึกษาวิจัยต่อไป 

3.2.3 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการสัมภาษณ์ สังเกต และจัดประชุม 
กลุ่มย่อย เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ในปัจจุบันและทิศทางการพัฒนาในอนาคต ในมิติต่างๆ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2.4 การประมวลผลข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง
และลุ่มนํ้าน่าน ได้แก่  

1) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต ปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญ 

2) การวิเคราะห์สถานภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่สูงใน 
ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน โดยการประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือนํามาประกอบการจัดทํา
แบบจําลองสภาพการณ์ในอนาคต 

3) วิเคราะห์ปัจจัยและเง่ือนไขข้อสําคัญต่อการพัฒนาของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและ 
ลุ่มนํ้าน่าน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุล ระหว่างคนและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ และ 
ลุ่มนํ้าได้อย่างย่ังยืน เป็นต้น 

4) การจัดทําแบบจําลองสภาพการณ์ในอนาคต (development scenario) ที่
สามารถช้ีให้เห็นถึงปัจจัยและผลกระทบ (cause and affect) โดยการใช้กระบวนการทํานายอนาคต
ด้วยทฤษฎีปัจจัยเหตุและผล (Theory of cause and effect) ที่ตีพิมพ์ใน UNIDO โดยเน้นขั้นตอน 
(http://www.strast.cz/dokums_raw/foresightmethodologies_1168269318.pdf) การเลือกตัว
แปรอิสระ (variables) และตัวแปรตามในการทํานายปรากฏการณ์ในอนาคต ที่มีขั้นตอนที่สําคัญ 3 
ขั้นตอน : (1) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตัวแปรอิสระ (2) ผลกระทบของปัจจัยเหล่าน้ันในเชิงปริมาณ 
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และผลท่ีเป็นบวก หรือลบต่อตัวแปรน้ันๆ และ (3) ทําการทํานายผลจากตัวแปรน้ันๆ องค์ประกอบ
ของกระบวนการมี ดังน้ี 

4.1) ผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านลุ่มนํ้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านภูมิอากาศ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสุขภาพ และผู้สูงอายุ นักสังคมศาสตร์ 
ด้านประชากรศาสตร์ 

4.2) ใช้เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) ที่เป็นการประชุมกลุ่มย่อย จํานวน 
1 ครั้งภายใต้บรรยากาศการออกความเห็นอย่างอิสระ และทุกประเด็นความเห็นจะถูกบันทึกไว้ในรูป 
Flip chart มีหัวข้อในการระดมความคิด ประกอบด้วย: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การเพ่ิม
ของประชากรบนที่สูง ยาเสพติด การอพยพ ความมั่นคงด้านอาหาร และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมบนที่สูง เทคโนโลยีและการแข่งขัน 

4.3) ขั้นตอนการจัดทําแบบจําลองสภาพการณ์ในอนาคตของพ้ืนที่สูง (แผนภาพที่ 
3.1) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนและรวบรวมข้อมูลการพัฒนาพ้ืนที่สูงและบริบท 
ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลและทดสอบ และนําไปสร้างแบบจําลองสภาพการณ์
ในอนาคตของพ้ืนที่สูง จากน้ันประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลของแบบจําลอง ฯ และจัดทําแบบจําลองพ้ืนที่
สูง เพ่ือเสนอแบบจําลองอนาคต (Actual forecasts) ของชุมชนและลุ่มนํ้าบนพ้ืนที่สูง โดยข้ันตอนน้ี
เป็นการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้เช่ียวชาญ ตามรายละเอียดข้อ 4.1) เพ่ือนําแบบจําลองสภาพการณ์
ในอนาคตของพ้ืนที่สูง ที่ได้ไปใช้ในการกําหนดแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงต่อไป  

 
แผนภาพที่ 3.1  แผนภูมิการจําลองสภาพการณ์ในอนาคตของพ้ืนที่สูง โดยทฤษฎีปัจจัยและ

ผลกระทบ [ดัดแปลงจาก Kneschaurek,F อ้างอิงโดยUNIDO, 2004 ] 
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3.2.5  จัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่านทั้งในระยะสั้น  
ระยะปานกลาง และระยะยาว 

1) จัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านทั้งในระยะสั้น  
ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยระบุแนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและมีข้อเสนอทางเลือกหรือแผนสํารอง และข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน
แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน สําหรับการจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่
สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน จะแยกจัดทําเป็นรายงานผลการศึกษาและแผนบูรณาการเป็นรายลุ่มนํ้า
ปิงและลุ่มนํ้าน่าน 

2) การจัดทําระบบฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลชุมชนด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูง
ในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  
 

3.3 กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือและเทคนิคในการศึกษา 
 จากขอบเขตการศึกษาและขั้นตอนการดําเนินงานข้างต้น ได้มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือและเทคนิคในการศึกษาทั้งการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังน้ี 

3.3.1 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้การดําเนินจัดทําแผนบูรณาการได้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของชุมชนบนพ้ืนที่สูง

ในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน ที่มีระดับความสูงกว่า 500 เมตรจากระดับทะเลข้ึนไป หรือเป็นที่อยู่ของ
ชาวเขาเผ่าต่างๆ และชนกลุ่มน้อยหรือเป็นที่ต้ังบ้านเรือนและที่ทํากิน จึงได้กําหนดกลุ่มเป้าหมาย
ออกเป็น 4 กลุ่มพ้ืนที่ ครอบคลุมกลุ่มพ้ืนที่โครงการหลวง โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
โครงการขยายผลโครงการหลวง (นํ้าหนักกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70) และกลุ่มพ้ืนที่นอกเขตโครงการ 
(นํ้าหนักกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 30) ซึ่งแต่ละกลุ่มพ้ืนที่จะมีแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือเปรียบเทียบ
ระดับการพัฒนา ได้แก่ กลุ่มพ้ืนที่มีความพร้อม หรือกลุ่มชุมชนต้นแบบ พิจารณาจากเกณฑ์ความ
เข้มแข็งของชุมชน ต้นแบบการเรียนรู้ด้านต่างๆ อาชีพและรายได้ และกลุ่มพ้ืนที่เสี่ยง พิจารณาจาก
เกณฑ์สภาพทรัพยากรในพ้ืนที่มีสภาพเสื่อมโทรม มีหน้ีสิน ล่อแหลมต่อปัญหาด้านยาเสพติด โดยการ
เลือกพ้ืนที่ชุมชนเป็นการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 48 ชุมชน (แผนภาพที่ 3.2) สําหรับการระบุพ้ืนที่
ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจะสามารถดําเนินการได้ หลังจากการวงขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเป้าหมาย โดย
ได้จัดทําแผนที่ลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าสาขา โดยมีข้อมูลประกอบด้วย เส้นช้ันความสูง แผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยการจําแนกเป็นเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ เขตพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ เขตพ้ืนที่เกษตร โดยใช้
ข้อมูลจากกรมป่าไม้ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดทําแผนบูรณาการสอดคล้องกับพ้ืนที่ดังกล่าว พ้ืนที่ชุมชนท่ีต้ังอยู่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า และชุมชนบน
พ้ืนที่สูงที่ชนเผ่าอาศัยอยู่ คลอบคลุมพ้ืนที่ในระดับจังหวัด โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  

จากการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและศักยภาพของเกษตรกรในการพัฒนา
พ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน และวิเคราะห์โอกาสและแนวทางในการพัฒนาลุ่มนํ้าปิงและ 
ลุ่มนํ้าน่าน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการจัดประชุมเวทีชุมชน 
จํานวน 18 ครั้ง ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง 10 ครั้ง ลุ่มนํ้าน่าน 8 ครั้ง และสํารวจข้อมูลจํานวน 50 ชุมชน 
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เป็นพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง 31 ชุมชน และลุ่มนํ้าน่าน 19 ชุมชน ดังตารางที่ 3.2 แสดงพ้ืนที่สํารวจข้อมูลและ
จัดประชุมบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง และตารางที่ 3.3 แสดงพ้ืนที่สํารวจข้อมูลและจัดประชุมบนพ้ืนที่สูง
ในลุ่มนํ้าน่าน 

ตารางที่ 3.2 แสดงพืน้ทีส่าํรวจข้อมูลและจัดประชุมบนพืน้ที่สงูในลุม่น้ําปิง 
ลําดบัที ่ ลุ่มน้ําสาขา หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวดั 

1 น้ําแม่แตง ผาแดง กื๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 
2 น้ําแม่แตง ผาแตก สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 
3 น้ําแม่ริม ป่าแป๋  ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่  
4 ปิงตอนบน ปางมะโอ แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่  
5 ปิงตอนบน ปางแดงใน เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่  
6 ปิงตอนบน ห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่  
7 ปิงตอนบน น้ําร ู ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่  
8 น้ําแม่งัด แม่สายป่าเมี่ยง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่  
9 น้ําแม่งัด แม่สานนาเลา โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่  

10 น้ําแม่กวง ห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่  
11 น้ําแม่กวง ปางอุ้ม ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่  
12 น้ําแม่กวง ตีนตก เทพเจริญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่  
13 น้ําแม่กวง แม่ทาเหนือ แม่ออน ทาเหนือ เชียงใหม่  
14 น้ําแม่แจ่มตอนล่าง ปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่  
15 น้ําแม่แจ่มตอนล่าง ดินขาว ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่  
16 น้ําแม่แจ่มตอนล่าง พุยเหนือ ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่  
17 น้ําแม่แจ่มตอนบน แม่มะลอ  แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่  
18 น้ําแม่แจ่มตอนบน สบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่  
19 น้ําแม่กลาง อินทนนท ์ บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่  
20 น้ําแม่งาน ขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่  
21 แม่ปิงส่วนที่ 2  แม่สาใหม่ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่  
22 แม่ปิงส่วนที่ 2  ผานกกก โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่  
23 น้ําปิงส่วนที่ 3  ป่ากล้วย แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่  
24 น้ําแม่ตื่น ห้วยแห้ง สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่  
25 น้ําแม่ตื่น แม่หลองหลวง สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่  
26 น้ําแม่ตื่น แม่แฮหลวง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่  
27 น้ําปิงส่วนที่ 4  สุขสวรรค์ คลองนํ้าไหล คลองลาน กําแพงเพชร 
28 น้ําปิงส่วนที่ 4  ปางมะนาว ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุร ี กําแพงเพชร 
29 น้ําล้ี พระบาทหว้ยตม้ นาทราย ล้ี ลําพูน 
30  คลองวังเจ้า วังทอง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 
31  ห้วยแม่ท้อ พะกา ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 
  16 ลุ่มน้ําสาขา 31 ชุมชน 23 ตําบล 15 อําเภอ 4 จังหวดั 

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (2552) 
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ตารางที่ 3.3 แสดงพืน้ทีส่าํรวจข้อมูลและจัดประชุมบนพืน้ที่สงูในลุม่น้ํานา่น 

ลําดบัที ่ ลุ่มน้ําสาขา หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวดั 
1 น้ํายาว (1) น้ําแป่ง ผาทอง ท่าวังผา น่าน 
2 น้ํายาว (1) วังไผ่ ท่าสองยาง สองแคว น่าน 
3 น้ํายาว (2) โป่งคํา ดู่พงษ ์ สันติสุข น่าน 
4 น้ํายาว (2) ดู่พงษ ์ ดู่พงษ ์ สันติสุข น่าน 
5 แม่น้ําน่านตอนบน สะจุก ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 
6 แม่น้ําน่านตอนบน สะไลหลวง บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 
7 แม่น้ําน่านตอนบน ปางยาง ภูคา ปัว น่าน 
8 น้ําว้า หนองน่าน บ่อเกลือใต ้ บ่อเกลือ น่าน 
9 น้ําว้า ผาสุก ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 

10 น้ําว้า สบมาง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 
11 น้ําสมุน สะเนียน สะเนียน เมือง น่าน 
12 น้ําสมุน ห้วยปุก สะเนียน เมือง น่าน 
13 น้ําแหง น้ําแขว่ง เมืองลี นาหมื่น น่าน 
14 น้ําแหง ขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน 
15 น้ําสา ห้วยบ่อหอย หยาบหัวนา เวียงสา น่าน 
16 น่ําสา ภักดีธรรม หยาบหัวนา เวียงสา น่าน 
17 น้ําภาค หมั่นแสวง บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 
18 น้ําภาค น้ําจวง บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 
  8 ลุ่มน้ําสาขา 18 หมู่บ้าน 13 ตําบล 11 อําเภอ 2 จังหวดั 

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (2552)
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ตารางที่ 3.4 จํานวนผูแ้ทนชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน้ําปงิจําแนกตามลุ่มน้าํสาขา 

ลุ่มน้ําสาขา หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
จํานวนแบบ
สัมภาษณ์ 

พื้นที่ตั้งของชุมชน ลักษณะชุมชน 
ในเขต นอกเขต ทํานา ป่าเมี่ยง ไร่หมุนเวียน ยังชีพ 

1 น้ําแมแ่ตง ผาแดง กื๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่ 4 4     4 
ผาแตก สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่ 4 4  4    

2 น้ําแม่รมิ ป่าแป ๋ ป่าแป ๋ แม่แตง เชียงใหม ่ 4 4   4   
3 น้ําปิงตอนบน ปางมะโอ แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม ่ 3 3   3   

ปางแดงใน เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม ่ 3 3     3 
ห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม ่ 3 3  3    
น้ําร ู ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม ่ 3  3 3    

4 น้ําแมง่ัด แม่สาย-ป่าเมี่ยง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม ่ 4 4   4   
แม่สาย-นาเลา โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม ่ 3 3  3    

5 น้ําแมก่วง ห้วยหมอ้ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม ่ 3  3  3   
ปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม ่ 3  3  3   
ตีนตก เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม ่ 3 3  1   3 
แม่ทาเหนือ แม่ออน ทาเหนือ เชียงใหม ่ 3 3     2 

6 น้ําแมแ่จ่มตอนลา่ง ปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจม่ เชียงใหม ่ 3 3    3  
ดินขาว ปางหินฝน แม่แจม่ เชียงใหม ่ 1 1    1  
พุยเหนือ ปางหินฝน แม่แจม่ เชียงใหม ่ 3  3   3  

7 น้ําแมแ่จ่มตอนบน แม่มะลอ แม่นาจร แม่แจม่ เชียงใหม ่ 3 3  3    
สบวาก แม่นาจร แม่แจม่ เชียงใหม ่ 4  4 4    

8 น้ําแมก่ลาง อินทนนท์ บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม ่ 3 3    3  
9  น้ําปิง ส่วนที่ 3 ป่ากล้วย แม่สอย จอมทอง เชียงใหม ่ 3 3    3  

10  น้ําลี ้ พระบาทหว้ยต้ม นาทราย ลี้ ลําพูน 3 3     3 
11  น้ําแมง่าน ขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม ่ 3 3     3 
12 แม่ปิงส่วนที่ 2 แม่สาใหม ่ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม ่ 3 3    3  

ผานกกก โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม ่ 3  3   3  
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ลุ่มน้ําสาขา หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
จํานวนแบบ
สัมภาษณ์ 

พื้นที่ตั้งของชุมชน ลักษณะชุมชน 
ในเขต นอกเขต ทํานา ป่าเมี่ยง ไร่หมุนเวียน ยังชีพ 

13  น้ําแมต่ื่น ห้วยแหง้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม ่ 3 3     3 
แม่หลองหลวง สบโขง อมก๋อย เชียงใหม ่ 3 3  3    
แม่แฮหลวง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม ่ 3 3     3 

14  น้ําปิงตอนลา่ง สุขสวรรค์ คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร 3 3     3 
ขาณุวรลักษบุร ี ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุร ี กําแพงเพชร 3 3     3 

15  คลองวงัเจา้ วังทอง นาโบสถ์ วังเจา้ ตาก 3  3   3  
16  ห้วยแม่ท้อ พะกา ด่านแมล่ะเมา แม่สอด ตาก 3  3    3 

รวม 
31  

ชุมชน 
23  

ตําบล 
15  

อําเภอ 
4  

จังหวัด 
96 71 25 24 17 22 33 

ที่มา :จากการสํารวจ 
หมายเหตุ : พื้นที่ตั้งของชุมชนในเขต/ใกล้โครงการพระราชดําริ และของหน่วยงาน และพื้นที่ตั้งของชุมชนนอกเขตใกล้โครงการพระราชดําริ และของหน่วยงาน 
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ตารางที่ 3.5 จํานวนผูแ้ทนชุมชนในพืน้ทีลุ่่มน้ําน่านจําแนกตามลุ่มน้าํสาขา 

ลุ่มน้ําสาขา หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
จํานวนแบบ
สัมภาษณ์ 

พื้นที่ตั้งของชุมชน ลักษณะชุมชน 
ในเขต นอกเขต ทํานา ไร่หมุนเวียน ยังชีพ 

1.น้ําสมุน ละเบ้ายา สะเนียน เมือง น่าน 4 4  4   
ห้วยปุก สะเนียน เมือง น่าน 3  3   3 

2.น้ํายาว (2) โป่งคํา ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 4 4  4   
ดู่พงษ์ ดู่พงษ์ สันติสุข ดู่พงษ์ 4  4 4   
ภูแยง ดู่พงษ์ สันติสุข ดู่พงษ์ 4  4 4   

3.แม่น้ําน่านตอนบน สะไลหลวง บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 3  3   3 
ปางยาง ภูคา ปัว น่าน 3 3    3 
สะจุก ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 3 3    3 

4.น้ําว้า หนองน่าน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 3  3   3 
ผาสุก ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 3 3  3   
สบมาง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 3 3  3   

5.น้ํายาว (1) น้ําแป่ง ผาทอง ท่าวังผา น่าน 3 3   3  
วังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 3 3   3  

6.น้ําแหง ขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน 3 3   3  
น้ําแขว่ง เมืองลี นาหมื่น น่าน 3 3  3   

7.น้ําสา ห้วยบ่อหอย หยาบหัวนา เวียงสา น่าน 3  3  3  
ภักดีธรรม หยาบหัวนา เวียงสา น่าน 3  3  3  

8.น้ําภาค หมั่นแสวง บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 3 3   3  
น้ําจวง บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 3 3   3  

รวม 18 13 11 2 61 38 23 25 21 15 

ที่มา : จากการสํารวจ 
หมายเหตุ : พื้นที่ตั้งของชุมชนในเขต/ใกล้โครงการพระราชดําริ และของหน่วยงาน และพื้นที่ตั้งของชุมชนนอกเขตใกล้โครงการพระราชดําริ และของหน่วยงาน 
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แผนภาพที่ 3.2  การเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

  สําหรับการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านมีการใช้แบบ
สัมภาษณ์ (ภาคผนวก ข.) ซึ่งประกอบด้วยคําถามปลายปิดและปลายเปิด เพ่ือรวบรวมข้อมูลของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับประเด็นการดําเนินงานท่ีผ่านมา ด้านการวิจัย ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ด้านสังคมและความมั่นคง การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จํานวน 50 ชุด จาก 25 หน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.6  
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ตารางที่ 3.6 สัมภาษณข์้อมูลหน่วยงาน 

 ต้นสังกัด  จํานวนหน่วยงาน 
(ชุด) 

หน่วยงานสัมภาษณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26 1. กรมชลประทาน 

 2. กรมประมง 

3. กรมปศุสัตว์ 

4. กรมพัฒนาท่ีดิน 

5. กรมวิชาการเกษตร 

6. กรมส่งเสริมการเกษตร 

7. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

8. กรมการข้าว 
9. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

10. สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง 

11. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 12. กรมทรัพยากรน้ํา 

13. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

14. กรมป่าไม้ 

กระทรวงศึกษาธิการ 2 15. สํานักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

กระทรวงมหาดไทย 3 16. กรมการพัฒนาชุมชน 

 17. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กระทรวงยุติธรรม 2 18. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาคแห่งชาติ 

19. สถาบันสํารวจพืชเสพติด 

กระทรวงสาธารณสุข 2 20. สํานักงานสาธารณสุข 

กระทรวงกลาโหม 2 21. กองทัพภาคท่ี 3 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ 

3 22. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
23. ศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ 

โครงการหลวง 3 24. โครงการหลวง 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
(ศูนย์ศิลปาชีพ) 

2 25. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(ศูนย์ศิลปาชีพ ,ห้วยฮ่องไคร้) 

 50 ชุด 25 หน่วยงาน 
ที่มา :จากการสํารวจ 
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3.3.2  เครื่องมือในการจัดเกบ็ข้อมูล 
1) จัดทําแผนที่ลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าสาขา โดยมีข้อมูลประกอบด้วยเส้นช้ันความสูง  

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า และชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่ชนเผ่าอาศัยอยู่ คลอบคลุม
พ้ืนที่ในระดับจังหวัด โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ือใช้วงขอบเขตพ้ืนที่เป้าหมายที่จะใช้ใน
การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 

2) ฐานข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) เช่น ที่ต้ัง ขอบเขต จํานวนชุมชน การประกอบ
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่ดําเนินการในพ้ืนที่ เป็นต้น ฐานข้อมูลสถานภาพการใช้ทรัพยากรบน 
พ้ืนที่สูงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และกรมพัฒนาที่ดิน หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนการใช้ที่ดิน พ้ืนที่ถือครอง ช้ันความสูง เป็นต้น  

3) การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เป้าหมาย 
จะใช้วิธีการดังน้ี (1) จัดประชุมช้ีแจงโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 1 ครั้ง เพ่ือระดมความ
คิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการ
ศึกษาวิจัยต่อไป และ (2) ใช้วิธี Participatory Rural Appraisal (PRA) กับกลุ่มผู้แทนชุมชน เพ่ือ 
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล (เพ่ิมรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลภาคผนวก ข.1) 

4) การสร้างแบบสํารวจและแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Questionnaires) เพ่ือ
สัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่เป้าหมายเกี่ยวกับ 
  4.1) ข้อมูลสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญ 
  4.2) ข้อมูลความต้องการและความคิดเห็นในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของชุมชน 
และแผนพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

5) การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลของลุ่มนํ้าปิงและ 
ลุ่มนํ้าน่าน เก่ียวกับประเด็นปัญหา ผลกระทบจากการพัฒนาที่ผ่านมา และศักยภาพในการพัฒนา 
ตัวอย่างความสําเร็จของโครงการ รวมท้ังแนวทางในการพัฒนาลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านจากแผนการ
ดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลบันทึกจากการสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ดําเนินงาน
โครงการ  

6) การจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และปรับปรุงแนวทางการพัฒนาแผนงาน
และกิจกรรม และพิจารณาร่างแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านทั้งในระยะสั้น 
3 ปี ระยะปานกลาง 5 ปี และระยะยาว 10 ปี จํานวน 3 ครั้ง 

3.3.3 เครื่องมือในการวิเคราะหข์้อมูล 

1) จัดทําแผนที่ภูมิสารสนเทศ (Geographical Information System) โดยมีช้ันข้อมูล 
ได้แก่ ขอบเขตลุ่มนํ้าหลัก ลุ่มนํ้าสาขา ขอบเขตการปกครองระดับตําบล อําเภอและจังหวัด การ
เปลี่ยนแปลงและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน เช่น 
วิเคราะห์สัดส่วนการใช้ที่ดินในขอบเขตพื้นที่ป่าตามกฎหมาย การใช้ที่ดินในเขตช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
พ้ืนที่การเกษตรบนความลาดชันในระดับต่างๆ เป็นต้น เพ่ือนํามาวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานภาพการใช้ทรัพยากรบน
พ้ืนที่สูง ซึ่งจะมีการแสดงผล ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลเชิงตําแหน่ง (รูปของแผนที่) แสดงคุณลักษณะ
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ที่ใช้ประกอบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (รูปแบบตาราง) เพ่ือเช่ือมโยงและประกอบการจัดทําแบบจําลองสภาพการณ์
ในอนาคต  

2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จะดําเนินการลงรหัสข้อมูล 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) อาทิเช่น ค่าเฉล่ีย ความถี่ และ
ร้อยละ เป็นต้น  

3) ประมวลแนวคิดเพ่ือจัดทําศักยภาพการพัฒนา โดยการทํา SWOT Analysis โดย
ประเมินสถานการณ์พัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านในปัจจุบัน ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
(ปัจจัยภายใน) โอกาสและข้อจํากัด (ปัจจัยภายนอก) รวมทั้งการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการ
รองรับของทรัพยากรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า (Carrying Capacity) ในการพัฒนา เช่น พิจารณาจากลักษณะ
และขนาดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในลุ่มนํ้าเพ่ือใช้กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น และผลกระทบจาก
กิจกรรมดังกล่าว โดยใช้กรอบของตัวช้ีวัดของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูง เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์สถานภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน เช่น (1) สัดส่วนพ้ืนที่ด้านการเกษตรที่เสื่อมโทรม
ต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด เพ่ือประเมินความเสื่อมโทรมของดิน (2) สัดส่วนพ้ืนที่เกษตรในเขต 
ป่าอนุรักษ์ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ัน 1 และ ช้ัน 2 เพ่ือประเมินสภาพพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ รวมถึงวิเคราะห์
ศักยภาพของชุมชน และศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ศักยภาพของคนที่
จะอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ (ศักยภาพของการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ของชุมชนเพ่ือใช้แก้ปัญหา 
ได้เอง) 
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บทที่ 4 

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในการศึกษาครั้งน้ี เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลเก่ียวกับ
การวางแผนการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า งานวิจัยที่เก่ียวข้องและนโยบายต่างๆ ที่สําคัญ รวมท้ัง
การบูรณาการแผนงานของหน่วยงานบนพ้ืนที่สูง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนบูรณาการมี
รายละเอียด ดังน้ี 

4.1 งานวิจัยดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

4.1.1 งานวิจัยด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนและตอนล่างมีขนาดใกล้เคียงกัน 
โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งมีพ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าปิงมีบทบาทมากที่สุด ร้อยละ 34.5 ส่วน
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งมีพ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าน่าน ร้อยละ 26.4 สําหรับจังหวัดเชียงใหม่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของภาค มีสัดส่วนร้อยละ 15.1 ของผลิตภัณฑ์ภาค รองลงมา คือ กําแพงเพชร และ
ลําพูน มีสัดส่วนร้อยละ 10.6 เท่ากัน และขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน ร้อยละ 1.2 โดย
ภาคเกษตรกรรมของภาคเหนือมีความหลากหลาย ซึ่งข้าวมีส่วนแบ่งมูลค่าการผลิต ร้อยละ 37.4 
รองลงมาเป็น ผลไม้ ร้อยละ 13.4 พืชผัก ร้อยละ 11.7 ปศุสัตว์และสัตว์ปีก ร้อยละ 10.4 และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 5.8 ฐานการผลิตหลักอยู่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 66 ของมูลค่าผลผลิตเกษตร เน่ืองจากมีที่ราบลุ่มนํ้าขนาดใหญ่เป็นแหล่งผลิตข้าวและ
พืชไร่สําคัญของประเทศ สําหรับภาคเหนือตอนบน มีสัดส่วนร้อยละ 34 สภาพเป็นพ้ืนที่เกษตรขนาด
เล็กบนที่ราบเชิงเขา 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (2551) 
 

แผนภาพที่ 4.1 แสดงการแบ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
 

สําหรับเศรษฐกิจของชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากได้รับการพัฒนา
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมากว่า 40 ปี เดิมชุมชนบนพ้ืนที่สูงภาคเหนือประกอบอาชีพการเกษตรแบบ
ยังชีพ หรือการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย ที่เป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

1. เชียงใหม ่
2. แม่ฮ่องสอน 
3. ลําปาง 
4. ลําพูน 

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

1. น่าน 
2. พะเยา 
3. เชียงราย 
4. แพร ่

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 

1. ตาก 
2. พิษณุโลก 
3. สุโขทัย 
4. เพชรบูรณ ์
5. อุตรดิตถ ์

กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 

1. กําแพงเพชร 
2. พิจิตร 
3. นครสวรรค์ 
4. อุทัยธานี 
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บนพ้ืนที่สูงไม่เหมาะสม เป็นการทําลายหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยการเปิดพ้ืนที่ป่าไม้ที่ ปกคลุม
บริเวณภูเขาหรือพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร ที่มีความลาดเทสูงชันเกิน 35 เปอร์เซ็นต์ ด้วยการถางและเผาเพ่ือ
ปลูกฝิ่น หรือพืชไร่ รวมทั้งข้าวไร่เป็นส่วนใหญ่ (วันเพ็ญ สุรฤกษ์, 2548) ปัจจุบันชุมชน บนพ้ืนที่สูงได้
พัฒนาระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบทุนนิยม เน่ืองจากต้องเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ และการถูก
ควบคุมการทําไร่จนกระทั่งมีรอบหมุนเวียนลดลง ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ชุมชนหลายแห่ง
จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนสู่เกษตรเชิงพาณิชย์ พ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก สูญเสียความมั่นคงทาง
อาหาร และครัวเรือนเกิดภาวะหน้ีสิน (อัจฉรา รักยุติธรรม, 2547) ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในด้านเศรษฐกิจ
และสุขภาพของเกษตรกร นอกจากน้ันยังทําให้คุณค่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิมของเกษตรกรลดลง 

ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าบนพ้ืนที่สูง ประกอบไปด้วยชาวไทยพ้ืนที่ราบและชาว
ไทยภูเขาเผ่าต่างๆ มีปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ม้ง (แม้ว) เมี่ยน (เย้า) และลีซู ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร โดยการผลิตทางการเกษตรบนพ้ืนที่สูง เป็นการปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผล ผัก และเลี้ยง
สัตว์เพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ชนิดข้าวที่ปลูกของครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 60 เป็นข้าวไร่ 
และข้าวนาดําประมาณร้อยละ 30 โดยทํานาปีละครั้ง เน่ืองจากข้อจํากัดด้านปริมาณน้ําฝน ผลผลิต
ส่วนใหญ่จะเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน และที่เหลือจึงขาย (สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง, 2548) ระบบ
การเกษตรมีทั้งระบบเชิงพาณิชย์และเพ่ือยังชีพ ที่ปลูกพืชเชิงเด่ียวและพืชผสมผสานในบริเวณที่สูง 
ที่ดอน ที่ราบลุ่ม และที่ตามหุบเขา มีนํ้าจากลําห้วยไหลผ่านตลอดปี เมื่อประชากรเพ่ิมขึ้นแต่พ้ืนที่ 
ทําการเกษตรมีจํานวนเท่าเดิม ทําให้การใช้พ้ืนที่ในการผลิตเป็นไปอย่างเข้มข้น (วราพร พรมเสน และ
คณะ, 2547)  

การปลูกพืชผสมผสานเป็นระบบหน่ึงบนพ้ืนที่สูงของการใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกพืชอย่าง
ย่ังยืน เป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกพืชหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน แบ่งระดับการปลูกพืช
ต้ังแต่ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้ผลขนาดต่างๆ และพืชคลุมดิน เช่น พืชสวนครัว และพืชสมุนไพร เป็นต้น 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้เกษตรกรมีอาหารและปัจจัยพ้ืนฐานในดํารงชีวิต ทําให้เกษตรกรมีความ
มั่นคงทางรายได้และยังช่วยฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม โดยไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินจะช่วยเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และช่วยลดการบุกรุกทําลายป่า (โรจน์ ภิรมย์ และคณะ, 2552) 

พืชสําคัญที่ปลูกกันมากเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและเป็นรายได้ (วันเพ็ญ สุรฤกษ์ และคณะ, 
2548) มีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ข้าวและพืชอาหาร มีแหล่งผลิตสําคัญอยู่บริเวณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
คิดเป็นร้อยละ 44.6 ของภาค ปลูกมากในจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร และกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 
ร้อยละ 30 ปลูกมากในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผลผลิตข้าวเฉลี่ย 552 กิโลกรัมต่อไร่ สูงเป็นอันดับสองรอง
จากภาคกลาง ส่วนการปลูกข้าวบนพ้ืนที่สูงซึ่งเป็นพืชอาหารที่สําคัญ โดยข้าวไร่ มีผลผลิตอยู่ระหว่าง 
480 - 660 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย 494 กิโลกรัมต่อไร่ (วันเพ็ญ สุรฤกษ์และคณะ, 2548) 
สําหรับพืชอาหาร เช่น พืชผักป่าทุกชนิดเก็บกินได้ตลอดปี เช่น ผักกูด มะเขือพวง พริกไทป่า ผักหวาน
ป่าในป่าเต็งรัง ซึ่งมักแตกยอดหลังเกิดไฟป่า ลูกก่อมีให้เก็บกินและขายในช่วงเดือนกรกฎาคม - 
สิงหาคม สําหรับหน่อไม้จากกอไผ่ในฤดูฝนทั้งไผ่ป่าและไผ่ปลูก นอกจากน้ียังมีเห็ดต่างๆ ที่สําคัญ เช่น 
เห็ดถอบ เห็ดขาว เห็ดเหลือง เห็ดไข่ห่าน และเห็ดโคน เป็นต้น (สมชัย เบญจชัยและคณะ, 2552)  
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2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แหล่งผลิตที่สําคัญอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 คิดเป็น 
ร้อยละ 59 ของผลผลิตภาค ปลูกมากที่จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ร้อยละ 21.5 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก และในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  
2 ที่จังหวัดเชียงราย สําหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพ้ืนที่สูง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของ
ชนบทบนพ้ืนที่สูงทุกแห่ง โดยปลูกในสภาพแวดล้อมทางกายภาพคล้ายๆ กัน กล่าวคือ ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลางถึงตํ่า ขาดแคลนแหล่งนํ้าทางการเกษตร ต้องพ่ึงพานํ้าฝนเป็นหลัก จึงต้องเลือกปลูก
พืชที่ขึ้นได้ดีในดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์มากและทนแล้ง หรือช่วงที่ขาดนํ้าทางการเกษตร ต้องพ่ึงพาน้ําฝน
เป็นหลัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีผลผลิตอยู่ระหว่าง 459 – 2,552 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นผลผลิตเฉล่ีย 
1,216 กิโลกรัมต่อไร่ (วันเพ็ญ สุรฤกษ์และคณะ, 2548) 

3) พืชผักชนิดต่างๆ โดยเฉพาะผักเมืองหนาว ปลูกมากในพ้ืนที่เชิงเขาของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ปริมาณผลผลิตปี 2549 ประมาณ 180,440 ตัน คิดเป็นร้อยละ 63.7  
ของภาค เน่ืองจากมีอุณหภูมิและสภาพภูมิประเทศเหมาะสม ทําให้ปลูกพืชผักเมืองหนาวได้
หลากหลายชนิด เช่น ผักกาดหอม ผักสลัดชนิดต่างๆ กระเทียม ข้าวโพดหวาน และถั่วแระญี่ปุ่น เป็น
ต้น สําหรับกะหล่ําปลีเป็นพืชผักที่ปลูกมากบนพ้ืนที่สูง เน่ืองจากมีอุณหภูมิตํ่าและสภาพอากาศหนาว
เย็นเป็นระยะเวลานาน มีความช้ืนมากเพียงพอ และพืชผักใช้เวลาในการเจริญเติบโตในระยะเวลาสั้น 
จึงสามารถปลูกได้ 2-3 ครั้งต่อปี มีผลผลิตอยู่ระหว่าง 3,000–10,775 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น
ผลผลิตเฉล่ีย 6,270 กิโลกรัมต่อไร่ 

4) ผลไม้ที่ปลูกมาก ได้แก่ ลําไย ลิ้นจี่ ส้มเขียวหวาน สตรอเบอรี่ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน พะเยา และเชียงราย นอกจากน้ี ยังมีการปลูกมะขามหวาน 
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และกล้วยไข่ที่จังหวัดกําแพงเพชร 

5) กาแฟและชา โดยชุมชนที่ประกอบอาชีพทําเมี่ยงจากต้นชาอัสสัม ซึ่งขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ
ในป่าทั่วไป โดยชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่อาศัยอยู่ตามพ้ืนที่ที่มีระดับความสูงต้ังแต่ระดับ 800-
1,200 เมตร ส่วนใหญ่พ้ืนที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ เพราะเป็นระบบ
เกษตรที่พ่ึงพาระหว่างชาเม่ียงและป่า ปัจจุบันความต้องการบริโภคเมี่ยงมีน้อยลง ทําให้ชุมชนมีรายได้
ลดลง บางแห่งหันไปปลูกกาแฟอราบิก้าทดแทน เน่ืองจากกาแฟเป็นพืชที่ต้องอาศัยร่มเงา หรือหาของ
ป่าจําหน่ายเพ่ือยังชีพ ในพ้ืนที่โครงการหลวงหลายแห่งจึงปรับเปลี่ยนมาปลูกกาแฟอราบิก้า เพาะเห็ด 
ปลูกเสาวรส ปลูกกล้วยไม้ หรือปลูกวนิลา 

สําหรับการประกอบอาชีพของครัวเรือนเกษตรกร ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 55) ระบุว่า มีอาชีพการเกษตร พืชที่เกษตรกรจํานวนมากปลูก ได้แก่ ข้าวซึ่งรวมข้าวนา
ปี (ร้อยละ 54) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 21) กะหล่ําปลี (ร้อยละ 14) ส่วนการเลี้ยงกระบือใน
ปัจจุบันลดความสําคัญลงไปมาก มีสัดส่วนของครัวเรือนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพหลักในการทําสวน
มากขึ้น มีครัวเรือนเกษตรกรถึงร้อยละ 48 ที่ปลูกข้าวไม่พอเพียงแก่การบริโภคในครัวเรือน โดยเฉล่ีย
ระยะเวลา 9.26 เดือนต่อปี และการซื้อข้าวเป็นทางเลือกหลักและสําคัญที่สุดในการจัดหาข้าวมา
บริโภค ส่วนอาชีพเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงจะมีทั้งการทําไร่ ทํานา ทําสวน  
(สวนผลไม้และการปลูกพืชผัก) และการเล้ียงสัตว์หรือทําหลายอาชีพในเวลาเดียวกัน มีครัวเรือน
เกษตรกรร้อยละ 18 ประกอบอาชีพหลักในการทําไร่ ร้อยละ13 ประกอบอาชีพหลักในการทําสวน 
และประกอบอาชีพหลักในการรับจ้างทั่วไป สําหรับพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว (ร้อยละ 38) 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 20) ข้าวโพดบริโภค (ร้อยละ 20) ลิ้นจี่ (ร้อยละ 16) กาแฟ (ร้อยละ 15) 
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ข้าวไร่ (ร้อยละ 11) ชา-เมี่ยง (ร้อยละ 9) พริก (ร้อยละ 8) และมันสําประหลัง (ร้อยละ 7) ส่วนการ
เลี้ยงสัตว์น้ัน ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงสุกร (ร้อยละ 54) ไก่ (ร้อยละ 48) และโค (ร้อยละ 
19) ส่วนการเลี้ยงกระบือในปัจจุบันลดความสําคัญลงไปมากเช่นกัน มีครัวเรือนเกษตรกรถึงร้อยละ 
54 ที่ปลูกข้าวไม่พอเพียงแก่การบริโภคในครัวเรือน ซึ่งโดยเฉลี่ยครัวเรือนสูงถึง 8.35 เดือนต่อปี และ
การซ้ือข้าวเป็นทางเลือกหลักและสําคัญที่สุดในการจัดหาข้าวมาบริโภคในช่วงเดือนที่ขาดแคลน  
ส่วนทางเลือกอ่ืนๆ โดยเฉพาะการยืมข้าวจากธนาคารข้าวของชุมชน มีความสําคัญน้อยมาก  

สําหรับพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 27.5 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.9 ของ
พ้ืนที่ภาคเหนือ เมื่อจําแนกตามกลุ่มจังหวัด พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีพ้ืนที่ถือครอง
เพ่ือการเกษตรน้อยที่สุด 3.1 ล้านไร่ และขนาดฟาร์มเล็กที่สุดเพียง 8.8 ไร่ต่อครัวเรือน ขนาดการ
ถือครองที่ดินของเกษตรกรภาคเหนือเฉลี่ย 20.7 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนขนาดการถือครองที่ดินของ
เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงเฉล่ีย 15 ไร่ต่อครัวเรือน (สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง , 2548) การถือครองที่ดิน
และใช้ประโยชน์ที่ดิน เกษตรกรมีพ้ืนที่อยู่อาศัยระหว่าง 1 งาน ถึง 2.5 ไร่ ส่วนที่ดินทําการเกษตร
แต่ละครัวเรือนมีที่ดินเฉล่ีย 2 แปลง และมีที่ดินเฉลี่ย 15 ไร่ต่อครัวเรือน โดยมีลักษณะการถือครอง
ที่ดินที่มีหลักฐานจากทางราชการร้อยละ 22.6 ส่วนที่เหลือเป็นการถือครองที่ดินในพ้ืนที่อนุรักษ์และ
พ้ืนที่ของทางราชการรูปแบบต่างๆ ในกรณีของการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะปลูกสร้างบน
พ้ืนที่ลาดชัน (สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง, 2553) 

การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เพ่ือการเกษตรบนพื้นที่สูงภาคเหนือของไทย แบ่งได้ 5 ประเภท คือ 
พ้ืนที่นา พ้ืนที่เพาะปลูกชา พ้ืนที่สวนไม้ผล พ้ืนที่สวนผัก และไร่เลื่อนลอยของพืช 3 ชนิด คือ ข้าวไร่ 
ข้าวโพด และฝิ่น (บางพ้ืนที่) ซึ่งจําแนกการใช้ที่ดินได้ คือ พ้ืนที่นาข้าวอยู่ใกล้แม่นํ้าซึ่งมีการใช้ประโยชน์
อย่างเข้มข้น พ้ืนที่ปลูกผักและสวนผลไม้อยู่ใกล้ชุมชนมากที่สุด พ้ืนที่ข้าวไร่ ข้าวโพด และพืชอ่ืนๆ จะ
อยู่ติดกับพ้ืนที่ปลูกผัก พ้ืนที่ปลูกฝิ่น ข้าวโพด จะอยู่บริเวณนอกสุดและไกลหมู่บ้านที่สุด ส่วนใหญ่พ้ืนที่
เกษตรกรรมที่ต้ังอยู่เขตพื้นที่มีระดับความสูงปานกลางถึงค่อนข้างสูง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินใน 6 
ลักษณะ ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ข้าวนานํ้าขัง ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้นใช้สอย โดยมีการจัดทํา
มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าตามหลักการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพ้ืนที่ลาดชันสูงของกรมพัฒนาที่ดิน 
ได้แก่ การทําขั้นบันไดดิน ปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชเป็นแถบ เพ่ือป้องกันการ 
สึกกร่อนของดินโดยนํ้าฝนและนํ้าชลประทาน โดยเขตพ้ืนที่ดอนและพ้ืนที่สูงซึ่งทรัพยากรดินมีสภาพ
การระบายนํ้าดี ในพ้ืนที่ซึ่งมีระบบชลประทานจะปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง ได้แก่ 
พืชผัก ไม้ผลเขตหนาว ส่วนพ้ืนที่ซึ่งไม่มีระบบชลประทานจะปลูกพืชไร่ ไม้ผลพ้ืนเมือง และพืชไม้ยืน
ต้นไม้ใช้สอย ในเขตพ้ืนที่ลุ่มตํ่าของหุบเขา และลํานํ้าธรรมชาติ ซึ่งทรัพยากรดินมีสภาพการระบายนํ้า
เลวถึงค่อนข้างดี มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงฤดูฝนจะปลูกข้าวนานํ้าขังแบบนาขั้นบันได และในช่วงฤดู
แล้งปลูกพืชผัก 

การจัดการที่ดินของเกษตรกรในระบบพืชไร่หมุนเวียนและพืชไร่เชิงเด่ียวบนที่สูงในลุ่มนํ้า 
เคยมีการทําไร่แบบด้ังเดิมต้ังแต่ในอดีต โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาต่างๆ และหน่วยงาน
ของรัฐ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532 การใช้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบดั้งเดิมมาเป็นระบบการใช้ที่ดิน
อย่างเข้มข้น และทําการเกษตรอย่างถาวร มีระบบพืชที่หลากหลาย ปัจจุบัน พบว่า มีระบบพืชต้ังแต่
ระบบพืชเชิงเด่ียว ระบบพืช 2 และ 3 ครั้งในรอบปี ชนิดของพืชที่ปลูกมีต้ังแต่พืชด้ังเดิม เช่น ข้าวไร่ 
ไปจนถึงพืชพาณิชย์ เช่น กะหล่ําปลี และหอมแดง เป็นต้น บางระบบมีพืชตระกูลถั่ว เง่ือนไขทาง
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ชีวภาพหรือนิเวศเกษตร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ภูมิปัญญา ตลอดจนสิทธิใน
การเข้าถึงพ้ืนที่ทํากิน เป็นแรงกดดันที่สําคัญ และเป็นปัจจัยที่เอ้ืออํานวยให้เกษตรกรใช้ที่ดินทํากิน
อย่างเข้มข้น การตลาด ปัจจัยภายนอกและทุนเป็นเง่ือนไขสําคัญในการจัดระบบการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ 
รายได้เป็นปัจจัยที่กําหนดชนิดพืชที่ปลูก เช่น กะหล่ําปลี และหอมแดง ค่าแรงงานเป็นปัจจัยหลักต่อ
การจัดระบบการปลูกพืชไร่ที่เข้มข้น การลดความเสี่ยงและขีดความสามารถในการขนส่งที่เอื้ออํานวย
ต่อการผลิตพืชไร่ในระบบหมุนเวียนอย่างเข้มข้น ระบบการปลูกพืชที่เข้มข้นอาศัยการจัดการที่เข้มข้น
และปัจจัยการผลิตจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิงปุ๋ยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมของการใช้ที่ดินสูง (ณรงค์ ออนแสน, 2547) 

การท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2544 – 2550 ประเทศไทยมีรายรับจากการท่องเที่ยว มีสัดส่วน
เกินกว่าครึ่งหน่ึงต่อรายรับด้านบริการทั้งหมด และคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 6.1 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยรายรับจากนักท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศได้ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากมูลค่า 299,046 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2544 
เป็น 547,782 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 83.17 ในปี พ.ศ. 2550 สําหรับรายได้จากการท่องเที่ยว
น้ัน ประเทศไทยเป็นรองเฉพาะจีนและออสเตรเลีย โดยในปี พ.ศ. 2540 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย จํานวน 7.22 ล้านคน และเพ่ิมขึ้นเป็น 11.52 ล้านคนในปี พ.ศ. 2549 
และเป็นจํานวน 13.82 ล้านคน ในปี พ.ศ.2550 ตามลําดับ จะพบว่าในช่วง 10 ปี นักท่องเท่ียวมี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ปี พ.ศ. 2540 ใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 3,617 บาท และเพ่ิมขึ้นเป็น 3,890 
บาท ในปี พ.ศ. 2550 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2551) ส่วนในปี 2553 คาดว่าจะมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 12.7 ของ GDP และก่อให้เกิดการจ้าง
งานทั้งทางตรงและทางอ้อมในระบบเศรษฐกิจ จํานวน 4.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของกําลัง
แรงงานทั้งหมดของประเทศ (อารี วิบูลย์พงศ์ และคณะ, 2553)  

ในปี พ.ศ. 2549 ภาคเหนือมีรายได้จากการท่องเที่ยว 67,742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 
ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งประเทศ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.9 ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.2545-
2549 จังหวัดท่องเที่ยวหลักที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสูง ได้แก่ เชียงใหม่ ร้อยละ 59 เชียงราย 
ร้อยละ 14 และพิษณุโลก ร้อยละ 7 แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือมีความหลากหลาย สามารถรองรับการ
ท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบ จากการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวจากสํานักงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ในปี พ.ศ.2551 ภาคเหนือมีจํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินเป็นอันดับสองรอง
จากภาคกลาง ร้อยละ 28.3 ของจํานวนทั้งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นประเภทแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ร้อยละ 47.8 ของภาคเหนือ รองลงมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ร้อยละ 10.7 
และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ร้อยละ 9.6 ตามลําดับ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีได้มาตรฐาน
ของภาคเหนือยังมีน้อย ประมาณร้อยละ 1.77 อย่างไรก็ตาม ภาคเหนือยังมีศักยภาพและโอกาสใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สปา การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวพํานักระยะยาว และธุรกิจ
การจัดประชุม การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ  

สําหรับพ้ืนที่ท่องเที่ยวในเขตโครงการหลวง ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยว
ที่น่าประทับใจได้ความรู้ และเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจอย่างแท้จริง การจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ดังกล่าว ควรยึดหลักการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งทําให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จาก
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การท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม ทรัพยากรการท่องเท่ียวถูกกระทบน้อยที่สุด และเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือ
การศึกษาเรียนรู้ในการพัฒนาชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มากกว่าการท่องเที่ยวแบบ
มวลชน (ชูชาติ ชูสิทธ์ิ, 2552) ซึ่งเป็นโอกาสหน่ึงเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีจะได้รับความสนใจ
เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากสภาวะโลกร้อนได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวในอนาคต โดยนักท่องเท่ียว
เริ่มคํานึงถึงผลกระทบด้านการท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อม คือ จะเน้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคมากขึ้น 
(สุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ, 2551) 

 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552) 

แผนภาพที่ 4.2 แสดงสัดส่วนประชากรท่ีมีรายจ่ายตํ่ากว่าเส้นความยากจน ในภาคกลาง 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้  

ปี 2549 สัดส่วนคนจนในเขตชนบทร้อยละ 12.0 ของประชากรในเขตชนบท หรือจํานวน 
คนจน 5.4 ล้านคน ในปี 2550 ลดลงเหลือร้อยละ 10.7 ของประชากรในเขตชนบท หรือจํานวนคนจน 
4.8 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88.3 ของคนจนทั้งประเทศ (5.4 ล้านคน) สัดส่วนคนจนของภาคเหนือลดลง 
แต่ยังคงสูงเป็นอันดับสองรองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัดส่วนคนจนของภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเน่ือง โดยลดลงจากร้อยละ 16.2 ในปี 2547 และร้อยละ 12.0 ในปี 2549 แต่ยังมีสัดส่วน
ภาคเหนือเป็นการเพ่ิมขึ้นของคนจนในชนบทในปี 2550 สําหรับเส้นความยากจนของภาคเหนือในปี 2549 
เท่ากับ 1,266 บาทต่อคนต่อเดือน และเท่ากับ 1,326 บาทต่อคนต่อเดือน ในปี 2550 ซึ่งยังตํ่ากว่าของ
ทั้งประเทศ 1,443 บาทต่อคนต่อเดือน 

สําหรับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง ร้อยละ 53 มาจากภาคการเกษตร ซึ่ง
ส่วนใหญ่มาจากพืชไร่ถึงร้อยละ 50 และมีรายได้นอกภาคเกษตรจากการรับจ้างถึงร้อยละ 80 มาจาก
การรับจ้าง โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 7,901.51 บาท ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑ์วัดความยากจนของประเทศ 
คือ 20,000 บาทต่อคนต่อปี (สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง,2548) นอกจากน้ีครัวเรือนมีรายได้จากนอก
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ภาคการเกษตรท่ีสําคัญ เช่น งานหัตถกรรม อาหารแปรรูป รวมถึงชุมชนหลายแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม รายได้ของครัวเรือนเกษตรกรในปี พ.ศ. 2549 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยมีรายได้
เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี 82,635 บาท หรือ 6,886 บาทต่อคนต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์วัด
ความยากจน 23,000 บาทต่อคนต่อปี ยังมีรายได้ตํ่ากว่าเกณฑ์วัดความยากจน โดยส่วนใหญ่เป็น 
ชนเผ่า มูเซอ อาข่า และกะเหร่ียง (ลักษมี วรชัยและคณะ, 2551) ประชากรบนพ้ืนที่สูงมากกว่าร้อยละ 
67 มีหน้ีสินและแหล่งเงินกู้สําคัญ ได้แก่ กองทุนหมุนเวียน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง, 2548) โดยครัวเรือนเกษตรกรมีแนวโน้มที่มีภาระหน้ีสินเพ่ิม
เป็นร้อยละ 87.75 (สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง, 2551)  

จากการประเมินผลการดําเนินงานของพ้ืนที่ที่มีการสนับสนุนโดยโครงการสําคัญบนพ้ืนที่สูง
เก่ียวกับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร ได้แก่ โครงการหลวง พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวง ปี พ.ศ.2551/2552 มีรายได้รวมเฉลี่ยเท่ากับ 144,375 บาทต่อครัวเรือน 
ในจํานวนน้ีเป็นรายได้ที่เป็นเงินสด จํานวน 128,441 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของ
รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน ส่วนรายได้ที่เหลืออีกร้อยละ 11เป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 15,735 บาทต่อครัวเรือน (กมล งามสมสุขและคณะ, 2553) เมื่อเปรียบเทียบผลการสํารวจ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปี พ.ศ.2548 ครัวเรือน
เกษตรมีรายได้รวมเฉล่ียเท่ากับ 80,822 บาทต่อครัวเรือน รายได้ที่เป็นเงินสด 68,596 บาทต่อ
ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.2 ของรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน ส่วนรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินเท่ากับ 
12,226 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.2 ของรายได้รวม จะเห็นว่า ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา
เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวงมีรายได้เพ่ิมรวมเฉลี่ยเท่ากับ 63,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ร้อยละ 44)  

สําหรับในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ครัวเรือนเกษตรกรปี พ.ศ.2551/2552 
มีรายได้รวมเฉลี่ยเท่ากับ 109,377 บาทต่อครัวเรือน ในจํานวนน้ีเป็นรายได้ที่เป็นเงินสด จํานวน 
96,358 บาทต่อครัวเรือน (ร้อยละ 88) ส่วนรายได้ที่เหลืออีกร้อยละ 12 เป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน 
ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 13,019 บาทต่อครัวเรือน เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูล
และสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่สูง (พ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง 17 แห่ง) ปี พ.ศ. 2551 พบว่า 
ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้รวมเฉล่ีย 99,261.69 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร
ที่ได้น้ียังตํ่ากว่าค่าเฉล่ียรายได้ของครัวเรือนเกษตรทั้งประเทศและในภาคเหนือ โดยรายได้เงินสดของ
ครัวเรือนเกษตรกรทั่วประเทศในปี 2551 เท่ากับ 219,912 บาทต่อครัวเรือน และรายได้เงินสดจาก
การเกษตรของครัวเรือนเกษตรในภาคเหนือในปี 2550/2551 เท่ากับ 140,685 บาทต่อครัวเรือน 
(ศูนย์สารสนเทศการเกษตร และสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
แหล่งรายได้เงินสดที่สําคัญมาจากการปลูกพืชไร่ (เฉลี่ยรายได้ 27,348  บาทต่อครัวเรือน หรือ 
ร้อยละ 52) รองลงมาเป็นรายได้จากพืชผัก ไม้ผล ส่วนพืชที่ทํารายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่สําคัญ
รองลงมาจากพืชผักและไม้ผล ได้แก่ กาแฟ และชา-เมี่ยง ส่วนการเลี้ยงสัตว์สามารถทํารายได้ให้แก่
ครัวเรือนเกษตรกรเฉล่ียเพียง 2,882 บาทต่อครัวเรือน หรือร้อยละ 5 ของรายได้เงินสดจากการเกษตร
เท่าน้ัน การรับจ้างทั้งในและนอกการเกษตรที่อยู่ในพ้ืนที่สามารถสร้างรายได้เงินสดให้กับครัวเรือน
เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 13,848 บาทต่อครัวเรือน (กมล งามสมสุขและ
คณะ, 2553) 
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ค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือน ส่วนในครัวเรือนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 56,266 บาทต่อครัวเรือน 
หมวดรายจ่ายที่สําคัญของค่าใช้จ่ายในครัวเรือน คือ ค่าอาหาร (เฉลี่ย 25,309 บาทต่อครัวเรือน หรือ
ร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือน) รองลงมาเป็นค่าเช้ือเพลิง และค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
ซึ่งจะเห็นว่าครัวเรือนเกษตรกรมีภาระค่าใช้จ่ายทางด้านเช้ือเพลิงในสัดส่วนที่สูง ทั้งน้ี เพราะครัวเรือน
เกษตรกรอยู่ห่างไกล ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามันเช้ือเพลิงของรัฐบาล จึงมีผลกระทบต่อ 
ค่าครองชีพของครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 

จากการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคม และประเมินผลการดําเนินงานโครงการรักษ์น้ํา
เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ปี 2250-2552 ของสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2553) 
พบว่า ครัวเรือนของประชาชนในพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการมีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นรายได้
จากการประกอบอาชีพที่เพ่ิมขึ้น จาก ปี พ.ศ.2550 จํานวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านสบหาด 
(ลุ่มนํ้าแม่หาด) หมู่บ้านเซโดซา (ลุ่มนํ้าปิงน้อย) จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านห้วยหยวกป่าโซ (ลุ่มนํ้าคํา) 
จังหวัดเชียงราย หมู่บ้านสะจุก (ลุ่มนํ้าขุนน่าน) จังหวัดน่าน หมู่บ้านนํ้าต๊ะ (ลุ่มนํ้าลี) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หมู่บ้านเทิดชาติ – หมู่บ้านนุชเทียน (ลุ่มนํ้าภาค) จังหวัดพิษณุโลก โดยหมู่บ้านที่มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
มากท่ีสุด คือ หมู่บ้านหยวกป่าโซ โดยเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 76.05 ส่วนหมู่บ้านที่มีรายได้ครัวเรือน
ต่อปีลดลง มีจํานวน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านปางคอง (ลุ่มนํ้าของ) หมู่บ้านท่าโป่งแดง  
(ลุ่มนํ้าปาย) หมู่บ้านหนองเขียว (ลุ่มนํ้าแม่สะมาด ห้วยหมากลาง) หมู่บ้านรวมไทย (ลุ่มนํ้าแม่สะงา) 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านสะเก้ียง (ลุ่มนํ้าน่าน) จังหวัดน่าน หมู่บ้านนํ้าลี (ลุ่มนํ้าลี) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยหมู่บ้านที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีลดลงมากที่สุด คือ หมู่บ้านรวมไทย โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 
64.44 และเป็นที่น่าสังเกตว่าหมู่บ้านรวมไทยของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวสูง โดยมีแหล่งท่องเท่ียวสําคัญอยู่ที่ปางอุ๋ง และเกือบจะทุกครัวเรือนมีบริการบ้านพักไว้
รองรับนักท่องเที่ยว 

ลักษณะทางประชากรและสังคมของคนจนต่อครัวเรือนยากจน พบว่า ครัวเรือนที่มีสัดส่วน
คนจนอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ครัวเรือนที่มีขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกในครัวเรือน ต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป ครัวเรือน
ที่มีเฉพาะเด็กกับผู้สูงอายุและผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวอยู่ในครัวเรือน ผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่ในภาค
เกษตร (ผู้ทําประมง/ป่าไม้/บริการเกษตร และคนงานเกษตร) ผู้ประกอบอาชีพทําการเกษตรท่ีเป็น
เจ้าของที่ดินน้อยกว่า 20 ไร่ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551) 
โดยทั่วไปประชากรบนพ้ืนที่สูงยังมีฐานะยากจนเมื่อเทียบกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งเกิดขึ้น
จากข้อจํากัดต่างๆ อาทิ ภูมิประเทศที่ต้ังของชุมชน การปกครอง และกระบวนการพัฒนาไม่อาจ
ดําเนินงานได้เต็มที่ เพราะพ้ืนที่มักอยู่ในเขตพื้นที่ป่า หรือเขตหวงห้ามของราชการ มีเส้นทางคมนาคม
ที่ลําบาก ประกอบกับชุมชนชาวเขาต้ังกระจัดกระจายอยู่บนที่สูง การขนส่งผลผลิตเพ่ือไปสู่ตลาดจึง
ยากลําบาก ผลผลิตทุกชนิดทั้งด้านพืช และสัตว์ จึงมีปัญหาทางด้านการตลาด พ่อค้ารับซื้อมักจะกด
ราคา เป็นปัญหาของโครงการพัฒนาต่างๆ มักต้องรับภาระ ยกเว้นในพ้ืนที่โครงการหลวงท่ีมีการ
ส่งเสริมอย่างครบวงจร ต้ังแต่ด้านการผลิตถึงด้านการตลาด (สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง, 2553) 

ส่วนครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงถึงร้อยละ 27 ที่มีรายได้ตํ่ากว่าเส้นความ
ยากจน ซึ่งถือว่าเป็นครัวเรือนที่ยากจน และมีครัวเรือนเกษตรกรเกือบร้อยละ 20 ที่มีความยากจน
ด้านอาหาร (มีรายได้ไม่พอสาหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเพ่ือประทังชีวิตในระดับพ้ืนฐาน) และครัวเรือน
เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงมีครัวเรือนเกษตรกรถึงร้อยละ 33 ที่มีรายได้ตํ่ากว่า
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เส้นความยากจน ซึ่งถือว่าเป็นครัวเรือนที่ยากจนและมีครัวเรือนเกษตรกรเกือบร้อยละ 24 ที่มีความ
ยากจนด้านอาหาร (มีรายได้ไม่พอสําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเพ่ือประทังชีวิตในระดับพ้ืนฐาน) ครัวเรือน
เกษตรกรที่ยากจนและยากจนด้านอาหารจะมีจํานวนมากที่โครงการขยายผลฯ ความสูงต้ังแต่ 1,000 
เมตรขึ้นไป และโครงการขยายผลฯ ที่อยู่ตามแนวชายแดนและชนเผ่าม้ง กะเหรี่ยง อีก้อ และละว้า 
(กมล งามสมสุขและคณะ, 2553) 

การตลาดบนพ้ืนที่สูงมีรูปแบบการพัฒนาระบบการตลาดเป็น 3 รูปแบบ ดังน้ี 
1) ตลาดภายในชุมชน ซึ่งเป็นตลาดข้ันต้น เกษตรกรปลูกพืชเพ่ือบริโภคและขายภายใน

ชุมชนในปริมาณไม่มากนักเฉลี่ย 100-300 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ซึ่งเกษตรกรบางส่วนยังขาดทักษะ
และความรู้ที่ดีในการเพาะปลูกพืช จึงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการปรับเปลี่ยนจากการเพาะปลูกพืช
แบบเดิม โดยมีแหล่งรับซื้อผลผลิตส่วนใหญ่ ได้แก่ โรงเรียน ค่ายอพยพ ร้านอาหาร และผู้บริโภคใน
ชุมชน ทั้งน้ี ช่องทางการจําหน่ายผลผลิตของเกษตรกรเป็นรูปแบบตลาดนัดชุมชน ขายเองในชุมชน  
ขายเองให้กับหน่วยงานราชการ และการฝากขายตามร้านค้าอาหาร 

2) ตลาดภายนอกชุมชน เป็นตลาดขั้นกลางที่มีการผลิตและขายภายนอกชุมชน โดยผลิต
ตามข้อตกลงด้วยวาจา โดยไม่มีการกําหนดราคาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การปลูกมะเขือเทศ กะหลํ่าปลี 
และพริก โดยเกษตรกรมีทักษะในการปลูกพืชที่ดี แต่ผลผลิตส่วนใหญ่ไม่มีการรับรองคุณภาพผลผลิต 
ทั้งน้ี เกษตรกรมีช่องทางการจําหน่ายผลผลิตผ่านพ่อค้าในอําเภอ หรือผู้รวบรวมในพ้ืนที่เพ่ือส่งต่อไป
ยังตลาดค้าส่ง เช่น ตลาดไท และตลาดในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เป็นต้น 

3) ตลาดโครงการหลวงและตลาดแบบมีสัญญา เป็นตลาดขั้นก้าวหน้าที่มีการกําหนดราคา
ซื้อขายล่วงหน้า มีการระบุชนิด ปริมาณ คุณภาพ ราคา และเวลาส่งมอบที่ชัดเจน รวมท้ังมีความ
เข้มข้นในการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ทั้งน้ี เกษตรกรส่วนใหญ่
จะมีประสบการณ์และทักษะในการเพาะปลูกพืชที่ดี รวมไปถึงมีการใช้เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต ซึ่งมี
ช่องทางการจําหน่ายผลผลิตของเกษตรกร ได้แก่ การจําหน่ายผลผลิตให้โครงการหลวง บริษัทเอกชนเพ่ือ
จําหน่ายต่อไปยังตลาดปลายทางเป็น Super market ภายในประเทศ และการส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ (ไฉไล กองทอง และพรทิพย์ ผลเพ่ิม, 2552) สามารถนํารูปแบบวิธีการผลิตสินค้าเกษตร
ตามความต้องการของตลาดของโครงการหลวง ไปประยุกต์ใช้กับเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกแบบด้ังเดิม ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติดูแล 
และทักษะในการเพาะปลูกที่ดี ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้การดําเนินงานด้านการตลาดบนพ้ืนที่
สูงประสบความสําเร็จได้ นอกจากน้ี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบตลาดของชุมชนอย่างต่อเน่ือง ควรมี
การสร้างกระบวนการกลุ่มในการจัดการด้านการตลาดผลผลิตของชุมชน และเครือข่ายการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างชุมชน เพ่ือใช้เป็นต้นแบบขยายผลการพัฒนาระบบตลาดสู่ชุมชนอ่ืนต่อไป  

การอาศัยคุณสมบัติในด้านความสด ความปลอดภัย รวมถึงวัฒนธรรมของชนเผ่า และ
ความหลากหลายของแหล่งผลิตบนพ้ืนที่สูงมาสร้างเป็นจุดแข็งในกระบวนการผลิตและนวัตกรรมทาง
การค้า เพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกลไกทางการตลาด โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างความอยู่ดี
กินดีให้เกษตรกรบนพ้ืนที่สูง รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนที่สูงให้เกิดความยั่งยืน 
อันเป็นบริบทของการจัดการธุรกิจเชิงสังคมเป็นเป้าหมายสําคัญ (สมพร อัศวิลานนท์ และคณะ, 2552) 

สําหรับโอกาสการแข่งขันทางการค้าของสินค้าพืชผักสด ผลไม้สด และกาแฟของโครงการหลวง
ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า สามารถแข่งขันได้กับสินค้าประเภทเดียวกันที่นําเข้ามาจาก
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ต่างประเทศเพ่ือการจําหน่ายให้กับผู้บริโภคในประเทศ ทั้งน้ี เพราะสินค้าของโครงการหลวงดังกล่าว  
มีตลาดจําเพาะและเป็นการผลิตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยปัจจัยที่เป็นโอกาส ได้แก่ ผู้บริโภค
ยอมรับในตราสินค้า คุณภาพ และความปลอดภัย แนวโน้มการบริโภคอาหารปลอดภัยที่สูงขึ้นของคน
ในสังคม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ มีการขยายตัวของการแข่งขันทางการตลาดของผู้ประกอบการ
เอกชนบนพ้ืนที่สูง มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตและการขนส่งที่สูงขึ้น การนําเข้าพืชผักและผลไม้หลาย
ชนิด โดยเฉพาะจากจีน มีราคานําเข้าตํ่ากว่าและมีการนําเข้ามาจําหน่ายเพ่ิมมากขึ้น ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง 
ได้แก่ บุคลากรมีปณิธานร่วมกันเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของโครงการหลวง มีการจัดต้ังศูนย์พัฒนาฯ 
และมีบุคลากรของศูนย์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขับเคลื่อนภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ทําให้
ระบบการจัดหาและรวบรวมผลผลิตต้นทางมีอุปสรรคลดลง ภาพลักษณ์ของโครงการเป็นที่ยอมรับ มี
นโยบายการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและตามมาตรฐานโลก (GLOBALGAP) เป็น
ผู้นําในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเสมอ ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ พ้ืนที่ภายใต้การส่งเสริม
อยู่ห่างไกล ขาดผู้นําเครือข่ายเกษตรกรในพ้ืนที่ ขาดกลไกในการนําฐานข้อมูลการผลิตมาเช่ือมโยงกับ
แผนตลาด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสูง (สมพร อัศวิลานนท์ และคณะ, 2552) 

ประเทศไทยมีดุลการค้าผักและผลไม้ขาดดุลกับประเทศจีนอย่างมาก และนับวันมูลค่าการ
ขาดดุลจะได้ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนการค้ากับประเทศออสเตรเลีย พบว่า การค้าพืชในปี พ.ศ.2545 
และ พ.ศ.2546 มีการค้าขาดดุลและได้ปรับมาเป็นการค้าเกินดุลจํานวนเล็กน้อย ในปี พ.ศ.2547  
ในส่วนของผลไม้น้ัน พบว่า มูลค่าการค้ายังเป็นการขาดดุลตลอดช่วงปี พ.ศ.2545-2547 (ศูนย์วิจัย
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์, 2549) นโยบายการค้าเสรีมีผลสําคัญที่ทําให้ประเทศผู้นําต่างให้ความสําคัญ
กับมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้านําเข้าเพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ี เพ่ือให้การคุ้มครองด้านสุขอนามัยกับ
ผู้บริโภค การส่งออกสินค้าพืชผัก ผลไม้ และกาแฟของไทย จึงต้องพัฒนารูปแบบของการผลิตให้
สอดคล้องกับตลาดและความต้องการของผู้บริโภค นอกจากน้ี การท่ีประเทศไทยเปิดเสรีทางการค้า 
โดยได้จัดทําเขตการค้าเสรีกับประเทศใน ASEAN และนอกประชาคม ASEAN มีผลต่อการปรับลด
อัตราภาษีในกลุ่มผักและผลไม้หลายชนิดให้เป็นศูนย์หรือเกือบเป็นศูนย์ พร้อมกับเป็นอัตราเร่งให้เกิด
การแข่งขันทางการค้าและนําไปสู่การพัฒนากฎระเบียบและมาตรการด้านสุขอนามัยของประเทศผู้
นําเข้าสินค้าผักและผลไม้ ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องถือปฏิบัติเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้า
พืชผักและผลไม้ ครอบคลุมถึงระบบการผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP และระบบการบรรจุและแปรรูป
มาตรฐาน GMP และ HACCP เป็นฐานสําคัญ (สมพร อัศวิลานนท์ และคณะ, 2552)  

4.1.2 งานวิจัยด้านสังคมของชุมชน  
หมู่บ้านในพ้ืนที่ภาคเหนือมีจํานวนทั้งหมด 7,662 หมู่บ้าน (ตารางที่ 4.1) ได้มีการ

จําแนกเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการจัดต้ังทั้งหมดแล้ว 1,232 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใน เขตพ้ืนที่สูง 
ส่วนหมู่บ้าน 1,624 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่ขาดคุณสมบัติตามชุมชนบนพ้ืนที่สูงประเภทชุมชนที่ 1 
จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า มีชุมชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่สูงรวม 2,886 หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวหลาย
หมู่บ้านต้ังอยู่ในพ้ืนที่ต้นนํ้าที่มีการสงวนหวงห้ามตามกฎหมาย และอาจจะเสี่ยงต่อระบบนิเวศวิทยา
ของป่า (ศยามล ไกยูรวงค์และคณะ, 2548) ในลักษณะการต้ังถิ่นฐานดังกล่าวเป็นสาเหตุสําคัญที่เกิด
ปัญหาเก่ียวกับการถือครองที่ดิน และการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้น 
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลหมู่บ้านในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
จังหวัด หมู่บ้านรวม ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

หมู่บ้าน กลุ่มบ้าน1/ รวมชุมชน 
บนพ้ืนท่ีสูง 

เชียงราย 1,655 232 274 506 
เชียงใหม่ 1,915 408 902 1,310 
พะเยา 790 35 17 52 
แพร่ 681 39 7 46 
น่าน 854 172 84 256 
ลําปาง 820 26 54 80 
ลําพูน 551 45 19 64 
แม่ฮ่องสอน 396 275 297 572 

รวม 7,662 1,232 1,654 2,886 
หมายเหตุ : 1/

ตามคําจัดกัดความจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้านที่จัดต้ังถูกต้องตามกฎหมายหรือ พรบ.
ลักษณะการปกครองท้องถิ่นแล้ว ส่วนกลุ่มบ้าน หมายถึง ชุมชนบนพ้ืนที่สูงซึ่งต้ังบ้านเรือนอยู่รวมกลุ่มกันโดยไม่ได้รับการ
จัดต้ังเป็นหมู่บ้าน แต่อยู่รวมกับหมู่บ้านหลักที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีลักษณะการต้ังชุมชนกันเป็นกลุ่มบ้าน หย่อมบ้าน 
ป๊อกบ้าน 

ที่มา : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2545) อ้างในศยามล ไกยูรวงค์และคณะ( 2548) 

ในช่วงปี พ.ศ. 2523 สัดส่วนของประชากรบนพ้ืนที่สูงที่จําแนกตามกลุ่มชาติพันธ์ุ โดย
ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา ร้อยละ 96 และกลุ่มอ่ืนๆ รวมทั้งชาวไทย ร้อยละ 4.3 ปี ในปี พ.ศ. 2538 โดย
ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา ร้อยละ 87.4 ชาวไทยพ้ืนราบ ร้อยละ 7.9 และกลุ่มชนอื่นๆ ร้อยละ 4.71 
และช่วงปี พ.ศ. 2551- 2552 ชุมชนบนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่เป็นชาวเขา ร้อยละ 81.6 โดยเป็นชนเผ่า
กระเหร่ียง ร้อยละ 39.1 ชนเผ่าม้ง ร้อยละ 12.9 และชนเผ่าอ่ืนๆ ส่วนชาวไทยพ้ืนราบ ร้อยละ 18.4 

จากข้อมูลสัดส่วนของประชากรบนพ้ืนที่สูงที่จําแนกตามกลุ่มชาติพันธ์ุ จะเห็นว่ามีแนวโน้ม
การเพ่ิมขึ้นของคนไทยพ้ืนราบบนพ้ืนที่สูง และการลดลงของจํานวนชาวเขาบนพ้ืนที่สูง เน่ืองจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานและเยาวชนบนที่สูงเข้าสู่เมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 
94.62 มีการเคลื่อนย้ายช่ัวคราว โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทํางาน ร้อยละ 76.8 เป็นการเคลื่อนย้าย
หลังฤดูกาลเก็บเก่ียว และเคลื่อนย้ายไปเรียนหนังสือสัดส่วนค่อนข้างสูง ร้อยละ 93.5 สอดคล้องกับ
ประเด็นที่ชุมชนให้ความสําคัญด้านการเรียนรู้และด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับมาก
ถึงร้อยละ 78.0 ส่วนการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบถาวรยังมีสัดส่วนน้อย ร้อยละ 5.3  

สถานการณ์การอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย จากการอพยพของแรงงานต่างด้าว เพ่ือ
เข้ามาค้าขายตามแนวชายแดน และการอพยพเข้าไปสู่เมืองใหญ่ บางกลุ่มมีญาติอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ชายแดนประเทศไทยชักชวนให้เขามา โดยมีปัจจัยที่สําคัญ เช่น การทํากิน สาธารณสุข และการศึกษา 
เป็นต้น ผลกระทบจากเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่เข้ามารับจ้างในภาคการเกษตร โดยทดแทนแรงงาน
เยาวชนที่เคลื่อนย้ายออกไป ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบถึงร้อยละ 63.1 ได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด 
การค้ามนุษย์ และการกลับมาระบาดใหม่ของโรคด้ังเดิม อาทิ โรคเท้าช้าง และวัณโรค เป็นต้น 

สําหรับโครงสร้างของประชากรบนพ้ืนที่สูง ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี 
ซึ่งถือว่ายังเป็นวัยเด็ก และประชากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 16–30 ปีมีสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 29) 
เน่ืองจากต้องการแรงงานเพ่ือช่วยประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวความเชื่อเดิม (วันเพ็ญ สุรฤกษ์
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และคณะ, 2548) และบางชนเผ่าได้แต่งงานเร็วขึ้น ทําให้เกิดครอบครัวขยาย และต้องการพ้ืนที่ทํากิน
เพ่ิมขึ้น ส่วนประชากรมีเพียงส่วนน้อยที่เป็นผู้สูงอายุหรือวัยชราอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 7 โดยขนาด
ของครัวเรือนในพ้ืนที่สูงมีขนาด 5.8 คน 

เดิมประชากรชาวเขาได้รับการศึกษาน้อยและไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะประชากรชาวเขาอายุ
ระหว่าง 5-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาถึงร้อยละ 73.9 ส่วนความสามารถในการพูดภาษาไทยอยู่ใน
ระดับกลาง ร้อยละ 59.3 มีสาเหตุสําคัญ เน่ืองจากชุมชนต้ังอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล การคมนาคม
ลําบาก จึงทําให้บริการด้านการศึกษาของรัฐไม่ทั่วถึง ต่อมารัฐมีนโยบายการสนับสนุนการศึกษาบน
พ้ืนที่สูงอย่างต่อเน่ืองทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ เพ่ือให้ประชากรบนพ้ืนที่สูงอ่านออกเขียน
ได้ ทําให้เยาวชนได้รับสิทธิทางด้านการศึกษาเท่าเทียมกับคนไทยพ้ืนราบ ปัจจุบันชาวเขามีโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุ 6-15 ปี ในขณะท่ีคนวัยกลางคนถึงสูงอายุ 
(15-60 ปี) มีโอกาสได้รับการศึกษาในภาคปกติ และหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ทําให้ชุมชนมี
ระบบการเรียนรู้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงความรู้เพ่ือการดํารงชีวิต ส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐน้อย น่าจะเป็นการฝึกอบรมอาชีพทั้งในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และบริการ 
รวมท้ังการจัดการด้านการท่องเที่ยว และงานช่างฝีมือ งานฝึกอบรมท่ีมีการดําเนินงานค่อนข้างถี่อยู่แล้ว 
ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และหน้าที่พลเมือง การรณรงค์เพ่ือรู้หนังสือ อย่างไรก็ตามการให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพยังมีน้อยมาก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการอนามัยแม่และเด็ก การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ และการอบรมแม่บ้านด้าน
โภชนาการ  

ปัจจุบันสังคมของชุมชนชาวเขาเปิดสู่สังคมภายนอกมากข้ึน มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่
ชุมชนเมืองเพ่ือเข้ามาทํางานและมาเรียนหนังสือ มีทั้งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยผลักดันให้เกิดโอกาส
ในการพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีสัดส่วนในการเปลี่ยนแปลง
ช่วงปี 2547–ปี 2552 สัดส่วนการเคลื่อนย้ายเพ่ือมาทํางานต่อการเคลื่อนย้ายเพ่ือศึกษาเล่าเรียนใน
ปี 2547 คิดเป็น 62 : 38 และในปี 2552 คิดเป็นสัดส่วน 54 : 46 ส่งผลกระทบต่อสังคมเมือง
และชุมชนบนพ้ืนที่สูงหลายประการ เช่น การขาดแรงงานในการดูแลครอบครัว แรงงานในภาคเกษตร 
การขาดผู้สืบทอดทางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาจขาดเยาวชนแกนนําหรือผู้นํา
รุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาชุมชนในอนาคต ส่วนผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสังคมเมือง 
เช่น โอกาสท่ีจะเกิดการมั่วสุมทางอบายมุข การก่ออาชญากรรม การค้าประเวณี เป็นต้น ตลอดจน 
การมาเป็นสมาชิกของสังคมเมือง ทําให้เกิดการแออัด เกิดแหล่งเสื่อมโทรม และเกิดผลกระทบต่อ
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง สําหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานมีผลกระทบเชิงบวก สามารถ
สร้างรายได้ให้กลุ่มแรงงานสู่ชุมชนบนพ้ืนที่สูง และมีผลกระทบเชิงลบต่อด้านสังคมและวัฒนธรรม
ตามมา เช่น การบริโภคนิยม ใช้สินค้าฟุ่มเฟือยเพ่ิมขึ้น การนําวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้าสู่ชุมชน ทําให้วิถี
ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย เป็นต้น   

ด้านสุขภาวะของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ปี พ.ศ. 2548 ร้อยละ 60 ของสมาชิกในครัวเรือน 
มีปัญหาเป็นโรคทางเดินอาหาร และร้อยละ 35 เป็นโรคทางเดินหายใจ ได้รับหลักประกันสุขภาพ
อย่างทั่วถึงร้อยละ 96.3 ในปี 2548 ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.9 ได้รับการรักษาจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน (สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง, 2548) อย่างไรก็ตาม หลักประกันทางสังคมยังไม่
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง ส่วนการดําเนินการเก่ียวกับการลด
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อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร เน่ืองจากการเพ่ิมประชากรโดย
ธรรมชาติและโดยการอพยพของชาวเขาเองทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ และการอพยพขึ้นไป
ทํากินบนภูเขาของคนพ้ืนราบ และนายทุนอย่างต่อเน่ือง  

การจัดการด้านคนและชุมชน มีการจัดต้ังถิ่นฐานถาวรให้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 และพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 
ดําเนินการได้เพียงร้อยละ 30 (ปี 2539) เน่ืองจากมีข้อจํากัดข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ตลอดจนพระราชบัญญัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของชาวเขา แต่เดิมมีการเคลื่อนย้ายถิ่นอย่างเสรี ทําให้การจัดต้ังชุมชนกระจัด
กระจาย มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบแผ้วถางป่าและทําไร่เลื่อนลอย รวมทั้งการลักลอบปลูกฝิ่น ทําให้
มีการบุกรุกทําลายป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่ทํากิน ทําให้การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเกิดอย่างต่อเน่ือง จากสถานการณ์
ดังกล่าวทางภาครัฐจึงได้กําหนดนโยบายการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ทั้งด้านป้องกันตาม
แนวชายแดน การเคล่ือนย้ายและอพยพของกลุ่มชาวเขา โดยเข้าไปให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือ
ชาวเขาในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดแบ่งที่ดินทํากินให้เป็นหลักแหล่ง ส่งเสริมอาชีพ และจัดหาบริการท่ี
จําเป็น 

การแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น ได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่น เช่น กาแฟ ถั่วแดง และ
ไม้ผลเมืองหนาว เป็นต้น จากหน่วยงานของภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศและการสนับสนุนจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่า 90 หน่วยงาน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเป็นหลัก เช่น 
โครงการหลวง มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวไทยภูเขา รวมทั้งองค์ระหว่างประเทศ เช่น UNFDAC HAMP 
มุ่งเน้นการพัฒนาที่มีเป้าหมายเพ่ือให้ชาวเขาลดการปลูกฝิ่น โดยส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน
ทดแทน และลดการบุกรุกพ้ืนที่ป่า นับว่าประสบความสําเร็จระดับหน่ึง โดยช่วยลดพ้ืนที่ปลูกฝิ่น ต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2502 - 2546 สามารถลดพ้ืนที่ปลูกฝิ่น จาก 112,000 ไร่ จํานวนผลผลิต 145 ตัน จนเหลือ
ประมาณ 5,266 ไร่ จํานวนผลผลิต 20.3 ตัน ในปี พ.ศ.2546 และเหลือเพียงประมาณ 1,445 ไร่ 
จํานวนผลผลิต 13.6 ตัน ในปี พ.ศ.2550 โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการหลวง และโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงของส่วนราชการและหน่วยงานช่วยเหลือภาคเอกชนและจากนานาชาติ จากผลสําเร็จดังกล่าว
ทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติ (UN) และโครงการ
หลวงได้รับรางวัลแม็กไซไซในสาขา International Understanding และรางวัล โคลัมโบแพลน จาก 
The Colombo Plan: Drug Advisory Program (DAP) ในฐานะเป็นองค์กรเดียวของโลกที่แก้ไข
ปัญหาการปลูกฝิ่นโดยการปลูกพืชทดแทนเป็นผลสําเร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ผลจากความสําเร็จดังกล่าว
ทําให้โครงการหลวงเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิด
ความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ โดยใช้บทเรียนจาก
โครงการหลวงเป็นส่วนสําคัญของกิจกรรม ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดเป็นภาคีร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่สูงใน
ระดับนานาชาติ โดยผ่านกระบวนการเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนางานวิชาการกับนานาประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนที่ที่มีการปลูกพืชเสพติด เช่น ประเทศอัฟกานิสถาน สาธารณรัฐโคลอมเบีย 
และ สปป.ลาว เป็นต้น 

การสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีให้กับเยาวชนในชุมชนยังเป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดย
ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีทั่วไป ได้แก่ ด้านการเกษตร เช่น 
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สืบชะตาข้าว กินข้าวใหม่ (ม้ง) ข้าวห่อกะเหร่ียง ด้านประเพณีที่สําคัญ เช่น ปีใหม่ม้ง ผูกข้อมือเรียกขวัญ 
โล้ชิงช้า สงกรานต์กะเหรี่ยง งานไหว้เจดีย์ประจําปี งานวัฒนธรรมชนเผ่าด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น ไหว้ผีต้นน้ํา ผีฝาย เลี้ยงผีห้วย ผีดอย เลี้ยงผีสวน ผีไร่ บวชป่า ศาลา (ขอโทษเจ้าป่าเวลาเผาไร่) 
เป็นต้น ด้านหัตถกรรมและภาษา เช่น การอนุรักษ์การทอผ้า การปักผ้า ภาษา ตัวเขียน (ตัวหนังสือ) 
การสอนบทสวด เป็นต้น ส่วนด้านการรวมกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ร้อยละ 70.8 
มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ รองลงมาเป็น กลุ่มกิจกรรม (กลุ่มแม่บ้าน ) และกลุ่มอาชีพและกลุ่มการเงิน 
โดยเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์เข้าถึงชุมชนมากที่สุด (วันเพ็ญ สุรฤกษ์และคณะ, 2548)  

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ในปัจจุบันวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนบนพ้ืนที่สูง
เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองมากข้ึน ทําให้ชุมชนที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง 
ส่งผลให้ข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มสูญหาย ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว 
ก่อให้เกิดการแผ้วถางป่า เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ดําเนินการและที่อยู่อาศัย เป็นเหตุให้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพลดลง ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่ใช้เป็นแหล่งอาหาร ยาสมุนไพร และพลังงานชุมชน
ลดลง จากสภาพป่าเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ทําให้ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากพืช
ท้องถิ่นลดน้อยลง ประกอบกับชุมชนมีการนําไปใช้ประโยชน์อย่างเดียว โดยขาดความรู้และไม่มีการ
เพาะขยายพันธ์ุ ทําให้พืชพรรณท้องถิ่นเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ โดยในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่าน ลุ่มนํ้าสาขาน้ําสมุน
ในพ้ืนที่โครงการขยายผลบ้านโป่งคํา ได้มีการต่อยอดองค์ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนเกี่ยวกับ
การฟ้ืนฟูสมุนไพรและยาพื้นบ้าน โดยรวบรวมเป็นต้นฉบับตํารายาสมุนไพร 40 ฉบับ พืชสมุนไพรเด่น 
การฟ้ืนฟูและพัฒนาหวาย ได้แก่ หวายฝาด หวายขม รวมทั้งการสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มผู้ปลูกหวาย
ชุมชน นอกจากน้ีสนับสนุนการปลูกพืชที่ชุมชนเพาะขยายไว้ในธนาคาร พืชท้องถิ่น มีพืชมากกว่า 
139 ชนิด (สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง, 2552) 

ผลการพัฒนาพ้ืนที่สูงที่ผ่านมา ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรยังมีฐานะยากจน มีความเหลื่อม
ล้ําด้านสังคม ระบบเกษตรขาดความย่ังยืน เน้นการปลูกพืชเชิงเด่ียวมากขึ้น และกระแสการไหลบ่า
ความเจริญจากภายนอก ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีขึ้น แต่ส่วนใหญ่
ยังอยู่ห่างไกลทุรกันดาร และได้รับการพัฒนาแหล่งนํ้า แต่ยังขาดแคลนอยู่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
เข้าถึงการบริหารจัดภาครัฐระดับหน่ึง มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมชนเผ่า โครงสร้างด้านสังคมเริ่มอ่อนแอ 
และผลกระทบจากการพัฒนาอ่ืนๆ ที่ตามมา (สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง, 2553)  
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4.2 งานวิจัยดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นทีส่งู 

4.2.1 คําจํากดัความพืน้ทีสู่งในประเทศไทย 
 UNESCO (1980) ให้ความหมายของพ้ืนที่สูงว่า เป็นพ้ืนที่ที่น่าจะเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร
ที่สามารถให้นํ้าต่อพ้ืนที่ตอนล่างที่ไหลตลอดปีทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ทั้งน้ี พ้ืนที่ดังกล่าวต้องปกคลุมด้วย
ป่าไม้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ได้ให้ความหมายพ้ืนที่สูง "พ้ืนที่ที่เป็นภูเขา หรือพ้ืนที่ที่มี
ความสูงกว่า 500 เมตรจากระดับทะเลขึ้นไป หรือเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ และชนกลุ่มน้อย
หรือเป็นที่ต้ังบ้านเรือนและที่ทํากิน” ตามความหมายที่กําหนดโดยสถาบันวิจัยฯ พ้ืนที่สูงในประเทศ
ไทยครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 67.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 53 ของพ้ืนที่ 20 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลําพูน แพร่ น่าน ลําปาง ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย กําแพงเพชร 
เลย กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ครอบคลุมลุ่มนํ้าหลักของประเทศ
ไทย 14 ลุ่มนํ้า พ้ืนที่ชุมชนที่ต้ังอยู่บนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าลําธาร  

4.2.2 ภูมิประเทศ 
พ้ืนที่สูงส่วนใหญ่เป็นทิวเขา ภูเขา และแอ่งแผ่นดินระหว่างเขา ที่สูงเหล่าน้ีเป็นต้นกําเนิด

ของแม่นํ้าลําธารหลายสายที่ไหลลงแม่นํ้าโขงทางด้านเหนือ ลงสู่แม่นํ้าเจ้าพระยาทางด้านใต้ และแม่นํ้า
สาละวินทางด้านตะวันตก ที่ราบระหว่างเขา (แอ่งแผ่นดิน) ที่แม่นํ้าเหล่าน้ีไหลผ่านจะเกิดที่ราบดิน
ตะกอนที่แม่นํ้าไหลพามาทับถมทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการเพาะปลูกและการต้ังถิ่นฐาน 
จึงกลายเป็นแหล่งชุมชนท่ีสําคัญ ซึ่งมีเทือกเขาที่สําคัญ ได้แก่ เทือกเขาหลวงพระบาง เทือกเขา 
แดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาผีปันนํ้า เทือกเขาขุนตาล เทือกเขาเพชรบูรณ์ เทือกเขาเหล่าน้ี
เป็นต้นกําเนิดของแม่นํ้าปิง วัง ยม และน่าน ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท์ สูง 
2,565 เมตร อยู่ในเทือกเขาถนนธงชัย เขตอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

หุบเขาและแอ่งที่ราบที่สําคัญในภาคเหนือตอนบน เช่น แอ่งเชียงใหม่-ลําพูน แอ่งแม่แจ่ม แอ่ง
เชียงดาว แอ่งพร้าว แอ่งฝาง-แม่อาย แอ่งแม่ฮ่องสอน แอ่งแม่สะเรียง แอ่งปาย แอ่งลําปาง แอ่งงาว แอ่งแพร่ 
เป็นต้น แอ่งต่างๆ เหล่าน้ีจะมีการสะสมตะกอนดินที่เคลื่อนย้ายลงมาจากภูเขามาสะสมกลายเป็นดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ ดังน้ัน ในแอ่งที่ราบต่างๆ ในภาคเหนือ จึงเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ทุกแอ่ง 
และเป็นที่ต้ังของเมืองที่มีชุมชนขนาดใหญ่ ในขณะที่บริเวณที่ราบเชิงเขาที่เป็นขอบของแอ่งกระทะจะ 
ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ที่สําคัญ ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ฯลฯ ที่มีความหลากหลายทางพืชพรรณอีก
จํานวนมาก ประเทศไทยได้กําหนดนโยบายอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นนํ้าและบริเวณป่าชายขอบแอ่งกระทะเหล่าน้ี 
โดยกําหนดเป็นช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าบนพ้ืนที่สูง ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวกในการจัดการอย่างย่ังยืน 

4.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

 สถิติอุณหภูมิและปริมาณนํ้าฝนของประเทศไทย อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี คาบ 30 ปี (พ.ศ. 
2504-2533) ของประเทศ คือ 26.9 °ซ. โดยมีอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 22.1 °ซ. และสูงสุดเฉล่ีย 32.8 °ซ. 
และถ้าพิจารณาลงเป็นรายภาค 6 ภาค อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีจะอยู่ระหว่าง 25.8 °ซ.- 27.7 °ซ. และมี
อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 20.4 °ซ. และสูงสุดเฉล่ีย 35.1 °ซ. สําหรับภาคเหนือ อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีจะอยู่
ระหว่าง 20.39 °ซ. - 32.3 °ซ. และมีอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 1.5 °ซ. และสูงสุดเฉล่ีย 43.6 °ซ. อุณหภูมิเฉลี่ย
ต่าง ๆ เหล่าน้ี ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคนับว่าอยู่ในช่วงที่พืชส่วนมากเจริญเติบโตได้ดี (วันเพ็ญ 
สุรฤกษ์, 2547) (รายละเอียดตามตารางภาคผนวก ก.2-1) 
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 ภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นตําแหน่งที่ต้ังของพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่ ต้ังอยู่ในเขตอิทธิพลของ 
ลมมรสุมตะวันออกจากทะเลจีนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวเบงกอล ที่นําความช้ืนและฝน
จากทะเลมาตก และได้รับความแห้งแล้งและความหนาวเย็นจากมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดมาจาก
ประเทศจีน โดยไม่ได้รับอิทธิพลของลมเฉื่อยจากทะเลอ่าวไทย ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด เช่นเดียวกัน
ในฤดูร้อนก็ร้อนจัด นอกจากน้ัน Preechapanya (1996) อธิบายว่าพ้ืนที่สูงในประเทศไทยบริเวณภูเขา
ยังมีลักษณะพิเศษที่มักมีฝนตกมาก โดยในช่วงที่ฝนตกจะเป็นบริเวณที่เป็นแนวหมอก ที่มองเห็นได้จาก
เมืองเชียงใหม่ ในระดับความสูงประมาณ 1,250-1,600 เมตร จากระดับนํ้าทะเล เป็นแถบที่เป็น 
ป่าดิบเขา (เกษม และคณะ, 2524) จากการที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม จึงทําให้มีฝนตกบนท่ีสูง
มากกว่าที่ราบ  

 สําหรับปริมาณฝนเฉล่ียใน 25 ลุ่มนํ้า ได้คํานวณหาค่าเฉลี่ยจากเส้นช้ันนํ้าฝน (Isohyetal) 
โดยใช้สถิติข้อมูลนํ้าฝน ต้ังแต่ปี 2516 – 2549 มาใช้ในการวิเคราะห์ (ภาพที่ 4.4 และภาพที่ 4.5) 
มีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 1,432 มิลิเมตร โดยลุ่มนํ้าชายฝั่งตะวันตกมีปริมาณนํ้าฝนสูงสุด 2,479 มิลิเมตร 
รองลงมาเป็นลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 2,092 มิลลิเมตร ส่วนลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านมีค่าปริมาณ
นํ้าฝนเฉล่ีย 1,074 และ 1,235 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีปริมาณนํ้าฝนตํ่าค่าเฉล่ีย (ส่วนอุทกวิทยา 
สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า กรมชลประทาน, 2551) 
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ที่มา : สถิติภูมิประเทศของประเทศไทยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2504-2533) กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม 

แผนภาพที่ 4.3 สถิติอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน 
เฉลี่ยต่อปีประเทศไทยคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2504-2533)  
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 แผนภาพที่ 4.4 ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียใน 25 ลุ่มนํ้า ต้ังแต่ปี 2516 – 2549 
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ท่ีมา : สถิติข้อมูลน้ําฝน ต้ังแต่ปี 1973 – 2006 กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ํา ส่วนอุทกวิทยา  

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา กรมชลประทาน 

แผนภาพที่ 4.5 แสดงพ้ืนที่ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยใน 25 ลุ่มนํ้า ต้ังแต่ปี 2516 – 2549 
 

4.2.4  ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ทรพัยากรดนิ 

ทรัพยากรดินซึ่งพบอยู่ในเขตพ้ืนที่สูงของภาคเหนือของประเทศไทยน้ัน เป็นดินที่มี
พัฒนาการสูง เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแกรนิต หินพาราไนส์ หินดินดาน หินฟิลไลต์ หินปูน 
หินตะกอนเน้ือปูน มีปฏิกิริยาดินกรดปานกลางถึงกรดรุนแรงมาก โดยชนิดแร่ดินเหนียวซึ่งเป็น
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องค์ประกอบหลักจัดอยู่ในกลุ่มแร่ดินเหนียวกิจกรรมตํ่า รวมทั้งทรัพยากรดินได้รับอิทธิพลของสาร
คาร์บอเนตและไบคาร์บอเนต จากนํ้าชลประทานและสภาพดินเน้ือปูน (calcareous soils) จึงเป็นผล
ให้เกิดปัญหาเก่ียวกับความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน และการขาดธาตุอาหารรองหรือจุลธาตุ
ได้ง่าย (พงษ์สันต์ิ สีจันทร์ และคณะ, 2553) ลักษณะปฐพีวิทยาของพ้ืนที่สูงจะประกอบด้วย 
ดินหลายกลุ่มตามสภาพพ้ืนที่และภูมิประเทศ (วีระศักด์ิและคณะ ,2548) ดินอยู่หลายกลุ่มที่มี
คุณสมบัติแตกต่างกันมาก สามารถแยกตามลักษณะและคุณสมบัติในระดับกลุ่มชุดดิน โดยลักษณะ
ของดินตามลักษณะภูมิประเทศในภาคเหนือ จําแนกได้ 2 ประเภท คือ ดินในเขตภูเขาสูง และดินใน
แอ่งที่ราบระหว่างภูเขา  

สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือตอนบนเป็นพ้ืนที่ภูเขาและที่ราบเชิงเขา มีสภาพ
ความลาดชันต้ังแต่ 35 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเป็นบริเวณกว้าง ดังน้ัน เสถียรภาพของการยึดตัวของดิน
บริเวณน้ีอยู่ในระดับตํ่า ซึ่งทําให้หน้าดินถูกกัดเซาะทําลายได้ง่าย ถ้ามีการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม
หรือมีการทําลายพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ลาดชัน ซึ่งพบว่าปัญหาทรัพยากรดินบนพ้ืนที่สูงเขตช้ันคุณภาพ
ลุ่มนํ้า 2 และ 3 มีการชะล้างพังทลาย หรือการเลื่อนไหลของดินในระดับที่ค่อนข้างรุนแรงในปัจจุบัน 
และคาดว่าจะรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทั้งน้ี สาเหตุสําคัญเน่ืองมาจากพ้ืนที่ป่าถูกทําลาย ทําให้หน้าดิน
เปิดโล่ง หน้าดินถูกกัดเซาะโดยนํ้าฝนหรือนํ้าหลากได้ง่าย รวมทั้งการประกอบกิจกรรมเกษตรกรรม พืชไร่
ที่ขาดการอนุรักษ์ดิน และการตัดถนน ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือ การทําลายความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน โดยเฉพาะตะกอนดินที่ถูกชะพาลงมาสู่แหล่งนํ้า ทําให้แหล่งนํ้าต้ืนเขิน เช่น การต้ืนเขินของลํานํ้า
ปิงในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน ลํานํ้ากกในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ทางด้านเหนือ ลํานํ้าปายใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น (สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง,2548)  และจากสถานการณ์จํานวน
ประชากรเพ่ิมมากขึ้นมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ซึ่งเดิมเป็นป่าไม้และรัฐมีนโยบายที่จะเก็บไว้เป็นต้นนํ้าลําธาร 
ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน นับว่าเป็นปัญหาที่สําคัญในพ้ืนที่ดอนและพ้ืนที่สูงทําให้ดิน
เกิดการเสื่อมโทรมลงทั้งทางด้านเคมีและทางกายภาพ ในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง และแม่ฮ่องสอน พบว่า มีการชะล้างพังทลายของดินใน
ระดับปานกลางถึงรุนแรงประมาณ 9.3 ล้านไร่ หรือร้อยละ 87.7 ของพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมดของ
ภาคเหนือ พ้ืนที่สูงที่ทําการเกษตรจะมีการพังทลายของผิวหน้าดินสูงระหว่าง 8 - 48 ตัน/ไร่/ปี ซึ่ง
นับว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2539) 

2) ทรัพยากรป่าไม้ 

ทรัพยากรป่าไม้ในภาคเหนือ พบว่า จังหวัดที่มีป่าไม้มากที่สุดของภาคเหนือ คือ 
จังหวัดเชียงใหม่ 14,060 ตร.กม. รองลงมาคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 8,763 ตร.กม. จังหวัดที่มีป่าไม้
หนาแน่นที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ ( ร้อยละ 70.0 ของพ้ืนที่จังหวัด) จังหวัดที่มีป่าไม้เบาบางที่สุดคือ 
จังหวัดเชียงราย (ร้อยละ 32.7 ของพ้ืนที่จังหวัด) ป่าไม้ที่พบบนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้ประเภท
ไม่ผลัดใบ เน่ืองจากลักษณะภูมิอากาศมีความช้ืนค่อนข้างสูง ฤดูแล้งไม่ยาวนานนัก สังคมป่าไม้ที่มักพบ
ในบริเวณพ้ืนที่สูง ได้แก่ สังคมป่าดิบเขา และสังคมป่าสนเขา นอกจากน้ัน ในพ้ืนที่ระดับตํ่าลงมายัง
อาจพบสังคมป่าเต็งรัง (อุทิศ ,2545) และ (อุทิศและคณะ ,2547) 
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ป่าไม้บนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาเป็นแหล่งต้นนํ้าที่สําคัญ มีบางส่วนเป็นป่าสน 
จําแนกตามลักษณะของพืชพรรณท่ีขึ้นได้ ดังน้ี 

(1) ป่าเบญจพรรณ หรือเรียกว่า "ป่าผสมผลัดใบ" หรือ "ป่าโปร่งผสม" มีถึงร้อยละ 46 
ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดของภาค หรือป่าเบญจพรรณท่ีมีไม้สักขึ้นอยู่ทั่วไป เรียกว่า "ป่าสัก" ซึ่งมีอยู่ใน
ทุกจังหวัดของภาคเหนือ รองลงมาถึงตากและกาญจนบุรี ถ้าเป็นที่ราบหรือบริเวณเชิงเขาที่มีดิน
ค่อนข้างแห้งหรือเป็นดินกรวดลูกรังจะมีป่าแดงหรือป่าแพะ 

(2) ป่าดิบ ในภาคเหนือมีป่าดิบแล้ง พบตามที่ลุ่มช้ืน ริมห้วย ลําธารและตามริมแม่นํ้า
ใหญ่จนถึงระดับสูง 1,000 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล และมีป่าดิบเขาในประเทศไทยมีอยู่ในภาคเหนือ
ที่ระดับสูงกว่า 1,000 เมตรจากระดับนํ้าทะเลข้ึนไป มีไม้จําปีและไม้เมืองหนาวขึ้นอยู่ทั่วไปเป็นพ้ืนที่ 
ที่ถูกถากถางเพื่อทําไร่เลื่อนลอย ซึ่งปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการปลูกผักและผลไม้เมืองหนาว และให้ชาว
ไทยภูเขาทําการเกษตรอยู่กับที่ 

(3) ป่าสนเขา ส่วนใหญ่พบอยู่บนเขาที่สูงเหนือระดับนํ้าทะเลต้ังแต่ 700 เมตรขึ้นไป 
ป่าสนท่ีปรากฏอยู่ในภาคเหนือน้ัน มีทั้งที่ขึ้นปะปนอยู่กับไม้ชนิดอ่ืน เช่น รัง เต็ง เหียง พลวง เป็นต้น 
หรือขึ้นเป็นป่าสนล้วน  
 ข้อมูลสถิติของกรมป่าไม้ ระหว่างปี พ.ศ.2547-2551 ซึ่งแสดงถึงสัดส่วนของพ้ืนที่
ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ใน 20 จังหวัดของประเทศไทย พบว่า พ้ืนที่ทั้ง 20 จังหวัด รวม 201,732 ตาราง
กิโลเมตร ในจํานวนน้ีเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 129,389.09 ตารางกิโลเมตร และพบว่า มีการ
ลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้อย่างต่อเน่ือง จากปี พ.ศ.2547 ถึงปี พ.ศ. 2549 จากเดิมในปี พ.ศ.2547  
มีพ้ืนที่ป่า จํานวน 110,697.83 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 54.87 ของพ้ืนที่ และเมื่อปี  
พ.ศ.2549 พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงเหลือ 106,355.87 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 52.72 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด แสดงว่าพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงไปร้อยละ 1.74 อย่างไรก็ตาม จากสถิติป่าไม้ ปี พ.ศ.2551 พบว่า 
พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศกลับมาเพิ่มขึ้น จากปี 2549 ร้อยละ 2.51 ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ 18 จังหวัด  
มีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2549 พบว่า จังหวัดลําปาง
เพ่ิมมากที่สุด ร้อยละ 13.05 รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 จังหวัดอุทัยธานี ร้อยละ 
5.32 และจังหวัดแม่แม่ฮ่องสอน ร้อยละ 4.92 ตามลําดับ ส่วนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าลดลง พบว่า จังหวัด
เลยพ้ืนที่ป่าลดลงมากที่สุด ร้อยละ 1.27 และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 0.71 ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาสัดส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้กับเน้ือที่ทั้งหมดของจังหวัด ปี พ.ศ.2551 พบว่า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพ้ืนที่ป่ามากที่สุด ร้อยละ 88.9 รองลงมา คือ จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 82.6 
และ จังหวัดตาก ร้อยละ 77.5 ตามลําดับ ส่วนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าเหลือน้อยที่สุดคือ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ร้อยละ 11.3 กําแพงเพชร ร้อยละ 22.6 และเพชรบูรณ์ ร้อยละ 32.1 ตามลําดับ (รายละเอียดตาม
ตารางภาคผนวก ก.2-2) 

2.1) พื้นที่ป่าของลุ่มน้ําปิง 

ลุ่มนํ้าปิง กรมทรัพยากรนํ้า (2546) ได้ศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงใหม่ ลําพูน ตาก กําแพงเพชร และนครสวรรค์ มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวมทั้งหมด 34,659 ตาราง
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ป่า 23,378.26 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 67.45 โดยลุ่มนํ้าสาขาที่มีพ้ืนที่ป่า
มากที่สุดได้แก่ นํ้าแม่แจ่ม รองลงมาได้แก่ นํ้าแม่ต่ืนและน้ําปิงส่วนที่ 4 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ
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สัดส่วนพ้ืนที่ป่าต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา นํ้าแม่ต่ืนมีสัดส่วนมากท่ีสุด (ร้อยละ 91.22) รองลงมา ได้แก่  
นํ้าปิงส่วนที่ 3 (ร้อยละ 89.17) และห้วยแม่ท้อ (ร้อยละ 86.33) ตามลําดับ ข้อสังเกตพบว่า นํ้าปิง
ส่วนที่ 4 ที่มีพ้ืนที่ป่าอันดับสาม มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา ร้อยละ 56.7 เป็นอันดับที่ 15 
(ภาพที่ 4-6 และ รายละเอียดตามตารางภาคผนวก ก.2-3) 

2.2) พื้นที่ป่าของลุ่มน้ําน่าน 

ลุ่มนํ้าน่าน ตามท่ีกรมทรัพยากรนํ้า (2547) ได้ศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
ได้แก่เชียงใหม่ ลําพูน ตาก กําแพงเพชร และนครสวรรค์ มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวมทั้งหมด 33,877.7 ตาราง
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ป่า 16,167.51 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 47.72 โดยลุ่มนํ้าสาขาที่มีพ้ืนที่ป่า
มากที่สุด ได้แก่ นํ้าน่านส่วนที่ 3 รองลงมา ได้แก่ นํ้าปาดและน้ําว้า ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ
สัดส่วนพ้ืนที่ป่าต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา นํ้าปาดมีสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 83.13) รองลงมา ได้แก่  
นํ้าน่านส่วนที่ 3 (ร้อยละ 79.56) และนํ้าภาค (ร้อยละ 71.61) ตามลําดับ ข้อสังเกตพบว่า นํ้าน่าน
ส่วนที่ 3 ที่มีพ้ืนที่ป่ามากที่สุด มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา ในอันดับ 2 (ภาพท่ี 4-7 และ
รายละเอียดตามตารางภาคผนวก ก.2-4) 

 

 
แผนภาพที่ 4.6 แสดงพ้ืนที่ป่าไม้แต่ละลุ่มนํ้าสาขาของลุ่มนํ้าปิง 
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แผนภาพที่ 4.7 แสดงพ้ืนที่ป่าไม้แต่ละลุ่มน้ําสาขาของลุ่มน้ํานา่น 

ปัญหาของการใช้ที่ดินบนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ดินที่ผิดหลักวิชาการ 
เน่ืองจากประชากรท่ีอาศัยอยู่บนที่สูงส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งมีวิธีการทําไร่แบบไร่เลื่อนลอย 
เมื่อต้องการท่ีทําการเกษตรใหม่ก็จะใช้วิธีการแผ้วถางป่า ทําให้ทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรมและลด
น้อยลง การทําการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยน้ี เป็นการใช้ที่ดินที่ผิดหลักการอนุรักษ์ดินและนํ้า ทําให้ดิน
เสื่อมสภาพลง ผลผลิตตกตํ่า และเกิดหญ้าและวัชพืชปกคลุมเป็นจํานวนมาก เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้
เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ปัจจุบันรูปแบบการทําไร่เลื่อนลอยลดน้อยลง โดยเปลี่ยนรูปแบบเป็นไร่ถาวร
มากขึ้น เน่ืองจากพ้ืนที่ป่าที่จะบุกรุกได้มีน้อยลง (Sabhasri ,1978) และพบว่า ปัญหาที่ติดตามมาคือ 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ลดตํ่าลง เน่ืองจากชาวเขายังคงใช้วิธีการเพาะปลูกแบบด้ังเดิมโดยไม่มีการ
ปรับปรุงพ้ืนที่ ทําให้พ้ืนที่เสื่อมโทรมลง นอกจากน้ียังส่งผลกระทบถึงระบบนิเวศตอนล่าง เน่ืองจาก
การทําการเกษตรบนพื้นที่สูง ทําให้ดินไม่มีความคงทน ง่ายต่อการถูกชะล้าง ทําให้ดินตะกอนไหลลงสู่ 
ลําธารและลุ่มนํ้าตอนล่าง และหากฝนตกอย่างรุนแรงจะเกิดนํ้าไหลบ่าอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดนํ้าท่วม  
ก่อความเสียหายให้แก่พ้ืนที่เกษตรกรรมทางตอนล่าง (นิพนธ์ และคณะ ,2515) 

 รูปแบบที่ย่ังยืนในการใช้ประโยชน์จากไม้ และของป่า เช่น ชุมชนปกาเกอะญอ มี
พ้ืนฐานรูปแบบการใช้ทรัพยากรป่าไม้จากความเช่ือ ข้อห้าม พิธีกรรม หรือนิทาน เป็นต้น ต่อมามีการ
กําหนดพ้ืนที่เขตป่าอนุรักษ์เพ่ือรักษาต้นนํ้าและป่าใช้สอย มีกฎระเบียบในการขออนุญาตตัดไม้ วิธีการ
จับสัตว์ ข้อห้ามบุกรุกผืนป่า แต่ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ และไม่ย่ังยืน ภายใต้
กรอบนโยบายของรัฐ กรอบวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และศักยภาพของทรัพยากรป่าไม้ 
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ในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาที่เก่ียวข้อง นํามากําหนดเป้าหมายในแต่ละชุมชนร่วมกัน โดยคํานึงถึงความ
เป็นไปได้ในการดําเนินงาน จากน้ันจัดทําแผนการจัดการ โดยมุ่งเป้าหมายเพ่ือการใช้สอยพร้อมๆ  
ไปกับการอนุรักษ์เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด (สมชัย เบญจชัย และคณะ, 2552)  

3) ทรัพยากรน้ํา 

 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวมทั้งสิ้น 511,361 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยลุ่มนํ้า
หลักทั้งหมด 25 ลุ่มนํ้า แบ่งเป็นลุ่มนํ้าสาขาจํานวน 254 ลุ่มนํ้าสาขา ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักน้ี ลุ่มนํ้าปิงและ
ลุ่มนํ้าน่านเป็นลุ่มนํ้าขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามากกว่า 30,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่ลุ่มน้ํา 
33,896 ตร.กม และ 34,331 ตร.กม ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) โดยภาคเหนือ
พ้ืนที่มีลุ่มนํ้า 128,448 ตร.กม เป็นอันดับ 2 รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่พ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง
ที่เป็นพ้ืนที่เกษตร 8,021 ตร.กม คิดเป็นร้อยละ 24 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง และพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่านที่เป็น
พ้ืนที่เกษตร 17,052 ตร.กม คิดเป็นร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่าน  

 ระบบทางนํ้าในภาคเหนือ เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า เป็นทางน้ําที่มีต้นนํ้าเป็นลํานํ้า
สายสั้น ๆ ขนาดไม่กว้างนัก เน่ืองจากต้นนํ้าอยู่บริเวณเทือกเขาและทิวเขาสูง ระบบลุ่มนํ้าในภาคเหนือ
จะมีรูปแบบสอดคล้องกับโครงสร้างทางธรณีและมีหลากหลายรูปแบบ ลุ่มนํ้าในภาคเหนือมี 3 ลุ่มนํ้าหลัก 
ดังน้ี 

3.1) ลุ่มน้ําที่ไหลลงสู่แม่น้ําโขง 

 มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 14,600 ตารางกิโลเมตร (เฉพาะพ้ืนที่ส่วนที่อยู่ใน
ภาคเหนือ) เป็นเขตแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ทางด้านเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาค ระบบการไหลของลุ่มนํ้าโขงในภาคเหนือจะมีต้นนํ้าอยู่ในเทือกเขา
แดนลาวในอําเภอฝาง อําเภอไชยปราการ และอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ลํานํ้าสาขาของลุ่มนํ้าโขง
จะไหลข้ึนไปทางด้านเหนือลงสู่แม่นํ้าโขง เน่ืองจากมีระดับสูงของพ้ืนที่น้อยกว่า ลุ่มนํ้าโขงประกอบด้วย
ลุ่มนํ้าย่อยๆ 3 ลุ่มนํ้าคือ ลุ่มนํ้ากก ลุ่มนํ้าอิง และลุ่มนํ้ารวก   

3.2) ลุ่มน้ําที่ไหลลงสู่แม่น้ําสาละวิน 

 มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 13,000 ตารางกิโลเมตร (เฉพาะส่วนที่อยู่ในภาคเหนือ) 
เป็นเขตแดนไทยกับสหภาพพม่าอยู่ทางตะวันตกของภูมิภาค ลุ่มนํ้าสาละวินมีความสําคัญต่อประชากร
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยลุ่มนํ้าสาละวินประกอบด้วยลุ่มนํ้าย่อยๆ 2 ลุ่มนํ้าคือ ลุ่มนํ้าปาย และลุ่มนํ้ายวม 

3.3) ลุ่มน้ําที่ไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา (ในพื้นที่ภาคเหนือ) 

(1) ลุ่มนํ้าปิง มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 22,400 ตารางกิโลเมตร มีแม่นํ้าปิงเป็น
สายประธาน ลํานํ้าสาขาที่สําคัญคือ นํ้าแจ่ม นํ้างัด นํ้าลี้ ฯลฯ ลุ่มนํ้าปิงมีความสําคัญต่อประชากรใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลําพูน 

(2) ลุ่มนํ้าวัง มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 9,800 ตารางกิโลเมตร มีแม่นํ้าวังเป็นสาย
ประธาน ลํานํ้าสาขาที่สําคัญคือ นํ้าเมาะ นํ้าจาง นํ้ากวม ฯลฯ ลุ่มนํ้าวังมีความสําคัญต่อประชากรใน
พ้ืนที่จังหวัดลําปาง 

(3) ลุ่มนํ้ายม มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 12,756 ตารางกิโลเมตร มีแม่นํ้ายมเป็น
สายประธาน ลํานํ้าสาขาที่สําคัญคือ นํ้าสอง นํ้าปุ๊ นํ้าสรวย ฯลฯ ลุ่มนํ้ายมมีความสําคัญต่อประชากร
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ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ อําเภอปง อําเภอเชียงม่วนของจังหวัดพะเยา อําเภองาวของจังหวัดลําปาง และ
อําเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน 

(4) ลุ่มนํ้าน่าน มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 19,021 ตารางกิโลเมตร มีแม่นํ้าน่าน
เป็นสายประธาน ลํานํ้าสาขาที่สําคัญคือ นํ้าปัว นํ้าแม่ว้า นํ้าสา นํ้าปาด คลองตรอน ฯลฯ ลุ่มนํ้าน่านมี
ความสําคัญต่อประชากรในพ้ืนที่ของจังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 สําหรับน้ําบนผิวดิน ภาคเหนือเป็นบริเวณท่ีมีปริมาณฝนสูง มีนํ้าอุดมสมบูรณ์ 
แหล่งต้นนํ้าลําธารของภาคเหนือเป็นแหล่งนํ้าที่ไหลลงสู่ลุ่มนํ้าตอนล่างในบริเวณที่ราบภาคกลาง ซึ่ง
น่าจะมีนํ้าใช้ตลอดปี แต่เน่ืองจากการหักล้างทําลายป่าไม้ที่ดําเนินไปอย่างรวดเร็วในระยะหลังๆ น้ี ทํา
ให้แหล่งนํ้าที่เคยมีป่าไม้ดูดซับนํ้าไว้หรือแหล่งนํ้าตกตามที่สูงต่างๆ มีปริมาณนํ้าน้อยลงไปมากจนอ่าง
เก็บนํ้าของเขื่อนที่สร้างขึ้นในภาคเหนือกักเก็บนํ้าไว้ได้น้อย บางปีมีปริมาณนํ้าที่กักเก็บตํ่ากว่าระดับนํ้า
ที่ควรกักไว้สําหรับใช้ประโยชน์ จึงก่อให้เกิดปัญหาอย่างมาก เช่น เกิดปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหา 
นํ้าท่วมในฤดูนํ้าหลาก รวมทั้งการขาดแคลนนํ้าที่จะนํามาใช้ในกิจกรรมไฟฟ้าพลังนํ้าและการชลประทาน 
ส่วนน้ําใต้ดิน ภาคเหนือมีนํ้าใต้ดินค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเฉพาะแอ่งเชียงใหม่มีนํ้าใต้ดินในรูปของนํ้าบ่อ
และน้ําบาดาลอยู่มาก สามารถนํานํ้าออกมาใช้ได้ตลอดทั้งปี จากการสํารวจปรากฏว่านํ้าบาดาลที่เจาะน้ัน
ให้ปริมาณสูงมาก ประมาณ 500-1,000 แกลลอนต่อนาที เป็นนํ้าจืดใช้ในการบริโภคและเพาะปลูกได้  
แต่การขุดเจาะนํ้าบาดาลในบริเวณภูเขาจะเจาะเพ่ือนํามาใช้ลําบากกว่าบริเวณที่ราบ 

ปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ของภาคเหนือและที่มีความสําคัญกับลุ่มนํ้าปิง
และลุ่มนํ้าน่าน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนแม่งัด เขื่อนแม่กวง โดยไม่รวมเขื่อนก่ิวลมมีความจุ
ของปริมาณนํ้าทั้งหมด 23,500 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 99.53 ของภาคเหนือ ซึ่งปริมาณ
นํ้าความจุในแต่ละเขื่อน ปี 2551 มีปริมาณลดลงจากปี 2549-2550 โดยเฉพาะเข่ือนแม่กวงลดลง
อย่างชัดเจน (ร้อยละ 30 เทียบกับความจุของเข่ือนแม่กวงทั้งหมด) และส่วนปริมาณน้ําที่นําไปใช้ได้
ของเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนแม่งัด เขื่อนแม่กวง มีปริมาณนํ้าที่นําไปใช้ได้ 16,814 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 99.36 ของภาคเหนือ ซึ่งปริมาณนํ้าที่นําไปใช้ของแต่ละเขื่อน  
ปี 2551 มีปริมาณลดลงจากปี 2549-2550 โดยเฉพาะเขื่อนแม่กวงลดลงอย่างชัดเจนเช่นกัน (ร้อยละ 
26 เทียบกับปริมาณที่นําไปใช้ได้ของเขื่อนแม่กวงทั้งหมด) เมื่อเทียบกับความจุของเขื่อน ทั้งประเทศ
กับภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงตามลําดับในแต่ละช่วงปี จากร้อยละ36.28 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 
32.10 ในปี 2551 เป็นทิศทางเดียวกับปริมาณนํ้าที่นําไปใช้งานได้ (รายละเอียดตามตาราง
ภาคผนวก ก.2-7) 

4) คุณภาพน้ําของลุ่มน้ําภาคเหนือ 

 คุณภาพในแม่นํ้าสายสําคัญของภาคเหนือในปี พ.ศ. 2550 มีค่าปริมาณออกซิเจน
ละลายนํ้า (DO) มีค่ามากกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) 
ส่วนใหญ่มีค่าระหว่าง 1.1-1.19 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า TCB ยังมีค่าสูงอยู่บ้างแสดงว่าคุณภาพของ
นํ้าพอใช้ได้ แม้จะมีความสกปรกอยู่บ้าง (รายละเอียดตามตารางที่ 4.3) สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของกรมทรัพยากรนํ้า (2546) คุณภาพนํ้าของลุ่มนํ้าปิงส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้ มีค่าปริมาณ
ออกซิเจนละลายนํ้า (DO) มีค่าเฉล่ียมากกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร มีการปนเป้ือนของอินทรีย์สารและ
จุลชีพโดยทั่วไปยังตํ่า มีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ ยกเว้นลุ่มนํ้าสาขาแม่กวง ช่วงปี  
พ.ศ. 2540 -2544 มีคุณภาพระดับเสื่อมโทรม มีค่า DO ตํ่ากว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งตํ่าในทุก
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ฤดูกาล และน้ํามีการปนเป้ือนของสารอินทรีย์สูงอย่างต่อเน่ือง และแม่นํ้าปิงส่วนที่ 2 มีพบปัญหา
คุณภาพนํ้า ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุมชนอําเภอเมืองเชียงใหม่ ยังปรากฏมีการปนเป้ือนของสารอินทรีย์และ  
จุลชีพที่เกิดจากนํ้าทิ้งชุมชนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการปนเป้ือนของฟีคอลโคลิฟอร์ม (รายละเอียดตาม
ตารางภาคผนวก ก.2-8) 

สําหรับคุณภาพของลุ่มนํ้าน่าน ผลจากการตรวจวัดของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 ปี 
2546 พบว่า คุณภาพนํ้าในลุ่มนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่านช่วงก่อนถึงเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่หลังจากผ่านเทศบาลนครพิษณุโลก คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมลง เช่น 
แม่นํ้าแควน้อย และแม่นํ้าวังทอง มีค่า BOD เท่ากับ 11.15 สาเหตุเน่ืองจากการระบายนํ้าเสียจาก
กิจกรรมต่างๆ ลงสู่แม่นํ้าโดยตรง 

4.2.5 ปญัหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ทรพัยากรดนิ 

 พ้ืนที่ทํากินเสื่อมโทรม จากการทําการเพาะปลูกของคนบนพ้ืนที่สูงโดยการทําไร่เลื่อนลอย 
เช่น การปลูกฝิ่น ข้าว ข้าวโพด พืชผัก และมันฝรั่ง ฯลฯ เป็นการใช้ที่ดินที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งพืชบางชนิด
เป็นพืชที่ปลูกกันมาเป็นเวลานาน โดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่มีประสิทธิภาพ ทําให้พ้ืนที่ทํา
การเกษตร ร้อยละ 96.5 ของพ้ืนที่สูงใน 12 จังหวัดของภาคเหนือ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดเทมาก เกิด
ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จากการจําแนกตามช้ันความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของ
ดิน จําแนกตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2543 พบว่า พ้ืนที่ภาคเหนือมีพ้ืนที่ที่เกิดการ
ชะล้างพังทลายของดินที่มีความรุนแรงมากที่สุดคือ 7,158,845 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.2 ของพ้ืนที่ 
ที่เกิดการชะล้างพังทลายของดินทั้งหมด รวมทั้งการเกิดดินและโคลนถล่ม 

2) ทรพัยากรน้ํา 

 พ้ืนที่สูงมีปัญหาการขาดความสมดุลของการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ได้แก่ การ
ขยายตัวของชุมชนและพ้ืนที่ทํากิน แต่พ้ืนที่ป่ากลับน้อยลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดํารงชีพของ
ชุมชนในลุ่มนํ้าน้ัน ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค เน่ืองจากขาดแคลน
แหล่งกักเก็บนํ้า เพราะความต้องการใช้นํ้าในภาพรวมมีปริมาณมากกว่าศักยภาพการเก็บกักนํ้า การ
พัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากพ้ืนที่ไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่พ้ืนที่อยู่อาศัย
และพ้ืนที่การเกษตรถูกปิดล้อมด้วยป่าอนุรักษ์ ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ และระเบียบ 
ข้อกฎหมายต่างๆ อีกทั้งประชาชนบนพ้ืนที่สูงขาดความรู้และทักษะในการบริหารจัดการนํ้า จึงทําให้
การใช้นํ้าที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพ สําหรับการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรมีเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
การขาดแคลนนํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาในอนาคตจึงต้องมองความสมดุลทุกมิติของความย่ังยืน โดยอาศัยขอบเขต
ของลุ่มนํ้าเป็นบริบทของการพัฒนา  
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3) ทรัพยากรป่าไม้  

 ปัญหาการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยยังถูกบุกรุกในเขตพ้ืนที่ป่าในประเทศไทย 
สาเหตุเน่ืองจาก (1) การบุกรุกเพ่ือหาพื้นที่ทํากินใหม่จากการเพิ่มขึ้นของประชากรในครัวเรือนของ
ชุมชนบนพ้ืนที่สูง และการอพยพเข้ามาของประชากรจากนอกประเทศ และจากประชากรพ้ืนราบของ
ประเทศไทย รวมทั้งการบุกรุกพ้ืนที่ป่าของกลุ่มนายทุนและคนพ้ืนราบ เน่ืองจากกระแสการพัฒนา
ระบบของระบบทุกนิยม และการอาศัยโอกาสช่องว่างของข้อกฎหมายต่างๆ (2) การสัมปทานป่าไม้ 
ซึ่งดําเนินการโดยรัฐต้ังแต่ปี พ.ศ. 2407 (3) เกิดจากเง่ือนไขทางการเมือง ได้แก่ นโยบายเปิดป่าเพ่ือ
ความมั่นคงของชาติ (4) เป็นผลมาจากการปฏิรูปการเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504 นโยบายรัฐในการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นหลัก มีการส่งเสริมการเพาะปลูกเพ่ือการค้าอย่างกว้างขวางทั้งในพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่สูง 
ก่อให้เกิดผลกระทบกับทรัพยากรดิน นํ้า และป่าอย่างมากมาย 

4) ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพ่ือการยังชีพของชุมชนด้ังเดิม ชนเผ่าต่างๆ บนพ้ืนที่สูง
ของภาคเหนือตอนบน และชุมชนพ้ืนราบที่บุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือขยายท่ีทํากินและผลิตพืชเชิงพาณิชย์ 
หรือประกอบกิจการอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการเกษตร เช่น การสร้างบ้าน รีสอร์ท และอ่ืนๆ น้ัน เป็น
การทําลายทรัพยากรป่าไม้และต้นนํ้าลําธารของภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น เน่ืองจากการขยายตัวของประชากร การโยกย้ายถิ่นฐาน การบุกรุกของชุมชนพ้ืนราบที่ขาดแคลน
พ้ืนที่ทํากิน และการขยายตัวของการเกษตรเชิงพาณิชย์จะเป็นปัญหาความขัดแย้งกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรุนแรงในระยะยาว 

5) ความขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  

 ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้น เน่ืองจากทรัพยากรมี
จํากัด และไม่เพียงพอต่อความต้องการนํามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะทรัพยากรนํ้า ทําให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างหมู่บ้านและชุมชน โดยเฉพาะระหว่างชุมชนบนพ้ืนที่ต้นนํ้าและพ้ืนที่ปลายนํ้า 
รวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน และปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวก็ยังมีแนวโน้มที่รุนแรง 
หากไม่สามารถบริหารและจัดการอย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเกษตรอย่างเข้มข้นในพ้ืนที่ราบ และพ้ืนที่ที่มี
ผลกระทบต่อปริมาณนํ้าจากลุ่มนํ้าที่ลดลง ทําให้เกษตรกรที่เคยปลูกพืช 2-3 ครั้งต่อปี ต้องกลับมาปลูก
ข้าวนาปีเพียงอย่างเดียว พ้ืนที่ปลูกพืชฤดูแล้งสําคัญของภาคเหนือตอนบนมีแนวโน้มลดลง จากการ
คาดคะเนความต้องการนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมของลุ่มนํ้าต่างๆ ใน
ภาคเหนือตอนบน พบว่า ความต้องการเพ่ิมขึ้นสองเท่าของปัจจุบัน ภายในระยะเวลาตํ่ากว่า 30 ปี 
ในอนาคต ขณะเดียวกันพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพ่ือกักนํ้าในภาคเหนือ
ตอนบนมีจํากัด และการสร้างเข่ือนใหม่มักประสบกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากกระแสการอนุรักษ์
พ้ืนที่ป่าไม้ พร้อมๆกับการสนับสนุนจากชุมชนท้ายเขื่อนที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง  
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4.2.6 งานวิจัยอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

เกษม จันทร์แก้วและคณะ (2536 ) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 
2525 อนุมัติให้สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ดําเนินการวิจัยตามโครงการศึกษาเพ่ือ
กําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดําเนินการ โดยมีศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้วเป็นผู้อํานวยการ
โครงการ และมีคณะกรรมการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าเป็นที่ปรึกษาซึ่งผลจากการศึกษา ได้จัดแบ่งช้ัน
คุณภาพลุ่มนํ้าออกเป็น 5 ช้ัน โดยมีลักษณะสังเขป ดังน้ี พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 เป็นพ้ืนที่สูงอยู่
ตอนบนของลุ่มนํ้า ภูเขาสูงชัน หุบเขา หน้าผา ความลาดชันสูง (มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์) มีลักษณะ
และสมบัติที่อาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง ควร
จะต้องสงวนรักษาไว้เพ่ือเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 2 เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อ
การเป็นต้นนํ้าลําธาร รองลงมามักเป็นภูเขาสูง สันเขามน ไหล่เขาที่มีแนวลาดเทปานกลาง ความลาด
ชันอยู่ระหว่าง 35-60 เปอร์เซ็นต์ จากลักษณะความลาดชันดังกล่าว ทําให้ง่ายต่อการชะล้างพังทลาย
ของดิน ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า สามารถนํามาใช้ประโยชน์เพ่ือกิจการที่สําคัญ เช่น การทําไม้ และ
เหมืองแร่ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดรัดกุม พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 3  
มีลักษณะเป็นที่ลาดเขา ตีนเขา ที่ราบขั้นบันไดสลับเนินเขา และพ้ืนที่ริมร่องนํ้า มีความลาดชันอยู่
ระหว่าง 25-35 เปอร์เซ็นต์ ดินพังทลายง่ายถึงปานกลาง สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางการกสิกรรม
ประเภทไม้ยืนต้นได้ แต่ต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่เข้มงวด เช่น การทําขั้นบันไดดิน เป็นต้น 
พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 4 เป็นพ้ืนที่เชิงเขา เนินเขาเต้ีย ที่ราบขั้นบันได พ้ืนที่สองฝั่งลํานํ้ามีความ
ลาดชันอยู่ระหว่าง 6-25 เปอร์เซ็นต์ หน้าดินค่อนข้างลึก  ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง และมี
สมรรถนะการพังทลายตํ่า สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในกิจการพืชไร่ ที่ต้องมีมาตรการอนุรักรักษ์ดิน
และน้ําพอสมควร พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ันที่ 5 เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม หรือเนินลาดเอียงเล็กน้อยตํ่ากว่า 5 
เปอร์เซ็นต์ ดินลึกถึงลึกมาก ความอุดมสมบูรณ์สูง มีความคงทนต่อการชะล้างพังทลาย สามารถใช้
ประโยชน์เพ่ือการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา และกิจกรรมอ่ืนๆ สําหรับประโยชน์ที่ได้รับจาก
ศึกษา คือ แผนแม่บทของการวางแผนการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าต่างๆ ทั่วประเทศ มาตรการควบคุม
การใช้ที่ดินในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้า แนวทางในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรภายในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่ถูกต้องเหมาะสม 

แผนการใช้ที่ดินในกรอบพ้ืนที่ลุ่มนํ้า มีความแตกต่างจากแผนการใช้ที่ดินที่ใช้ของเขตการ
ปกครอง เช่น จังหวัด อําเภอ ตําบล อย่างมาก เน่ืองจากพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเป็นพ้ืนที่ที่มีองค์ประกอบ เชิง
ระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายและเช่ือมโยงกัน การวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์
ต้องวิเคราะห์ทีละระบบแบบแยกส่วนแล้วนํามาบูรณาการแบบองค์รวม (คํารณ ไทรฟัก, 2552) การ
วางแผนการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าต่างๆ จําเป็นต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างมาพิจารณาร่วมกัน โดยมีข้อมูล
เชิงประจักษ์เป็นพ้ืนฐาน เช่น ขอบเขตลุ่มนํ้า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช รวมทั้งชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งทรัพยากรเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก
โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ือประโยชน์ต่อปัจจัยอ่ืน ได้แก่ ดินกับพืช ซึ่งพืชเป็น
ปัจจัยหน่ึงของการกําเนิดดิน ทําให้ดินแตกต่างกันไปตามลักษณะการจําแนกดิน และดินกับนํ้า ใน
ศาสตร์ทางอุทกวิทยากล่าวถึงความสัมพันธ์ดินกับนํ้าว่า ดินเปรียบเสมือนอ่างเก็บนํ้าตามธรรมชาติ 
และน้ําที่เก็บไว้ในดินเป็นส่วนที่หล่อเลี้ยงลําธารให้ยังคงมีอยู่เสมอ (วีรชัย และคณะ, 2545) และยังมี
ความสัมพันธ์กับระบบภูมินิเวศและภูมิสังคม 
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กรมพัฒนาที่ดินได้นํากรอบแนวคิดในการจัดการพ้ืนที่ลุ่มนํ้า โครงสร้างทางกายภาพ 
ชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม รวมท้ังนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับลุ่มนํ้าน้ี มาศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลของพ้ืนที่เขตพัฒนาท่ีดินลุ่มนํ้าในลักษณะลุ่มนํ้าย่อยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน 
เพ่ือเป็นการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า ป่าไม้และการเกษตร ให้มีความสอดคล้องกันในการใช้ที่ดินให้
ย่ังยืน รวมทั้งวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน เป็นการจัดสมรรถนะที่ดินในแต่ละลุ่มนํ้าที่ทําการศึกษา หรือ
นโยบายในการจัดการพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีใน
ลุ่มนํ้าน้ันๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) มีผลการศึกษา ดังน้ี 

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 น่าน (2550) ได้จัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอย 
พระบาทครองราชย์ 60 ปี ฟ้ืนฟูปฐพีไทย โดยมีขอบเขตการพัฒนา ดังนี้ (1) เขตพัฒนาที่ดินลุ่ม
นํ้าย่อยนํ้าแม่มาง ลุ่มนํ้าสาขานํ้าว้า ลุ่มนํ้าหลักนํ้าน่าน อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (2) เขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มนํ้าย่อยนํ้าแม่สาคร ลุ่มนํ้าสาขานํ้าน่านส่วนที่ 3 ลุ่มนํ้าหลักนํ้าน่าน อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
และ (3) เขตพัฒนาที่ดินลุ่มนํ้าย่อย นํ้ามวบตอนบน ลุ่มนํ้าสาขานํ้ายาว ส่วน 2 ลุ่มนํ้าหลักนํ้าน่าน 
อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ใช้กรอบแนวความคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและนํ้าของ
ประเทศไทย โดยได้ยึดเอาหลักของการจัดการลุ่มนํ้าเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งได้มีการจําแนกลุ่มนํ้าไว้เป็น 25 
ลุ่มนํ้าหลัก และ 254 ลุ่มนํ้าสาขา จากแนวความคิดดังกล่าวกรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการจัดเขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มนํ้าขึ้น โดยให้สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 คัดเลือกพ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อยที่มีศักยภาพสําหรับการ
พัฒนาอันดับแรก จํานวน 60 ลุ่มนํ้าย่อย โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพ เช่น 
สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรท่ีดิน ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรป่าไม้ พบว่า การใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านมาขาดมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า ทําให้ทรัพยากรที่มีอยู่เสื่อมโทรมลง ส่งผล
กระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียงและพ้ืนที่ตอนล่าง โดยเฉพาะพ้ืนที่มีความลาดชันสูงซึ่งเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร 
จึงเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือใช้ทางการเกษตร ทําให้ผิวหน้าดินถูกชะล้างพังทลายและผลผลิต
ทางการเกษตรลดตํ่าลง ดังน้ัน การป้องกันแก้ไขและการจัดการทรัพยากรต้องเน้นความสําคัญด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาเพ่ือให้ทรัพยากรอยู่ในสภาพที่ดีและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน โดยเน้นให้ประชาชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ิมขึ้น การดําเนินการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่มีแนวทาง ดังน้ี 1) แนว
ทางการจัดการทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน 2) แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 3) แนวทางการ
จัดการทรัพยากรนํ้า และ 4) แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการวางแผน
ที่ดิน ดังน้ี 1) นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่โครงการ โดยสนับสนุนให้มีการจัดต้ัง
องค์กรเพื่อเป็นหน่วยประสานงานการบริหารและการจัดการ ทั้งในด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์
ทรัพยากรในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
2) นโยบายการใช้ที่ดินเพ่ือการอนุรักษ์เป็นพ้ืนที่ที่กําหนดไว้เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พันธ์ุพืชและ
พันธ์ุสัตว์ การป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากการชะล้างพังทลายของดิน และรักษาไว้ซึ่งความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) นโยบายการใช้ที่ดินเพ่ือเศรษฐกิจ ประกอบด้วย (1) พ้ืนที่ที่
กําหนดไว้เพ่ือการผลิตไม้และของป่า เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้และประสานการใช้ประโยชน์
ร่วมกับทรัพยากรชนิดอ่ืน เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์อย่างย่ังยืน (2) พ้ืนที่ที่กําหนดไว้เพ่ือการผลิตด้านเกษตรกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพและ
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ปรับปรุงขบวนการผลิตทางการเกษตรให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงคุณภาพผลผลิตหรือ
สินค้าเกษตร ๔) นโยบายด้านการกระจายสิทธิและกําหนดสิทธิในที่ดิน ควรปรับปรุงการกระจายสิทธิ
ให้เป็นธรรม การกําหนดสิทธิในการครอบครองและสิทธิในการใช้ที่ดิน ให้มีการใช้ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่ก่อความเสียหายต่อส่วนรวม โดยยึดหลักการผู้ก่อมลพิษหรือความเสียหายต้อง
เป็นผู้จ่ายหรือชดใช้ค่าเสียหาย เพ่ือปรับปรุงให้กลับคืนสภาพเดิม และ ๕) นโยบายด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุนให้มีการรวมตัวของชุมชนเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร 
การจัดการทรัพยากร ทั้งด้านการอนุรักษ์และการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร เน้น
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยจัดทําแผนการปฏิบัติงานเขต
พัฒนาที่ดินได้วางแผนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ชาติพันธ์ุ และวิถีชุมชน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิง 
ภูมิสังคมในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า โดยมีแผนปฏิบัติงาน 5 ปี และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2553-2557  

พรชัย ปรีชาปัญญา (2545) ได้ศึกษาเก่ียวกับการจัดการลุ่มนํ้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
พบว่า ควรทํางานผ่านผู้นําชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ประธานประชาคม หมู่บ้าน และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ให้สามารถนําแนวความคิดของโครงการไปถ่ายทอดสู่สมาชิกในหมู่บ้านได้ และ
ขยายตัวไปสู่หมู่บ้านอ่ืนได้ง่ายกว่า โดยอาศัยงบประมาณจากภายนอกหากมีการวางแผนและเขียน
โครงการให้เป็นที่ยอมรับจากภายนอก โดยเฉพาะงบประมาณที่ได้จากองค์การบริหารส่วนตําบล 
มูลนิธิ งบประมาณที่จะได้จากรัฐบาล (SML) และองค์กรพัฒนาเอกชน การอนุรักษ์ต้นนํ้าควร
ดําเนินการโดยผ่านประเพณีการบูชาผีขุนนํ้าแต่ละหมู่บ้าน และผีขุนนํ้าของลุ่มนํ้าย่อย พยายามพัฒนา
กลุ่มเหล่าน้ีให้เป็นประชาคมหรือเครือข่ายเดียวกัน อาจเป็นเครือข่ายชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ลุ่มนํ้าขนาดใหญ่ 
และพยายามพัฒนาให้เป็นคณะกรรมการเพ่ือการจัดการลุ่มนํ้า 

อุทัย ทองมี (2548) ได้รายงานผลการวิจัยเก่ียวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการพ้ืนที่ 
ต้นนํ้าบนพ้ืนที่สูง เพ่ือเป็นการดําเนินงานเพ่ือป้องกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
ต้นนํ้า เพ่ือเอ้ืออํานวยให้มีการจัดการนํ้าที่ดี และรักษาเสถียรภาพของดินทั้งด้านกายภาพ เช่น การ
เกาะตัวของอนุภาคของดินเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพ ของโครงสร้างดิน ด้านเคมีของดิน เพ่ือเป็นแหล่ง 
ธาตุอาหารสําคัญของพืช และด้านชีวภาพของดิน รวมท้ังรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเป็น
ฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ต้นนํ้าและพ้ืนที่ตอนล่างของลุ่มนํ้า โดยมีข้อเสนอแนะ
และมีมาตรการหรือแนวทางในการดําเนินงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย 

1) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นนํ้า เป็นการดําเนินงานเพ่ืออนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า
ที่มีความสมบูรณ์ และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นนํ้าที่เสื่อมโทรม ดําเนินการโดยการปลูกป่าฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นนํ้า การ
ปลูกเสริมป่า ปรับปรุงระบบนิเวศต้นนํ้า การก่อสร้างฝายต้นนํ้า และการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์
ดินและนํ้า 

2) การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง โดยความคิดที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชนที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต้นนํ้า จากเป็นผู้ทําลายให้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นนํ้า 
เพ่ือประโยชน์ของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต้นนํ้า และชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตอนล่างของลุ่มนํ้าอย่าง
สมดุลและย่ังยืน โดยมีแนวคิดที่จะพัฒนาทัศนคติและสร้างจิตสํานึก พัฒนาคุณภาพชีวิตและวิถีการ
ดําเนินชีวิตของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ที่สอดคล้องกับระบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ “ชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติและรัฐเป็นผู้สนับสนุน” ซึ่งเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ต้นนํ้า โดยการจัดต้ังองค์กรชุมชนและองค์กรเครือข่าย
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ลุ่มนํ้า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยดําเนินการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ทรัพยากรท้องถิ่นที่เก้ือกูลกับธรรมชาติ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยอาศัยความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันอย่างกลมกลืน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โดยชุมชนมีส่วนร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยจะแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์ พ้ืนที่ป่าใช้สอย/ป่าไม้หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทํากิน/ที่อยู่อาศัย รวมท้ังส่งเสริมอาชีพนอกภาค
เกษตร โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความเหมาะสมของทรัพยากรในแต่ละท้องที่ โดยให้กลมกลืนกับ
วัฒนธรรมและความสามารถของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน และจัดต้ังกลุ่มรองรับ
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียนของหมู่บ้าน 

3) การศึกษาวิจัย เพ่ือนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการต้น
นํ้า นอกจากน้ันยังมีแผนงานและโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพหลายโครงการ 

สํานักบริหารและพัฒนาการใช้ที่ ดิน (2550) ได้ศึกษาเก่ียวกับการประยุกต์ใช้
แบบจําลองเชิงพ้ืนที่ เพ่ือประเมินความเสื่อมโทรมของดินในประเทศไทย โดยกําหนดค่าดัชนีความ
เสื่อมโทรมของที่ดิน ซึ่งประกอบด้วย 1) ปัจจัยภายใน เป็นลักษณะและสมบัติของตัวดินเอง ได้แก่  
พ้ืนที่ดินมีปัญหาทางการเกษตร พ้ืนที่ดินดาน และความสามารถของที่ดินในการผลิตทางการเกษตร  
2) ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การชะล้างพังทลายดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความหนาแน่นประชากร 
และ 3) ปัจจัยเฉพาะพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ําซาก พ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วมซ้ําซาก และพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยดินถล่ม โดยจัดแบ่งสถานภาพช้ันความรุนแรงความเสื่อมโทรมของที่ดินออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พ้ืนที่
เสื่อมโทรมระดับดุลธรรมชาติ ระดับเฝ้าระวัง ระดับรุนแรง และระดับวิกฤต โดยภาพรวมของพ้ืนที่
เสื่อมโทรมในระดับเขต 25 ลุ่มนํ้าหลัก พบว่า  

ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่เสื่อมโทรมระดับวิกฤต 3 ลําดับแรก ได้แก่ 1) ลุ่มนํ้าป่าสัก มีเน้ือที่ 47,625 
ไร่ 2) ลุ่มนํ้าโขง มีเน้ือที่ 40,642 ไร่ และ 3) ลุ่มนํ้าน่าน มีเน้ือที่ 39,181 ไร่ โดยปัจจัยหลักที่มีผล
ต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของท่ีดิน ได้แก่ ดินมีปัญหาทางการเกษตร รองลงมาเป็นปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดิน และเป็นดินดาน ตามลําดับ 

ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่เสื่อมโทรมระดับรุนแรง 3 ลําดับแรก ได้แก่ 1) ลุ่มนํ้าน่าน มีเน้ือที่ 
7,546,227 ไร่ 2) ลุ่มนํ้าแม่กลอง มีเน้ือที่ 5,590,997 ไร่ และ 3) ลุ่มนํ้าโขง มีเน้ือที่ 3,299,769 ไร่ 
โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของที่ดิน ได้แก่ ดินมีปัญหาทางการเกษตร รองลงมา
เป็นปัญหาการชะล้างพังทลาย และปัญหาจากประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือความสามารถของ
ที่ดินในการผลิตทางการเกษตร ตามลําดับ 

จากผลการศึกษา พบว่า พ้ืนที่ลุ่มนํ้าโขง และลุ่มนํ้าน่าน มีพ้ืนที่เสื่อมโทรมทั้ง 2 ระดับ 
เป็นพ้ืนที่จํานวนมาก ดังน้ัน ลุ่มนํ้าดังกล่าวจึงควรได้รับความสําคัญเป็นลําดับแรกของการคัดเลือกพ้ืนที่ 
เพ่ือดําเนินการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรกรรม โดยการบูรณาการกิจกรรมของกรม
พัฒนาที่ดินที่เก่ียวข้องทั้งทางด้านการปรับปรุงบํารุงดิน การจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าทั้งวิธีกลและ
วิธีพืช การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และสังคม พัฒนากิจกรรม
โครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนการให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการของกิจกรรมในฐานะของผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการฟ้ืนฟู พ้ืนที่เสื่อมโทรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และที่สําคัญช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สอดคล้องกับการศึกษาของสํานัก
อนุรักษ์และจัดการต้นนํ้า (2549) ที่ศึกษาประเมินสภาวะวิกฤตลุ่มนํ้าสาขาของลุ่มนํ้าน่าน โดยใช้
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เกณฑ์กําหนดสภาวะวิกฤตลุ่มนํ้าของส่วนวิจัยต้นนํ้า พบว่า ลุ่มนํ้าสาขาของลุ่มนํ้าน่าน จํานวน 3 สาขา 
อยู่ในสภาวะระวังภัย ร้อยละ 33.21 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งหมด คือ แม่นํ้าน่านส่วนที่ 2 และส่วนที่ 4 
แม่นํ้าน่านตอนล่าง และลุ่มน้ําสาขาที่เหลือ 13 สาขา อยู่ในสภาวะเตือนภัย ร้อยละ 66.79 ของพ้ืนที่
ลุ่มนํ้าทั้งหมด ปัจจัยที่ทําให้ลุ่มนํ้าเกิดระดับความวิกฤต เป็นเพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม 
ได้แก่ สัดส่วนพ้ืนที่เกษตรในลุ่มนํ้า ส่วนพ้ืนที่ชลประทานในพ้ืนที่การเกษตร ความหนาแน่นของ
ประชากร และความต้องการใช้นํ้า ที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ทางการเกษตรมากเกินไปจน
ส่งผลกระทบทั้งในด้านความสามารถในการดูดซับ และการระบายนํ้า ตลอดจนมลภาวะที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ท้ายนํ้า 

สํานักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 3 (2552) ได้ จัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่านและลุ่มน้ํายมตอนล่าง พบว่า คุณภาพและปริมาณแหล่งนํ้าธรรมชาติในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่าน
และลุ่มนํ้ายมตอนล่างมีจํานวนลดลง การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่านและลุ่มนํ้ายม
ตอนล่าง สําหรับการเพาะปลูกมีค่อนข้างสูง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ทําให้มีการขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้น เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และความเข้มแข็งของภาคประชาชนมี
แนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น กลุ่มฮักเมืองน่าน เครือข่ายดิน-นํ้า-ป่า ซึ่งมีความชัดเจนในทิศทาง 
การทํางานที่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน จากประเด็นน้ีทําให้เกิดการขับเคลื่อนในลักษณะ
ทั้งการเป็นองค์กรหลัก องค์กรสนับสนุนหรือร่วมดําเนินงานกับภาครัฐ เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีผลทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (2553) ได้ศึกษาและจัดทําฐานข้อมูลสถานภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่โครงการหลวง และพ้ืนที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง โดยมอบหมายให้ศูนย์วิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรเป็นผู้ดําเนินการศึกษา เพ่ือ
ประเมินและจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของท่ีดินเชิงกายภาพในการผลิตทางการเกษตร จัดทําแผนที่
การชะล้างพังทลายของดินและดัชนีการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรในลุ่มนํ้าย่อย รวมท้ังออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมเพ่ือจัดลําดับความเหมาะสมเชิงกายภาพของที่ดินเพ่ือการเกษตรและดัชนีการใช้
ทรัพยากรที่ดิน โดยการจําแนกอันดับลุ่มนํ้าด้วยโปรแกรมจําลองลุ่มนํ้าแบบอัตโนมัติ และฐานข้อมูล
ขอบเขตลุ่มนํ้าที่พัฒนาได้ถูกนําไปจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลสถานภาพ
การใช้ทรัพยากรบนพ้ืนที่สูง จากสัดส่วนของการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ลาดช้ันระดับต่างๆ โดย
ใช้หลักเกณฑ์สัดส่วนพ้ืนที่เกษตรต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ดัชนีการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มนํ้า สัดส่วนพ้ืนที่
เกษตรบนลุ่มนํ้าช้ัน 1 และ 2 และสัดส่วนการลดลงของพ้ืนที่ป่าริมนํ้า โดยหลักเกณฑ์ทั้งหมดถูกนํามา
รวมกันแบบถ่วงนํ้าหนัก เพ่ือกําหนดเป็นค่าดัชนีความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มนํ้า  

 

4.3 การบริหารจัดการลุ่มน้ํา  

4.3.1 โครงการทดลองจัดการลุ่มน้ําแม่สา อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (Mae Sa Integrated 
Watershed and Forest Land-use Project) เป็นโครงการที่เน้นการดําเนินงานทดลองการ
บริหารจัดการลุ่มนํ้า ภายใต้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ/องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ ดําเนินงานต้ังแต่ พ.ศ.2515 ถึง พ.ศ.2524 เพ่ือศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
เหมาะสม และนําไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธาร และเป็นโครงการสาธิตการจัดการต้น
นํ้าสมบูรณ์แบบในภาคเหนือ (กรมป่าไม้, 2524) โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ งานจัดการป่าไม้ ได้
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ดําเนินการปลูกสร้างสวนป่าและปลูกป่าเพ่ือรักษาต้นนํ้า งานป่าไม้ สร้างและบํารุงถนนป่าไม้ตามหลัก
วิชาการ งานอุตุอุทกวิทยาป่าไม้ และการจัดการลุ่มนํ้า งานจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ดําเนินการจัดทํา
แปลงสาธิตการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ งานไม้ผลและงานทําไร่นาโดยวิธีอนุรักษ์ดินและนํ้า ดําเนินการ
ทดลองและสาธิตการปลูกไม้ผลเมืองหนาวและแจกจ่ายพันธ์ุให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ รวมท้ังได้จัดต้ังหน่วย
สาธิตเพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงาน ณ หน่วยจัดการต้นนํ้าโป่งไคร้ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและฝึกอบรมของ
หน่วยงานในสังกัด ต่อมาโครงการทดลองจัดการลุ่มนํ้าแม่สาได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์จัดการต้นนํ้า 
ปัจจุบันเป็นหน่วยจัดการต้นนํ้าแม่สาและหน่วยจัดการต้นนํ้าโป่งไคร้  

4.3.2 โครงการพัฒนาลุ่มน้ําแม่แจ่ม (The Mae Chaem Watershed Development 
Model) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2532) เกิดจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์การพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาประจํา
ประเทศไทย ต้ังแต่ปี พ.ศ.2522 ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าแม่แจ่ม เพ่ือให้การสนับสนุนการปลูก
พืชทดแทนฝิ่นในพ้ืนที่อําเภอแม่แจ่ม โดยการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือยกระดับให้ประชาชน ชาวเขาเผ่าต่างๆ ผู้ยากจนมีรายได้พอเพียงต่อการเลี้ยงชีพพร้อมทั้งการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดําเนินงานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ.2532 ได้มีการ
สรุปรูปแบบการพัฒนาลุ่มนํ้า และแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาลุ่มนํ้าแม่แจ่ม ออกเป็น 4 แนวทาง 
ดังน้ี 

1) รูปแบบและแนวทางการบริหารลุ่มนํ้า โดยเน้นการกระจายอํานาจการบริหารจาก
ส่วนกลางไปยังพ้ืนที่โครงการ การสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างประชาชนกับราชการ และเกิดความสํานึกในความรับผิดชอบร่วมกัน 

2) แนวทางพัฒนาป่าไม้ ที่ดิน และแหล่งนํ้า เน้นการดําเนินงานควบคู่กันระหว่างการ
พัฒนาสภาวะแวดล้อมกับการพัฒนาการเกษตร และควรขยายผลงานไปยังลุ่มนํ้าอ่ืน โดยให้สอดคล้อง
กับลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

3) แนวทางส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเกษตร เน้นการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับ
ความต้องการในการบริโภค ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

4) แนวทางการพัฒนาสังคม เน้นการพัฒนาองค์กรประชาชนให้มีศักยภาพในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การป้องกันยาเสพติด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอนามัย 

ผลการดําเนินงานได้พัฒนาสิ่งก่อสร้างพ้ืนฐาน พร้อมทั้งการดําเนินงานกิจกรรมการต่างๆ 
เช่น งานพัฒนาที่ดินและแหล่งนํ้า การก่อสร้าง ปรับปรุงถนน การปลูกป่า รวมทั้งการออกเอกสารสิทธิ
ที่ทํากินในเขตป่าสงวน (ส.ท.ก.) 

4.3.3 โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําปงิและลุม่น้าํนา่น 
โดยกรมทรัพยากรนํ้าเป็นผู้ดําเนินงาน เพ่ือให้มีแผนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
ให้หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ ใช้เป็นกรอบนโยบายการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้
ดําเนินการให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายนํ้าแห่งชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาคมและกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่น โดยมีการ
กําหนดแผนรวม แผนระดับลุ่มนํ้า และแผนระดับท้องถิ่น (กรมทรัพยากรนํ้า, 2548) 
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4.3.4 โครงการต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งต้นน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ 
โดยการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือแก้ปัญหา
การตัดไม้ทําลายป่าที่เป็นสาเหตุของสภาพแห้งแล้งและไฟป่า จึงได้ดําเนินการหาแนวทางการอนุรักษ์
ป่าต้นน้ํา โดยให้ทําการศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ป่าไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้เช้ือเพลิง 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและนํ้า โดยศึกษาตั้งแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้าถึงสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 
ต้นนํ้าลําธาร ถึงการศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บนํ้าต่างๆ ด้านการเกษตรกรรม ปศุสัตว์ โคนม 
และเกษตรอุตสาหกรรม สําหรับราษฎรได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วนําไปปฏิบัติ โดยศึกษา 
ทดลอง วิจัย และพัฒนาตามแนวพระราชดําริด้านทรัพยากรน้ํา ป่าไม้ ดินและระบบเกษตร รวมท้ัง
ระบบนิเวศลุ่มนํ้า และการจัดการพ้ืนที่ลุ่มนํ้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนในหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ ให้ดํารงชีวิตที่พออยู่พอกิน 
และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

4.3.5 โครงการดําเนินงานอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา เน้นการบริหารจัดการลุ่มนํ้าโดยภาครัฐ 
มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานหลายหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน ได้แก่ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดําเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือการอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้ากว่า 57 ปี โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ มีรายละเอียดการดําเนินงาน 
(ดังภาคผนวก ช.) มีการดําเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาป่าไม้ ที่ดิน และแหล่งนํ้าเป็นกิจกรรมที่
สําคัญ การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาการเกษตร การพัฒนาสังคม รัฐสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานโดยที่มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันบูรณาการแผนการดําเนินงาน ตามหน้าที่รับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงาน การต้ังองค์กรบริหารจัดการนํ้าเพ่ือวางนโยบาย แผนการดําเนินงาน มี 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับชาติ ระดับลุ่มนํ้า ระดับท้องถิ่น เพ่ือกําหนดกรอบนโยบาย วางแผนการดําเนินการ
ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ และมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

4.3.6 การบรหิารจัดการลุ่มน้าํอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยด้านการบริหารจัดการลุ่มนํ้าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

ส่วนใหญ่เกิดจากชุมชนเกิดข้อขัดแย้งในการจัดสรรทรัพยากรนํ้าภายในชุมชน โดยชุมชนได้พัฒนา
กระบวนการเพ่ือจะแก้ไขปัญหา ดังน้ี 

1) จัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นํ้าขึ้นเองภายในชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิงนํ้า
เพ่ือการเกษตรระหว่างกลุ่มผู้ใช้นํ้าเหมืองฝายต่างๆ โดยมีข้อกําหนดร่วมกันในการบริหารจัดการนํ้า
ร่วมกัน (เบญจภา ,2550) 

2) การจัดการข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน กรณีศึกษาข้อขัดแย้งในการใช้นํ้า โดย 
จตุพร (2547) ได้ศึกษาเร่ืองการเรียกร้องสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนจะเกิดขึ้นได้ 
หากชุมชนได้รับผลกระทบจากการประกอบการท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ทั้งด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสุขภาพ และปัญหาด้านสังคม (แผนภูมิที่ 2-2) ดังน้ี 

2.1) การขอเจรจากับผู้ประกอบการสวนส้มโดยตรง ซึ่งชุมชนมีข้อเสนอเรื่องการ 
ลดการใช้สารเคมี และการจัดสรรนํ้าเพ่ือการเกษตรให้แก่ชุมชน 

2.2) ชุมชนร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ เน่ืองจากผู้ประกอบการสวนส้มรับข้อเสนอ
ของชุมชน แต่ไม่ได้ดําเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว โดยชุมชนจะต้องมีผู้นําชุมชนที่จะสามารถเป็น
แกนนําในการเรียกร้องสิทธิแทนคนในชุมชนได้ 
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2.3) องค์กรพัฒนาเอกชนให้ความช่วยเหลือให้ชุมชน สามารถเรียกร้องสิทธิจาก
ผู้ประกอบการสวนส้ม โดยการจัดเวทีชุมชนเพ่ือระดมความคิดและหาแนวทางแก้ไข ร่วมกับ
นักวิชาการ ภาครัฐ และเอกชน และมีการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2.4) กระบวนการเรียกร้องสิทธิของชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าฝาง ทําให้เกิดเครือข่ายการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าฝางมีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และทําให้เกิดการประสานความ
ร่วมมือจากหลายองค์กร รวมทั้งภาครัฐในการกําหนดนโยบายการพัฒนาของประเทศ  

โดยสรุปแล้วการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าฝางยังไม่มีแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่ชัดเจน แต่ชุมชนได้เรียนรู้จากการเรียกร้องสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ทําให้เกิดกลุ่มเพ่ือดําเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในชุมชน 
ซึ่งใช้ระยะเวลาการในการดําเนินงานมากกว่า 10 ปี ถึงจะมีผลเข้าไปสู่กระบวนการของรัฐเพ่ือให้เกิดการ
แก้ไข 

สาํหรับความเช่ือมโยงของการบริหารจัดการลุ่มนํ้าของภาครัฐร่วมกับชุมชน จากการทบทวน
เอกสารงานวิจัยด้านการบริหารจัดการลุ่มนํ้าทั้งภาครัฐและชุมชน มีรายละเอียดการเร่ิมต้นการบริหาร
จัดการนํ้าที่แตกต่างกัน ดังน้ี  

1) ภาครัฐ มีความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรต้นนํ้าลําธาร โดยการขยายพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
เพิ่มขึ้น เน่ืองจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าลําธารเพ่ือเป็นพ้ืนที่ทํากินของเกษตรกร ทําให้พ้ืนที่ป่าต้นนํ้า
ลําธารลดลง และการใช้สารเคมีทางการเกษตร ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 

2) ชุมชน มีการบริหารจัดการลุ่มนํ้าเพ่ือการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร จากนั้นจึงมี
การรวมเป็นเครือข่ายเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า เน่ืองจากเกิดปัญหาข้อขัดแย้งภายในชุมชนทั้งจาก
สารเคมีทางการเกษตร จากการแย่งกันใช้นํ้า โดยมีการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นํ้าขึ้นเองภายในชุมชนเพ่ือการ
วางแผนการใช้นํ้า การอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า โดยการแบ่งปันอย่างเป็นธรรม 
 
4.4 รูปแบบองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ํา  

การจัดการรูปแบบองค์กรในการบริหารจัดการลุ่มนํ้า มีองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ประกอบด้วย (1) ระดับองค์กรนานาชาติ ที่เก่ียวข้องกับข้อตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล และการ
ปฏิรูปนโยบายระดับสถาบัน เช่น สหภาพยุโรป ธนาคารโลก ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (2) องค์กร
ประชาสังคมระดับภูมิภาค และนานาชาติ มีองค์กรที่ดําเนินงาน ได้แก่ สภาน้ําโลก พหุภาคีนํ้าโลก  
พหุภาคีนํ้าโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายองค์กรลุ่มนํ้าเอเซียน และองค์กรที่เก่ียวข้อง
ในการบริหารจัดการลุ่มนํ้าของประเทศไทย มีรายละเอียด ดังน้ี 
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แผนภาพที่ 4.8 แสดงปรากฏการณ์ความขัดแย้งในการใช้นํ้า 

และสารเคมใีนพ้ืนที่สูงระหว่างชุมชนและเอกชน 
 

4.4.1 องค์กรนานาชาติกับการบริหารจัดการลุ่มน้ํา 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินงานโครงการ

จัดการลุ่มนํ้าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง ในการพัฒนารูปแบบองค์กรบริหาร
จัดการลุ่มนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขานําร่องของลุ่มนํ้าปิง (2548) ได้ศึกษาองค์กรที่ดําเนินงานในระดับ
นานาชาติในการบริหารจัดการลุ่มนํ้าได้เริ่มต้ังแต่ปี ค.ศ.1992 มีการจัดประชุมเรื่องนํ้าและสิ่งแวดล้อม 
ที่กรุงดูบลิน (Dubin) และการจัดประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา จัดโดยองค์การสหประชาชาติ 
ที่ริโอ เดอ จาเนโร (Rio de Janeiro) ผลการประชุมมีข้อเสนอแนะ 4 ประเด็น คือ  

1) นํ้าจืดเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดและง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงหรือทําลาย แต่จําเป็น
อย่างย่ิงต่อการดํารงชีพ การพัฒนา และสิ่งแวดล้อม 

2) การพัฒนาและการจัดการนํ้า ควรอยู่บนพ้ืนฐานของวิธีการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เก่ียวข้องทั้งในระดับผู้ใช้ประโยชน์ ผู้วางแผน และผู้วางนโยบาย 

3) สตรีมีบทบาทสําคัญในการจัดหา จัดการ และปกป้องดูแลทรัพยากรนํ้า 
4) นํ้ามีค่าทางเศรษฐกิจในการใช้ประโยชน์แต่ละทาง และควรเป็นที่ยอมรับว่านํ้าเป็น

สินค้าทางเศรษฐศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะดังกล่าวส่งผลให้เกิดการจัดการนํ้าที่ครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มนํ้า เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างย่ังยืน โดยส่งผลต่อความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ดังน้ี  

(1) ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลและการปฏิรูปนโยบายระดับสถาบัน ได้แก่ 
(1.1) สหภาพยุโรป-EU (European Union) (1996) ออกกฎระเบียบเก่ียวกับ

การจัดการทรัพยากรนํ้า โดยใช้ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเป็นเกณฑ์ในการจัดการนํ้า กําหนดขอบเขตในการ

ข้อขัดแย้งการใช้น้ําและสารเคมีบนพ้ืนท่ีสูงระหว่าง
ชุมชนกับนายทุน 

การเจรจาระหว่างกลุ่มผู้ขัดแย้งไม่สําเร็จ 

ความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคองค์กรพัฒนาเอกชน 

สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่

ชุมชน 

จัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ํา กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

สร้างเครือข่ายประสานความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ

ชุมชน และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลักดันเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพ่ือออกมาตรการแก้ไข 
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อนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า และเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ํา การกําหนดมูลค่าเป็นเงินเพ่ือให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และการบัญญัติกฎหมายต่างๆ อย่างชัดเจน มีการศึกษาวิเคราะห์
สภาพของลุ่มนํ้าผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้า การประเมินผลของการใช้
อํานาจตามกฎหมายที่มีอยู่ในการจัดการนํ้า พร้อมทั้งกําหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือลดช่องว่างในการ
ดําเนินงานพัฒนาเชิงลุ่มนํ้า 

(1.2) ธนาคารโลก (World Bank, 1993) ได้ปฏิรูปนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า คือ การปรับใช้กรอบนโยบายที่ครอบคลุมหลายด้าน และถือว่านํ้าเป็นสินค้าทางเศรษฐศาสตร์ 
ส่วนการบริหารจัดการลุ่มนํ้าเป็นแบบกระจายอํานาจ และกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการ
สาธารณูปโภคนํ้า การกําหนดราคาที่น่าเช่ือถือมากขึ้นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น 
โดยแต่ละประเทศจะนํานโยบายดังกล่าวเพื่อใช้ให้สอดคล้องต่อการดําเนินงานตามนโยบายของแต่ละ
ประเทศ เพ่ือวิเคราะห์ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ในการบริหารจัดการนํ้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
บรรเทาความยากจนของประชาชน มีการกระจายอํานาจเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน  

(1.3) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB : Asian Development Bank , 
2001) หลักการ คือ การลดระดับความยากจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้อํานาจคนจนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า จึงมีนโยบายนํ้าในการส่งเสริมให้แต่ละประเทศเน้นการ
ปฏิรูปทรัพยากรนํ้า โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาจะได้รับสนับสนุนหากประเทศน้ันมีการ
ดําเนินงานตามนโยบายนํ้าแห่งชาติ มีกฎหมายเก่ียวกับนํ้า การจัดการประสานงานระหว่างเศรษฐกิจ
ต่างๆ การปรับปรุงขีดความสามารถและการจัดการสารสนเทศ รวมท้ังวาระแห่งชาติในเรื่องนํ้าและ
เรื่องความจําเป็น และความต้องการของกลุ่มผู้ยากจนเข้าไปในกรอบนโยบายทั้งทางด้านกฎหมาย 
สถาบัน และการบริหารการปกครอง สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ ส่งเสริม
ความร่วมมือภายในภูมิภาค และเพ่ิมประโยชน์การใช้นํ้าร่วมกันมากขึ้น การสร้างขีดความสามารถ 
และการเพ่ิมสมรรถภาพด้านการติดตามผล ประเมินผลวิจัย และการเรียนรู้ทุกระดับ โดยเฉพาะใน
สถาบันที่เป็นภาครัฐ  

(2) องค์กรประชาสังคมระดับภูมิภาค และนานาชาติ มีรูปแบบการให้การสนับสนุน
วิธีการจัดการลุ่มนํ้าแบบบูรณาการมากมาย โดยเน้นความเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการนํ้า รวมทั้ง
การศึกษาข้อมูลเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรลุ่มนํ้า องค์กรที่ดําเนินงานมี ดังน้ี 

(2.1) สภานํ้าโลก (WWC : World Water Council) สร้างความตระหนัก และการ
กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานเก่ียวกับประเด็นวิกฤตการณ์นํ้าในทุกระดับ รวมทั้งผู้ตัดสินใจในระดับ
นโยบายสูงสุด ซึ่งจะนําไปสู่การอนุรักษ์ พิทักษ์ พัฒนา วางแผน และจัดการใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกด้าน บนพ้ืนที่ฐานความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงสภาวะแวดล้อม 
และความเท่าเทียมกันทางสังคม และช่วยแก้ไขปัญหาทรัพยากรแหล่งนํ้าข้ามพรมแดนของแต่ละ
ประเทศ 

(2.2) พหุภาคีนํ้าโลก (GWP : Global Water Partnership) ดําเนินงานร่วมกับ
สถาบัน หรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการจัดการนํ้าทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรพัฒนาต่างๆ 
รูปแบบการดําเนินงานเป็นแบบการสร้างพันธมิตร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากร
นํ้าแบบบูรณาการ วัตถุประสงค์ขององค์กรเพ่ือวางหลักการจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืน ศึกษา
เพ่ือให้ทราบช่องว่าง และการกระตุ้นให้ผู้ร่วมดําเนินงานจัดการทรัพยากรนํ้าให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้
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ทรัพยากรบุคคลและการเงินที่มีอยู่ สนับสนุนปฏิบัติการความเคล่ือนไหวในทุกระดับ ต้ังแต่ท้องถิ่น ลุ่ม
นํ้าภูมิภาค และประเทศท่ีดําเนินงานตามหลักการจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืน และให้ความ
ช่วยเหลือในการจัดการตามความต้องการให้เหมาะกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

(2.3) พหุภาคีนํ้าโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GWP Southeast Asia) 
ดําเนินการพัฒนาเวทีระดับภูมิภาค ซึ่งมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการมาจากหลายสาขาอาชีพ
จากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ได้ดําเนินการวางกรอบปฏิบัติการสําหรับประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือให้มีทรัพยากรนํ้าในอนาคตที่ดีขึ้น โดยวางแนวทางการดําเนินงานจัดการ
ทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเคลื่อนไหวสู่การจัดการลุ่มนํ้าแบบบูรณาการ 
โดยแปลงความตระหนักเรื่องทรัพยากรนํ้าเป็นความมุ่งมั่น และขีดความสามารถทางการเมือง และ
การเคลื่อนไหวสู่การจัดการนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอในราคาที่สามารถจ่ายได้  

(2.4) เครือข่ายองค์กรลุ่มนํ้าเอเซียน (NARBO: Network of Asian River Basin 
Organizations) โดยมีการลงนามร่วมกันในการดําเนินการจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB: Asian Development Bank) และองค์กรนํ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น 
(JWA: Japan Weather Association) เป้าหมายการดําเนินงานต้องการให้ทุกประเทศทั่วเอเซียได้มี
การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ และมีวัตถุประสงค์ คือ เสริมสร้างขีดความสามารถ และ
ประสิทธิผลขององค์กรลุ่มนํ้าต่างๆ เพ่ือการจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ และเพ่ือปรับปรุง
ระบบการจัดการทรัพยากรนํ้า สนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาคเพ่ือการจัดการทรัพยากรนํ้าที่ดีขึ้น
ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าข้ามพรมแดน ในปี พ.ศ. 2553 มีเครือข่ายองค์กรลุ่มนํ้าเอเซียน 15 ประเทศ 
ประกอบด้วย ออสเตรเลีย แบงลาดิส เขมร จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว มาเลเซีย 
ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ศรีลังกา และเวียดนาม 

 

4.4.2 องค์กรที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการลุ่มน้ําของประเทศไทย  
การบริหารจัดการลุ่มนํ้าต้องอาศัยองค์กรที่สามารถดําเนินงานได้ตามกลยุทธ์ที่ เริ่มมี

แนวทางการดําเนินงานในรูปแบบการจัดการลุ่มนํ้าต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดล้อม โดยให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในระดับลุ่มนํ้าอย่างเป็นระบบ ทั้งการจัดหาแหล่งนํ้าเพ่ือสนองความ
ต้องการของประชาชน การดูแลคุณภาพนํ้า และมลพิษทางนํ้าและการระบายนํ้า ประการสําคัญ คือ 
ให้มีกลไกในการกํากับ ดูแล และการประสานการพัฒนาทรัพยากรนํ้า ทั้งในระดับชาติและระดับลุ่มนํ้า
โดยมีกฎหมายรองรับ เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการประสานงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกันอย่างต่อเน่ือง และจัดระบบการจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรน้ํา
ระหว่างการใช้นํ้าในกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความจําเป็น ลําดับความสําคัญ และ
เป็นธรรม โดยมีองค์กรที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ  

เพ่ือให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าวสู่การปฏิบัติ คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
(กทช.) จึงได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดต้ังองค์กรบริหารจัดการนํ้าในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา  
มีบทบาทหน้าที่กําหนดนโยบาย รูปแบบ และรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ของการดําเนินงาน จัดต้ัง
องค์กรบริหารจัดการนํ้าในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา รวมท้ังการกํากับ ดูแล ติดตามประเมินผล ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ในระยะต่อมาได้มีการดําเนินงานโครงการนําร่องในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
เจ้าพระยาใน 3 พ้ืนที่ คือ ลุ่มนํ้าปิงตอนบน ลุ่มนํ้าปิงตอนล่าง และลุ่มนํ้าป่าสัก และได้จัดต้ัง
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คณะอนุกรรมการบริหารจัดการลุ่มนํ้าทั้ง 3 แห่ง เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
ลุ่มนํ้า ประกอบด้วย บุคคลที่เก่ียวข้องจากส่วนราชการ บุคคลจากภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่
เก่ียวข้องกับทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรอ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยองค์กรดังกล่าวจะทําหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะ
เก่ียวกับการกําหนดนโยบาย วางแผน และประสานแผนเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งนํ้า การจัดสรรนํ้า 
และการใช้ทรัพยากรนํ้ารวมทั้งการอนุรักษ์และการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับทรัพยากรนํ้า เช่น ปัญหา 
นํ้าท่วม ปัญหาคุณภาพนํ้า ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ
ที่วางไว้ เพ่ือให้หน่วยงานระดับปฏิบัติได้นําไปใช้บริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระดับพ้ืนที่ได้อย่าง
เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จากการดําเนินงานที่ผ่านมา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบองค์กรบริหารจัดการลุ่มนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขานําร่องของลุ่มนํ้าปิง (2548) 
มีการจัดต้ังองค์กรบริหารจัดการลุ่มนํ้า 3 ระดับ ได้แก่  

1) ระดับชาติ คือ คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และมีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ รองอธิบดีกรมชลประทาน รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและ
ทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้า เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ภาพที่ 4-9 

2) ระดับลุ่มนํ้า คือ คณะกรรมการลุ่มนํ้า/คณะอนุกรรมการลุ่มนํ้า และคณะทํางานด้าน
วิชาการ โดยคณะอนุกรรมการลุ่มนํ้า ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการในแต่ละจังหวัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งภาคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรผู้ใช้นํ้าภาคเกษตรกรรม องค์กรผู้ใช้นํ้าภาคอุตสาหกรรม 
องค์กรผู้ใช้นํ้าภาคพาณิชย์การบริการ และการท่องเที่ยว ภาพที่ 4-10 

3) ระดับท้องถิ่น คือ คณะทํางานลุ่มนํ้าระดับจังหวัด คณะทํางานลุ่มนํ้าระดับลุ่มนํ้าสาขา 
คณะทํางานลุ่มนํ้าระดับอําเภอ คณะทํางานลุ่มนํ้าระดับตําบล และกลุ่มเครือข่าย  

 
4.4.3 วิธีการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ํา 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบองค์กรบริหารจัดการลุ่มนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขานําร่องของลุ่มนํ้าปิง (2548) ได้สรุปขั้นตอน
การจัดต้ังองค์กรบริหารจัดการนํ้ามีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่  

1) การคัดเลือกองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้แทนตามองค์ประกอบในคําสั่งต้ังคณะอนุกรรมการ เช่น ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้นํ้า ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรเอกชน เป็นต้น 

2) การจัดสัมมนาคณะอนุกรรมการ หลังจากการแต่งต้ังและคัดเลือกผู้แทนครบถ้วนแล้ว 
สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ จะจัดให้มีการสัมมนาระหว่างคณะกรรมการจัดต้ัง
องค์กรบริหารจัดการลุ่มนํ้า ร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารจัดการลุ่มนํ้าที่ได้รับการแต่งต้ัง โดยใน
การสัมมนาจะมีการนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ  

3) การประชุมคณะอนุกรรมการ กําหนดให้มีการประชุมประมาณ 3-5 ครั้ง ใน 1 ปี ตาม
ความจําเป็นและความเหมาะสม ซึ่งจะเริ่มจากการพิจารณาประเด็นปัญหาที่สําคัญในลุ่มนํ้าและจะ
กําหนดแนวทางการติดตามผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
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แผนภาพที่ 4.9 โครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของชาติ 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา, 2553 
 

4) การแต่งต้ังคณะทํางาน ให้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการมี 3 ด้าน คือ  
ด้านนโยบายและแผน โดยต้ังคณะทํางานด้านจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดทํานโยบาย

และแผนหลักในการบริหารจัดการลุ่มนํ้า โดยรวบรวมข้อมูลความต้องการจากเกษตรกรในระดับ
หมู่บ้าน ตําบล มาจัดทําแผนการพัฒนาและจัดหาแหล่งนํ้า การแก้ไขปัญหาอุทกภัย และแผนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านข้อมูล โดยต้ังคณะทํางานด้านข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของลุ่มนํ้า 

ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยต้ังคณะทํางานด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องใน
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าในทุกระดับ 

คณะรฐัมนตรี 

คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 

คณะกรรมการลุ่มนํ้า 

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ /  
ลุ่มนํ้าสาขา / ระดับจังหวัด 

กรมทรัพยากร
นํ้าบาดาล 

คณะทํางานระดับตําบล 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด 

โครงการชลประทานจังหวัด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

กรมทรัพยากร
นํ้า 

กรมควบคุม
มลพษิ 

กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา 

คณะทํางานระดับอําเภอ ศูนย์นํ้าบาดาล
ภาค 1-12 

สํานักงาน
ทรัพยากรนํ้า

ภาค  1 ถึง 10 

สํานักชลประทานท่ี 
1 ถึง 16 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

การประปาส่วนภูมิภาค 
/ การประปานครหลวง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

กรมขนส่งทางนํ้า 

ฯลฯ 

สัญลักษณ์ 

               การกํากับดูแล 
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แผนภาพที่ 4.10 โครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการลุ่มนํ้า 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้ํา, 2553 
 

 

4.4.4 อํานาจและหน้าที่ขององคก์รบรหิารจัดการลุ่มน้ํา 
1) ระดับชาติ เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศมีทิศทางนโยบายและแผน 

และมาตรการในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูอย่างเป็นเอกภาพในระดับประเทศและระดับลุ่มนํ้าอย่าง
ย่ังยืนสอดคล้องสัมพันธ์กัน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ บํารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรนํ้า 

2) ระดับลุ่มนํ้า มีอํานาจและหน้าที่เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการทรัพยากรนํ้า
แห่งชาติ (กทช.) เก่ียวกับการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ แนวทาง แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารทรัพยากรนํ้า รวมท้ังการดําเนินงานใดๆ ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรนํ้า ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รับฟังความ
คิดเห็น และสร้างความเข้าใจกับประชาชนเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรนํ้า 

3) ระดับท้องถิ่น มีอํานาจและหน้าที่ในการดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน
พ้ืนที่ลุ่มนํ้า เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย 
แผนงานโครงการและแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนา การใช้ การอนุรักษ์ และการ

คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 

สํานกังานทรัพยากรน้ํา 

คณะอนกุรรมการด้านบริหารจัดการ
และวิชาการ 

คณะทํางานด้านแผนปฏบิัตกิารและ
แผนบูรณาการ 

กรมทรัพยากรน้ํา 
องค์กร

ระดบัชาต ิ

คณะกรรมการลุ่มน้ํา องค์กรระดบัลุม่น้ํา 

คณะอนกุรรมการด้านบริหารจัดการ
และปฏบิตักิาร 

คณะทํางานด้านจดัทําแผนการ 
จัดสรรน้ํา 

คณะทํางานด้านประชาสัมพนัธแ์ละ
การมีส่วนร่วม 

คณะทํางานด้านต่างๆ 

คณะทาํงานลุม่น้ํา 

คณะทาํงานลุม่น้ําระดบัจังหวัด 

เครือข่ายองคก์รลุ่มน้ํา 

คณะทาํงานระดบัอ่ืนๆ 
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ดําเนินการเรื่องใดอันจําเป็นเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า รวมทั้งการดําเนินงานใดๆ ของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการของส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องใน
พ้ืนที่ลุ่มนํ้า ที่กําหนด ในการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งนํ้า การจัดสรรนํ้า การฟ้ืนฟูสภาพต้นนํ้า การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา ปัญหาน้ําท่วม และปัญหาคุณภาพนํ้า เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ
การของลุ่มนํ้าโดยรวม  

 

4.5 การศกึษาทบทวน แผนพฒันา นโยบายและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

4.5.1 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่10 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 10 ได้กําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา
ประเทศอย่างย่ังยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีเก่ียวข้องไว้ 3 
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญเก่ียวกับคนและทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และ 2 ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวกับด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ ดังน้ี 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภมิูปญัญาและการ
เรียนรู้ โดยการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน และพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่ม่ันคง
ของประเทศ โดยการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชน และการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สันติและเก้ือกูลกัน 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้าง
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยการรักษาทรัพยากรและความสมดุลของระบบ
นิเวศ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ย่ังยืน ส่งเสริมการทํา
เกษตรย่ังยืนเพ่ือลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตร โดยส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอาดในภาคเกษตร และพัฒนาถ่ายทอดเทคนิคและความรู้ด้านเกษตรย่ังยืน และการ
พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและย่ังยืน โดยการปรับ
โครงสร้างการผลิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตและการบริการบนฐานการเพ่ิมคุณค่าสินค้า
และบริการจากองค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดี การปรับโครงสร้างภาคบริการ ให้เป็นศูนย์กลาง
การท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมิภาค บนฐานความโดดเด่นและหลากหลายของ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย บริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานโดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่โปร่งใส มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาและผลิตองค์ความรู้
และเทคโนโลยี ด้วยการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้และเทคโนโลยี วิจัยและ
พัฒนา ตามศักยภาพของคนไทยและนํามาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการทําวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือรักษา  

5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ โดย
รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยมวัฒนธรรม วัฒนธรรมธรรมาภิบาลแก่
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ประชาชนทุกกลุ่มและทุกภาคส่วนในสังคมอย่างต่อเน่ืองจริงจัง พัฒนาภาวะความเป็นผู้นําให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมทุกระดับให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง และมีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างภาคราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เน้นการอํานวยความสะดวกแทนการกํากับควบคุม 
และทํางานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น 
และชุมชนเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง พัฒนาศักยภาพ และกระจายอํานาจการตัดสินใจให้ท้องถิ่น และการปฏิรูป
กฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือสร้างความ
สมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา 

4.5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้
กําหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”  

วัตถุประสงค์ของแผนฯ ฉบับที่ 11 มีดังน้ี (1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็น
สังคมสันติสุข (2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ (3) เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน และมีความเช่ือมโยงกับเครือข่ายด้านการ
ผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความ
มั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน การผลิต และการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็น
สังคมคาร์บอนตํ่า และ(4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

ในการดําเนินงานภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) มีการกําหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเน้นความสําคัญในหลายประเด็นเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรนํ้า 
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืน คือ เร่งรัดการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ ปรับปรุง
และฟื้นฟูแหล่งนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทําแผน
แม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรนํ้าเพ ื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ โดยคํานึงถึงการใช้
ควบคู่กับการสร้างความตระหนักในการจัดหาน้ําต้นทุนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องในการจัดการ
และดูแลบํารุงรักษา 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯฉบับที่ 11 ที่เก่ียวข้องมี ๖ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนาที่
เก่ียวข้อง ดังน้ี  

1.1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  
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1.1.1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ครอบคลุมทั่วถึงและยั่งยืน 
พร้อมทั้งเศรษฐกิจฐานรากให้มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น 

1.1.2) ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรและสิทธิทางทรัพย์สินให้เกิดความเป็นธรรม 

1.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

๑.๒.๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง
หลากหลาย 

๑.๒.๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค 

๑.๒.๓) พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคม 

๑.๒.๔) พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย 

1.3) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการดําเนินชีวิตในสังคมและ
สร้างการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี 

๑.๓.๑) เสริมสร้างพลังทางสังคมให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ 

๑.๓.๒) เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของ
ชุมชนด้วยตนเอง 

๑.๓.๓) สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และเกิดการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน 

๑.๓.๔) เพ่ิมและปรับปรุงช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน
ภาครัฐ การดําเนินโครงการขนาดใหญ่ การจัดสรรทรัพยากร และมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐ 

๑.๓.๕) ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมไทย 

1.4) เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและ
การรับผิดชอบที่รัดกุม 

1.4.1)  สร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เน้ือเช่ือใจและเกื้อกูล
กันในสังคม 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย 
4 แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  

2.1)  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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2.1.1)  พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์ที่
เข้มแข็งสามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

2.1.2)  พัฒนากําลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้าง
การผลิตและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2.1.3)  พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มี
คุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลังในการพัฒนา
สังคม 

2.1.4)  สอดแทรกการพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
การเก้ือกูล 

2.1.5)  สร้างจิตสํานึกของประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สถาบันชาติ 
สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2.2)  การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  

2.2.1)  การสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย
และจิตใจ 

2.2.2)  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
2.3)  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2.3.1)  สร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน 

2.3.2)  ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

2.3.3)  สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2.4)  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  

2.4.1)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะให้คนมี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในวิถีชีวิต 

2.4.2) พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนใน
ชุมชน 

2.4.3) ส่งเสริมภาคประชาสังคมและองค์กรธุรกิจเอกชนในการทํางานเป็น
เครือข่ายเช่ือมโยงกับกลไกภาครัฐ 

2.4.4) พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาคน 

2.4.5) สร้างค่านิยมให้คนไทยภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความ
แตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
ประกอบด้วย ๖ แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
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3.1) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและ
ย่ังยืน 

3.1.1) รักษา ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรและ
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินใน
ที่ดิน 

3.1.2) เร่ งรัดให้มีการจัดซื้อที่ ดินจากเอกชนมาดําเนินการปฏิรูปเ พ่ือ
เกษตรกรรม 

3.1.3) เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรม
โดยเร็ว 

3.1.4) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร 
3.1.5) ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน 

3.2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  

3.2.1) รัฐควรให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
3.2.2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 

3.2.3) สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
3.2.4) ควบคุมและกํากับดูแลให้มีการนําเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้

มาตรฐาน 

3.2.5) ปรับปรุงบริการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให้ทั่วถึง 
3.2.6) ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธ์ุพืชและสัตว์ที่

เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

3.2.7) พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่
เหมาะสมทางการเกษตร 

3.3) การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  

3.3.1) สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
เกษตร อาหาร และพลังงาน 

3.3.3) ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้ามาร่วมทําการศึกษาวิจัยกับ
ภาคเอกชน 

3.3.4) ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีที่
ลดต้นทุนการผลิตอย่างย่ังยืน 

3.3.5) เพ่ิมมูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์ให้สูงขึ้น 
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3.3.6) สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารตามมาตรฐานที่กําหนด 

3.3.7) ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3.3.8) ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหาร
จัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหาร การเพ่ิมมูลค่า และการจัดการ
ด้านการตลาด 

3.3.9) สนับสนุนการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

3.4) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  

3.4.1) พัฒนาระบบการสร้างหลักประกันด้านรายได้ของเกษตรกรให้มีความ
มั่นคง 

3.4.2) เร่งพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร 

3.4.3) ส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง 

3.4.4) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น 

3.4.5) สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มี
คุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม 

3.4.6) พัฒนาสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไก
สนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง 

3.4.7) ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
และอาหารจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน
และชุมชน 

3.5.1) ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และมีการปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือ
ชุมชนเพ่ิมขึ้น 

3.5.2) ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมย่ังยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.5.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการ
พัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง 

3.5.4) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เก้ือกูลกันใน
ระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน 
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3.5.5) ส่งเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้
จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช้ในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน 

3.5.6) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนภายในชุมชน 

3.5.7) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็น
ระบบ 

3.6) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งของภาคเกษตร 

3.6.1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจาก
พืชพลังงาน 

3.6.2) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและ
พลังงาน 

3.6.3) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เก่ียวเน่ืองกับ
ภาคการผลิตและบริการ 

3.6.4) จัดให้มีกลไกในการกํากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ 

3.6.5) ปลูกจิตสํานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
3.7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ

พลังงาน 

3.7.1) สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน 
และชุมชน 

3.7.2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานต้ังแต่การ
ผลิต การตลาด ไปจนถึงการบริโภคให้มีความถูกต้อง 

3.7.3) พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

3.7.4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  

4.1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 

4.1.1) พัฒนาภาคเกษตร 

4.2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
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4.2.1) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต 

4.2.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้
ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

4.3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 

4.3.1) พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน 

4.3.2) พัฒนากําลังแรงงานและตลาดแรงงาน 

4.3.3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

4.3.4) สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 

๕)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  

5.1) การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ  

5.1.1) พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 

5.1.2) เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดน 
ตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ 

5.2) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประคมอาเซียน  

5.2.1) พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพ 

5.2.2) กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ 

5.3) การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม  
ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 

5.3.1) พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการ
ก่อการร้าย ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ และการหลบหนีเข้าเมือง
ทั้งระบบ 

5.3.2) เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน 

 

6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย 
7 แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  

6.1) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
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6.1.1) คุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ และเขตอนุรักษ์ 
6.1.2) พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดการ

องค์ความรู้ 
6.1.3) ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบและกระจายการถือครองที่ดิน

ให้เกิดความเป็นธรรม 

6.1.4) เร่งรัดพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดินเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 

6.1.5) วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
6.1.6) เร่งรัดการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนความมั่นคง

ด้านอาหารและพลังงาน และลดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่าง
ย่ังยืน 

6.1.7) พัฒนาปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าต้นทุนในแหล่ง
นํ้าที่มีศักยภาพในการกักเก็บนํ้า 

6.1.7) พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

6.1.8) จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ําเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคอย่างเป็นระบบ 

6.1.9) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

6.2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่
การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6.2.1) ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจ
คาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.3) การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  

6.3.1) พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับผลกระทบ และการปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 

6.3.2) พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับความท้าทายจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6.3.3) พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
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6.4) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง 
6.4.1) จัดทําแผนที่และจัดลําดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค

และจังหวัด 
6.4.2) พัฒนายกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ 

6.4.4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม 
6.4.5) วางระบบเพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานของภาคส่วนต่างๆ 

6.4.6) สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มี
การเตรียมความพร้อม 

6.5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6.5.1) ติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผล
กระทบต่อการค้าและการลงทุน 

6.5.2) เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้า
และข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

6.6) การควบคุมและลดมลพิษ  

6.6.1) ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ 

6.6.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียชุมชน 

6.7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 

6.6.1) พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและย่ังยืน 

6.6.2) สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและ
ชุมชน 

6.6.3) ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมและบังคับใช้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม 

6.6.4) ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้ เ อ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.6.5) ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิรูปการบริหาร
จัดการงบประมาณของประเทศ  เ พ่ือสร้างแรงจู งใจในการใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการก่อมลพิษ 
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6.6.6) สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

6.6.7) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล รวมทั้งส่งเสริม
การศึกษาวิจัย 

สําหรับการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เน้นการกําหนดบทบาทของ
ภาคีแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจนโดยแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่11 เน้นสร้างความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ของแผนให้เกิดการยอมรับ และผสมผสานสอดแทรกไว้ในแผนปฏิบัติการต่างๆ การบูรณา
การงาน พัฒนาในลักษณะองค์รวม จัดทําระบบติดตามประเมินผลสร้างตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีสามารถ
นําไปใช้กํากับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดําเนินงานภายใต้บทบาท
ภาคีการพัฒนา โดยการสร้างโอกาสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการกระจายอํานาจการตัดสินใจลง
สู่ระดับพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน และให้เกิดประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553) 

4.5.3 นโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 – 2554 

รัฐบาลได้กําหนดแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ภายใต้แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2552–2554) เพ่ือให้มีกรอบแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
และเป็นระบบและขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายมี 3 นโยบายที่สําคัญ ดังน้ี  

1) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  
1.1) นโยบายการศึกษา เน้นปรับบทบาททางการศึกษานอกโรงเรียนเป็น

สํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมนําความรู้อย่างแท้จริง และเร่งรัดเร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน โดยใช้พ้ืนที่และโรงเรียนเป็นฐานในการบูร
ณาการ รวมทั้งเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตในชุมชน 

1.2) นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เน้นแก้ไขปัญหาความ
ยากจน โดยการจัดหาที่ดินทํากินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ เช่น การปลูกป่า 
สร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ในระดับชุมชน ให้มีกลไกที่โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและให้ชุมชนสามารถตัดสินใจและนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ 

2) นโยบายเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
2.1) สร้างความม่ันคงด้านอาหาร โดยส่งเสริมการทําการเกษตรตามแนว

พระราชดําริ ขยายกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนการทําเกษตร
อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพ่ือลดการใช้สารเคมีและ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  

2.2) เร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ําให้ทั่วถึงและเพียงพอ ฟื้นฟูคุณภาพดิน และ
พัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ด้วยองค์ความรู้จากนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม ผ่านระบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภาคเกษตร
และสังคมไทย  
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3) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คุ้มครองและ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศ เพ่ือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารบนฐานภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน และภาคีที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม
บริหารจัดการ รวมทั้งสนองโครงการพระราชดําริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทุกโครงการอย่างจริงจัง 

4.5.4 แผนพัฒนาพื้นที่สูงที่เกี่ยวข้อง 

ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีความพยายามที่จะดําเนินงานพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยได้มีโครงการ
ที่รับผิดชอบประสานระหว่างหน่วยงานและชุมชนบนพ้ืนที่สูง ได้แก่ โครงการหลวง โครงการขยายผล
โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน โครงการ  
“รักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” และโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนบนพ้ืนที่สูง และยังมีหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดําเนินงานในรูปแบบการบูรณาการแผน ได้แก่ 

1) แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550 – 2554)  มีการน้อม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา เพ่ือนําไปสู่การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และกลุ่มองค์กรชุมชน
เป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายสําคัญของการจัดทําแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะที่ 3 น้ี เพ่ือให้
เป็นต้นแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนพ้ืนที่สูง โดยมีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทําหน้าที่
เป็นแหล่งประสานการเรียนรู้ ซึ่งมีผลลัพธ์ที่จะนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับแนวคิดการพ่ึงตนเองและเศรษฐกิจพอเพียง  

2) แผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) 
เป็นแผนปฏิบัติการที่ขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงไปสู่ชุมชนบนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่ของ
ประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและชุมชน โดยนําองค์ความรู้และ
ต้นแบบการพัฒนาท่ีย่ังยืนจากโครงการหลวงไปปรับใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นและ
สภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการลดการใช้สารเคมี การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของหน้าดินบนพ้ืนที่สูง ตลอดจนการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
การพัฒนาองค์กรของชุมชนให้เข้มแข็ง  

3) แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน 
(พ.ศ.2553 – พ.ศ.2555) ซึ่งมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา คือ เป็นแผนพัฒนาแบบองค์รวมครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงและเช่ือมโยงและบูรณาการกิจกรรมปกติของหน่วยงาน
ภาครัฐโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวต้ัง เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานหลักในพ้ืนที่ และเน้นการพัฒนาบนฐานการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และ
ศักยภาพความพร้อมของชุมชน ดังน้ัน ในกระบวนการพัฒนาควรเป็นขั้นเป็นตอนตามปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง คือ ผลิตพอกินพอใช้ เหลือจึงจําหน่าย ระบบตลาดควรเร่ิมเน้นที่ตลาดชุมชนเพ่ือลด
ปัญหาจากต้นทุนการขนส่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) แผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพ้ืนที่สูง (พ.ศ. 2553-2554) อาศัยกรอบแนวคิดการดําเนินงานที่ความสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นหลักการมีเหตุมีผล คือ การประกอบอาชีพที่อยู่บนฐานความรู้ 
หลักความพอประมาณ คือ การสร้างความมั่นคงของอาหารและการผลิตเพ่ือให้มีรายได้พอเพียงและ
การพ่ึงตนเอง และหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคต่างๆ เพ่ือความยั่งยืนของการพัฒนา และอาศัยแนวทางของโครงการหลวง และ
การบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

5) โครงการ “รักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ดําเนินงานเพ่ือสนองแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
เป็นการดําเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่โครงการ และ
หน่วยงานเก่ียวข้องต่างๆ ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนและร่วมมือกับชุมชนใน
พ้ืนที่เป้าหมาย อยู่ในเขตลุ่มนํ้า 10 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 2,622.46 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้าน
เป้าหมายรวม 109 หมู่บ้านใน 9 อําเภอ ของ 6 จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ ลุ่มนํ้าแม่สะงา ลุ่มนํ้าของ 
ลุ่มนํ้าปาย และลุ่มนํ้าแม่สะมาด-ห้วยหมาก-ลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลุ่มนํ้าปิงน้อย และลุ่มนํ้าแม่หาด 
จังหวัดเชียงใหม่ ลุ่มนํ้าคํา จังหวัดเชียงราย ลุ่มนํ้าขุนน่าน จังหวัดน่าน ลุ่มนํ้าภาค จังหวัดพิษณุโลก 
และลุ่มนํ้าลี จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเป้าหมาย (1) ให้ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายมีชีวิตและความเป็นอยู่ดี
ขึ้น สามารถดํารงชีวิตอยู่กับป่าไม้ได้อย่างเหมาะสมและย่ังยืน (2) ให้มีศูนย์บริการและพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับชุมชนและกลุ่มบ้าน โดยมีความเช่ือมโยง
กับองค์กร สถาบันและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (3) ลดการบุกรุกทําลายป่าและฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้า 
ลําธารในพ้ืนที่เป้าหมาย เป็นโครงการที่มีลักษณะการดําเนินงานที่ขยายผลการพัฒนาจากโครงการ
ส่วนพระองค์ หรือโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่โปรดเกล้าฯ ให้ดําเนินการ โดยขยายผลจาก
พ้ืนที่หรือหมู่บ้านที่ดําเนินการแล้ว ไปสู่หมู่บ้านหรือชุมชนใกล้เคียงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน้ันๆ  

รายละเอียดต่างๆของแผน ดังตารางภาคผนวก ก.2-5  

4.5.5 นโยบายและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

1) นโยบายนํ้าของชาติ ได้นําแนวทางการบริหารจัดการนํ้าแบบผสมผสานมาใช้เพ่ือ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ เป็นแนวทางหลักใน
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ และเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องนําไปใช้เป็นกรอบ
ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี (1) เร่งรัดให้มีพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้าเป็น
กฎหมายหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ (2) จัดให้มีองค์การเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ทั้งในระดับชาติ ในระดับลุ่มนํ้าและระดับท้องถิ่นที่มีกฎหมายรองรับ เพ่ือกําหนด
นโยบาย กํากับและประสานให้เกิดการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติบริหารจัดการนํ้าในลุ่มนํ้า โดยให้ผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วม (3) เน้นการจัดสรรนํ้าที่เหมาะสม และเป็นธรรมสําหรับการใช้นํ้าด้านต่างๆ 
(4) กําหนดทิศทางที่ชัดเจนในการจัดหานํ้าและพัฒนาแหล่งนํ้า เพ่ือจัดหานํ้าต้นทุนที่สอดคล้องกับ



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 

 

4-55 

 
 

ศักยภาพและความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับทุกกิจกรรมโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเป็นสําคัญ (5) จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือ
การเกษตรให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐานในการทํา
การเกษตรและอุปโภคบริโภค (6) พัฒนาและบรรจุความรู้เรื่องนํ้าในหลักสูตรของทุกระดับการศึกษา 
เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของนํ้า เข้าใจความสําคัญของการใช้นํ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ ความจําเป็นและหน้าที่ในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม (7) สนับสนุนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วม พร้อมทั้งกําหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมสิทธิและหน้าที่อย่างชัดเจนของประชาชน 
องค์กรเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการทรัพยากรแหล่งนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ (8) เร่งรัดให้มีการวางแผนการบรรเทาและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ทั้งการเตือนภัย การกําหนดแนวทางการบรรเทาภัยและการฟ้ืนฟูบูรณะ
ภายหลังการเกิดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมโดยคํานึงถึงการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เก่ียวข้อง (9) สนับสนุนงบประมาณสําหรับแผนปฏิบัติตามนโยบาย รวมท้ังการวิจัย การประชาสัมพันธ์ 
การรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับเรื่องนํ้าต่อสาธารณชนอย่างเพียงพอ
และต่อเน่ือง 

2) นโยบายการป่าไม้แห่งชาติ เป็นนโยบายเพ่ือให้มีการจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่า
ไม้ได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว และประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ โดยมีการกําหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศ ให้เป็นป่าเพ่ือการอนุรักษ์ในอัตราร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ และป่าเพ่ือเศรษฐกิจใน
อัตราร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ประเทศ และกําหนดให้พ้ืนที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย 35 เปอร์เซ็นต์ขึ้น
ไป เป็นพ้ืนที่ป่าไม้โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

3) นโยบายแก้ไขปัญหาความมั่นคงแห่งชาติเก่ียวกับชาวเขาและการปลูกพืชเสพติด 
เพ่ือให้ชาวเขาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ราษฎรไทย และกลุ่มชนอ่ืนที่อยู่บนที่สูง มีความ
เป็นอยู่อย่างมีระเบียบ ได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับที่พอเพียงแก่ความจําเป็นในการ
ดํารงชีวิต เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ระบบการปกครองและการพัฒนาปกติต่อไป จึงได้
กําหนดนโยบายในการจัดที่ดินทํากินถาวรถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ให้อพยพเคลื่อนย้าย ให้ลดการปลูก
พืชหรือเสพพืชเสพติด และให้มีระบบการอนุรักษ์ การใช้และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยกําหนดแนวทางใน
การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ ให้เข้าสู่สภาพสมดุลของการใช้และการเกิดทดแทน รวมทั้ง
สงวนรักษาและใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถฟ้ืนคืนสภาพได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ควบคุม 
ป้องกันและขจัดปัญหามลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่เหมาะสม และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน  

5) พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 เป็นกฎหมายที่ควบคุมการตัดไม้และหาของ
ป่า โดยให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในอันที่จะยับย้ังการนําไม้ที่ได้สัมปทานไปแล้ว รวมทั้งกําหนดให้
สัมปทานที่มีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสิ้นสุดลง 
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6) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เป็นกฎหมายการคุ้มครองป้องกันเพ่ือ
รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรอันมีค่า การเข้าไปทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเสียก่อน หากมิได้รับอนุญาตจะมีความผิดทางอาญา เน่ืองจากพระราชบัญญัติป่าไม้  
พ.ศ.2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ได้ประกาศใช้มานานแล้วเป็นกฎหมาย
ที่ป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการกระทําความผิดเก่ียวกับป่าไม้ของชาติ ปัจจุบันยังถือว่าไม่ได้รับ
ผลสําเร็จ เพราะมีการบุกรุกทําลายป่าไม้อันเป็นทรัพยากรของชาติเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้พ้ืนที่ป่าไม้ลด
น้อยลง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลทุกสมัยพยายามแก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลายป่ามาตลอด โดยมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายทั้งสองฉบับหลายครั้ง ตลอดจนการออกนโยบายต่างๆ โดยออกเป็นพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อกําหนด หรือแม้แต่ประกาศกระทรวงอย่างมากมาย  

7) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2526 เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องกับ
สมรรถนะหรือความเหมาะสมของที่ดิน โดยกําหนดให้กรมพัฒนาที่ดินดําเนินการภายใต้คําแนะนําของ
คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 

8) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็น
กฎหมายที่ส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จัดระบบการบริหารงานสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยโทษของการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติมีทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

9) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายเพ่ือการคุ้มครอง
สัตว์ป่าด้วยการกําหนดพ้ืนที่ป่าให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เพ่ือให้สัตว์ได้ขยายพันธ์ุตามธรรมชาติ
มากขึ้น และยังมีผลพลอยได้ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10) พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่า
เพ่ือการค้าในที่ดินของรัฐและเอกชนให้มากย่ิงขึ้น และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและให้มีไม้ใช้สอยทางเศรษฐกิจ
ให้เพียงพอ โดยได้กําหนดถึงประเภทที่ดินที่สามารถดําเนินการสร้างสวนป่าตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี
ไว้ด้วย 

11) มติคณะรัฐมนตรี ที่สําคัญและเก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่และบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

(1) มติคณะรัฐมนตรี 14 พฤศจิกายน 2504 
นโยบายการใช้และกรรมสิทธ์ิที่ดิน โดยมีมติในเรื่องการจําแนกประเภททีดิ่นที่

สําคญั คือ อนุมัติให้จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศประกาศเขตป่าที่จะสงวนคุม้ครอง (ป่าไมถ้าวรของชาติ) 
(2) มติคณะรัฐมนตรี 28 สิงหาคม 2522 เห็นชอบกับโครงการสิทธิทํากิน (ส.ท.ก.)

เพ่ือให้สิทธิแก่ผู้ที่บุกรุกและอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือลดความรุนแรงของ
ปัญหาสังคมและการบุกรุกทําลายป่า 

(3) มติคณะรัฐมนตรี 1 กันยายน 2530  
ได้มีมติเรื่องการวางนโยบายที่ดิน กลยุทธ์ และมาตรการไว้ ประกอบด้วย นโยบาย

ที่ดินเพ่ือเศรษฐกิจ นโยบายที่ดินเพ่ือสังคม นโยบายที่ดินเพ่ือการอนุรักษ์ นโยบายที่ดินเพ่ือความม่ันคง 
และนโยบายชาวเขา โดยมีนโยบายที่ดินที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่สูงมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี  

นโยบายที่ดินเพ่ือการอนุรักษ์ กําหนดให้มีพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ จํานวนร้อยละ 15 
ของเน้ือที่ของทั้งประเทศ หรือประมาณ 45 ล้านไร่ รวมถึงเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
และเขตต้นนํ้าลําธาร โดยป้องกัน ควบคุมการบุกรุกทําลายต้นนํ้าลําธารอย่างเข้มงวดและเร่งรัดการ
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ปลูกป่าทดแทน ตลอดจนดําเนินการวิจัยเพ่ือหาวิธีการฟ้ืนฟูเขตต้นนํ้าลําธาร จัดทําแผนแม่บทในการ
พัฒนาเขตอุทยานแห่งชาติ จํานวน 16 ล้านไร่ ให้สามารถใช้เป็นทั้งอุทยานแห่งชาติ และสถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อน และส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน แก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบต่างๆ ตลอดจนรวมเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเข้ากับเขตอุทยานแห่งชาติ เพ่ือให้การจัดการเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

นโยบายที่ดินเพ่ือความมั่นคง กําหนดให้มีการใช้ที่ดินส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมที่
สนับสนุนความม่ันคงของชาติ นอกเหนือจากที่ดินที่ใช้ในการราชการทหารในปัจจุบัน เพ่ือจัดต้ังเป็น
นิคมชายแดนหรือโครงการเพ่ือความม่ันคงในพ้ืนที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

นโยบายชาวเขา กําหนดให้แบ่งชาวเขาออกเป็น 2 ประเภท ตามวัฒนธรรมและ
ประเพณี พวกที่สามารถกําหนดให้อยู่เป็นหลักแหล่งได้ให้จัดอยู่ในชุมชนเดิม และจัดให้มีกิจกรรมปลูก
ป่า และรักษาป่าในบริเวณดังกล่าว พวกท่ีอพยพเคลื่อนย้ายเพ่ือทําไร่เลื่อนลอย ให้จัดทําโครงการจัด
ที่ดินให้อยู่อย่างถาวรในพ้ืนที่ราบ พร้อมทั้งให้มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด ตลอดจนสกัด
ก้ันและการป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่ 

(4) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 
การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าสงวน

แห่งชาติ โดยแบ่งออกเป็นเขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ เขตพ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ และเขตพ้ืนที่ป่าที่
เหมาะสมต่อการเกษตร 

(5) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 
เรื่อง“นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

พ.ศ. 2540-2559” เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เข้า
สู่สภาพสมดุลของการใช้ และการเกิดทดแทนโดยการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้
กรอบนโยบายดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้ 

(6) มติคณะรัฐมนตรี 16 กันยายน 2540 
ได้เห็นชอบหลักการของแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพ้ืนที่ 

เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นด้านการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยสงวน
รักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ ทั้งน้ี ต้องอยู่บนหลักการลด
ปัญหาความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

(7) มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 
ได้กําหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ป่าไม้เป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
(7.1) ด้านการจัดการทรัพยากรที่ ดินและป่าไม้ โดยจําแนกเป็นพ้ืนที่ 3 

ประเภทคือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า 
เขตห้ามล่าสัตว์ และป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่สงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพ่ือกิจการ
ป่าไม้ 

(7.2) ด้านการป้องกันพ้ืนที่ป่าไม้และอ่ืนๆ สําหรับเรื่อง “มาตรการและแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้” มีสาระสําคัญสรุป ดังน้ี 
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• พ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรมและพื้นที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจที่
เสื่อมสภาพ ซึ่งกรมป่าไม้ได้มอบพ้ืนที่ดังกล่าวให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมนําไปปฏิรูป
ที่ดินให้กําหนดเง่ือนไขการใช้ที่ดิน โดยให้ราษฎรปลูกไม้ผล และ/หรือไม้ยืนต้น อย่างน้อยร้อยละ 20 
ของพ้ืนที่ที่ได้รับ โดยพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมด้านการเกษตรไม่สมควรนําไปปฏิรูปที่ดิน ควรเปิดโอกาสให้
ราษฎรในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม 

• ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย รัฐไม่มีนโยบายนําไปปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ให้กรมป่าไม้ตรวจสอบพ้ืนที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน โดยตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินของ
ราษฎรโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ถ้าผลการพิสูจน์ พบว่า ราษฎรอยู่อาศัย/ทํากินมาก่อนวันสงวนหวง
ห้ามเป็นพ้ืนที่ป่าตามกฎหมายครั้งแรก ให้กรมป่าไม้จัดทําขอบเขตบริเวณที่อยู่อาศัย/ทํากินให้ชัดเจน
และดําเนินการตามกฎหมายให้ราษฎรอยู่อาศัย/ทํากินตามความจําเป็นเพ่ือการครองชีพ โดยพ้ืนที่น้ัน
ต้องไม่เป็นพ้ืนที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศ กรณีผลการตรวจพิสูจน์ พบว่า ราษฎรอยู่อาศัย/ทํากิน
หลังวันประกาศสงวนหวงห้ามเป็นพ้ืนที่ป่าตามกฎหมายคร้ังแรก ให้ย้ายราษฎรออกจากพ้ืนที่โดยจัดหา
พ้ืนที่รองรับที่เหมาะสมแทน แล้วทําการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม หากยังไม่สามารถเคลื่อนย้าย
ราษฎรออกจากพ้ืนที่ได้ ให้ควบคุมขอบเขตพ้ืนที่มิให้ขยายเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

 

4.5.6 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่านที่สําคัญ 

โครงการที่เก่ียวข้องมีทั้งโครงการที่ดําเนินการจริงในพ้ืนที่และโครงการศึกษาของภาค
ส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะและแผนการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1) โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ.2553-2562) ซึ่งรับผิดชอบโดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจบนฐานความรู้และ
ฐานทรัพยากร โดยเน้นความคุ้มค่าของทรัพยากร ผสมผสานกับนวัตกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสมดุลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถเอ้ืออํานวย
ให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน และ 4) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี และ
มีบูรณการร่วมกันบนพ้ืนฐานกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งน้ี กํากับด้วยแนวทางการพัฒนารวม 19 ข้อ
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืนและสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลกได้ 

2) โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําปิง โดยความ
รับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ํา เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีแผนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ให้หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ ใช้เป็นกรอบนโยบายการดําเนินงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้ศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ตาก 
กําแพงเพชร และนครสวรรค์ สามารถสรุปภาพรวมปัญหาด้านทรัพยากรนํ้าในลุ่มนํ้าที่สําคัญ กล่าวคือ 
ประเด็นการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ด้านคุณภาพนํ้า ประเด็นนํ้าท่วม/ภัยแล้ง รวมไป
ถึงประเด็นด้านการบริหารจัดการ นอกจากน้ี ยังพบว่า แผนในการบรรเทาปัญหาทรัพยากรนํ้าของ
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หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าและบรรเทานํ้าท่วม รวมท้ังศึกษาความเหมาะสม 
และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ข้อสรุปแผนกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาในลุ่มนํ้าปิง ได้แก่ กลยุทธ์
การมีส่วนร่วมและการกําหนดสิทธิของผู้ใช้นํ้า กลยุทธ์การบริหารจัดการแหล่งนํ้า กลยุทธ์การบรรเทา
นํ้าหลากท่วม กลยุทธ์การบรรเทาภัยแล้ง กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรนํ้า กลยุทธ์การ
จัดการมลพิษทางนํ้า และกลยุทธ์ด้านการวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 

3) โครงการจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
สภาพแวดล้อมแม่น้ําปิงและลําน้ําสาขา ซึ่งรับผิดชอบโดยสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และโดยการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ฟ้ืนฟูและพัฒนา
สภาพแวดล้อมของแม่นํ้าปิง และลํานํ้าสาขา ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีและการใช้ประโยชน์ที่ย่ังยืน และ 2) เพ่ือกําหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแม่นํ้าปิง 
และลํานํ้าสาขา หลังจากน้ันเป็นจัดทําระบบฐานข้อมูลแม่นํ้า คู คลอง ในพ้ืนที่แม่นํ้าปิงและลํานํ้าสาขา
อย่างเป็นระบบในรูปของ MIS และในรูปของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS ทั้งน้ี ต้องให้สอดคล้องกับ
ระบบฐานข้อมูลของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี โครงการ
ยังต้องมีการเสนอการวิเคราะห์ผลประโยชน์ตอบแทนจากการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ  

4) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ําน่าน จังหวัดน่าน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (ปี 2547) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการให้การพัฒนาชาวเขา และผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพ้ืนที่จังหวัดน่าน เป็นการเสริมสร้างและ
ป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคงบริเวณแนวชายแดนไทย-ลาว พร้อมทั้งพัฒนาพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ที่สําคัญ
ให้มีความมั่นคงตลอดไป และเพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินถาวรถูกต้อง
ตามกฎหมายไม่อพยพเคลื่อนย้าย อยู่ร่วมในสังคมไทยในฐานะพลเมืองไทย นอกจากน้ียังมุ่งที่จะ
ยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเป้าหมายให้พอเพียงแก่ความจําเป็น ในการ
ดํารงชีวิตและสามารถพ่ึงตนเองได้ รวมท้ังเตรียมการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาส่วนรวม
ต่อไป และให้มีระบบการอนุรักษ์ การใช้และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมเพ่ือรักษาสมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด 

5) โครงการศึกษาสถานภาพลุ่มน้ําปิง เพื่อจัดทําแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน้ํา 
และปรับปรุงโครงการชลประทานสําหรับแผนฯ 9 (ปี 2546) โดยความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 
ที่มีความประสงค์จะจัดทําแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งนํ้าและการปรับปรุงโครงการชลประทาน
สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 สําหรับลุ่มนํ้าปิง ได้วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 
กล่าวคือ จุดแข็ง มีปริมาณน้ําท่ามากเมื่อเทียบกับความต้องการน้ําในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าต่อ
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าสูง มีเขื่อนขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเพ่ือควบคุมการไหลของนํ้า มีสัดส่วนปริมาณน้ําท่า
ในช่วงฤดูแล้งสูง จุดอ่อน มีพ้ืนที่ศักยภาพในการพัฒนาระบบชลประทานจํากัด มีการใช้นํ้าในพ้ืนที่
ตอนบนของเข่ือนภูมิพลสูง ปริมาณนํ้าที่มีอยู่ในเขื่อนภูมิพลต้องส่งมาช่วยพ้ืนที่ชลประทานในลุ่มนํ้า
เจ้าพระยาและลุ่มนํ้าท่าจีน โอกาส คือ การพัฒนาระบบส่งนํ้าและกระจายนํ้าที่มีอยู่เดิมให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่วน ภัยคุกคาม เกิดจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นนํ้า และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสําหรับลุ่มนํ้าปิงได้ ดังน้ี  
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1) ยุทธศาสตร์ที่เสริมสร้างบทบาทกรมชลประทาน เพ่ือการปรับโครงสร้างการผลิต
และสนับสนุนตลาดทางการเกษตร  

2) ยุทธศาสตร์ที่เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหาร ให้สามารถเพ่ิม
บทบาทและประสิทธิภาพในยุคของการแข่งขัน  

3) ยุทธศาสตร์ที่เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการชลประทาน  
4) ยุทธศาสตร์ที่ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบ

การติดตามการประเมินผล และบุคลากร  
5) ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน  
6) ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งนํ้า และบริหารการจัดการนํ้า 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้นํ้า  
6) โครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ําปิง (พ.ศ. 2536) โดยความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน่ืองจากเล็งเห็นสภาพปัญหา
และอุปสรรคของการพัฒนาแหล่งนํ้าในด้านขีดจํากัดของศักยภาพการพัฒนาและขาดแผนหลักในการ
พัฒนาอย่างเป็นลุ่มนํ้า ไม่สามารถนําแผนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงเห็นว่าควรต้องมีการรวบรวมข้อมูล
ผลการศึกษาโครงการของทุกลุ่มนํ้าที่มี เพ่ือทบทวนผลการศึกษาและทําการศึกษาเพ่ิมเติมทั้งระบบลุ่ม
นํ้า ให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบันของทรัพยากรน้ําที่มี หลังจากน้ันจึงจะกําหนดวางแผนแม่บททั้งลุ่ม
นํ้าสําหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานาทรัพยากรน้ํา และจัดสรรนํ้าให้
สามารถสนองความต้องการทางด้านอุปโภคบริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้อง และเป็นธรรม โดยให้ประเมินศักยภาพในการพัฒนาแหล่งนํ้า ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ การวิเคราะห์ความต้องการใช้นํ้าด้านต่าง ๆ ทั้งน้ี การเสนอแผนการพัฒนาลุ่มนํ้า โดย
จัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของการพัฒนาทั้งในระยะสั้น ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2539 และ 
ระยะยาว ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2549  

7) โครงการวิจัยสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบนใน
เขตช้ันคุณภาพลุ่มน้ํา 2 และ 3 ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
9 จังหวัด พ.ศ. 2544 โดยความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(พ.ศ.2547) จากการศึกษาและสอบถามข้อมูลจากประชาชนบนพื้นที่สูง ได้สะท้อนให้เห็นภาพรวม
ของปัญหา แนวทางการแก้ไข โดยมีข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือการพัฒนา
พ้ืนที่สูงอย่างย่ังยืน และนํามาสู่ข้อเสนอแนะในการดําเนินแผนงาน ดังน้ี 

1) การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย
แผนงานจัดหาแหล่งนํ้า แผนงานด้านถนนและสะพาน แผนงานด้านไฟฟ้า และแผนงานด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคม 

2) การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูบูรณะและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและการ 
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนงานป้องกันและควบคุมไฟป่า
แบบมีส่วนร่วม แผนงานปลูกต้นไม้แบบมีส่วนร่วม แผนงานประชาสัมพันธ์ แผนงานสนับสนุน
คณะกรรมการร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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3) การพัฒนาการเกษตรและอาชีพนอกภาคการเกษตร ประกอบด้วย แผนงานการ
พัฒนาอาชีพการเกษตร แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี แผนส่งเสริมการผลิตและการลงทุนของชุมชน แผน
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินและนํ้า แผนการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร 

4) การพัฒนาคน ชุมชน การศึกษาและสาธารณะสุข โดยมีแผนงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
แผนงานเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง แผนงานเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า เอกลักษณ์/วัฒนธรรมชนเผ่า 
แผนงานเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า เอกลักษณ์/วัฒนธรรมชนเผ่า แผนงานการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน แผนงานการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัย แผนงานการรณรงค์เพ่ือลด
อัตราการเพ่ิมของประชากรบนพ้ืนที่สูง แผนงานการป้องกัน แก้ไขปัญหาการระบาดของยาเสพติดและ
การบําบัดแบบบูรณาการ  

5) การพัฒนาด้านการตลาด การแปรรูป และการสร้างเครือข่ายความเช่ือมโยง 
ประกอบด้วย แผนงานการพัฒนาด้านการตลาดและการแปรรูป อาทิ โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และให้ความรู้การบริหารงานกลุ่มธุรกิจชุมชน โครงการจัดต้ังศูนย์รวบรวมและจําหน่ายผลผลิตระดับ
ชุมชน และสร้างเครือข่ายกับชุมชนอ่ืน โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดแก่เกษตรกร 
และโครงการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตและศูนย์สาธิตการตลาด เป็นต้น (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก ก.2-9) 

รายละเอียดตัวอย่างยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนที่สูงภาคเหนือ ระยะ 10 ปี (2553-2562)  
ดังตารางภาคผนวก ก.2-6 
 

4.6 สรปุและประเมินแผนพฒันา นโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ทําให้ประเทศได้มีความพยายามในการจัดการและแก้ไข
ปัญหาทั้งโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นในหลายพ้ืนที่ 
ทําให้ภาพรวมทรัพยากรมีการฟ้ืนตัว ส่งผลให้ความรุนแรงของปัญหาลดลงไป  มีการจัดทํานโยบายและ
แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตลอดจนแผนแม่บทการจัดการ
ทรัพยากรบางประเภท เพ่ือเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ และเป็นเป้าหมายในการดําเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

การศึกษาคร้ังน้ีได้พิจารณาถึงนโยบาย แผนพัฒนาทั้งในระดับชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์ มาตรการ 
และข้อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดําเนินงาน รวมทั้งช่วยให้เห็นการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย เห็นถึงสภาพปัญหา อุปสรรค 
และผลกระทบจากการใช้แผนพัฒนาทั้งในด้านบวกและลบ เพ่ือนําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาในอนาคต
ที่สอดรับกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 

4.6.1 ภาพรวมการเปล่ียนแปลงและผลกระทบจากแผนพัฒนาประเทศ 

 การพัฒนาประเทศในอดีต ต้ังแต่เริ่มมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 เมื่อปี 2504 เป็นต้นมา ที่เน้นสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญ การลงทุนใน
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ปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ทําให้เกิดการขยายตัวทั้งในภาคเกษตรจากการขยายพ้ืนที่ปลูก และการ
ผลิตนอกภาคเกษตร ผลจากการพัฒนาประเทศ แม้ว่าทําให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 
แต่ก็ต้องแลกด้วยความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการเร่งใช้จนร่อยหรอจน
เกิดความเสื่อมโทรมตามมา แม้ว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะมีการบรรจุนโยบายเพ่ือปรับปรุงสภาพ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความสําคัญกับปัญหาและลักษณะของการใช้ทรัพยากร
เศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเฉพาะที่ดิน ป่าไม้ และแหล่งนํ้า ส่วนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ซึ่งนับเป็น
แผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่จัดให้มีการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่ให้เป็นระบบ
และประสานสอดคล้องระหว่างทรัพยากรแต่ละชนิด ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสาขาต่างๆ 
นอกจากน้ีรัฐยังได้เน้นการเพ่ิมบทบาทองค์กรประชาชนในท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทางหน่ึงด้วย  

 อย่างไรก็ตาม จากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1  
ถึง 6 ก็ได้สร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นอย่างมาก ตัวอย่างที่เห็นได้
ชัดเจน คือ พ้ืนที่ป่าไม้จากเดิมที่มีมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศในปี 2504 ลดลงเหลือ
เพียงประมาณร้อยละ 27 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ียัง
เป็นชนวนให้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัญหาเรื้อรังมาจนถึง
ปัจจุบัน และหลังจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา ที่นอกจากจะเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาแล้ว ยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่เน้นให้เกิดความสมดุลทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศมา
จนกระทั่งถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ในปัจจุบัน 

นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรัฐบาลของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
เน้นให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนภาคเอกชน ในการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ย่ังยืน และให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคุมมลพิษอันเกิดจากการผลิตและการบริโภค จัดให้มี
มาตรการป้องกันและพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในส่วนของนโยบาย
ด้านเกษตรซึ่งเป็นหน่ึงในนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ การเพ่ิมคุณภาพมูลค่าของสินค้าเกษตรตาม
ยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก ควบคู่กับการส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่ให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร และสนับสนุนสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน และสภาเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแนวทางพัฒนาการเกษตร และพัฒนา
ความสามารถของตนเอง (อารี วิบูลย์พงศ์ และคณะ, 2553) 

4.6.2 แผนพัฒนา นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บนพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

ข้อมูลในข้างต้น พบว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เป็นแผนพัฒนาที่เริ่มมีการบรรจุนโยบาย
เพ่ือปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความสําคัญกับปัญหาและลักษณะของ
การใช้ทรัพยากรของประเทศ โดยเฉพาะที่ดิน ป่าไม้ และแหล่งนํ้าเป็นสําคัญ หลังจากน้ันได้มีการ
จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนพัฒนาเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ทยอยออกมาเป็นลําดับ ตัวอย่างของมาตราต่างๆ ในรัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้องกับสิทธิของชุมชนในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วม
ในการจัดการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ทั้งน้ี 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 56 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้การดํารงชีพอยู่อย่างปกติและต่อเน่ือง ในสิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับการคุ้มครอง ทั้งน้ี ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้
ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และผู้แทนอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว ทั้งน้ี ตามที่กฎหมาย
บัญญัติสิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรอ่ืนของรัฐ เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหน่ึง และวรรคสองย่อม
ได้รับการคุ้มครอง 

มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิได้ข้อมูล คําช้ีแจง และเหตุผล จากหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจหรือราชการท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมใด
ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอ่ืนใดที่
เก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ตามกระบวนการรับฟัง
ความเห็นของประชาชน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ในส่วนของตัวอย่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ที่ดิน 
และป่าไม้ ได้แก่ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2503 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ที่ดินอย่างเดียว ได้แก่ ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดิน 
พ.ศ. 2517 พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร พ.ศ. 2518 ที่ดินและดิน ได้แก่ พระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 นํ้าผิวดิน ได้แก่ พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติคันและคูนํ้า พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติ 
นํ้าบาดาล พ.ศ. 2510 เป็นต้น 

กฎหมายที่นับว่าเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการสิ่งแวดล้อม ก็คือ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เพราะเป็นกฎหมายที่จัดการสิ่งแวดล้อมแบบรอบ
ด้านทั้งมลพิษทางนํ้า ทางอากาศ เสียง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพยายามสร้างความ
เป็นเอกภาพ ในการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษที่ได้รับการแต่งต้ังตาม
กฎหมายน้ี ควบคุมดูแลว่ามีการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างจริงจัง มีการปรับปรุง
กฎหมาย ว่าด้วยการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและขั้นตอนการให้ความเห็นชอบแก่รายงาน
ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ยังได้รับเอาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ทางด้านการ
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จัดการสิ่งแวดล้อม เช่นหลักผู้ก่อมลพิษต้องจ่าย (Polluter Pays Principle) และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อมมาบัญญัติไว้ (ฝ่ายภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2553 [ออนไลน์]) 

ด้านหน่วยงานที่สําคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บนพ้ืนที่สูง ได้แก่ 

กรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งก่อต้ังในปี 2506 มีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-8 กล่าวคือ การจัดทําฐานข้อมูลดินและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยได้ทําการสํารวจวิเคราะห์ และจําแนกดิน รวมท้ังสํารวจสภาพการใช้ที่ดินทั่วประเทศ 
ทําให้ทราบสภาพปัญหาดินและที่ดินของประเทศ มีการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับประเทศ ระดับภาค 
และระดับจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
และแผนที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งในระยะต่อมาได้พัฒนาข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ GIS โดยมีฐานข้อมูลสําคัญ 
3 ฐานข้อมูล ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ คือ ฐานข้อมูลดิน ฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ฐานข้อมูล
แผนที่แสดงป่าไม้ถาวร พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน ด้านการ
วิจัยการพัฒนาที่ดิน ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ที่ดินและการพัฒนาท่ีดิน ด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา และด้านการปรับปรุงบํารุงดินและแก้ไขดินที่มีปัญหาทางการเกษตร งานพัฒนาที่ดินอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ การพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 กรมพัฒนาท่ีดิน ได้พัฒนา
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เพ่ือให้เป็นฐานการผลิตพืชที่ปลอดภัย มั่นคง และย่ังยืน ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ ได้แก่ การจัดทําข้อมูลทรัพยากรที่ดิน และด้านการจัดทําเขตการใช้ที่ดิน โดยมี
เป้าหมายในการดําเนินการจัดทําเขตการใช้ที่ดิน 24 ชนิดพืช และมีเป้าหมายในการจัดทําแผนพัฒนา
ทรัพยากรที่ดินระดับตําบล 7,125 ตําบล โครงการจัดทําแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 
1 : 4,000 และมาตราส่วน 1 : 25,000 ภายใต้โครงการจัดทําแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการ
อนุรักษ์ดินและนํ้า งานพัฒนา แหล่งน้ํา จําแนกเป็น 4 ประเภท ซึ่งได้แก่ งานพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก 
ปรับปรุงพ้ืนที่และจัดทําระบบส่งนํ้าในไร่นา ปรับปรุงแหล่งนํ้าธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งผลิตชุมชน งาน
พัฒนา แหล่งนํ้าในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. การรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา ด้านการปรับปรุงคุณภาพดิน พ้ืนที่ดินที่มีอินทรียวัตถุตํ่า พ้ืนที่ดินเปรี้ยว/ดินกรด พ้ืนที่ดินเค็ม พ้ืน
ที่ดินเปรี้ยว-ดินเค็มภาคใต้ การพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พัฒนาหมอดิน
อาสาประจําตําบลและหมู่บ้าน 

การพัฒนาทรัพยากรที่ดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพ่ือให้การกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการภาคเกษตร เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการดําเนินงานของภาคเกษตร ซึ่งจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จะช้ีนําทิศทางการปรับตัว เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในภาคเกษตร โดยมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับ
แผนพัฒนาประเทศ เน้นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

นอกจากน้ี แผนงานสําคัญของกรมพัฒนาที่ดินภายใต้ยุทศาสตร์ที่ดิน ปี 2550 – 
2554 ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของ
เกษตรกรและเครือข่ายงานพัฒนาที่ดิน 2) ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาพ้ืนที่ ทําการเกษตรให้มีความ 
อุดมสมบูรณ์ 3) ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นเลิศของงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 4) ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการที่ดี โดยแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ตามลําดับ 
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กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายมุ่งเน้นการ
บริหาร อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างย่ังยืน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนประชาคม 
เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน มียุทธศาสตร์
หลักสําคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) จัดทําข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน ข้อกําหนด และมาตรการเพ่ือการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการเชิงรุก ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่
ลุ่มนํ้า เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 2) บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟุแหล่งนํ้าทั่วประเทศ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ควบคู่ในการบริหารการจัดการเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืน รวมถึงการป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ํา และ 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรท้องถิ่นและภาคี
เครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ด้วยการประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างความรู้ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืน 

 ในส่วนของพันธกิจ คือ การเสนอแนะการจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการที่เก่ียวข้อง
กับทรัพยากรนํ้า การบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแลกํากับ ประสาน ติดตาม 
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตรฐาน และถ่ายทอด 
เทคโนโลยีด้านทรัพยากรนํ้า ทั้งระดับภาพรวม และระดับลุ่มนํ้า 

 กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้, 2553 [ออนไลน์]) 
ได้กําหนดนโยบายการป่าไม้แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง ได้มี
ความเข้าใจและถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยมุ่งให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังน้ี ให้มี
การกําหนดแนวทางการ จัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ในระยะยาวอันจะทําให้ประเทศได้รับ
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและ สิ่งแวดล้อมมากที่สุด ส่งเสริมบทบาท และ
หน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนให้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่า
ไม้ ร่วมกันปรับปรุงระบบการบริหารงาน กําหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 
40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือประโยชน์ 2 ประการ คือ 4.1) ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ อัตราร้อยละ 25 ของ
พ้ืนที่ประเทศ และ 4.2) ป่าเพ่ือเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ  ความร่วมมือของรัฐ
และภาคเอกชน จะพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ด้วย การ
จัดการป่าไม้ทั้งในระบบวนวัฒน์แบบเลือกตัด และระบบวนวัฒน์แบบตัดหมด ตามหลักวิชาการ 
โดยเฉพาะในระบบตัดหมดน้ีเมื่อตัดแล้วให้ปลูกทดแทนในพ้ืนที่ที่ถูก ตัดทันที การแต่งต้ัง
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้ระดับชาติให้กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้
ประชาชนมีความรู้สึกรักและหวงแหน รู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างประหยัด ส่งเสริมการปลูกป่า
ภาคเอกชนและภาครัฐบาล เพ่ือใช้ภายในประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการอุตสาหกรรม และสนับสนุนให้
มีการส่งออกไป ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าในที่ดินของรัฐ และการปลูกป่าตามหัว
ไร่ปลาย นา หรือการปลูกป่ารายย่อยเพ่ือประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน กําหนดพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน
โดยเฉลี่ยร้อยละ 35 ขึ้นไปไว้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดหรือรับรองการทํา
ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน กําหนดให้มีการวางแผน ทรัพยากรมนุษย์และการต้ังถิ่นฐานใน
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
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4.6.3 แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550-
2554) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น 2,482,661,290 บาท ในจํานวนน้ีเป็นงบประมาณ
ที่ใช้สําหรับปี 2550-2552 อันเป็นช่วงเวลาที่ครอบคลุมในการประเมินผลครั้งน้ีจํานวน 1,470,195,150 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของงบประมาณรวมทั้งหมด เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณแยก
ตามรายยุทธศาสตร์ จะพบว่า ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานได้รับการจัดสรรงบประมาณสูง
ถึงร้อยละ 47 ของงบประมาณรวม รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพซึ่ง
ได้รับงบประมาณร้อยละ 23 ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพียงร้อยละ 15, 8 และ6 สําหรับกรอบแผนปฏิบัติการฯ มีเน้ือหาสาระการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ-
สังคม และเศรษฐกิจ-สิ่งแวดล้อมรวมกันมีถึงร้อยละ 48 และจํานวนโครงการ/กิจกรรมด้านสังคมมี
ร้อยละ 33 เป็นการแสดงว่ากรอบแผนแม่บทฯ ให้มีเน้ือหาสาระการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสูง 

4.6.4 แผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,152,966,259 บาท ในจํานวนน้ีเป็นงบประมาณที่ใช้
สําหรับปี 2551-2552 จํานวน 633,592,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของงบประมาณรวม
ทั้งหมด แนวทางการพัฒนาด้านปัจจัยพ้ืนฐานได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงถึงร้อยละ 56 ของ
งบประมาณรวม รองลงมาเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับงบประมาณร้อยละ 29 ส่วนแนวทางการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีพ
ของเกษตรกร การพัฒนาสังคมและการตลาดและแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพียงร้อยละ 7,1 และ 6 ตามลําดับ เป็นการแสดงให้เห็นว่าแผนปฏิบัติการฯ ได้ให้
นํ้าหนักต่อการพัฒนาด้านปัจจัยพ้ืนฐาน และการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นสําคัญ ส่วนการพัฒนาด้านสังคมและการตลาดนั้นได้รับงบประมาณในปริมาณและสัดส่วนน้อย
มาก สําหรับกรอบแผนปฏิบัติการฯ มีเน้ือหาสาระการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ-สังคม และเศรษฐกิจ-
สิ่งแวดล้อมรวมกันมีถึงประมาณร้อยละ 65 เป็นการแสดงว่ากรอบแผนปฏิบัติการฯ ให้มีเน้ือหาสาระ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสูง ส่วนโครงการด้านสังคมได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนมากพอสมควร 
(ประมาณร้อยละ 20) โดยภาพรวมแล้วการดําเนินงานพัฒนาของโครงการขยายผลโครงการหลวงมีค่า
ดัชนีประสิทธิผลด้านผลผลิตและด้านการใช้งบประมาณเท่ากับ 101.05 และ 100.59 แสดงว่าการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงในช่วงปี 2551-2552 มีความสัมฤทธ์ิ
ผลทั้งด้านผลผลิตและด้านการใช้งบประมาณ สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนฯ 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญสรุปได้เป็น 14 ประเด็นได้แก่ งบประมาณด้านการ
พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานไม่เพียงพอ ปัญหาการขาดแคลนแหล่งนํ้าในการเกษตร  ปัญหาราคาผลผลิตไม่
แน่นอน/ผันผวน ปัญหาการรวมกลุ่มของเกษตรกร/กลุ่มขาดความเข้มแข็ง/ขาดความร่วมมือ กฎหมาย
ป่าไม้บางข้อไม่เอ้ืออํานวยต่อการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดทําแผนปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการประจําปียังไม่สามารถนําเอากิจกรรมและกรอบงบประมาณตามแผนแม่บทมาดําเนินงานได้
เท่าที่ควร ขาดการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารและการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรหรือผู้นําชุมชน การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ทําให้ขาดความต่อเน่ือง
ในงานพัฒนาในพื้นที่ การขาดแคลนบุคลากร/เจ้าหน้าที่เมื่อเทียบกับปริมาณงานในศูนย์ฯ ขนาดเล็ก 
และขาดระบบข้อมูลสําหรับการติดตามและประเมินผลที่ดี 
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4.6.5  การดําเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ตามแผนแม่บทโครงการ 
“รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) เพ่ือแก้ไขปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรป่าไม้ แหล่งนํ้า และดิน และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน และสร้างแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ในพ้ืนที่โครงการ โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งระดับส่วนกลาง และในพ้ืนที่ ด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน สรุปปัญหาจากการดําเนินงานในพ้ืนที่โครงการ “รักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” ได้แก่ 
ปัญหาด้านการตลาด โดยขาดระบบตลาดรองรับ ทําให้ประสบปัญหาภาวะต้นทุนการผลิตสูง ปัญหา
ระบบนํ้าเพ่ือการเกษตร การจัดการระบบส่งนํ้าไม่สามารถเข้าถึงได้ ในฤดูแล้งจึงปล่อยพ้ืนที่ว่างเปล่า
ไม่สามารถใช้พ้ืนที่ได้เต็มศักยภาพ ปัญหาไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินอาศัยและที่ดินทําการเกษตร ปัญหา
ความหนาแน่นของประชากร และการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าว ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อ
การบริโภคในครัวเรือน เน่ืองจากพ้ืนที่ปลูกข้าวมีจํากัด และขาดแคลนนํ้าในการเกษตร ปัญหาไม่
สามารถนํานํ้าตามธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ได้ ปัญหาการบุกรุกทําลายป่าที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาอพยพของแรงงานภาคเกษตร และปัญหาด้านการปฏิบัติงาน เช่น 
การประสานและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน การเดินทางไปยังพ้ืนที่ปฏิบัติงานมีความยากลําบาก 
และปัญหาด้านงบประมาณ 

4.6.6  การดําเนินงานติดตามผลงานการศึกษา ทดลองและวิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ (สํานักงาน กปร.,2549) พบว่า ที่ผ่านมา 
มีผลการศึกษาทดลองและวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 124 เรื่อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวพระราชดําริที่ได้
พระราชทานไว้ให้กับศูนย์เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานทั้งสิ้น โดยครอบคลุมทุกด้านของการ
พัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาการเกษตร(พืช) ด้านการพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน ด้านการพัฒนา
ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ด้านการพัฒนาปศุสัตว์และโคนม ด้านการพัฒนาป่าไม้ ด้านการพัฒนา
และอนุรักษ์สัตว์ป่า และด้านการพัฒนาแหล่งนํ้า โดยช่วงปี 2546-2548 มีผู้เข้ามีเย่ียมชมทั้งสิ้น 
85,255 คน แสดงว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เป็นสถานท่ีแหล่งรวบรวมสรรพวิชาการ 
การศึกษา ค้นคว้า ทดลองและสาธิตทางด้านเกษตรกรรม เป็นระบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว โดยมี
กิจกรรมการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและขยายผลสําเร็จสู่เกษตรกรและชุมชน เป็นต้นแบบของการ
บริหารจัดการที่เป็นการ “รวมศูนย์” โดยนําส่วนราชการที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงานมารวมกันไว้ และ
ร่วมกันดําเนินงานเพ่ือเป็นจุดบริการให้แก่ประชาชน สําหรับรูปแบบความสําเร็จ ได้แก่ ด้านการพัฒนา
แหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เป็นการพัฒนาลุ่มนํ้าขนาดเล็ก และการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
แหล่งนํ้าให้เพียงพอ และการฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนํ้าห้วยฮ่องไคร้ที่ประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรม และ
เป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการพัฒนาพ้ืนที่ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้น้ัน จนมีสภาพที่อุดม
สมบูรณ์ พ้ืนที่ดินมีศักยภาพที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ ได้อย่างย่ังยืน และ
ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของบริเวณต้นลําธาร มีโครงการที่เป็นจุดเด่นของศูนย์ฯ ได้แก่ การบริหารจัดการแบบ
บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ขาดแคลนนํ้า และการบริหารจัดการ (รายละเอียดในภาคผนวก ก.
2-9) ปัญหาที่พบในการบูรณาการ ได้แก่ งบประมาณจํากัด ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติมี
มาก การประสานระหว่างหน่วยงานยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน และการอบรมยังอยู่ในวงจํากัดเน่ืองจากเป็นกลุ่มเกษตรกลุ่มเดิม  
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4.6.7  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2547) ได้ศึกษาวิจัยสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนในพ้ืนที่สูงภาคเหนือตอนบน ในเขตช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 2 และ 3 ภายใต้แผน
แม่บทการพัฒนาเกษตรที่สูงในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างย่ังยืนไว้ 5 ด้าน ดังน้ี (1) การจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (2) การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูบูรณะและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (3) การพัฒนาการเกษตรและ
อาชีพนอกภาคการเกษตร (4) การพัฒนาคน ชุมชน การศึกษาและสาธารณสุข และ (5) การพัฒนา
ด้านการตลาด การแปรรูป และการสร้างเครือข่ายความเช่ือมโยง เน้นแผนงานการพัฒนาด้าน
การตลาดและการแปรรูป (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.2-9) 

4.6.8 แผนพัฒนาทรัพยากรที่ดิน (ปี 2550 – 2554) ประเด็นยุทธศาสตร์เก่ียวกับการสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกษตรกร เครือข่ายการพัฒนาท่ีดิน เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้ที่ดิน การถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.6.9 โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ (พ.ศ. 2551-2554) จัดต้ังและ
สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ 
ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิสนับสนุนให้ทุนดําเนินงาน มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี สนับสนุนส่งเสริมและให้ความ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา แก่องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับมิติการ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงส่งผลต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดการความรู้ตามแนวพระราชดําริโดยประสาน
ความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา โครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการ
หลวง โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจเพ่ือให้เกิดคลังความรู้ การยกระดับความรู้ 
การต่อยอดชุดความรู้ใหม่ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในและนอกระบบ ตลอดจนการขยายผล
เช่ือมโยงสู่การนําไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง 

4.6.10 แผนแม่บทโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-2554) มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมในการบูรณการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกันใช้เทคโนโลยีหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน เพ่ือ
สนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและนํ้า และการใช้ในด้านอ่ืนๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ รณรงค์การใช้หญ้า
แฝก โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่มาปรับใช้อย่างเหมาะสม โดยให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน พัฒนาภูมิปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ดินและนํ้า หาแนวทางใน
การบริหารจัดการใช้หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า เพ่ือเพ่ือการสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด ดําเนินงานภายใต้แผนแม่บท 4 ด้าน (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.2-9) ได้แก่ 
การศึกษาวิจัย สนับสนุนงานศึกษาวิจัย แผนการจัดการองค์ความรู้ ประมวลองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละ
หน่วยงานมาพัฒนาให้เกิดเป็นกระบวนการจัดการองค์ความรู้ การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ สนับสนุน
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ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีบทบาทในการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอย่างย่ังยืน และแผนการบริหาร
จัดการ กําหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่จะต้องฟ้ืนฟู พ้ืนที่การชะล้างพังทลายรุนแรง 

4.6.11  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดําริในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ (1) 
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยแบแล อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (2) สถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยอมพาย อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (3) สถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริบ้านนาเกียน อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

4.6.12  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการดําเนินงานปัจจุบันราษฎรมีจิตสํานึกรักป่า และปลูกต้นไม้ โดยจะขอรับกล้าไม้
ที่โครงการฯ ทุกปีจํานวนมากข้ึน เพ่ือปลูกในพ้ืนที่หัวไร่ปลายนา พ้ืนที่ ป่าสาธารณะ ป่าชุมชน ป่าใช้สอย 
โดยราษฎรมุ่งหวังว่าในอนาคตจะมีไม้ใช้ ไม่รบกวนพ้ืนที่ป่า ให้เป็นแหล่งต้นน้ําลําธารต่อไป 

4.6.13  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริบ้านแม่ตุงติง อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
(พัฒนาคุณภาพชีวิต) โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริบ้านแม่ตุงติง เป็นแหล่งสาธิตและ
ถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ป่าไม้ ที่น่ีจึงเปรียบเสมือนแหล่งอาหารขนาดใหญ่ของ
ชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นแหล่งจ้างงาน ซึ่งนอกจากราษฎรจะมีรายได้แล้ว ยังนําความรู้กลับไป
ทําเองในพ้ืนที่ของตน จึงเป็นโครงการพระราชดําริหน่ึง ที่สําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ราษฎรให้ดีขึ้น 

4.6.14  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์เพ่ือให้
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสม และให้เกิดผลผลิตสูงสุด เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร
แผนใหม่ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่ราษฎรเป้าหมาย เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้
สมบูรณ์ดังเดิมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณภูพยัคฆ์ โดยให้ราษฎรมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้เกษตรปลอดสารพิษ การเกษตรแบบครบวงจรท้ังด้านการผลิต การแปรรูป และการจําหน่าย 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต ช่วยให้ราษฎรในพ้ืนที่เป้าหมาย มีงานทําก่อให้เกิดรายได้ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมท้ังจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน ป้องกันและสกัดก้ันการแพร่ระบาดยาเสพติด 
ตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง 

4.6.15  โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ตําบลภูคา อําเภอปัว 
จังหวัดน่าน เน้นการทํานาขั้นบันได ลดการใช้พ้ืนที่ป่า” ป่าต้นนํ้าถูกชุมชนร่วมกันฟ้ืนฟูกําหนดให้เป็น
แหล่งต้นนํ้าสําหรับกักเก็บและส่งเข้าสู่แปลงนาที่ขยายเพ่ิมขึ้น ทําให้ได้ข้าวเพ่ิมขึ้นได้ป่าเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ย่ังยืน เน่ืองจากปัญหาการแผ้วถางป่า เพ่ือทําไร่หมุนเวียนเพ่ือยังชีพบริเวณป่าต้นนํ้า (นํ้า
ปัว) โดยเฉพาะการขาดแคลนข้าวสําหรับบริโภคท้ังปี แนวพระราชดําริที่จะแก้ไขปัญหาข้าวไม่เพียงพอ
ต่อการบริโภคท้ังปี ด้วยการส่งเสริมการทํานาขั้นบันได 

4.6.16  สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บ้านป่าคา จ.กําแพงเพชร มีเน้ือที่ 1,340 ไร่ 
มีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของงานส่งเสริมอาชีพ และการจ้างแรงงานในพ้ืนที่ ภารกิจ จัดทําผัง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน สนับสนุนปัจจัย และจัดทําแปลงเรียนรู้พ้ืนที่ขยายผลโครงการฯ มีดําเนินงาน 4 
ด้าน ได้แก่ แผนงานการพัฒนาสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง แผนงานส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานความมั่นคงและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนงาน
ปฏิบัติการจิตวิทยาในพ้ืนที่ 
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4.6.17  ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูง เน้นการดําเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดทําแผนการ
ผลิตของเกษตรกร ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบธนาคารชุมชนอาหารชุมชน และ
ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืน ต้นแบบวนเกษตร 

ส่วนโครงการศึกษาเพ่ือนํามาวางแผนการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและ 
ลุ่มนํ้าน่าน โดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินงาน ได้แก่ 

1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553) ได้
ศึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนที่สูงภาคเหนือ โดย
มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์สําคัญ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพ
ของคน และชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจบนฐานความรู้และฐานทรัพยากรผสมผสานกับนวัตกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสมดุลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถเอ้ืออํานวยให้คนอยู่
อาศัยร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีบูรณการร่วมกัน
บนพ้ืนฐานกระบวนการมีส่วนร่วม และได้มีข้อเสนอการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ระยะนําร่อง ช่วงปีที่ 1-5 ปี ของยุทธศาสตร์ 10 ปี ให้จัดทําแผนพัฒนาพ้ืนที่สูงในลักษณะ
แผนพัฒนาลุ่มนํ้าเป็นโครงการนําร่อง โดยจัดแผนปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการกิจกรรมของหน่วยงานใน
พ้ืนที่ลุ่มนํ้า เพ่ือพัฒนาเป็นต้นแบบในการเกื้อกูลกันของทรัพยากรในลุ่มนํ้า มีการใช้ประโยชน์และ
อนุรักษ์ร่วมกัน และขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ  

2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2532) เกิดจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ขอรับการสนับสนุน จากองค์การพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย  เพ่ือดําเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มนํ้าแม่แจ่ม (พ.ศ.2524-2532) 
และโครงการทดลองจัดการลุ่มนํ้าแม่สา การพัฒนาต้นแบบการจัดการลุ่มนํ้าระดับลุ่มนํ้าสาขาโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ลุ่มนํ้าแม่ปิงส่วนที่ 1 ลุ่มนํ้าแม่กวง ลุ่มนํ้าแม่ปิงส่วนที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ย่ังยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เกิดความตระหนักและมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษ และควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อม
ของชุมชนมีความสวยงามเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

3) กรมทรัพยากรน้ํา (2546) ได้ศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง ได้ข้อสรุปแผนกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาในลุ่มนํ้าปิงไว้ 6 ด้าน ดังน้ี การมี
ส่วนร่วม และกําหนดสิทธิของผู้ใช้นํ้า การบริหารจัดการแหล่งนํ้า การบรรเทาน้ําหลากท่วม การบรรเทา
ภัยแล้ง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรนํ้า การจัดการมลพิษทางนํ้า และด้านการวิจัยพัฒนาและ
สารสนเทศ 
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4) กรมทรัพยากรน้ํา (2548) ได้ศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่าน ได้ข้อสรุปแผนกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาในลุ่มนํ้าน่านไว้ 4 ด้าน ดังน้ี การ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การจัดการและพัฒนาแหล่งนํ้า การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการนํ้า และ
ด้านสิ่งแวดล้อม  

รายละเอียดตามภาคผนวก ก.2-9 แผนงานและโครงการที่สําคัญ 
 

 

4.7 ผลจากการใช้แผนพัฒนา นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนา นโยบาย ตลอดจนแผนงานที่เก่ียวข้องหรือพุ่งเป้าไปสู่พ้ืนที่เป้าหมายซึ่งเป็นพ้ืนที่สูง
ของประเทศ หากพิจารณาผลกระทบในเชิงบวก อาจแบ่งได้เป็นผลกระทบเชิงบวกในด้านเศรษฐกิจ 
โดยช้ีวัดจากโอกาสการได้รับการพัฒนาของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ที่ส่งผลให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพ
และมีรายได้เพ่ิมทั้งจากภาคการเกษตร ผ่านการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด ตลอดจนการ
ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร อาทิ การส่งเสริมรวมกลุ่มผลิต วิสาหกิจชุมชน ไปจนถึงการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ/วัฒนธรรม นโยบายหลายด้านได้ช่วยฟ้ืนฟูและส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่นของชาวเขา ซึ่ง
เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว 
เป็นต้น ทั้งน้ี ด้านผลกระทบต่อภาคเกษตร นโยบายที่ส่งเสริมเก่ียวกับงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร
บนพ้ืนที่สูง ยังได้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานการผลิตของคนบนพื้นที่สูง ให้
มีโอกาสและสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ซึ่งเกิดจากการได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมโดยใช้ต้นทุนตํ่า นอกจากน้ี โครงการตามพระราชดําริต่างๆ ได้ขยายผลให้ชุมชนหลายแห่ง 
รวมถึงชุมชนบนพ้ืนที่สูงได้น้อมนําแนวทางไปปรับใช้ตามบริบทของพ้ืนที่ อีกทั้งผลจากการพัฒนายังทํา
ให้โครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนบนพ้ืนที่สูงดีขึ้น การคมนาคมที่สะดวก ทําให้มีโอกาสในการเข้าถึงการ
บริการจากภาครัฐ และโอกาสในการประกอบอาชีพ 

ในเชิงผลกระทบทางสังคมและความมั่นคง อันเป็นผลจากโครงการตามพระราชดําริ (โดยเฉพาะ
โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง) และนโยบายต่างๆ ของภาครัฐได้ช่วยลดปัญหาด้านยาเสพ
ติด ผ่านการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่นหรือการทําไร่เลื่อนลอย ทําให้ลดพ้ืนที่การปลูกฝิ่นได้จาก
เดิมซึ่งมีพ้ืนที่กว่าแสนไร่ ลดลงเหลือเพียงประมาณ 1.4 พันไร่ในปี 2550 ในส่วนของนโยบายการ
สนับสนุนการศึกษาบนพ้ืนที่สูงทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ได้ช่วยให้ผู้อพยพที่มีความ
ต้องการได้รับสิทธิทางด้านการศึกษาเท่าเทียมกับคนไทย ทั้งน้ี โดยมีหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ
พอเพียง และการสํานึกความเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ อีกทั้งนโยบายยังช่วยให้อัตราการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรบนพ้ืนที่สูงลดลง แม้ว่าจะยังสูงกว่าอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรเฉล่ียทั้งประเทศก็ตาม 
ในด้านความมั่นคงสามารถดําเนินการเก่ียวกับการจัดต้ังถิ่นฐานถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าจะมี
ข้อจํากัดอันเกิดจากข้อกฎหมายการใช้ที่ดินบนพ้ืนที่สูง อาทิ พระราชบัญญัติต่างๆ รวมถึงมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า เป็นต้น แต่ก็สามารถดําเนินการได้คิดเป็น ร้อยละ 30 
ของทั้งหมด นอกจากน้ี หน่วยงานที่เก่ียวข้องยังมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้
สามารถช่วยเหลือตนเองผ่านการสร้างแกนนําและเครือข่ายในเรื่องต่างๆ ในชุมชน 

ในส่วนผลกระทบของนโยบายและแผนพัฒนาท่ีส่งผลต่อด้านทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า ใน
เชิงบวกได้ทําให้เกิดระบบการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่ช่วยลดการพังทลายของดิน เกิดการวิจัยและพัฒนา
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พ้ืนที่ต้นนํ้า หลายส่วนงานที่เก่ียวข้องได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่ลดการใช้สารเคมี ส่งเสริม
การผลิตและการจัดการแบบผสมผสาน เกิดการส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ซึ่ง
ได้ช่วยเพ่ิมความชุ่มช้ืนและป้องกันไฟป่า 

ด้านปัญหาและผลกระทบจากการใช้นโยบายหรือกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนรุกัษแ์ละ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในส่วนของที่ดินและป่าไม้ที่มีมากทั้งในรูปของพระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งชุมชนบนท่ีสูงที่อาศัยในเขตป่าสงวนและ
เขตอุทยานแห่งชาติได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนในสังคมอันเน่ืองมาจากการแย่งชิงทรัพยากร ดิน - นํ้า - ป่า 
กําลังกลายเป็นปัญหาทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น สาเหตุมาจากนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐที่
อยู่บนพ้ืนฐานวิธีคิดในการแยกคนออกจากป่า โดยรัฐใช้วิธีการอพยพคนออกจากป่า และขยายอํานาจ
จากการควบคุมการจัดการป่า โดยผ่านการออกกฎหมายฉบับต่าง ๆ เช่น พ.ร.บ. สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า 
ปี พ.ศ. 2503 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติปี พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. สงวนแห่งชาติ ปี 2507 นโยบาย  
กรมป่าไม้แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่ให้อํานาจเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้
ดูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในอดีตเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมน้อยมาก และแม้ว่า
ปัจจุบันจะเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดกฎหมายมากข้ึน 

ผลจากการพัฒนาพื้นที่สูง จากแผนพัฒนาและนโยบายที่เก่ียวข้อง แม้ว่าในภาพรวมจะ
ส่งผลในภาพบวก โดยเฉพาะในด้านสภาพเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ แต่จากการดําเนินการ
พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ปัญหาและผลกระทบในทางลบต่อสังคม
ส่วนรวมในหลายประเด็นก็ยังคงอยู่ (สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง, 2553) ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลมา
จากนโยบายของภาครัฐเอง ได้แก่ 

1) การบุกรุกพ้ืนที่ป่า เน่ืองจากความต้องการใช้พ้ืนที่ในการปลูกพืชเชิงเด่ียวเพ่ิมขึ้น ทําให้
ต้องบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าลําธาร พ้ืนที่ป่าภาคเหนือลดลงปีละร้อยละ 2.15  

2) คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  เช่น ดินเสื่อมโทรม  มลพิษทางนํ้า อุทกภัยและนํ้าท่วมขัง หมอก
ควันจากไฟป่าและการเผาเศษพืช ปัญหารุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก เป็นต้น 

3) ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร บริโภคและอุปโภค ภาวะขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้ง คุณภาพ
นํ้าตํ่า มีการปนเป้ือนของสารเคมีเกษตร ตะกอนดิน และจุลินทรีย์ 

4) ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนเก่ียวกับ
สิทธิที่ดิน ความขัดแย้งระหว่างชุมชนต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา  

5) ระบบเกษตรขาดความย่ังยืน  เน่ืองจากปริมาณนํ้าฝนเพ่ิมขึ้น จํานวนวันที่ฝนตกลดลง
เล็กน้อย อุณหภูมิสูงขึ้น และจํานวนวันที่มีอากาศร้อนเพ่ิมขึ้น เกิดการชะพังทลายของดิน ความอุดม
สมบูรณ์ของดินลดลง ภาวะเครียดจากความร้อน ผลผลิตตกตํ่า  มีการใช้สารเคมีเกษตรจํานวนมาก 
ทําให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

6) ภาวะเส่ียงของการตลาด สินค้าเกษตรคุณภาพตํ่าและขาดความสม่ําเสมอ ต้นทุนการ
ผลิตสูง เส้นทางคมนาคมขนส่งไม่เอ้ืออํานวย พ่อค้าคนกลางรับซื้อในราคาตํ่า และไม่แน่นอน  

7) การลักลอบปลูกฝิ่น ในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ปลูกฝิ่นซ้ําซาก เน่ืองจากมีแรงจูงใจด้านการตลาด และราคา มีแหล่งทุนและเทคโนโลยีจาก
ภายนอกสนับสนุน  
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8) ความเหลื่อมล้ําทางสังคม การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้
นโยบายรัฐบาลยังไม่ชัดเจนเก่ียวกับสิทธิในที่ดินและสิทธิความเป็นไทย ทําให้ขาดโอกาสเข้าถึงเงินทุน 
ความรู้ และบริการของรัฐ  

9) ความยากจน ขาดแคลนที่ดินทํากิน ขาดศักยภาพการแข่งขันในตลาด ขาดความรู้และ
ทักษะการประกอบอาชีพ และมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ค่าเล่าเรียนบุตร  

10) การอพยพเข้าสู่เมือง ปัจจัยดึงดูดอันเกิดจากความต้องการความม่ันคงและสะดวกสบาย
ในชีวิต ความต้องการเคร่ืองอุปโภคบริโภค เกิดการเลียนแบบการใช้ชีวิตในเมือง  

11) โครงสร้างของครอบครัวและชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลง สังคมของชุมชนชาวเขาเปิดสู่
ภายนอกมากขึ้น ทําให้ล่อแหลมต่อปัญหาเยาวชน การขาดจิตสํานึกการแพร่ระบาดของยาเสพติด โรค
เอดส์ ฯลฯ ขาดการสืบทอดวัฒนธรรม  

12) ต้องการนโยบายพัฒนาอย่างสมดุล การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
เชิงลุ่มนํ้า ทําให้ขาดสมดุลของการพัฒนาชุมชนที่อยู่ต้นนํ้า กลางนํ้าและปลายน้ํา นโยบาย ข้อกฎหมาย 
และกฎระเบียบยังขาดเอกภาพ และขาดความเช่ือมโยงไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ และฐานข้อมูลพ้ืนที่สูงยัง
กระจัดกระจาย และขาดการนํามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

ปัญหาเก่ียวกับการใช้กฎหมาย เน่ืองจากข้อกฎหมายที่มีมาก มักทําให้เกิดการตีความที่
ขัดแย้งกันมากของคนในสังคม โดยเฉพาะการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ โดยชุมชน
ที่อยู่บริเวณที่ใกล้กับพ้ืนที่ป่าไม้มักขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มี
ความพยายามของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการประกาศพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์โดยเฉพาะให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
เพ่ิม ทั้งที่พ้ืนที่บางแห่งไม่มีความเหมาะสมในการจัดต้ังเป็นอุทยานแห่งชาติ ทั้งน้ี เพ่ือใช้กฎหมาย
อุทยานแห่งชาติที่มีมาตรการลงโทษผู้บุกรุกรุนแรงกว่ากฎหมายป่าสงวน หรือมีความพยายามของ
สถาบันหรือองค์กรท้องถิ่นของประชาชนในท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชายป่ารีบนําป้ายไปติดในพ้ืนที่ป่าใกล้
หมู่บ้าน เพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชน ทั้งน้ี คาดว่าเมื่อกฎหมายป่าชุมชนถูกประกาศใช้จะทําให้
ชุมชนของตนได้รับสิทธิประโยชน์ ทําให้เกิดความสับสนและแย่งชิงพ้ืนที่ป่าไม้ระหว่างเจ้าที่ของรัฐกับ
ชุมชนท้องถิ่น หรือระหว่างชุมชนต่างหมู่บ้าน เพ่ือความยุติธรรมในสังคมไทยโดยรวม จึงมีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่ต้องพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย โดยเฉพาะกฎหมายที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พรชัย ปรีชาปัญญา, 2547) นอกจากจะเห็นภาพความขัดแย้งระหว่างชุมชนต่อชุมชนยัง
มีความขัดแย้งระหว่างรัฐอันเกิดจากหน่วยงานรัฐท้องถิ่นกับชนบนพ้ืนที่สูง เช่น ในเขตอําเภอจอมทอง
เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองเกิดจากนโยบายการขยายเขตป่าอนุรักษ์ของรัฐที่เตรียมอพยพชาวเขาออกจากป่า 
มีการจัดต้ังหน่วยพิทักษ์ป่าและหน่วยจัดการต้นนํ้าขึ้นหลายแห่งในเขตจอมทองและเจ้าหน้าที่
ลาดตระเวนในป่าควบคุมการล่าสัตว์ การใช้ไม้และเก็บของป่า (พฤกษ์ เถาถวิล, 2544)  

กรณีตัวอย่าง “ปัญหาการขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้” ในลุ่มนํ้าแม่เต๊ียะ 
อําเภอจอมทอง เดิมถูกประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติพร้อมกับป่าบนดอยอินทนนท์ ในปี พ.ศ.2502 
และประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติจอมทองในปี พ.ศ. 2515 เพ่ือให้กรมป่าไม้สามารถควบคุมดูแล
และอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าเป็นการบริหารจัดการป่าไม้ที่มีอยู่อย่างเข้มแข็ง และถูกต้อง ต่อมาในปี พ.ศ.2538 
ได้มีการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติออบหลวง ได้นํามาซึ่งปัญหาพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงทับ
พ้ืนที่ทํากินของชาวบ้านที่อยู่อาศัยบนพ้ืนที่ป่า เป็นเหตุผลทําให้เกิดข้อขัดแย้งกันระหว่างชาวบ้านกับ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ (วราพร พรมเสน และคณะ, 2547) ทําให้เกษตรกรบนประสบปัญหา เริ่มมีการ



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 

 

4-74 

 
 

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ชุมชนแบบเดิมๆ เป็นการประกอบอาชีพทางการเกษตรเชิงพาณิชย์มากขึ้น ทําให้
เกษตรกรบนที่สูงต้องผลิตหรือปลูกพืชเพ่ือหารายได้ให้พอกับการบริโภค และความต้องการของตลาด
เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีทางเลือกในการผลิตพืชอย่างอ่ืน ในขณะท่ีเง่ือนไขการเข้าถึงและการใช้
ที่ดินบนที่สูงยากและมีปัญหา เน่ืองจากประชากรเพ่ิมขึ้นและรัฐได้กําหนดเขตป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม ทําให้
เกษตรกรต้องใช้ที่ดินที่มีอยู่อย่างจํากัดโดยผลิตพืชที่มีช่วงระยะอายุสั้นเป็นเชิงพาณิชย์อย่างเข้มข้นเพ่ือ
ส่งให้กับตลาด พ่อค้า นายทุน การปลูกพืชซ้ํากันหลายคร้ัง และเร่งเพ่ิมผลผลิตโดยการพ่ึงวิธีการแบบ
ใหม่ เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันโรคและแมลง ผลทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินเสื่อมโทรมลง 

กรณีตัวอย่าง “ปัญหากฎหมายสิ่งแวดล้อม” เป็นจากตัวอย่างปัญหาสําคัญประการหน่ึง
ของการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมก็คือ การที่กฎหมายฉบับต่างๆ กําหนดความรับผิดชอบในการ
ควบคุมมลพิษ ไว้กับหลายหน่วยงาน และมักจะไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการ
บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในบางครั้งทําให้เกิดปัญหาการแย่งกันบังคับใช้กฎหมาย 
หรือเก่ียงกันใช้กฎหมาย เช่น การรุกล้ํา ลักลอบใช้นํ้า และการปล่อยนํ้าเสียลงในคลองชลประทานที่
อยู่ในเขตเทศบาล เมื่อเกิดปัญหาความไม่แน่ใจ ก็ย่อมเป็นข้ออ้างแก่หน่วยงานอ่ืนๆ ในการปัดความ
รับผิดชอบ และผลท่ีสุดจึงไม่มีใครเข้ามารับผิดชอบและแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ปัญหาทํานองน้ี
สามารถแก้ไขได้ หากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเห็นความสําคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีการ
ประสานงานกัน พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ได้พยายามแก้ไขปัญหานี้
ในระดับหน่ึง ด้วยการสร้างความเป็นเอกภาพในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดีเป็นที่น่า
สังเกตว่า เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ในปัจจุบันก็ได้แก่  
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ หัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ ผู้อํานวยการเขต และหัวหน้า
สํานักงานเขต 28 ซึ่งตามความเป็นจริง บุคคลเหล่าน้ีก็มีอํานาจหน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมตาม
กฎหมายฉบับต่างๆ อยู่แล้ว จึงได้แต่หวังว่า การกําหนดอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานเหล่าน้ีอย่าง
ชัดเจนมากขึ้นใน พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม จะช่วยกระตุ้นให้มีการใช้อํานาจในการสอดส่องดูแลมากขึ้น
ต่อไป 

กรณีตัวอย่าง “ปัญหากฎหมายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน” ปัญหาด้านความขัดแย้งหรือ
ข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นในภาคเหนือมักเกิดในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายทับพ้ืนที่อยู่อาศัยและที่ทํากิน
ของราษฎร นอกจากน้ีพ้ืนที่นอกเขตป่าบางแห่ง เช่น พ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร ยังขาดความ
ชัดเจนในการดําเนินการจัดการพ้ืนที่และการออกเอกสารสิทธ์ิ ทําให้เมื่อมีการประกาศแนวนโยบายใน
การจัดการที่ดิน โดยให้สิทธ์ิเป็นเอกสารสิทธ์ิ ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน มีการขายสิทธ์ิ
การใช้ประโยชน์ที่ดินแก่นายทุน และอ้างสิทธ์ิในการนําไปออกเอกสารสิทธ์ิโฉนดในภายหลัง 

กรณีตัวอย่าง “ปัญหากฎหมายด้านทรัพยากรน้ํา” เมื่อพิจารณาถึงองค์กรที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับทรัพยากรนํ้าทั้งหมดก่อนที่จะมีการปฏิรูประบบราชการคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2545 พบว่ามี
กระทรวง ทบวง กรมจํานวนมากที่เก่ียวข้องในเรื่องน้ี จึงทําให้การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในอดีต
เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ต่อมาจึงได้มีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีต้ังคณะกรรมการทรัพยากร
นํ้าแห่งชาติเพ่ือทําหน้าที่ประสานงานและเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรนํ้าเพ่ือให้หน่วยงาน
ทั้งหลายดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน แต่การดําเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวก็ไม่ประสบ
ความสําเร็จเน่ืองจากว่า กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ยังคงดําเนินโครงการและแผนงานตามที่กฎหมาย
(พระราชบัญญัติ) ของตนให้อํานาจ แม้ว่าระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวยังคงให้มีคณะกรรมการ
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ทรัพยากรน้ําแห่งชาติเป็นองค์กรสูงสุดด้านนํ้า และได้มีการต้ังคณะกรรมการลุ่มนํ้าเพ่ือให้ช่วยดูแล
รับผิดชอบทรัพยากรนํ้าในแต่ละลุ่มนํ้า แต่การดําเนินงานของคณะกรรมการเหล่าน้ีก็ยังคงประสบกับ
ปัญหาต่างๆ เช่นเดียวกับก่อนมีการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 ด้วยเหตุน้ีจึงไม่สามารถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าได้อย่างเป็น
ระบบและเหมาะสม เน่ืองจากการขาดกฎหมายแม่บทในเรื่องน้ี 

นอกจากน้ี นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการขยายกําลังการผลิตเพ่ือการส่งออก การ
ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเชิงพาณิชย์ การทําการเกษตรแบบเข้มข้นขณะที่รัฐทําการควบคุมและจัดการ
ทรัพยากรแบบรวมศูนย์อํานาจทําให้เกิดปัญหาในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรระหว่างกลุ่มคนต่างๆ 
ในสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับพ้ืนที่ภาพความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน หรือระหว่างคนพ้ืนที่
ราบที่อยู่ปลายนํ้ากับกลุ่มชนบทพ้ืนที่สูงที่อยู่ต้นนํ้า เช่น กรณีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่สอย อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ จากการที่ชาวบ้านพ้ืนราบอ้างว่ากลุ่มชนบนพ้ืนที่สูงเป็นผู้ทําลายแหล่งต้นนํ้าลําธาร
และดึงนํ้าไปใช้ในการปลูกพืชพาณิชย์มากเกินไป ทําให้คนพ้ืนราบขาดแคลนนํ้าในการผลิตทั้งอุปโภค
และบริโภค ในกรณีหมู่บ้านแม่มะลอ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เกิดความขัดแย้งระหว่างชาว
กะเหร่ียงที่อาศัยอยู่บริเวณต้นนํ้าถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทําลายต้นนํ้าลําธาร ถึงขั้นยกกําลังคนปิด
ทางเข้าออกของหมู่บ้าน หรือในกรณีที่กลุ่มคนพื้นราบภายใต้การรวมตัวในช่ือ “ชมรมอนุรักษ์ต้นนํ้า
และสิ่งแวดล้อมอําเภอจอมทอง” ได้เข้าไปขับไล่ชาวกะเหร่ียงที่บ้านขุนแตะ ตําบลดอยแก้ว อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ออกจากพ้ืนที่ป่าและทําการล้อมรั้วพ้ืนที่ทํากินของชุมชนบนพ้ืนที่สูงบ้าน
ป่ากล้วย 

4.8 แผนการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่านในระยะต่อไป 

แผนการดําเนินงานพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านในระยะต่อไปของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ส่วนใหญ่จะเป็นการดําเนินงานระยะปานกลาง มีระยะเวลาการดําเนินงาน 5 ปี โดยมีการ
วางแผนกรอบงบประมาณโครงการ 

ระยะสั้น 

1) แผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบน
พื้นที่สูง ระยะ 3 ปี พ  .ศ . 2553-2555 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 683,998,075 บาท 
โดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 14 หน่วยงาน ดําเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้
และการเรียนรู้ การพัฒนาจากองค์ความรู้และการบริการของภาครัฐ และการบริหารจัดการ  

ระยะปานกลาง 

2) แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี พ  .ศ . 2555-2559 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 3,324,973,146 บาท โดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 21 หน่วยงาน ดําเนินงาน
ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การวิจัยเพ่ือปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนและตลาดเสรี การพัฒนาอาชีพและ
สร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์ การสื่อสาร และการตลาด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 
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3) แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี พ  .ศ . 2555-2559 ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น 2,253,739,717 บาท โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 14 หน่วยงาน 
ดําเนินงานภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแผ่นแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี พ  .ศ.
2555-2559 ดังกล่าวข้างต้น 

4) แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน ระยะ 4 ปี 
พ .ศ. 2553-2556 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,975,307,800 บาท โดยมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 14 หน่วยงาน ดําเนินงานภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาอาชีพและการตลาด การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม การพัฒนากระบวนการชุมชนเพ่ือแก้ปัญหา 
ยาเสพติด การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการและกํากับดูแล 
แผนแม่บท  

5) โครงการ "รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ระยะ 5 ปี พ  .ศ . 2555-2559 ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,414,346,035 บาท โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 19 หน่วยงาน 
ดําเนินงานภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตาม 
แนวเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวและ
ชุมชน การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน นํ้าและป่าไม้ การศึกษาวิจัยและการปฏิบัติงานสนับสนุน 

6) แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงภาคเหนือ ระยะ 5 ปี พ  .ศ . 2553-2557 
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ให้ดําเนินการตามกรอบงบประมาณ 
72,350,000 บาท ดําเนินงานภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ส่งเสริมการปลูกและการสร้างมูลค่าเพ่ิม การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการ 
และการดูแลข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7) โครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย (แผนปฏิบัติ
งาน 5 ปี และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2553-2557) เน้นความสําคัญด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาเพ่ือให้ทรัพยากรอยู่ในสภาพที่ดีและสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน โดยเน้นให้ประชาชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรเพ่ิมขึ้น 

ระยะยาว 

โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงภาคเหนือ 
ระยะ 10 ปี พ.ศ.2553-2562 เน้นให้เกิดความสมดุลในการสร้างรายได้ของชุมชน การพัฒนาความมั่นคง
ทางสังคม และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ซึ่งยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง 4 
ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย เสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจบนฐานความรู้และฐานทรัพยากร สร้างความสมดุลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สามารถเอื้ออํานวยให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้าง
ระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีบูรณการร่วมกันบนพื้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วม รายละเอียดตามภาคผนวก 
ก.2-9 (แผนงานและโครงการที่สําคัญ)  
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4.9 สรุปกรอบงบประมาณในการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่านในระยะ
ต่อไป  

การดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่สูงในระยะต่อไปมีการดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
โดยได้แบ่งเป็นระยะการดําเนินงานระยะสั้น มีกรอบงบประมาณประมาณร้อยละ 43ระยะปานกลาง  
(ร้อยละ 57) ส่วนแผนระยะยาวยังไม่มี รายละเอียดตามตารางที่ 4.2 และแผนภาพที่ 4.11 

เมื่อจําแนกกรอบงบประมาณตามยุทธศาสตร์ พบว่า ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 45  
รองลงมา ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 20 และด้านสังคม 
ร้อยละ 12 ส่วนด้านวิจัยยังมีกรอบงบประมาณสัดส่วนค่อนข้างน้อย ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
กรอบงบประมาณทั้งหมด รายละเอียดแผนภาพที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.2 สรุปกรอบงบประมาณในการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่านในระยะต่อไป  

แผนแม่บท / แผนปฏิบัติการ ระยะส้ัน 
(บาท) 

ระยะปานกลาง 
(บาท) 

ระยะยาว 
(บาท) 

(1) แผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการ
หลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ระยะ 3 
ปี พ .ศ. 2553-2555 

860,555,375 - - 

(2) แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  
ระยะ 5 ปี พ .ศ. 2555-2559 

2,315,450,136 3,773,520,829 - 

(3) แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง  
ระยะ 5 ปี พ .ศ. 2555-2559 

1,291,295,409 2,253,739,717 - 

(4) แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือ
แก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน  
ระยะ 4 ปี พ .ศ. 2553-2556 

1,539,719,840 1,961,657,800 - 

(5) โครงการ "รักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน"  
ระยะ 5 ปี พ .ศ. 2555-2559 

123,505,644 197,410,640 - 

(6) แผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ 
ระยะ 5 ปี พ .ศ. 2553-2557 

30,540,000 
 

82,240,000 
 

- 

(7) โครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทครองราชย์ 
60 ปี ฟ้ืนฟูปฐพีไทย (แผนปฏิบัติงาน 5 ปี และแผน
ปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2553-2557) 

- - - 

(8) โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ ระยะ 10 ปี 

- - - 
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แผนภาพที่ 4.11 สัดส่วนกรอบงบประมาณของแผนระยะต่างๆ   

 

แผนภาพที่ 4.12 สัดส่วนกรอบงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร์  

แผนระยะสัน้ 

แผนระยะกลาง 
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บทที่ 5 
ผลการศึกษา 

 

โครงการได้ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง โดยดําเนินการ 3 กระบวนการ 
ได้แก่ 1) ทบทวนฐานข้อมูลของชุมชน และการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้แทนชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และ 3) จัดประชุมกลุ่มย่อยและสัมมนาเพ่ือยกร่างแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง
และลุ่มนํ้าน่าน  

ลุ่มนํ้าปิง สัมภาษณ์ผู้แทนชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยดําเนินการใน 3 จังหวัด (เชียงใหม่ 
ลําพูน และตาก) จํานวน 96 ราย ส่วนลุ่มนํ้าน่านได้สัมภาษณ์ผู้แทนชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย โดย
ดําเนินการใน 2 จังหวัด (น่าน และพิษณุโลก) จํานวน 61 ราย โดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนชุมชน
ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครัวเรือน ที่มีสถานภาพเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ผู้แทนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น การศึกษาคร้ังน้ีได้จําแนกลักษณะชุมชนบนพ้ืนที่สูงออกเป็น 
4 ระบบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะชุมชนด้ังเดิม พบเห็นได้ทั่วไปในพ้ืนที่สูงมีลักษณะของชุมชนท่ี
แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดํารงชีพที่ไม่แตกต่างกันมาก ดังน้ัน เพ่ือให้
ทราบถึงลักษณะการดํารงชีพ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได้ให้คํานิยามของระบบชุมชน 4 
ลักษณะ ดังน้ี 

ชุมชนที่อาศัยการทาํนาเป็นหลกั ที่ต้ังของชุมชนมีระดับความสูง 500 - 1,000 เมตรเหนือ
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง เป็นชุมชนที่ปลูกขา้วนาดํา และปลูกข้าวไร่ ที่มลีักษณะการปลูกทั้งนาพ้ืนราบ
และนาขัน้บันไดตามไหล่เขา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ปลกูข้าวนาดํา 
ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลูกผัก  

ชุมชนที่มีพื้นฐานจากการปลูกฝิ่นและพื้นฐานจากการทําไร่เลื่อนลอย ที่ต้ังของชุมชนมี
ระดับความสูง 1,000 - 1,200 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง เป็นลักษณะชุมชนที่มีประเพณี
วัฒนธรรมด้ังเดิมที่ใช้ฝิ่นในครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าม้ง รวมถึงชนเผ่าอ่ืนๆ ที่มีการปลูกพืชเชิงการค้า 
พืชเงินสด มากกว่าไว้บริโภคในครัวเรือน ทําให้มีพ้ืนที่ถือครองค่อนข้างมาก ซึ่งในปัจจุบันหันมาปลูก
พืชผักและทําไร่ข้าวโพด และปลูกพืชในลักษณะไร่หมุนเวียน 

ชุมชนป่าเม่ียง เป็นลักษณะชุมชนไทยภาคเหนือที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูง ที่ผลิตชา/เมี่ยงไว้จําหน่าย
เป็นหลัก ที่ต้ังของชุมชนมีระดับความสูง 800 - 1,200 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 

ชุมชนยังชีพ เป็นลักษณะชุมชนตัวแทนบนพ้ืนที่สูงเป็นส่วนใหญ่ สภาพพ้ืนที่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร 
ซึ่งยังชีพด้วยการปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ และหาของป่า และส่วนใหญ่ออกไปรับจ้าง ที่ต้ังของชุมชน 
มีระดับความสูง 800-1,200 เมตร   

สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ีได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย
และร้อยละ โดยการแสดงผลค่าร้อยละมีข้อมูลบางส่วนที่ครัวเรือนมีการตอบมากกว่า 1 ข้อ ซึ่งเป็น
ข้อเท็จจริงของการดํารงชีพของครัวเรือน ทําให้ผลรวมมีค่ามากเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ข้อมูล
ระบบพืช การเลี้ยงสัตว์ อาชีพนอกภาคเกษตร และสาธารณูปโภคของครัวเรือน นอกจากน้ี การแสดงผล
ค่าร้อยละได้อธิบายผลรวมของประเด็นสําคัญก่อน และอธิบายร้อยละของส่วนประกอบหรือประเด็น
ย่อยที่เป็นสัดส่วนของประเด็นสําคัญ เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น พืชไร่เป็นระบบ
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พืชที่ปลูกมากที่สุด ร้อยละ 66 โดยมีชนิดพืชที่สําคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 34) ถั่วต่างๆ 
(ร้อยละ 18) มันสําปะหลัง (ร้อยละ 9) และมันฝรั่ง (ร้อยละ 5) ของครัวเรือนที่ปลูกพืชไร่ เป็นต้น 

 
5.1 ทบทวนฐานข้อมูลของชุมชน และการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิง 
5.1.1  บรบิทพืน้ทีลุ่่มน้าํปิง 

1)  ด้านกายภาพ 
(1) สภาพภูมิประเทศ 

ลุ่มนํ้าปิงต้ังอยู่ทางทิศเหนือของประเทศ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 34,659 
ตารางกิโลเมตร หรือ 21,661,862 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.70 ของพ้ืนที่ประเทศ ลุ่มนํ้ามีลักษณะลุ่มนํ้า
เรียวยาว วางตัวในแนวเหนือ – ใต้ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 45 ลิปดาเหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 18 
องศา 49 ลิปดา และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 98 องศา 05 ลิปดา ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 100 องศา 
09 ลิปดา ตะวันออก มีอาณาติดต่อกับลุ่มนํ้าอ่ืน ดังน้ี 

- ทิศเหนือ  ติดต่อกับลุ่มนํ้ากก และลุม่นํ้าสาละวิน 
- ทิศใต้  ติดต่อกับลุ่มนํ้าสะแกกรัง ลุ่มนํ้าแม่กลอง และลุ่มนํ้า 
  เจ้าพระยา 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับลุ่มนํ้าวัง และลุ่มนํ้ายม 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับลุ่มนํ้าสาละวิน 
ลุ่มนํ้าปิงครอบคลุมพ้ืนที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ตาก 

กําแพงเพชร นครสวรรค์ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตารางที่ 5.1) เมื่อพิจารณาพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตร
ในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง พบว่า มีพ้ืนที่อยู่ในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ตาก 
กําแพงเพชร และแม่ฮ่องสอน คิดเป็นร้อยละ 58.2 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิงทั้งหมด ดังภาพ 5.1 

 

ตารางที่ 5.1 ขอบเขตการปกครองที่ครอบคลุมลุ่มน้าํปงิ 

ลําดับ จังหวัด 
พ้ืนท่ีลุ่มน้ําปิง 

(ตร.กม.) 
พ้ืนท่ีสูงเกิน 500 เมตร 
ในลุ่มน้ําปิง (ตร.กม) 

ร้อยละของพ้ืนท่ีสูง
ในลุ่มน้ําปิง 

1 กําแพงเพชร 4,675.9 799.8 17.1 
2 เชียงใหม่  18,805.5 14,358.7 76.4 
3 ตาก 6,165.4 2,603.6 42.2 
4 นครสวรรค์ 409.3 0.0 0.0 
5 แม่ฮ่องสอน 123.6 99.2 80.3 
6 ลําพูน 4,479.3 2,312.3 51.6 

รวม 34,659.0 20,173.6 58.2 
 

ที่มา : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2551) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมป่าไม้  
และกรมพัฒนาท่ีดิน (2553) 

การแบง่พืน้ทีลุ่่มน้ําสาขาขอบเขตจังหวัด (รายละเอียดดังตารางภาคผนวก ก.1) 
โดยพ้ืนที่ลุม่นํ้าสาขาในเชียงใหม่มากที่สุด จํานวน 12 ลุ่มนํ้าสาขา รองลงมาคือ ลําพูน ตาก กําแพงเพชร 
แม่ฮ่องสอน ดังน้ี 
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1. จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา 12 ลุ่มนํ้าสาขา ได้แก่ นํ้าแม่แจ่มตอนล่าง  
นํ้าแม่แจ่มตอนบน นํ้าแม่ต่ืน แม่นํ้าปิงตอนบน แม่นํ้าปิงส่วนที่ 2 นํ้าแม่ปิงส่วนที่ 3 นํ้าแม่แตง นํ้าแม่งัด 
นํ้าแม่ริม นํ้าแม่กวง นํ้าแม่งาน นํ้าแม่กลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ 42 ตําบล 14 อําเภอ  

2. จังหวัดลําพูน มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา 3 ลุ่มนํ้าสาขา ได้แก่ แม่นํ้าปิงส่วนที่ 3  
นํ้าแม่กวง นํ้าแม่ลี้ ครอบคลุมพ้ืนที่ 13 ตําบล 4 อําเภอ 

3. จังหวัดตาก มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา 3 ลุ่มนํ้าสาขา ได้แก่ นํ้าแม่ต่ืน คลองวังเจ้า  
ห้วยแม่ท้อ ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 ตําบล 5 อําเภอ 

4. จังหวัดกาํแพงเพชร มีพ้ืนทีลุ่่มนํ้าสาขา 2 ลุ่มนํ้าสาขา ได้แก่ คลองวังเจ้า นํ้าปิง
ตอนล่าง ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 ตําบล 2 อําเภอ 

5. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่แจ่มตอนล่าง ครอบคลุมพ้ืนที่  
2 ตําบล 1 อําเภอ 

สภาพภูมิประเทศตอนบนของลุ่มนํ้าปิงเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ต้นกําเนิดของ  
แม่นํ้าปิงเกิดจากทิวเขาผีปันนํ้า ในเขตอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหลผ่านหุบเขาลงมาสู่ที่
ราบลุ่ม กว้างใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านจังหวัดลําพูน จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่าน
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วไหลลงทิศใต้ผ่านอําเภอฮอด ก่อนจะลงสู่อ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล 
ส่วนแม่นํ้าปิงตอนล่าง ใต้เขื่อนภูมิพลจะไหลผ่านที่ราบมาบรรจบกับแม่นํ้าวัง และไหลผ่านที่ราบกว้าง
ใหญ่ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร ก่อนจะไปบรรจบกับแม่นํ้ายมและแม่นํ้าน่าน รวมเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยา
ที่ปากนํ้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ ลํานํ้าสาขาที่สําคัญของแม่นํ้าปิง ได้แก่  

- นํ้าแม่งัด มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาแดนลาวทางตอนเหนือของลุ่มนํ้า ไหลมา
บรรจบกับแม่นํ้าปิงทางฝั่งซ้าย 

- นํ้าแม่แตง ไหลจากเทือกเขาแดนลาวลงมาบรรจบแม่นํ้าปิงทางฝั่งขวาแม่นํ้ากวง
ไหลมาบรรจบกับแม่นํ้าปิงทางฝั่งซ้ายที่จังหวัดลําพูน  

- แม่นํ้าลี้ ไหลจากอําเภอลี้ขึ้นไปทางทิศเหนือบรรจบแม่นํ้าปิงทาง ฝั่งซ้าย  
ที่อําเภอจอมทอง  

- นํ้าแม่แจ่ม ไหลจากเทือกเขาถนนธงชัยจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือของลุ่มนํ้าลง
มาบรรจบแม่นํ้าปิงทางฝั่งขวาที่อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

ลุ่มนํ้าปิง แบ่งออกเป็นลุ่มนํ้าสาขา 20 ลุ่มนํ้า ได้แก่ ปิงตอนบน แม่แตง แม่งัด  
แม่ริม ปิงส่วนที่ 2 แม่กวง แม่แจ่มตอนบน แม่แจ่มตอนล่าง แม่งาน ปิงส่วนที่ 3 แม่หาด แม่ลี้ แม่ต่ืน  
ปิงส่วนที่ 4 ห้วยแม่ท้อ คลองวังเจ้า คลองแม่ระกา คลองสวนหมาก และปิงตอนล่าง ซึ่งมีเพียงลุ่มนํ้า
สาขาคลองแม่ระกาเท่าน้ันที่ไม่มีพ้ืนที่สูง โดยพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าปิงส่วนที่ 3 มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามากที่สุด 
รองลงมาคือ แม่นํ้าปิงส่วนที่ 4 แม่นํ้าปิงตอนล่าง ส่วนพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาบนพ้ืนที่สูงมีลุ่มนํ้าสาขาแม่ต่ืน
มากที่สุด รองลงมาคือ แม่นํ้าปิงส่วนที่ 3 นํ้าแม่แจ่มตอนบน (รายละเอียดดังตารางภาคผนวก ก.3-1)   
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ภาพ 5.1 พ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าปิง 
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(2) ภูมิอากาศ 
ข้อมูลสถิติภูมิอากาศคํานวณด้วยวิธีความถี่สะสม (Cumulative probability) ที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 75% ต้ังแต่ปี 2525-2549 จํานวน 220 สถานี จากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน 
และโครงการหลวง แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิงมีอุณหภูมิต้ังแต่ 17.37 – 28.78 องศาเซลเซียส 
โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 23.10 องศาเซลเซียส มีปริมาณนํ้าฝนต้ังแต่ 710 – 2,640 มิลลิเมตร  
มีปริมาณนํ้าฝนทั้งปีเฉลี่ย 1,430.73 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้ําฝนในช่วงฤดูฝน 992 มิลลิเมตร 
และในช่วงฤดูแล้ง 131 มิลลิเมตร มีความช้ืนสัมพัทธ์ต้ังแต่ร้อยละ 68.5 - 78.3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
72.5 ความเร็วลมต้ังแต่ 0.6 - 3.0 น๊อต ความเร็วลมเฉลี่ย 1.7 น๊อต มีปริมาณการระเหยของนํ้า 
1,302 – 2,018 มิลลิเมตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1,619 มิลลิเมตรมีปริมาณการคายนํ้า 1,485–1,935 
มิลลิเมตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1,736 มิลลิเมตร (รายละเอียดดังตารางภาคผนวก ก.3-2)    

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปี 32.67°ซ ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาคลองสวนหมาก รองลงมา
คือ แม่นํ้าแม่แตง แม่นํ้าปิงส่วนที่ 2 ตามลําดับ ส่วนอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ียรายปี 14.91°ซ ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
แม่กลาง รองลงมาคือ นํ้าแม่หาด นํ้าแม่ลี้ ตามลําดับ และอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีตํ่าสุด 20.36°ซ ในพ้ืนที่
ลุ่มนํ้าแม่กลาง รองลงมาคือ นํ้าแม่ลี้ นํ้าแม่งาน ตามลําดับ อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีสูงสุด 26.63°ซ ใน
พ้ืนที่คลองสวนหมาก รองลงมาคือ แม่นํ้าปิงส่วนที่ 2 แม่นํ้าแม่แตง ตามลําดับ 

สําหรับพ้ืนที่สูงมีค่าปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,430.73 มิลลิเมตร ซึ่งมีปริมาณนํ้าฝน
เฉลี่ยมากกว่าพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่สูงมีความสําคัญต่อปริมาณนํ้าที่มีต่อลุ่มนํ้า 
ส่วนปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปีในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าปิงตอนล่าง 
มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปีมากที่สุด 1,790.31 มม. รองลงมาคือ นํ้าแม่งัด ห้วยแม่ท้อ ตามลําดับ 
และพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาคลองสวนหมาก มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยน้อยที่สุด 1,027.98 มม. รองลงมาคือ  
นํ้าแม่ริม แม่นํ้าแม่แตง ตามลําดับ 

โดยสรุปแล้วอุณหภูมิตํ่าสุด อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปี และอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี และ
ปริมาณนํ้าฝนทั้งปีเฉลี่ยในแต่ละลุ่มนํ้าสาขาของลุ่มนํ้าปิง จะเห็นว่าพ้ืนที่อุณหภูมิสูงสุดจะมีปริมาณ
นํ้าฝนน้อยที่สุด ได้แก่ คลองสวนหมาก นํ้าแม่ริม น้ําแม่แตง ตามลําดับ สําหรับพ้ืนที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 
27-29°ซ มีปริมาณนํ้าฝนมากที่สุด ได้แก่ แม่นํ้าปิงตอนล่าง นํ้าแม่งัด ห้วยแม่ท้อ ตามลําดับ 
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ภาพ 5.2 อุณหภูมิเฉลี่ยพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง 
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ภาพ 5.3  ปรมิาณนํ้าฝนทั้งปีเฉลี่ยพ้ืนที่ลุม่นํ้าปิง 
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5.1.2 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1) ประชากร  

  ภาพรวมของประชากรลุ่มนํ้าปิงมี 2,458,854 คน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 34,856 ตาราง
กิโลเมตรและความหนาแน่นของประชากรประมาณ 71 คนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนครัวเรือนมี
ทั้งหมด 750,330 ครัวเรือน ซึ่งมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.28 คนต่อครัวเรือน (กรมทรัพยากรนํ้า, 
2546) 

ประชากรพ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าปิงมีทั้งสิ้น 229,159 คน 57,791 ครัวเรือน มีค่าเฉล่ียจํานวน
ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน 48 ครัวเรือน 188 คนต่อหมู่บ้าน 3.97 คน/ครัวเรือน ซึ่งมีประชากรบนพ้ืนที่
สูงกว่า 500 เมตรจากระดับนํ้าทะเล 218,377 คน 54,656 ครัวเรือน มีค่าเฉล่ียจํานวนครัวเรือน
ต่อหมู่บ้าน 47 ครัวเรือน 189 คนต่อหมู่บ้าน และ 4 คนต่อครัวเรือน โดยประชากรมากท่ีสุดคือ  
นํ้าแม่ลี้ 26,857 คน รองลงมาคือ นํ้าแม่ต่ืน 25,373 คน จํานวนครัวเรือนนํ้าแม่ลี้ 7,049 
ครัวเรือนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นนํ้าแม่ปิงตอนบน 6,408 ครัวเรือน (ดังตารางภาคผนวก ก.3-14) 
โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง ร้อยละ57.55 ไทยพ้ืนราบ ร้อยละ 22.10 มูเซอ ร้อยละ 5.17 
ม้ง ร้อยละ 4.75 นอกจากน้ี ยังมี ลีซอ จีนฮ่อ ลัวะ ปะหร่อง อีก้อ ไทยใหญ่ (ภาคผนวก ก.3-15) 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง, 2552)   

  จากผลการศึกษาครั้งน้ีสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 63 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่ม
นํ้าปิง มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรือนของบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง เท่ากับ 5 คนต่อครัวเรือน ร้อยละ 
59 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง เป็นชนเผ่ากะเหร่ียง รองมาเป็นไทยพ้ืนราบ ร้อยละ 20  
และม้ง มูเซอ ลีซอ สัดส่วนรวมกันร้อยละ15  (แผนภาพที่ 5.1 และตารางภาคผนวก ก.3-16) ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นชุมชนที่มีพื้นฐานจากการปลูกฝิ่นและการทําไร่เลื่อนลอย มีจํานวนสมาชิกต่อครัวเรือน 
เท่ากับ 7 คนต่อครัวเรือน ในชุมชนเป็นกลุ่มชนเผ่าม้ง ส่วนลักษณะชุมชนอ่ืนๆ มีจํานวนเฉลี่ยจํานวน
สมาชิกต่อครัวเรือน 4-5 คน (ตารางภาคผนวก ก.3-17) 

สําหรับอายุของสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 35 อยู่ในช่วงอายุ 15-29 ปี รองลงมา 
ประชากรมีอายุตํ่ากว่า 15 ปี ร้อยละ 32 ส่วนกลุ่มประชากรกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วน
น้อยร้อยละ 6 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง จะเห็นได้ว่าประชากรในวัยเด็กและ
เยาวชนมีมากกว่าประชากรวัยกลางคนและผู้สูงอายุ (แผนภาพที่  5.2 และตารางภาคผนวก ก.3-18)  
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แผนภาพที่ 5.1  ร้อยละของครัวเรือนจําแนกตามกลุ่มชาติพันธ์ุบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง 

ที่มา : จากการสัมภาษณ์     
 

 

แผนภาพที่ 5.2  ร้อยละของประชากรจําแนกตามช่วงอายุบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง 
ที่มา : จากการสัมภาษณ์ 

 

2) ลักษณะทางสงัคม 
รูปแบบการต้ังถิ่นฐานในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง มีรูปแบบการต้ังถิ่นฐาน 2 ลักษณะ คือ 
(1) การต้ังถิ่นฐานในชุมชนเมืองและชุมชนบท ในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาและ

แอ่งที่ราบลุ่มนํ้าอันอุดมสมบูรณ์ ชุมชนล้วนต้ังอยู่บนฝั่งแม่นํ้าสายต่างๆ เช่น เมืองเชียงใหม่ต้ังอยู่ริมฝั่ง
ของลุ่มนํ้าปิง เมืองลําพูนต้ังอยู่ริมฝั่งของลุ่มนํ้ากวง ซึ่งเป็นลุ่มนํ้าสาขาของลุ่มนํ้าปิง นอกจากน้ี ยังมีการ
พัฒนาระบบชลประทานในเขตลุ่มนํ้าสาขาของลุ่มนํ้า ทําให้การต้ังถิ่นฐานในชนบทขยายตัวออกไป
อย่างกว้างขวาง และมีความหนาแน่นมากย่ิงขึ้น  

(2) การต้ังถิ่นฐานของชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งต้ังบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ กระจาย
อยู่ตามพ้ืนที่สูงบนภูเขาและลาดเขากระจายอยู่ในทั่วไปบนพ้ืนที่สูงเรียกว่า ชุมชนบนพ้ืนที่สูง ซึ่ง
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ประกอบด้วยชาวเขาที่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุด้ังเดิม ได้แก่ ลัวะ ถิ่น ขมุ และชาวเขากลุ่มที่อพยพเข้ามาภายหลัง 
ได้แก่ กะเหรี่ยง แม้ว ม้ง เย้า ลีซอ มูเซอ อีก้อหรืออาข่า ชาวเขาเหล่าน้ีมีวิถีชีวิตการทําเกษตรแบบไร่
เลื่อนลอย และไร่หมุนเวียน 
 จากผลการศึกษาครั้งน้ีลักษณะของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง ร้อยละ 34 ของ
ครัวเรือนเป้าหมายเป็นชุมชนยังชีพ ส่วนใหญ่อยู่ในนํ้าแม่ต่ืน นํ้าปิงตอนล่าง นํ้าลี้ นํ้าแม่งาน นํ้าแม่กวง 
นํ้าแม่แตง และน้ําปิงตอนบน ที่ต้ังของชุมชนมีระดับความสูง 800 - 1,200 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง ยกเว้นในลุ่มนํ้าลี้ ที่ต้ังของชุมชนต่ํากว่า 500 เมตร ซึ่งชุมชนลักษณะน้ีเป็นชุมชนที่อาศัย
ของกะเหร่ียง ร้อยละ 43 และมูเซอ ร้อยละ 23  ม้ง ร้อยละ 14 ไทยพ้ืนราบ ร้อยละ 11 และปะหล่อง 
ร้อยละ 9 ของครัวเรือนที่มีลักษณะชุมชนยังชีพ ตามลําดับ 

รองลงมาเป็นชุมชนที่อาศัยการทํานาเป็นหลัก ร้อยละ 24 ของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นชุมชนที่ปลูกข้าวเป็นพืชหลักทั้งเน้นไว้บริโภคและจําหน่าย อยู่ในลุ่มนํ้าสาขานํ้าแม่แจ่มตอนบน    
นํ้าปิงตอนบน นํ้าแม่แตง นํ้าแม่งัดและนํ้าแม่ต่ืน ที่ต้ังของชุมชนมีระดับความสูง 500 -1,000 เมตร
เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ยกเว้นในลุ่มนํ้าแม่แจ่มตอนบน ที่ต้ังของชุมชนสูงกว่า 1,000 เมตร
เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ส่วนใหญ่เป็นชุมชนท่ีอาศัยของชนเผ่ากะเหร่ียงร้อยละ 51 และไทย 
พ้ืนราบ 49 ของครัวเรือนที่มีลักษณะชุมชนที่อาศัยการทํานาเป็นหลัก   

ชุมชนที่มีพื้นฐานจากการปลูกฝิ่นและพื้นฐานจากการทําไร่เลื่อนลอย สัดส่วนร้อยละ 
23 ของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่อยู่ในนํ้าแจ่มตอนล่าง นํ้าปิงส่วนที่ 2  นํ้าปิงส่วนที่ 3 นํ้าแม่กลาง 
และคลองวังเจ้า ที่ต้ังของชุมชนมีระดับความสูง 1,000 เมตรขึ้นไปเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
ยกเว้นในลุ่มนํ้าคลองวังเจ้า ที่ต้ังของชุมชนตํ่ากว่า 500 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง เป็นที่อยู่
อาศัยของม้ง ร้อยละ 73 กะเหร่ียง ร้อยละ 27 ของครัวเรือนที่มีลักษณะชุมชนที่มีพ้ืนฐานจากการ
ปลูกฝิ่นและพ้ืนฐานจากการทําไร่เลื่อนลอย 

ชุมชนปา่เม่ียง มีสัดส่วนน้อยที่สุด ร้อยละ19 ของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่อยู่
ในนํ้าปิงตอนบน นํ้าแม่รมิ นํ้าแม่งัด และน้ําแม่กวง ที่ต้ังของชุมชนมีระดับความสูง 800 - 1,200 เมตร
เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่อาศัยของไทยพ้ืนราบ ร้อยละ 100 (แผนภาพที่ 5.3) 
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แผนภาพที่ 5.3 ร้อยละของลักษณะชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์

 

ด้านการศึกษา ร้อยละ 52 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง          
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ทั้งในการศึกษาในระบบและนอกระบบ รองลงมา จบช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น ส่วนการศึกษาต้ังแต่ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และอ่ืนๆ มีสัดส่วนน้อย ร้อยละ 13 
ตามลําดับ นอกจากน้ี มีครัวเรือนที่มีสมาชิกไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 21 และกําลังศึกษานอกระบบ 
ร้อยละ 8 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง (ตารางภาคผนวก.3-19)  

 

สิทธิการรักษาพยาบาล ร้อยละ 98 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง 
มีบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค รองลงมามีสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น ประกันชีวิต อสม.ฯลฯ ประกันสังคม    
ส่วนประชากรที่ไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลมีเพียงร้อยละ 2 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมาย
ในลุ่มนํ้าปิง 

สําหรับวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ได้แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ ได้แก่ การเลี้ยงผีขุนนํ้า การอนุรักษ์ป่าตามวิถีประเพณีด้ังเดิม ด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เป็น
งานหัตถกรรมในครัวเรือน และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และด้านการเกษตร 
ได้แก่ การเลี้ยงผีเพ่ือบวงสรวงให้ผลผลิตการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น  

 

3) ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
ภาพรวมเศรษฐกิจสังคมของลุ่มนํ้าปิง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการค้า ธุรกิจลงทุน 

และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการทําการเกษตรในพ้ืนที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขามีรายได้เฉลี่ย 12,278 
บาทต่อคนต่อปี ซึ่งรายได้เฉลี่ยลุ่มนํ้าปิงตอนบนมากกว่าลุ่มนํ้าปิงตอนล่าง โดยลุ่มนํ้าปิงตอนบนมี



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 

 

5-12 

 
 

รายได้เฉลี่ย 13,489 บาทต่อคนต่อปี ลุ่มนํ้าปิงตอนล่างมีรายได้เฉลี่ย 10,007 บาทต่อคนต่อปี  
(กรมทรัพยากรนํ้า, 2546) กล่าวได้ว่า ลุ่มนํ้าปิงมีความสําคัญต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมตลอดลุ่มนํ้า 
ต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า เห็นได้จากการประกอบอาชีพที่มีการทําธุรกิจลงทุนด้านการท่องเที่ยว โรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการนํานํ้าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้า ตลอดจนการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ซึ่งส่งผล
ต่อความเป็นอยู่รายได้ของผู้ที่ใช้ประโยชน์จากลุ่มนํ้าปิงตลอดลุ่มนํ้า 

 สําหรับระบบพืชที่ปลูกในลุ่มนํ้าปิงปัจจุบันส่วนใหญ่ ร้อยละ 66 ของครัวเรือนเป้าหมาย
ในลุ่มนํ้าปิงปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 34) ถั่วต่างๆ (ร้อยละ 18) มันสําปะหลัง 
(ร้อยละ 9) และมันฝรั่ง (ร้อยละ 5) ของครัวเรือนที่ปลูกพืชไร่ เน่ืองจากเป็นชุมชนที่มีพ้ืนฐานจากการ
ปลูกฝิ่นและพ้ืนฐานจากการทําไร่เลื่อนลอยและชุมชนยังชีพ 

การปลูกข้าว ร้อยละ 64 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง โดยแบ่งเป็นข้าวนาดํา 
ร้อยละ 38 และข้าวไร่ ร้อยละ 26 ของครัวเรือนที่ปลูกข้าว แสดงให้เห็นว่า การปลูกข้าวบนพ้ืนที่สูง
ในลุ่มนํ้าปิงยังเป็นพืชอาหารหลักที่สําคัญ โดยเฉพาะในชุมชนยังชีพ และชุมชนที่อาศัยการทํานาเป็นหลัก 
ส่วนในชุมชนป่าเมี่ยงมีสัดส่วนการปลูกน้อย เน่ืองจากพ้ืนที่ลาดชันและจํากัด 

ปลูกพืชผัก ร้อยละ 54 ได้แก่ กะหล่ําปลี  มะเขือเทศ ผักกาดขาว เป็นต้น ซึ่งในกลุ่ม
การปลูกผักน้ีส่วนใหญ่เป็นชุมชนท่ีมีพ้ืนฐานจากการปลูกฝิ่นและพ้ืนฐานจากการทําไร่เลื่อนลอย ไม้ผล 
ร้อยละ 24 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง ได้แก่ เสาวรส ลิ้นจี่ มะม่วง ลําไย ซึ่งในกลุ่มการปลูก
ไม้ผลส่วนใหญ่เป็นชุมชนป่าเมี่ยงที่มีการผสมผสานไม้ผล และชุมชนทํานาเป็นหลักที่มีพ้ืนที่ส่วนมาก 
และมีการปลูกกาแฟ ร้อยละ 14 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง อยู่ในลุ่มนํ้าสาขา นํ้าแม่แตง  
นํ้าปิงตอนบน นํ้าแม่งัด นํ้าแม่กวง และน้ําแม่ต่ืน ส่วนชา/เม่ียง ร้อยละ 14 อยู่ในลุ่มนํ้าสาขา น้ําแม่ริม 
นํ้าปิงตอนบน นํ้าแม่งัด และน้ําแม่กวง ซึ่งส่วนใหญ่ระบบการปลูกชาเมี่ยงในปัจจุบัน ได้ผสมผสานกับ
การปลูกกาแฟที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงาน รายละเอียดตามแผนภาพที่ 5.4  

 

 
แผนภาพที่ 5.4 ร้อยละการปลูกพืชของครัวเรือนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง 
ที่มา :  จากการสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ  :  ครัวเรือนตอบได้มากกว่า 1 ข้อ/ครัวเรือนปลูกพืชมากกว่า 1 ชนิด 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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สําหรับการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันเลี้ยงสัตว์ปีกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71 ของ
ครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง ได้แก่ ไก่และเป็ด รองลงมาเป็นสุกร ร้อยละ 57 สัตว์นํ้า ได้แก่ ปลาดุก 
ปลานิล กบ ร้อยละ 24 เลี้ยงโค ร้อยละ 22 และกระบือ ร้อยละ 14 ตามลําดับ รายละเอียดตาม
แผนภาพที่ 5.5  

 
แผนภาพที่ 5.5 ร้อยละการเลี้ยงสัตว์ของครัวเรือนบนพ้ืนที่สูงในลุม่นํ้าปิง 
ที่มา :  จากการสัมภาษณ ์
หมายเหตุ  :  ครัวเรือนตอบได้มากกว่า 1  ข้อ/เล้ียงสัตว์มากกว่า 1 ชนิด 

 

สําหรับอาชีพนอกภาคเกษตร ส่วนใหญ่ร้อยละ 59 ของครัวเรือนเป้าหมายใน 
ลุ่มนํ้าปิง ครัวเรือนรับจ้างทั่วไป รองลงมาเป็นการท่องเที่ยวภายในชุมชน ร้อยละ 23 และหัตถกรรม 
ร้อยละ 18  ได้แก่ ทอผ้า เครื่องเงิน ตีมีด และจักสาน ตามลําดับ 

 
แผนภาพที่ 5.6 ร้อยละอาชีพนอกภาคเกษตรของครัวเรือนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง 
ท่ีมา :  จากการสัมภาษณ ์
หมายเหตุ  :  ครัวเรือนตอบได้มากกว่า 1  ข้อ/ประกอบอาชีพมากกว่า 1 กิจกรรม 

 

โค 
๒๒ % 

% 

% 
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  เมื่อจําแนกระบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบ่งตามลุ่มนํ้าสาขา พบว่า กลุ่มลุ่มนํ้า
สาขากลุ่มที่ 1 (ส่วนตอนบนของลุ่มนํ้าปิง) ประกอบด้วย ลุ่มนํ้าสาขา นํ้าแม่แตง นํ้าแม่ริม นํ้าปิง
ตอนบน นํ้าแม่งัด และนํ้าปิงส่วนที่ 2 ปลูกพืชไร่มากที่สุด (ร้อยละ 26) รองลงมาเป็นข้าว ไม้ผล  
พืชผัก ตามลําดับ และเลี้ยงสัตว์ปีก ร้อยละ 39 ของครัวเรือนเป้าหมายในกลุ่มลุ่มนํ้าสาขากลุ่มที่ 1 
รองลงมาเป็นเลี้ยงสุกร ส่วนเลี้ยงโค มีสัดส่วนน้อย ร้อยละ 9 

กลุ่มลุ่มนํ้าสาขากลุ่มที่ 2 (ส่วนตอนกลางของลุ่มนํ้าปิง) ประกอบด้วย ลุ่มนํ้าสาขา   
นํ้าแม่กวง นํ้าแจ่มตอนบน นํ้าแจ่มตอนล่าง นํ้าแม่กลาง และนํ้าแม่งาน (นํ้าขาน) ส่วนใหญ่ปลูกพืชผัก 
ร้อยละ 43 ของครัวเรือนเป้าหมายในกลุ่มลุ่มนํ้าสาขากลุ่มที่ 2 เน่ืองจากกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่มีพ้ืนฐานมา
จากการทําไร่เลื่อนลอย ซึ่งปัจจุบันหันมาปลูกผักมากขึ้น และเลี้ยงสัตว์ปีก ร้อยละ 40 ของครัวเรือน
เป้าหมายในกลุ่มลุ่มนํ้าสาขากลุ่มที่ 2 รองลงมาเป็นเลี้ยงสุกร ส่วนสัตว์นํ้า มีสัดส่วนน้อย ร้อยละ 2 

กลุ่มลุ่มนํ้าสาขากลุ่มที่ 3 (ส่วนตอนล่างของลุ่มนํ้าปิง) ประกอบด้วย ลุ่มนํ้าสาขา น้ํา
ปิงส่วนที่ 3 นํ้าแม่ต่ืน นํ้าปิงตอนล่าง นํ้าลี้ คลองวังเจ้า และห้วยแม่ท้อ ส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ ร้อยละ 
41 ของครัวเรือนเป้าหมายในกลุ่มลุ่มนํ้าสาขากลุ่มที่ 3 ในกลุ่มน้ีที่มีการปลูกพืชไร่กันมากเน่ืองจาก
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรอาศัยนํ้าฝน และมีปริมาณนํ้าฝนค่อนข้างน้อย รองลงมาเป็นข้าวและ
พืชผัก ตามลําดับ ส่วนเลี้ยงสัตว์ปีก ร้อยละ 31 ของครัวเรือนเป้าหมายในกลุ่มลุ่มนํ้าสาขากลุ่มที่ 3 
รองลงมาเป็นเลี้ยงสุกร สัตว์นํ้า ส่วนเล้ียงโคมีสัดส่วนน้อย ร้อยละ 9 (แผนภาพที่ 5.10) รายละเอียดระบบ
การปลูกพืช และอาชีพนอกภาคการเกษตร ในแต่ละลุ่มนํ้าสาขาของลุ่มนํ้าปิง (ตารางภาคผนวก.3-20) 

รายได้รวมเฉลี่ย 163,349 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยแบ่งเป็นรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 
129,440 บาทต่อครัวเรือนต่อปี รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 50,587 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
สําหรับแหล่งที่มาของรายได้นอกภาคเกษตร มาจากการรับจ้างภาคเกษตร และรับจ้างนอกภาคเกษตร 
(ตารางภาคผนวก.3-21,ก.3-22,ก.3-23)  

ค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 134,184 บาทต่อครัวเรือน โดยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
อุปโภคและบริโภคต่อครัวเรือนต่อปี มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 102,704 บาทต่อครัวเรือน เป็นค่าใช้จ่ายค่า
การศึกษาบุตรมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 31,740 บาทต่อครัวเรือนต่อปี) รองลงมาเป็นค่าผ่อนรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ มือถือ (ค่าเฉล่ีย 29,775 บาทต่อครัวเรือนต่อปี) ค่าอาหาร (ค่าเฉล่ีย 29,627 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี) ส่วนค่าใช้จ่ายด้านการเกษตร มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 57,953 บาทต่อครัวเรือนต่อปี 
รายละเอียดตารางภาคผนวก.3-24,ก.3-25,ก.3-26 และแผนภาพที่ 5.11 
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แผนภาพที่ 5.7 ร้อยละการปลูกพืชของครัวเรือนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง จําแนกตามกลุม่ลุ่มนํ้าสาขา 
ที่มา :  จากการสัมภาษณ ์

 
 
 

 

กลุ่มที่ 3 
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แผนภาพที่  5.8 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนจําแนกตามประเภทค่าใช้จ่ายบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์

เงินออมของครัวเรือนเกษตรกรต่อปีเฉลี่ย 46,162 บาท เป็นการฝากเงินในกลุ่ม
มากที่สุด เช่น กลุ่มในชุมชน ออมทรัพย์ สหกรณ์ เป็นต้น (เฉลี่ย 14,966 บาท/ครัวเรือน/ปี) 
รองลงมา ได้แก่ ธนาคาร/สหกรณ์ และเงินสด เมื่อจําแนกฝากเงินในกลุ่ม ร้อยละ 36 ของครัวเรือนที่
ฝากเงินในกลุ่ม ได้ฝากในรูปกลุ่มออมทรัพย์มากที่สุด (เฉลี่ย 10,157 บาท/ครัวเรือน/ปี) ส่วนในรูป
สหกรณ์ยังมีน้อย ร้อยละ 8 (เฉลี่ย 7,333 บาท/ครัวเรือน/ปี) (ตารางภาคผนวก.3-27,ก.3-28,ก.3-29)  

หน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรต่อปีเฉลี่ย 84,978บาท  ซึ่งครัวเรือนเกษตรกรมี
แนวโน้มของหน้ีสินเพ่ิมขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยปี 2552 มีหน้ีสินครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 68,404 
บาท มากกว่าปี 2550 ถึง 2 เท่า สําหรับแหล่งที่มาของหน้ีสิน ร้อยละ 67 ของครัวเรือนที่มีหน้ีสินใน
ลุ่มนํ้าปิง มาจากกองทุนเงินล้าน (เฉลี่ย 41,039 บาทต่อครัวเรือน) รองลงมา ได้แก่ ธนาคาร/สหกรณ์ 
และแหล่งอ่ืนๆ เช่น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. สปก. โครงการหลวง ส่วนแหล่งเงินกู้จาก
นายทุนมีน้อย ร้อยละ 9 ของครัวเรือนที่มีหน้ีสินในลุ่มนํ้า (ตารางภาคผนวก.3-30, ก.3-31 )  

 สาธารณูปโภคของครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 89 ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เป็นระบบไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง และไม่มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 11 ของครัวเรือนเป้าหมายใน
ลุ่มนํ้าปิง สําหรับแหล่งนํ้าชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง มีการใช้แหล่งนํ้าด่ืม นํ้าใช้และนํ้าเพ่ือ
การเกษตรมากกว่า 1 แหล่ง ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและการเอื้ออํานวยจากแหล่งนํ้าที่ได้รับ
พัฒนาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยแหล่งนํ้าด่ืม ร้อยละ 61 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง และ
แหล่งนํ้าใช้ ร้อยละ 83 ครัวเรือนใช้นํ้าประปาภูเขา/ประปาหมู่บ้าน ส่วนแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร ร้อยละ 

(บาท/ครัวเรือน/ปี) 
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78 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิงอาศัยนํ้าฝน สําหรับชลประทานบนพ้ืนที่สูงเพ่ือเป็นแหล่งนํ้า
อุปโภคบริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร มีสัดส่วนน้อยเพียงร้อยละ 5 และมีแนวโน้มของการซื้อนํ้า
อุปโภคบริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร (ตารางภาคผนวก ก.3-32,ก.3-33) สําหรับระบบติดต่อสื่อสาร 
ใช้มือถือ ร้อยละ 91 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง รองลงมา จดหมายติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 11 
โทรศัพท์บ้าน ร้อยละ 5 และอ่ืนๆ ร้อยละ 3 ได้แก่ โทรศัพท์สาธารณะ ติดต่อผ่านหน่วยงาน และผู้นํา
ชุมชน ตามลําดับ 

การถือครองที่ดินของครัวเรือนมีจํานวนที่ดินของครัวเรือนเฉลี่ย 3.97 แปลง โดย
จํานวนที่ดินของครัวเรือนเฉลี่ย 19.66 ไร่ และจํานวนไร่ต่อแปลงเฉลี่ย 4.74 ไร่ (ตารางภาคผนวก 
ก.3-34,ก.3-35,ก.3-36) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร้อยละ 39 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง 
ครัวเรือนเกษตรกรใช้ทําไร่เฉลี่ย 5.17 ไร่ต่อครัวเรือน รองลงมาทําสวน และทํานา ส่วนพ้ืนที่เพ่ือการ
เลี้ยงสัตว์และประมง มีสัดส่วนน้อย ร้อยละ 2 เฉลี่ย 1.70 ไร่ต่อครัวเรือน สําหรับเอกสารสิทธิ์ทํากิน 
ร้อยละ 64 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง ครัวเรือนเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธ์ิ รองลงมามีเอกสาร
ใบ สค. 1 และเอกสาร ส.ท.ก. (หนังสือสิทธิทํากินในเขตป่าไม้ ซึ่งทางกรมป่าไม้เป็นผู้ออกให้) ส่วนเอกสาร
โฉนดและ นส.3 มีสัดส่วนน้อย ร้อยละ 8 เฉลี่ย 5 ไร่ต่อครัวเรือน (ตารางภาคผนวก.3-37)  

เมื่อจําแนกตามลักษณะชุมชน พบว่า ชุมชนที่อาศัยการทํานาเป็นหลัก มีจํานวนที่ดิน
ถือครองเฉลี่ยมากที่สุด 23 ไร่ต่อครัวเรือน และมีจํานวนที่ดินถือครองเฉล่ียมากที่สุด 5.18 ไร่ต่อแปลง 
ส่วนชุมชนที่ยังชีพ มีจํานวนที่ดินถือครองเฉล่ียน้อยสุด 17 ไร่ต่อครัวเรือน และจํานวนที่ดินถือครอง
เฉลี่ยน้อยสุด 4 ไร่ต่อแปลง  

จากผลการศึกษาจะพบว่า สภาพเศรษฐกิจและสังคมของลุ่มนํ้าปิงเมื่อเปรียบเทียบ
กับสภาพเศรษฐกิจของลุ่มนํ้าปิงบนพ้ืนที่สูงแล้ว มีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน โดยในภาพรวมของ
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิงมีการประกอบอาชีพธุรกิจลงทุนเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้มีรายได้มากกว่าบนพ้ืนที่สูงที่ไม่
สามารถเลือกประกอบอาชีพได้ จึงมีรายได้ต่อครัวเรือนน้อยมาก อยู่ในฐานะยากจน และยังขาดแหล่ง
เงินทุน หน่วยงานเข้ามาสนับสนุน เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ที่ห่างไกลและทุรกันดาร ทําให้สภาพความ
เป็นอยู่ของชุมชนบนพ้ืนที่สูงไม่ดี จึงเกิดการอพยพเข้ามาเป็นแรงงานในเมืองเพ่ือหารายได้เพ่ือยังชีพ 

 

5.1.3 ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ทรพัยากรดนิ 
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิงสามารถจําแนกชนิดดินตามความเหมาะสมของการปลูกพืชออกได้เป็น 

4 ประเภท ได้แก่ 1) ดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกข้าว และพืชชนิดอ่ืนๆ ร้อยละ 23.45  2) ดินที่
เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ผล-ไม้ยืนต้น (ไม่เหมาะสําหรับการปลูกข้าว) ร้อยละ 
13.55 3) ดินที่ไม่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชชนิดใดเลย (ต้องได้รับการปรับปรุงก่อน จึงจะปลูกพืช
บางชนิดได้) ร้อยละ 59.84 และ 4) พ้ืนที่แหล่งนํ้าและเหมืองแร่ ร้อยละ 3.14 

2) ทรพัยากรน้ํา 
ลุ่มนํ้าปิงมีปริมาณนํ้าท่าตามธรรมชาติทั้งปีเฉลี่ย 5,887.90 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ

มีปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่รับนํ้าฝน 8.16 ลิตร/นาที/ตารางกิโลเมตร ลุ่มนํ้าปิง มีโครงการ
ชลประทานทั้งหมด 1,104 แห่ง มีพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด 1,927,450 ไร่ ความจุเก็บกักนํ้า
ทั้งหมด 685.25 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีโครงการชลประทานขนาดเล็กมากที่สุดจํานวน 901 โครงการ 
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มีพ้ืนที่ชลประทาน 137,222 ไร่ ความจุเก็บกักนํ้า 25.58 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 2552) 
มีเขื่อนเก็บกักนํ้าจํานวน 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแม่งัด เขื่อนแม่กวง และเขื่อนภูมิพล 

3) ทรัพยากรป่าไม้ 
ลุ่มนํ้าปิงมีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์รวมท้ังหมด 26,613.9 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพ้ืนที่ 

1,003 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 76.8 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
3,612.2 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพ้ืนที่ 73 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า เขต
อุทยานแห่งชาติ 10,137 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 29.3 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า คลอบคลุมพ้ืนที่ 
299 ชุมชน และเขตป่าสงวนแห่งชาติ 12,864.7 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 37.1 ของพ้ืนที่
ลุ่มนํ้า คลอบคลุมพ้ืนที่ 631 ชุมชน  

ลุ่มนํ้าปิงที่มีความสูงเกิน 500 เมตร มีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์รวมทั้งหมด 19,013 ตาราง 
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 54.9 ของพ้ืนที่ลุม่นํ้าทั้งหมด คลอบคลุมพ้ืนที ่958 ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 2,742.8 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า คลอบคลุมพ้ืนที่ 
68 ชุมชน เขตอุทยานแห่งชาติ 8,537.4 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 24.6 คลอบคลุมพ้ืนที่ 295 
ชุมชนของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า และเขตป่าสงวนแห่งชาติ 7,732.7 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 22.3 ของ
พ้ืนที่ลุ่มนํ้า คลอบคลุมพ้ืนที่ 595 ชุมชน ดังตารางภาคผนวก ก.3-3 และภาพ 5.4 

ลุ่มนํ้าปิงมีการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติอยู่ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 58.33 คลอบคลุมพ้ืนที่ 805 ชุมชน พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ  
ร้อยละ 16.25 คลอบคลุมพ้ืนที่ 265 ชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ร้อยละ 2.21 คลอบคลุมพ้ืนที่ 
10 ชุมชน 

การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบน
พ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตร อยู่ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 49.0 คลอบคลุมพ้ืนที่ 782 ชุมชน พ้ืนที่ป่า
เศรษฐกิจ ร้อยละ 4.9 คลอบคลุมพ้ืนที่ 250 ชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ร้อยละ 4.2 ของพื้นที่  
คลอบคลุมพ้ืนที่ 8 ชุมชน การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติในแต่ละลุ่มนํ้า
สาขา แสดงดังตาราง 5.2 และตารางภาคผนวก ก.3-4 
 

ตารางที่ 5.2 การจําแนกเขตการใชป้ระโยชนท์รพัยากรและทีด่นิปา่ไม้ในเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิ
การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

พื้นที ่
ร้อยละ 

ตารางกิโลเมตร ไร่ 

พื้นที่เกษตรกรรม (โซน A) 766.92 479,324.75 2.88 
พื้นที่ป่าอนรุักษ ์(โชน C) 20,215.41 12,634,628.51 75.96 
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) 5,632.40 3,520,252.45 21.16 
รวมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ 26,614.73 16,634,205.71 100.00 
เทียบกับพื้นที่ลุ่มน้ําปิงทัง้หมด 34,658.98 21,661,862.30 76.79 

 

ที่มา : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ ) (2551) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมป่าไม้  
และกรมพัฒนาที่ดิน (2553) 

จากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ในการ
กําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง พบว่า ลุ่มนํ้าปิงส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 1A คิดเป็นร้อยละ 
35.4 รองลงมาคือ พ้ืนที่ลุ่มนํ้า 5 คิดเป็นร้อยละ 23.3 และพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 2 คิดเป็นร้อยละ 16.1 ของ
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พ้ืนที่ลุ่มนํ้า การกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าบริเวณพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตร ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 1A 
คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมาคือ พ้ืนที่ลุ่มนํ้า 2 คิดเป็นร้อยละ 12.9 และพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 3 คิดเป็น 
ร้อยละ 7.1 ของพื้นที่ลุ่มนํ้า การกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าดังตาราง 5.3 และภาพ 5.6 ส่วนการกําหนด
ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าในแต่ละลุ่มนํ้าสาขา แสดงรายละเอียดดังตารางภาคผนวก ก.3-5 

จากข้อมูลการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งได้
จากความหมายและแปลภาพด้วยสายตาภาพออร์โธสี มาตราส่วน 1: 4,000 ปี 2545 ของ 
กรมพัฒนาที่ดินในการแปลภาพร่วมกับการสํารวจในภาคสนาม พบว่า ในเขตพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตร
ของลุ่มนํ้าปิงมีพ้ืนที่ป่า 18,483.3 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 53.3 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า โดยลุ่มนํ้า
สาขาลุ่มนํ้าแม่ต่ืนมีพ้ืนป่าไม้มากท่ีสุด 2,293.9 ตารางกิโลเมตร รองลงมาลุ่มนํ้าปิงส่วนที่ 3 มีพ้ืนที่ 
2,144.5 ตารางกิโลเมตร รายละเอียดแสดงดังตารางภาคผนวก ก.3-6 
 

ตารางที่ 5.3 กําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ําในพื้นลุ่มน้ําปิง 

ชั้นคณุภาพลุ่มน้ํา 
พื้นที ่

ร้อยละ 
ตารางกิโลเมตร ไร่ 

ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าที ่1A 12,265.87 7,666,170.82 35.39 
ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าที ่1B 859.41 537,133.70 2.48 
ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าที ่2 5,594.90 3,496,812.43 16.14 
ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าที ่3 3,893.07 2,433,166.13 11.23 
ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าที ่4 3,655.66 2,284,786.89 10.55 
ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าที ่5 8,065.80 5,041,126.19 23.27 
แหล่งนํ้า 324.27 202,666.13 0.94 

รวม 34,658.98 21,661,862.30 100.00 
ที่มา : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ ) (2551) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมป่าไม้ และ

กรมพัฒนาที่ดิน (2553) 

4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าปิง แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

พ้ืนที่การเกษตร ป่าไม้ แหล่งนํ้า ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ โดยป่าไม้มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 71.76 
รองลงมาเป็นพ้ืนที่การเกษตร ร้อยละ 23.66 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งหมด โดยพ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่อยู่บริเวณ
พ้ืนที่ต้นนํ้า พ้ืนที่การเกษตรอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่นํ้า และบริเวณลุ่มนํ้าปิงตอนล่าง มีการปลูกพืชไร่
มากที่สุด ร้อยละ 50.81 รองลงมาปลูกข้าว ร้อยละ 50.18 ไม้ผล-ไม้ยืนต้น ร้อยละ 6.71 และอ่ืนๆ 
ร้อยละ 0.47 ของพ้ืนที่เกษตร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ร้อยละ 2.58 พ้ืนที่แหล่งนํ้า ร้อยละ 1.21 พ้ืนที่
อ่ืนๆ ร้อยละ 1.09 พ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณตอนบนและตอนล่าง
ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า โดยเฉพาะบริเวณที่ราบสองฝั่งลํานํ้า ในการทําเกษตร พบว่า การใช้พ้ืนที่ปลูกพืช 
ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกพืชไร่ และไม้ผล-ไม้ยืนต้น บนพ้ืนที่ที่ไม่มีความเหมาะสม ส่วนข้าวและพืชผัก
มีการปลูกบนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว (กรมชลประทาน, 2552) 

จากข้อมูลการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งได้
จากการตีความหมายและแปลภาพด้วยสายตาภาพออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000 ปี 2545 ของ
กรมพัฒนาที่ดินในการแปลภาพร่วมกับการสํารวจในภาคสนาม มีการแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ป่าไม้ พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่อ่ืนนอกการเกษตร และแหล่งนํ้า เมื่อ
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พิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพ้ืนที่สูง มีพ้ืนที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 53.3 พ้ืนที่เกษตร ร้อยละ 4.5 
พ้ืนที่อ่ืนนอกการเกษตร ร้อยละ 0.3 และพื้นที่แหล่งนํ้า ร้อยละ 0.1 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง การใช้
ประโยชน์ที่ดินในแต่ละลุ่มนํ้าสาขาแสดงรายละเอียดดังตารางภาคผนวก ก.3-6 

 

 
 

ภาพ 5.4 พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในลุ่มนํ้าปิง 
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ภาพ 5.5  การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในลุ่มนํ้าปิง 
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ภาพ 5.6 ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าลุ่มนํ้าปิง 
 

๑A 

๑B 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 
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5) การประเมินศกัยภาพดา้นกายภาพลุ่มน้ําปงิ 
 

(1) ดัชนีความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มน้ํา 
ข้อมูลทางกายภาพที่มีผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้า ที่สําคัญประกอบด้วย 

ลักษณะทางด้านสภาพภูมิประเทศ ความลาดชันของพ้ืนที่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืน เช่น พ้ืนที่เกษตร เหมืองแร่ รีสอร์ท ฯลฯ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เข้มข้น บนพ้ืนที่ความลาดชันสูง และความต้องการอนุรักษ์พ้ืนที่ไว้เพ่ือเป็นป่าต้นนํ้า ดังน้ันการประเมิน
ศักยภาพทางด้านกายภาพของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า จึงได้พิจารณาเลือกปัจจัยทางด้านการใช้ประโยชน์ของที่ดิน 
ลักษณะพ้ืนที่สูง และความลาดชันของพ้ืนที่ เป็นตัวแปรหลักในการจัดลําดับความเสี่ยงของลุ่มนํ้าสาขา 
ในลุ่มน้ําหลัก ทั้งน้ีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือการวางแผนการจัดการทรัพยากรในลุ่มนํ้า
ต่อไป  

จากการทบทวนฐานข้อมูลด้านกายภาพของลุ่มนํ้า พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืน เช่น พ้ืนที่เกษตร เหมืองแร่ รีสอร์ท ฯลฯ พ้ืนที่สูงเกิน 500 
เมตรจากระดับนํ้าทะเล และพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 % มีความแปรปรวนที่สูง และอาจจะมีผล
ในการกําหนดปัจจัยความเสี่ยงของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าดังกล่าวได้ โดยรายละเอียดเกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนด
ปัจจัยความเลี่ยงประกอบด้วย 

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพลุ่มนํ้าหรือขีดสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศลุ่มนํ้า ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วย ข้อมูลเชิงกายภาพต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
ปริมาณสัดส่วนของพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตรต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า และสัดส่วนของพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกิน 
35 % ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 

สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืน ต่อพื้นที่
ลุ่มน้ํา หมายถึง พ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่ศึกษามีสัดส่วนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพ้ืนที่ป่า
ไม้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบอ่ืนๆ เช่น พ้ืนที่เกษตรกรรม ที่ต้ังชุมชน รีสอร์ท เหมืองแร่ ฯลฯ 

พื้นที่สูงเกิน 500 เมตรจากระดับน้ําทะเล หมายถึง พ้ืนที่สูงที่ใช้เกณฑ์ทางระบบ
นิเวศวิทยาเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ในการกําหนดให้เป็นพ้ืนที่สูง 
เพ่ือใช้ในการศึกษาหาสัดส่วนของพ้ืนที่สูงที่มีความสําคญัต่อการอนุรักษ์ต้นนํ้าลําธารต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 

พื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 % หมายถึง พ้ืนที่ที่มีลักษณะของสภาพภูมิประเทศที่
มีความลาดชันสูงมาก ซึ่งมักจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของดิน ในแง่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ
การเสื่อมโทรมของที่ดินอันเน่ืองมาจากการชะล้างพังทลายดิน โดยทั่วไปสภาพลุ่มน้ําที่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่
มีความลาดชันสูง มักมีผลกระทบต่อศักยภาพของที่ดิน อันเน่ืองจากกิจกรรมทางการเกษตร 

พื้นที่ลุ่มน้ําที่มีสัดส่วนของการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากป่าไม้เป็น
รูปแบบอ่ืน ต่อพื้นที่ลุ่มน้ํา แสดงถึงระดับความเสี่ยงของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน้ันสูง เน่ืองการกิจกรรมต่างๆ บน
พ้ืนที่สูง เช่น ทางด้านการเกษตรมีผลต่อการใช้ที่ดินที่เข้มข้นจนทําให้เกิดความเสื่อมโทรมได้ รวมท้ัง
การเปลี่ยนสภาพจากพ้ืนที่ป่าไปเป็นกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ที่ต้ังชุมชน รีสอร์ท เหมืองแร่ ฯลฯ ซึ่งสัดส่วน
พ้ืนที่ดังกล่าวต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า หมายถึง สัดส่วนความเสี่ยงต่อการดําเนินกิจกรรมด้านต่างๆในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
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ซึ่งจากการศึกษาจากข้อมูลภูมิสารสนเทศสามารถแบ่งระดับความเสี่ยงจากสัดส่วนการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินจากป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืน ต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้าได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

• ความเส่ียงมาก หมายถึง ค่าร้อยละของสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืนต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามากกว่า 8.80 

• ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ค่าร้อยละของสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืนต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 5.08 - 8.80 

• ความเสี่ยงน้อย หมายถึง ค่าร้อยละของสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืนต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน้อยกว่า 5.08 

ระดับความเสี่ยงของสัดส่วนพื้นที่สูงเกิน 500 เมตรต่อพื้นที่ลุ่มน้ํา หมายถึง สัดส่วน
ของพ้ืนที่สูงที่มีความเสี่ยงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ซึ่งจากการศึกษาจากข้อมูลภูมิสารสนเทศสามารถแบ่งระดับ
ความเสี่ยงของสัดส่วนพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตรต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

• ความเสี่ยงมาก หมายถึง ค่าร้อยละของสัดส่วนพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตรต่อพ้ืนที่
ลุ่มนํ้ามากกว่า 68.90 

• ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ค่าร้อยละของสัดส่วนพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตร
ต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 37.91 - 68.90 

• ความเสี่ยงน้อย หมายถึง ค่าร้อยละของสัดส่วนพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตรต่อพ้ืนที่
ลุ่มนํ้าน้อยกว่า 37.90 

ดัชนีความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มน้ํา หมายถึง การนําปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพลุ่มนํ้าหรือขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศลุ่มนํ้า โดยคํานวณหาระดับความ
เสี่ยงของแต่ละลุ่มนํ้าสาขา เพ่ือใช้ตัดสินใจในการนําไปวางแผนพัฒนาต่อไป โดยให้ค่านํ้าหนักคะแนน
ของปัจจัยเสี่ยงแตกต่างกัน 

การประเมินศักยภาพด้านกายภาพของลุ่มนํ้าปิง ได้กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้วัดปัจจัย
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อคุณภาพลุ่มนํ้า หรือขีดสามารถในการรองรับของระบบนิเวศลุ่มนํ้า ซึ่ง
ประกอบด้วย สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ป่าเป็นรูปแบบอ่ืนต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า สัดส่วนของพ้ืนที่สูง
เกิน 500 เมตร สัดส่วนของพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 % โดยแต่ละปัจจัยความเสี่ยงได้กําหนด
ระดับความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดบัความเสีย่ง 
สดัส่วนของพืน้ที่สงูเกิน 
500 เมตรต่อพืน้ทีลุ่่มน้าํ 

สดัส่วนการเปลี่ยนแปลงการใชพ้ืน้ทีป่า่
เป็นรปูแบบอ่ืนต่อพื้นทีลุ่่มน้าํ 

ความเสี่ยงมาก ค่าร้อยละมากกว่า 68.90 ค่าร้อยละมากกว่า 8.80 
ความเสี่ยงปานกลาง ค่าร้อยละ 37.91- 68.90 ค่าร้อยละ5.08 - 8.80 
ความเสี่ยงน้อย ค่าร้อยละน้อยกว่า 37.90 ค่าร้อยละน้อยกว่า 5.08 

ส่วนสัดส่วนของพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 % ให้ทุกระดับคะแนนอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงมากทุกค่า เน่ืองจากพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตร ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนของพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน
เกิน 35% ยกเว้นลุ่มนํ้าลี้ (ภาพ 5.8 ระดับความเสี่ยงคุณภาพลุ่มนํ้าของปัจจัยระดับความลาดชัน
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์บนพ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าปิง) 
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จากน้ันนําปัจจัยดังกล่าวมาสร้างดัชนีความเส่ียงต่อคุณภาพลุ่มนํ้า เพ่ือคํานวณหา
ระดับความเสี่ยงของแต่ละลุ่มนํ้าสาขา เพ่ือใช้ตัดสินใจในการนําไปวางแผนพัฒนาต่อไป โดยให้ค่า
นํ้าหนักคะแนนของปัจจัยเสี่ยงแตกต่างกัน ดังน้ี  

• สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ป่าเป็นรปูแบบอ่ืนต่อพ้ืนที่ลุม่นํ้า ให้คา่นํ้าหนัก
ของคะแนน 0.50 เน่ืองจากมีผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของทรัพยากรบนพ้ืนที่สูง 

• สัดส่วนของพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตร ให้ค่านํ้าหนักเท่ากับสัดส่วนของพ้ืนที่ที่มี
ความลาดชันเกิน 35 % เท่ากับ 0.25 

 

โดยนําปัจจัยเสี่ยงมาคํานวณหาดัชนีความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มนํ้า ดังสมการ ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 

โดยดัชนีความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มนํ้าได้กําหนดระดับความเสี่ยงเป็น 3 ระดับดังน้ี 
ระดับความเสี่ยง ดัชนีความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มน้ํา 

ความเสี่ยงมาก ค่าคะแนนมากกว่า 0.50 
ความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน 0.25 - 0.50 
ความเสี่ยงน้อย ค่าคะแนนน้อยกว่า 0.25 

 

รายละเอียดสัดส่วนของปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อคุณภาพลุ่มนํ้าและดัชนี
ความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มนํ้าปิง ดังตารางภาคผนวก ก.3-39   

เมื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงของสัดส่วนพ้ืนที่สูงเทียบกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งหมด พบว่า 
ลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าปิงส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง แต่มีกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มีระดับความเสี่ยง
มากถึง 8 ลุ่มนํ้าสาขา โดยเฉพาะลุ่มนํ้าแจ่มตอนบน (ร้อยละ 99.9) นํ้าแม่แตง (ร้อยละ 95.9) และ
ลุ่มนํ้าแจ่มตอนล่าง (ร้อยละ 90.7) ตามลําดับ (ภาพ 5.7 ระดับความเสี่ยงคุณภาพลุ่มนํ้าด้านปัจจัย
พ้ืนที่สูงลุ่มน้ําปิง) 

ส่วนปัจจัยความเสี่ยงของสัดส่วนการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ป่าเทียบกับพ้ืนที่สูงของพ้ืนที่
ลุ่มนํ้า พบว่า ลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าปิงส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงน้อย แต่มีกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มีระดับ  
ความเสี่ยงมากถึง 6 ลุ่มนํ้าสาขา โดยเฉพาะลุ่มนํ้าแม่ลี้ (ร้อยละ19.5) นํ้าแม่ปิงส่วนที่ 2 (ร้อยละ 12.5) 
ลุ่มนํ้าแจ่มตอนล่าง (ร้อยละ 10.7) และลุ่มนํ้าแจ่มตอนบน (ร้อยละ10.4) ตามลําดับ (ภาพ 5.9 
ระดับความเสี่ยงคุณภาพลุ่มนํ้าปัจจัยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าบนพ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าปิง) 

สําหรับดัชนีความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มนํ้าปิงรวม 3 ปัจจัย พบว่า ลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าปิง
ส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง แต่มีกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มีระดับความเสี่ยงมากถึง 3 ลุ่มนํ้าสาขา 
โดยเฉพาะลุ่มนํ้าแจ่มตอนบน (ค่าดัชนี 0.55) นํ้าแม่แตง (ค่าดัชนี 0.53) และลุ่มนํ้าแจ่มตอนล่าง  
(ค่าดัชนี 0.53) ตามลําดับ รวมถึงกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางใน 5 กลุ่มแรก ได้แก่ 

ดัชนีความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มน้ํา = ((ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนท่ีป่าเป็นรูปแบบอ่ืนในพื้นที่ลุ่มน้ํา x 
0.50) + (ร้อยละของพื้นที่สูงเกิน 500 เมตรในพื้นที่ลุ่มน้ํา x 0.25)+(ร้อยละของพื้นที่ที่มีความลาดชัน

เกิน 35 % ในพื้นที่ลุ่มน้ํา x 0.25))/100 
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นํ้าแม่ลี้ นํ้าแม่ลี้ นํ้าแม่ต่ืน นํ้าแม่งาน นํ้าแม่กลาง และนํ้าแม่งัด เป็นกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่ควรพิจารณาใน
การเข้าไปวางแผนพัฒนาในระยะแรก (ภาพ 5.10 ระดับความเสี่ยงคุณภาพลุ่มนํ้าบนพ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าปิง) 

ภาพ 5.7 ระดับความเสี่ยงคุณภาพลุ่มนํ้าด้านปัจจัยพ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าปิง 
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ภาพ 5.8 ระดับความเสี่ยงคุณภาพลุ่มนํ้าของปัจจัยระดับความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซนต์ 
บนพ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าปิง 
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ภาพ 5.9 ระดับความเสี่ยงคุณภาพลุ่มนํ้า 
ด้านสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าเทียบกับพ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าปิง 
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ภาพ 5.10 ระดับความเสี่ยงคุณภาพลุ่มนํ้าบนพ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าปิง 
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(2) ดัชนีวัดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ํา (วารินทร์ จิระสุขทวีกุล ส่วน
วิจัยต้นนํ้า สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้า (มปป.) ; 2552 และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและ
การเกษตร,2546) มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ ได้แก่  

การชะล้างพังทลายของดิน เพื่อวัดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินโดยรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งจะทําให้ทราบสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน แนวทางในการอนุรักษ์
ดินและนํ้าบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน มีรายละเอียด ดังน้ี 

การชะล้างพังทลายของดินของแต่ละลุ่มนํ้าสาขา ได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากกรมทรัพยากรนํ้า 
(2546) และกรมพัฒนาที่ดิน (2545) ที่เป็นลักษณะข้อมูลแสดงในแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน 
ที่วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน จากสมการการสูญเสียดินสากล 
โดยมีรูปแบบสมการดังน้ี  

A = R K L S C P 
 โดย 

A เป็นค่าการสูญเสียดินต่อหน่วยของพ้ืนที่ 
R เป็นค่าที่รวมทั้งปัจจัยของนํ้าฝนและการไหลบ่า ซึ่งเป็นค่าเฉพาะแห่ง ตามปกติจะ

เป็นค่าเฉล่ียรายปีต่อหน่วยดัชนีการชะล้างพังทลาย (erosion index units) 
K เป็นค่าปัจจัยความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน (soil erodibility factor) 

เป็นค่าเฉพาะของแต่ละช้ันของดิน 
L เป็นค่าปัจจัยความยาวของความลาดเท (slope length factor) เป็นค่าที่ไม่มี

ขนาดหรือหน่วย 
S เป็นค่าปัจจัยความลาดเท (slope steepness factor) เป็นคา่ที่ไม่มีขนาดหรือหน่วย 
C เป็นค่าปัจจัยการจัดการพืช (crop management factor) เป็นค่าที่ไม่มีขนาด

หรือหน่วย เป็นค่าที่แสดงอัตราส่วนของการสูญเสียดิน ระหว่างพ้ืนที่ที่มีการปลูกพืชชนิดใดชนิดหน่ึง
ปกคลุมอยู่กับพ้ืนที่ที่ถูกไถพรวนที่ปราศจากพืชคลุมดิน ซึ่งใช้ในการหาค่าความคงทนต่อการถูกชะล้าง
พังทลายของดิน 

P เป็นค่าปัจจัยการปฏิบัติการป้องกันการชะล้างพังทลาย (conservation practice) 
เป็นค่าที่ไม่มีขนาดหรือหน่วย เป็นค่าที่แสดงอัตราส่วนของการสูญเสียดิน ระหว่างพ้ืนที่ที่มีการอนุรักษ์
แบบต่างๆ เช่น ทําแนวคันดิน การปลูกพืชเป็นแถบ เป็นต้น 

เมื่อได้นําข้อมูลค่าปัจจัยต่างๆ มาใช้ในการประเมินการชะล้างพังทลายในสมการการ
สูญเสียดินสากล โดยแทนค่าแผนที่ตามสูตรคณิตศาสตร์และนํามาใช้เทคนิคการซ้อนทับ ก็จะได้แผนที่
แสดงบริเวณที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายในระดับต่างๆ  

การสูญเสียดินสูงสุดที่ยอมรับได้สําหรับดินในประเทศไทยเป็น 2 ตันต่อไร่ต่อปี หรือ
เทียบเท่ากับ 0.96 มิลลิเมตรต่อปี การสูญเสียในระดับน้ีจะไม่ทําให้สมรรถนะของดินสําหรับ
การเกษตรเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 25 ปี ค่าการสูญเสียดินที่สูงกว่าระดับน้ีจะมีผลเสียหายต่อ
คุณภาพดินและผลผลิตพืชในระยะยาว ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและจําเป็นต้องมีการอนุรักษ์ดิน
และน้ําที่เหมาะสม โดยมีการจัดช้ันความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน จําแนกเป็น 5 ระดับ คือ  
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ช้ัน 1 น้อย อัตราการสูญเสียดิน 0-2 ตันต่อไร่ต่อปี ( 0 – 0.96 มิลลิเมตรต่อปี) 
ช้ัน 2 ปานกลาง อัตราการสูญเสียดิน 2-5 ตันต่อไร่ต่อปี ( 0.96 – 2.4มิลลิเมตรต่อปี) 
ช้ัน 3 รุนแรง อัตราการสูญเสียดิน 5- 15 ตันต่อไร่ต่อปี ( 2.4 – 7.2 มิลลิเมตรต่อปี) 
ช้ัน 4 รุนแรงมาก อัตราการสูญเสียดิน 15- 20 ตันต่อไร่ต่อปี ( 7.2 – 9.6มิลลิเมตรต่อปี) 
ช้ัน 5 รุนแรงมากที่สดุ อัตราการสูญเสียดินมากกว่า 20 ตันต่อไร่ต่อปี (มากกว่า 9.6 
 มิลลิเมตรต่อปี) 

จากนั้นนําการจัดช้ันความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน มาสร้างดัชนีการ 
ชะล้างพังทลายของดินของแต่ละลุ่มนํ้าสาขา เพ่ือคํานวณหาระดับความเสี่ยงของแต่ละลุ่มนํ้าสาขา 
เพ่ือใช้ตัดสินใจในการนําไปวางแผนพัฒนาต่อไป โดยให้ค่านํ้าหนักคะแนนของแต่ละช้ันแตกต่างกัน 
ดังน้ี  

ช้ัน 1 น้อย ให้ค่านํ้าหนักของคะแนน 0.10 
ช้ัน 2 ปานกลาง ให้ค่านํ้าหนักของคะแนน 0.15 
ช้ัน 3 รุนแรง ให้ค่านํ้าหนักของคะแนน 0.20 
ช้ัน 4 รุนแรงมาก ให้ค่านํ้าหนักของคะแนน 0.25 
ช้ัน 5 รุนแรงมากที่สุด ให้ค่านํ้าหนักของคะแนน 0.30 

โดยนําการจัดช้ันความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน มาคํานวณหาดัชนีการ
ชะล้างพังทลายของดินของแต่ละลุ่มนํ้าสาขา ดังสมการ ดังน้ี 
 
 

 
 
 

 

โดยดัชนีการชะล้างพังทลายของดินของลุ่มนํ้าปิงบนพ้ืนที่สูง ได้กําหนดระดับความ
เสี่ยงเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดบัความเสีย่ง ค่าดัชนกีารชะล้างพงัทลายของดนิ 
รุนแรงมาก มากกว่า 0.16 
รุนแรงปานกลาง 0.14 -0.16 
รุนแรงน้อย น้อยกว่า 0.14 

 

เมื่อพิจารณาพ้ืนที่ของลุ่มนํ้าสาขาบนพ้ืนที่สูงที่จัดช้ันความรุนแรงของการชะล้าง
พังทลายของดิน เทียบกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าบนพ้ืนที่สูงทั้งหมด พบว่า ส่วนใหญ่มีช้ันความรุนแรงของการ 
ชะล้างพังทลายของดินระดับปานกลาง (ช้ัน 2 มีอัตราการสูญเสียดิน 2-5 ตันต่อไร่ต่อปี) แต่มีกลุ่ม 
ลุ่มนํ้าสาขาที่มีช้ันความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน ช้ันรุนแรงถึงรุนแรงมากท่ีสุด (ช้ัน 3 
อัตราการสูญเสียดิน 5-15 ตันต่อไร่ต่อปี ถึงช้ัน 5 อัตราการสูญเสียดินมากกว่า 20 ตันต่อไร่ต่อปี) ซึ่ง
เป็นการสูญเสียดินมากกว่าที่ยอมรับได้สําหรับดินในประเทศไทย เช่น คลองวังเจ้า นํ้าแม่งัด นํ้าแม่กลาง 
นํ้าแม่ต่ืน นํ้าปิงตอนบน เป็นต้น รายละเอียดดัชนีการชะล้างพังทลายของดินของลุ่มนํ้าปิงบนพ้ืนที่สูง 
ดังตารางภาคผนวก ก.3-40   

ดัชนีการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้ําบนพ้ืนท่ีสูง  = (พ้ืนที่ที่มีความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินชั้น 1 ใน

พ้ืนที่ลุ่มน้ํา x 0.10) + (พ้ืนท่ีที่มีความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินชั้น 2 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ํา x 0.15) + (พ้ืนที่ที่มีความ

รุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินชั้น 3  ในพ้ืนที่ลุ่มน้ํา x 0.20) + (พ้ืนที่ที่มีความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินชั้น 4 

ในพ้ืนที่ลุ่มน้ํา x 0.25) + (พ้ืนที่ที่มีความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินชั้น 5 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ํา x 0.30) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 

 

5-33 

 
 

สําหรับดัชนีการชะล้างพังทลายของดินของแต่ละลุ่มนํ้าปิงบนพ้ืนที่สูง พบว่า ลุ่มนํ้า
สาขาในลุ่มนํ้าปิงส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง  (ค่าดัชนี 0.15) แต่มีกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มีระดับ
ความเสี่ยงมากถึง 5 ลุ่มนํ้าสาขา มีค่าดัชนี 0.17 โดยเฉพาะลุ่มนํ้าแม่กลาง นํ้าแม่ต่ืน นํ้าแม่ริม นํ้าปิง
ตอนล่าง และห้วยแม่ท้อ เป็นกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่ควรพิจารณาในการเข้าไปวางแผนพัฒนาในระยะแรก
เก่ียวกับกลยุทธ์ด้านการลดการชะล้างพังทลายของดิน (ภาพ 5.11 ดัชนีการชะล้างพังทลายของดิน
ของลุ่มนํ้าปิงบนพ้ืนที่สูง) 
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 ภาพ 5.11 ดชันกีารชะล้างพงัทลายของดนิของลุ่มน้ําปงิบนพืน้ทีสู่ง 
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5.2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค ผลกระทบจากการพัฒนาที่ผ่านมา และแนวทาง
การพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิง 

จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้แทนชุมชน และหน่วยงานในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาของ 
ลุ่มนํ้าปิง จํานวน 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม 315 คน และจากการจัดประชุมกลุ่มย่อยหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง โดยได้ดําเนินการจัดประชุมบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงจํานวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการประชุม 
315 คน ในการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
ผลกระทบจากการพัฒนาที่ผ่านมาศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มนํ้า วิเคราะห์โอกาสและ
แนวทางในการพัฒนาลุ่มนํ้า จากแผนการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยได้สรุปผลจากการ
ประชุมได้ดังน้ี (รายละเอียดดังภาคผนวกภาคผนวก ก.4-1 ผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับชุมชน
บนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง และภาคผนวก ก.4-2 ผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
บนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง) 

 

5.2.1 สภาพปัญหาและอุปสรรคของชุมชน 
1) ด้านเศรษฐกิจ 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงต้องการแก้ไขลําดับแรก คือ 
ปัญหาหนี้สิน ซึ่งมีความสอดคล้องกับปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย เป็นปัญหาลําดับแรกของชุมชนบน
พ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง ซึ่งรายจ่ายเป็นค่าอาหารมากที่สุด และมีผลกระทบที่เกิดจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว
ที่มีความเสี่ยงต่อราคาผลผลิตตกตํ่า ทําให้เกษตรกรขาดทุนเน่ืองจากขาดการวางแผนการผลิตพืชทํา
ให้ผลผลิตการเกษตรล้นตลาด และส่งผลให้ราคาตกตํ่าเป็นหน้ีสินในที่สุด รองลงมาเป็นปัญหาการขาด
ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร ทําให้เกิดการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ขาดการแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้แก่สินค้าเกษตร รวมไปถึงการเพ่ิมคุณภาพแก่สินค้าเกษตร โดยไม่ได้ส่งเสริมองค์
ความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
นอกจากน้ียังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร และการว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว  
มีสาระสําคัญของปัญหา ดังน้ี 

(1) หนี้สิน มาจากสาเหตุ (1.1) เกษตรกรโดยส่วนใหญ่กู้เงินจากกองทุนต่างๆ 
(1.2) การกู้เงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาแก่บุตร (1.3) ซื้อที่ดิน เน่ืองจากพ้ืนที่ทําการเกษตรมีอยู่
จํากัด (1.4) ซื้อรถ และ (1.5) ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  

(2) รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ขึ้นอยู่กับราคาผลผลิตด้านการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่
มีการผลิตพืชเชิงเด่ียว ความเสี่ยงต่อการผลิต เน่ืองจากเกษตรกรในชุมชนเน้นปลูกพืชเชิงเด่ียว ได้แก่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล่ําปลี  มะเขือเทศ ทําให้รายได้ไม่แน่นอน เน่ืองจากราคาเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
และการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง  

(3) ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค เน่ืองจากพ้ืนที่ไม่เหมาะสม พ้ืนที่
ค่อนข้างลาดชัน และเกิดโรคระบาด เช่น โรคบ่ัว โรคใบไหม้ ทําให้เมล็ดข้าวลีบและไม่มีเมล็ดข้าว 

(4) ขาดตลาดรองรับผลผลิตการเกษตร เน่ืองจากพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงเป็น
พ้ืนที่ห่างไกลและทุรกันดาร การขนส่งไม่สะดวก ทําให้เกษตรกรไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
และมีตลาดรองรับที่จํากัด 

(5) ขาดการวางแผนระบบการปลูกพืชในแต่ละฤดูกาล ทําให้ผลผลิตการเกษตร
ล้นตลาด ได้แก่ มะเขือเทศ กะหล่ําปลี  
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(6) ขาดการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิต
แล้วไม่มีวิธีรักษาผลผลิตทําให้ผลผลิตเกิดความเสียหาย ราคาผลผลิตตกตํ่า ในที่น้ีมีการแบ่งประเภท
พืช 2 ประเภท คือ พืชที่อายุสั้น ได้แก่ กะหล่ําปลี และมะเขือเทศ พืชอายุยาว ได้แก่ หอมแดง 

(7) ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากราคาปัจจัยการผลิตที่
สูงขึ้น และมีแนวโน้มการใช้ปัจจัยการผลิตในปริมาณเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่เดิม ต้นทุนการผลิตสูง ได้แก่ ราคา
ปัจจัยการผลิตที่สูง เมล็ดพันธ์ุมีราคาแพง การปลูกพืชที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นจํานวนมาก 
ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลิ้นจี่ สตรอเบอรี่ กะหล่ําปลี หอมแดง นอกจากน้ี การปลูกพืชดังกล่าวมีการ
ใช้พ้ืนที่ปลูกจํานวนมาก ประกอบกับราคาปัจจัยการผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทําให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิม
ตามไปด้วย 

(8) ขาดการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้แก่สินค้าเกษตร โดยไม่ได้
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร เช่น มะแขว่นพืช
ท้องถิ่น แต่ขาดการต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลผลิต 

(9) การว่างงาน ในชุมชนบนพ้ืนที่สูงพบปัญหาการว่างงานหลงัฤดูกาลเก็บเก่ียว 
และยังมีบางส่วนที่เกิดจากพฤติกรรมของคนในชุมชนเอง ได้แก่ ความเกยีจค้าน และการเลือกงาน  

(10) ชุมชนขาดโอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เน่ืองจากมี
ผู้ประกอบการและเอกชนนอกชุมชนเข้ามาดําเนินการในพ้ืนที่ ทําให้รายได้จากการท่องเท่ียวใน
ภาพรวมเป็นของเอกชน และขาดการบริหารจัดการเรื่องการท่องเท่ียว ทําให้แหล่งท่องเท่ียวไม่ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

(11) ขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกเมี่ยง เน่ืองจาก
แรงงานอพยพออกนอกหมู่บ้าน และเยาวชนส่วนใหญท่ี่เรียนจบไม่ได้กลับมาทําอาชีพการเกษตร 

(12) การฝึกทักษะอาชีพไม่ตรงกับความต้องการ เยาวชนบางส่วนในพ้ืนที่ขาด
ความสนใจในการฝึกอาชีพจากหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริม เน่ืองจากหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมอาชีพที่ไม่
ตรงกับความต้องการของชุมชน และเมื่อฝึกอาชีพเสร็จชุมชนไม่สามารถนําไปใช้ต่อได้ เช่น การทําขนม 
เป็นต้น  

(13) พื้นที่จํากัดในการเลี้ยงสัตว์และขาดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ จึงเป็นการ
เลี้ยงแบบปล่อย ทําให้เข้าไปกินผลผลิตด้านการเกษตร ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ จึงเลิกเลี้ยงโดยเฉพาะ
โคและกระบือมีจํานวนลดน้อยลง 

(14) ขาดการยอมรบัจากเกษตรกร เน่ืองจากบางเทคโนโลยีหรือบางกิจกรรมที่
หน่วยงานส่งเสริมต้องอาศัยระยะเวลาในการดําเนินงาน เช่น ไม้ผล เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ หรืออาจจะไม่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร รวมทั้งสภาพภูมิอากาศ เช่น งานประมง ทําให้ขาดการยอมรับใน
การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในชุมชน เช่น เมื่อเกิดปัญหาโรคและแมลง เกษตรกรจะไปหาร้านค้าก่อน 

2) ด้านสังคม 

ปัญหาด้านสังคมท่ีชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงต้องการแก้ไขลําดับแรก คือ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า ถนน ประปาภูเขา ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน สถานีอนามัย ระบบกรองน้ํา
เพ่ือรับประทาน แต่เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าชาวบ้านมีความม่ันใจท่ีจะบริโภคโดยไม่ต้องกรอง  
ขาดการจัดการขยะภายในชุมชนและขาดบ่อกําจัดขยะในชุมชน ไม่มีสุขา ขาดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
และการสนับสนุนทุนการศึกษาที่เพียงพอต่อเยาวชนบนพ้ืนที่สูง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชุมชน
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บนพ้ืนที่สูง รองลงมามีปัญหายาเสพติดระบาดภายในชุมชน ขาดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่ผ่านมา
ชุมชนยังขาดความเข้าใจถึงประโยชน์จากการต้ังกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม ขาดสาธารณสุข
ชุมชน การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคไม่พอใช้ ขาดระบบการจัดการขยะ 
รวมท้ังบางพ้ืนที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคง เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ปลูกฝิ่นซ้ําซาก สาระสําคัญของปัญหา 
ดังน้ี 

(1) การเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรเข้าสู่เมือง โดยการอพยพย้ายถิ่น
ของคนในชุมชน รวมไปถึงปัญหาการอพยพแรงงานต่างด้าวจากจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับเขตพม่า
เพ่ือศึกษาและทํางานนอกพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อแรงงานในพ้ืนที่และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและ
ในครอบครัว จํานวนประชากรเพ่ิมสูงขึ้นเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือเป็นพ้ืนที่ทํากิน และการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน 

(2) ขาดการรวมกลุ่ม การรวมกลุ่มของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงส่วนใหญ่ 
ไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ จึงยังขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและยังขาดการรวมกลุ่มเพ่ือสร้าง
อํานาจต่อรองกับตลาดภายนอกในการขายผลผลิตการเกษตร ขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่ม 

(3) ขาดความต่อเนื่องในการรวมกลุ่มในชุมชน ที่ผ่านมาการรวมกลุ่มภายใน
ชุมชนเกิดจากการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบล เน่ืองจากมีนโยบายจากรัฐบาล 
เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเยาวชน กลุ่มทอผ้า โดยชุมชนจะต้องมีการรวมกลุ่มและเขียนโครงการเพ่ือ
นํามารับการสนับสนุนงบประมาณ จึงทําให้กลุ่มที่เกิดขึ้นไม่มีความต่อเน่ือง เพราะไม่ได้เกิดจากความ
ต้องการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 

(4) การศึกษา ขาดการศึกษาที่ต่อเน่ือง เพราะผู้ปกครองไม่รู้หนังสือ การศึกษา
ในพ้ืนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ทุนการศึกษาของเยาวชนบนพ้ืนที่สูงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้ไม่รู้
หนังสือร้อยละ 35 ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธ์ุปะกาเกอญอ ชุมชนบางแห่ง
ไม่ให้ความสําคัญต่อการศึกษา ทําให้ชุมชนขาดการพัฒนากระบวนการคิด ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้
จากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

(5) ขาดความรู้ในการจัดการพืชและสัตว์ เป็นการประกอบอาชีพการเกษตร
แบบวิถีชีวิต โดยไม่มีการให้ความรู้ในการจัดการพืชและสัตว์ จึงขาดความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ (1) 
ขาดความรู้ด้านโรคและแมลงเกิดในข้าว ทําให้เมล็ดข้าวลีบ เพลี้ยไฟ หนอนเจาะลําต้น และในถั่วแดง 
ทําให้เมล็ดไม่เต็มฝัก เมล็ดเน่า ขาดความรู้ในการปลูกข้าวและพันธ์ุข้าวที่เหมาะสม ขาดความรู้ในการ
จัดการคุณภาพผลผลิต และขาดองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรขาดความรู้
ในการเพ่ิมผลผลิต เช่น การแปรรูป (กาแฟ นํ้าเสาวรส) และมีปัญหาโรคพืชในเสาวรส ผลผลิตไม่มี
คุณภาพ เช่น ข้าว เมี่ยง (2) ขาดความรู้ด้านการจัดการสัตว์ จึงทําให้เกิดโรคปศุสัตว์ เช่น โรคที่ทําให้
ไก่ตายในช่วงฤดูฝน โดยฉีดวัคซีนให้สัตว์ไม่ทัน สัตว์เลี้ยงล้มตาย (3) ขาดความรู้ในการใช้ปุ๋ย การใช้
สารเคมีทางการเกษตรที่เหมาะสม เช่น การใช้ยาฆ่าแมลง ยาคุมหญ้า (โดยเฉพาะการปลูกผักที่ใช้พ้ืนที่
ปลูกไม่มาก)  

(6) ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรของคนในชุมชน ทําให้
เกษตรกรรุ่นหลังเลือกทํางานในเมืองมากข้ึน และมีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรลดลง นอกจากน้ี 
การส่งเสริมด้านการเกษตรจากภาครัฐยังกระจายไม่ทั่วถึง เน่ืองจากข้อจํากัดด้านอัตรากําลังและ
งบประมาณของหน่วยงาน 
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(7) ปัญหาด้านสุขภาพ โดยมีกลุ่มเสี่ยงด้านการใช้สารเคมีค่อนข้างสูง โดยผล
ตรวจเลือดสารพิษตกค้างไม่ผ่านถึง 70% มีความเสี่ยงต่อสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมามีการ
ตรวจสารเคมีในเลือดพบกลุ่มเสี่ยง โดยเป็นผู้ใหญ่กว่า 60% และในเด็ก 100% เน่ืองจากเด็กใน
โรงเรียนส่วนใหญ่รับประทานอาหารจากโรงเรียน และโรงเรียนซื้ออาหารจากภายนอกหมู่บ้านมากกว่าใน
ชุมชน 

(8) ขาดการสืบทอดวัฒนธรรม มีการนําเอาวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะกับการดําเนิน
ชีวิตของคนในชุมชนมาใช้ เช่น เยาวชนให้ความสนใจในการสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนลดลง ขาด
การส่งเสริมในการสืบทอดวัฒนธรรมชนเผ่า เกิดการเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม เน่ืองจากการรับวัฒนธรรม
ภายนอก ทําให้วัฒนธรรมเริ่มสูญหาย เช่น ภาษาชนเผ่า การแต่งกายชุดประจําเผ่า ประเพณีมัดมือ 
เป็นต้น แต่ปัจจุบันยังมีการเลี้ยงผีเจ้าที่อยู่  

(9) ยาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน เน่ืองจากการเท่าไม่ถึง
การณ์และขาดภูมิคุ้มกัน ทําให้มีการแพร่ระบาดไปสู่เยาวชนในพ้ืนที่ ยาเสพติดในชุมชนท่ีเกิดเป็น
ปัญหาเน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ทุรกันดาร ประกอบกับการอยู่ติดชายแดน ทําให้เป็นพ้ืนที่พักยา และเป็น
พ้ืนที่ปลูกฝิ่นซ้ําซาก ซึ่งการเสพฝิ่นเกิดจากประเพณีและวัฒนธรรม ได้แก่ การสูบฝิ่นของชนเผ่า 
ปะเกอะญอ และชนเผ่าม้ง และปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ที่เกิดจากประเทศเพ่ือนบ้านผลิต
เพ่ือต้องการเงินในการสนับสนุนกองกําลัง 

(10) ขาดปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ เน่ืองจากพ้ืนที่ห่างไกลและทุรกันดาร
ทําให้การเข้าถึงสาธารณูปโภคได้ยาก ทําให้การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีไฟฟ้า เน่ืองจากต้ังอยู่ใน
เขตอุทยานศรีล้านนา รวมทั้งขาดศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน สถานีอนามัย ระบบกรองน้ําเพ่ือรับประทาน
แต่เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าชาวบ้านมีความมั่นใจที่จะบริโภคโดยไม่ต้องกรอง ขาดการจัดการขยะ
ภายในชุมชนและขาดบ่อกําจัดขยะในชุมชน ไม่มีสุขา ร้อยละ 18 นํ้าประปาภูเขาไม่พอใช้ และถนน 
ทําให้การคมนาคมไม่สะดวก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูงขึ้น คุณภาพนํ้าไม่ดี มีหินปูนปน
มาก ตะกอนสนิมเหล็ก รวมทั้งมีการบริโภคท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ และมีพ้ืนที่ห่างไกลในการบริการ  
ขาดบัตรประจําตัวประชาชน ขาดสาธารณสุขชุมชนซึ่งชาวบ้านต้องเดินทางไป สถานีอนามัยห่างไกล
จากหมู่บ้าน ขาดสาธารณูปโภคหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน พ้ืนที่สูงเป็นพ้ืนที่ห่างไกลการศึกษา ซึ่ง
สถานศึกษาที่มีอยู่ขาดคุณภาพในการสอน  

(11) ขาดความรู้ด้านสาธารณสุข ชุมชนบนพ้ืนที่สูงเข้าถึงการดูแลสาธารณาสุข
ได้ยาก เน่ืองจากพ้ืนที่ทุนกันดารการเข้าถึงของหน่วยงานภาครัฐยากลําบาก ทําให้ขาดความรู้ในการ
ดูแลรักษาสุขภาพและยังมีวิถีชีวิตที่ผ่านมาไม่ถูกต้อง ทําให้ไม่รู้เท่าทันโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 
พฤติกรรมการบริโภคยังขาดสุขลักษณะ เช่น นํ้าด่ืมยังไม่มีการต้มและการกรอง การรับประทานอาหาร
ดิบ และยังมีหมู่บ้านที่รับประทานมังสวิรัติ ทําให้คนในชุมชนขาดสารอาหาร สุขภาพไม่ดี เน่ืองจาก
สารเคมีทางการเกษตร มีการตรวจสารเคมีในเลือดของเกษตร พบว่า กลุ่มเสี่ยงในผู้ปลูกพืช ได้แก่ 
กะหล่ําปลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

(12) ความสัมพันธ์ของครอบครัวลดลง เน่ืองจากส่วนใหญ่คนในชุมชนออกไป
เป็นแรงงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือหารายได้เข้าครอบครัว เน่ืองจากพ้ืนที่ทําการเกษตรมีจํากัด 
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3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง

ต้องการแก้ไขลําดับแรก คือ ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรรวมถึงฤดูแล้ง เน่ืองจากผลกระทบฝนแล้ง 
และบางพ้ืนที่มีแหล่งนํ้า แต่ขาดการจัดสรรระบบน้ําไปใช้ และแหล่งนํ้าตํ่ากว่าพ้ืนที่การเกษตร ทําให้ไม่
สามารถดึงนํ้าขึ้นไปใช้ได้ ขาดแหล่งกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร รองลงมาคือ ปัญหาพ้ืนที่ทํากินของ
เกษตรกรท่ีมีสภาพพ้ืนที่ลาดชัน มีการพังทลายของหน้าดินเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้พ้ืนที่ในการทํา
การเกษตรจํากัด และขาดการกําหนดพ้ืนที่ทํากินที่ชัดเจน ทําให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าได้ง่าย ปัญหา
การใช้สารเคมีทางการเกษตรและการเผาพ้ืนที่เพ่ือเตรียมแปลงทําการเกษตร ทําให้ดินเสื่อมขาดความ
อุดมสมบูรณ์ทั้งยังขาดการอนุรักษ์ดินและนํ้าจากชุมชน ขาดการประสานการใช้ประโยชน์ระหว่าง
ชุมชนต้นนํ้ากับปลายนํ้า ทําให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันขึ้น สาระสําคัญของปัญหา ดังน้ี 

(1) ทรัพยากรป่า 
• การตัดไม้ทําลายป่า บุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่ทํากินของเกษตรกร

รวมท้ังจากนายทุนภายนอก 
• ปัญหาหมอกควัน จากการเผาพ้ืนที่เพ่ือเตรียมแปลงเกษตร และการเผา

ป่าเพ่ือหาของป่า เช่น เห็ดต่างๆ ไข่มดแดง เป็นต้น 
• การกําหนดเขตพื้นที่ทํากินและเขตพื้นที่ป่ายังไม่ชัดเจน ทําให้มีพ้ืนที่

ทํากินทับซ้อนเขตพ้ืนที่ป่า เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับภาครัฐ มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือขยาย
พ้ืนที่ทํากิน รวมท้ังพ้ืนที่หมู่บ้านอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ เช่น พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว เขต
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเชียงดาว และพ้ืนที่ทํากินจํากัด เน่ืองจากอยู่ในเขตอุทยาน เช่น เขตป่าสงวนแห่งชาติ
จอมทอง ทําให้ส่วนใหญ่ชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิมากกว่า 50 % รวมท้ังขาดความรู้ด้านกฎหมายใน
การจัดการที่ดินระหว่างชุมชนและอุทยาน ขาดการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ทํากินอย่าง
ชัดเจนที่ผ่านมา ทําให้เกิดการทับซ้อนพ้ืนที่ทํากินของชุมชนและภาครัฐ  

• การขยายพื้นที่ทํากิน เน่ืองจากประชากรที่เพ่ิมสูงขึ้น ทําให้เกิดการขยาย
พ้ืนที่ทํากิน จึงเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือเพ่ิมการผลิตพืชให้มีรายได้พอต่อการเลี้ยงชีพของเกษตรกร
และครอบครัว รวมทั้งพ้ืนที่ของหมู่บ้านร้อยละ 70 อยู่ในช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 1A เป็นพ้ืนที่แหล่งต้นนํ้า 
ปัญหาคือ การขยายพ้ืนที่ไม่ได้ และไม่มีเอกสารสิทธ์ิในการถือครองที่ดิน 

• ขาดการสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าร่วมกับชุมชน ขาดการจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือป้องกันคนภายนอกหมู่บ้านเข้ามาหาผล ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน 
ซึ่งส่วนใหญ่จะทําให้ทรัพยากรเสื่อมโทรม พ้ืนที่สูงที่เกิดปัญหาจะอยู่ในเขตป่าจังหวัดลําพูนและลําปาง 
ส่วนใหญ่จะเข้ามาหาของป่าและเห็ดถอบในป่าชุมชนของหมู่บ้าน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 
ทําให้ประสบปัญหาไฟป่าไหม้ทุกปี รวมทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนที่ยังมีการส่งเสริมไม่ต่อเน่ือง 

• หน่วยงานไม่สามารถเข้าไปดําเนินงานอนุรักษ์ป่าได้ เน่ืองจากพ้ืนที่ป่า
บางชุมชนบุกรุก และมีข้อขัดแย้งกับชุมชน 

(2) ทรัพยากรดิน 
(2.1) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดการวิเคราะห์ ตรวจดินและการ

ปรับปรุงดิน ทําให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เดิมมากกว่า 10 กว่าปี โดย
ขาดการอนุรักษ์ดินและนํ้า ซึ่งพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่มีความลาดชันเกิน 35% และปัญหาที่เกิดจาก
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โครงสร้างดินไม่เหมาะสม ได้แก่ ดินมีลักษณะเป็นกรวดทราย เน่ืองจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว และใช้
สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณที่เข้มข้น ประกอบกับพ้ืนที่มีความลาดชัน ทําให้เกิดการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน ดินเสื่อมโทรม เน่ืองจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรมาก ส่งผลกระทบต่อสภาพ
ดินและโครงสร้างดินไม่เหมาะสม และไม่สามารถอุ้มนํ้าได้ 

(2.2) ขาดสิทธิ์ในพื้นที่ทํากินของชุมชน ทําให้การใช้ประโยชน์ที่ดินขาด
การดูแลรักษา และมีการทําไร่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 

(2.3) นายทุนเข้ามาถือครองกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ เพ่ือดําเนินกิจการรีสอร์ท 
เช่น ในพ้ืนที่อําเภอเชียงดาว อําเภอแม่แตง เป็นต้น 

(3) ทรัพยากรน้ํา 
(3.1) ขาดการวางแผนการใช้น้ําระดับลุ่มน้ํา ในพ้ืนที่เขตติดต่อระหว่าง

เชียงใหม่และเชียงราย ทําให้การใช้นํ้าไม่พอเพียง เน่ืองจากพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ต้นนํ้า รวมท้ังขาดระบบผัน
นํ้าเพ่ือใช้ในการเกษตร อีกทั้งแหล่งนํ้าไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 

(3.2) การก่อสร้างระบบฝายหรือฝายชะลอน้ํา ปัจจุบันเป็นฝายคอนกรีต 
มีผลกระทบต่อตะกอนดิน ทําให้เกิดทรายทับถมหน้าฝาย ไม่สามารถระบายนํ้าได้ต่อเน่ือง 

(3.3) ช่วงฤดูแล้งขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร น้ําอุปโภคและบริโภค 
เน่ืองจากต้นนํ้ามีปริมาณนํ้าน้อย นํ้าแห้งขอดและเกิดการกักเก็บนํ้าไว้ใช้บริเวณต้นนํ้า ทําให้ปลายนํ้า
ขาดแคลนนํ้า รวมถึงส่งผลกระทบเกิดปัญหาการแย่งนํ้าภายในชุมชน เช่น เกษตรกรผู้ปลูกผักและทํานา 
ในฤดูแล้ง เน่ืองจากผลกระทบฝนแล้ง และบางพ้ืนที่มีแหล่งนํ้าแต่ขาดการจัดสรรระบบนํ้าไปใช้ และ
แหล่งนํ้าตํ่ากว่าพ้ืนที่การเกษตร ทําให้ไม่สามารถดึงนํ้าขึ้นไปใช้ได้ ขาดแหล่งกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร 

(3.4) เกิดความขัดแย้งด้านการใช้น้ําระหว่างต้นน้ํากับปลายน้ํา เช่น ต้นนํ้า
บ้านป่ากล้วย ปลายน้ําบ้านวังนํ้าหยาด เน่ืองจากชุมชนต้นนํ้ามีการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมมากขึ้นและ
การใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น ทําให้ชุมชนปลายนํ้ามีปริมาณนํ้าน้อยลง และปริมาณสารเคมีด้านการเกษตร
เจือปน 

(3.5) อุทกภัย  ทําให้พ้ืนที่บางแห่งประสบปัญหานํ้าท่วมเกือบทุกปีซึ่งเกิด
จากนํ้าป่า  ปัญหาดังกล่าวเกิดในช่วงที่มีการปลูกข้าว ทําให้ผลผลิตข้าวลดลง 

  
4) มลภาวะเป็นพิษ 

(4.1) การใช้สารเคมีด้านการเกษตรสูง โดยเกษตรกรใช้สารเคมี ได้แก่ 
ปุ๋ยเคมีสารเคมีกําจัดวัชพืช ทั้งในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทําให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(4.2) หมอกควัน การเกิดหมอกควันบนพ้ืนที่สูงเกิดจาการเตรียมแปลง
เกษตร เน่ืองจากพ้ืนที่ที่ลาดชันยากต่อการจัดการแปลงเกษตร รวมทั้งวิถีชีวิตของคนบนพ้ืนที่สูงยังขาด
การทําการเกษตรแบบประณีตที่ผ่านมา จะเน้นการทําการเกษตรแบบง่าย จึงเกิดการเผาไร่ข้าว หรือไร่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือเตรียมแปลงเกษตรมากกว่าที่จะเตรียมแปลงเกษตรโดยใช้แรงงานตนเอง 
เน่ืองจากความเช่ือเก่ียวกับการเผาจะมีขี้เถ้าที่จะทําให้ผลผลิตในแปลงเกษตร เช่น ข้าวไร่ ให้ปริมาณ
ผลผลิตที่ดี นอกจากน้ีหมอกควันยังมีต้นเหตุจากการเผาเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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5.2.2 ปัญหาการดําเนินงานบนพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงของหน่วยงานที่ผ่านมา 
1) การดําเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา ยังขาดการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของ

ชุมชนถึงสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพ โอกาส และแนวทางการพัฒนา ทําให้การทํางานไม่
สอดคล้องกับสภาพชุมชน หรือบางหน่วยงานมีการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนแต่ละชุมชน แต่ไม่
สามารถดําเนินงานตามแผนชุมชนที่ได้เสนอผ่านองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งที่ผ่านมาได้ดําเนินการ
พัฒนาชุมชนตามนโยบายแบบภาพรวมมากกว่าการใช้ข้อมูลจากแผนชุมชน 

2) การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก มีตลาดและการประกัน
รายได้ เกษตรกรเกิดการใช้พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นจํานวนมาก การเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เน่ืองจากใช้สารเคมีทางการเกษตรมาก นอกจากน้ี ส่งผลต่อการส่งเสริมของหน่วยงาน 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการปลูกพืชที่ยังขาดตลาดรองรับ  

3) ข้อกฎหมายเขตหวงห้ามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และ 
กรมป่าไม้ ทําให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่สามารถเข้าไปดําเนินงานในพ้ืนที่ได้ เน่ืองจากพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่
ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 1 เป็นพ้ืนที่ควรจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าลําธารและเป็นทรัพยากรป่า
ไม้ของประเทศเพียงประการเดียว เน่ืองจากมีลักษณะและสมบัติที่อาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจาก
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง สําหรับการใช้ที่ดินหรือการพัฒนารูปแบบต่างๆ ต้องมี
มาตรการควบคุมเป็นพิเศษ  

4) ขอบเขตพ้ืนที่ดําเนินงานและพ้ืนที่ขออนุญาตไม่ชัดเจน ทําให้การเข้าไปดําเนินการ
ของหน่วยงานตามพ้ืนที่ขอรับการสนับสนุนไม่ตรงกับพ้ืนที่จริง   

5) การบุกรุกพ้ืนที่ป่าของเกษตรกรและนายทุนภายนอก เน่ืองจากไม่สามารถกําหนด
ขอบเขตจากพ้ืนที่ที่ชุมชนอาศัยอยู่ได้ จึงมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือทําการเกษตรเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
นโยบายที่ได้กําหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งมีอยู่จํานวนมาก ไม่เหมาะสมต่อการดูแลของเจ้าหน้าที่
ซึ่งมีอยู่น้อย ไม่เพียงพอ จึงเข้าไปรับผิดชอบต่อการดําเนินงานได้ไม่ทั่วถึง รวมทั้งไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายกับผู้บุกรุกได้อย่างจริงจัง 

6) งบประมาณสนับสนุนให้หน่วยงานดําเนินงานบนพ้ืนที่สูงมีน้อย  
7) การสื่อสารภาษาชนเผ่าไม่ได้ ทําให้การให้ความรู้ชุมชนบนพ้ืนที่ลําบากมากย่ิงขึ้น 
8) การสนับสนุนพันธ์ุปลามีปัญหาด้านการขนส่งและแหล่งปล่อยปลา ทําให้ปลาตาย

เป็นจํานวนมาก รวมทั้งสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ือต่อการประมงในบางพ้ืนที่ 
 

5.2.3 โอกาสและศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิง 
1) ด้านเศรษฐกิจ 

(1) พัฒนาอาชีพภาคเกษตร อาทิ ส่งเสริมพ้ืนที่เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่ เช่น 
กาแฟ/อโวกาโด้ ซึ่งเป็นพืชที่ใช้สารเคมีน้อยลง หรือส่งเสริมพืชผสมผสานแบบวนเกษตร โดยปรับใช้
องค์ความรู้ที่เหมาะสม 

(2) ส่งเสริมให้เกษตรกรดําเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยวางแผนลดความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเน้นปลูกพืชอายุสั้นเพ่ือเป็นพืชอาหาร อาทิ ข้าว ผัก 
พืชหลังนา  พืชอายุยาว เพ่ือสร้างรายได้และดูแลสิ่งแวดล้อมเช่น ไม้ผล กาแฟ เป็นต้น   

(3) สร้างทักษะฝีมือให้แรงงานนอกภาคการเกษตร โดยอาศัยองค์ความรู้วิชาการ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือไปทํางานในนิคมอุสาหกรรมลําพูน 
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2) ด้านสังคม 
(1) ระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของชุมชน  
(2) เครือข่ายของชุมชนท่ียังมีความร่วมมือในการดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

ในทรัพย์สินของชุมชน 
(3) องค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนในการสร้างงานฝีมือและพืชสมุนไพรต่างๆ 
(4) หน่วยงานสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  

3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) ทรพัยากรปา่ไม้  

(1.1) การกําหนดพ้ืนที่ปลูกป่าเพ่ิมให้ชุมชนรับผิดชอบ เช่น โครงการคน
รักษ์ป่า ให้ชุมชนปลูกป่าในพ้ืนที่ของตนเอง เป็นต้น  

(1.2) เครือข่ายการอนุรักษ์ป่า/คณะกรรมการ เช่น ผู้นําโครงการหลวง 
หน่วยจัดการต้นนํ้า และเทศบาล ร่วมกันทําแนวกันไฟ กําหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าทํากิน ป่าชุมชน โดยมี
การต้ังกฎระเบียบดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(1.3) ระบบการจัดการพืชอาหารป่าร่วมกับชุมชน 
(2) ทรพัยากรน้ํา 

(2.1) การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับระบบการจัดการเครือข่ายการจัดการนํ้า  
(2.2) การวางแผนการดําเนินงาน/ประชุมร่วมกันของผู้ที่เก่ียวข้องในระดับ

ลุ่มนํ้า (ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า) 
(3) ทรพัยากรดนิ 

(3.1) ทําคันปุ๋ย ซึ่งเป็นวิธีหมักกองปุ๋ยและไถกลบในแปลงเกษตร เพ่ือลด
การใช้สารเคมี ลดการเผา และปรับปรุงบํารุงดิน   

(3.2) ปลูกพืชถั่วสลับข้าวโพด เป็นวิธีการปลูกถั่วแซมกับข้าวโพด โดยไม่เผา 
แต่ไถกลบเพ่ือลดปัญหาหมอกควัน 

(3.3) ความร่วมมือในชุมชนร่วมกับหน่วยงาน เช่น โครงการหลวง เพ่ือ
ตรวจสอบการใช้สารเคมี เช่น ร้านในชุมชน รวมถึงการรับซื้อขวดเก่าสารเคมีและนําไปทําลาย โดยมี
การจ้างบริษัทเพ่ือทําลายสารเคมี 
 

5.2.4 แนวทางการพฒันาพืน้ทีสู่งในลุ่มน้ําปิงจากข้อเสนอของชุมชนและหน่วยงาน  
ข้อเสนอของชมุชน ข้อเสนอของหน่วยงาน 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
• พัฒนาด้านการตลาด  โดยเฉพาะระบบตลาด

ชุมชน 
• ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน  
• พัฒนาด้านความรู้ให้แก่ชุมชน ได้แก่ พัฒนา

เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และ
การจัดการผลผลิตและองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมใน
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์   

• การกําหนดพ้ืนท่ีการพัฒนาให้มีขอบเขตท่ีชัดเจน 
• ให้ความรู้ในการผลิตพืชและสัตว์เป็นอาหาร โดย

เน้นความรู้ท่ีชุมชนสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงไม่
ยาก เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

• การเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกร โดยให้ความรู้ในการ
ผลิตพืชและการจดัการพืชเพ่ือเพ่ิมผลผลติการเกษตร 
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ข้อเสนอของชมุชน ข้อเสนอของหน่วยงาน 
• ลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร โดยการลดการ

ใช้สารเคมี และเน้นการพ่ึงตนเองในชุมชน 
• การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร โดยพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน  
• ส่งเสริมอาชีพหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวหรือผู้ว่างงาน

ในชุมชน โดยการพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละ
สาขาและต่อยอดทุนในการสร้างอาชีพให้แก่คนใน
ชุมชน พร้อมท้ังหาตลาดเพ่ือรองรับแรงงาน   

• สร้างโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ ยว โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน  

 

• ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสานเพ่ือให้เกษตรกร
สามารถพ่ึงตนเองได้ และไม่เสี่ยงต่อราคาผลผลิต
การเกษตร 

• การส่งเสริมพืชบนพื้นท่ีสูง โดยการพัฒนาระบบ
การเกษตรแบบครบวงจร ต้ังแต่เร่ิมการผลิตจนถึง
การจําหน่ายสู่ตลาด รวมท้ังการสร้างเครือข่ายด้าน
การตลาด  

• ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือเป็นองค์ความรู้ให้แก่
ชุมชนในการพัฒนาต่อไป 

• ให้ความรู้เกษตรกรในการปรับปรุงพันธ์ุเพ่ือการ
คัดเลือกพันธ์ุท่ีมีความสมบูรณ์ ต้านทานโรคและ
แมลง 

• ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จาก
ภาครัฐ เช่น เร่ืองการประกันรายได้ การจํานําผลผลิต
การเกษตร เป็นต้น 

• การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า 
• พัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชนเพ่ือให้งานท่ีดําเนินการ

มีความประณีต และได้คุณภาพ 
• การพัฒนาอาชีพต้องข้ึนอยู่กับความต้องการของ

ชุมชน 
2. ด้านสังคมและความม่ันคง 
• สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มในชุมชนและการ

บริหารจัดการกลุ่ม   
• ส่งเสริมด้านสุขภาพ การใช้สารเคมีทางการเกษตร 

ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร 
และการใช้ชีวิตประจําวัน ต้ังกลุ่มเวชภัณฑ์ข้ึนใน
ชุมชน มีการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก ให้
ความรู้และแนะนําด้านการดูแลสขุภาพในการ
รับประทานอาหารปลอดภัย  

• ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
โดยการสร้างความร่วมมือ โดยใช้กระบวนการ
กลุ่มเพ่ือ เผ้าระวัง รณรงค์แก้ไขปัญหา ยา เสพติด 
ส่งเสริมกีฬาเยาวชน เครือข่ายเยาวชนเพื่อเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  

• การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรม โดยเน้นท่ีเยาวชน สร้างเครือข่ายการ
อนุ รัก ษ์ วัฒนธรรมในแต่ละชุมชน  วางแผน
ภูมิคุ้มกันของชุมชนเพ่ือรองรับกระแสค่านิยม
ปัจจุบัน โดยการต้ังกฎระเบียบการจัดการใน
ชุมชน 
 

• สร้างมาตรฐานการได้รับบริการด้านสุขภาพท่ีเท่าเทียม
กัน โดยการจัดระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อให้ชุมชน
บนพ้ืนท่ีสูงให้เข้ารับบริการได้ง่าย  

• เน้นการให้ความรู้ด้านสุขภาพ เช่น ความปลอดภัย
จากโรคต่างๆ เช่น มาเลเรีย 

• การส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
• เน้นการพัฒนากระบวนการคิดของคนในชุมชน

เพ่ือให้ชุมชนสามารถนํากระบวนการแก้ปัญหาได้
โดยชุมชนเองอย่างย่ังยืน 

• การสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือให้ชุมชนได้นํา
ความรู้พัฒนาชุมชนต่อไป 

• หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการอพยพเคลื่อนย้าย
แรงงานจากพ้ืนท่ีสูงสู่เมือง 
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ข้อเสนอของชมุชน ข้อเสนอของหน่วยงาน 
• การส่งเสริมด้านการศึกษาที่ ต่อเนื่อง พัฒนา

ศักยภาพของครูผู้สอน พัฒนาระบบการสอน 
ส่งเสริมด้านการศึกษา ควบคู่กับส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนพร้อม
ท้ังมีงานรองรับด้วย สนับสนุนการเรียนรู้และ
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง  

• การอพยพย้ายถ่ินเพ่ือไปเรียนและทํางานนอก
พ้ืนท่ี ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนท้ังภาคการเกษตร
และนอกภาคการเกษตร พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่
เยาวชนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ให้ความรู้และ
พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร  

• พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นในชุมชน 
โดยเน้นการใช้แหล่งพลังงานในชุมชน ได้แก่ 
พลังงานทดแทนไฟฟ้า เช่น พลังงานน้ํา 

• พัฒนาระบบการจัดการขยะภายในชุมชน โดย
เน้นการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในท้องถ่ิน  

3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• พัฒนาระบบนํ้าอุปโภคบริโภค และระบบน้ําเพ่ือ
การเกษตร  

• จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น ส่งเสริมการ
ปลูกพืชท่ีบํา รุงดินหลังการเก็บเกี่ยวพืชหลัก 
อนุรักษ์ดินเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของ  

• หาแนวทางการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีให้ชัดเจน 
ได้แก่ พ้ืนท่ีทํากินทับซ้อนเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์  
ป่าสงวน อุทยาน และป่าต้นน้ํา การกําหนด
ขอบเขตป่า และพื้นท่ีทํากินร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง   

• ป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ือขยายพ้ืนท่ีทํากิน
ของเกษตร โดยดําเนินการร่วมกับชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี
ชุมชนสามารถดําเนินการได้ โดยเน้นการพัฒนาให้
เกิดความย่ังยืนและชุมชนสามารถดําเนินงาน 
ได้เอง 

• การเผาป่า/พ้ืนท่ีการเกษตร และปัญหาหมอกควัน 
ทําแนวกันไฟ ทําแนวกันไฟบริเวณป่าค้นน้ํา 
ดําเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าร่วมกับหมู่บ้าน
ใกล้เคียง   

• ใ ห้ความ รู้ ด้ านกฎหมายในการจัดการ ท่ี ดิน 
ระหว่างชุมชนและอุทยาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนท่ี 

• การจัดการทรัพยากร ควรแยกพ้ืนท่ีท่ีจะสงวนไว้ 
และพื้นท่ีให้ใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน 

• การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาควรให้
ชาวบ้านอยู่เป็นหลักแหล่ง และให้มีวิถีชีวิตเหมือนเดิม 

• การกําหนดพ้ืนท่ีถือครองต่อครอบครัวให้ชัดเจน 
แนวทางคือการออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดินทํากินเพ่ือเป็น
การลดพ้ืนท่ีการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรมีความ
เป็นเจ้าของในท่ีดิน จึงมีการเอาใจใส่ท่ีดินมากข้ึน 

• กฎหมายมีความชัดเจนและต้องเอาผิดกับผู้กระทํา
ผิดอย่างจริงจัง 

• อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรพืชท้องถ่ิน และสัตว์ท้องถ่ิน 
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายภายในชุมชน  

• สร้างความตะหนักเร่ืองการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ให้แก่คนในชุมชน ด้วยกระบวนการชุมชนมีส่วนร่วม
ในการร่วมคิดกิจกรรมท่ีจะนํามาดําเนินการในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู  

• การปลูกป่าเพ่ิมเพ่ือลดปัญหาหมอกควัน 
• การกําหนดขอบเขตการใช้น้ําภายในชุมชน เพ่ือให้

เกิดการใช้น้ําอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 
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ข้อเสนอของชมุชน ข้อเสนอของหน่วยงาน 
4.ด้านการบริหารจัดการ 

 • ทุกกิจกรรมจะต้องร่วมกันของชุมชนกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องโดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความ
ต้องการ แนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชนร่วมกัน 
และวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือการปฏิบัติงานใน
แต่ละพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

• ดําเนินงานต่อเนื่องจากกิจกรรมเดิมท่ีมีอยู่แล้วในแต่
ละพ้ืนท่ี โดยเสริมการดําเนินงานให้เข้มแข็ง เพ่ือให้
เกิดสัมฤทธ์ิผลตามแนวพระราชดําริและพระราช
เสาวนีย์  

• การดําเนินงานเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป  
• การกําหนดพ้ืนท่ี โดยใช้ขอบเขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเป็น

ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 
• การกระจายการบริหารงานให้องค์การบริหารส่วน

ตําบล เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคของคนในชุมชนให้
มากท่ีสุด 

• ควรศึกษาสภาพพ้ืนท่ีท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังจากเอกสาร 
ฐานข้อมูลสารสนเทศ และการจัดประชุมร่วมกับ
หน่วยงานท่ีจะเข้ามาดําเนินงานในพ้ืนท่ี  

• การพัฒนาบนความเสมอภาคของทุกชนเผ่า การ
พิจารณาความพร้อม ศักยภาพของพ้ืนท่ีในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรบนพ้ืนท่ีสูง 

• ควรให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนว
พระราชดําริ เช่น โครงการพระราชดําริ รักษ์น้ํา และ
หมู่บ้านยามชายแดน ควรมีการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดทําแผนร่วมกันและปฏิบัติงาน
พร้อมกันในพ้ืนท่ี เพ่ือลดการซํ้าซ้อนของหน่วยงาน 

• การประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน
ท่ีจะดําเนินงานร่วมกัน ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกัน เช่น กรมป่าไม้มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุญาต
การดําเนินงานก่อสร้าง เช่น กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรน้ํา เข้าไปดําเนินการในพ้ืนท่ีซ่ึงมีกฎหมาย
ควบคุมอยู่ บางคร้ังไม่สามารถดําเนินการได้ 

• นโยบายควรมีความชัดเจน  โดยการแยกตาม
ลักษณะพ้ืนท่ี 

• มีหน่วยงานประสานหรือเจ้าภาพหลักเพ่ือบูรณาการ
แผนและงบประมาณ 
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5.3 ทบทวนฐานขอ้มูลของชุมชน และการวิเคราะห์สถานการณด์้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพืน้ทีสู่งในลุ่มน้ําน่าน 

5.3.1 บรบิทของพื้นทีส่งูลุม่น้ํานา่น 

1) ด้านกายภาพ 
1.1) สภาพภูมิประเทศ 

ลุ่มนํ้าน่านต้ังอยู่ทางทิศเหนือของประเทศ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 33,878 
ตารางกิโลเมตร หรือ 21,173,531 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.54 ของพ้ืนที่ประเทศ มีลักษณะลุ่มนํ้าเรียว
ยาว วางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ เส้นรุ้งที่ 15 องศา 42 ลิปดาเหนือ ถึงเส้นรุ้งที่19 องศา 38 ลิปดา
เหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 54 ลิปดาตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 101 องศา 22 ลิปดา 
ตะวันออก มีอาณาติดต่อกับลุ่มนํ้าอ่ืน ดังน้ี 

- ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศพม่า 
- ทิศใต้ ติดต่อกับลุ่มนํ้าเจ้าพระยา 
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศพม่า ลุม่นํ้าโขง และลุ่มนํ้าป่าสัก 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับลุ่มนํ้ายม 
มีพ้ืนที่อยู่ในเขต 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร 

เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร เลย สุโขทัย และนครสวรรค์ เมื่อพิจารณาพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตรในเขตพ้ืนที่
ลุ่มนํ้าน่าน พบว่า มีพ้ืนที่อยู่ในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ เลย และ
อุตรดิตถ์ คิดเป็นร้อยละ 31 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่านทั้งหมด ดังตารางที่ 5.4 และภาพ 5.12 

การแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาขอบเขตจังหวัด (รายละเอียดดังตารางภาคผนวก ก) โดย
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาในน่านมากที่สุด จํานวน 9 ลุ่มนํ้าสาขา รองลงมาคือ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ดังน้ี 

1. จังหวัดน่าน มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา 9 ลุ่มนํ้าสาขา ได้แก่ นํ้ายาว (2) นํ้าว้า นํ้าสมุน 
นํ้าสา แม่น้ําน่านตอนบน ห้วยนํ้ายาว (1) นํ้าแหง แม่นํ้าน่านส่วนที่ 2 และแม่นํ้าน่านส่วนที่ 3
ครอบคลุมพ้ืนที่ 38 ตําบล 14 อําเภอ  

2. จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา 3 ลุ่มนํ้าสาขา ได้แก่ นํ้าภาค นํ้าวังทอง 
และแม่นํ้าแควน้อย ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 ตําบล 2 อําเภอ 

3. จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา 2 ลุ่มนํ้าสาขา ได้แก่ นํ้าวังทอง และ 
นํ้าน่านตอนล่าง ครอบคลุมพ้ืนที่ 8 ตําบล 3 อําเภอ 
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ตารางที่ 5.4 ขอบเขตการปกครองที่ครอบคลุมลุ่มน้าํนา่น 

ลําดบั จังหวัด 
พืน้ทีลุ่่มน้าํนา่น

(ตร.กม.) 
พืน้ทีสู่งเกนิ 500 เมตร 
ในลุ่มน้ําน่าน (ตร.กม.) 

ร้อยละของพืน้ที่สงู
ในลุ่มน้ําน่าน 

1 กําแพงเพชร 52.2 0.0 0.0 
2 นครสวรรค ์ 878.8 0.0 0.0 
3 น่าน 11,638.6 5719.2 49.1 
4 พิจิตร 2,246.0 0.0 0.0 
5 พิษณุโลก 9,116.9 2,284.6 25.1 
6 เพชรบูรณ์ 2,076.3 865.5 41.7 
7 แพร่ 53.2 23.6 44.3 
8 เลย 16.8 18.6 111.2 
9 สุโขทัย 61.4 0.0 0.0 

10 อุตรดิตถ์ 7,737.3 1,588.0 20.5 
รวม 33,877.7 10,499.5 31.0 

ที่มา : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ ) (2551) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมป่าไม้ 
และกรมพัฒนาที่ดิน (2553) 

แม่นํ้าน่าน มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดน 
ไทย - ลาว ไหลผ่านที่ราบระหว่างหุบเขาในเขตอําเภอเมือง และอําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน แล้วไหล
ลงสู่อ่างเก็บนํ้าสิริกิต์ิ พ้ืนที่ตอนล่างของลุ่มนํ้าน่านเป็นที่ราบสองฝั่งแม่นํ้าจากจังหวัดพิษณุโลก แม่นํ้า
น่านจะไหลคู่กับแม่นํ้ายมลงมาบรรจบกันที่อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และไหลผ่านบึง
บอระเพ็ดทางฝั่งซ้าย ก่อนจะไหลลงแม่นํ้าปิงที่อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
แม่นํ้าเจ้าพระยา 

ลุ่มนํ้าน่าน แบ่งออกเป็นลุ่มนํ้าสาขา 16 ลุ่มนํ้า ได้แก่แม่นํ้าน่านตอนบน ห้วยนํ้ายาว
ส่วนที่ 1 แม่นํ้าน่านส่วนที่ 3 ห้วยยาวส่วนที่ 2 นํ้าสมุน แม่นํ้าน่านส่วนที่ 3 นํ้าว้า นํ้าสา นํ้าแหง 
แม่นํ้าน่านส่วนที่ 4 นํ้าปาด คลองตรอน แม่นํ้าแควน้อย นํ้าภาค แม่นํ้าวังทอง แม่นํ้าน่านตอนล่าง  
ดังตารางรายละเอียดดังตารางภาคผนวก ก.3-7 
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ภาพ 5.12 พ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าน่าน  
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1.2) ภูมิอากาศ 
ข้อมูลสถิติภูมิอากาศคํานวณด้วยวิธีความถี่สะสม (Cumulative probability) 

ที่ระดับความเช่ือมั่น 75 % ต้ังแต่ปี 2525-2549 จํานวน 220 สถานี จากกรมอุตุนิยมวิทยา  
กรมชลประทาน และโครงการหลวง แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่านมีอุณหภูมิต้ังแต่ 17.78 – 33.33 
องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 23.73 องศาเซลเซียส มีปริมาณนํ้าฝนต้ังแต่ 992 - 1,918 
มิลลิเมตร มีปริมาณนํ้าฝนทั้งปีเฉลี่ย 1,324.72 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณนํ้าฝนในช่วงฤดูฝน 1,128.3 
มิลลิเมตร และในช่วงฤดูแล้ง 144.4 มิลลิเมตร  มีความช้ืนสัมพัทธ์ต้ังแต่ร้อยละ 70.4 – 79.8  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.5 ความเร็วลมต้ังแต่ 0.6-3.0 น๊อต ความเร็วลมเฉล่ีย 1.3 น๊อต มีปริมาณการ
ระเหยของนํ้า 1,244.5 - 2,018.0 มิลลิเมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,596.3 มิลลิเมตร มีปริมาณการ
คายน้ํา 1,588.6 – 1,934.9 มิลลิเมตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1,745.4 มิลลิเมตร หากพิจารณา
ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา แสดงได้ในรายละเอียดดังตารางภาคผนวก ก.3-8  

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปี 35.76 °ซ ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าน่านส่วนที่ 4 
รองลงมาคือ แม่นํ้าน่านตอนล่าง คลองตรอน ตามลําดับ ส่วนอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ียรายปี 16.15 °ซ ใน
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาน้ําว้า รองลงมาคือ แม่นํ้าน่านตอนบน นํ้ายาว (2) ตามลําดับ และอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี
ตํ่าสุด 22.00 °ซ ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าว้า และนํ้าน่านตอนบน รองลงมาคือ นํ้ายาว (2) ห้วยนํ้ายาว (1) 
ตามลําดับ อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีสูงสุด 26.17 °ซ ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าน่านตอนล่าง รองลงมาคือ 
แม่นํ้าน่านส่วนที่ 4 คลองตรอน ตามลําดับ 

สําหรับพ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าน่านในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา แม่นํ้าน่านตอนบนมี
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปีมากที่สุด 1,489.32 มม. รองลงมาคือ แม่นํ้าวังทอง นํ้ายาว (2) ตามลําดับ 
และพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาคลองสวนหมาก มีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียน้อยที่สุด 1,200.17 มม. รองลงมาคือ 
แม่นํ้าน่านส่วนที่ 3 แม่นํ้าน่านส่วนที่ 4 ตามลําดับ 

โดยสรุปแล้วอุณหภูมิตํ่าสุด อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียรายปี และอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี และ
ปริมาณนํ้าฝนท้ังปีเฉลี่ยในแต่ละลุ่มนํ้าสาขาของลุ่มนํ้าน่าน รายละเอียดดังตารางภาคผนวก ก.3-8  
จะเห็นว่า พ้ืนที่อุณหภูมิสูงสุดจะมีปริมาณนํ้าฝนน้อยที่สุด ได้แก่ แม่นํ้าน่านส่วนที่ 3 แม่นํ้าน่านส่วนที่ 
4 แม่นํ้าน่านตอนล่าง ตามลําดับ สําหรับพ้ืนที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 31.13-33.2 °ซ มีปริมาณนํ้าฝน
มากที่สุด ได้แก่ ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าน่านตอนบน แม่นํ้าวังทอง นํ้ายาว (2) ตามลําดับ  
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ภาพ 5.13 อุณหภูมิเฉลี่ยพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่าน 
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ภาพ 5.14 แสดงปริมาณนํ้าฝนทั้งปีเฉลี่ยพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่าน 
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5.3.2 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1) ประชากร  

ภาพรวมของประชากรในลุ่มนํ้าน่าน มีประชากรรวม 2,145,020 คน มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 34,139.62 ตารางกิโลเมตร และความหนาแน่นของประชากรประมาณ 49.82 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร (กรมทรัพยากรนํ้า, 2548) 

 ประชากรพ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าน่านมีทั้งสิ้น 125,630 คน 27,954 ครัวเรือน โดย
ประชากรมากที่สุดคือ ลุ่มนํ้านํ้าน่านตอนบน 25,794 คน รองลงมาลุ่มนํ้าแม่นํ้าวังทอง 15,839 คน 
ส่วนจํานวนครัวเรือนลุ่มนํ้าน่านตอนบนมากที่สุด 6,836 ครัวเรือน รองลงมาลุ่มนํ้าว้า จํานวนครัวเรือน 
12,141 ครัวเรือน (ตารางภาคผนวก ก.3-41 ) ประชากรบนพ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าน่านมีสัดส่วนร้อยละ 3.41 
ของประชากรรวมท้ังหมดในลุ่มนํ้าน่าน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุลัวะ ร้อยละ 44.58 ไทยพ้ืนราบ 
ร้อยละ 26.52 ม้ง ร้อยละ 17.27 นอกจากน้ี ยังมีกะเหร่ียง เมี่ยน มูเซอ(ลาหู่) ลีซอ จีนฮ่อ  
ปะหร่อง อีก้อ ไทยใหญ่ อาข่า (ตารางภาคผนวก ก.3-42 ) 

จากผลการศึกษาครั้งน้ีสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 57 ของครัวเรือนเป้าหมายใน
ลุ่มนํ้าน่าน มีจํานวนสมาชิกเฉล่ียต่อครัวเรือน เท่ากับ 6 คนต่อครัวเรือน โดยร้อยละ 39 ของ
ครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน เป็นไทยพ้ืนราบ รองมาเป็นลัวะ ร้อยละ 25 และม้ง เมี่ยน จีนฮ่อ 
ตามลําดับ (แผนภาพที่ 5.9 และตารางภาคผนวก.3-43) เมื่อแบ่งตามลักษณะชุมชน พบว่า ชุมชนที่มี
พ้ืนฐานจากการทําไร่เลื่อนลอย/ไร่หมุนเวียน  มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงสุด ซึ่งในชุมชนน้ี
เป็นกลุ่มชนเผ่าม้ง โดยเฉล่ียจํานวนสมาชิกต่อครัวเรือน เท่ากับ 8 คนต่อครัวเรือน ส่วนลักษณะชุมชน
อ่ืนๆ มีจํานวนเฉลี่ยจํานวนสมาชิกต่อครัวเรือน 4-5 คน (ตารางภาคผนวก.3-44)  

สําหรับอายุ ส่วนใหญ่ร้อยละ 34 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้า
น่าน อยู่ในช่วงช่วงอายุ 15-29 ปี รองลงมา ประชากรมีอายุตํ่ากว่า 15 ปี ร้อยละ 32 ส่วนกลุ่ม
ประชากรกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนน้อยร้อยละ 7 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมาย
ในลุ่มนํ้าน่าน จะเห็นได้ว่า ประชากรในวัยเด็กและเยาวชนมีมากกว่า ประชากรวัยกลางคนและ
ผู้สูงอายุ (ตารางภาคผนวก.3-45 และแผนภาพที่ 5.10) 
 

 
แผนภาพที่ 5.9 ร้อยละของครัวเรือนจําแนกตามกลุ่มชาติพันธ์ุบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน 

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ 
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แผนภาพที่ 5.10 ร้อยละของประชากรจําแนกตามช่วงอายุบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน 
ที่มา : จากการสัมภาษณ ์

2) ลักษณะทางสงัคม 
ชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน มีปัญหาเรื่องการอพยพย้ายถิ่นหลบหนีเข้าเมือง 

ซึ่งมีการสวมบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ มีการเคล่ือนย้ายแรงงานต่าง
ด้าว (พม่า) เข้ามาในพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา ได้แก่ โรคติดต่อ การใช้สวัสดิการด้านสุขภาพพ้ืนที่สูง
ในลุ่มนํ้าน่านมีปัญหายาเสพติด (ยาบ้า) ในกลุ่มเยาวชน สําหรับฝิ่นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 
เน่ืองจากเป็นความเช่ือที่สืบทอดกันมาเป็นยา และใช้ฝิ่นในวัฒนธรรมการไหว้บรรพบุรุษ  

จากผลการศึกษาครั้งน้ีลักษณะของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน ร้อยละ 42 
ของครัวเรือนเป้าหมาย เป็นชุมชนที่มีพื้นฐานไร่เลื่อนลอย/ไร่หมุนเวียน ที่ต้ังของชุมชนมีระดับความ
สูง 500-1,000 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มนํ้าสาขา : นํ้ายาว 1 นํ้าสา  
นํ้าภาค นํ้าแหง นํ้าน่านตอนบน และน้ําสมุน ซึ่งเป็นชุมชนที่อาศัยของม้ง ร้อยละ 46 เมี่ยน ร้อยละ 
23 ลัวะ ร้อยละ 12 ไทยพ้ืนราบ ร้อยละ 12 และจีนฮ่อ ร้อยละ 8 ของครัวเรือนที่มีลักษณะชุมชน
ชุมชนที่มีพ้ืนฐานไร่เลื่อนลอย/ไร่หมุนเวียน  

รองลงมาเป็นชุมชนที่อาศัยการทํานาเป็นหลัก ร้อยละ 38 ของครัวเรือน
เป้าหมาย เป็นชุมชนที่ปลูกข้าวนาดํา และปลูกข้าวไร่ โดยมีลักษณะการปลูกมีทั้งนาพ้ืนราบและนา
ขั้นบันไดตามไหล่เขา ที่ต้ังของชุมชนมีระดับความสูง 300- 500 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มนํ้าสาขา: นํ้ายาว 2 นํ้าว้า นํ้าแหง และน้ําสมุน เป็นชุมชนที่อาศัยของไทยพ้ืนราบ 
ร้อยละ 91และเมี่ยน (เย้า) ร้อยละ9 ของครัวเรือนที่มีลักษณะชุมชนที่อาศัยการทํานาเป็นหลัก และจาก
การสํารวจในพ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าน่านมีครัวเรือนที่ทําชา/เมี่ยง ร้อยละ 1.26 (ลุ่มนํ้าแหง) ของครัวเรือน
เป้าหมายอยู่ในกลุ่มน้ีด้วย 

ชุมชนยังชีพ ร้อยละ 20 ของครัวเรือนเป้าหมาย ที่ต้ังของชุมชนมีระดับความสูง  
800- 1,000 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มนํ้าสาขา : นํ้าน่านตอนบน นํ้าว้า 
และน้ําสมุน ส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่อาศัยของลัวะ (แผนภาพที่ 5.11) 
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แผนภาพที่ 5.11 ร้อยละของลักษณะชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน 
ที่มา : จากการสัมภาษณ์ 

 ด้านการศึกษา ร้อยละ 50 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ทั้งในการศึกษาในระบบและนอกระบบ ส่วนการศึกษาต้ังแต่ระดับ 
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และอ่ืนๆ มีสัดส่วนน้อยรวมกัน ร้อยละ 14 ตามลําดับ นอกจากน้ี มีครัวเรือน
ที่มีสมาชิกไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 64 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน และกําลัง
ศึกษานอกระบบ ร้อยละ 44 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน รายละเอียดดังตาราง
ภาคผนวก ก.3-46 

สิทธิการรักษาพยาบาล ร้อยละ 93 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้า
น่าน  มีบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค รองลงมามีสวัสดิการอื่นๆ เช่น ประกันชีวิต อสม.ประกันสังคม 
และไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลมีส่วนน้อยเพียงร้อยละ 3 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายใน
ลุ่มนํ้าน่าน 

สําหรับวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ได้แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การเลี้ยงผีขุนนํ้า การอนุรักษ์ป่าตามวิถีประเพณีด้ังเดิม ด้านเศรษฐกิจ ส่วน
ใหญ่เป็นงานหัตถกรรมในครัวเรือน และการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
ด้านการเกษตร ได้แก่ การเลี้ยงผีเพ่ือบวงสรวงให้ผลผลิตการเกษตรดี  

 

3) ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
ภาพรวมเศรษฐกิจสังคมของลุ่มนํ้าน่าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทํานา 

ครัวเรือนละ 54.86 รองลงมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวไร่ อ้อย และมันสําปะหลัง คิดเป็นร้อยละ 
40.09 และรับจ้าง ร้อยละ 29.49 โดยภาพรวมของประชากรลุ่มนํ้าน่านมีรายได้เฉลี่ยปีละ 30,674 
บาทต่อครัวเรือน เฉลี่ยต่อคน 7,668 บาทต่อปี (กรมทรัพยากรนํ้า, 2546) 

สภาพเศรษฐกิจสังคมลุ่มนํ้าน่านรวมไปถึงพ้ืนที่สูงมีการประกอบอาชีพปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เหมือนกัน แสดงให้เห็นถึงการใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่านในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก ซึ่งใน
ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการบุกรุกที่ดินเพ่ือขยายพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

จากผลการครั้งน้ี สําหรับระบบพืชที่ปลูกในปัจจุบันของเกษตรกรในลุ่มนํ้าน่าน 
ปลูกข้าว ร้อยละ 42 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน โดยแบ่งเป็นข้าวไร่ ร้อยละ 70 และ  
ข้าวนาดํา ร้อยละ 30 ของการปลูกข้าว ซึ่งการปลูกข้าวพบในทุกกลุ่มชุมชนของน่าน 
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รองลงมาปลูกพืชไร่ ร้อยละ 30 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน ได้แก่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 80) ถั่วต่างๆ (ร้อยละ 17) และมันสําปะหลัง (ร้อยละ 3) ของการปลูกพืชไร่ 
ซึ่งพบมากในกลุ่มชุมชนยังชีพและชุมชนที่มีพ้ืนฐานจากการทําไร่เลื่อนลอย/ไร่หมุนเวียน   

ปลูกไม้ผล ร้อยละ 15 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน ได้แก่ ลิ้นจี่ เงาะ
มะม่วง กล้วย ส้มโอ และลําไย ของการปลูกพืชไม้ผล ตามลําดับ ซึ่งพบมากในกลุ่มชุมชนทํานาเป็น
หลักและชุมชนที่มีพ้ืนฐานจากการทําไร่เลื่อนลอย/ไร่หมุนเวียน ปลูกพืชผัก ร้อยละ 11 ของครัวเรือน
เป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน ได้แก่ กะหล่ําปลี ขิง พริก ผักกาดขาว และกระเทียม ของครัวเรือนปลูกพืชผัก 
ตามลําดับ ซึ่งพบมากในกลุ่มชุมชนทํานาเป็นหลัก และชุมชนที่มีพ้ืนฐานจากการทําไร่เลื่อนลอย/ไร่
หมุนเวียน รายละเอียดตามแผนภาพที่ 5.12 

 
แผนภาพที่ 5.12 ร้อยละการปลูกพืชของครัวเรือนบนพ้ืนที่สูงในลุม่นํ้าน่าน 

 ที่มา :  จากการสัมภาษณ์ 

สําหรับการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันเลี้ยงสัตว์ปีก ร้อยละ 79 ของครัวเรือนเป้าหมาย
ในลุ่มนํ้าน่าน ได้แก่ ไก่และเป็ด รองลงมาเป็นสุกร ร้อยละ 62 สัตว์นํ้า ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล ปลา
ตะเพียน ร้อยละ 46 เลี้ยงโค ร้อยละ 21 และกระบือ ร้อยละ 15 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน 
ตามลําดับ รายละเอียดตามแผนภาพที่ 5.13 
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แผนภาพที่  5.13 ร้อยละการเลี้ยงสัตว์ของครัวเรือนบนพ้ืนที่สูงในลุม่นํ้าน่าน 

 ที่มา :  จากการสัมภาษณ์ 
 หมายเหตุ  :  ครัวเรือนตอบได้มากกว่า 1  ข้อ/ครัวเรือนเล้ียงสัตว์ มากกว่า 1 ชนิด 

 

สําหรับอาชีพนอกภาคเกษตร ร้อยละ 59 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน 
ครัวเรือนรับจ้างทั่วไป รองลงมาด้านหัตกรรม ท่องเท่ียว รับจ้างโรงงาน ทํานํ้าเต้าหู้ และธุรกิจส่วนตัว 
สัดส่วนเท่ากัน ร้อยละ 8 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน 

 

 
แผนภาพที่ 5.14 ร้อยละอาชีพนอกภาคเกษตรของครัวเรือนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน 

 ที่มา :  จากการสัมภาษณ์ 
 หมายเหตุ  :  ครัวเรือนตอบได้มากกว่า 1  ข้อ 

เมื่อจําแนกระบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบ่งตามลุ่มนํ้าสาขา พบว่า กลุ่มลุ่มนํ้า
สาขากลุ่มที่ 1 (ส่วนตอนบนของลุ่มนํ้าน่าน) ประกอบด้วย ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าน่านตอนบน นํ้ายาว 1  
นํ้ายาว 2 นํ้าว้า และน้ําสมุน ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ร้อยละ 42 ของครัวเรือนเป้าหมายในกลุ่มลุ่มนํ้าสาขา
กลุ่มที่ 1 รองลงมาเป็นพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ตามลําดับ และเลี้ยงสัตว์ปีก ร้อยละ 79 ของครัวเรือน
เป้าหมายในกลุ่มลุ่มนํ้าสาขากลุ่มที่ 1 รองลงมาเป็นเลี้ยงสัตว์นํ้า ส่วนเลี้ยงโค และกระบือ มีสัดส่วนน้อย 

กลุ่มลุ่มนํ้าสาขากลุ่มที่ 2 (ส่วนตอนกลางของลุ่มนํ้าน่าน) ประกอบด้วย ลุ่มนํ้า
สาขา นํ้าแหง นํ้าสาและน้ําภาค ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ร้อยละ 38 ของครัวเรือนเป้าหมายในกลุ่มลุ่มนํ้า

% 

% 
% 

% 

% 
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สาขากลุ่มที่ 2 รองลงมาเป็นพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ตามลําดับ และเลี้ยงสัตว์ปีก และเลี้ยงสุกร สัดส่วน
เท่ากัน ร้อยละ 78 ของครัวเรือนเป้าหมายในกลุ่มลุ่มนํ้าสาขากลุ่มที่ 2 ส่วนสัตว์นํ้า มีสัดส่วนน้อย 
ของครัวเรือนเป้าหมายในกลุ่มลุ่มนํ้าสาขา (แผนภาพที่ 5.15) 

 ส่วนกลุ่มลุ่มนํ้าสาขากลุ่มที่ 3 ไม่ได้มีการสํารวจ เน่ืองจากมีสัดส่วนของพ้ืนที่สูงไม่มาก  
รายละเอียดระบบการปลูกพืชและอาชีพนอกภาคการเกษตร ในแต่ละลุ่มนํ้าสาขาของ 

ลุ่มน่าน (ตารางภาคผนวกที่ ก.3-47) 

 

  

  

แผนภาพที่ 5.15 ร้อยละการปลูกพืชของครัวเรือนบนพื้นที่สูงในลุ่มน้ําน่านจําแนกตามกลุ่มลุ่มน้ําสาขา 

ท่ีมา :  จากการสัมภาษณ์ 
 

 

 

 

 

 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 
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รายได้รวมเฉล่ีย 154,274 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยแบ่งเป็นรายได้ภาค
เกษตรเฉลี่ย 113,622 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และรายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 65,509 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี สําหรับแหล่งที่มาของรายได้นอกภาคเกษตร รับจ้างภาคเกษตร เช่น รับจ้างปลูก ดูแล 
และเก็บเก่ียว และรับจ้างนอกภาคเกษตร เช่น ก่อสร้าง รับจ้างทั่วไป ตามลําดับ (ตารางภาคผนวก.3-
48,ก.3-49,ก.3-50)   

ค่าใช้จ่ายรวมเฉล่ีย 124,479 บาทต่อครัวเรือนต่อปี โดยค่าใช้จ่ายเพ่ืออุปโภค
และบริโภคเฉล่ีย 87,891 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 25,125
บาทต่อครัวเรือนต่อปี) รองลงมาเป็นค่าการศึกษาบุตร (ค่าเฉลี่ย 20,414 บาทต่อครัวเรือนต่อปี)  
ค่าเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 18,275 บาทต่อครัวเรือนต่อปี) ส่วนค่าใช้จ่ายด้านการเกษตรเฉลี่ย 38,384 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี รายละเอียดดังตารางภาคผนวก.3-51,ก.3-52,ก.3-53 และแผนภาพที่ 5.16 
 

 
  แผนภาพที ่5.16 ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ของครัวเรอืนจําแนกตามประเภทค่าใช้จา่ยบนพ้ืนทีสู่งในลุ่มนํ้าน่าน 

 ที่มา : จากการสัมภาษณ ์
 

เงินออมของครัวเรือนเกษตรกรต่อปีเฉลี่ย 23,535 บาท เป็นการจากฝากเงิน
ในกลุ่ม เช่น กลุ่มในชุมชน ออมทรัพย์ สหกรณ์ เป็นต้น (เฉลี่ย 14,835 บาทต่อครัวเรือนต่อปี) 
รองลงมาได้แก่ เงินสด และ ธนาคาร/สหกรณ์ ของครัวเรือนที่มีการออม ตามลําดับ และฝากในรูป
กลุ่มฝากออมทรัพย์มากที่สุด (เฉลี่ย 10,864 บาทต่อครัวเรือนต่อปี) รองลงมา ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน 
และกลุ่มในชุมชน รายละเอียดดังตารางภาคผนวก ก.3-54, ก.3-55 และ ก.3-56  

หน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรต่อปีเฉลี่ย 86,778 บาท ซึ่งครัวเรือนเกษตรกร
มีแนวโน้มของหน้ีสินเพ่ิมขึ้นในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา โดยปี 2552 มีหน้ีสินครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย 59,670 
บาทมากกว่า ปี 2551 ที่มีหน้ีสินเฉลี่ย 51,857 บาท และปี 2550 มีหน้ีสินเฉลี่ย 48,524 บาท 
สําหรับแหล่งที่มาของหน้ีสินส่วนใหญ่ร้อยละ 69 ของครัวเรือนที่มีหน้ีสิน มาจากกองทุนเงินล้าน 
(เฉลี่ย 38,880 บาทต่อครัวเรือน) รองลงมา ได้แก่ ธนาคาร/สหกรณ์ และแหล่งอ่ืนๆ เช่น โครงการ
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แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สปก. ของครัวเรือนที่มีหน้ีสิน ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง
ภาคผนวก.3-57 และ ก.3-58 

สาธารณูปโภคของครัวเรือน ร้อยละ 97 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน 
ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้เป็นระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไม่มีไฟฟ้าใช้ ร้อยละ 3 ของครัวเรือนเป้าหมาย
ในลุ่มนํ้าน่าน สําหรับแหล่งนํ้าของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน มีการใช้แหล่งนํ้าด่ืม นํ้าใช้ และน้ํา
เพ่ือการเกษตรมากกว่า 1 แหล่ง ขึ้นอยู่สภาพภูมิประเทศและการเอ้ืออํานวยจากแหล่งนํ้าที่ได้รับการ
พัฒนาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยแหล่งนํ้าด่ืม ร้อยละ 74 ของครัวเรือนและแหล่งนํ้าใช้ ร้อยละ 
79  เป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน ครัวเรือนใช้นํ้าประปาภูเขา/ประปาหมู่บ้าน แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร ร้อย
ละ 74 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน ครัวเรือนอาศัยนํ้าฝนและนํ้าจากลําห้วย สําหรับ
ชลประทานบนพ้ืนที่สูงเพ่ือเป็นแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ และนํ้าเพ่ือการเกษตรมีสัดส่วนน้อยเพียงร้อยละ 
12 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน และมีแนวโน้มของการซื้อนํ้ากิน นํ้าใช้ และน้ําเพ่ือการเกษตร 
(ตารางภาคผนวก.3-59, ก.3-60) สําหรับระบบติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 82 ของครัวเรือนเป้าหมายใน
ลุ่มนํ้าน่าน ครัวเรือนใช้มือถือในการติดต่อสื่อสาร รองลงมาจดหมายติดต่อสื่อสาร ส่วนโทรศัพท์บ้าน 
โทรศัพท์สาธารณะมีการใช้สัดส่วนน้อย ตามลําดับ 

 

การถือครองที่ดินของครัวเรือน มีจํานวนที่ดินของครัวเรือนเฉลี่ย 4.24 แปลง 
โดยจํานวนที่ดินของครัวเรือนเฉลี่ย 31.24 ไร่ และจํานวนไร่ต่อแปลงเฉลี่ย 7.69 ไร่ (ตารางภาคผนวก 
ก.3-61, ก.3-62,ก.3-63) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร้อยละ 41 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน 
ครัวเรือนเกษตรกรใช้ทําไร่เฉลี่ย 9.88 ไร่ต่อครัวเรือน รองลงมาทําสวน และ ทํานา ส่วนพ้ืนที่เพ่ือการ
เลี้ยงสัตว์และประมง มีสัดส่วนน้อยร้อยละ 5.9 เฉลี่ย 0.52 ไร่ต่อครัวเรือน สําหรับเอกสารสิทธ์ิทํากิน 
ครัวเรือนเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธ์ิร้อยละ 71 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน  

5.3.3 ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

1) ทรพัยากรดนิ 
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่านสามารถจําแนกชนิดดิน ตามความเหมาะสมของการปลูกพืชออก

ได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกข้าว และพืชชนิดอ่ืน ๆ ร้อยละ 20.24 2) ดิน
ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ผล- ไม้ยืนต้น (ไม่เหมาะสําหรับการปลูกข้าว) ร้อยละ 
20.20 3) ดินที่ไม่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชชนิดใดเลย (ต้องได้รับการปรับปรุงก่อน จึงจะปลูกพืช
บางชนิดได้) ร้อยละ 69.63 4) พ้ืนที่แหล่งนํ้าและเหมืองแร่ ร้อยละ 3.64 สภาพดินในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
น่านเหมาะสมท่ีจะปลูกข้าว พืชไร่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง มันสําปะหลัง ไม้ผล 

2) ทรพัยากรน้ํา 

ลุ่มน้ําน่านมีปริมาณนํ้าท่าตามธรรมชาติทั้งปีเฉลี่ย 12,014.8 ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือมีปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียต่อหน่วยพ้ืนที่รับนํ้าฝน 11.10 ลิตรต่อนาทีต่อตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่าน 
มีโครงการชลประทานทั้งหมด 919 โครงการ มีพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด 2,732,218 ไร่ ความจุเก็บ
กักนํ้าทั้งหมด 9,631.14 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีพ้ืนที่โครงการชลประทานบางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ 
ลุ่มนํ้ายม ซึ่งโครงการชลประทานขนาดใหญ่มี 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าเขื่อนสิริกิต์ิ และเขื่อนทดนํ้า
นเรศวร โครงการขนาดกลาง 222 โครงการ และโครงการขนาดเล็ก 695 โครงการ (กรมทรัพยากร
นํ้า,2548) ปัจจุบันมีเขื่อนเก็บกักนํ้า จํานวน 1 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนสิริกิตต์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์  
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ปิดก้ันแม่นํ้าน่านที่อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความจุอ่างใช้งาน 6,660 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี  
พ.ศ.2539 มีการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางแล้วเสร็จคือ อ่างเก็บนํ้าคลองตรอน มีความ
จุอ่างเก็บนํ้า 60 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมทรัพยากรนํ้า, 2552) 

3) ทรพัยากรปา่ไม้ 

ลุ่มนํ้าน่านมีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์รวมทั้งหมด 22,514.1 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
66.5 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งหมด คลอบคลุมพ้ืนที่ 246 ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 535.3 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า คลอบคลุมพ้ืนที่ 8 ชุมชน เขตอุทยานแห่งชาติ 
4,556.5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.4 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า คลอบคลุมพ้ืนที่ 24 ชุมชน และเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ 17,422.3 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 51.4 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า คลอบคลุมพ้ืนที่ 
214 ชุมชน ลุ่มนํ้าน่านที่มีความสูงเกิน 500 เมตร มีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์รวมทั้งหมด 9,738.4 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 28.7 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งหมด คลอบคลุมพ้ืนที่ 185 ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 453.1 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า คลอบคลุมพ้ืนที่ 3 
ชุมชน เขตอุทยานแห่งชาติ 2,963.3 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.8 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า คลอบคลุม
พ้ืนที่ 23 ชุมชน และเขตป่าสงวนแห่งชาติ 6,302.0 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.6 ของพ้ืนที่
ลุ่มนํ้า คลอบคลุมพ้ืนที่ 159 ชุมชน ดังตารางภาคผนวก ก.3-9 และภาพ 5.15 

ลุ่มนํ้าน่านมีการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 50.45 ครอบคลุมพ้ืนที่ 1 ชุมชน พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 14.55 ครอบคลุมพ้ืนที่ 38 ชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม ร้อยละ 0.12 ครอบคลุมพ้ืนที่ 
182 ชุมชน  

ลุ่มนํ้าน่านการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติบนพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตร อยู่ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 26.1 ครอบคลุมพ้ืนที่ 1 
ชุมชน พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 0.9 ครอบคลุมพ้ืนที่ 20 ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 
0.004 ครอบคลุมพ้ืนที่ 150 ชุมชน การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติในแต่ละลุ่มนํ้า แสดงดังตารางภาคผนวก ก.3-10 ภาพ 5.16 

จากข้อมูลของศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ใน
การกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่าน พบว่า ลุ่มนํ้าน่านส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 5 คิดเป็น
ร้อยละ 32.09 รองลงมาคือ พ้ืนที่ลุ่มนํ้า 1A คิดเป็นร้อยละ 24.05 และพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 2 คิดเป็น 
ร้อยละ 20.02 การกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าบริเวณพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตรส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
1A คิดเป็นร้อยละ 18.1 รองลงมาคือ พ้ืนที่ลุ่มนํ้า 2 คิดเป็นร้อยละ 7.9 และพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 3 คิดเป็น
ร้อยละ 2.8 การกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าในแต่ละลุ่มนํ้าสาขา แสดงดังตารางภาคผนวก ก.3-11 และ
ภาพที่ 5.17 
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ภาพ 5.15 พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ในลุ่มนํ้าน่าน 
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ภาพ 5.16 การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
และที่ดินป่าไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มนํ้าน่าน 
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ภาพ 5.17 ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าลุ่มนํ้าน่าน 
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4) การใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 
มีการจําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่านออกเป็น 5 ประเภท 

ได้แก่ พ้ืนที่การเกษตร ป่าไม้ แหล่งนํ้า ที่อยู่อาศัย และอ่ืนๆ โดยป่าไม้มีสัดส่วนมากท่ีสุด ร้อยละ 
49.67 รองลงมาเป็นพ้ืนที่การเกษตร ร้อยละ 45.14 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งหมด โดยพ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่
อยู่บริเวณพ้ืนที่ต้นนํ้า พ้ืนที่การเกษตรอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่นํ้า มีการปลูกพืชไร่มากที่สุดร้อยละ 
57.28 รองลงมาปลูกข้าว ร้อยละ 38.78 ไม้ผล-ไม้ยืนต้น ร้อยละ 3.39 และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.01 
ของพ้ืนที่เกษตร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ร้อยละ 1.93 พ้ืนที่แหล่งนํ้า ร้อยละ 1.49 และพ้ืนที่อ่ืนๆ ร้อย
ละ 1.77 พ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกส่วนใหญ่ จะอยู่บริเวณตอนล่างสองฝั่งลํานํ้าด้าน
ตะวันตกของลุ่มนํ้าใกล้ๆ จุดบรรจบแม่นํ้าปิงและยม ในการทําเกษตร พบว่า การใช้พ้ืนที่ปลูกพืชส่วน
ใหญ่จะเป็นการปลูกพืชไร่ และไม้ผล-ไม้ยืนต้น บนพ้ืนที่ที่ไม่มีความเหมาะสม ส่วนข้าวและพืชผักได้
ปลูกบนพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว (กรมชลประทาน, 2552) 

จากข้อมูลการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่ง
ได้จากการตีความหมายและแปลภาพด้วยสายตาภาพออร์โธสี มาตราส่วน 1: 4,000 ปี 2545 ของ
กรมพัฒนาที่ดินในการแปลภาพร่วมกับการสํารวจในภาคสนาม มีการแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ป่าไม้ พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่อ่ืนนอกการเกษตร และแหล่งนํ้า เมื่อ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง มีพ้ืนที่ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 79.7 พ้ืนที่เกษตร ร้อยละ 
15.6 พ้ืนที่อ่ืนนอกการเกษตร ร้อยละ 3.7 และพ้ืนที่แหล่งนํ้า ร้อยละ 0.1 ของพ้ืนที่ลุ่มน่าน การใช้
ประโยชน์ที่ดินในแต่ละลุ่มนํ้าสาขา แสดงดังตารางภาคผนวก ก.3-12 
 

5) การประเมินศกัยภาพดา้นกายภาพลุ่มน้ําน่าน 
 

(1) ดัชนีความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มน้ํา 

ข้อมูลทางกายภาพที่มีผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าที่สําคัญประกอบด้วย 
ลักษณะทางด้านสภาพภูมิประเทศ ความลาดชันของพ้ืนที่ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืน เช่น พ้ืนที่เกษตร เหมืองแร่ รีสอร์ท ฯลฯ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เข้มข้นบนพ้ืนที่ความลาดชันสูง และความต้องการอนุรักษ์พ้ืนที่ไว้เพ่ือเป็นป่าต้นนํ้า ดังน้ัน การประเมิน
ศักยภาพทางด้านกายภาพของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า จึงได้พิจารณาเลือกปัจจัยทางด้านการใช้ประโยชน์ของที่ดิน 
ลักษณะพ้ืนที่สูง และความลาดชันของพ้ืนที่ เป็นตัวแปรหลักในการจัดลําดับความเสี่ยงของลุ่มนํ้าสาขา 
ในลุ่มนํ้าหลัก ทั้งน้ี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือการวางแผนการจัดการทรัพยากรใน 
ลุ่มนํ้าต่อไป  

จากการทบทวนฐานข้อมูลด้านกายภาพของลุ่มนํ้า พบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินจากป่าไม้เป็นรูปแบบอื่น เช่น พ้ืนที่เกษตร เหมืองแร่ รีสอร์ท ฯลฯ  พ้ืนที่สูงเกิน 500 
เมตรจากระดับนํ้าทะเล และพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 % มีความแปรปรวนที่สูง และอาจจะมีผล
ในการกําหนดปัจจัยความเสี่ยงของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าดังกล่าวได้ โดยรายละเอียดเกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนด
ปัจจัยความเสี่ยง ประกอบด้วย 

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพลุ่มนํ้าหรือขีดสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศลุ่มนํ้า ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงกายภาพต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
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ปริมาณสัดส่วนของพื้นที่สูงเกิน 500 เมตรต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า และสัดส่วนของพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 
35 % ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 

สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืนต่อพื้นที่
ลุ่มน้ํา หมายถึง หมายถึง พ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่ศึกษามีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก
พ้ืนที่ป่าไม้ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบอ่ืนๆ เช่น พ้ืนที่เกษตรกรรม ที่ต้ังชุมชน รีสอร์ท เหมืองแร่ 
ฯลฯ   

พื้นที่สูงเกิน 500 เมตรจากระดับน้ําทะเล หมายถึง พ้ืนที่สูงที่ใช้เกณฑ์ทางระบบ
นิเวศวิทยา เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ในการกําหนดให้เป็นพ้ืนที่สูง 
เพ่ือใช้ในการศึกษาหาสัดส่วนของพ้ืนที่สูง ที่มีความสําคัญต่อการอนุรักษ์ต้นนํ้าลําธารต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 

พื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 % หมายถึง พ้ืนที่ที่มีลักษณะของสภาพภูมิประเทศ
ที่มีความลาดชันสูงมาก ซึ่งมักจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของดินในแง่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ
การเสื่อมโทรมของที่ดินอันเน่ืองมาจากการชะล้างพังทลายดิน โดยทั่วไปสภาพลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่
มีความลาดชันสูง มักมีผลกระทบต่อศักยภาพของที่ดิน อันเน่ืองจากกิจกรรมทางการเกษตร 

พื้นที่ลุ่มน้ําที่มีสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากป่าไม้เป็น
รูปแบบอ่ืนต่อพื้นที่ลุ่มน้ํา แสดงถึงระดับความเสี่ยงของพื้นที่ลุ่มนํ้าน้ันสูง เน่ืองการกิจกรรมต่างๆ บน
พ้ืนที่สูง เช่น ทางด้านการเกษตรมีผลต่อการใช้ที่ดินที่เข้มข้น จนทําให้เกิดความเสื่อมโทรมได้ รวมท้ัง
การเปลี่ยนสภาพจากพ้ืนที่ป่าไปเป็นกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ที่ต้ังชุมชน รีสอร์ท เหมืองแร่ ฯลฯ ซึ่งสัดส่วน
พ้ืนที่ดังกล่าวต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า หมายถึง สัดส่วนความเสี่ยงต่อการดําเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 
ซึ่งจากการศึกษาจากข้อมูลภูมิสารสนเทศสามารถแบ่งระดับความเสี่ยงจากสัดส่วนการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินจากป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืนต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

ความเสี่ยงมาก หมายถึง ค่าร้อยละของสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินจากป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืนต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามากกว่า 8.80 

ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ค่าร้อยละของสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินจากป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืนต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 5.08 - 8.80 

ความเส่ียงน้อย หมายถึง ค่าร้อยละของสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินจากป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืนต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน้อยกว่า 5.08 

ระดับความเสี่ยงของสัดส่วนพื้นที่สูงเกิน 500 เมตรต่อพื้นที่ลุ่มน้ํา หมายถึง 
สัดส่วนของพ้ืนที่สูงที่มีความเสี่ยงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ซึ่งจากการศึกษาจากข้อมูลภูมิสารสนเทศสามารถแบ่ง
ระดับความเสี่ยงของสัดส่วนพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตรต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

• ความเสี่ยงมาก หมายถึง ค่าร้อยละของสัดส่วนพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตรต่อพ้ืนที่
ลุ่มนํ้ามากกว่า 68.90 

• ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ค่าร้อยละของสัดส่วนพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตร
ต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 37.91 - 68.90 
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• ความเสี่ยงน้อย หมายถึง ค่าร้อยละของสัดส่วนพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตรต่อพ้ืนที่
ลุ่มนํ้าน้อยกว่า 37.90 

ดัชนีความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มน้ํา หมายถึง การนําปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพลุ่มนํ้าหรือขีดสามารถในการรองรับของระบบนิเวศลุ่มนํ้า โดยคํานวณหาระดับความเสี่ยงของ
แต่ละลุ่มนํ้าสาขา เพ่ือใช้ตัดสินใจในการนําไปวางแผนพัฒนาต่อไป โดยให้ค่านํ้าหนักคะแนนของปัจจัย
เสี่ยงแตกต่างกัน 

การประเมินศักยภาพด้านกายภาพของลุ่มนํ้าน่าน ได้กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้วัด
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อคุณภาพลุ่มนํ้า หรือขีดสามารถในการรองรับของระบบนิเวศลุ่มนํ้า 
ซึ่งประกอบด้วย สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ป่าเป็นรูปแบบอ่ืนต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า สัดส่วนของพ้ืนที่
สูงเกิน 500 เมตร สัดส่วนของพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกิน 35% โดยแต่ละปัจจัยความเสี่ยงได้กําหนด
ระดับความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

 

ระดับความเสี่ยง 
สัดส่วนของสูงเกิน 500 เมตรต่อ

พ้ืนท่ีลุ่มน้ํา 
สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนท่ีป่าเป็น

รูปแบบอื่นต่อพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา 

ความเสี่ยงมาก ค่าร้อยละมากกว่า 54.64  ค่าร้อยละมากกว่า 45.37 

ความเสี่ยงปานกลาง ค่าร้อยละ 30.99- 54.64  ค่าร้อยละ 16.45- 45.3 

ความเสี่ยงน้อย ค่าร้อยละน้อยกว่า 30.99  ค่าร้อยละน้อยกว่า 16.45 
 

ส่วนสัดส่วนของพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกิน 35% ให้ทุกระดับคะแนนอยู่ในระดับ 
ความเสี่ยงมากทุกค่า เน่ืองจากพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตร ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนของพ้ืนที่ที่มีความ 
ลาดชันเกิน 35% (ภาพ 5.19 ระดับความเสี่ยงคุณภาพลุ่มนํ้าของปัจจัยระดับความลาดชันมากกว่า 
35 เปอร์เซ็นต์) 

จากน้ันนําปัจจัยดังกล่าวมาสร้างดัชนีความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มนํ้า เพ่ือคํานวณหา
ระดับความเสี่ยงของแต่ละลุ่มนํ้าสาขา เพ่ือใช้ตัดสินใจในการนําไปวางแผนพัฒนาต่อไป โดยให้ค่า
นํ้าหนักคะแนนของปัจจัยเสี่ยงแตกต่างกัน ดังน้ี  

• สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ป่าเป็นรูปแบบอ่ืนต่อพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ให้ 
ค่านํ้าหนักของคะแนน  0.50 

• สัดส่วนของพื้นที่สูงเกิน 500 เมตร ให้ค่านํ้าหนักเท่ากับสัดส่วนของพ้ืนที่ที่มี 
ความลาดชันเกิน 35 % เท่ากับ 0.25 

โดยนําปัจจัยเสี่ยงมาคํานวณหาดัชนีความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มนํ้า ดังสมการ ดังน้ี 

 

 

 

 

ดัชนีความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มน้ํา = (ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนท่ีป่าเป็นรูปแบบอ่ืนในพื้นที่ลุ่มน้ํา x 
0.50) + (ร้อยละของพื้นที่สูงเกิน 500 เมตรในพื้นที่ลุ่มน้ํา x 0.25) + (ร้อยละของพื้นที่ที่มีความลาดชัน

เกิน 35 % ในพื้นที่ลุ่มน้ํา x 0.25)/100 
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 โดยดัชนีความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มนํ้าน่านได้กําหนดระดับความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดับความเสี่ยง ดัชนีความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มน้ํา 
ความเสี่ยงมาก ค่าคะแนนมากกว่า 0.35 
ความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนน 0.33 -0.35 
ความเสี่ยงน้อย ค่าคะแนนน้อยกว่า 0.33 

 

รายละเอียดสัดส่วนของปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อคุณภาพลุ่มนํ้า และดัชนี
ความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มนํ้าน่าน ดังตาราง ก.3-64 

เมื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงของสัดส่วนพ้ืนที่สูงเทียบกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งหมด พบว่า 
ลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าน่าน ส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง แต่มีกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มีระดับความ
เสี่ยงมากถึง 5 ลุ่มนํ้าสาขา โดยเฉพาะลุ่มนํ้าว้า (ร้อยละ 73.5) นํ้าภาค (ร้อยละ 71.59) และลุ่มนํ้า
น่านตอนบน (ร้อยละ 69.47) ตามลําดับ ภาพ 5.18 ระดับความเสี่ยงคุณภาพลุ่มนํ้าด้านปัจจัยพ้ืนที่
สูงลุ่มนํ้าน่าน 

ส่วนปัจจัยสัดส่วนการเปล่ียนแปลงพื้นที่ป่าเทียบกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งหมดพ้ืนที่สูง 
พบว่า ลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าน่านส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง แต่มีกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มีระดับ
ความเสี่ยงมาก 1 ลุ่มนํ้าสาขา ได้แก่ ลุ่มนํ้าแหง (ร้อยละ87.54) และมีกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มีความเสี่ยง
ระดับปานกลาง ได้แก่ แม่นํ้าน่านส่วนที่ 4 (ร้อยละ 44.37) แม่นํ้าน่านส่วนที่ 3 (ร้อยละ 37.88) และ
แม่นํ้าวังทอง(ร้อยละ 26.98) ตามลําดับ ภาพ 5.20 ระดับความเสี่ยงคุณภาพลุ่มนํ้าสัดส่วนการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเทียบกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งหมดพ้ืนที่สูงบนพ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าน่าน 

สําหรับดัชนีความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มนํ้าน่าน พบว่า ลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าน่าน  
ส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง แต่มีกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มีระดับความเสี่ยงมากถึง 6 ลุ่มนํ้าสาขา 
โดยเฉพาะลุ่มนํ้าว้า (ค่าดัชนี 0.44) นํ้าภาค (ค่าดัชนี 0.43) ลุ่มนํ้าน่านตอนบน (ค่าดัชนี 0.43)  
ลุ่มนํ้าสา (ค่าดัชนี 0.39) ลุ่มนํ้าวังทอง (ค่าดัชนี 0.39) และห้วยนํ้ายาว (1) (ค่าดัชนี 0.37) 
ตามลําดับ เป็นกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่ควรพิจารณาในการเข้าไปวางแผนพัฒนาในระยะแรก ภาพ 5.21 
ระดับความเสี่ยงคุณภาพลุ่มนํ้าบนพ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าน่าน 
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ภาพ 5.18 ระดับความเสี่ยงคุณภาพลุ่มนํ้าด้านปัจจัยพ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าน่าน 
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ภาพ 5.19 ระดับความเสี่ยงคุณภาพลุ่มนํ้าด้านปัจจัย 
ระดับความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ บนพ้ืนที่สูงลุม่นํ้าน่าน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 

 

5 - 71 
 

 

ภาพ 5.20 ระดับความเสี่ยงคุณภาพลุ่มนํ้าด้านสัดส่วน 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเทียบกับพ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าน่าน 
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ภาพ 5.21 ระดับความเสี่ยงคุณภาพลุ่มนํ้าบนพ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าน่าน 
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(1) ดัชนีวัดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ํา (วารินทร์ จิระสุขทวีกุล 
ส่วนวิจัยต้นนํ้า สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้า (มปป.) ; 2552 และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า
และการเกษตร,2546) มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ  ได้แก่  

การชะล้างพังทลายของดิน  เพ่ือวัดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน โดย
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งจะทําให้ทราบสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน แนวทางในการ
อนุรักษ์ดินและนํ้าบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน มีรายละเอียด ดังน้ี 

การชะล้างพังทลายของดินของแต่ละลุ่มนํ้าสาขา ได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากกรม
ทรัพยากรนํ้า (2546) และกรมพัฒนาที่ดิน (2545) ที่เป็นลักษณะข้อมูลแสดงในแผนที่การชะล้าง
พังทลายของดิน ที่วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน จากสมการการ
สูญเสียดินสากล โดยมีรูปแบบสมการ ดังน้ี  

A = R K L S C P 

 โดย 
A เป็นค่าการสูญเสียดินต่อหน่วยของพ้ืนที่ 
R เป็นค่าที่รวมทั้งปัจจัยของนํ้าฝนและการไหลบ่า ซึ่งเป็นค่าเฉพาะแห่ง ตามปกติจะ

เป็นค่าเฉล่ียรายปีต่อหน่วยดัชนีการชะล้างพังทลาย (erosion index units) 
K เป็นค่าปัจจัยความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน (soil erodibility factor) 

เป็นค่าเฉพาะของแต่ละช้ันของดิน 
L เป็นค่าปัจจัยความยาวของความลาดเท (slope length factor) เป็นค่าที่ไม่มีขนาด

หรือหน่วย 
S เป็นค่าปัจจัยความลาดเท (slope steepness factor) เป็นค่าที่ไม่มีขนาดหรือหน่วย 
C เป็นค่าปัจจัยการจัดการพืช (crop management factor) เป็นค่าที่ไม่มีขนาดหรือ

หน่วย เป็นค่าที่แสดงอัตราส่วนของการสูญเสียดินระหว่างพ้ืนที่ที่มีการปลูกพืชชนิดใดชนิดหน่ึงปกคลุม
อยู่กับพ้ืนที่ที่ถูกไถพรวนท่ีปราศจากพืชคลุมดิน ซึ่งใช้ในการหาค่าความคงทนต่อการถูกชะล้าง
พังทลายของดิน 

P เป็นค่าปัจจัยการปฏิบัติการป้องกันการชะล้างพังทลาย (conservation practice) 
เป็นค่าที่ไม่มีขนาดหรือหน่วย เป็นค่าที่แสดงอัตราส่วนของการสูญเสียดินระหว่างพ้ืนที่ที่มีการอนุรักษ์
แบบต่างๆ เช่น ทําแนวคันดิน การปลูกพืชเป็นแถบ เป็นต้น 

เมื่อได้นําข้อมูลค่าปัจจัยต่างๆ มาใช้ในการประเมินการชะล้างพังทลายในสมการ
การสูญเสียดินสากล โดยแทนค่าแผนที่ตามสูตรคณิตศาสตร์และนํามาใช้เทคนิคการซ้อนทับก็จะได้
แผนที่แสดงบริเวณที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายในระดับต่างๆ  

การสูญเสียดินสูงสุดที่ยอมรับได้สําหรับดินในประเทศไทยเป็น 2 ตันต่อไร่ต่อปี 
หรือเทียบเท่ากับ 0.96 มิลลิเมตรต่อปี การสูญเสียในระดับน้ีจะไม่ทําให้สมรรถนะของดินสําหรับ
การเกษตรเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 25 ปี ค่าการสูญเสียดินที่สูงกว่าระดับน้ีจะมีผลเสียหายต่อ
คุณภาพดินและผลผลิตพืชในระยะยาว ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและจําเป็นต้องมีการอนุรักษ์ดิน
และน้ําที่เหมาะสม โดยมีการจัดช้ันความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน จําแนกเป็น 5 ระดับ คือ  
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ช้ัน 1  น้อย อัตราการสูญเสยีดิน 0-2 ตันต่อไร่ต่อปี ( 0 – 0.96 มิลลิเมตรต่อปี) 
ช้ัน 2  ปานกลาง อัตราการสูญเสียดิน 2-5 ตันต่อไร่ต่อปี ( 0.96 – 2.4มิลลิเมตรต่อปี) 
ช้ัน 3  รุนแรง อัตราการสูญเสียดิน 5- 15 ตันต่อไร่ต่อปี ( 2.4 – 7.2 มลิลิเมตรต่อปี) 
ช้ัน 4  รุนแรงมาก อัตราการสูญเสียดิน 15- 20 ตันต่อไร่ต่อปี ( 7.2 – 9.6 มิลลิเมตรต่อปี) 
ช้ัน 5  รุนแรงมากที่สุด อัตราการสูญเสียดินมากกว่า  20 ตันต่อไร่ต่อปี ( มากกว่า 9.6 

มิลลิเมตรต่อปี) 
จากน้ันนําการจัดช้ันความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน มาสร้างดัชนีการ

ชะล้างพังทลายของดินของแต่ละลุ่มนํ้าสาขา เพ่ือคํานวณหาระดับความเสี่ยงของแต่ละลุ่มนํ้าสาขา 
เพ่ือใช้ตัดสินใจในการนําไปวางแผนพัฒนาต่อไป โดยให้ค่านํ้าหนักคะแนนของแต่ละช้ันแตกต่างกัน ดังน้ี  

ช้ัน 1  น้อย ให้ค่านํ้าหนักของคะแนน  0.10 
ช้ัน 2  ปานกลาง ให้ค่านํ้าหนักของคะแนน  0.15 
ช้ัน 3  รุนแรง ให้ค่านํ้าหนักของคะแนน  0.20 
ช้ัน 4  รุนแรงมาก ให้ค่านํ้าหนักของคะแนน  0.25 
ช้ัน 5  รุนแรงมากที่สุด ให้คา่นํ้าหนักของคะแนน  0.30 

โดยนําการจัดช้ันความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน มาคํานวณหาดัชนี
การชะล้างพังทลายของดินของแต่ละลุ่มนํ้าสาขา ดังสมการ ดังน้ี 

 

 
 
 
 

 

โดยดัชนีการชะล้างพังทลายของดินของลุ่มนํ้าน่านบนพ้ืนที่สูงได้กําหนดระดับความ
เสี่ยงเป็น 3 ระดับดังน้ี 

ระดับความเสี่ยง ค่าดัชนกีารชะล้างพงัทลายของดนิ 
รุนแรงมาก มากกว่า 0.20 
รุนแรงปานกลาง 0.20 - 0.15 
รุนแรงน้อย น้อยกว่า 0.15 

 

รายละเอียดดัชนีการชะล้างพังทลายของดินของลุ่มนํ้าน่านบนพ้ืนที่สูง ดังตาราง
ภาคผนวก ก.3-65   

เมื่อพิจารณาพ้ืนที่ของลุ่มนํ้าสาขาบนพื้นที่สูงที่จัดช้ันความรุนแรงของการชะล้าง
พังทลายของดิน เทียบกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าบนพ้ืนที่สูงทั้งหมด พบว่า ส่วนใหญ่มีช้ันความรุนแรงของการ 
ชะล้างพังทลายของดิน ระดับน้อย (ช้ัน 1อัตราการสูญเสียดิน 0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) และมีกลุ่มลุ่มนํ้า
สาขาที่มีช้ันความรุนแรงมากท่ีสุด (ช้ัน 5 อัตราการสูญเสียดินมากกว่า 20 ตันต่อไร่ต่อปี) ซึ่งเป็นการ
สูญเสียดินมากกว่าที่ยอมรับได้สําหรับดินในประเทศไทย เช่น นํ้ายาว (2) นํ้าว้า นํ้าสมุน นํ้าแหง  
นํ้าน่านส่วนที่ 2 เป็นต้น 

ดัชนีการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้ําบนพ้ืนท่ีสูง  = ((พ้ืนที่ที่มีความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินชั้น 1 ใน

พ้ืนที่ลุ่มน้ําx 0.10)+(พ้ืนท่ีที่มีความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินชั้น 2  ในพ้ืนที่ลุ่มน้ําx 0.15)+( (พ้ืนที่ที่มีความรุนแรง

ของการชะล้างพังทลายของดินชั้น 3  ในพ้ืนที่ลุ่มน้ําx 0.20))+ ( (พ้ืนที่ที่มีความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินชั้น 4 ใน

พ้ืนที่ลุ่มนํ้าx 0.25))+ ( (พ้ืนที่ที่มีความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินชั้น 5 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ําx 0.30))  
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สําหรับดัชนีการชะล้างพังทลายของดินของลุ่มนํ้าน่านบนพ้ืนที่สูง พบว่า ลุ่มนํ้า
สาขาในลุ่มนํ้าน่านส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าดัชนี 0.20) แต่มีกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มี
ระดับความเสี่ยงมากถึง 3 ลุ่มนํ้าสาขา โดยเฉพาะลุ่มนํ้าแหง (มีค่าดัชนี 0.22) นํ้าห้วย (2) (มีค่าดัชนี 
0.22) และน้ําสา (มีค่าดัชนี 0.21) ตามลําดับ เป็นกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่ควรพิจารณาในการเข้าไป
วางแผนพัฒนาในระยะแรก เก่ียวกับกลยุทธ์ด้านการลดการชะล้างพังทลายของดิน (ภาพ 5.22 ดัชนี
การชะล้างพังทลายของดินของลุ่มนํ้าน่านบนพ้ืนที่สูง) 
 

 
 

ภาพ 5.22 ดัชนีการชะล้างพังทลายของดินของลุ่มนํ้าน่านบนพ้ืนที่สูง
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5.4 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค ผลกระทบจากการพัฒนาที่ผ่านมา และแนวทาง
การพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําน่าน 

จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับชุมชน ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาของลุ่มนํ้าน่าน จํานวน  8 
ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม 298 คน และจากการจัดประชุมกลุ่มย่อยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยได้
ดําเนินการจัดประชุมบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่านจํานวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการประชุม 113 คน ในการ
จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ผลกระทบจากการ
พัฒนาที่ผ่านมาศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้า และวิเคราะห์โอกาสและแนวทางในการพัฒนา
ลุ่มนํ้า จากแผนการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยได้สรุปผลจากการประชุม ดังน้ี (ภาคผนวก 
ก.4-2 ผลการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน) 

 

5.4.1 สภาพปัญหาและอุปสรรคของชุมชน 
1) ด้านเศรษฐกิจ 

รายได้น้อยไม่พอรายจ่าย เน่ืองจากขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่
ยังคงทําการเกษตรตามวิถีชีวิตของชนเผ่าตนเองอยู่ ซึ่งเมื่อทําการเกษตรจึงได้มีการกู้เงินกองทุนต่างๆ 
และนอกระบบเพ่ือนํามาเป็นทุนแต่เน่ืองจากราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน ทําให้เกิดปัญหา
หน้ีสินกับชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน ซึ่งรายจ่ายค่าอาหารสูง เน่ืองจากชุมชนไม่ได้ปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภค และยังมีปัญหาข้าวไม่พอกิน เน่ืองจากขาดความรู้ในการจัดการโรคและแมลง ทํา
ให้ผลผลิตข้าวตํ่า จากแผนการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยได้สรุปผลจากการประชุม ดังน้ี 

(1) หนี้สิน พบว่า สถานการณ์ปัจจุบันชุมชนมีปัญหาหน้ีสินที่เกิดจากสาเหตุ ได้แก่ 
(1) หน้ีสินที่เกิดจากการลงทุนด้านการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นการทําการเกษตรแบบเชิงเด่ียวทําให้เมื่อ
ผลผลิตการเกษตรออกมาล้นตลาด ราคาผลผลิตตกตํ่า เกษตรกรขาดทุนจึงเกิดปัญหาหน้ีสิน เกษตรกร
โดยส่วนใหญ่กู้เงินจากกองทุนต่างๆ ได้แก่ กองทุนเงินล้าน กขคจ. กลุ่มออมทรัพย์ รวมไปถึงการกู้เงิน
นอกระบบ และมีปัญหาเรื่องการชําระคืนต้องมีการยืมกองทุนอีกกองทุนเพ่ือนํามาใช้หน้ีอีกที่ (2) การ
กู้เงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาแก่บุตร (3) ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  

(2) รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายค่าอาหารและของใช้ในครัวเรือน 
เน่ืองจากราคาผลผลิตข้าวโพดไม่แน่นอน ต้นทุนการผลิตสูง ขาดอํานาจต่อรองกับพ่อค้า และขาด
ความรู้ด้านการเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

(3) ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค การผลิตข้าวของชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนซึ่งพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่จะปลูกข้าวไร่ไม่เพียงพอต่อ 
การบริโภค ข้าวไม่พอกิน 14 ถังต่อไร่ มีพอกินประมาณ 4 เดือน ที่เหลือต้องออกไปรับจ้าง อีกสาเหตุ
หน่ึงที่ทําให้ผลผลิตข้าวน้อย พันธ์ุข้าวไม่ดี และโรคและแมลงในข้าว ได้แก่ ใบไหม้ เพลี้ยอ่อน เมล็ด
ข้าวลีบ ผลผลิตข้าวตํ่าในหลายพ้ืนที่ เกิดจากโรคและแมลง การผลิตข้าวตามวิถีชีวิตโดยไม่ได้เน้นการ
เพ่ิมผลผลิตให้พอกิน จึงขาดการจัดการดูแล 

(4) พืชทางเลือกน้อย ชุมชนจึงมีความจําเป็นที่จะต้องปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่ง
เป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้ปัจจัยการผลิตที่สูง ได้แก่ การใช้สารเคมีทางการผลิตมาก แต่เน่ืองจากมีแรงจูงใจ
ในการผลิตโดยมีตลาดรองรับ และมีการทําการเกษตรแบบพันธะสัญญาให้เกษตรกรสามารถนํา
สารเคมีจากนายทุนและเครือข่ายนักการเมืองในพ้ืนที่เพ่ือนํามาผลิตก่อนได้ 
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(5) ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากราคาปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น 
และมีแนวโน้มการใช้ปัจจัยการผลิตในปริมาณเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่เดิม ต้นทุนการผลิตสูง ได้แก่ ราคาปัจจัย
การผลิตที่สูง เมล็ดพันธ์ุมีราคาแพง 

(6) ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ขาดเงินทุนขาดแคลนเงินทุนในการ
ปลูกข้าวโพดขาดเงินทุนซึ่งมีเพียงองค์การบริหารส่วนตําบลสนับสนุนเงินทุนบางส่วน แต่เน่ืองจากพ้ืนที่
จํากัดทําให้ต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อหน้ี ขาดการระดมทุนผ่านกลุ่มขาดการรวมกลุ่มที่ชัดเจน 
เพ่ือต่อรองทางการตลาด ในพ้ืนที่มีการปักผ้าส่งโครงการพระราชดําริ 

(7) การว่างงาน ในชุมชนบนพ้ืนที่สูงพบปัญหาการว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว 
และยังมีบางส่วนที่เกิดจากพฤติกรรมของคนในชุมชนเอง ได้แก่ ความเกียจค้าน และการเลือกงาน  

(8) ขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร โดยเฉพาะที่ปลูกเมี่ยง เน่ืองจากแรงงาน
อพยพออกนอกหมู่บ้านและเยาวชนส่วนใหญ่ที่เรียนจบไม่ได้กลับมาทําอาชีพการเกษตร  

(9) ขาดความต่อเนื่องด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยที่ผ่านมาหน่วยงานได้ดําเนินงาน
ส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้เกษตรกรในช่วงหลังฤดูเก็บเก่ียว แต่เน่ืองจากอาชีพที่ส่งเสริมยังไม่ตรงกับความ
ต้องการของชุมชน พร้อมทั้งผลิตออกมาแล้วไม่มีตลาดรองรับ 

(10) ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร ในพืชชนิดอ่ืน ทําให้ชุมชนขาดความ
มั่นใจที่จะเปลี่ยนแปลงการผลิตจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวมาปลูกพืชแบบผสมผสาน หรือปลูกพืชที่ไม่มี
นายทุนสนับสนุนทุน 

(11) การทําการเกษตรตามวิถีชีวิต เช่น การเลี้ยงสุกรแบบปล่อย ทําให้สุกรโตช้า
แต่เน่ืองจากชุมชนไม่สามารถเลี้ยงแบบขังได้ เน่ืองจากไม่มีอาหารให้สุกรการเลี้ยงแบบปล่อย จึงทําให้
สุกรมีชีวิตรอดได้มากกว่า  

(12) ขาดองค์ความรู้ เช่น การปลูกขิง (การแก้ไขปัญหาด้านหัวขิงเน่า) ควรจะมี
การสร้างงานวิจัย แปลงทดสอบ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาของการปลูกขิง 

 

2) ด้านสังคม 
ปัญหาด้านสังคมที่ชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่านต้องการแก้ไขลําดับแรก คือ การ

เคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพ้ืนที่   การใช้สารเคมีทางด้านการเกษตรที่มีปริมาณมาก ทําให้เกิดปัญหา
ทั้งด้านสุขภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง และปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งนํ้าในพ้ืนที่ราบ 
รองลงมาเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบกรองนํ้าเพ่ือรับประทาน แต่เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้า
ชาวบ้านมีความมั่นใจที่จะบริโภคโดยไม่ต้องกรอง ขาดการจัดการขยะภายในชุมชนและขาดบ่อกําจัด
ขยะในชุมชน ขาดการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชนต่อลูกหลาน ขาดการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองและการสนับสนุนทุนการศึกษาที่เพียงพอต่อเยาวชนบนพ้ืนที่สูง การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
ของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ขาดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ที่ผ่านมาชุมชนยังขาดความเข้าใจถึงประโยชน์
จากการต้ังกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 

(1) การเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรเข้าสู่เมือง โดยการอพยพย้ายถิ่น
ของคนในชุมชน รวมไปถึงปัญหาการอพยพแรงงานต่างด้าวจากจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับเขตพม่า
เพ่ือศึกษาและทํางานนอกพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อแรงงานในพ้ืนที่และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและ
ในครอบครัว 
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(2) ขาดความต่อเนื่องในการรวมกลุ่มในชุมชน กลุ่มเกษตรกร (พอเพียง/
ย่ังยืน) เกษตรธรรมชาติ (ปลูกหวาย เพาะเห็ด ปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงวัวเน้ือ) มีศูนย์แสงเทียน
สนับสนุน แต่เน่ืองจากปัจจุบันไม่มีการสนับสนุนแล้วจึงไม่มีการดําเนินงานต่อ  

(3) ปัญหาด้านสุขภาพ ได้แก่ (1) กลุ่มเสี่ยงจากการตรวจสารเคมีการเกษตรใน
เลือดค่อนข้างสูง สารเคมีทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร เน่ืองจากการตรวจ
สารเคมีในเลือดมีกลุ่มเสี่ยงมากกว่า 80-90 % อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อสารเคมีทางการเกษตรสุขภาพไม่
ค่อยดี ส่วนใหญ่จะเกิดอาหารเวียนศีรษะ (2) เด็กในชุมชนสุขภาพไม่สมบูรณ์ สาเหตุเน่ืองจากการ
แต่งงานส่วนใหญ่จะแต่งงานกับคนในหมู่บ้านหรือเครือญาติ จึงเกิดปัญหาเลือดชิด 

(4) ขาดการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ได้แก่ ประเพณีวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นสาบสูญ เช่น สู่ขวัญควาย ผีเซียงไฮ้ เซียงนา ประเพณีกินดอกแดง เลี้ยงผีไร่ ผีนา ประเพณี
สงกรานต์จะช้ากว่าปกติ 20 วัน เน่ืองจากต้องการให้ทําไร่นาเสร็จก่อน  

(5) การศึกษา เน่ืองจากพ้ืนที่ห่างไกล และผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียน
หรนังสือนอกชุมชมชน ทําให้ศูนย์เด็กเล็กไม่มีครูประจํา ไม่มีโรงเรียนแต่มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ซึ่งปัจจุบันผู้ไม่รู้หนังสือมีร้อยละ 40 ช่วงอายุที่เรียน 15-39 ปี ซึ่งอายุมากกว่า 40 จะสอนยากและ
ไม่สนใจ แต่ละครอบครัวจะมีผู้รู้หนังสือ อ่านออกเขียนได้อยู่ครอบครัวละ 1 คน 

(6) ขาดปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ ขาดท่ีกําจัดขยะ การคมนาคมไม่
สะดวกในช่วงฤดูฝน คุณภาพนํ้าไม่ดี ขาดถังกักเก็บนํ้า ถังพักนํ้าฤดูฝนประปาภูเขามีตะกอนคุณภาพนํ้า
ไม่ดีและยังขาดเคร่ืองกรองนํ้าและที่พักนํ้าในชุมชนคุณภาพนํ้าไม่ดี ไม่สะอาด ไม่มีเครื่องกรองนํ้า 

(7) ขาดความรู้ด้านสาธารณสุข ชุมชนบนพ้ืนที่สูงเข้าถึงการดูแลสาธารณาสุข
ได้ยาก เน่ืองจากพ้ืนที่ทุนกันดารการเข้าถึงของหน่วยงานภาครัฐยากลําบาก ทําให้ขาดความรู้ในการ
ดูแลรักษาสุขภาพและยังมีวิถีชีวิตที่ผ่านมาไม่ถูกต้อง ทําให้ไม่รู้เท่าทันโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 
พฤติกรรมการบริโภคยังขาดสุขลักษณะ เช่น นํ้าด่ืมยังไม่มีการต้มและการกรอง การรับประทาน
อาหารดิบ  

(8) ขาดความรู้ในการจัดการพืชและสัตว์ เกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตร
แบบวิถีชีวิต โดยไม่มีการให้ความรู้ในการจัดการพืชและสัตว์ จึงขาดความรู้ในหลายด้าน คือ (1) ขาด
ความรู้ด้านโรคและแมลงเกิดในข้าวทําให้เมล็ดข้าวลีบ ใบไหม้ เพลี้ยอ่อน (2) ขาดความรู้ด้านการ
จัดการสัตว์จึงทําให้เกิดโรคปศุสัตว์ ได้แก่ โรคไก่ตายในช่วงฤดูฝน โดยฉีดวัคซีนให้สัตว์ไม่ทัน สัตว์เลี้ยง
ล้มตาย (3) ขาดความรู้ในการใช้ปุ๋ย การใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีเหมาะสม เช่น การใช้ยาฆ่าแมลง 
ยาคุมหญ้า (โดยเฉพาะการปลูกผักที่ใช้พ้ืนที่ปลูกไม่มาก)  

(9) การใช้สารเคมีในวงกว้างของเกษตรกร ทําให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ
ด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมี โดยเฉพาะอย่างย่ิงสารเคมีกําจัดวัชพืช เน่ืองจากขาดความรู้ที่เหมาะสม
และประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

(10) ขาดระบบการจัดการขยะ ทําให้เกิดปัญหาขึ้นภายในชุมชนเกิดแหล่งสะสม
โรค สุขอนามัยภายในชุมชนไม่ดี ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน 

 

3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาอันดับหน่ึงของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่านคือ พ้ืนที่ไม่เหมาะสมต่อการทําการเกษตร 

เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ลาดชันมีการพังทลายของหน้าดินเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้พ้ืนที่ในการทําการเกษตร
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จํากัด และยังทําให้เกิดปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการเผาพ้ืนที่เพ่ือเตรียมแปลงทํา
การเกษตร ทําให้ดินเสื่อมขาดความอุดมสมบูรณ์ทั้งยังขาดการอนุรักษ์ดินและนํ้าจากชุมชน ขาดการ
ประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างชุมชนต้นนํ้ากับปลายนํ้า รองลงมาคือ ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร
รวมถึงฤดูแล้ง เน่ืองจากผลกระทบฝนแล้ง และบางพ้ืนที่มีแหล่งนํ้าแต่ขาดการจัดสรรระบบน้ําไปใช้ 
และแหล่งนํ้าตํ่ากว่าพ้ืนที่การเกษตร ทําให้ไม่สามารถดึงนํ้าขึ้นไปใช้ได้ ขาดแหล่งกักเก็บนํ้าเพ่ือ
การเกษตร ปัญหาการกําหนดพ้ืนที่ทํากินที่ให้ชัดเจน ทําให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าได้ง่าย 

 
 

(1) ทรัพยากรป่า 
(1.1) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น บุกรุกพ้ืนที่ป่า นํ้า

ขาดแคลน 
(1.2) การใช้วัสดุในการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ที่ผ่านมามีการใช้

กระสอบพลาสติกเพ่ือบรรจุทรายหรือวัสดุในการสร้างฝาย ทําให้เกิดการตกค้างของการสลายของกระสอบ 
(1.3) การกําหนดเขตพื้นที่ทํากินและเขตพื้นที่ป่ายังไม่ชัดเจน การแบ่ง

เขตพ้ืนที่ทํากินและพ้ืนที่ป่าไม่ชัดเจน ทําให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือขยายพ้ืนที่ทํากิน เกิดการขัดแย้ง
ระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน พ้ืนที่หมู่บ้านอยู่ในเขตป่าต้นนํ้า (พ้ืนที่อนุรักษ์) และพ้ืนที่ทํากินจํากัด 
เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีสิทธิที่ทํากิน และยังขาดความรู้ด้านกฎหมายในการจัดการที่ดินระหว่างชุมชน
และเขตพ้ืนที่หวงห้ามตามกฎหมาย 

(1.4) การขยายพื้นที่ทํากิน เน่ืองจากพ้ืนที่ทําการเกษตรพ้ืนที่จํากัด สภาพ
ดินเสื่อมโทรม ทําให้เกษตรกรต้องหมุนรอบการเกษตรเร็วขึ้น ซึ่งในอดีตใช้ระยะเวลาการหมุนเวียน
พ้ืนที่การเกษตร 5-10 ปี ปัจจุบันเกษตรกรหมุนเวียน 3-5 ปี พ้ืนที่ถือครองแต่ละครัวเรือน 5-21 ไร่
ต่อครัวเรือน 

(1.5) การอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ยังมีการส่งเสริมไม่ต่อเนื่อง ขาดการอนุรักษ์
พืชและสัตว์ ได้แก่ ปูแป้ง มะแข่น 

(1.6) ขาดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะทําให้
ทรัพยากรเสื่อมโทรม พ้ืนที่สูงที่เกิดปัญหาจะอยู่ในเขตป่า ส่วนใหญ่จะเข้ามาหาของป่าและเห็ดถอบใน
ป่าชุมชนของหมู่บ้าน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ทําให้ประสบปัญหาไฟป่าไหม้ทุกปี 

(2) ทรัพยากรดิน 
(2.1) ขาดความรู้ในการใช้ปุ๋ยขี้ไก่ ซึ่งมีสภาพด่างรุนแรง ถ้านําไปใช้บน

พ้ืนที่สูง อาจจะมีผลกระทบต่อสภาพดินที่มีความเป็นกรดสูง 
(2.2) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ลาดชันทําให้เกิดการ

ชะล้างพังทลายของหน้าดิน โดยท่ีผ่านมายังขาดการอนุรักษ์ดินและน้ํา ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
สภาพดินเสื่อมโทรม และมีดินถล่ม เน่ืองจากขาดการวิเคราะห์ ตรวจดินและการปรับปรุงดิน ขาด
การอนุรักษ์ดินและนํ้า ซึ่งพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่มีความลาดชันเกิน 35% และปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างดิน
ไม่เหมาะสม ได้แก่ ดินมีลักษณะเป็นกรวดทราย เน่ืองจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว และดินเสื่อมโทรมที่
เกิดจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินกรด PH 4.2 มีการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรในปริมาณที่เข้มข้น และพ้ืนที่ถือครองอยู่ในพ้ืนที่ลาดชัน หากจะปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตดี
จะต้องไปปลูกที่ลุ่มเชิงเขา 
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(2.3) การใช้สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณที่มาก ทําให้เกิดการสะสม
ของสารเคมีในระยะเวลาท่ีนานดินจึงขาดความอุดมสมบูรณ์มาก ในปัจจุบันจึงมีการใช้สารเคมีเพ่ิมขึ้น
และส่งผลต่อการทิ้งพ้ืนที่ว่างเปล่าเพ่ือหมุนเวียนใช้พ้ืนที่อ่ืนที่อุดมสมบูรณ์กว่า 

(3) ทรัพยากรน้ํา 
(3.1) น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ เน่ืองจากแหล่งนํ้าอยู่ตํ่ากว่าพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตร จึงต้องอาศัยแต่นํ้าฝน 
(3.2) ปริมาณสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในแหล่งน้ําในปริมาณที่มาก

ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพ้ืนที่ปลายนํ้า 
(3.3) ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร พ้ืนที่การเกษตรอยู่สูงกว่าแหล่งนํ้า 

ทําให้ไม่สามารถสร้างอ่างเก็บนํ้าได้ เน่ืองจากงบประมาณที่ลงทุนมากซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน
ปริมาณนํ้าน้อย ในฤดูแล้งไม่มีนํ้าใช้เพ่ือการเกษตร ซึ่งไม่มีระบบการใช้นํ้าในการเพาะปลูกพืช เน่ืองจาก
พ้ืนที่ทําการเกษตรอยู่สูงกว่าแหล่งนํ้า สภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตํ่ากว่าที่ทํากิน ต้องดึงนํ้าไปใช้ ปัจจุบัน
ยังขาดแคลนถังเก็บกักนํ้า 

(4) มลภาวะเป็นพิษ 
(4.1) การใช้สารเคมีด้านการเกษตรสูง โดยเกษตรกรใช้สารเคมี ได้แก่ 

ปุ๋ยเคมี สารเคมีกําจัดวัชพืช ทั้งในกลุ่มเกษตรผู้ปลูกผัก ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
(4.2) หมอกควัน การเกิดหมอกควันบนพ้ืนที่สูงเกิดจาการเตรียมแปลง

เกษตร เน่ืองจากพ้ืนที่ที่ลาดชันยากต่อการจัดการแปลงเกษตร จึงเกิดการเผาเตรียมแปลงเกษตร
มากกว่าที่จะเตรียมแปลงเกษตรโดยใช้แรงงานตนเอง เช่น การเผาไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการเผา
เปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 

5.4.2  ปัญหาการดําเนินงานบนพื้นที่สูงในลุ่มน้ําน่านของหน่วยงานที่ผ่านมา 
 

1) การดําเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะดําเนินงานเฉพาะบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานตนเอง ทําให้บางหน่วยงานดําเนินงานซ้ําซ้อนกับอีกหน่วยงานหน่ึง ซึ่งขาดการ
ดําเนินงานร่วมกัน 

2) ขาดการประสานงานในระดับพ้ืนที่ ซึ่งเมื่อหน่วยงานเข้าไปดําเนินงานใน
พ้ืนที่พร้อมกับอีกหน่วยงานหน่ึง ชาวบ้านจะเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนต้องการมากกว่า ทําให้อีก
หน่วยงานหน่ึงเกิดผลกระทบต่องบประมาณที่ได้ดําเนินการ 

3) งบประมาณค่อนข้างจํากัด โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลยังมี
ศักยภาพค่อนข้างน้อย 

4) ขนบธรรมเนียมประเพณีทําให้หน่วยงานไม่สามารถเข้าไปดําเนินงานในพ้ืนที่
ได้ เช่น เคยมีกรณีการส่งเสริมการทําประปาภูเขา มีการตกลงร่วมกับชุมชนแล้ว หลังจากได้รับ
งบประมาณ เพ่ือเข้าไปดําเนินการ ไม่สามารถดําเนินการเนื่องการนับถือผี นอกจากน้ี ชาวบ้าน
บางส่วนยังขาดความสนใจ ขาดความกระตือรือร้น ยังเป็นลักษณะต้ังรับจากหน่วยงาน (ข้อสังเกต 
พ่อบ้านจะไม่ค่อยทํางาน  ส่วนใหญ่เป็นแรงงานแม่บ้าน (ลัวะ) มีวันหยุดทํางาน (วันเข้ากรรม) เป็น 
วิถีชีวิต 
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5) การเข้าถึงของโครงการพระราชดําริต่างๆ ซึ่งยังขาดการดําเนินงานในพ้ืนที่
ทุรกันดารหลายพ้ืนที่ ซึ่งการดําเนินงานของโครงการฯ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนใน
พ้ืนที่ทุรกันดารได้เฉพาะพ้ืนที่ เป็นผลดีต่อชุมชนซึ่งมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน 

6) ปัญหาเอกสารสิทธิของพ้ืนที่ทํากิน การจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า จะมี
ข้อจํากัด เน่ืองจากพ้ืนที่ป่าเป็นข้อจํากัดในการดําเนินโครงการของหน่วยงาน เช่น ส่งเสริมปลูกไม้ผล 
ยางพารา เป็นต้น 
 

5.4.3 โอกาสและศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําน่าน 

1) ด้านเศรษฐกิจ 
1.1) การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ เพ่ือลดการใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช 
1.2) นโยบายส่งเสริมการปลูกยางพารา เป็นพืชที่โอกาสในการทดแทน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือลดการใช้สารเคมี ลดการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ลดปัญหาหมอกควัน แต่ยังมีเง่ือนไข
สําคัญในการส่งเสริมการปลูก ได้แก่ งบประมาณจํากัด และการเลือกพ้ืนที่ (ต้องมีเอกสารสิทธ์ิ) และ
การส่งเสริมควรให้ความรู้อย่างจริงจังและต่อเน่ืองของทุกภาคส่วน และยังมีองค์การบริหารส่วนตําบล
สนับสนุนกล้ายางพาราปลูกในพ้ืนที่ แต่ยังค่อนข้างจํากัด  

1.3) ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม แบบ
ค่อยเป็นค่อยไป เช่น ศึกษาวิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ชัดเจน ศึกษาเก่ียวกับการปลูกยางพารามี
ผลกระทบต่อความหลากหลายของระบบนิเวศ 

1.4) การนําองค์ความรู้จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปปรับใช้   ได้แก่  
(1) ส่งเสริมพืชอาหาร การเลี้ยงหมูหลุม ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย (หน่วยงาน 

กศน.) เพ่ือให้ชุมชนลดค่าใช้จ่าย ลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยส่งเสริมอาชีพเสริมที่เหมาะสม มี
การจัดทําหลักสูตรและคู่มือเพ่ือถ่ายทอดในชุมชน ระหว่างสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(2) ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมี ส่งเสริมการทํานาขั้นบันได 
และการปลูกพืชหลังนา (หน่วยงานสถานีเกษตรที่สูงบ้านสะจุก-สะเกี้ยง) 

(3) การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้ข้าวไร่ 
เช่น ลดการไม่เผา การทําคันปุ๋ยโดยหมักกองปุ๋ยและไถกลบในแปลงเกษตรเพื่อให้สะดวกในการใช้ปุ๋ย 
เป็นต้น  

(4) การส่งเสริมการปลูกยางพารา ผสมผสานกับกับข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ในช่วง 1-3 ปีแรก หลังจากน้ันจะปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียว โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(5) ศักยภาพด้านการเลี้ยงสัตว์ จะมีเง่ือนไขสําคัญคือ คือ ควรจะ
เป็นสัตว์ในพ้ืนที่น้ันๆ สัตว์ท้องถิ่น เช่น ไก่สายพันธ์ุลัวะ และหน่วยงานส่งเสริมหลักการคัดเลือกพันธ์ุ 
การผสมพันธ์ุ ฯลฯ ซึ่งสามารถออมเงินโดยการเลี้ยงวัวแบบปล่อยเป็นแนวทางหน่ึงในการสร้างรายได้ 
แ ต่ มี 
ข้อจัดเชิงพ้ืนที่  เช่น อ.บ่อเกลือ เฉลิมพระเกียรติ สองแคว เวียงสา นาหมื่น นาน้อย 
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2) ด้านสังคม 
2.1) การเตรียมความพร้อมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน โดยการถ่ายทอด 

รุ่นสู่รุ่นโดยชุมชนเอง ซึ่งมีสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นผู้
เช่ือมโยงและสนับสนุนให้ชุมชน 

2.2) การรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือดูแลและลดการใช้การสารเคมี เช่น กลุ่มลุ่มนํ้าน่าน
ตอนล่าง (ลุ่มนํ้าสา) การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพ่ือรวมตัวกันจําหน่าย 

2.3) ส่งเสริมวิทยากรกระบวนการรวมกลุ่ม การบริหารการผลิต การตลาด โดยลักษณะ
จัดเวที ชาวบ้านร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานให้ความรู้ด้านหลักการสหกรณ์ เพ่ือ
แก้ปัญหาการดํารงชีพและสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1) ทรพัยากรปา่ไม้  

(1) การจัดอบรม รสทป. (ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า) เพ่ือพัฒนาคน ให้รู้จัก
ดูแล พิทักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านขยะ การอนุรักษ์นํ้า เป็นการเสริมความรู้ สร้างจิตสํานึก เพ่ือรักษา
ป่า อนุรักษ์ป่าต้นนํ้า นํ้าผิวดิน นํ้าบาดาล 

(2) มีเครือข่ายการพัฒนาเชิงลุ่มนํ้า 
3.2) ทรพัยากรน้ํา 

การจัดทํานํ้าผิวดิน นํ้าบาดาลอย่างบูรณาการ รวมท้ังการนํานํ้าไปประโยชน์ใน
พืชเกษตรที่ใช้นํ้าน้อย  

3.3) ทรพัยากรดนิ 
(1) ชุมชนยอมรับในการทําคันปุ๋ยเพ่ืออนุรักษ์ดินและลดการเผา เพ่ือเตรียม

แปลงเกษตร ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
(2) การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการอนุรักษ์ต้นนํ้าไม่ทําการเกษตร เน่ืองจากเป็น

แหล่งนํ้าที่ใช้อุปโภคบริโภค 
 

5.4.4  แนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําน่านจากข้อเสนอแนะของชุมชนและหน่วยงาน 
ข้อเสนอของชุมชน ข้อเสนอของหน่วยงาน 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
• พัฒนาด้านการตลาด   พร้อมกับส่ ง เส ริมอาชีพ 

โดยเฉพาะระบบตลาดชุมชน   
• ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน   
• พัฒนาด้ านความรู้ ใ ห้แก่ชุ มชน   ไ ด้แก่  พัฒนา

เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  และการ
จัดการผลผลิตและองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมในการปลูก
พืชและเลี้ยงสัตว์   

• ลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร โดยการลดการใช้
สารเคมี และเน้นการพ่ึงตนเองในชุมชน 

• การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร โดยพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน  

• ส่งเสริมอาชีพหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวหรือผู้ว่างงานใน

• การกําหนดพ้ืนท่ีการพัฒนาให้มีขอบเขตท่ีชัดเจน 
• ให้ความรู้ในการผลิตพืชและสัตว์เป็นอาหาร โดยเน้น

ความรู้ท่ีชุมชนสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงไม่ยาก 
เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

• การเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกร โดยให้ความรู้ในการผลิต
พืชและการจัดการพืชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 

• ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถพ่ึงตนเองได้ และไม่เสี่ยงต่อราคาผลผลิตการเกษตร 

• การส่งเสริมพืชบนพ้ืนท่ีสูง โดยการพัฒนาระบบการเกษตร
แบบครบวงจรต้ังแต่เร่ิมการผลิตจนถึงการนําจําหน่ายสู่
ตลาด รวมท้ังการสร้างเครือข่ายด้านการตลาด 
 

• ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือเป็นองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน
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ข้อเสนอของชุมชน ข้อเสนอของหน่วยงาน 
ชุมชน โดยการพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาและ
ต่อยอดทุนในการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน พร้อม
ท้ังหาตลาดเพ่ือรองรับแรงงาน   

• ส ร้ า ง โอกาส ในการ พัฒนาการ ท่อง เที่ ย ว  โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน  

• สร้างทางเลือกในการสร้างรายได้ พร้อมท้ังสร้างความ
ม่ันคงด้านอาหาร 

• จัดต้ังกองทุนในชุมชนและให้หน่วยงานสนับสนุน
งบประมาณ เช่น กองทุนข้าว 

ในการพัฒนาต่อไป 
• ให้ความรู้เกษตรกรในการปรับปรุงพันธ์ุเพ่ือการคัดเลือก

พันธ์ุท่ีมีความสมบูรณ์ ต้านทานโรคและแมลง 
• ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จาก

ภาครัฐ เช่น เร่ืองการประกันรายได้ การจํานําผลผลิต
การเกษตร  

• การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า 
• พัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชนเพ่ือให้งานท่ีดําเนินการมี

ความประณีต และได้คุณภาพ 
• การพัฒนาอาชีพต้องข้ึนอยู่กับความต้องการของชุมชน 

2. ด้านสังคมและความม่ันคง 
• สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มในชุมชนและการบริหาร

จัดการกลุ่ม   
• ส่งเสริมด้านสุขภาพ การใช้สารเคมีทางการเกษตร ให้

ความรู้ด้านสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร และ
การใช้ชีวิตประจําวัน  ต้ังกลุ่มเวชภัณฑ์ข้ึนในชุมชน  มี
การให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก ให้ความรู้และแนะนํา
ด้านการดูแลสุขภาพในการรับประทานอาหาร  

• ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดย
การสร้างความร่วมมือโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือ เฝ้า
ระวัง รณรงค์แก้ไขปัญหายา เสพติด ส่งเสริมกีฬา
เยาวชน เครือข่ายเยาวชนเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติด   

• การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรม และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสมุนไพร 
สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์วัฒนธรรมในแต่ละชุมชน 
วางแผนภูมิคุ้มกันของชุมชนเพ่ือรองรับกระแสค่านิยม
ปัจจุบัน โดยการต้ังกฎระเบียบการจัดการในชุมชน  

• การส่งเสริมด้านการศึกษาท่ีต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพ
ของครูผู้สอน พัฒนาระบบการสอน  ส่งเสริมด้าน
การศึกษา  ควบคู่ กับส่ ง เสริมภู มิปัญญาท้อง ถ่ิน 
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนพร้อมท้ังมีงาน
รองรับด้วย สนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาท้ังใน
ระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง  

• การอพยพย้ายถ่ินเพ่ือไปเรียนและทํางานนอกพ้ืนท่ี 
ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนท้ังภาคการเกษตรและนอก
ภาคการเกษตร พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เยาวชนใน
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ให้ความรู้และพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตร  

 
 

• สร้างมาตรฐานการได้รับบริการด้านสุขภาพท่ีเท่าเทียม
กัน โดยการจัดระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อให้ชุมชนบน
พ้ืนท่ีสูงให้เข้ารับบริการได้ง่าย  

• เน้นการให้ความรู้ด้านสุขภาพ เช่น ความปลอดภัยจาก
โรคต่างๆ เช่น มาเลเรีย 

• การส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย 
• เน้นการพัฒนากระบวนการคิดของคนในชุมชนเพ่ือให้

ชุมชนสามารถนํากระบวนการแก้ปัญหาได้โดยชุมชนเอง
อย่างย่ังยืน 

• การสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือให้ชุมชนได้นําความรู้
พัฒนาชุมชนต่อไป 

• หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการอพยพเคล่ือนย้าย
แรงงานจากพ้ืนท่ีสูงสู่เมือง 
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ข้อเสนอของชุมชน ข้อเสนอของหน่วยงาน 
• พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นในชุมชน โดย

เน้นการใช้แหล่งพลังงานในชุมชน ได้แก่ พลังงาน
ทดแทนไฟฟ้า เช่น พลังงานน้ํา   

• พัฒนาระบบการจัดการขยะภายในชุมชน โดยเน้นการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบล
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในท้องถ่ิน  

3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• พัฒนาระบบน้ําอุปโภคบริโภค และระบบน้ําเพ่ือ
การเกษตร  

• จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา  เช่น ส่งเสริมการปลูก
พืชท่ีบํารุงดินหลังการเก็บเกี่ยวพืชหลัก อนุรักษ์ดิน
เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของ  

• การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ําบริเวณป่าต้นน้ํา 

• การอนุรักษ์พันธ์ุพืชและสัตว์ป่าท้องถ่ิน  
• หาแนวทางการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีให้ชัดเจน โดย

การกําหนดขอบเขตป่า และพื้นท่ีทํากินของชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

• ป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ือขยายพื้นท่ีทํากินของ
เกษตร โดยดําเนินการร่วมกับชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีชุมชนสามารถ
ดําเนินการได้ โดยเน้นการพัฒนาให้เกิดความย่ังยืนและ
ชุมชนสามารถดําเนินงานได้เอง   

• การเผาป่า/พ้ืนท่ีการเกษตร และปัญหาหมอกควัน ทํา
แนวกันไฟ ทําแนวกันไฟบริเวณป่าค้นน้ํา ดําเนินการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าร่วมกับหมู่บ้านใกลเ้คียง   

• ให้ความรู้ด้านกฎหมายในการจัดการท่ีดิน ระหว่าง
ชุมชนและอุทยาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี  

• การจัดการทรัพยากร ควรแยกพ้ืนท่ีท่ีจะสงวนไว้ และ
พ้ืนท่ีให้ใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน 

• การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาควรให้ชาวบ้าน
อยู่เป็นหลักแหล่ง และให้มีวิถีชีวิตเหมือนเดิม 

• การกําหนดพ้ืนท่ีถือครองต่อครอบครัวให้ชัดเจน แนวทาง
คือการออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดินทํากินเพ่ือเป็นการลดพ้ืนท่ี
การเกษตร เนื่องจากเกษตรกรมีความเป็นเจ้าของในท่ีดิน
จึงมีการเอาใจใส่ท่ีดินมากข้ึน 

• กฎหมายมีความชัดเจนและต้องเอาผิดกับผู้กระทําผิด
อย่างจริงจัง 

• อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรพืชท้องถ่ิน และสัตว์ท้องถ่ิน 
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายภายในชุมชน  

• สร้างความตะหนักเร่ืองการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าให้แก่คน
ในชุมชน ด้วยกระบวนการชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด
กิจกรรมท่ีจะนํามาดําเนินการในการอนุรักษ์และฟื้นฟู  

• การปลูกป่าเพ่ิมเพ่ือลดปัญหาหมอกควัน 
• การกําหนดขอบเขตการใช้น้ําภายในชุมชน เพ่ือให้เกิด

การใช้น้ําอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 
 

4. ด้านการบริหารจัดการ 
 • ทุกกิจกรรมจะต้องร่วมกันของชุมชนกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ 
แนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชนร่วมกัน และวางแผน
การดําเนินงานร่วมกัน บูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพ่ือการปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

• ดําเนินงานต่อเนื่องจากกิจกรรมเดิมท่ีมีอยู่แล้วในแต่ละ
พ้ืนท่ี โดยเสริมการดําเนินงานให้เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิด
สัมฤทธ์ิผลตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนีย์  

• การดําเนินงานเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป  
• การกําหนดพ้ืนท่ี โดยใช้ขอบเขตพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเป็นขอบเขต

พ้ืนท่ีโครงการ   
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ข้อเสนอของชุมชน ข้อเสนอของหน่วยงาน 
• การกระจายการบริหารงานให้องค์การบริหารส่วนตําบล

เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคของคนในชุมชนให้มากท่ีสุด 
• ควรศึกษาสภาพพ้ืนท่ีท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังจากเอกสาร 
ฐานข้อมูลสารสนเทศ และการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีจะเข้ามาดําเนินงานในพ้ืนท่ี  

• การพัฒนาบนความเสมอภาคของทุกชนเผ่า การ
พิจารณาความพร้อม ศักยภาพของพ้ืนท่ีในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรบนพ้ืนท่ีสูง 

• ควรให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนว
พระราชดําริ เช่น โครงการพระราชดําริ รักษ์น้ํา และ
หมู่บ้านยามชายแดน ควรมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง จัดทําแผนร่วมกันและปฏิบัติงานพร้อมกันใน
พ้ืนท่ีเพ่ือลดการซํ้าซ้อนของหน่วยงาน 

• การประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงานของหน่วยงานท่ี
จะดําเนินงานร่วมกัน ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กัน เช่น กรมป่าไม้มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุญาตการ
ดําเนินงานก่อสร้าง เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากร
น้ํา เข้าไปดําเนินการในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมอยู่
บางคร้ังไม่สามารถดําเนินการได้ 

• นโยบายควรมีความชัดเจน โดยการแยกตามลักษณะ
พ้ืนท่ี 

• มีหน่วยงานประสานหรือเจ้าภาพหลักเพ่ือบูรณาการแผน
และงบประมาณ 
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5.5 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงาน 

การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน มีการใช้แบบสัมภาษณ์
สําหรับหน่วยงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย คําถามแบบปลายปิด และคําถามปลายเปิด ได้
สัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 50 ชุด จาก 24 หน่วยงาน เพ่ือสัมภาษณ์ให้ได้ประเด็นการ
ดําเนินงาน ด้านการวิจัย การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยได้สรุปการดําเนินงาน
ที่ประสบผลสําเร็จ กิจกรรมที่ยังคงดําเนินงานอยู่ และปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องที่ควรจะปรับปรุงในการดําเนินงานต่อไป มีรายละเอียด ดังน้ี (ตารางภาคผนวก ก.3-13) 

5.5.1 ผลการดําเนินงานของของหน่วยงาน 
5.1.1.1 ด้านเศรษฐกิจ 

    การดําเนินงานของหน่วยงาน ประกอบด้วยกิจกรรมภาคการเกษตรและนอก
ภาคการเกษตรโดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1) กิจกรรมที่ยังคงดําเนินงานอยู่ 

1.1)  ภาคการเกษตร  
(1) ส่งเสริมการเกษตรยังชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านอาหารเพ่ือลดรายจ่ายภายในครัวเรือน เช่น ข้าว พืชผัก พืชไร่ เป็นต้น 
(2) จัดต้ังศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน เป็นต้น

โดยการรวบรวมองค์ความรู้ภายในชุมชน เพ่ือดําเนินการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ชุมชนและถ่ายทอด
เทคโนโลยี เช่น การบํารุงดินโดยใช้ถั่วผี การเพาะเห็ด การปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่ว  

(3) การสร้างมาตรฐานการผลิต โดยการลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร ได้แก่ เกษตรปลอดภัย การปลูกพืช GAP ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี 

(4) ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ เช่น 
ไม้กินยอด ไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางพารา กาแฟ เป็นต้น 

(5) การส่งเสริมวิธีการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ การทําขั้นบันไดดิน 
การปลูกพืชแบบประณีต การปลูกพืชในโรงเรือน  

(6) ส่งเสริมการทําการเกษตรแบบวนเกษตร โดยการทําการเกษตร
ไปพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือเน้นให้คนสามารถอยู่กับป่าได้ 

(7) การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิต เช่น การแปรรูปผลผลิตหน่อไม้ป๊ีบ 
การแปรรูปหม่อนไหมสด เป็นต้น 

(8) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุ เป็นต้น 
(9) ด้านประมง ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน 
(10)  ด้านปศุสัตว์ ส่งเสริมพืชอาหารสัตว์ เช่น วัว กระบือ รวมทั้ง

วิธีผลิตอาหารสัตว์  
(11)  ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์เพ่ือบริโภค เช่น สุกร สัตว์ปีก โค หมูหลุม 

เป็นต้น 
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1.2) นอกภาคการเกษตร 
(1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สตรีแม่บ้าน และการแปรรูป

อาหาร 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มหัตถกรรม เช่น  กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ

และกลุ่มเครื่องเงิน เป็นต้น 
(3) การอบรมด้านงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เช่น การตีมีด ทําไม้กวาด การทอ

ผ้าพ้ืนเมือง และฝึกอาชีพระยะสั้น เครื่องเงิน เป็นต้น 
(4) พัฒนาด้านการท่องเท่ียว ได้แก่ การอบรมด้านการบริหารจัดการด้าน

การท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

2) การดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จ 
2.1) การส่งเสริมให้ปลูกพืชตามระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ของพืชผัก และ 

ไม้ผล 
2.2) ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการตลาดท้ังภายในและนอกชุมชนที่สร้างรายได้

ให้แก่ชุมชน 
2.3) การรับรองมาตรฐานระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และ

ระบบวิเคราะห์จุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius 
จากหน่วยงาน CMI Certificate Co.,Ltd. (ในพ้ืนที่โครงการหลวง) 

2.4) ผลิตปัจจัยในแปลงเกษตรให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยการรวมกลุ่มกันทําปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์ 

2.5) การเตรียมความพร้อมของชุมชน เพ่ือจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ได้แก่ 
พัฒนาบริการของชุมชนด้านการท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ 

3) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
3.1) ส่งเสริมอาชีพที่ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตและไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน 
3.2) ส่งเสริมการปลูกพืชที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทําให้ไม่

สามารถดําเนินการได้ย่ังยืน เช่น การปลูกพืชชนิดใหม่ด้วยวิธีการใหม่ที่ชุมชนไม่เคยทํามาเลย 
3.3) การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีตลาดและการ

ประกันรายได้ เกิดการใช้พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเป็นจํานวนมาก ทําให้เกษตรกรไม่ยอมรับการส่งเสริมการ
ปลูกพืชที่ยังขาดตลาดรองรับ 

3.4) ข้อจํากัดทางด้านพ้ืนที่ทํากิน และทักษะในการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพของ
เกษตรกรที่ยากจน 

3.5) ปัญหาไม่มี เอกสารสิท ธ์ิในที่ ดินอาศัยและที่ ดินทําการเกษตร ทําให้
กลุ่มเป้าหมายไม่มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพ และไม่สามารถนําไปใช้ค้ําประกันเพ่ือหาแหล่งทุน
สนับสนุน 

3.6) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และการผลิตของผลิตภัณฑ์บางอย่างไม่ได้มาตรฐาน ทําให้ตลาดรองรับมีจํากัด 
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4) ข้อเสนอแนะ 
4.1) การกําหนดพ้ืนที่การพัฒนาให้มีขอบเขตที่ชัดเจน 
4.2) ให้ความรู้ในการผลิตพืชและสัตว์เป็นอาหาร โดยเน้นความรู้ที่ชุมชน

สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงไม่ยาก เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 
4.3) การเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรโดยให้ความรู้ในการผลิตพืช และ

การจัดการพืชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
4.4) ส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ

พ่ึงตนเองได้ และไม่เสี่ยงต่อราคาผลผลิตการเกษตร 
4.5) การส่งเสริมพืชบนพ้ืนที่สูงควรพิจารณาถึงระบบการตลาดร่วมด้วย 

โดยการพัฒนาระบบการเกษตรแบบครบวงจร ต้ังแต่เริ่มการผลิตจนถึงการนําจําหน่ายสู่ตลาด 
4.6) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนในการ

พัฒนาต่อไป 
4.7) ให้ความรู้เกษตรกรในการปรับปรุงพันธ์ุเพ่ือการคัดเลือกพันธ์ุที่มี

ความสมบูรณ์ ต้านทานโรคและแมลง 
4.8) ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากภาครัฐ เช่น เรื่อง

การประกันรายได้ การจํานําผลผลิตการเกษตร  
4.9) ส่งเสริมการปลูกพืชพร้อมทั้งหาตลาดรองรับผลผลิตการเกษตร  
4.10) วางแผนการผลิตพืชเพ่ือไม่ให้ล้นตลาด 
4.11) การสร้างเครือข่ายด้านการตลาด  
4.12) การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า 
4.13) พัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชนเพ่ือให้งานท่ีดําเนินการมีความ

ประณีต และได้คุณภาพ 
4.14) การพัฒนาอาชีพต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชน 

5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการหลวง โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ (ศูนย์ศิลปาชีพ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กรมการพัฒนาชุมชน (สํานักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 13 จ.เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 
16 จ.ตาก ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 25 จ.น่าน ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 36 จ.พิษณุโลก) 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทํา
สวนยาง  
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5.5.1.2 ด้านสังคมและความม่ันคง 
การดําเนินงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย กิจกรรมด้านสังคมและ 

ความมั่นคง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) กิจกรรมที่ยังคงดําเนินงานอยู่ 
1.1)  การศึกษา  

(1) เน้นหลักสูตรวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่คนในชุมชน 
และสามารถนําไปประกอบอาชีพได้จริง   

(2) สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนในชุมชน 
(3) การสร้างศูนย์เรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดความรูแ้ละจัดทําแปลงสาธิต

ในโรงเรียน  
(4) สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(5) สนับสนุนครูจากท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับราชการครูในพ้ืนที่ทุรกันดาร 

เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้คนในชุมชนได้เรียนหนังสือ และเพ่ือการสื่อสารกับคนในชุมชนในการสอนได้ดีขึ้น  
1.2)  สาธารณสุข  

(1) จัดอบรมพร้อมทั้งส่งเสริมการรักษาฟื้นฟูสุขภาพและอนามัย 
ของชุมชน  

(2) ส่งเสริมควบคุมและป้องกันโรค ให้ความรู้เก่ียวการดูแลสุขภาพ  
(3) รณรงค์ ด้านโภชนาการและให้คําแนะนําในการดูแลรักษา 

ความสะอาดในที่อยู่อาศัย  
(4) การคัดแยกขยะเพื่อนําขยะบางส่วนมาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช้ใน

การเกษตร  
(5) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยการจัดอบรม

และศึกษาดูงาน  
(6) การสนับสนุนการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน และหมอพ้ืนบ้าน  
(7) จัดกิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  
(8) จัดหาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคท่ีสะอาด  
(9) การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก โดยให้คําแนะนําด้านโภชนาการ 

และการบริการพร้อมทั้ง เฝ้าระวังโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก 
1.3) ความม่ันคง  

(1) ป้องกันตามแนวชายแดน เพ่ือสร้างความมั่นคงของประเทศ 
โดยให้ชุมชนสามารถอาศัยเป็นพ้ืนที่บริเวณแนวชายแดน 

(2) จัดอบรม ด้านความมั่นคง การป้องกันตนเอง เช่น ชรป.อปพร  
(3) สนับสนุนกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ รักชาติ รักภาษา การสํานึก

ความเป็นไทยให้แก่ชาวบ้าน 
(4) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน เน้นการ

ป้องกันยาเสพติดโดยการจัดกีฬาในชุมชนเพ่ือห่างไกลยาเสพติด 
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(5) หน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริม
อาชีพเกษตร รวมกลุ่มเกษตรกร  

(6) การดําเนินงานโครงการร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น 
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าแม่อาวตามพระราชดําริ 

1.4) ประเพณีและวัฒนธรรม  
(1) ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วิถีชนเผ่า สืบสานวัฒนธรรม และ

ประเพณีชนเผ่า  
(2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม

และประเพณีชนเผ่าในโอกาสต่างๆ การแสดงพื้นบ้าน  
(3) การรวมกลุ่มเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 

1.5) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
(1) สนับสนุนกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี กลุ่มเยาวชน  

ยุวเกษตรกร 
(2) สนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

เช่น กลุ่มพัฒนาป่าชุมชนของหมู่บ้าน องค์กรเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกลุ่มผู้ใช้นํ้า  
(3) สนับสนุนการสะสมทุนภายในชุมชน โดยจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ 

กลุ่มสหกรณ์  
(4) สนับสนุนกลุ่มแกนนําพลังแผ่นดินรูปแบบต่างๆ  
(5) พัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน  

1.6) การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
(1) ส่งเสริมการเรียนรู้และการปลูกป่าชาวบ้าน 
(2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตรโดยสนับสนุนฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก และสุกร  
(3) ต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ

ยังมีการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ ภายในชุมชน 
(4) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการทดสอบและร่วมวางแผน

เพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมท้ังพัฒนาสื่อและหลักสูตรการเรียนรู้ 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือสินค้าด้านหัตถกรรม และการ

แปรรูปอาหาร โดยองค์ความรู้จากท้องถิ่น และโครงการหลวง 

1.7) โครงสร้างพื้นฐาน  
(1) การพัฒนาด้านการคมนาคม ได้แก่ ถนน ปรับปรุงซ่อมแซม 

ถนนเข้าแปลงเกษตร 
(2) การพัฒนาพลังงานทดแทน ได้แก่ โซลาเซลล์ ไฟฟ้าพลังนํ้า 

ไฟฟ้าพลังลม 
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(3) การพัฒนาแหล่งนํ้า เช่น ประปาภูเขา ฝายชะลอนํ้า อ่างเก็บ
นํ้าขนาดเล็ก บ่อนํ้าบาดาล ถังเก็บนํ้า บ่อดักตะกอน 

2) การดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จ 
2.1) จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้

จากปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน 
2.2) การจัดทําแปลงทดสอบและสาธิตเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่

เกษตรกร และผู้สนใจ 
2.3) การลดลงของภาวะเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร

ของเกษตร 
2.4) วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้แก่

ผู้สนใจ 
2.5) การสร้างกฎระเบียบเพ่ือเป็นการควบคุม เพ่ือไม่ให้ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชุมชนหายไปกับการเปลี่ยนแปลงต่อกระแสค่านิยมในปัจจุบัน  
2.6) การจัดทําแผนชุมชนโดยชุมชนได้มีส่วนร่วม และเสริมสร้างทักษะ

การวางแผนพ่ึงพาตนเอง 

3) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
3.1) ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าเป็นข้อจํากัด ทําให้หน่วยงานไม่

สามารถเข้าไปดําเนินงานในพ้ืนที่ได้ 
3.2) ชาวบ้านบางส่วนยังขาดความสนใจ ขาดความกระตือรือร้น ยังเป็น

ลักษณะต้ังรับจากหน่วยงาน   
3.3) การรวมกลุ่มของเกษตรกรบางกลุ่มขาดความเข้มแข็ง และความ

ร่วมมือ ทําให้การส่งเสริมและพัฒนาทําได้ยาก 
3.4) ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับเกษตรกร หรือผู้นําชุมชน 

ทําให้การดําเนินงานบางกิจกรรมไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และขาดกระบวนมีส่วนร่วม 
3.5) เกษตรกรศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ ไม่สามารถนํากลับไปปฏิบัติใน

พ้ืนที่ของตนเองได้ เน่ืองจากขาดปัจจัยการผลิต เงินทุน เป็นต้น 
3.6) ปัญหาด้านการสื่อสาร ส่งผลกระทบต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

กระบวนการเรียนรู้ 

4) ข้อเสนอแนะ 
4.1) สร้างมาตรฐานการได้รับบริการด้านสุขภาพที่เท่าเทียมกัน โดยการ

จัดระบบสาธารณสุขมูลฐานเพ่ือให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงให้เข้ารับบริการได้ง่าย  
4.2) เน้นการให้ความรู้ด้านสุขภาพ เช่น ความปลอดภัยจากโรคต่างๆ เช่น 

มาเลเรีย 
4.3) การส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย เน้นการพัฒนากระบวนการคิด

ของคนในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถนํากระบวนการแก้ปัญหาได้โดยชุมชนเองอย่างย่ังยืน 
4.4) การสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือให้ชุมชนได้นําความรู้พัฒนาชุมชน

ต่อไป 
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4.5) หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานจากพ้ืนที่สูง 
สู่เมือง 

5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการหลวง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง กรมการพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สํานักงานสาธารณสุข กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 

5.5.1.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) กิจกรรมที่ยังคงดําเนินงานอยู่ 
1.1) ทรัพยากรป่าไม้ เน้นกิจกรรมท่ีสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ป่าพร้อมทั้งอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม ได้แก่ 
(1) การปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่ปาเสื่อมโทรม ป่าชุมชนและดูแล

รักษาป่า และส่งเสริมส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล เช่น ยางพารา ไผ่  
(2) การอนุรักษ์พันธ์ุพืชท้องถิ่น เช่น พืชอาหาร ไผ่ตง หวาย  
(3) จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นกิจกรรม

การอนุรักษ์ป่าที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น การเลี้ยงผีขุนนํ้า การบวชป่า 
สืบชะตาป่า  

(4) การกันแนวเขตพ้ืนที่ป่ากับพ้ืนที่ทํากิน  
(5) จัดต้ังกฎระเบียบป่าชุมชนและคณะกรรมการเพ่ือเป็นการ

อนุรักษ์ป่าร่วมกันของชุมชน 
(6) ส่งเสริมและแนะนําให้ความรู้และกระตุ้นจิตสํานึกในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนงบประมาณด้านการตรวจป่า การป้องกันไฟป่า รณรงค์ให้เกษตรกร
จัดทําแนวกันไฟรอบป่าชุมชนในฤดูแล้ง และประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ป้องกันการตัดไม้ทําลายป่า  

(7) การอนุรักษ์ด้านพรรณพืช ได้แก่ พืชพ้ืนเมือง และผักพ้ืนบ้าน 
ดูแลและป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น หมอก ควัน เป็นต้น  

(8) ส่งเสริมด้านธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร 
(9) ปลูกป่าสร้างรายได้ โดยเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ทํา

กินของตนเองพร้อมทั้งปลูกพืชอาหาร สมุนไพร ไผ่ มีการจัดทําแผนที่กําหนดขอบเขตพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้
เกษตรลุกล้ําพ้ืนที่ป่า 

(10)  โครงการคนรักษ์ป่า โดยเน้นการดําเนินงานร่วมกับเยาวชน 
สร้างระบบความเข้าใจร่วมกับชุมชนเพ่ือการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  

(11)  การกําหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือการ
ดําเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่  

1.2) ทรัพยากรดิน  
(1) จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าเน้นส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 

ทําแนวขั้นบันไดดินร่วมกับพัฒนาที่ดิน เพ่ือป้องกันกันชะล้างพังทลายของดิน  
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(2) ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก และทําการเกษตรแบบขั้นบันได 
(3) ลดการใช้สารเคมี โดยการทําปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยอินทรีย์ และการใช้

ปุ๋ยพืชสด 
(4) ให้ความรู้ด้านการวางแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเก่ียวกับ

ปรับปรุงบํารุงดินและพัฒนาทรัพยากรท่ีดิน  
(5) อบรมหมอดินอาสา ยุวหมอดิน 
(6) ให้ความรู้และกระตุ้นจิตสํานึกในการดูแลที่ดิน  

1.3)   ทรัพยากรน้ํา  
(1) จัดหาแหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค และแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 

เช่น ระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล วางระบบกระจายนํ้า อ่างเก็บนํ้า สร้างฝายชะลอนํ้า และ ฝายเก็บนํ้า
ขนาดเล็ก ฝายกึ่งถาวร ให้มีประสิทธิภาพ  

(2) ประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือเตรียมการหาแหล่งนํ้าเบ้ืองต้น โดย
เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ือหารือร่วมกับชุมชนเพ่ือให้ได้จุดที่จะสามารถก่อสร้างได้ 

(3) จัดทําฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าเดิมและจัดระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า  
การอนุรักษ์ต้นนํ้า จัดทําฝายชะลอนํ้า (ฝายแม้ว)  

(4) ส่งเสริมและแนะนําให้ความรู้และกระตุ้นจิตสํานึกในการดูแล
ในคุณค่าของนํ้า หวงแหนป่าต้นนํ้า 

(5) การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์แหล่งนํ้าร่วมกัน โดย
ดําเนินงานเป็นเครือข่ายต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า เช่น เครือข่ายลุ่มนํ้าแม่กวง  

(6) พัฒนาระบบการจัดการนํ้าแก่กลุ่มผู้ใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร 

2) การดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จ 
2.1) จัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรลดการ

ใช้สารเคมี กลุ่มเยาวชนเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนโดยมีกิจกรรม
ดูแลรักษาป่าชุมชน   

2.2) การอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าเพ่ือเป็นแหล่งนํ้าเพ่ือใช้บริโภคอุปโภคภายใน
ชุมชน และเพ่ือใช้ในการเกษตร โดยการเลี้ยงผีขุนนํ้าซึ่งเป็นการใช้ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง
ในการอนุรักษ์ 

2.3) การสร้างฝายชะลอน้ํา 
2.4) การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าโดยการดําเนินโครงการคนรักษ์ป่าเน้นเยาวชน โดย

สร้างระบบความเข้าใจร่วมกับชุมชนเพ่ือการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า โดยให้ชาวบ้านปลูกต้นสักในพ้ืนที่ทํากินของ
ต้นเองไปพร้อมกับการปลูกพืชที่รับประทานได้ สมุนไพร ไผ่ ผัก  

2.5) การทําข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการเพ่ือคืนพ้ืนที่ป่าโดยการเพ่ิมผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่การเกษตรจํากัด เช่น ในพ้ืนที่ 1 ไร่ 
หากปรับปรุงบํารุงดินแล้วสามารถเพ่ิมผลผลิตได้เกษตรจะคืนพ้ืนที่ปลูกป่าจํานวน 1 งาน 

2.6) เน้นการสร้างระบบจูงใจในการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตรร่วมกับชุมชน ได้แก่ การทําข้อตกลงระหว่าง
หน่วยงานกับชุมชนหากสามารถเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรได้จะขอพ้ืนที่บางส่วนมา
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ปลูกป่า และการรณรงค์ให้ผู้ปลูกผักปลอดสารเคมี-สร้างรายได้ และให้ความรู้ในเร่ืองเกี่ยวกับการ
ตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

2.7) คุณภาพดินที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และคุณภาพนํ้าผิวดินที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพประเภทที่ 3 

3) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
3.1) ข้อกฎหมายเขตหวงห้ามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 

พันธ์ุพืช และกรมป่าไม้ ทําให้เป็นข้อจํากัดของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
3.2) ขอบเขตพ้ืนที่ดําเนินงานไม่ชัดเจน ในการเข้าไปดําเนินการตาม

พ้ืนที่ขอรับการสนับสนุนไม่ตรงกับพ้ืนที่จริง ทําให้หน่วยงานไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้ 
3.3) การบุกรุกพ้ืนที่ป่าของเกษตรกร เน่ืองจากไม่สามารถกําหนด

ขอบเขตพ้ืนที่ที่ชุมชนได้ จึงยังมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือทําการเกษตรเพ่ิมขึ้น รวมทั้งไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายกับผู้บุกรุกได้อย่างจริงจัง 

3.4) ขาดความต่อเน่ืองของกิจกรรมภายในชุมชน 
3.5) งบประมาณในการดําเนินงานของแต่ละปีมีจํากัด ไม่เพียงพอต่อการ

ดําเนินงานและไม่ต่อเน่ือง 

4) ข้อเสนอแนะ 
4.1) การจัดการทรัพยากร ควรแยกพ้ืนที่ที่จะสงวนไว้ และพ้ืนที่ให้ใช้

ประโยชน์ให้ชัดเจน 
4.2) การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา ควรให้ชาวบ้านอยู่เป็น

หลักแหล่ง และให้มีวิถีชีวิตเหมือนเดิม 
4.3) การกําหนดพ้ืนที่ถือครองต่อครอบครัวให้ชัดเจน แนวทางคือการ

ออกเอกสารสิทธ์ิที่ดินทํากินเพ่ือเป็นการลดพ้ืนที่การเกษตร เน่ืองจากเกษตรกรมีความเป็นเจ้าของใน
ที่ดินจึงมีการเอาใจใส่ที่ดินมากขึ้น 

4.4) กฎหมายมีความชัดเจนและต้องเอาผิดกับผู้กระทําผิดอย่างจริงจัง 
4.5) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรพืชท้องถิ่น และสัตว์ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความ

หลากหลายภายในชุมชน เช่น มะแขว่น ปูแป้ง  
4.6) สร้างความตะหนักเรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าให้แก่คนในชุมชน 

ด้วยกระบวนการชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดกิจกรรมที่จะนํามาดําเนินการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  
4.7) การปลูกป่าเพ่ิมเพ่ือลดปัญหาหมอกควัน 
4.8) การกําหนดขอบเขตการใช้นํ้าภายในชุมชน เพ่ือให้เกิดการใช้นํ้าอย่าง

คุ้มค่ามากที่สุด  

5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการหลวง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยฮ่องไคร้ฯ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมพัฒนาที่ดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 
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5.5.1.4 ด้านงานวิจัย 

1) การดําเนินงานของหน่วยงาน 
1.1) การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตของการปลูกพืชชนิดต่างๆ เช่น 

ข้าว กาแฟ ชา พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น เป็นต้น 
1.2) ศึกษาและเปรียบเทียบสายพันธ์ุพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่ เช่น การ

พัฒนาพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองมาพัฒนาสายพันธ์ุข้าว สายพันธ์ุเฮมพ์ (กัญชง) เป็นต้น 
1.3) การวิจัยด้านสัตว์ปีกและสุกร ศักยภาพการเลี้ยงปศุสัตว์  
1.4) การวิจัยและจัดทําแปลงสาธิตทดสอบ ทดลองการปลูกพืชบนพื้นที่

สูงในระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า โดยการส่งเสริมการปลูกแถบหญ้า สลับปลูกพืชชนิดต่างๆ และการใช้ 
ปุ๋ยชีวภาพ  

1.5) การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ ระบบเกษตรอินทรีย์การปลูกไม้ในพ้ืนที่ 
เพ่ือลดการพังทลายของดิน  การปลูกหญ้าแฝก และการทําขั้นบันไดดิน 

1.6) วิจัยด้านอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช แหล่งอนุรักษ์พันธ์ุปลา  
1.7) วิจัยเก่ียวกับระบบการลดการชะล้างพังทลายของดิน ระบบการทําไร่

หมุนเวียน  
1.8) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคโนโลยี  เช่น การปลูกหม่อนไหม

เพ่ือการแปรรูป และการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีของโรงเรือน 
1.9) วิจัยเก่ียวกับส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
1.10) วิจัยด้านแหล่งอาหารชุมชนและความหลากหลายทางชีวภาพ  
1.11) วิจัยด้านหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาทางสังคม 
1.12) การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดการความ

เสี่ยงภัย 

2) การดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จ 
2.1) ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดแบบไม่ไถพรวน  
2.2) รูปแบบโครงสร้างโรงเรือนปลูกพืชที่เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่บน

พ้ืนที่สูง  
2.3) สายพันธ์ุเฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ตํ่าและคุณภาพเส้นใยสูง 
2.4) ปัจจัยการผลิตชีวภาพในระดับชุมชน เช่น วัสดุปลูกอินทรีย์ ปุ๋ย

อินทรีย์อัดเม็ด 
2.5) ผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่ผลิตเชิงการค้า  
2.6) ชุมชนบนพ้ืนที่สูงสามารถนํารูปแบบการพัฒนาระบบตลาดไปใช้ 

และการรวมกลุ่มเกษตรกรด้านการผลิตและการตลาด 
2.7) ตํารับยาที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน  
2.8) ผลิตนํ้ามันจากพืชพลังงานผสมกับนํ้ามันดีเซลเพ่ือใช้กับเครื่องยนต์

เกษตรรอบตํ่า 
2.9) พันธ์ุพืชผักที่มีคุณภาพดีทั้งรสชาติ ปริมาณ และความต้านทานต่อโรค 
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2.10) การวิจัยนวัตกรรมใหม่ เช่น เครื่องวัดอากาศอัตโนมัติ เครื่องทดสอบ
สารพิษตกค้าง 

3) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
3.1) ขาดการวิจัยที่เกษตรกรสามารถนําไปใช้ได้ทันที ซึ่งเกษตรกรยังต้องรอ

ผลการวิจัยเพ่ือนําไปใช้ต่อไป 
3.2) เกษตรกรยังไม่มีส่วนร่วมในการวิจัยขาดการพัฒนาโจทย์วิจัยที่

เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชน จึงทําให้ขาดความเป็นเจ้าของในงานวิจัยและไม่เห็นคุณค่าของ
งานวิจัย 

4) ข้อเสนอแนะ 
4.1) การจัดทําฐานข้อมูล เพ่ือใช้เพ่ือใช้ในการวางแผน  มีการจัดทํา

ฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) หรือนําข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาเป็นภาพรวมร่วมกันในระหว่างจัดทํา
ยุทธศาสตร์เพ่ือให้ผู้ร่วมดําเนินการมองภาพจากฐานข้อมูล ควรจัดเวทีสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิด 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  

4.2) การติดตามและประเมินผลการวิจัย เพ่ือนําข้อมูลคืนสู่ชุมชน เพ่ือ
นําไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

4.3) เน้นการวิจัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและชุมชนมี
ความสนใจเพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในงานวิจัยร่วมกับชุมชน 

4.4) เน้นการนําเสนองานวิจัยที่ชุมชนสามารถเข้าใจได้ง่าย เพ่ือให้ชุมชน
สามารถปรับกระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยใช้งานวิจัย 

5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร 

5.5.1.5 ด้านการบริหารจัดการ 
1) การดําเนินงานของหน่วยงาน 

1.1) สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและการขับเคล่ือนแผนชุมชนภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1.2) การบูรณาการแผนการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน โดยการต้ัง
ศูนย์การดําเนินงานในพ้ืนที่ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

1.3) การจัดทําโครงการพิเศษของหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ซึ่งเป็นการ
ดําเนินงานตามแผนปกติ 

1.4) การบูรณาการแผนการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณเพ่ือการบูรณาการแผนแม่บทโครงการหลวง “โครงการ
รักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” แผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการขยายผล
โครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่น และโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนบนพ้ืนที่สูง เป็นต้น 
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2) การดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จ 
2.1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของพ้ืนที่สูงและประชาสัมพันธ์เผยแพร่

องค์ความรู้ของพื้นที่สูงอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล จปฐ. กชช2ค ภาพถ่ายทางอากาศ GIS 
ฐานข้อมูลดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ฐานข้อมูลด้านข้อมูลพ้ืนที่ยาเสพติด การประชาสัมพันธ์ การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของพ้ืนที่สูงและประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ของพ้ืนที่สูงอย่างกว้างขวาง 
ฐานข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกร  

2.2) การปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีบุคลากรปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่สําหรับพ้ืนที่โครงการหลวง โครงการ
ขยายผลโครงการหลวง และพ้ืนที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงพัฒนาศักยภาพชุมชนบน
พ้ืนที่สูง 

2.3) การบูรณาการแผนการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน โดยการต้ัง
ศูนย์การดําเนินงานในพ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
โครงการขยายผลโครงการหลวง 

 

3)  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
3.1) การดําเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมายังขาดการศึกษาวิเคราะห์

ศักยภาพของชุมชนถึงสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพ โอกาส และแนวทางการพัฒนา ทําให้
การทํางานไม่สอดคล้องกับสภาพชุมชน หรือบางหน่วยงานมีการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนแต่ละ
ชุมชน แต่ไม่สามารถดําเนินงานตามแผนชุมชนที่ได้เสนอผ่านองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งที่ผ่านมาได้
ดําเนินการพัฒนาชุมชนตามนโยบายแบบภาพรวม มากกว่าการใช้ข้อมูลจากแผนชุมชน 

3.2) งบประมาณสนับสนุนให้งบประมาณค่อนข้างจํากัด โดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนตําบลยังมีศักยภาพค่อนข้างน้อย  

3.3) การสื่อสารภาษาชนเผ่าไม่ได้ทําให้การให้ความรู้ชุมชนบนพ้ืนที่
ลําบากมากย่ิงขึ้น 

3.4) การดําเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะดําเนินงานเฉพาะ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตนเอง ทําให้บางหน่วยงานดําเนินงานซ้ําซ้อนกับอีกหน่วยงานหน่ึง ซึ่งขาดการ
ดําเนินงานร่วมกัน 

3.5) ขาดระบบข้อมูลสําหรับการติดตาม และประเมินผลที่ดี 
3.6) การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ทําให้ขาดความ

ต่อเน่ืองของการปฏิบัติงาน 
3.7) การปฏิบัติงานของโครงการรักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ขาด

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ 
3.8) ขาดเจ้าภาพหลักในการบูรณาการแผนและงบประมาณ และ

ฐานข้อมูล 

4) ข้อเสนอแนะ 
4.1) ทุกกิจกรรมจะต้องร่วมกันของชุมชนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดย

การวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชนร่วมกัน และวางแผนการ
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ดําเนินงานร่วมกันซึ่งชุมชนจะต้องยอมรับร่วมกัน พร้อมทั้งคัดเลือกคนที่มีความรู้เพ่ือเป็นปราชญ์
ชาวบ้าน เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน 

4.2) ดําเนินงานต่อเน่ืองจากกิจกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วในแต่ละพ้ืนที่ โดย
เสริมการดําเนินงานให้เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดสัมฤทธ์ิผลตามแนวพระราชดําริและพระราชเสาวนีย์  

4.3) การดําเนินงานเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป  
4.4) ดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ

กระบวนการของชุมชน เพ่ือรวมพลังการปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่เป้าหมาย  
4.5) การกําหนดพ้ืนที่ โดยใช้ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเป็นขอบเขตพ้ืนที่

โครงการ ควรมีจุดเน้นที่สําคัญ คือ (1) ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าต้นนํ้าลําธาร เพ่ือเป็นแหล่งซับนํ้าธรรมชาติ  
(2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยการสาธิตการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมโดยมีศูนย์บริการ
และพัฒนาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ (3) ส่งเสริมแหล่งอาหารชุมชน  และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางธรรมชาติของพืชพรรณท้องถิ่น (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน (5) ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ในระดับท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดความย่ังยืน 

4.6) การกระจายการบริหารงานให้องค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้เกิด
ความเสมอภาคของคนในชุมชนให้มากที่สุด 

4.7) การกําหนดพ้ืนที่การพัฒนาให้มีขอบเขตที่ชัดเจน - การจัดการ
ทรัพยากร ควรแยกพ้ืนที่ที่จะสงวนไว้ และพ้ืนที่ให้ใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน การพัฒนาควรให้ชาวบ้านอยู่
เป็นหลักแหล่ง และให้มีวิถีชีวิตเหมือนเดิม 

4.8) ควรคํานึงถึงหลักสูตรการศึกษาบนพ้ืนที่สูง การให้การศึกษาความรู้
แก่เยาวชนรุ่นใหม่ 

4.9) ควรศึกษาสภาพพ้ืนที่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งจากเอกสาร ฐานข้อมูลสารสนเทศ และการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีจะเข้ามา
ดําเนินงานในพ้ืนที่ ก่อนการส่งแผนงานและงบประมาณเพื่อศึกษาความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ที่ได้ขอรับ
การสนับสนุน 

4.10) การเตรียมกระบวนการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน เช่น 
วิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพ ร่วมกับตัวแทนของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ตัวแทนของชุมชนผู้มีส่วนได้เสียและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมในการวางแผนพัฒนา และแนวทางเชิงระบบ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมทุก
ขั้นตอนต้ังแต่เริ่มต้นของกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ ให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมทุกขั้นตอนต้ังแต่เริ่มต้นของกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ 

4.11) การพัฒนาบนความเสมอภาคของทุกชนเผ่า การพิจารณาความ
พร้อม ศักยภาพของพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบนพ้ืนที่สูง 

4.12) ควรสนับสนุนงบประมาณให้ทุกจังหวัดที่มีพ้ืนที่สูง 
4.13) ควรให้มีความเช่ือมโยงต่อเน่ือง สอดคล้องกับแนวพระราชดําริ เช่น 

โครงการพระราชดําริ รักษ์นํ้า และหมู่บ้านยามชายแดน ควรมีการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง จัดทําแผนร่วมกันและปฏิบัติงานพร้อมกันในพ้ืนที่เพ่ือลดการซ้ําซ้อนของหน่วยงาน 

4.14) จัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ที่จะดําเนินงานท้ังหมดให้แก่หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ก่อนที่จะประชุมบูรณาการแผนการดําเนินงาน  
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4.15) การประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงานของหน่วยงานที่จะดําเนินงาน
ร่วมกันซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกัน เช่น กรมป่าไม้มีส่วนเก่ียวข้องในการอนุญาตการ
ดําเนินงานก่อสร้าง เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า เข้าไปดําเนินการในพ้ืนที่ซึ่งมีกฎหมาย
ควบคุมอยู่บางครั้งไม่สามารถดําเนินการได้ 

4.16) นโยบายควรมีความชัดเจน โดยการแยกตามลักษณะพ้ืนที่ 
4.17) การพัฒนาบนความเสมอภาคของทุกชนเผ่า 

5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการหลวง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว  
กรมประมง สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กรมการปกครอง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
 

5.5.2 ภูมิคุ้มกันของแผนเพื่อประกอบการจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิง
และลุ่มน้ําน่าน 

 การจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน มีความจําเป็นในการ
วางแผนการดําเนินงาน ที่จะต้องทําให้แผนสามารถดําเนินงานอย่างบรรลุผลสําเร็จ โดยได้ศึกษา
ประเด็นภูมิคุ้มกันโดยได้มีการนิยามความหมายของภูมิคุ้มกันของแผน คือ การวางแผนการดําเนินงาน
เพ่ือรองรับแผนการดําเนินงานกิจกรรมที่ไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากไม่ได้รับงบประมาณ หรือ
เป็นกิจกรรมที่ชุมชนสามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐ หรือไม่สามารถ
ดําเนินการได้เน่ืองจากเหตุผลใดๆ 

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลภูมิคุ้มกันของแผนจากการดําเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ได้
ดําเนินการแล้วจํานวน 50 หน่วยงาน ใน 3 ส่วน ได้แก่ ชุมชน ภาครัฐ ภาครัฐดําเนินการร่วมกับชุมชน 
เพ่ือนําไปสู่การกําหนดการบูรณาแผนการดําเนินงานถึงจุดเน้นการดําเนินงานของหน่วยงานที่จะต้อง
เน้นการดําเนินงานและงบประมาณในพ้ืนที่น้ันๆ ซึ่งในส่วนของกิจกรรมที่ชุมชนสามารถดําเนินการได้
เองนั้น ไม่จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณ มีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ชุมชนสามารถดําเนินงานพัฒนาได้เอง  
1.1) กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ การเลี้ยงผีขุนนํ้า

บริเวณป่าต้นนํ้าเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้า การต้ังสารพระภูมิ การเลี้ยงผีไร่ผีนาเพ่ือให้การปลูกข้าว
ได้ผลผลิตไม่เกิดอุทกภัย และการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า ได้แก่ ประเพณีกินวอ 

1.2) กิจกรรมพัฒนาชุมชน ได้แก่ การพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาแหล่งนํ้าขุดคลอง  
1.3) ชุมชนดํารงชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทําให้คนสามารถ

อยู่กับ สิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ทําลาย เช่น การดํารงชีพแบบระบบป่าเมี่ยง  

2) ภาครัฐดําเนินการ  
2.1) การดําเนินงานพัฒนาป่าไม้ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

ตําบลสามารถขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ วิทยากร จากหน่วยงานป่าไม้ในพ้ืนที่ได้ 
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2.2) การวางแผนการดําเนินงานโดยต้ังงบประมาณฉุกเฉิน เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือ
เร่งด่วนและมีงบประมาณสํารองจ่าย โดยมีประชุมสภาเพ่ือขอมติการใช้งบประมาณ สุดท้ายเม่ือไม่
สามารถดําเนินงานตามแผนได้จะนําไปดําเนินงานในปีถัดไปแทน  

2.3) สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งแก่คนในชุมชน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของครอบครัวและชุมชน โดยเน้นเร่ืองการรวมกลุ่ม พร้อมทั้งส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับหลักการ 
อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่ม
และนํารูปแบบของสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม ให้กลุ่มสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

3) ภาครัฐดําเนินการร่วมกับชุมชน 
3.1) การวิเคราะห์/ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถดําเนินงานตาม

แผนได้ร่วมกับชุมชน จากน้ันจึงมีการปรับแผนการดําเนินงานร่วมกันเพ่ือให้ประสบผลสําเร็จต่อไป 
3.2) การจัดเวทีชุมชน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นเพ่ือหา

แนวทางในการจัดการและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน โดย
การลําดับความสําคัญในการแก้ไขปัญหา 3 อันดับแรก และร่วมวางแผนงบประมาณร่วมกับชุมชน 

3.3) นําภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการดําเนินงานของส่วน
ราชการ เช่น การทําฝายชะลอนํ้า โดยใช้วัสดุภายในชุมชน 

นอกจากน้ี ยังมีประเด็นข้อเสนอแนะที่มีความเก่ียวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันของ
แผนให้สามารถดําเนินการได้ให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนการดําเนินงาน โดยได้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ข้อมูลมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้า
ปิงและลุ่มนํ้าน่านให้เห็นถึงรูปธรรมที่ชัดเจนมากข้ึน โดยได้สรุปการสร้างภูมิคุ้มกันของแผนเพ่ือ
ประกอบการจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน ดังตารางภาคผนวก ก.4-5 

โดยสรุปแล้วการสร้างภูมิคุ้มกันของแผนในการจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูง
ในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน จะมีการวางแผนการดําเนินงานในระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ซึ่ง
แต่ละแผนมีความจําเป็นต้องมีการดําเนินงานแก้ไขปัญหาจากการเรียงลําดับความสําคัญของปัญหา ซึ่ง
บางปัญหาชุมชนสามารถดําเนินการได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐ มีประเด็นด้าน
วัฒนธรรมและประเพณี การต้ังกลุ่มพร้อมทั้งสร้างเครือข่าย ต้ังกฎระเบียบเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่วนการสร้างภูมิคุ้มกันของภาครัฐเพ่ือรองรับการดําเนินงานของแผน โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นการสนับสนุนด้านงบประมาณ ซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันของแผนร่วมกันของภาครัฐกับชุมชนจะเป็น
การวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน ส่วนใหญ่จะออกมาสู่รูปแบบแผนชุมชน การประชุมเวทีชุมชนเพ่ือ
เป็นเวทีสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานของชุมชนร่วมกับหน่วยงาน 

5.5.3  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ 
จากการสัมภาษณ์ข้อมูลหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช พบว่า ส่วนใหญ่กฎหมายยังไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากการขาด
การเอาจริงเอาจังในการดําเนินงาน มีการละเว้นโทษให้แก่คนในชุมชน ซึ่งมีความเก่ียวข้องด้าน
ความสัมพันธ์ภายในชุมชน หน่วยงานที่ดําเนินงานในพ้ืนที่ไม่สามารถดําเนินงานได้ เน่ืองจากกฎหมาย
ห้ามเข้าดําเนินการในพ้ืนที่เขตป่าสงวนและอุทยาน ทําให้เป็นอุปสรรคในการดําเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ 
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ซึ่งบางพ้ืนที่เกิดความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างหน่วยงานกับชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนได้ต้ังกฎระเบียบ
ชุมชนเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและกฎระเบียบการจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าเครือข่ายเพ่ือบังคับ
ใช้ภายในชุมชน โดยรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังตารางภาคผนวก ก.4-6 
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บทที่ 6 
ความเชื่อมโยงของผลการศึกษาสู่การจัดทําแผนบรูณาการพัฒนาพื้นทีสู่ง 

ในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ํานา่น 
 
จากการศึกษาของโครงการที่ได้ดําเนินการ (1) ศึกษาทบทวนและรวบรวมผลการวิจัย และ

ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และสรุปการประเมินนโยบาย กฎหมายและแผนพัฒนา
พ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านที่ผ่านมาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (2) วิเคราะห์สถานภาพการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มนํ้าน่าน โดยการประยุกต์ใช้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (3) วิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านในมิติต่างๆ 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะมีผลต่อการ
พัฒนาในชุมชนบนพ้ืนที่สูง โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย สัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
จัดประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและ 
ลุ่มนํ้าน่าน โดยได้สรุปความเช่ือมโยงของผลการศึกษาสู่การจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงใน 
ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านรายละเอียด ดังน้ี 
 

 

6.1 ทบทวน และรวบรวมการวิจัย ผลการดําเนินงาน และสรุปการประเมินแผนพัฒนา นโยบาย 
กฎหมาย  
6.1.1 ด้านเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจบนพ้ืนที่สูงได้เปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ โดยมุ่ง
ให้เพียงพอสําหรับการบริโภคในครอบครัว ทั้งพืชอาหาร และพืชเพ่ือใช้สอย มีระบบพืชเป็นลักษณะ
การเกษตรแบบไร่หมุนเวียน ส่วนใหญ่พืชที่ปลูก คือ ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และฝิ่น (บางพ้ืนที่) โดย
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ต้ังอยู่เขตพ้ืนที่มีระดับความสูงปานกลางถึงค่อนข้างสูง ต่อมาได้รับการสนับสนุน
จากโครงการพัฒนาต่างๆ และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งนายทุนภายนอก ทําให้การใช้ที่ดินบนพ้ืนที่สูง
มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบด้ังเดิมมาเป็นระบบการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น เน้นขายพืชเป็นรายได้เงินสด 
และทําการเกษตรอย่างถาวร เป็นระบบพืชเชิงเด่ียว แต่มีความหลากหลายของชนิดพืชเพ่ิมขึ้น โดย 
พืชที่เกษตรกรนิยมปลูกในระบบดังกล่าวคือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล่ําปลี และหอมแดง ซึ่งเป็นพืชที่มี
การใช้สารเคมีอย่างเข้ม การเพาะปลูกได้ทิ้งช่วงสั้นลงหรือปลูกซ้ําทุกปี เน่ืองจากเป็นพืชที่มีตลาด
ค่อนข้างแน่นอน 

สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลายแห่ง จากเกษตรด้ังเดิมเปลี่ยนไปสู่เกษตร 
เชิงพาณิชย์ ซึ่งเริ่มมีแนวโน้มมากขึ้น เน่ืองจากต้องเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ และการถูก
ควบคุมการทําไร่ จนกระทั่งมีรอบหมุนเวียนลดลง ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ทําให้ลักษณะทาง
เศรษฐกิจของชาวเขาเปลี่ยนแปลงไป เน้นพ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก มีความเสี่ยงสูงในด้าน
เศรษฐกิจและสุขภาพของตัวเกษตรกรเอง นอกจากน้ันแล้วยังทําให้คุณค่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิม
ของเกษตรกรลดลง ทําให้การเกษตรพ้ืนที่สูงประสบกับปัญหาหลายด้าน ทั้งความไม่มั่นคงของพื้นที่
และดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากเกิดการชะล้างพังทลายของดินสูง ปัญหาเหล่าน้ีเกิดขึ้นมาจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น ลักษณะภูมิประเทศที่มีความลาดเท ลักษณะดินหรือทรัพยากรดินปัจจัยทาง
กายภาพหลักในการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ทรัพยากรนํ้าและแหล่งนํ้า ตัวแปรทางกายภาพที่
จําเป็นและสําคัญย่ิงต่อกิจกรรมทางการเกษตร นอกจากน้ี ปัจจัยที่สําคัญคือ สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
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ความต้องการผลผลิต การตลาด และการขนส่ง ทุน และสินเช่ือเกษตร แรงงานเกษตร และปัจจัยอ่ืนๆ 
เช่น พฤติกรรมเชิงเศรษฐกิจของเกษตรกรเอง และนโยบายต่างของภาครัฐ เช่น นโยบายประกัน
รายได้ ส่วนปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ข้อจํากัดเรื่องการใช้ที่ดินและการถือครองที่ดิน เกษตรกรต้องพ่ึงพิง
ทุน เทคโนโลยี ตลาดจากแหล่งภายนอก เพ่ือนํามาผลิตพืชไร่เพ่ือขาย ทําให้การใช้พิธีกรรมด้ังเดิม เช่น 
การเลี้ยงผี การแลกเปลี่ยนแรงงาน การพักพ้ืนที่เพ่ือรอการผลิต และการพ่ึงตนเองด้านปัจจัยการผลิต
ในชุมชนลดลง 

กล่าวโดยสรุป เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่ได้เลือกผลิตพืชหรือเลี้ยงสัตว์หรือเลือกทํา
ระบบการเกษตรท่ีได้รายได้ดีหรือมีตลาดต้องการ มากกว่าจะดูความเหมาะสมของกายภาพของพื้นที่ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหรือดินก็ตาม เพราะระบบการเกษตรท่ีตนเลือกทําได้อยู่แล้ว 

ระบบตลาดของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในปัจจุบัน มี 3 ระบบ ได้แก่ ตลาดภายในชุมชน ซึ่งเป็น
ตลาดขั้นต้น เกษตรกรปลูกพืชเพ่ือบริโภคและขายภายในชุมชน ตลาดภายนอกชุมชน เป็นตลาดขั้นกลางที่มี
การผลิตและขายภายนอกชุมชน โดยผลิตตามข้อตกลงด้วยวาจา โดยไม่มีการกําหนดราคาซื้อขายล่วงหน้า 
เช่น การปลูกมะเขือเทศ กะหล่ําปลี และพริก เป็นต้น ตลาด โครงการหลวงและตลาดแบบมีพันธะสัญญา 
เป็นตลาดขั้นก้าวหน้าที่มีการกําหนดราคาซื้อขายล่วงหน้า มีการระบุ ชนิด ปริมาณ คุณภาพ ราคา และเวลา
ส่งมอบที่ชัดเจน รวมทั้งมีความเข้มข้นในการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
ทั้งน้ี เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์และทักษะในการเพาะปลูกพืชที่ดี รวมไปถึงมีการใช้เทคโนโลยี
การเพ่ิมผลผลิต 

สําหรับอาชีพนอกภาคเกษตรที่สําคัญ ที่เป็นโอกาสหน่ึงที่สร้างรายได้แก่เกษตรกร ได้แก่ 
การท่องเที่ยว เน่ืองจากแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือมีความหลากหลาย สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้
หลายรูปแบบ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งปัจจุบันต้องมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ 
โดยควรยึดหลักการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งทําให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม ทรัพยากรการท่องเที่ยวถูกกระทบน้อยที่สุด และเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือ
การศึกษาเรียนรู้ในการพัฒนาชีวิตในแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การท่องเที่ยวในพ้ืนที่
โครงการหลวง และโครงการพระราชดําริต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมงานหัตถกรรม ต่อยอดภูมิปัญญา 
อาจจะช่วยในการลดแรงกดดันด้านการขยายพ้ืนที่ทํากินเพ่ิมมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการพ่ึงพา
การเกษตรเชิงเด่ียว และลดผลกระทบจากการเคล่ือนย้ายแรงงานจากพ้ืนที่สูง 

ปัญหาความยากจนของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงยังคงมีอยู่ ถึงจะมีแนวโน้มของรายได้ที่
เพ่ิมขึ้น แต่โดยทั่วไปประชากรบนพ้ืนสูงยังมีฐานะยากจนเมื่อเทียบกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 
ซึ่งแต่เดิมสาเหตุความยากจนบนพื้นที่สูงเกิดจากความห่างไกลของพ้ืนที่ ทําให้การคมนาคมไม่สะดวก 
สภาพภูมิประเทศ และการขาดโอกาสของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ รวมทั้งไม่มีตลาดรองรับ
ผลผลิต ซึ่งในช่วงเวลาน้ันพ้ืนที่สูงยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งสภาพความอุดมสมบูรณ์
ของป่าไม้ ดิน นํ้า และอากาศ ซึ่งเอ้ือประโยชน์ต่อการดํารงชีพที่เรียบง่ายของกลุ่มชนบนพ้ืนที่สูง แต่
ปัจจุบันมูลเหตุความยากจนเกิดจากปัจจัยภายใน เช่น ที่ดินจํากัด เกษตรกรขาดความรู้ที่เหมาะสม 
เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ราคาผลผลิต การพ่ึงพาปัจจัยจากภายนอก รวมทั้งความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรการผลิต ทําให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการดูแลทรัพยากรเพ่ิมขึ้น ทําให้เป็นภาระ  
แก่เกษตรกร จนทําให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้ลดลง 
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6.1.2 ด้านสังคมและความม่ันคง 
1) ด้านสังคม  

 สําหรับวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ได้แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเลี้ยงผีขุนนํ้า การอนุรักษ์ป่าตามวิถีประเพณีด้ังเดิม ด้านเศรษฐกิจ  
ส่วนใหญ่เป็นงานหัตถกรรมในครัวเรือน และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ 
ด้านการเกษตร ได้แก่ การเลี้ยงผีเพ่ือบวงสรวงให้ได้ผลผลิตการเกษตรท่ีดี ซึ่งการสืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีให้กับรุ่นเยาวชนในชุมชนยังเป็นไปอย่างต่อเน่ืองในบางพ้ืนที่ โดยส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีทั่วไป เช่น ด้านการเกษตร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านหัตถกรรมและภาษา  
เป็นต้น สําหรับบางพ้ืนที่การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีเริ่มลดลง  

 ชุมชนมีโอกาสได้รับบริการจากภาครัฐทั่วถึงเพ่ิมมากขึ้น ทั้งด้านสุขอนามัย ด้าน
การศึกษาที่มีนโยบายการสนับสนุนการศึกษาบนพ้ืนที่สูงอย่างต่อเน่ือง ทั้งการศึกษาในระบบและนอก
ระบบ เพ่ือให้ประชากรบนพ้ืนที่สูง อ่านออกเขียนได้ การเข้าเรียนของเยาวชนทําให้ได้รับสิทธิทางด้าน
การศึกษาเท่าเทียมกับคนไทยพ้ืนราบ อย่างไรก็ตาม การให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพยังมีน้อยมาก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการอนามัยแม่และเด็ก การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ และการอบรมแม่บ้านด้าน
โภชนาการ และยังมีบางประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังและดูแลอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามารับจ้างในภาคการเกษตร โดยทดแทนแรงงานเยาวชนที่เคลื่อนย้ายออกไป ที่อาจสร้าง
ผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการกลับมาระบาดใหม่ของโรค
ด้ังเดิม อาทิ โรคเท้าช้าง และวัณโรค เป็นต้น มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพ้ืนที่เป้าหมาย 
โดยได้รับปัจจัยพ้ืนฐานที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตรวจสอบจากอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชาชนที่ได้รับ
การศึกษา มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์เพ่ิมมากขึ้น และชุมชนสามารถบริหารจัดการกลุ่ม 
ได้ต่อเน่ือง แม้ว่ายังขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ 

 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและการเคลื่อนย้ายแรงงานบนพ้ืนที่สูง เป็นเง่ือนไข
สําคัญที่ทําให้เยาวชนและแรงงานบนพ้ืนที่สูงออกไปแสวงหารายได้ในชุมชนเมือง ปัจจุบันสังคมของ
ชุมชนชาวเขาเปิดสู่สังคมภายนอกมากข้ึน ในขณะที่ขาดการปรับตัวทางสังคมที่มีผลทําให้มีความ
ล่อแหลมต่อการเกิดปัญหาต่างๆ ทางสังคม ทั้งปัญหาเยาวชน การขาดจิตสํานึกต่อสังคม การ 
แพร่ระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก เน่ืองจากกระแสวัฒนธรรม
จากภายนอกเข้ามาอย่างรวดเร็ว ทําให้ชุมชนต้ังรับไม่ทัน ส่งผลต่อการพ่ึงตนเองลดลง ครอบครัวขาด
ความอบอุ่นและขาดสํานึกรักท้องถิ่น และทําให้โครงสร้างของครอบครัวและชุมชนเริ่มเปล่ียนแปลง 
เป็นผลให้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในพื้นที่สูงเริ่มเปลี่ยนแปลง การสืบทอดวัฒนธรรมต่างๆ 
ของชุมชนถูกลดความสําคัญและเริ่มสูญหายจากชุมชนในพ้ืนที่สูง เป็นผลให้กลไกทางประเพณีและ
ภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเป็นแนวทางด้ังเดิมในการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขอ่อนแอลง ก่อปัญหาด้าน 
ยาเสพติดและอาชญากรรมที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

2) ปัญหาด้านความม่ันคง 
 บริเวณพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงส่วนใหญ่จะมีชุมชนท่ีต้ังอยู่ตามรอยต่อแนวพรมแดน

ส่งผลต่อความม่ันคงตามชายแดน และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะฝิ่น ซึ่งเป็นการ
ทําไร่เลื่อนลอยอย่างหนึ่ง เน่ืองจากปัจจุบันยังมีปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นซ้ําซากในเขตพื้นที่อําเภออมก๋อย 
แม่แตง ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และพ้ืนที่อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีการดําเนินงานจาก
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น ตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
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และปราบปรามยาเสพติด สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ปัญหาที่พบในการดําเนินงาน คือ พ้ืนที่อยู่
ห่างไกล ยากแก่การเข้าถึงเพ่ือตรวจสอบและจับกุม ทําให้ปัญหาการปลูกฝิ่นยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน 
สืบเน่ืองจากประชากรบนพ้ืนที่สูงขาดรายได้ จึงมีฝิ่นที่จะสามารถทํารายได้ให้แก่ชุมชนมากที่สุด 
นอกจากน้ี พบว่า มีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายกลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืนๆ เข้ามาอยู่ร่วมกับชุมชนด้ังเดิม เช่น  
ไทยใหญ่ ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวทดแทนแรงงานพ้ืนที่สูงที่เคลื่อนย้ายสู่พ้ืนราบ รวมทั้งชาวไทย 
พ้ืนราบที่มีการไปต้ังรกรากบนพ้ืนที่สูงเพ่ิมมากขึ้น 

สําหรับสถานการณ์การปลูกฝิ่น (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 
2551) จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ปลูกฝิ่น ต้ังแต่ปี 2547 – 2548 จนถึงปี 2549 – 2550 พบว่า
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2547 - 2548 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.24 ปี 2548 – 2549 เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 46.80 และปี 2549-2550 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.63 อย่างไรก็ดี อัตราการเพ่ิมขึ้นของ 
พ้ืนที่ปลูกฝิ่นในปี 2551–2552 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากสาเหตุสําคัญ ดังน้ี 

(1) ความเข้มงวดและจริงจังของการควบคุมพ้ืนที่ปลูกฝิ่น หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับ
การควบคุมพ้ืนที่ปลูกฝิ่นมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจริงจังในพ้ืนที่ปลูกหนาแน่น โดยมีการ
ลาดตระเวนป้องปราบการปลูกฝิ่นในห้วงก่อนการเตรียมพ้ืนที่ปลูก และการประชาสัมพันธ์ 
เชิงปฏิบัติการทางจิตวิทยาเก่ียวกับกฎหมาย/โทษของการปลูกฝิ่นและพืชเสพติดชนิดอ่ืน 

(2) ประสิทธิภาพของการตัดทําลายพ้ืนที่ปลูกฝิ่น ผลการดําเนินการด้านการตัดฟันทําลาย
ในปีที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีประสิทธิภาพ 

(3) ความเข้มงวดจริงจังด้านการใช้มาตรการทางกฎหมาย บางพื้นที่ที่ใช้มาตรการจับกุม
อย่างเข้มงวดในปีที่ผ่านมา เช่น จังหวัดตาก และจังหวัดกําแพงเพชร ทําให้พ้ืนที่ปลูกฝิ่นในพ้ืนที่
ดังกล่าวลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

(4) สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน ส่งผลทําให้พ้ืนที่ปลูกฝิ่นลดลง 
(5) บทบาทของสื่อและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนการควบคุมพ้ืนที่ปลูกฝิ่น มีการ

ประชาสัมพันธ์และใช้สื่อเพ่ือรณรงค์ถึงพิษภัยของฝิ่นและโทษตามกฎหมายโดยใช้ภาษาชนเผ่า ซึ่ง
ส่งผลให้การดําเนินงานป้องปราบการปลูกฝิ่นมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

(6) ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีความร่วมมือจากหน่วยงานโครงการหลวง ซึ่ง
จะช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาผู้ปลูกฝิ่น เพ่ือให้ผู้ปลูกฝิ่นมีอาชีพสุจริตในการดําเนินชีวิต 

อย่างไรก็ดี ยังคงมีปัจจัยและเง่ือนไขที่จูงใจให้ผู้ปลูกฝิ่นลักลอบ คือ ราคาฝิ่นดิบ ซึ่งในปี 
2550 – 2551 ยังมีราคาค่อนข้างสูงและการขาดแคลนฝิ่น เน่ืองจากการตัดฟันทําลายไร่ฝิ่นและการ
เฝ้าระวังการนําเข้ายาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเข้มงวดจริงจังในปีที่ผ่านมา 
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ภาพที่ 6-1 แสดงสถานการณ์ของพ้ืนที่ปลูกฝิ่นรายอําเภอปี 2551-2552 
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6.1.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ้ืนที่สูงส่วนใหญ่มีลักษณะลาดชันโดยมีพ้ืนที่ราบค่อนข้างจํากัด ประกอบกับพ้ืนที่ป่า

ลดจํานวนพ้ืนที่ลง เน่ืองจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือการเกษตร ทําให้พ้ืนที่ป่าลดลง ซึ่งมีผลทําให้
ปริมาณนํ้าท่าเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 1A และ 1B การบุกรุกพ้ืนที่ป่าพบมาก
ทั้งในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและพ้ืนที่ที่ประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์ การเกิดไฟป่า การทําไร่เลื่อนลอยที่
ยังคงมีอยู่ การหวนกลับมาของการปลูกพืชเสพติด และการทําเหมืองแร่ เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ป่า
ถูกทําลาย ทําให้พ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่การเกษตรมีจํากัด พ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตรโดยเฉลี่ยของ 
แต่ละครอบครัวมีขนาดเล็ก ส่งผลให้การทําลายป่าเพ่ือการเพาะปลูกนําไปสู่ความเสื่อมโทรมทาง
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพ้ืนที่เชิงเขาและไหล่เขา ซึ่งจะต้องได้รับการฟ้ืนฟูและรักษาไว้ เพ่ือเป็นแหล่ง
ต้นนํ้าลําธารของประเทศ เสี่ยงต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ 
ได้แก่ ความเสื่อมโทรมของดิน รวมทั้งการเสื่อมโทรมของสภาพป่าที่ควรเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์
ของชุมชน จะเห็นได้จากพ้ืนที่เกษตร ร้อยละ 96.48 ของพ้ืนที่สูงใน 12 จังหวัดภาคเหนือ เป็นพ้ืนที่
ที่มีความลาดเทมาก 

การรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น โดยพิจารณาได้
จากครัวเรือนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมกําหนดการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้ 
เพ่ิมมากขึ้น แม้จะไม่ทั่วถึงก็ตาม แต่ชุมชนก็ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูต้นนํ้าลําธาร และมีการดําเนินการรวมกลุ่มอนุรักษ์ ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งนํ้าได้รับการ
แก้ไข การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน และพฤติกรรมของชุมชนบนพ้ืนที่สูงได้
เปลี่ยนแปลงไปหลายชุมชน เกิดจิตสํานึกของการรักและหวงแหนป่าไม้ เพ่ือให้ทุกคนดํารงชีวิตอยู่ใน
ป่าอย่างมีความสุข มีกิจกรรมที่แสดงถึงจิตสาธารณะหรือด้านการรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันปลูกป่าของชุมชนในแต่ละปี การมีกฎระเบียบของชุมชน
เก่ียวกับป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอยหรือป่าชุมชน การฟ้ืนฟูประเพณีที่เก่ียวข้องในการดูแลป่า เช่น การเลี้ยง
ผีต้นนํ้า ผีฝาย รวมถึงมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา เช่น มีระบบเหมืองฝาย การดูแล
พ้ืนที่ป่า เช่น ป่าชุมชน ป่าใช้สอย และการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า เป็นต้น ตลอดจนมีการฟ้ืนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง เพ่ือแหล่งผลิตอาหารได้เป็นอย่างดี เช่น โครงการธนาคาร
อาหารชุมชน เป็นการวางแผนจัดการทั้งระบบ คือ การอนุรักษ์พัฒนาป่าไม้ แหล่งต้นนํ้าลําธาร และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะเก้ือกูลก่อให้เกิดระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ขึ้น เช่น พันธ์ุไม้ที่
ใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยคาดหวังว่าจะเกิดการขยายพันธ์ุของสัตว์มากขึ้นตามความสมดุลของธรรมชาติ
ทั้งสัตว์ปีก สัตว์บกและสัตว์นํ้า การปลูกพืชสมุนไพรเพ่ิมเติม การปลูกไม้ป่าที่รับประทานได้แทรกลงไป 
ก็จะก่อให้เกิดแหล่งอาหารของชุมชนพ้ืนที่น้ันๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชผักป่า และเห็ดต่างๆ เป็นต้น 

ผลการพัฒนาพ้ืนที่สูงที่ผ่านมามีผลกระทบต่อด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมากมาย การใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น การบุกรุกพ้ืนที่ต้นนํ้า ชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดความตระหนักและมองข้ามความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบุกรุกทําลายป่ายังคงมีอยู่ทั้งเพ่ือการทําการเกษตรและ
การใช้ประโยชน์ของคนพื้นราบ ทําให้แหล่งอาหารธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งใน
ด้านอาหาร พืชสมุนไพร แหล่งพลังงานธรรมชาติเริ่มสูญหาย ขาดแคลนและหายากเพ่ิมขึ้น รวมถึง
ปัญหาขาดการบูรณาการบริหารจัดการและการพัฒนาในเชิงลุ่มน้ํา จึงทําให้เกิดการขัดแย้งของชุมชน
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ปลายนํ้ากับต้นนํ้าเก่ียวกับการปนเปื้อนของสารเคมี ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรนํ้า ซึ่งในอนาคตมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
ดังน้ัน การวางแผนพัฒนา พ้ืนที่สูงในปัจจุบัน ควรพิจารณาถึงแผนบูรณาการที่อาศัยขอบเขตของลุ่มนํ้า
ขนาดเล็กหรือลุ่มนํ้าสาขา เป็นขอบเขตของการบูรณาการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การทํางานร่วมกัน โดยให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นและภาคเอกชน  

6.1.4 การบริหารจัดการลุ่มน้ํา  
การบริหารจัดการลุ่มที่ผ่านมามีแนวทางการบริหารจัดการนํ้าแบบผสมผสาน คือ

กระบวนการในการส่งเสริมการประสาน การพัฒนาและการจัดการนํ้า ที่ดิน และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจแนวทางในการจัดการลุ่มนํ้า เน้นการจัดการการ
ใช้ที่ดินให้ถูกต้องตามศักยภาพพ้ืนที่ ต้องมีการสํารวจและวิเคราะห์สภาพของลุ่มนํ้าทั้งในด้านกายภาพ
และทางด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป โดยเฉพาะลักษณะทางอุทกวิทยาของลุ่มนํ้า ต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาลุ่มนํ้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตนํ้า โดยการบริหารจัดการลุ่มนํ้าของภาครัฐ
เริ่มต้นจากความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนการบริหารจัดการนํ้าของ
ชุมชนเร่ิมต้นจากปัญหาน้ําไม่พอใช้ด้านการเกษตร และอุปโภคบริโภค หรือเกิดข้อขัดแย้งระหว่าง
ชุมชนกับนายทุน หรือชุมชนต้นนํ้ากับชุมชนปลายน้ํา จากสภาพปัญหาปัญหาข้อขัดแย้งและความ
ต้องการดังกล่าว ทําให้ภาครัฐได้มีความพยายามที่จะดําเนินงานพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยได้มีโครงการ
ที่รับผิดชอบประสานระหว่างหน่วยงานและชุมชนบนพ้ืนที่สูง ซึ่งมีผลการดําเนินงานสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ระดับหน่ึง แต่ยังคงมีปัญหาในการบูรณาการแผนพัฒนาลุ่มนํ้าคือ ขาดความเช่ือมโยงของ
แผนการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ขาดองค์ความรู้ที่ใช้ในการบูรณาการแผน คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการลุ่มนํ้าปิงตอนบนเป็นโครงการทดลองนําร่อง ซึ่งในระยะแรกได้มีปัญหาในเรื่องสัดส่วน
ผู้แทนส่วนราชการมีมากเกินไปเมื่อเทียบกับผู้แทนจากกลุ่มผู้ใช้นํ้าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัญหาการดําเนินงานของคณะทํางาน 3 ด้าน ซึ่งดูเหมือนจะมีความซ้ําซ้อนกับการทํางานขององค์กร
หรือคณะกรรมการที่มีอยู่แล้ว กฎหมายไม่เอ้ือต่อการพัฒนาเชิงลุ่มนํ้าเน่ืองจากล้าสมัย และขาด
ฐานข้อมูลเพ่ือนํามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการดําเนินงาน 

องค์กรที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการลุ่มนํ้าของประเทศไทยมี 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับชาติ คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (กทช.) ระดับลุ่มนํ้าคือ คณะกรรมการลุ่มนํ้า/
คณะอนุกรรมการลุ่มนํ้า และคณะทํางานด้านวิชาการ ระดับท้องถิ่นคือ คณะทํางานลุ่มนํ้าระดับจังหวัด 
คณะทํางานลุ่มนํ้าระดับลุ่มนํ้าสาขา คณะทํางานลุ่มนํ้าระดับอําเภอ คณะทํางานลุ่มนํ้าระดับตําบล 
และกลุ่มเครือข่าย  

ปัจจัยเง่ือนไขความสําเร็จจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการวางแผนนโยบายการ
พัฒนาลุ่มนํ้า รวมทั้งรัฐสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินงานโครงการอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จัดทําระบบฐานข้อมูลลุ่มนํ้าสนับสนุน และปัจจัยที่สําคัญคือ 
ด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่มีส่วนในการกันเขตป่ากับชุมชน 
 

6.1.5  ทบทวนและประเมินแผนพัฒนาพื้นที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน  
ผลจากการพัฒนาพ้ืนที่สูงจากแผนพัฒนาและนโยบายที่เก่ียวข้อง แม้ว่าในภาพรวม 

จะส่งผลในเชิงบวก โดยเฉพาะในด้านสภาพเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม ปัญหาและ
ผลกระทบในทางลบต่อสังคมส่วนรวมในหลายประเด็นก็ยังคงอยู่ โดยเฉพาะประเด็นด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากนโยบายที่ผ่านมา มีสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
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(1) การจัดการด้านคนและชุมชนบนพ้ืนที่สูงเก่ียวกับการจัดต้ังถิ่นฐานถาวรให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ยังมีอุปสรรคและข้อจํากัด โดยเง่ือนไขสําคัญเก่ียวข้องกับการใช้ที่ดินบนพ้ืนสูงตามกฎหมาย และ
พระราชบัญญัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

(2) ปัญหาเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย เน่ืองจากข้อกฎหมายที่มีมาก ทําให้เกิดความขัดแย้ง
กัน โดยเฉพาะการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ทําให้เกิดขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกับชุมชนท้องถิ่น หรือระหว่างชุมชนต่างหมู่บ้าน รวมท้ังปัญหาด้านความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่เกิด
ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ตามกฎหมายทับพ้ืนที่อยู่อาศัยและที่ทํากินของชุมชนบนพ้ืนที่สูง เน่ืองจากยังขาด
ความชัดเจนในการดําเนินการจัดการพ้ืนที่และการออกเอกสารสิทธ์ิ ทําให้เมื่อมีการประกาศแนวนโยบาย
ในการจัดการที่ดิน โดยให้สิทธ์ิเป็นเอกสารสิทธ์ิ ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองท่ีดิน มีการขาย
สิทธ์ิการใช้ประโยชน์ที่ดินแก่นายทุน 

(3) ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า ในเชิงบวกได้ทําให้เกิดระบบการอนุรักษ์
ดินและนํ้าที่ช่วยลดการพังทลายของดิน เกิดการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ต้นนํ้า ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตที่ลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งได้ช่วยเพ่ิม
ความชุ่มช้ืนและป้องกันไฟป่า อย่างไรก็ตาม ด้านปัญหาและผลกระทบจากการใช้นโยบายหรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติ ในส่วนของท่ีดินและป่าไม้ ซึ่งชุมชน 
บนที่สูงที่อาศัยในเขตป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะปัญหาความ 
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนในสังคม
อันเนื่องมาจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําลังกลายเป็นปัญหาทวีความรุนแรง
มากย่ิงขึ้น ซึ่งการขัดแย้งดังกล่าวยังคงมีอยู่ที่เป็นปัญหาสําคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข  

(4) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยผลกระทบเชิงบวกมีนโยบายหลาย
ด้านในสร้างโอกาสการได้รับการพัฒนาของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ที่ส่งผลให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพและมี
รายได้เพ่ิมทั้งจากภาคการเกษตร ผ่านการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพ
นอกภาคเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นโยบายที่ส่งเสริมเก่ียวกับงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนที่สูง ยังได้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับมาตรฐานการผลิตของคนบนพ้ืนที่สูง ให้มีโอกาสและสามารถแข่งขันได้มากข้ึน ซึ่งเกิดจากการ
ได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยใช้ต้นทุนตํ่า นอกจากน้ี โครงการตามพระราชดําริ
ต่าง ๆ ได้ขยายผลให้ชุมชนหลายแห่งรวมถึงชุมชนบนพ้ืนที่สูงได้น้อมนําแนวทางไปปรับใช้ตามบริบทของ
พ้ืนที่ อีกทั้งผลจากการพัฒนายังทําให้โครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนบนพ้ืนที่สูงดีขึ้น อย่างไรก็ ตามนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นการขยายกําลังการผลิตเพ่ือการส่งออก การส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเชิงพาณิชย์
การทําการเกษตรแบบเข้มข้น ทําให้เกิดปัญหาในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับพ้ืนที่ ภาพความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน หรือ
ระหว่างคนพ้ืนที่ราบที่อยู่ปลายนํ้ากับกลุ่มชนบทพ้ืนที่สูงที่อยู่ต้นนํ้า 

(5) ผลกระทบด้านสังคมและความมั่นคง อันเป็นผลจากโครงการตามพระราชดําริ 
(โดยเฉพาะโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง) และนโยบายต่างๆ ของภาครัฐได้ช่วยลดปัญหา
ด้านยาเสพติด ผ่านการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่นหรือการทําไร่เลื่อนลอย ทําให้ลดพ้ืนที่การปลูก
ฝิ่น ในส่วนของนโยบายการสนับสนุนการศึกษาบนพ้ืนที่สูงทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
ได้ช่วยให้ผู้อพยพที่มีความต้องการ ได้รับสิทธิทางด้านการศึกษาเท่าเทียมกับคนไทย ทั้งน้ี โดยมี
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง และการสํานึกความเป็นไทย และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ อีกทั้ง
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นโยบายยังช่วยให้อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรบนพ้ืนที่สูงลดลง แม้ว่าจะยังสูงกว่าอัตราการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรเฉลี่ยทั้งประเทศก็ตาม ในด้านความมั่นคงสามารถดําเนินการเก่ียวกับการจัดต้ังถิ่นฐาน
ถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าจะมีข้อจํากัดอันเกิดจากข้อกฎหมายการใช้ที่ดินบนพ้ืนที่สูง แต่ก็
สามารถดําเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 30 ของทั้งหมด นอกจากน้ี หน่วยงานที่เก่ียวข้องยังมีส่วน
สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองผ่านการสร้างแกนนําและเครือข่าย
ในเรื่องต่าง ๆ ในชุมชน 

(6) ผลกระทบของปัญหาพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านต่อภาพรวมของ
ประเทศ ที่มีความเช่ือมโยงทั้งด้านมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ป่าต้นนํ้าถูกทําลาย ความหลากหลายด้านชีวภาพลดลง มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางนํ้าและอากาศ ความมั่นคงตามแนวชายแดน และปัญหายาเสพติด การเคลื่อนย้ายแรงงานต่าง
ด้าวทดแทนแรงงานพ้ืนที่สูงที่เคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมือง ทําให้มีปัญหาเพ่ิมขึ้นในชุมชนเมือง เช่น ชุมชน
แออัด การค้ามนุษย์ อาชญากรรม โรคระบาด ฯลฯ และปัญหาการขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากร
ระหว่างชุมชนพ้ืนราบและชุมชนพ้ืนที่สูง 
 

6.2 สรุปผลจากการสํารวจข้อมูลและจัดประชุมกล่มย่อย 
 

6.2.1  บริบทลุ่มน้ําปิง 
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิงบนพ้ืนที่สูง มีพ้ืนที่ 20,173.6 ตร.กม. (ร้อยละ 58.2) ของลุ่มนํ้าปิงทั้งหมด 

ประกอบด้วย 20 ลุ่มนํ้าสาขา อยู่ในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน ตาก กําแพงเพชร และ
แม่ฮ่องสอน ครอบคลุมพ้ืนที่ 26 อําเภอ 68 ตําบล 1,156 กลุ่มบ้าน  

สําหรับแหล่งนํ้าบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง มีพ้ืนที่ 31.9 ตร.กม.(ร้อยละ 0.16) ของ 
ลุ่มนํ้าปิงทั้งหมด โดยลุ่มนํ้าสาขาที่มีพ้ืนที่แหล่งนํ้ามากที่สุด ได้แก่ นํ้าแม่ต่ืน รองลงมา แม่ปิงส่วนที่ 3 
นํ้าแจ่มตอนบน ส่วนแม่นํ้าปิงตอนล่างมีพ้ืนที่แหล่งนํ้าน้อยที่สุด  

พ้ืนที่เกษตรกรรมบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงมี 1,468 ตร.กม. (ร้อยละ 8) ของลุ่มนํ้าปิง
ทั้งหมด โดยลุ่มนํ้าสาขาท่ีมีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากท่ีสุด ได้แก่ นํ้าแม่ลี้ รองลงมา ได้แก่ นํ้าแม่แจ่ม
ตอนบน นํ้าแม่แจ่มตอนล่าง ส่วนแม่นํ้าปิงตอนล่างมีพ้ืนที่เกษตรกรรมน้อยที่สุด 

พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าที่ 1 และ 2 ของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง มีพ้ืนที่ 16,646 ตร.กม.
ร้อยละ 82.54 ของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา น้ําแม่ต่ืน นํ้าแม่แจ่มตอนบน
นํ้าแม่แจ่มตอนล่าง นํ้าแม่แตงและนํ้าแม่งาน (นํ้าขาน) สําหรับพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) มีพ้ืนที่
16,971ตร.กม. ร้อยละ 84 ของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา นํ้าแม่ต่ืน นํ้าปิง
ส่วนที่ 3 และน้ําแม่แจ่มตอนบน (ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)
(2551) ,สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,กรมป่าไม้ และกรมพัฒนาที่ดิน (2552)) 

พ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าปิงอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 26.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 17.37 
องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 28.78 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณน้ําฝนท้ังปีเฉลี่ย 1,430.73 
มิลลิเมตร โดยมีปริมาณนํ้าฝนในช่วงฤดูฝน 992 มิลลิเมตรและช่วงฤดูแล้ง131 มิลลิเมตร มีความช้ืน
สัมพัทธ์ต้ังแต่ร้อยละ 68.5 -78.3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.5 มีปริมาณการระเหยของนํ้า 1,302 –
2,018 มิลลิเมตร มีค่าเฉล่ีย 1,619 มิลลิเมตร และมีปริมาณคายนํ้า 1,485 –1,935 มิลลิเมตร 
และมีค่าเฉล่ีย 1,736 มิลลิเมตร 
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6.2.2 สถานการณ์การพัฒนาบนพื้นที่สูงของลุ่มน้ําปิง 
จากผลการศึกษาชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง จะเห็นได้ว่า ชุมชนบนพ้ืนที่สูงใน 

ลุ่มนํ้าปิงยังเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธ์ุ (กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ ลีซอ ปะหล่อง ฯลฯ) ถึงร้อยละ 80
เน่ืองจากเป็นแหล่งที่ต้ังชุมชนเดิมประกอบกับสภาพพ้ืนที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร และที่ต้ังของชุมชนมี
ระดับความสูง 800 -1,200 เมตร ลักษณะของชุมชนต้ังกระจัดกระจายเป็นกลุ่มบ้านในลุ่มนํ้าย่อย
ซึ่งเป็นข้อจํากัดของชุมชนต่อการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ โครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญยังไม่ทั่วถึง และ
ขาดโอกาสด้านการตลาด นอกจากน้ี ยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้าดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีได้จําแนกลักษณะชุมชนบนพ้ืนที่สูง ออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่ 
ชุมชนที่อาศัยการทํานาเป็นหลัก ชุมชนที่มีพ้ืนฐานจากการทําไร่หมุนเวียน ชุมชนป่าเมี่ยงและชุมชนยัง
ชีพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะชุมชนดั้งเดิมพบเห็นได้ทั่วไปในพื้นที่สูงมีลักษณะของชุมชนที่แตกต่างกัน 
ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดํารงชีพที่ไม่แตกต่างกันมาก ดังน้ัน เพ่ือให้ทราบถึง
ลักษณะการดํารงชีพ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งการวิเคราะห์ผลการศึกษาจะได้มีการ
อธิบายรายละเอียดของลักษณะชุมชนดังกล่าวประกอบด้วย 

จากผลการศึกษาลักษณะชุมชนบนพ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าปิง ส่วนใหญ่ยังเป็นชุมชน 
ยังชีพ (ร้อยละ 34) ซึ่งเป็นชุมชนตัวแทนบนพื้นที่สูง อยู่ในนํ้าแม่ต่ืน นํ้าปิงตอนล่าง นํ้าลี้ นํ้าแม่งาน 
นํ้าแม่กวง นํ้าแม่แตง และนํ้าปิงตอนบน ที่ต้ังของชุมชนมีระดับความสูง 800 -1,200 เมตร เหนือ
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง ยกเว้นในลุ่มนํ้าลี้ ที่ต้ังของชุมชนตํ่ากว่า 500 เมตร ซึ่งชุมชนลักษณะน้ีเป็น
ชุมชนที่อาศัยของกะเหรี่ยง รองลงมา ชุมชนที่อาศัยการทํานาเป็นหลัก (ร้อยละ 24) เป็นชุมชนท่ี
ปลูกข้าวเป็นพืชหลักทั้งเน้นไว้บริโภคและจําหน่าย อยู่ในลุ่มนํ้าสาขา นํ้าแม่แจ่มตอนบน นํ้าปิงตอนบน 
นํ้าแม่แตง นํ้าแม่งัดและนํ้าแม่ต่ืน ส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่อาศัยของชนเผ่ากะเหร่ียงและไทยพ้ืนราบ 
ชุมชนที่มีพื้นฐานจากการทําไร่หมุนเวียน (ร้อยละ 23) ส่วนใหญ่อยู่ในนํ้าแจ่มตอนล่าง นํ้าปิงส่วนที่ 
2 นํ้าปิงส่วนที่ 3 นํ้าแม่กลาง และคลองวังเจ้า ที่ต้ังของชุมชนมีระดับความสูง1,000 เมตรขึ้นไป 
เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ยกเว้นในลุ่มนํ้าคลองวังเจ้า ที่ต้ังของชุมชนตํ่ากว่า 500 เมตร เหนือ
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง เป็นที่อยู่อาศัยของม้ง และกะเหรี่ยง และชุมชนป่าเม่ียง มีสัดส่วนน้อยที่สุด 
ร้อยละ 19 ของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่อยู่ในนํ้าปิงตอนบน นํ้าแม่ริม นํ้าแม่งัด และน้ําแม่กวง 
ที่ต้ังของชุมชนมีระดับความสูง 800 -1,200 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ส่วนใหญ่เป็น
ชุมชนที่อาศัยของไทยพ้ืนราบ  

ประชากรในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นประชากรในวัยเด็กและเยาวชน มีสมาชิกเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 5 คน แต่จะพบว่าในชุมชนที่มีพ้ืนฐานจากการทําไร่หมุนเวียนและชุมชนยังชีพ มีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 6-10 คน (ร้อยละ 25) โดยเฉพาะกลุ่มชนเผ่าม้งมีสมาชิกเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 7 คน ซึ่งปัจจัยด้านประชากร ที่ประกอบด้วย ชนเผ่า กลุ่มอายุ และจํานวนประชากร เป็น
ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงที่เก่ียวข้องกับประเด็นต่างๆ ดังน้ี  

(1) การใช้ที่ดิน (มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความต้องการใช้ที่ดินมากขึ้นเมื่อจํานวน
ประชากรเพ่ิมขึ้น) ทําให้ยากต่อการควบคุมและกําหนดเขตการใช้ที่ดิน   

(2) ระดับการพัฒนาในแต่ละชุมชน โดยชนเผ่าบางชนเผ่าจะเป็นกลุ่มที่เกษตรกร 
หัวก้าวหน้าที่อาจจะยอมรับการพัฒนาได้รวดเร็ว  

(3) กลุ่มอายุ ที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรในวัยเด็กและเยาวชนอาจจะเป็น 
ฐานสําคัญต่อการพัฒนาพ้ืนที่สูงได้ ภายใต้เง่ือนไขการให้โอกาสด้านการศึกษาที่ต่อเน่ือง แต่ก็มี 
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โอกาสเสี่ยงในด้านการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรม ถ้าขาดการสืบทอดวัฒนธรรม
ชนเผ่าจากรุ่นสู่รุ่น 

สถานการณ์ปัจจุบันลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง ครัวเรือน
ยังให้ความสําคัญในการพ่ึงตนเองด้านอาหาร เน่ืองจากสัดส่วนการปลูกข้าวนาและข้าวไร่ มีถึงร้อยละ
64 กระจายเป็นสัดส่วนใกล้เคียงในกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาส่วนตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง อย่างไรก็
ตามการปลูกข้าวไร่ที่มีการปลูกมากในกลุ่มชุมชนยังชีพและชุมชนที่มีพ้ืนฐานจากการทําไร่หมุนเวียน 
มีสัดส่วนสูงมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งระบบการปลูกข้าวไร่ เป็นปลูกในพื้นที่เชิงเขา และอาศัยนํ้าฝน 
เป็นหลัก ร้อยละ 78 ของครัวเรือนเกษตรกร และมีโอกาสท่ีจะประสบปัญหาภัยแล้ง ประกอบกับใช้
ประโยชน์ที่ดินในระบบไร่หมุนเวียน เป็นประเพณีความเช่ือที่จะมีการหมุนเวียนใช้พ้ืนที่และเผาไร่ 
ทําให้มีการที่ดินในการปลูกมาก และพันธ์ุข้าวที่ใช้เป็นพันธ์ุพ้ืนเมือง ที่ให้ผลผลิตข้าวค่อนข้างตํ่า 
(ประมาณ 100 กิโลกรัมต่อไร่) เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวนาที่ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง 400-500 
กิโลกรัมต่อไร่ ทําให้การปลูกข้าวไร่ได้ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค ครัวเรือนมีการซื้อผลผลิต
ข้าวเพ่ิมในการบริโภคในรอบ 1 ปี ประมาณ 11- 50 ถังต่อครัวเรือน (ร้อยละ 64) เฉลี่ยประมาณ 
42 ถังต่อครัวเรือน หรือมูลค่าการซื้อเฉล่ีย 5,040 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สําหรับชุมชนป่าเมี่ยงที่เป็น
คนไทยพื้นราบเป็นส่วนใหญ่มีการปลูกข้าวน้อยเน่ืองจากพ้ืนที่จํากัด จํานวนที่ดินถือครองเฉลี่ย 3.88 
แปลงต่อครัวเรือน แต่จะเน้นการปลูกชาเมี่ยงและกาแฟ ในระบบวนเกษตร ทําให้มีที่ดินในการปลูก 
19 ไร่ต่อครัวเรือน 

นอกจากครัวเรือนให้ความสําคัญในการในการพ่ึงตนเองด้านอาหารเป็นหลักแล้ว  
มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเชิงการค้ามากขึ้นในทุกลักษณะชุมชน และกลุ่มลุ่มนํ้าสาขา
ส่วนตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง โดยจะเห็นได้จากระบบการผลิตพืชที่เน้นผลิตพืชเชิงเด่ียวเพ่ิม
มากขึ้นทั้งในพืชไร่สําคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันฝรั่งและพืชผัก ได้แก่ กะหลํ่าปลี มะเขือเทศ 
และผักกาดขาว ทําให้มีการใช้ที่ดินค่อนข้างมาก ร้อยละ 39 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง 
เฉลี่ย 5.17 ไร่ รวมทั้งเป็นกลุ่มพืชที่มีการใช้สารเคมีค่อนข้างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง ยาปราบ
วัชพืช (ยาฆ่าหญ้า) อย่างไรก็ตามกลุ่มพืชน้ีมีการทําเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากเป็นพืชมีตลาดรองรับจาก
พ่อค้าคนกลางค่อนข้างแน่นอน และส่วนใหญ่เกษตรกรจะทําการเกษตรพันธะสัญญากับพ่อค้า 
คนกลาง ที่มีการจัดหาปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร แต่การผลิตลักษณะน้ีทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการ 
กดราคาจากพ่อค้า และการผันผวนด้านสภาพภูมิอากาศ และปัญหาจากโรคต่างๆ ที่ทําให้ผลผลิต
ตกตํ่า เน่ืองจากเกษตรกรอาจจะขาดความรู้ด้านการวางแผนการผลิต และความรู้ในด้านจัดการ
ผลผลิตที่เหมาะสม 

สําหรับการเลี้ยงสัตว์ของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง เน้นการเล้ียงสัตว์ไว้บริโภค
และเป็นสัตว์ที่ใช้พ้ืนที่ขนาดเล็ก ได้แก่ สัตว์ปีก (ไก่และเป็ด  ร้อยละ 71) และสุกร (ร้อยละ 57) 
ส่วนสัตว์ใหญ่ ได้แก่ โคและกระบือ เลี้ยงร้อยละ 22 และ ร้อยละ 14 ตามลําดับ ยังเลี้ยงกันไม่มาก
หรืออาจจะเล้ียงลดลง เน่ืองจากข้อจํากัดเชิงพ้ืนที่และลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อย ที่อาจสร้างความ
เสียหายให้พ้ืนที่เกษตรอ่ืนๆ ที่สัตว์เลี้ยงดังกล่าวจะเข้ากินพืชผัก พืชไร่เป็นอาหาร อีกทั้งผู้เลี้ยงอาจจะ
ขาดแคลนพืชอาหารเลี้ยงสัตว์ดังกล่าว สําหรับการเลี้ยงสัตว์นํ้าบนพ้ืนที่สูงที่สัดส่วนค่อนข้างน้อย ได้แก่ 
ปลาดุก ปลานิล กบ (ร้อยละ 24) อาจจะเน่ืองจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศไม่เอ้ือต่อการเลี้ยง 

จากการประกอบอาชีพของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงส่วนใหญ่เป็นด้านเกษตร 
เป็นหลัก แต่มีโอกาสสร้างทางเลือกจากอาชีพนอกภาคเกษตรได้ เช่น งานรับจ้างที่อาศัยทักษะฝีมือ 
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งานหัตถกรรม ซึ่งมีครัวเรือนที่มีแรงงานรับจ้างถึง ร้อยละ 59 ถ้าได้รับการฝึกทักษะฝีมืออย่างจริงจัง 
ควบคู่ไปกับการต่อยอดด้านภูมิปัญญาด้านการทอผ้า เคร่ืองเงินและจักสานที่มีอยู่แล้ว สร้าง
กระบวนการกลุ่มอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่มและการจัดหาตลาดแรงงานหรือตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งการส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรอาจจะช่วยในการลดแรงกดดันด้านการขยายพ้ืนที่ทํา
กินเพ่ิมมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาการเกษตรเชิงเด่ียว 

ประเด็นแหล่งน้ํา ชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง เกษตรกรมีการใช้แหล่งนํ้าด่ืม นํ้าใช้
และน้ําเพ่ือการเกษตรมากกว่า 1 แหล่ง ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและการเอ้ืออํานวยจากแหล่งนํ้าที่
ได้รับพัฒนาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยส่วนใหญ่อาศัยนํ้าประปาภูเขา/ประปาหมู่บ้าน และน้ําฝน
เป็นหลัก ส่วนชลประทานบนพ้ืนที่สูงเพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บนํ้า เช่น แหล่งนํ้าขนาดเล็ก มีสัดส่วนน้อย
เพียงร้อยละ 5 และทําให้มีแนวโน้มของการซื้อนํ้ากิน นํ้าใช้ และนํ้าเพ่ือการเกษตร ร้อยละ 15 ของ
ครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง 

ไฟฟ้าและแหล่งพลังงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 89 ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ และไม่มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ 11 สําหรับแหล่งเช้ือเพลิงหรือแหล่งพลังงานที่สําคัญของครัวเรือน ได้แก่ ฟืน ร้อยละ 82
รองลงมาเป็นแหล่งพลังงานอ่ืนๆ เช่น แก็ส ซังข้าวโพดฯลฯ ร้อยละ 46 และถ่าน ร้อยละ 36 และมี
บางส่วนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 29 ตามลําดับ 

ประเด็นรายได้ ค่าใช้จ่าย การออมและหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงใน
ลุ่มนํ้าปิง จากการศึกษาพบว่า รายได้หลักเป็นรายได้จากภาคการเกษตร มีรายได้น้อยกว่า 30,000 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ร้อยละ 23) และเมื่อนํารายได้รวมของครัวเรือน (รายได้รวมเฉลี่ย 163,349 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี)ไปเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 134,184 บาทต่อ
ครัวเรือน) พบว่า รายได้มีสัดส่วนใกล้เคียงกับค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเกษตร (เฉลี่ย 
57,953 บาทต่อครัวเรือน) ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (เฉลี่ย 31,740บาทต่อครัวเรือน) และค่าใช้จ่าย
เพ่ือสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย เช่น ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ มือถือ เป็นต้น (เฉลี่ย 29,775) 
นอกจากน้ีครัวเรือนส่วนใหญ่มีหน้ีสินเฉล่ียต่อปี 87,978 บาท มีสัดส่วนมากกว่าการออมของ
ครัวเรือน(เฉลี่ย 46,162 บาท/ปี ) ถึง 2 เท่า และประเด็นสําคัญมีครัวเรือนเกษตรกรมีแนวโน้มที่มี
หน้ีสินเพ่ิมขึ้น 2 เท่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และบางครัวเรือนที่ต้องพ่ึงพาเงินกู้นอกระบบถึงจะมีสัดส่วน
น้อยร้อยละ 9 แต่มีมูลค่าของหนี้สินค่อนข้างสูง เฉลี่ย 112,111 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ซึ่งจาก
สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นทําให้เกษตรกรขาดความมั่นคงด้านการเงิน และยังมีฐานะยากจน 

การถือครองที่ดิน จํานวนที่ดินของครัวเรือน (แปลง) ที่ครัวเรือนเกษตรกรถือครอง 
(ร้อยละ 72) ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง มีจํานวนน้อยกว่า 5 แปลง โดยจํานวนที่ดินของ
ครัวเรือน เฉลี่ย 3.97 แปลง จํานวนที่ดินของครัวเรือน (ไร่) ที่ครัวเรือนเกษตรกรถือครอง (ร้อยละ 
48) ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง มีจํานวน 11-30 ไร่ โดยจํานวนที่ดินของครัวเรือน เฉลี่ย 
19.66 ไร่ส่วนจํานวนไร่ต่อแปลง ที่ครัวเรือนเกษตรกรถือครอง ร้อยละ 34 ของครัวเรือนเป้าหมายใน
ลุ่มนํ้าปิง มีจํานวน 3-5 ไร่/แปลง โดยจํานวนไร่ต่อแปลง เฉลี่ย 4.74 ไร่ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ร้อยละ 39 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง ครัวเรือน
เกษตรกรใช้ทําไร่ เฉลี่ย 5.17 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนพ้ืนที่เพ่ือการเลี้ยงสัตว์และประมง มีสัดส่วนน้อย 
ร้อยละ 2 เฉลี่ย 1.70 ไร่ต่อครัวเรือน สําหรับเอกสารสิทธ์ิทํากิน ร้อยละ 64 ของครัวเรือนเป้าหมาย
ในลุ่มนํ้าปิง ครัวเรือนเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธ์ิ (เฉลี่ย 5 ไร่ต่อครัวเรือน) ส่วนเอกสารโฉนดและนส.3 
มีสัดส่วนน้อย ร้อยละ 8 เฉลี่ย 5 ไร่ต่อครัวเรือน   
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สําหรับการศึกษา ร้อยละ 52 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ส่วนการศึกษาต้ังแต่ระดับ ปวช. ปวส. 
ปริญญาตรี และอื่นๆ มีสัดส่วนน้อย ร้อยละ13 ตามลําดับ นอกจากน้ีมีครัวเรือนที่มีสมาชิกไม่ได้เรียน
หนังสือร้อยละ 21 และกําลังศึกษานอกระบบร้อยละ 8 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายใน 
ลุ่มนํ้าปิง 

สิทธิการรักษาพยาบาลของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง ร้อยละ 98 มี
บัตรทอง รองลงมามีสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น ประกันชีวิต อสม. ฯลฯ ร้อยละ 18 ประกันสังคม ร้อยละ 5 
และไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล ร้อยละ 2 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าปิง  

การประเมินศักยภาพด้านกายภาพลุ่มน้ําปิง โดยพิจารณาจาก (1) ดัชนีความ
เสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มน้ํา ซึ่งประกอบด้วย สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ป่าเป็นรูปแบบอ่ืนต่อ
พ้ืนที่ลุ่มนํ้า สัดส่วนของพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตร สัดส่วนของพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 % พบว่า 
ลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าปิง ส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง แต่มีกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มีระดับความเสี่ยง
มากถึง 3 ลุ่มนํ้าสาขา โดยเฉพาะลุ่มนํ้าแจ่มตอนบน (ค่าดัชนี 0.55) นํ้าแม่แตง (ค่าดัชนี 0.53) และ
ลุ่มนํ้าแจ่มตอนล่าง (ค่าดัชนี 0.53) ตามลําดับ รวมถึงกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
ใน 5 กลุ่มแรก ได้แก่ นํ้าแม่ลี้ นํ้าแม่ลี้ นํ้าแม่ต่ืน นํ้าแม่งาน นํ้าแม่กลาง และนํ้าแม่งัด เป็นกลุ่มลุ่มนํ้า
สาขาที่ควรพิจารณาในการเข้าไปวางแผนพัฒนาในระยะแรก (2) ดัชนีวัดความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ํา ใช้ข้อมูลการชะล้างพังทลายของดินของแต่ละลุ่มนํ้าสาขา พบว่า ลุ่มนํ้าสาขา
ในลุ่มนํ้าปิง ส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง แต่มีกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มีระดับความเสี่ยงมากถึง 5 
ลุ่มนํ้าสาขา มีค่าดัชนี 0.17 โดยเฉพาะลุ่มนํ้าแม่กลาง  นํ้าแม่ต่ืน นํ้าแม่ริม นํ้าปิงตอนล่าง และห้วย 
แม่ท้อ เป็นกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่ควรพิจารณาในการเข้าไปวางแผนพัฒนาในระยะแรก เก่ียวกับกลยุทธ์
ด้านการลดการชะล้างพังทลายของดิน 

สถานการณ์เร่งด่วนของพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิง ได้แก่ ระบบเกษตรขาดความยั่งยืน 
เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่เน้นการปลูกพืชเชิงเด่ียวเพ่ิมขึ้น เช่น กะหล่ําปลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
มีการใช้ที่ดินค่อนข้างมาก ขยายพ้ืนที่การผลิต รวมทั้งเป็นกลุ่มพืชที่มีการใช้สารเคมีค่อนข้างเข้มข้น
ประกอบกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของลุ่มนํ้าปิงมีความลาดชันค่อนข้างสูง ทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของ
หน้าดิน นําไปสู่การใช้สารเคมี และลดรอบการใช้พ้ืนที่สั้นลง ทําให้มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านความมั่งคงด้านอาหารและด้านเศรษฐกิจ เน่ืองจากขาดอาชีพที่มั่นคงการ
พ่ึงพาตนเองด้านอาหารลดลง หันไปปลูกพืชเชิงการค้าแทนพืชอาหารและพ่ึงพาพ่อค้าภายนอก 
ผลผลิตข้าวตกตํ่า นอกจากน้ีบางพ้ืนที่มีการลักลอบปลูกพืชเสพติด (ฝิ่น) และสถานการณ์ด้านหน้ีสิน 
ทั้งจากการผลิตและการศึกษาของบุตร ทําให้บางพ้ืนที่มีการศึกษาไม่ต่อเน่ือง ส่วนข้อจํากัดสําคัญของ
ชุมชนลุ่มนํ้าปิงคือ การขาดแคลนนํ้าช่วงฤดูแล้ง โครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะถนน
หนทาง และไฟฟ้า 

 

6.2.3 บริบทลุ่มน้ําน่าน 
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่านบนพ้ืนที่สูง มีพ้ืนที่ 10,499.5 ตร. (ร้อยละ 31) ของลุ่มนํ้าน่าน

ทั้งหมด ประกอบด้วย 16 ลุ่มนํ้า อยู่ในเขต 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดน่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ 
เลย และอุตรดิตถ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ 19 อําเภอ 56 ตําบล 241 กลุ่มบ้าน  
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สําหรับแหล่งนํ้าบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน มีพ้ืนที่ 14 ตร.กม. (ร้อยละ 0.13) ของ 
ลุ่มนํ้าน่านทั้งหมด โดยลุ่มนํ้าสาขาที่มีพ้ืนที่แหล่งนํ้ามากที่สุด ได้แก่ แม่นํ้าวังทอง รองลงมา แม่นํ้าน่าน
ตอนบน และน้ําว้า ส่วนนํ้าสา มีพ้ืนที่แหล่งนํ้าน้อยที่สุด  

พ้ืนที่เกษตรกรรมบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน มี 1,727 ตร.กม. (ร้อยละ 16) ของ 
ลุ่มนํ้าน่านทั้งหมด โดยลุ่มนํ้าสาขาที่มีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุด ได้แก่ นํ้าน่านส่วนที่ 3 รองลงมา
ได้แก่ นํ้าแหง และแม่นํ้าวังทอง ส่วนแม่นํ้าน่านตอนล่างมีพ้ืนที่เกษตรกรรมน้อยที่สุด 

พ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าที่ 1 และ 2 ของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน มีพ้ืนที่ 9,145 ตร.กม. 
ร้อยละ 86.5 ของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา นํ้าว้า นํ้าน่านตอนบน  
นํ้าน่านส่วนที่ 3 นํ้าสมุน นํ้าวังทอง นํ้าปาด และนํ้าภาค สําหรับพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) มีพ้ืนที่ 
8,844 ตร.กม. ร้อยละ 84 ของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขา นํ้าว้า นํ้าน่าน
ตอนบน นํ้าน่านส่วนที่ 3 (ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) (2551), 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมป่าไม้ และกรมพัฒนาที่ดิน (2552) 

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่านเฉลี่ยในคาบ 24 ปี (พ.ศ. 2525 – 
พ.ศ. 2549 ) จํานวน 220 สถานี จากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทานและโครงการหลวง  
แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าน่านอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 23.73 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 
17.78 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 33.33 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณนํ้าฝนทั้งปีเฉลี่ย 
1,324.72 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณนํ้าฝนในช่วงฤดูฝน 1,128.3 มิลลิเมตรและช่วงฤดูแล้ง 144.4 
มิลลิเมตร มีความช้ืนสัมพัทธ์ต้ังแต่ร้อยละ 70.4-79.8 มีค่าเฉล่ียร้อยละ 74.5 มีปริมาณการระเหย
ของนํ้า 1,244.5 – 2,018 มิลลิเมตร มีค่าเฉลี่ย 1,596.3 มิลลิเมตร และมีปริมาณคายนํ้า 
1,588.6 –1,934.9 มิลลิเมตร และมีค่าเฉล่ีย 1,745.4 มิลลิเมตร 

6.2.4 สถานการณ์การพัฒนาบนพื้นที่สูงของลุ่มน้ําน่าน 
จากผลการศึกษาชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน จะเห็นได้ว่าชุมชนบนพ้ืนที่สูงใน 

ลุ่มนํ้าน่านในลุ่มนํ้าน่านยังเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธ์ุ (ลัวะ ม้ง เมี่ยน) ถึงร้อยละ 61เน่ืองจาก
เป็นแหล่งที่ต้ังชุมชนเดิม ที่ต้ังของชุมชนมีระดับความสูง 500 -1,200 เมตร ส่วนใหญ่ยังเป็นชุมชน
ยังชีพซึ่งเป็นชุมชนตัวแทนบนพ้ืนที่สูง ชุมชนที่พ้ืนฐานไร่เลื่อนลอย/ไร่หมุนเวียน ลักษณะของชุมชน 
ต้ังกระจัดกระจายเป็นกลุ่มบ้านในลุ่มนํ้าย่อยซึ่งเป็นข้อจํากัดของชุมชนต่อการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญยังไม่ทั่วถึง และขาดโอกาสด้านการตลาด นอกจากนี้ยังเป็นอุปสรรคต่อการ
เข้าดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีได้จําแนกลักษณะชุมชนบนพ้ืนที่สูง ออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ 
ชุมชนที่อาศัยการทํานาเป็นหลัก ชุมชนที่มีพ้ืนฐานจากการทําไร่หมุนเวียน และชุมชนยังชีพ ส่วนใหญ่
เป็นลักษณะชุมชนด้ังเดิมพบเห็นได้ทั่วไปในพ้ืนที่สูงมีลักษณะของชุมชนที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันได้มี
การเปลี่ยนแปลงลักษณะการดํารงชีพที่ไม่แตกต่างกันมาก แต่มีการปลูกข้าวโพดเพ่ิมมากขึ้นและ
เกษตรในแต่ละกลุ่มได้มีการเริ่มปลูกข้าวโพดแทนพืชดังเดิม ดังน้ันเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะการดํารงชีพ 
และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งการวิเคราะห์ผลการศึกษาจะได้มีการอธิบายรายละเอียดของ
ลักษณะชุมชนดังกล่าวประกอบด้วย 

จากผลการศึกษาลักษณะชุมชนบนพ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าน่าน ส่วนใหญ่ยังเป็นชุมชนที่มี
พื้นฐานไร่เลื่อนลอย/ไร่หมุนเวียน (ร้อยละ 42) ที่ต้ังของชุมชนมีระดับความสูง 500-1,000 เมตร 
เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง อยู่ในลุ่มนํ้าสาขา นํ้ายาว 1นํ้าสา นํ้าภาค นํ้าแหง นํ้าน่านตอนบน และ
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นํ้าสมุน ซึ่งเป็นชุมชนท่ีอาศัยของม้ง เมี่ยน ลัวะ ไทยพ้ืนราบ และจีนฮ่อ (ตามลําดับ) รองลงมา ชุมชน
ที่อาศัยการทํานาเป็นหลัก (ร้อยละ 38) ของครัวเรือนเป้าหมาย เป็นชุมชนที่ปลูกข้าวนาดํา และปลูก
ข้าวไร่ โดยมีลักษณะการปลูกมีทั้งนาพ้ืนราบและนาขั้นบันไดตามไหล่เขา ที่ต้ังของชุมชนมีระดับความ
สูง 300- 500 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มนํ้าสาขา นํ้ายาว 2 นํ้าว้า นํ้า
แหง และน้ําสมุน เป็นชุมชนที่อาศัยของไทยพ้ืนราบ และเมี่ยน(เย้า) และจากการสํารวจในพ้ืนที่สูงลุ่ม
นํ้าน่าน  มีครัวเรือนที่ทําชา/เมี่ยง ร้อยละ 1.26 (ลุ่มนํ้าแหง) ของครัวเรือนเป้าหมาย อยู่ในกลุ่มน้ีด้วย 
และชุมชนยังชีพ มีสัดส่วนน้อยที่สุดร้อยละ 20 ของครัวเรือนเป้าหมาย ที่ต้ังของชุมชนมีระดับความ
สูง 800-1,000 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มนํ้าสาขา นํ้าน่านตอนบน 
นํ้าว้า และน้ําสมุน ส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่อาศัยของลัวะ  

ประชากรในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นประชากรในวัยเด็กและเยาวชน มีสมาชิกเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 6 คน แต่จะพบว่าในชุมชนที่มี พ้ืนฐานจากการทําไร่หมุนเวียนและชุมชนยังชีพ  
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 6-10 คน (ร้อยละ 23) โดยเฉพาะกลุ่มชนเผ่าม้งมีสมาชิก
เฉลี่ยต่อครัวเรือน 8 คน ซึ่งปัจจัยด้านประชากร ที่ประกอบด้วย ชนเผ่า กลุ่มอายุ และจํานวน
ประชากร เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่านที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นต่างๆ ดังน้ี  

(1) การใช้ที่ดิน (มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความต้องการใช้ที่ดินมากขึ้นเมื่อจํานวน
ประชากรเพ่ิมขึ้น) ทําให้ยากต่อการควบคุมและกําหนดเขตการใช้ที่ดิน 

(2) ระดับการพัฒนาในแต่ละชุมชน โดยชนเผ่าบางชนเผ่าจะเป็นกลุ่มที่เกษตรกร 
หัวก้าวหน้าที่อาจจะยอมรับการพัฒนาได้รวดเร็ว  

(3) กลุ่มอายุ ที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรในวัยเด็กและเยาวชนอาจจะเป็นฐาน
สําคัญต่อการพัฒนาพ้ืนที่สูงได้ ภายใต้เง่ือนไขการให้โอกาสด้านการศึกษาที่ต่อเน่ือง แต่ก็มีโอกาสเสี่ยง
ในด้านการเปล่ียนแปลงด้านโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรม ถ้าขาดการสืบทอดวัฒนธรรมชนเผ่าจาก
รุ่นสู่รุ่น 

สถานการณ์ปัจจุบันลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน
ครัวเรือนยังให้ความสําคัญในการพ่ึงตนเองด้านอาหาร เน่ืองจากสัดส่วนการปลูกข้าวนาและข้าวไร่  
มีถึงร้อยละ 42 กระจายเป็นสัดส่วนใกล้เคียงในกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาส่วนตอนบนมากกว่าตอนกลาง
เน่ืองจากมีกลุ่มชุมชนยังชีพเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามการปลูกข้าวไร่ที่มีการปลูกมากในกลุ่มชุมชน
ของลุ่มนํ้าน่าน มีสัดส่วนสูงมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งระบบการปลูกข้าวไร่ เป็นปลูกในพ้ืนที่เชิงเขา และ
อาศัยนํ้าฝนเป็นหลัก ร้อยละ 74 ของครัวเรือนเกษตรกร และมีโอกาสท่ีจะประสบปัญหาภัยแล้ง 
ประกอบกับใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบไร่หมุนเวียน เป็นประเพณีความเช่ือที่จะมีการหมุนเวียนใช้พ้ืนที่
และเผาไร่ ทําให้มีการท่ีดินในการปลูกมาก และพันธ์ุข้าวที่ใช้เป็นพันธ์ุพ้ืนเมือง ที่ให้ผลผลิตข้าว
ค่อนข้างตํ่า (ประมาณ 190 กิโลกรัมต่อไร่) เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวนาที่ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง 400-
500 กิโลกรัมต่อไร่ ทําให้การปลูกข้าวไร่ได้ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค ครัวเรือนมีการซื้อ
ผลผลิตข้าวเพ่ิมในการบริโภคในรอบ 1 ปี ประมาณ 50-100 ถังต่อครัวเรือน (ร้อยละ 46)  
เฉลี่ยประมาณ 57 ถังต่อครัวเรือน หรือมูลค่าการซื้อเฉล่ีย 6,840 บาทต่อครัวเรือนต่อปี   

นอกจากครัวเรือนให้ความสําคัญในการในการพ่ึงตนเองด้านอาหารเป็นหลักแล้ว  
มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเชิงการค้ามากขึ้นในทุกลักษณะชุมชน และทุกกลุ่มลุ่มนํ้าสาขา 
โดยจะเห็นได้จากระบบการผลิตพืชที่เน้นผลิตพืชเชิงเด่ียวเพ่ิมมากขึ้นทั้งในพืชไร่สําคัญ ได้แก่ ข้าวโพด
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เลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง และพืชผัก ได้แก่ กะหลํ่าปลี ขิงและพริก ทําให้มีการใช้ที่ดินค่อนข้างมาก 
ร้อยละ 41 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน เฉลี่ย 9.88 ไร่ รวมท้ังเป็นกลุ่มพืชที่มีการใช้สารเคมี
ค่อนข้างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง ยาปราบวัชพืช (ยาฆ่าหญ้า) อย่างไรก็ตามกลุ่มพืชน้ีมีการปลูกเพ่ิม
มากขึ้น เน่ืองจากเป็นพืชมีตลาดรองรับจากพ่อค้าคนกลางค่อนข้างแน่นอน และส่วนใหญ่เกษตรกรจะ
ทําการเกษตรพันธะสัญญากับพ่อค้าคนกลาง ที่มีการจัดหาปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร แต่การผลิต
ลักษณะน้ีทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการกดราคาจากพ่อค้า และการผันผวนด้านสภาพภูมิอากาศ และ
ปัญหาจากโรคต่างๆ ที่ทําให้ผลผลิตตกตํ่า เน่ืองจากเกษตรกรอาจจะขาดความรู้ด้านการวางแผนการ
ผลิต และความรู้ในด้านจัดการผลผลิตที่เหมาะสม 

สําหรับการเลี้ยงสัตว์ของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน เน้นการเล้ียงสัตว์ไว้บริโภค
และเป็นสัตว์ที่ใช้พ้ืนที่เลี้ยงขนาดเล็ก ได้แก่ สัตว์ปีก (ไก่และเป็ด ร้อยละ 79) และสุกร (ร้อยละ 62) 
ส่วนสัตว์ใหญ่ ได้แก่ โคและกระบือ เลี้ยงร้อยละ 21 และ ร้อยละ 15 ตามลําดับ ยังเลี้ยงกันไม่มาก
หรืออาจจะเล้ียงลดลง เน่ืองจากข้อจํากัดเชิงพ้ืนที่และลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อย ที่อาจสร้างความ
เสียหายให้พ้ืนที่เกษตรอ่ืนๆ ที่สัตว์เลี้ยงดังกล่าวจะเข้ากินพืชผัก พืชไร่เป็นอาหาร อีกทั้งผู้เลี้ยงอาจจะ
ขาดแคลนพืชอาหารเลี้ยงสัตว์ดังกล่าว สําหรับการเลี้ยงสัตว์นํ้าบนพ้ืนที่สูง มีการเลี้ยงร้อยละ 46 
ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล และปลาตะเพียน ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์นํ้าประสบปัญหาและมีข้อจํากัดจากสภาพ 
ภูมิประเทศและภูมิอากาศไม่เอ้ือต่อการเลี้ยง 

จากการประกอบอาชีพของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน ส่วนใหญ่เป็นด้านเกษตร
เป็นหลัก แต่มีโอกาสสร้างทางเลือกจากอาชีพนอกภาคเกษตรได้ เช่น งานรับจ้างที่อาศัยทักษะฝีมือ 
งานหัตถกรรม การแปรรูปถั่วเหลือง เช่น นํ้าเต้าหู้ ซึ่งมีครัวเรือนที่มีแรงงานรับจ้างถึง ร้อยละ84 ถ้า
ได้รับการฝึกทักษะฝีมืออย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการต่อยอดด้านภูมิปัญญาด้านการทอผ้า และจักสาน
ที่มีอยู่แล้ว สร้างกระบวนการกลุ่มอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่มและการจัดหาตลาดแรงงานหรือตลาด
รองรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งการส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรอาจจะช่วยในการลดแรงกดดันด้านการขยาย
พ้ืนที่ทํากินเพ่ิมมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาการเกษตรเชิงเด่ียวโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ที่ขยายพ้ืนที่ปลูกอย่างกว้างขวางบนพ้ืนที่สูงของน่าน จนแปรสภาพเป็นภูเขาหัวโล้น รวมถึงลดการใช้
สารเคมี และปัญหาหมอกควัน 

ประเด็นแหล่งน้ํา ชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน เกษตรกรมีการใช้แหล่งนํ้าด่ืมนํ้าใช้
และน้ําเพ่ือการเกษตรมากกว่า 1 แหล่ง ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและการเอ้ืออํานวยจากแหล่งนํ้าที่
ได้รับพัฒนาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยส่วนใหญ่อาศัยนํ้าประปาภูเขา/ประปาหมู่บ้าน และน้ําฝน
เป็นหลัก ส่วนชลประทานบนพ้ืนที่สูงเพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บนํ้า เช่น แหล่งนํ้าขนาดเล็ก มีสัดส่วนน้อย
เพียงร้อยละ 12 และทําให้มีแนวโน้มของการซื้อนํ้ากิน นํ้าใช้ และน้ําเพ่ือการเกษตร ร้อยละ 22 ของ
ครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน 

ไฟฟ้าและแหล่งพลังงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 97 ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ และไม่มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ 3 สําหรับแหล่งเช้ือเพลิงหรือแหล่งพลังงานที่สําคัญของครัวเรือน ได้แก่ ฟืน ร้อยละ 87 
รองลงมาเป็นแหล่งพลังงานอ่ืนๆ เช่น แก็ส ซังข้าวโพดฯลฯ ร้อยละ 36 และถ่าน รอ้ยละ 25 ตามลําดับ 

ประเด็นรายได้ ค่าใช้จ่าย การออมและหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงใน
ลุ่มนํ้าน่าน จากการศึกษาพบว่า รายได้หลักเป็นรายได้จากภาคการเกษตร มีรายได้น้อยกว่า 30,000 
บาท/ครัวเรือน/ปี (ร้อยละ 23) และเมื่อนํารายได้รวมของครัวเรือน (รายได้รวมเฉลี่ย 154,274 
บาท/ครัวเรือน/ปี) ไปเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 124,479 บาทต่อ
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ครัวเรือน) พบว่า รายได้มีสัดส่วนใกล้เคียงกับค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเกษตร (เฉลี่ย 
38,384บาทต่อครัวเรือน) ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร (เฉลี่ย 25,125 บาทต่อครัวเรือน) ค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษา (เฉลี่ย 20,414 บาทต่อครัวเรือน) นอกจากน้ีครัวเรือนส่วนใหญ่มีหน้ีสินเฉลี่ยต่อปี 
86,778 บาท มีสัดส่วนมากกว่าการออมของครัวเรือน (เฉลี่ย 23,535 บาท/ปี) ถึง 3.6 เท่า และ
ประเด็นสําคัญมีครัวเรือนเกษตรกรมีแนวโน้มที่มีหน้ีสินเพ่ิมขึ้น 1 เท่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจาก
สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นทําให้เกษตรกรขาดความมั่นคงด้านการเงิน และยังมีฐานะยากจน 

การถือครองที่ดิน จํานวนที่ดินของครัวเรือน (แปลง) ที่ครัวเรือนเกษตรกรถือครอง 
(ร้อยละ 66) ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน มีจํานวนน้อยกว่า 5 แปลง โดยจํานวนที่ดินของ
ครัวเรือน เฉลี่ย 4.24 แปลง จํานวนที่ดินของครัวเรือน (ไร่) ที่ครัวเรือนเกษตรกรถือครอง (ร้อยละ 51)
ของครัวเ รือนเป้าหมายในลุ่ม นํ้าน่านมีจํานวน11-30 ไร่ โดยจํานวนที่ ดินของครัวเ รือน  
เฉลี่ย 31.24 ไร่ ส่วนจํานวนไร่ต่อแปลง ที่ครัวเรือนเกษตรกรถือครอง ร้อยละ 36 ของครัวเรือน
เป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน มีจํานวน  6-10 ไร่/แปลง โดยจํานวนไร่ต่อแปลง เฉลี่ย 7.69 ไร่ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ร้อยละ 41 ของครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน ครัวเรือน
เกษตรกรใช้ทําไร่ เฉลี่ย 9.88 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนพ้ืนที่เพ่ือการเลี้ยงสัตว์และประมง มีสัดส่วนน้อย 
ร้อยละ 5.9 เฉลี่ย 0.52 ไร่ต่อครัวเรือน สําหรับเอกสารสิทธ์ิทํากิน ร้อยละ 71ของครัวเรือน
เป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน ครัวเรือนเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธ์ิ (เฉลี่ย 8 ไร่ต่อครัวเรือน) ส่วนเอกสาร
โฉนดและ นส.3 มีสัดส่วนน้อย ร้อยละ 9 เฉลี่ย 1.92 ไร่ต่อครัวเรือน  

สําหรับการศึกษา ร้อยละ 50 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ส่วนการศึกษาต้ังแต่ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และอ่ืนๆ  
มีสัดส่วนน้อย ร้อยละ 14 ตามลําดับ นอกจากน้ีมีครัวเรือนที่มีสมาชิกไม่ได้เรียนหนังสือร้อยละ 64  
มีสัดส่วนค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทํางาน และกําลังศึกษานอกระบบร้อยละ 44 
ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน 

สิทธิการรักษาพยาบาล ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน ร้อยละ 
93 มีบัตรทอง รองลงมามีสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น ประกันชีวิต อสม.ฯลฯ ร้อยละ 26 ประกันสังคม ร้อยละ 
18 และไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล ร้อยละ 3 ของประชากรในครัวเรือนเป้าหมายในลุ่มนํ้าน่าน 

วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ได้แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การเลี้ยงผีขุนนํ้าเพ่ือเป็นการใช้วัฒนธรรม
ประเพณีอนุรักษ์ต้นนํ้า และการนําสายสะดือของเด็กทารกแขวนไว้ที่ต้นไม้ ซึ่งเรียกว่า ป่าดงเซ้งเพ่ือ
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เหมือนเป็นการต้องอนุรักษ์ต้นไม้ต้นน้ัน เปรียบเหมือนการเจริญเติบโต
ของคนในชุมชนแต่ละคน   

(2) ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย งานหัตถกรรม ได้แก่ การทอผ้า ปักผ้า ชนเผ่าจักรสาน 
ตีมีด และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ โฮมสเตย์ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เช่น สํารวจป่า 

(3) ด้านการเกษตร ได้แก่ การเลี้ยงผีเพ่ือบวงสรวงให้ผลผลิตการเกษตรดี ได้แก่ การ
เลี้ยงผีไฮ้ ผีนา 
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การประเมินศักยภาพด้านกายภาพลุ่มน้ําน่าน โดยพิจารณาจาก (1) ดัชนีความ
เสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มน้ํา ซึ่งประกอบด้วย สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่ป่าเป็นรูปแบบอ่ืนต่อ
พ้ืนที่ลุ่มนํ้า สัดส่วนของพ้ืนที่สูงเกิน 500 เมตร สัดส่วนของพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 % พบว่า 
ลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าน่าน ส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง แต่มีกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มีระดับความ
เสี่ยงมากถึง 6 ลุ่มนํ้าสาขา โดยเฉพาะลุ่มนํ้าว้า (ค่าดัชนี 0.44) นํ้าภาค (ค่าดัชนี 0.43) ลุ่มนํ้าน่าน
ตอนบน (ค่าดัชนี 0.43) ลุ่มนํ้าสา (ค่าดัชนี 0.39) ลุ่มนํ้าวังทอง (ค่าดัชนี 0.39) และห้วยนํ้ายาว (1) 
(ค่าดัชนี 0.37) ตามลําดับ เป็นกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่ควรพิจารณาในการเข้าไปวางแผนพัฒนาใน
ระยะแรก (2) ดัชนีวัดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ํา ใช้ข้อมูลการชะล้างพังทลาย
ของดินของแต่ละลุ่มนํ้าสาขา พบว่า ลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าน่านส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
(ค่าดัชนี 0.20) แต่มีกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มีระดับความเสี่ยงมากถึง 3 ลุ่มนํ้าสาขา โดยเฉพาะลุ่มนํ้าแหง 
(มีค่าดัชนี 0.22) นํ้าห้วยยาว (2) (มีค่าดัชนี 0.22) และนํ้าสา (มีค่าดัชนี 0.21) ตามลําดับ เป็นกลุ่ม
ลุ่มนํ้าสาขาที่ควรพิจารณาในการเข้าไปวางแผนพัฒนาในระยะแรก เก่ียวกับกลยุทธ์ด้านการลดการ 
ชะล้างพังทลายของดิน 

สถานการณ์เร่งด่วนของพื้นที่สูงในลุ่มน้ําน่าน ที่เป็นวาระเร่งด่วน คือ การขยายพ้ืนที่
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ทําให้ภูเขาในจังหวัดน่านมีสภาพหัวโล้น ทําให้พ้ืนที่สูงใน
จังหวัดน่านมีความเสี่ยงสูงในด้านการชะล้างพังทลายของดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม และมีการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น รวมท้ังการเผาไร่ ระบบเกษตรขาดความย่ังยืน เน่ืองจาก
เสี่ยงในการพ่ึงพาการเกษตรเชิงเด่ียวโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทําให้มีการพ่ึงพาตนเองด้านอาหาร
ลดลง รายได้ไม่พอรายจ่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านอาหารค่อนข้างสูง และมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
มาทํางานทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดค่อนข้างมาก ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวน้ี ทําให้ชุมชนขาด
ภูมิคุ้มกันทั้งด้านการดํารงชีพและด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความ
เปราะบางต่อการถูกทําลายอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นสถานการณ์วิกฤตของพ้ืนที่สูงจังหวัดน่าน  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 

 

7-1 

บทที่ 7 
วิเคราะหป์ญัหา ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของพื้นทีส่งูในพื้นที่ลุ่มน้ํา 

 
จากการศึกษาของโครงการที่ได้ดําเนินการ (1) วิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง

และลุ่มนํ้าน่านในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่จะมีผลต่อการพัฒนาในชุมชนบนพ้ืนที่สูง โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย สัมภาษณ์ตัวแทน
ชุมชน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และจัดประชุมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน (2) วิเคราะห์ปัจจัยและเง่ือนไขของสําคัญต่อการพัฒนาของ
พ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างคนและทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น ป่าไม้ และลุ่มนํ้าได้อย่างย่ังยืน (3) จัดทําแบบจําลองสภาพการณ์ในอนาคตที่สามารถช้ีให้เห็นถึง
ปัจจัยและผลกระทบ และ (4) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจํากัดของการพัฒนาพ้ืนที่สูงใน
พ้ืนที่ลุ่มนํ้า เพ่ือใช้ประกอบการจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน
รายละเอียด ดังน้ี  

 

7.1 การวิเคราะหส์ภาพปญัหาและอุปสรรคของชุมชนสถานการณก์ารพฒันาบนพืน้ที่สงูใน 
      ลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

การศึกษาคร้ังน้ีได้สรุปประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง และเกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อเน่ืองจากแต่ละประเด็น
ปัญหาอย่างไร และผลกระทบที่เกิดขึ้นนําไปสู่ปัญหาอื่นๆ อย่างไร เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของประเด็น
ปัญหา และนําไปสู่การกําหนดแนวทางแก้ไขได้สอดคล้องกับมูลเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น สรุปได้ดังตารางที่ 
7.1  

ปัญหาของลุ่มน้ําปิง : มีปัญหาสําคัญที่ยังคงมีอยู่และควรรีบแก้ไข เน่ืองจากเป็นปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหาระบบเกษตรขาดความย่ังยืน เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่เน้น
การปลูกพืชเชิงเด่ียวเพ่ิมขึ้น เช่น กะหล่ําปลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ประกอบกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของลุ่ม
นํ้าปิงมีความลาดชันค่อนข้างสูง ทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน นําไปสู่การใช้สารเคมีและ
ลดรอบการใช้พ้ืนที่สั้นลง เกษตรกรมีหน้ีสินเพ่ิมขึ้นทั้งหน้ีสินจากการผลิตและการศึกษาของบุตร ทําให้
บางพ้ืนที่มีการศึกษาไม่ต่อเน่ือง และปัญหาด้านความมั่งคงด้านอาหารและด้านเศรษฐกิจ ยังเป็น
ปัญหาที่ผูกโยงกับการตลาด เน่ืองจากการพ่ึงพาตนเองด้านอาหารลดลง หันไปปลูกพืชเชิงการค้าแทน
พืชอาหารและพ่ึงพาพ่อค้าภายนอก ผลผลิตข้าวตกตํ่า ส่วนข้อจํากัดสําคัญของชุมชนลุ่มนํ้าปิง คือ   
การขาดแคลนนํ้าช่วงฤดูแล้ง โครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะถนนหนทางและไฟฟ้า 
นอกจากน้ีบางพ้ืนที่มีการลักลอบปลูกพืชเสพติด (ฝิ่น) 

ปัญหาของลุ่มน้ําน่าน : มีปัญหาสําคัญที่เป็นวาระเร่งด่วน คือ การขยายพ้ืนที่ปลูก ข้าวโพด   
เลี้ยงสัตว์ มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ทําให้ภูเขาในจังหวัดน่านมีสภาพหัวโล้น ทําให้พ้ืนที่สูงในจังหวัดน่านมี
ความเส่ียงสูงในด้านการชะล้างพังทลายของดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และมี
การใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น รวมทั้งการเผาไร่ มีการพ่ึงพาตนเองด้านอาหารลดลง ทําให้มีรายได้ไม่พอ
รายจ่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านอาหารค่อนข้างสูง และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานมาทํางานทั้งใน
จังหวัดและต่างจังหวัดค่อนข้างมาก ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวน้ีทําให้ชุมชนขาดภูมิคุ้มกันทั้งด้าน  
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การดํารงชีพและด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเปราะบางต่อ   
การถูกทําลายอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นสถานการณ์วิกฤตของพ้ืนที่สูงจังหวัดน่าน 

ข้อจํากัดและอุปสรรคที่สําคัญ ได้แก่ จํานวนประชากรในแง่ของการเพ่ิมจํานวนประชากร  ซึ่ง
เป็นแรงกดดันต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน  การกระจายรายได้ของชุมชน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการ
รับบริการจากภาครัฐ ลักษณะภูมิประเทศเป็นอุปสรรคด้านการขนส่งและการตลาด ส่วนสภาพ
ภูมิอากาศมีผลกระทบต่อการวางแผนการผลิตในระดับฟาร์มของครัวเรือน 

สําหรับผลกระทบของปัญหาพื้นที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านต่อภาพรวมของประเทศ 
ที่มีความเช่ือมโยงทั้งด้านมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ป่าต้นนํ้าถูกทําลาย ความหลากหลายด้านชีวภาพลดลง มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ทางนํ้าและทางอากาศ  ความมั่นคงตามแนวชายแดน และปัญหายาเสพติด การเคล่ือนย้ายแรงงาน
ต่างด้าวทดแทนแรงงานพ้ืนที่สูงที่เคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมือง ทําให้มีปัญหาเพ่ิมขึ้นในชุมชนเมือง เช่น 
ชุมชนแออัด การค้ามนุษย์ อาชญากรรม โรคระบาด ฯลฯ และปัญหาการขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากร
ระหว่างชุมชนพ้ืนราบและชุมชนพ้ืนที่สงู รายละเอียดดังแผนภาพที่ 7.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

 

7-3 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

 

7-4 

ตารางที่ 7.1 การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ เพื่อเชื่อมโยงปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม ความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อเนื่อง 
 

ความสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆ 

1. ระบบเกษตรขาด
ความยั่งยืน 

- ขาดความรู้และเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
เกษตร   

- ขาดความรู้ในการจัดการผลผลิตและองค์ความรู้ที่
เหมาะสมในการปลูกพืชและดูแลสัตว์   

- โรคสัตว์ และโรคพืช ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การผลิตลดลง (ผลผลิตตกต่ํา) 

- ความมั่นคงทางด้านอาหารของประชาชนใน
พื้นที่ลดลง  

- ขาดความต่อเนื่องในการให้ความรู้และ
เทคโนโลยี และไม่สามารถนําความรู้และ
เทคโนโลยีที่ได้รับนํามาปรับใช้ในทางปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม 

- การใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง 

- การเลิกอาชีพทางการเกษตร และเกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในเมือง 

- การต่อต้านการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
เนื่องจากการส่งเสริมไม่ได้ผล 

- การปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ เช่น 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

- คุณภาพของดิน น้ํา และป่า ลดลง 
- สุขภาพของเกษตร เนื่องจากการใช้สารเคมี 
- เกษตรกรหันไปพึ่งพาปัจจัยภายนอกชุมชน 

 

- ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาด้านสังคม  
 

2. ปัญหาการตลาด - ขาดการวางแผนการผลิตและการตลาด    
- ขาดตลาดรองรับและราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
- ขาดข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด 
- พื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก 

- ราคาผลผลิตไม่แน่นอน  เช่น  ชาเมี่ ย ง 
กะหล่ําปลี มะเขือเทศ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เป็นต้น   

- ผลผลิตไม่สามารถจําหน่ายได้ ปริมาณ
ผลผลิตล้นตลาด และคุณภาพผลผลิตไม่ตรง
กับความต้องการของตลาด 

- ปัญหาด้านอํานาจการต่อรองด้านราคาทั้ง
ปัจจัยการผลิต และผลผลิต 
 

- ขาดทุนด้านการผลิต  
- มีการกู้ยืมนอกระบบ 
- หนี้สิน และเงินทุนหมุนเวียนของครัวเรือน  
- ภาวะความเสี่ยงของการประกอบอาชีพ 
- พึ่งพาตลาดภายนอก 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

3. ขาดแคลนแรงงาน
ในพื้นที่ 

- การอพยพของวัยแรงงานในพื้นที่ 
- การศึกษาต่อของเยาวชนในพื้นที่ และการไม่กลับเข้า

พื้นที่หลังจบการศึกษา 
- จํานวนประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยเด็กและเยาวชน 
 

- ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เช่น การ
ปลูกชาเมี่ยง  เป็นต้น 

- จ้างแรงงานต่างด้าว หรือชนเผ่าอื่นๆ เช่น 
จีนฮ่อ  มูเซอ เป็นต้น 

- หนี้สิน และเงินทุนหมุนเวียนของครัวเรือน
เนื่องจากมีค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 

- การกู้ยืมนอกระบบ 
- กระแสวัฒนธรรมภายนอก วัตถุนิยมของ

ประชาชนในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น 
 
 
 
 

- ปัญหาด้านสังคม และความมั่นคง
ในพื้นที่ที่มีอพยพแรงงาน  

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
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ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 

สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อเนื่อง 
 

ความสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆ 

4. ขาดแคลนเงินทุน 
และการออมเงิน 

- การกระจายรายได้และความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่
ทั่วถึง    

- การระดมทุนในชุมชนยังมีสัดส่วนน้อย เช่น รวมกลุ่ม
ด้านการออมทรัพย์ เป็นต้น 

- ขาดความรู้ในการบริหารจัดการเงินภายในชุมชน 
- รายได้ไม่พอรายจ่าย  /รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน

ค่อนข้างน้อย 
 

- ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามเวลาที่กําหนด 
- ภาวะหนี้สิน   
 

- ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนลดลง 
- ภาวะความเครียดของประชาชนในพื้นที่เพิ่ม

สูงขึ้น 
 
 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ปัญหาด้านสุขภาพ 

5. รายได้ไม่พอรายจ่าย  
/รายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนค่อนข้าง
น้อย   

- ขาดโอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว    
- ค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูง เนื่องจากบางพื้นที่ผลผลิต

ข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค  พื้นที่จํากัดและไม่
เหมาะสมต่อการปลูกข้าว ไม่มีธนาคารข้าวในชุมชน    

- ต้นทุนการผลิตสูง  (ผลกระทบจากราคาปัจจัย   
การผลิตที่สูงขึ้น  ค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ )    

- ค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียนบุตร 
 

- การกู้ยืมเงิน 
- การเคลื่อนย้ายแรงงาน 

- ความมั่นคงทางด้านอาหารลดลง 
- การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่ทํากิน 
- การผูกขาดของนายทุนภายนอกด้านปัจจัย

การผลิตในระบบเงนิเชื่อ 
- การศึกษาไม่ต่อเนื่อง และการเลิกเรียนของ

เยาวชน ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาด้านสังคม 

6. ขาดความมั่นคงด้าน
อาชีพ 

- พื้นที่ทํากินจํากัด/ไม่มีสิทธิทํากิน 
- ขาดการส่งเสริมอาชีพที่ตรงกับความต้องการของ

ชุมชน 
- ไม่มีงานรองรับแรงงานทั้งภาคการเกษตรและนอก

ภาคการเกษตร 

- การเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เมือง 
- เป็นแรงงานรับจ้างให้นายทุนภายนอก 
- เช่น รับจ้างปลูกฝิ่น  ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

เป็นต้น 
- ปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
 
 
 

- โครงสร้างของชุมชนและครอบครัวอ่อนแอลง 
- การบุกรุกพื้นที่ป่า 
- การแพร่ระบาดของพืชเสพติด 

- ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาด้านสังคม 
- ปัญหาด้านความมั่นคง           

(ยาเสพติด) 
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ปัญหาด้านสังคม สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อเนื่อง ความสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆ 

1. วัฒนธรรมประเพณี
เปลี่ยนแปลง   

 

- ขาดการสืบทอดประเพณี 
- กระแสวัฒนธรรมภายนอก 
- การเคลื่อนย้ายแรงงานทํางานและศึกษา 

- โครงสร้างทางสังคมอ่อนแอ - ภาระค่าใช้จ่ายจากระบบวัตถุนิยมจากกระแส
วัฒนธรรมภายนอก 

- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลดลง เช่น ความ
เชื่อ และประเพณีดูแลป่าต้นน้ํา เป็นต้น 

- การสูญหายของประเพณี และวัฒนธรรม 
- การผิดเพี้ยน และดัดแปลงของประเพณี และ

วัฒนธรรมที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
 

- ปัญหาด้านสังคม 
- ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 

2. การบริหารจัดการ
กลุ่ม 

 

- ขาดความรู้ความเขา้ใจ 
- ขาดความต่อเนื่องในการรวมกลุ่ม 

- ชุมชนไม่มีความเข้มแข็ง และไม่มีอํานาจ
ต่อรองทางด้านปัจจัยการผลิต และการ
จําหน่ายผลผลิต 

- ขาดการรวมกลุ่ม  
 

- ผลผลิตราคาตกต่ํา และขาดช่องทางการ
จําหน่าย 

- ความขัดแย้งของสมาชิกภายในกลุ่ม ทําให้เกิด
ความอ่อนแอของชุมชน 

- ปัญหาด้านสังคม 
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 

3. การศึกษายังไม่
ต่อเนื่องและทั่วถึง 

- ไม่มีโรงเรียน และครู 
- จํานวนเด็กไม่พอ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายออกไป

เรียนนอกพื้นที่ 
- งบประมาณมีจํากัด 
- พื้นที่ห่างไกล 

- ขาดโอกาส และไม่รู้หนังสือ    
- ขาดการศึกษาที่ต่อเนื่อง  

- โครงสร้างทางสังคมอ่อนแอ 
- ความเข้าใจ ความรู้และเทคโนโลยีน้อย 

เนื่องจากขาดความรู้พื้นฐาน 
- การสื่อสาร และการเข้าใจภาษาไทย           

ไม่เพียงพอ เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการ 
และความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
 

- ปัญหาด้านสังคม 
 

4. การเคลื่อนย้าย
แรงงาน  

- รายได้ของครัวเรือนน้อย 
- พื้นที่ทํากินมีจํากัด/ไม่มีสิทธิทํากิน 
- การว่างงาน ทั้งจากว่างงานตามฤดูกาล และว่างงาน

จากไม่มีอาชีพที่มั่นคง   
- เยาวชนเรียนหนังสือในเมือง 
 
 
 
 

- แรงงานภาคการเกษตรไม่เพียงพอ 
- กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานไม่ต่อเนื่อง 

เช่น การส่งเสริมการรวมกลุ่ม  หรือการ
วางแผนชุมชนร่วมกัน เป็นต้น 

- โครงสร้างทางสังคมอ่อนแอ 
- ปัญหาด้านสังคม และความมั่นคงในพื้นที่ที่มี

เยาวชนไม่กลับเข้าพื้นที่ 
- ภาระค่าใช้จ่าย และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น 

 
 
 
 

- ปัญหาด้านสังคม 
- ปัญหาการบริหารจัดการของ

หน่วยงาน 
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ปัญหาด้านสังคม สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อเนื่อง ความสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆ 

5. การจัดการขยะ
ภายในชุมชน  

 

- การบริหารจัดการขยะในชุมชนไม่เพียงพอ 
- ชุมชนขาดความตระหนัก 
 

- การเน่าเสียของขยะ และปัญหามลภาวะทาง
กลิ่น และน้ําชะขยะ  

- กากของเสียจากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทาง
การเกษตรไม่ได้รับการจัดการ ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ํา) 

- ขาดการจัดการขยะภายในชุมชน เช่น  
ลุ่มน้ําลี้   
 

- ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
พื้นที่ เช่น โรคทางด้านผิวหนัง ด้านทางเดิน
หายใจ ด้านทางเดินอาหาร เป็นต้น 

- ปัญหาด้านสุขภาพจิต เนื่องจากการรบกวน
ของกลิ่นขยะ 

- ภาระของหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการขยะ 

- ปัญหาด้านสุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

6. โครงสร้างพื้นฐาน ที่
สําคัญยังไม่ทั่วถึง 

 

- พื้นที่มีความห่างไกล  
- การดําเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานติดปัญหา

ทางด้านกฎหมาย 
- งบประมาณของภาครัฐมีจํากัด 

- โครงสร้างพื้นฐาน น้ํา ไฟฟ้า ถนน ไม่
เพียงพอ ยากต่อการเข้าพัฒนา และการ
เข้าถึงบริการภาครัฐ 

- ไฟฟ้า น้ําประปาภูเขาไม่พอใช้ และถนน   
ทําให้การคมนาคมไม่สะดวก ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตสินค้าเกษตรสูงขึ้น   
 

- การขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรระหว่างชุมชน 
เช่น การจัดสรรน้ํา เป็นต้น 

- ปัญหาด้านการตลาด 
- ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารมีจํากัด 
 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ปัญหาด้านสังคม 

7.ปัญหาด้านสุขภาพ - พื้นที่มีความห่างไกลยากต่อการเข้าถึงบริการทางด้าน
สุขภาพ 

- ขาดสาธารณสุขชุมชน และบางพื้นที่ห่างไกลจาก
หมู่บ้าน  

- พฤติกรรมการบริโภคยังขาดสุขลักษณะ เช่น 
การรับประทานอาหารดิบ การดื่มน้ําไม่
สะอาด   เป็นต้น 

- กลุ่มเสี่ยงต่อสารเคมีการเกษตรมากกว่า 
ร้อยละ 60-90  

 

- ภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผลกระทบสารเคมีทาง
การเกษตร ทั้งรัฐบาล และประชาชน 

- ภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนขาด
สุขอนามัยที่ดี 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ปัญหาด้านสังคม 
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ปัญหาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อเนื่อง ความสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆ 

1. ปัญหาดิน  
 

- พื้นที่ทํากินมีจํากัด    
- โครงสร้างของดิน  
- ขาดการบํารุงดิน เนื่องจากขาดความรู้ที่เหมาะสม 
- พื้นที่มีความลาดชัน 
 

- มีรอบการใช้พื้นที่ที่สั้นลง  
- มีการใช้สารเคมีด้านการเกษตรอย่างเข้มข้น   
- ดินถล่มและดินสไลด์ (ลุ่มน้ําแม่ตื่น)   
- ดินขาดความอุดมสมบูรณ์   
- ปริมาณผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ํา 
- การบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 

- ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการผิด
กฎหมายการบุกรุกพื้นที่ป่า 

- ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
- การชะล้างพังทลายของดิน และการเกิดดินถล่ม 
- การสูญเสียงบประมาณในการจัดทําระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ที่บุกรุก 
- ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น 
 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ปัญหาการบริหารจัดการของ

หน่วยงาน 
- ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

2. ปัญหาทรัพยากรน้ํา
ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 

- ขาดแหล่งกักเก็บน้ํา 
- ขาดระบบการจัดสรรน้ําไปใช้ 
- ปริมาณน้ําน้อยลง  
- ขาดระบบกรองน้ํา 
- ชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ํา 
- สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

- น้ําดื่มและน้ําใช้ไม่ได้คุณภาพ (มีตะกอนและ
สนิมเหล็ก)    

- เกิดความขัดแย้งด้านการใช้น้ําระหว่างต้นน้ํา 
(บ้านป่ากล้วย) กับปลายน้ํา (บ้านวังน้ํา
หยาด)    

- ปริมาณสารเคมีด้านการเกษตรเจือปน  
- แนวโน้มขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคและ

บริโภค และน้ําเพื่อการเกษตร 

- ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ เช่น 
โรคนิ่ว เป็นต้น 

- มลภาวะของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และภายนอก
พื้นที่ จากตะกอนปนเปื้อนสารเคมี และน้ําเสีย 

- ความอ่อนแอทางสังคม เกิดจากความขัดแย้ง 
เช่น การใช้น้ํา เป็นต้น 

- ค่าใช้จ่ายที่สูญเสียในการแก้ไขปัญหามลพิษทาง
น้ํา และซื้อน้ําอุปโภคและบริโภค 

 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ปัญหาการบริหารจัดการของ

หน่วยงาน 
- ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาด้านสังคม (สุขภาพ) 

3. ปัญหาป่าไม้พื้นที่
ลดลงและมีสภาพ
เสื่อมโทรม 

- การกําหนดเขตพื้นที่ทํากินและเขตพื้นที่ป่าไม่ชัดเจน  
- ขาดความรู้ด้านกฎหมายในการจัดการที่ดินระหว่าง

ชุมชนและอุทยาน ฯ 
- ขาดความต่อเนื่องในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ในบาง

พื้นที่  
 

- พื้นที่ทํากินทับซ้อนในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
และป่าต้นน้ํา    

- การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่ทํากิน  
และการบุกรุกพื้นที่ป่าจากนายทุนภายนอก  

- มีผลกระทบต่อสิทธิทํากิน และความขัดแย้ง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับชาวบ้าน 

- ป่าต้นน้ําลําธารลดลง ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ  

- ความหลากหลายชีวภาพลดลง รวมทั้งแหล่ง
อาหารชุมชน 

- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลดลง เช่น ความเชื่อ 
และประเพณีดูแลป่าต้นน้ํา เป็นต้น 

- ความอ่อนแอของสังคม เนื่องจากความขัดแย้ง
ระหว่างประชาชนในพื้นที่กับนายทุนภายนอก 

 
 
 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ปัญหาการบริหารจัดการของ

หน่วยงาน 
- ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อเนื่อง ความสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆ 

4. ปัญหาหมอกควัน  
 

- เผาพื้นที่ทางการเกษตร (เผาไร่หมุนเวียน) เนื่องจาก
ความเชื่อของเกษตรกร 

- เผาป่าเพื่อหาของป่า 

- ปริมาณหมอกควันสูงในพื้นที่ที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

- การปนเปื้อนของมลพิษทางน้ํา และอากาศ 
- การลุกลามของไฟในบริเวณป่ารอบบริเวณไร่

หมุนเวียน 
 

- อินทรียวัตถุในดิน และจุลินทรีย์ในดินถูกทําลาย
ทําให้คุณภาพของดินลดลง 

- ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาดิน 
- ระบบนิเวศในป่าถูกทําลายจากการหาของป่าที่

เกินขีดความสามารถของระบบธรรมชาติ 
- คุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยของประชาชน

ลดลงจากผลกระทบหมอกควันในระยะยาว 
- ความขัดแย้งระหว่างคนพื้นที่สูง กับคนในเมือง

เกี่ยวกับหมอกควันที่เกิดจากการเผา 
 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ปัญหาการบริหารจัดการของ

หน่วยงาน 
- ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาด้านสังคม (สุขภาพ) 

5. ขาดการอนุรักษ์พันธุ์
พืชและพันธุ์สัตว์
ท้องถิ่น  

- ขาดความรู้ และขาดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสม 

- ชุมชนเน้นการบริโภคมากกว่าการอนุรักษ์ 

- พืชและสัตว์ท้องถิ่นมีจํานวนลดลง - แหล่งอาหารชุมชนและแหล่งรายได้ลดลง - ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
- ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

ที่มา : จากการวิเคราะห์และข้อมูลประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับชุมชน
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7.2 วิเคราะหจุ์ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากดัของการพฒันาพืน้ทีสู่งในพืน้ทีลุ่ม่น้ํา   

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัดของการพัฒนาพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ได้ใช้
ข้อมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์ การจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
ประเด็นปัญหา อุปสรรค โอกาสและแนวทางการพัฒนาจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของ 
ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านในแต่ละด้าน ตลอดจนใช้ข้อมูลจากการรวมรวบข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
เป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า จึงนํามาสู่การ
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด และได้นําร่างผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และข้อจํากัดของการพัฒนาพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน ไปใช้ประชุมกลุ่มย่อย
ร่วมกับผู้แทนชุมชนและผู้แทนหน่วยงาน จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือช่วยตรวจสอบความถูกต้องอีก
ครั้ง สรุปผลการวิเคราะห์ของแต่ละลุ่มนํ้าได้ ดังน้ี 

7.2.1 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากดัของการพฒันาพืน้ทีส่งูในพืน้ทีลุ่่มน้าํปิง 

จุดแข็ง 
1) ระบบเครือญาติและเครือข่ายในชุมชนที่มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันอย่างเข้มแข็งและ

ต่อเน่ือง ซึ่งมีประโยชน์ต่อครัวเรือนและชุมชน เช่น การแลกเปลี่ยนแรงงานในฤดูกาล
ผลิต มีกลุ่มดูแลป่า ดูแลนํ้า เป็นต้น 

2) องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้ังเดิมรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่นํามาใช้ผูกโยงในการ
สร้างรายได้ เช่น งานหัตถกรรม พืชสมุนไพร รวมท้ังนํามาใช้เป็นภูมิคุ้มกันในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การสืบชะตาป่า ผีขุนนํ้า ป่าสะดือ (กะเหรี่ยง) ป่าดงเซ้ง 
(ม้ง) เป็นต้น 

3) ผู้นําชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ไปสู่คน
อ่ืนๆ ในชุมชน 

4) พ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิงเป็นแหล่งป่าต้นนํ้าที่สําคัญของพ้ืนที่สูงภาคเหนือ มีพ้ืนที่ป่าร้อยละ 67 
ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทั้งหมดและแหล่งนํ้าบนพ้ืนที่สูง 

5) มีแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญต้ังอยู่ในเขตชุมชน เช่น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ศูนย์พัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูง สถานีพัฒนาเกษตรตามโครงการพระราชดําริ 
โครงการขยายผลโครงการหลวง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
เป็นต้น 

6) มีการสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนและดูแลความมั่นคงในชุมชน เช่น โครงการ
ความมั่นคงตามแนวชายแดน หมู่บ้านยามชายแดน และการรวมกลุ่มของชุมชนใน
การพ่ึงตนเอง เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อพปร.) ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นต้น 

 

จุดอ่อน 
1) ชุมชนยังขาดความรู้ที่เหมาะสมด้านการประกอบอาชีพ สุขอนามัย การบริหาร

จัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการใช้นํ้า การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการ
จัดการขยะ รวมทั้งการบริหารจัดการกลุ่มในชุมชน 
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2) การใช้นํ้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะนํ้าเพ่ือบริโภคและอุปโภค เน่ืองจากขาดแหล่ง
กักเก็บนํ้า และการจัดสรรนํ้าไปใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในหลายพ้ืนที่ ขาด
แคลนแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร บริโภคและอุปโภคมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาในฤดูแล้ง เน่ืองจากข้อเสียเปรียบในเชิงพ้ืนที่ที่อยู่บนพ้ืนที่สูงและทุรกันดาร 
ทําให้ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้ บางพ้ืนที่คุณภาพนํ้าไม่ดีพอสําหรับการ
บริโภคและอุปโภค  

3) การใช้พ้ืนที่ทํากินบนพ้ืนที่สูง ยังขาดขอบเขตที่ชัดเจน และขาดเอกสารสิทธ์ิใน       
ที่ทํากิน ทําให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร ทําให้มีความ
ต้องการใช้พ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

4) ระบบการผลิตของเกษตรกรยังขาดความย่ังยืน ทําให้ผลผลิตด้านการเกษตรตกตํ่า 
เช่น ข้าว พืชผัก ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เน่ืองจากขาดความรู้และข้อจํากัดด้าน
สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

5) ความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มนํ้าปิง มีกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มีระดับความเสี่ยงมากถึง 5  
ลุ่มนํ้าสาขา คิดเป็นร้อยละ 24 ของพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ความเสี่ยงเก่ียวกับพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 % ซึ่งมักจะมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ของดิน ในแง่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการเสื่อมโทรมของที่ดินอันเน่ืองมาจาก
การชะล้างพังทลายดิน 

6) ความยากจนเนื่องจากขาดอาชีพที่มั่นคงและสถานการณ์ด้านหน้ีสินของเกษตรกรที่มี
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากราคาปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น และ
มีแนวโน้มการใช้ปัจจัยการผลิตในปริมาณเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่เดิม 

7) โครงสร้างสังคมและครอบครัวอ่อนแอลง ที่นําไปสู่ปัญหาการสืบทอดวัฒนธรรมที่ลด
น้อยลง และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เน่ืองจากการอพยพย้ายถิ่นของคน
ในชุมชนเพ่ือไปเรียนและทํางานนอกพ้ืนที่ ทําให้ส่งผลกระทบต่อแรงงานในพ้ืนที่และ
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและในครอบครัวที่มีผลต่อด้านสังคมและวัฒนธรรม
ตามมา ทําให้มีเพียงผู้สูงอายุและเด็กอาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูง  

8) โครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญยังไม่ทั่วถึง ทําให้ชุมชนขาดโอกาสด้านการตลาด          
การเข้าถึงจากภาครัฐ รวมทั้งการรับข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึง 

9) คุณภาพของสิ่งแวดล้อมลดลง ทั้งนํ้า ดิน สภาพป่า และความหลากหลายชีวภาพ     
ที่ลดลง  

10) ชุมชนขาดความตระหนักถึงความสําคัญของพ้ืนที่สูง รวมถึงทัศนคติเก่ียวกับการยอมรับ
การพัฒนา การปรับตัว และความสนใจของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังมีน้อย 

11) รูปแบบการพัฒนาและบริหารจัดการบนพ้ืนที่สูงในพื้นที่ลุ่มนํ้ายังไม่มีหน่วยงานหลักที่
เช่ือมโยงและบูรณการงานต่างๆ ทําให้ขาดการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง 
หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 
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โอกาส 
1) การพัฒนาตามแนวพระราชดําริของโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนา

ทางเลือกอย่างย่ังยืน ซึ่งเน้นการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนและพัฒนาการเกษตร
อย่างเป็นระบบครบวงจร ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งยังสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

2) องค์ความรู้หรือต้นแบบที่ดีของโครงการพระราชดําริ หรือโครงการอ่ืนๆ ที่อยู่
ภายนอกชุมชน และสามารถไปปรับใช้และต่อยอดกับองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ด้ังเดิมของชุมชนได้อย่างเหมาะสม และสามารถนําไปขยายผลในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าอ่ืนๆ 

3) การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับส่วนกลาง จังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

4) เครือข่ายระดับพ้ืนที่ที่มีอยู่แล้ว เช่น เครือข่ายลุ่มนํ้าย่อย เครือข่ายต่างๆ เป็น
เครือข่ายภายนอกชุมชนที่จัดต้ังโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

5) ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการตัดสินเพ่ือวางแผนบูรณาการ  

6) นโยบายของภาครัฐที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน 
7) การเปิดการค้าเสรีมีผลกระทบต่อการผลิตและการตลาดสินค้าบนพ้ืนที่สูง ทําให้เกิด

การแข่งขันมากขึ้น 
8) รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาบนฐานความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ทําให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงได้มีโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการจัดการเพ่ือพัฒนา
ชีวิตและสังคม ทําให้ประชากรมีการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารได้ดีขึ้น 

9) รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนในการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างความ
ตระหนักรู้ของชุมชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อวิถีชีวิต 
รวมทั้งสนับสนุนกลไกชุมชนและเครือข่ายในการจัดการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

10) รัฐบาลมีนโยบายกระจายอํานาจของรัฐสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น เน้นการให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่สูง และเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทําให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอด และระบบเครือข่ายของกลุ่มผลประโยชน์ รวมทั้ง
เครือข่ายชุมชนที่สามารถนําไปสู่ภาวะแห่งการพ่ึงพาตนเองและเศรษฐกิจพอเพียงได้
ในอนาคต 

11) โอกาสของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในการปรับตัวไปสู่การสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้และ
การให้บริการ โดยใช้ข้อได้เปรียบด้านภูมิอากาศและวัฒนธรรม เช่น ธุรกิจการดูแล
ผู้สูงอายุ การให้บริการที่พัก และกิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถนะแก่ผู้ประกอบการจาก 
ตัวเมือง เป็นต้น 
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ภัยคุกคามและข้อจํากัด 
1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่รวดเร็วและมีแนวโน้มเพ่ิมความรุนแรง 

ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืช ขาดแคลนนํ้า และภัยพิบัติต่างๆ เช่น ดินถล่ม เป็นต้น 
2) นโยบายหรือข้อกฎหมายท่ีจะรองรับในการกําหนดเขตที่ดิน ป่าไม้ และที่ทํากิน ยังมี

ความขัดแย้งและมีปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะกฎหมายที่เก่ียวข้องมีหลายฉบับ
และบางแห่งยังไม่ได้บังคับใช้อย่างเข้มแข็ง เน่ืองจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของชาวเขาแต่ละเผ่า ทําให้มีความขัดแย้งที่เกิดจากนโยบาย ข้อกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ไม่ชัดเจน ชุมชนและภาครัฐเกิดความไม่เข้าใจและขัดแย้ง โดยเฉพาะด้าน
ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน เป็นข้อจํากัดในการกําหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน รวมถึงการ
ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร นอกจากน้ีนําไปสู่ช่องว่างของข้อกฎหมายที่เปิดโอกาสให้
มีการบุกรุกพ้ืนที่จากนายทุนภายนอกเพ่ือสร้างรีสอร์ท หรือปลูกพืชอ่ืนๆ เช่น 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา เป็นต้น  

3) การต้ังพ้ืนที่ที่กระจัดกระจายและห่างไกลของชุมชนในแต่ละลุ่มนํ้า ซึ่งเป็นข้อจํากัด
ต่อต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่ง 

4) กระแสทุนนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก ทําให้โครงสร้างของครอบครัวและชุมชน 
เริ่มเปลี่ยนแปลง และเป็นผลให้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในพ้ืนที่สูง 
เริ่มเปลี่ยนแปลง การสืบทอดวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนลดความสําคัญและ 
เริ่มสูญหายจากชุมชนในพ้ืนที่สูง เป็นผลให้กลไกทางประเพณีและภูมิคุ้มกันทาง
สังคมที่เป็นแนวทางด้ังเดิมในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขอ่อนแอลง ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านยาเสพติด และอาชญากรรมเริ่มขยายตัว 

5) งบประมาณและกําลังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีไม่เพียงพอต่อการทํางานในบริบท
พ้ืนที่สูง ทําให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการทํางาน 

6) ความไม่ชัดเจนของแนวทางปฏิบัติและขาดความต่อเน่ือง โดยเฉพาะเร่ืองของ 
การมีส่วนร่วมขององค์กรในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่ภาครัฐต้องเร่งดําเนินการ
ปลูกจิตสํานึกให้ชุมชนสนใจรับผิดชอบต่อธรรมชาติ เพ่ือให้คนกับป่าสามารถ 
อยู่ร่วมกันได้  

7) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทําให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างเศรษฐกิจ ที่เน้นการผลิตบนฐานทรัพยากรและ
แรงงาน ส่งผลให้เกิดแรงกดดันในการขยายพ้ืนที่การผลิต และการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มนํ้าบนพ้ืนที่สูง ตลอดจน
วัฒนธรรมบนพ้ืนที่สูงได้รับผลกระทบต่อวัฒนธรรมจากภายนอก เช่น การบริโภค
นิยม (สินค้าฟุ่มเฟือยเพ่ิมขึ้น) ครอบครัวขาดความอบอุ่นและไม่ได้ดูแลเอาใจใส่    
เป็นต้น  
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7.2.2 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากดัของการพฒันาพืน้ทีส่งูในพืน้ทีลุ่่มน้าํน่าน 

จุดแข็ง 
1) ระบบเครือญาติและเครือข่ายในชุมชนที่มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันอย่างเข้มแข็งและ

ต่อเน่ือง ซึ่งมีประโยชน์ต่อครัวเรือนและชุมชน เช่น การแลกเปลี่ยนแรงงานในฤดูกาล
ผลิต มีกลุ่มดูแลป่า ดูแลนํ้า เป็นต้น 

2) องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้ังเดิมรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่นํามาใช้ผูกโยงในการสร้าง
รายได้ เช่น งานหัตถกรรม จักสานหญ้าสามเหลี่ยม (ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา) รวมทั้งการ
นํามาใช้เป็นภูมิคุ้มกันในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การสืบชะตาป่า ผีขุนนํ้า  
เป็นต้น 

3) ผู้นําชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ไปสู่คน
อ่ืนๆ ในชุมชน 

4) พ้ืนที่ลุ่มนํ้าเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายด้านชีวภาพที่สามารถเป็นแหล่งอาหาร ยา 
สมุนไพร รวมทั้งสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

5) มีแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญต้ังอยู่ในเขตชุมชน เช่น ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โครงการปิดทองหลัง
พระ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามโครงการพระราชดําริ โครงการขยายผลโครงการ
หลวง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เป็นต้น 

6) มีการสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนและดูแลความมั่นคงในชุมชน เช่น โครงการ
ความมั่นคงตามแนวชายแดน หมู่บ้านยามชายแดน และการรวมกลุ่มของชุมชนใน
การพ่ึงตนเอง เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อพปร.) ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นต้น 

 

จุดอ่อน 
1) ชุมชนยังขาดความรู้ที่เหมาะสมด้านการประกอบอาชีพ สุขอนามัย การบริหาร

จัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการใช้นํ้า การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการ
จัดการขยะ รวมทั้งการบริหารจัดการกลุ่มในชุมชน 

2) การใช้นํ้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะนํ้าเพ่ือบริโภคและอุปโภค เน่ืองจากขาดแหล่ง
กักเก็บนํ้า และการจัดสรรนํ้าไปใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในหลายพ้ืนที่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทําให้ปริมาณน้ําไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้ ส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาในฤดูแล้ง เน่ืองจากข้อเสียเปรียบในเชิงพ้ืนที่ที่อยู่บนพ้ืนที่สูงและทุรกันดาร 
บางพ้ืนที่คุณภาพนํ้าไม่ดีพอสําหรบัการอุปโภคบริโภค  

3) การใช้พ้ืนที่ทํากินบนพ้ืนที่สูงยังขาดขอบเขตที่ชัดเจนและขาดเอกสารสิทธ์ิในที่ทํากิน 
ทําให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร ทําให้มีความต้องการใช้
พ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

4) ระบบการผลิตของเกษตรกรยังขาดความย่ังยืน ทําให้ผลผลิตด้านการเกษตรตกตํ่า 
เช่น ข้าว พืชผัก ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เน่ืองจากขาดความรู้และข้อจํากัดด้าน
สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

5) การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือเปิดพ้ืนที่ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างกว้างขวาง 
6) ความมั่นคงด้านอาหารเป็นเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะการปลูกข้าวไม่พอบริโภค  
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7) ความมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนบทพ้ืนที่สูง โดยเฉพาะชนเผ่าลัวะ มี
ผลทําให้การพัฒนาเป็นไปได้ค่อนข้างยาก มีลักษณะสังคมท่ียึดถือขนบธรรมเนียม
ประเพณีอย่างเคร่งครัด และการให้การศึกษาตามประสบการณ์เผ่าและความเช่ือ
ด้ังเดิมมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงยาก อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและเป็น
ประเด็นสําคัญของการวางนโยบายต่อไป 

8) ความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มนํ้าน่านมีกลุ่มลุ่มนํ้าสาขาที่มีระดับความเสี่ยงมากถึง 7  
ลุ่มนํ้าสาขา คิดเป็นร้อยละ 44 ของพื้นที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่าน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ความเสี่ยงจากการใช้พ้ืนที่เกษตรของพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน เน่ืองจากกิจกรรม
ทางด้านการเกษตรมีผลต่อการใช้ที่ดินที่เข้มข้น จนทําให้เกิดความเสื่อมโทรมได้ 

9) ความยากจนเนื่องจากขาดอาชีพที่มั่นคงและสถานการณ์ด้านหน้ีสินของเกษตรกรที่มี
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากราคาปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น และ
มีแนวโน้มการใช้ปัจจัยการผลิตในปริมาณเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่เดิม 

10) โครงสร้างสังคมและครอบครัวอ่อนแอลง นําไปสู่ปัญหาการสืบทอดวัฒนธรรมที่ 
ลดน้อยลง และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เน่ืองจากการอพยพย้ายถิ่นของ
คนในชุมชนเพ่ือไปเรียนและทํางานนอกพ้ืนที่ ทําให้ส่งผลกระทบต่อแรงงานในพ้ืนที่
และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและในครอบครัว ที่มีผลต่อด้านสังคมและวัฒนธรรม
ตามมา ทําให้มีเพียงผู้สูงอายุและเด็กอาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูง  

11) โครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญยังไม่ทั่วถึง ทําให้ชุมชนขาดโอกาสด้านการตลาด การ
เข้าถึงจากภาครัฐ รวมทั้งการรับข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึง 

12) คุณภาพของสิ่งแวดล้อมลดลง ทั้งนํ้า ดิน สภาพป่า และความหลากหลายชีวภาพที่
ลดลง  

13) ชุมชนขาดความตระหนักถึงความสําคัญของพ้ืนที่สูง รวมถึงทัศนคติเก่ียวกับการยอมรับ
การพัฒนา การปรับตัว และความสนใจของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังมีน้อย 

14) รูปแบบการพัฒนาและบริหารจัดการบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ายังไม่มีหน่วยงานหลักที่
เช่ือมโยงและบูรณการงานต่างๆ ทําให้ขาดการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง 
หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน 

โอกาส 
1) การพัฒนาตามแนวพระราชดําริของโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนา

ทางเลือกอย่างย่ังยืน ซึ่งเน้นการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนและพัฒนาการเกษตร
อย่างเป็นระบบครบวงจร ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งยังสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

2) องค์ความรู้หรือต้นแบบที่ดีของโครงการพระราชดําริ หรือโครงการอื่นๆ ที่อยู่ภายนอก
ชุมชน และสามารถไปปรับใช้และต่อยอดกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้ังเดิมของ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม และสามารถนําไปขยายผลในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าอ่ืนๆ 

3) การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งระดับส่วนกลาง จังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
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4) เครือข่ายระดับพ้ืนที่ที่มีอยู่แล้ว เช่น เครือข่ายลุ่มนํ้าย่อย เครือข่ายต่างๆ เป็นเครือข่าย
ภายนอกชุมชนที่จัดต้ังโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

5) ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในตัดสินการวางแผนบูรณาการ  

6) นโยบายของภาครัฐที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน 
7) การเปิดการค้าเสรีมีผลกระทบต่อการผลิตและการตลาดสินค้าในพ้ืนที่สูง ทําให้เกิด

การแข่งขันมากขึ้น 
8) รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาบนฐานความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ทําให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงได้มีโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการจัดการ  
เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม ทําให้ประชากรมีการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารได้ดีขึ้น 

9) รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนในการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างความ
ตระหนักรู้ของชุมชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อวิถีชีวิต 
รวมทั้งสนับสนุนกลไกชุมชนและเครือข่ายในการจัดการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

10) รัฐบาลมีนโยบายกระจายอํานาจของรัฐสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น เน้นการให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่สูง และเพ่ือการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทําให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอด และระบบเครือข่ายของกลุ่มผลประโยชน์ รวมทั้ง
เครือข่ายชุมชนที่สามารถนําไปสู่ภาวะแห่งการพ่ึงพาตนเองและเศรษฐกิจพอเพียงได้
ในอนาคต 

11) โอกาสของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในการปรับตัวไปสู่การสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้และ
การให้บริการ โดยใช้ข้อได้เปรียบด้านภูมิอากาศและวัฒนธรรม เช่น ธุรกิจการดูแล
ผู้สูงอายุ การให้บริการที่พัก และกิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถนะแก่ผู้ประกอบการจาก      
ตัวเมือง เป็นต้น 

 

ภัยคุกคามและข้อจํากัด 
1) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกที่รวดเร็วและมีแนวโน้มเพ่ิมความรุนแรง ส่งผล

กระทบต่อการปลูกพืช การขาดแคลนนํ้า และภัยพิบัติต่างๆ เช่น ดินถล่ม เป็นต้น 
2) นโยบายหรือข้อกฎหมายที่จะรองรับในการกําหนดเขตที่ดิน ป่าไม้ และที่ทํากิน ยังมีความ

ขัดแย้งและมีปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะกฎหมายที่เก่ียวข้องมีหลายฉบับและ 
บางแห่งยังไม่ได้บังคับใช้อย่างเข้มแข็ง เน่ืองจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชาวเขา
แต่ละเผ่า ทําให้มีความขัดแย้งที่เกิดจากนโยบาย ข้อกฎหมายหรือระเบียบที่ไม่ชัดเจน 
ชุมชนและภาครัฐเกิดความไม่เข้าใจและขัดแย้ง โดยเฉพาะด้านป่าไม้ และการใช้ที่ดิน 
เป็นข้อจํากัดในการกําหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร
นอกจากน้ี นําไปสู่ช่องว่างของข้อกฎหมายที่เปิดโอกาสให้มีการบุกรุกพ้ืนที่จากนายทุน
ภายนอกเพ่ือสร้างรีสอร์ท หรือปลูกพืชอ่ืนๆ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา เป็นต้น  
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3) การต้ังพ้ืนที่ที่กระจัดกระจายและห่างไกลของชุมชนในแต่ละลุ่มนํ้า ซึ่งเป็นข้อจํากัดต่อ
ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่ง 

4) กระแสทุนนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก ทําให้โครงสร้างของครอบครัวและชุมชนเริ่ม
เปลี่ยนแปลง และเป็นผลให้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในพ้ืนที่สูงเริ่มเปลี่ยนแปลง 
การสืบทอดวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนลดความสําคัญและเริ่มสูญหายจากชุมชนในพ้ืนที่สูง 
เป็นผลให้กลไกทางประเพณีและภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเป็นแนวทางด้ังเดิมในการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุขอ่อนแอลง  

5) งบประมาณและกําลังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีไม่เพียงพอต่อการทํางานในบริบทพ้ืนที่สูง
ทําให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการทํางาน 

6) ความไม่ชัดเจนของแนวทางปฏิบัติและขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการมีส่วนร่วมของ
องค์กรในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่ภาครัฐต้องเร่งดําเนินการปลูกจิตสํานึก 
ให้ชุมชนสนใจรับผิดชอบต่อธรรมชาติ เพ่ือให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้  

7) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทําให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยี เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างเศรษฐกิจ ที่เน้นการผลิตบนฐานทรัพยากรและแรงงาน 
ส่งผลให้เกิดแรงกดดันในการขยายพ้ืนที่การผลิตและมีการผลิต และบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มนํ้าบนพ้ืนที่สูง ตลอดจนวัฒนธรรม
บนพ้ืนที่สูงได้รับผลกระทบต่อวัฒนธรรมจากภายนอก เช่น การบริโภคนิยมเพ่ิมขึ้น (สินค้า
ฟุ่มเฟือย) ครอบครัวขาดความอบอุ่น และไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ เป็นต้น  
 

 

7.3 การวิเคราะหค์วามสัมพนัธ์ของจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและข้อจํากดัเพือ่กาํหนดประเดน็พฒันา 
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจํากัดข้างต้น เพ่ือนําไปสู่ประเด็นการพัฒนาทั้ง

เชิงรุก เชิงป้องกัน เชิงแก้ไข และเชิงรับ จึงได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยเทคนิค TOWS matrix เพ่ือ
นําไปสู่การกําหนดประเด็นพัฒนาและทางเลือกที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกมิติ รวมท้ังสามารถ
นําไปใช้เช่ือมโยงกับการสร้างทางเลือกที่ได้จากการจัดทําแบบจําลองสภาพการณ์ในอนาคตของ     
การพัฒนาพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า (ข้อ 2.3)  ซึ่งสรุปผลได้ ดังน้ี 
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ประเด็นการพัฒนาเชิงรุกจุดแข็งสร้างข้อได้เปรียบ
ร่วมกับโอกาส (S0) 

 
 
โอกาส 
๑) การพัฒนาตามแนวพระราชดําริท่ีเน้นการพัฒนา

อย่างเป็นระบบและเน้นความสมดุลทุกด้าน 
๒) การนําองค์ความรู้หรือต้นแบบท่ีดีของโครงการ

พระราชดําริ หรือโครงการอ่ืนๆ ไปขยายผลในพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ํา  

๓) การสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังระดับ
ส่วนกลาง จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อปท. ) 

๔) เครือข่ายระดับพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่แล้ว เช่น เครือข่าย 
ลุ่มน้ําย่อย เครือข่ายต่างๆ 

๕) ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ของหน่วยงานต่างๆ 

๖) นโยบายของภาครัฐต่างๆ  ท้ั ง ด้านการศึกษา  
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การกระจายอํานาจให้ท้องถ่ิน และท่ีเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน 

๗) โอกาสในการปรับตัวไปสู่การสร้างเศรษฐกิจ 
บนฐานความรู้และให้บริการ 

จุดแข็ง 
1) ระบบเครือญาติและเครือข่ายในชุมชนที่ มีการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  
2) องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้ังเดิม รวมท้ังวัฒนธรรม

ประเพณีท่ีนํามาใช้ผูกโยงในสร้างรายได้และใช้เป็น
ภูมิคุ้มกันในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  

3) ผู้นํ าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านท่ีสามารถเป็น 
ผู้ถ่ายทอดความรู้ 

4) พ้ืนท่ีลุ่มน้ําบนพ้ืนท่ีสูงเป็นแหล่งป่าต้นน้ํา ท่ีมีความ
หลากหลายด้านชีวภาพ และเป็นแหล่งอาหาร 

5) มีแหล่งเรียนรู้ท่ีสําคัญท่ีต้ังอยู่ในเขตชุมชน 
6) มีการสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงในระดับ

ชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง 

ประเด็นการพัฒนา 
1) พัฒนาศักยภาพของคน ท้ังระบบการคิดและระบบการเป็นเจ้าของร่วม โดยอาศัยองค์ความรู้/ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน ปรับใช้ร่วมกับองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน 
2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ เพ่ือเชื่อมโยงระดับชุมชนในลุ่มน้ําย่อย ระดับอําเภอและจังหวัด  

และระดับลุ่มน้ํา เพ่ือเป็นฐานในการจัดการความรู้ในการประกอบอาชีพ สาธารณสุข และการจัดการและ  
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) การขยายผลองค์ความรู้หรือต้นแบบท่ีดีของโครงการหลวง  โครงพระราชดําริ หรือโครงการความร่วมมือ
ของหน่วยงานไปขยายผลในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําอ่ืนๆ ในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ 

4) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ชุมชน 
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ประเด็นการพัฒนาเชิงป้องกันใช้จุดแข็งป้องกัน
ข้อจํากัด (ST) 

 
 
ข้อจํากัด 
1) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกส่งผลกระทบ

ต่อการปลูกพืชและภัยพิบัติต่างๆ 
2) นโยบายหรือข้อกฎหมายท่ีจะรองรับในการ

กําหนดเขตท่ีดิน ป่าไม้และที่ทํากินยังมีความ
ขัดแย้งและปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น การกําหนด
ขอบเขตการใช้ท่ีดิน รวมถึงการฟ้ืนฟูสภาพป่า  
ต้นน้ําลําธาร นอกจากนี้นําไปสู่ช่องว่างของ  
ข้อกฎหมายที่เปิดโอกาสให้มีการบุกรุกพ้ืนท่ีจาก
นายทุนภายนอก 

3) การตั้งพ้ืนท่ีท่ีกระจัดกระจายและห่างไกลของ
ชุมชนในแต่ละลุ่มน้ํา 

4) กระแสทุนนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก ทําให้
โครงสร้างครอบครัวและชุมชนอ่อนแอลง 

5) งบประมาณและกําลังเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
6) ความไม่ชัดเจนของแนวทางปฏิบัติและขาดความ

ต่อเนื่องของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้าง
จิตสํานึกให้ชุมชนสนใจส่ิงแวดล้อม 

7) การ เปลี่ ยนแปลง ด้ าน เทค โน โล ยี เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมการบริโภคนิยมเพ่ิมข้ึน 

จุดแข็ง 
1) ระบบเครือญาติและเครือข่ายในชุมชนท่ีมีการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  
2) องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้ังเดิม รวมท้ังวัฒนธรรม

ประเพณีท่ีนํามาใช้ผูกโยงในสร้างรายได้และใช้เป็น
ภูมิคุ้มกันในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  

3) ผู้นําชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านท่ีสามารถเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ 

4) พ้ืนท่ีลุ่มน้ําบนพื้นท่ีสูงเป็นแหล่งป่าต้นน้ํา ท่ีมีความ
หลากหลายด้านชีวภาพ และเป็นแหล่งอาหาร 

5) มีแหล่งเรียนรู้ท่ีสําคัญท่ีต้ังอยู่ในเขตชุมชน  
6) มีการสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงในระดับ

ชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง 

ประเด็นการพัฒนา 
1) การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการท่ีสามารถให้ชุมชนปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและบริบทของโลก 
2) การเสริมสร้างชุมชนในระดับพ้ืนท่ีลุ่มน้ําย่อยบนพ้ืนท่ีสูงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสําคัญด้านความหลากหลาย

ด้านชีวภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากความหลากหลายด้านชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งอาหาร ยา สมุนไพร ของ
ชุมชน และเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและใช้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้ บริหารจัดการดูแล
ทรัพยากร 

4) เสริมสร้างระบบคุณค่าของระบบเครือญาติและเครือข่ายในชุมชนเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันท่ีดี และสร้างความสุข
ให้ชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก 
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ประเด็นการพัฒนาเชิงแก้ไขใช้โอกาสลดจุดอ่อน (W0)  
โอกาส 
๑) การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ท่ีเน้นการพัฒนา

อย่างเป็นระบบและเน้นความสมดุลทุกด้าน 
๒) การนําองค์ความรู้หรือต้นแบบท่ีดีของโครงการ

พระราชดําริ หรือโครงการอ่ืนๆ ไปขยายผลในพ้ืนท่ี
ลุ่มน้ํา  

๓) การสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังระดับ
ส่วนกลาง จังหวัดและ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(อปท.) 

๔) เครือข่ายระดับพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่แล้ว เช่น เครือข่ายลุ่ม
น้ําย่อย เครือข่ายต่างๆ 

๕) ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ของหน่วยงานต่างๆ 

๖) นโยบายของภาครัฐต่างๆ ท้ังด้านการศึกษา การ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
กระจายอํานาจให้ท้องถ่ิน และท่ีเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน 

๗) โอกาสในการปรับตัวไปสู่การสร้างเศรษฐกิจบน
ฐานความรู้และให้บริการ 

จุดอ่อน 
1) ชุมชนยังขาดความรู้ท่ีเหมาะสมในทุกด้าน 
2) การใช้น้ํามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
3) การใช้พ้ืนท่ีทํากินบนพ้ืนท่ีสูงยังขาดขอบเขตท่ีชัดเจนและ

ขาดเอกสารสิทธ์ิในท่ีทํากิน  
4) ระบบการผลิตของเกษตรกรยังขาดความย่ังยืน 
5) การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเ พ่ือเปิดพ้ืนท่ีในการปลูกข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์อย่างกว้างขวาง (น่าน) 
6) ชุมชนยังมีฐานะยากจนเนื่องจากขาดอาชีพท่ีม่ันคงและ

สถานการณ์ด้านหน้ีสินของเกษตรกรและขาดความมั่นคง
ด้านอาหาร 

7) ความมีลักษณะเฉพาะของชนเผ่า (ลัวะ) มีผลต่อการพัฒนา
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก 

8) ความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มน้ํา ท้ังด้านพ้ืนท่ีเกษตรและการใช้
พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันเกิน 5% 

9)  โครงสร้างสังคมและครอบครัวอ่อนแอลง  
10) โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญยังไม่ท่ัวถึง  
11) คุณภาพของส่ิงแวดล้อมลดลง  
12) ชุมชนขาดความตระหนักและความสนใจต่อการพัฒนาและ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
13) รูปแบบการพัฒนาและบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีสูงในพ้ืนท่ีลุ่ม

น้ํายังหน่วยงานหลักท่ีเชื่อมโยงและบูรณการงานต่างๆ 
ประเด็นการพัฒนา 

1) การสร้างต้นแบบที่ดีหรือปรับใช้ศูนย์เรียนรู้ท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ในด้านต่างๆ 
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน 

2) เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน โดยการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้/ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปรับใช้ร่วมกับองค์ความรู้ด้านวิชาการท่ีเหมาะสม เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

3) การกําหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินของพ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีป่า และพื้นท่ีชุมชน ในลักษณะ Zoning และ 
เขตกันชนป่ากับชุมชน (Buffer Zone) โดยอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของหน่วยงานและฐานความรู้ต่างๆ 
และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4) การส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มเยาวชนท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้เป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน 

5) เสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสียท้ังทางตรง
และทางอ้อม ในระดับชุมชนต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ร่วมกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

6) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน บนฐานการใช้
ประโยชน์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศลุ่มน้ํา 
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ประเด็นการพัฒนาเชิงรับลดจุดอ่อน และป้องกันข้อจํากัด 
(WT) 

 
 
 
ข้อจํากัด 
1) กา ร เปลี่ ย นแปล ง ภู มิ อ าก าศขอ ง โ ลกส่ ง

ผลกระทบต่อการปลูกพืชและภัยพิบัติต่างๆ 
2) นโยบายหรือข้อกฎหมายที่จะรองรับในการ

กําหนดเขตท่ีดิน ป่าไม้และท่ีทํากินยังมีความ
ขัดแย้งและปัญหาในทางปฏิบั ติ  เช่น  การ
กําหนดขอบเขตการใช้ท่ีดิน รวมถึงการฟ้ืนฟู
สภาพป่าต้นน้ําลําธาร นอกจากนี้นําไปสู่ช่องว่าง
ของข้อกฎหมายท่ีเปิดโอกาสให้มีการบุกรุกพ้ืนท่ี
จากนายทุนภายนอก 

3) การต้ังพ้ืนท่ีท่ีกระจัดกระจายและห่างไกลของ
ชุมชนในแต่ละลุ่มน้ํา 

4) กระแสทุนนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก ทําให้
โครงสร้างครอบครัวและชุมชนอ่อนแอลง 

5) งบประมาณและกําลังเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
6) ความไม่ชัดเจนของแนวทางปฏิบัติและขาด

ความต่อเนื่องของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การสร้างจิตสํานึกให้ชุมชนสนใจส่ิงแวดล้อม 

7) การเปลี่ ยนแปลง ด้านเทคโนโล ยี เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมการบริโภคนิยมเพ่ิมข้ึน 

 

จุดอ่อน 
1) ชุมชนยังขาดความรู้ท่ีเหมาะสมในทุกด้าน 
2) การใช้น้ํามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
3) การใช้พ้ืนท่ีทํากินบนพื้นท่ีสูงยังขาดขอบเขตท่ีชัดเจนและ

ขาดเอกสารสิทธ์ิในท่ีทํากิน  
4) ระบบการผลิตของเกษตรกรยังขาดความย่ังยืน 
5) การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ือเปิดพ้ืนท่ีในการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์

อย่างกว้างขวาง (น่าน) 
6) ชุมชนยังมีฐานะยากจนเน่ืองจากขาดอาชีพท่ีม่ันคงและ

สถานการณ์ด้านหนี้สินของเกษตรกรและขาดความมั่นคง
ด้านอาหาร 

7) ความมีลักษณะเฉพาะของชนเผ่า (ลัวะ) มีผลต่อการพัฒนา
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก 

8) ความเสี่ยงต่อคุณภาพลุ่มน้ํา ท้ังด้านพ้ืนท่ีเกษตรและการใช้
พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันเกิน 5% 

9)  โครงสร้างสังคมและครอบครัวอ่อนแอลง  
10)  โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญยังไม่ทัวถึง  
11) คุณภาพของส่ิงแวดล้อมลดลง  
12) ชุมชนยังขาดความตระหนักและความสนใจต่อการพัฒนา

และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
13) รูปแบบการพัฒนาและบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีสูงในพ้ืนท่ีลุ่ม

น้ํายังหน่วยงานหลักท่ีเชื่อมโยงและบูรณการงานต่างๆ 

ประเด็นการพัฒนา 
1) การพัฒนาและบํารุงรักษาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นและเหมาะสมให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้ํา รวมท้ังสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลและเป็นเจ้าของในการดูแล 
2) สร้างจิตสํานึกการตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของคน ครอบครัว ในชุมชนนั้นๆ เพ่ือร่วมดูแลทรัพยากรร่วมกัน 
3) การเสริมสร้างกระบวนการด้านสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน เช่น ธรรมนูญหมู่บ้าน กฎระเบียบของชุมชน 
4) เสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือของหน่วยงานมีอยู่แล้วเพ่ือเชื่อมโยงแผนงานและกิจกรรมในทุกระดับ 
5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มน้ํา ท้ังองค์ความรู้  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือใช้ตัดสินใจวางแผนพัฒนาท่ี

สามารถเชื่อมโยงได้กับระบบเครือข่ายสารสนเทศ (IT) 
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7.4  ประเดน็การพฒันา 
1) ประเด็นการพัฒนาเชิงรุก โดยใช้จุดแข็งสร้างข้อได้เปรียบร่วมกับโอกาส 

1.1) พัฒนาศักยภาพของคน ทั้งระบบการคิดและระบบการเป็นเจ้าของร่วมโดยอาศัย     
องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับใช้ร่วมกับองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เหมาะสมกับ
สภาพชุมชน 

1.2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ เพ่ือเช่ือมโยงระดับชุมชนในลุ่มนํ้าย่อย 
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับลุ่มนํ้า เพ่ือเป็นฐานในการจัดการความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ สาธารณสุข และการจัดการและดูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.3) การขยายผลองค์ความรู้หรือต้นแบบที่ดีของโครงการหลวง โครงพระราชดําริ หรือ
โครงการความร่วมมือของหน่วยงานไปขยายผลในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าอ่ืนๆ ในลักษณะเครือข่าย
การเรียนรู้ 

1.4) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมเพ่ือสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจและการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของชุมชน 

 

2) ประเด็นการพัฒนาเชิงป้องกัน โดยใช้จุดแข็งป้องกันข้อจํากัด 
2.1) การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการที่สามารถให้ชุมชนปรับตัวได้กับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและบริบทของโลก 
2.2) การเสริมสร้างชุมชนในระดับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อยบนพ้ืนที่สูงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญ

ด้านความหลากหลายด้านชีวภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากความหลากหลายด้าน
ชีวภาพเพ่ือเป็นแหล่งอาหาร ยา สมุนไพร ของชุมชน และเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

2.3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและใช้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างรายได้ 
บริหารจัดการดูแลทรัพยากร 

2.4) เสริมสร้างระบบคุณค่าของระบบเครือญาติและเครือข่ายในชุมชน เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันที่
ดี และสร้างความสุขให้ชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก 

 

3) ประเด็นการพัฒนาเชิงแก้ไข โดยใช้โอกาสลดจุดอ่อน 
3.1) การสร้างต้นแบบที่ดีหรือปรับใช้ศูนย์เรียนรู้ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นเครือข่ายการจัดการ

ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
3.2) เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน โดยการใช้

ประโยชน์จากองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับใช้ร่วมกับองค์ความรู้ด้านวิชาการ
ที่เหมาะสม เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3.3) การกําหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่ชุมชน ใน
ลักษณะกําหนดเขต (Zoning) และเขตกันชนป่ากับชุมชน (Buffer zone)  โดยอาศัย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของหน่วยงานและฐานความรู้ต่างๆ และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

3.4) การส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มเยาวชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ เพ่ือให้เป็นพลังขับเคลื่อนงาน
ด้านต่างๆ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน 
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3.5) เสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมในการดูและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในระดับชุมชนต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 
ร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

3.6) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเน่ือง
และยั่งยืน บนฐานการใช้ประโยชน์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม            
ตามศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศลุ่มนํ้า 

 

4) ประเด็นการพัฒนาเชิงรับ โดยลดจุดอ่อนและป้องกันข้อจํากัด 
4.1) การพัฒนาและบํารุงรักษาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมให้กับชุมชน

ในระดับลุ่มนํ้า รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลและความเป็นเจ้าของใน
การดูแล 

4.2) สร้างจิตสํานึกการตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของคน ครอบครัว ในชุมชนน้ันๆ เพ่ือร่วม
ดูแลทรัพยากรร่วมกัน 

4.3) การเสริมสร้างกระบวนการด้านสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน เช่น ธรรมนูญ
หมู่บ้าน กฎระเบียบของชุมชน เป็นต้น 

4.4) เสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือของหน่วยงานมีอยู่แล้ว เพ่ือเช่ือมโยงแผนงาน
และกิจกรรมในทุกระดับ 

4.5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มนํ้า ทั้งองค์ความรู้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือ
ใช้ตัดสินใจวางแผนพัฒนา ที่สามารถเช่ือมโยงได้กับระบบเครือข่ายสารสนเทศ (IT) 

 

7.5 จัดทาํแบบจําลองสภาพการณใ์นอนาคต  

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาและกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่สูงในพื้นที่ลุ่มนํ้าในคร้ังน้ี  
ได้ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ 2 ประเภท ได้แก่  

(1) SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ โดยค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัดใน
การดําเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์จุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส 
และข้อจํากัด เพ่ือกําหนดประเด็นการพัฒนาทั้งเชิงรุก เชิงป้องกัน เชิงแก้ไข และเชิงรับ เพ่ือ
กําหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ต้องการในอนาคต และแก้ไขปัญหาที่ยังคงมีอยู่
ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  

(2) การจัดทําแบบจําลองสภาพการณ์ในอนาคตของการพัฒนาพื้นที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ํา เป็นการ
วิเคราะห์เพ่ือนําไปสู่สิ่งที่คาดหวังหรือภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต หรืออาจจะเป็นแนวทาง
เพ่ือใช้การกําหนดวิสัยทัศน์ โดยใช้ข้อมูลสถานการณ์ในปัจจุบันเพ่ือนําไปสู่การคาดการณ์ที่
อาจจะเกิดในระยะยาวที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับสมมติฐานหรือเง่ือนไข ปัจจัย
ที่มีผลกระทบ และการสร้างทางเลือก โดยสรุปแล้วการเช่ือมโยงผลการวิเคราะห์ SWOT จะใช้
ร่วมกับทางเลือกที่ได้จากการจัดทําแบบจําลองจะช่วยให้สิ่งที่คาดหวังหรือภาพที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในอนาคตมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้มากข้ึน ส่วนการจัดทําแบบจําลองสภาพการณ์ใน
อนาคต เป็นการวางแผนรับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จะได้ภาพกว้างที่ใช้ร่วมกับทิศทางและ
ประเด็นการพัฒนาที่ต้องการในอนาคตในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน (แผนภาพที่ 2.1)     
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กล่าวโดยสรุปทั้ง 2 เคร่ืองมือมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการวางแผนบูรณาการในคร้ังน้ี ซึ่งมี
รายละเอียดการวิเคราะห์และจัดทําของทั้ง 2 วิธี ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี  7.2  การเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์จาก SWOT Analysis  และการจัดทําแบบจําลองสภาพการณ์
ในอนาคตของการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาและกําหนดทิศทางการพัฒนา
พ้ืนท่ีสูงในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา 

การจัดทําแบบจําลองสภาพการณ์ในอนาคต (Development Scenario) ในการศึกษาคร้ังน้ี
เพ่ือสามารถช้ีให้เห็นถึงปัจจัยและผลกระทบ โดยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การทบทวนและ
วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาของพ้ืนที่สูงในบริบทลุ่มนํ้า (2) การจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้อง (3) การสร้าง
แบบจําลองสภาพการณ์ในอนาคต ที่พิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งปัจจัย
ภายนอกและภายในของชุมชนในอนาคต รวมทั้งแบบจําลองอนาคตของชุมชนและลุ่มนํ้าบนพ้ืนที่สูง 
และสร้างทางเลือกของชุมชนและลุ่มนํ้าบนพ้ืนที่สูง (4) ประเมินผลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาแบบจําลองที่สร้างขึ้น (5) จัดทําแบบจําลองสภาพการณ์ในอนาคตเพ่ือกําหนด
แผนบูรณาการต่อไป 
 สําหรับขั้นตอนที่ (5) ในการจัดทําแบบจําลอง ฯ ได้มีกระบวนการยกร่างการจัดทําแบบจําลอง
เพ่ือใช้ระดมความคิดร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีประเด็น ดังน้ี (5.1) กําหนดวัตถุประสงค์ของ
การวางแผนท่ีครอบคลุมสภาพการณ์ในอนาคต (5.2) การระบุปัจจัยและประเมินประเด็นหลักที่จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการพัฒนาพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า(5.3) การสร้างภาพ

SWOT Analysis 

ประเด็นการพฒันา 

วิสัยทัศน์ การจัดทําแบบจําลอง
สภาพการณ์ในอนาคต 

๑. กําหนดวัตถุประสงค์ของ
กา รว า งแผนที่ ค รอบค ลุ ม
สภาพการณ์ในอนาคต   
๒. แนวทางการวิ เคราะห์
สภาพการณ์ในอนาคตของการ
พัฒนาระดับลุ่มน้ําบนพ้ืนที่สูง 
๓. การระบุปัจจัยและประเมิน
ประเ ด็ นหลั กที่ จะ เ กิ ดการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
การพัฒนาพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มน้ํา 
๔. การสร้างภาพสภาพการณ์ใน
อนาคตของการพัฒนาระดับ 
ลุ่มน้ําบนพ้ืนที่สูง  
๕. การสร้างทางเลือกที่ เป็น 
ไปได้ในการวางแผน 
 

สิ่งท่ีคาดหวังหรือ
ภาพท่ีต้องการให้
เกิดข้ึนในอนาคต 

การกระชุมระดม
ความคิดเห็น 

ทิศทางการพัฒนา การสร้าง
ทางเลือกท่ีเป็นไป
ได้ในการวางแผน 

แผนบูรณการพื้นท่ีสูง 
ของลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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สภาพการณ์ในอนาคตของการพัฒนาระดับลุ่มนํ้าบนพ้ืนที่สูง และ (5.4) การสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ใน
การวางแผน 

จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผู้แทนชุมชนและผู้แทนหน่วยงาน จํานวน 40 คน เมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม 2554 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่  
เพ่ือจัดทําแบบจําลองสภาพการณ์ในอนาคตของพ้ืนที่สูง และนําไปใช้ในการกําหนดแผนบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านต่อไป สรุปผลได้ ดังน้ี 

1) กําหนดวัตถุประสงค์ของการวางแผนที่ครอบคลุมสภาพการณ์ในอนาคต 
(1) การพัฒนาระดับลุ่มนํ้าบนพ้ืนที่สูง มีเป้าหมายด้านการสร้างความสมดุลในระดับ

ชุมชนลุ่มนํ้า ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
(2) การสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมที่ดําเนินการ

โดยชุมชน และกิจกรรมดําเนินการโดยภาครัฐ ดังน้ัน กิจกรรมที่จะดําเนินการในคร้ังน้ีต้องสร้างความ
สมดุลในระดับชุมชน รวม 3 ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(3) สําหรับปัจจัยต้องพิจารณาในกําหนดการวางแผนท่ีครอบคลุมสภาพการณ์ใน
อนาคตคร้ังน้ี ควรคํานึงถึง (1) สภาพภูมิสังคมของชุมชน ได้แก่ ลักษณะชุมชนทั้ง 4 ระบบ : ชุมชนที่
อาศัยการทํานาเป็นหลัก ชุมชนป่าเมี่ยง ชุนชนที่มีพ้ืนฐานจากการปลูกฝิ่น/ไร่เลื่อนลอย และชุมชนที่ยัง
ชีพ  (2) การพัฒนาที่มีอยู่ในพ้ืนที่ทั้งจากการส่งเสริมจากภาครัฐ หรือการดําเนินงานโดยชุมชนเอง 
และ (3) ศักยภาพและโอกาสของชุมชนในลุ่มนํ้าน้ันๆ 

(4) เมื่อนํามาเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาแผนบูรณาการฯ ลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 
จะได้การพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างคนและทรัพยากร และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลก โดยเน้นผลลัพธ์ที่คนและชุมชนอยู่อย่างพอเพียงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสิ่งแวดล้อมมี
สภาพอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ ป่าไม้ได้รับการฟ้ืนฟู (อย่างน้อยร้อยละ 40) ของป่ารอบชุมชนและใกล้เคียง
ชุมชนน้ันๆ) มีปริมาณนํ้าเพียงพอสามารถใช้ได้ตลอดปีและมีคุณภาพนํ้าดี โดยสายนํ้าที่ผ่านชุมชนได้
มาตรฐานนํ้าผิวดิน โดยสร้างจิตสํานึกการตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของคน ครอบครัว ในชุมชนน้ันๆ 
บนพ้ืนฐานกระบวนการมีส่วนร่วม 
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แผนภาพท่ี 7.3 วัตถุประสงค์ของการวางแผนท่ีครอบคลุมสภาพการณ์ในอนาคตของการพัฒนา 

ระดับลุ่มน้ําบนพ้ืนท่ีสูง 
 

7.6 การระบุปัจจัยและประเมินประเด็นหลักที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม        
การพัฒนาพื้นที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ํา 

 

7.6.1 ปัจจัยและเง่ือนไขที่สําคัญต่อการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน ได้แก่ องค์
ความรู้ด้านวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น นโยบายของภาครัฐ ข้อกฎหมายของหน่วยงาน ระดับการ
พัฒนาของแต่ละชุมชน และจํานวนประชากรบนพ้ืนที่สูง  

7.6.2  แนวโน้มที่สําคัญในอนาคตต่อการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน ได้แก่ 
ความมั่นคงด้านอาหาร การขาดแคลนนํ้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่รุนแรง 
วิกฤตการณ์พลังงาน สถานการณ์การเมือง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ระบบสิทธิบัตรและทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระแสการต่ืนตัวเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
และการกระจายสิทธิและการเท่าเทียม 

7.6.3 ประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มการพฒันา
พื้นที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยแบ่งเป็น (1) ปัจจัยด้านนโยบาย (Political) (2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
(Economics) (3) ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural) (3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
(Technology) และ (4) ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวน้ีอาจจะส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ สรปุได้ ดังน้ี 

 

 
การพฒันาระดบัลุ่มน้ํา 

บนพืน้ทีสู่ง 

เป้าหมาย 
: สร้างความสมดุลในระดับชุมชน  

รวม 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยต้องพิจารณา 
1. สภาพภูมิสังคมของชุมชน 

(ลักษณะชุมชน) 
2. การพัฒนาท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี 
3. ศักยภาพและโอกาส 

กิจกรรมสร้างความสมดุล  
ในระดับชุมชน รวม 3 ด้าน 

• เศรษฐกิจ 
• สังคม 
• สิ่งแวดล้อม 

การสร้างความสมดุล 2 ส่วน  
ประกอบด้วย 

1. กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยชุมชน 
2. กิจกรรมดําเนินการโดยภาครัฐ 
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ตารางท่ี 7.2  ประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงใน
พ้ืนท่ีลุ่มน้ํา 

ปัจจัย ประเดน็หลกั 
ผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิการ

เปลีย่นแปลง 
1. ด้านนโยบาย (Political)  
 

• นโยบายความม่ันคง  
• นโยบายท่ีเกี่ยวข้องของภาครัฐ 

เช่น ด้านการศึกษา สาธารณสุข  
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

1. การขยายตัวด้านการผลิตของพืชเชิงการค้า 
เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล่ําปลี ฯลฯ ท่ีมี
ผลกระทบด้านการใช้สารเคมีและการบุกรุก
พ้ืนท่ีป่า  

2. ความขัดแย้งของระเบียบข้อกฎหมาย
ระหว่างหน่วยงาน  

3. การเข้าถึงบริการจากภาครัฐเพ่ิมข้ึนแต่
ยังไม่ท่ัวถึงและต่อเนื่อง  

4. การลดลงของพ้ืนท่ีปลูกฝิ่น  
 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
 (Economics)  

 

• Free trade  
• วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน  
 

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ เช่น รายได้เพ่ิมข้ึน ภาวะ
หนี้สิน  

2. ไม่สามารถพ่ึงตนเองด้านการผลิตได้  
3. ศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดของ

ผลผลิตทางการเกษตรลดลง  
4. การเ พ่ิม ข้ึนของต้นทุนการผลิตและ

ต้นทุนการตลาด  
5. การกระจายรายได้และความเหลื่อมล้ํา

ทางสังคม  
 

3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
(Socio - cultural)  

 
 
 
 
 

• วัฒนธรรมและประเพณีด้ังเดิม  
• กระแสทุนนิยมและวัฒนธรรม

ตะวันตก  
• การเข้าถึงบริการจากภาครัฐ 
• การอพยพแรงงานเข้าสู่ชุมชน

เมือง และแรงงานต่างด้าวตาม
แนวชายแดน 

 

1. ภูมิคุ้มกันด้านสังคมของชุมชนลดลง  
2. คุณภาพชี วิ ต ดี ข้ึ น  เ ช่ น  การศึ กษา 

สุขอนามัย ฯลฯ  
3. การเพ่ิมข้ึนของประชากร (ท้ังอัตราการ

เกิดเพ่ิมข้ึน และการอพยพของแรงงาน
ต่างด้าว) 

4. การสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนถูกลดความสําคัญและเริ่มสูญหาย 
 

4. ด้านเทคโนโลยี 
(Technology)  

 

• องค์ความรู้ด้านวิชาการ  
• ระบบการสื่อสาร (อินเตอร์เน็ต 

โทรศัพท์)  
 

1. แหล่งเรียนรู้และต้นแบบการพัฒนาท่ีดี
จากการขยายผลองค์ความรู้ของโครงการ
พระราชดําริและหน่วยงานต่างๆ 

2. การติดต่อสื่อสารได้สะดวกข้ึน  
3. การพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
4. มีการบริโภคนิยมมากข้ึน โดยเฉพาะ 

กลุ่มเยาวชน  
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ปัจจัย ประเดน็หลกั 
ผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิการ

เปลีย่นแปลง 
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(Environment)  

 

• ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศของโลก  

• นโยบายและข้อกฎหมาย  
 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง  
2. การบุกรุกพ้ืนท่ีป่า ท้ังจากชุมชนบนพ้ืนท่ี

สูงและนายทุนภายนอก  
3. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน น้ํา 

และป่าไม้ ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ  
4. ความขัดแย้งจากการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติท้ังระดับชุมชนกับ
ชุมชน และชุมชนกบัภาครัฐ  

5. เครือข่ายความร่วมมือการดูแลรักษา ฯ
ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

6. ขาดความสมดุลของการพัฒนาในระดับ
พ้ืนท่ีลุ่มน้ํา  
 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ 
 

7.7 การสร้างภาพในอนาคตของการพัฒนาระดับลุ่มน้ําบนพื้นที่สูง 
 ภาพที่ 1 : ภาพชุมชนในระดับลุ่มน้ํามีขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ป่าและพื้นที่
ใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน เช่น ที่ตั้งชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าใช้สอยที่ชัดเจน (land 
use planning) ทั้งแผนการใช้พ้ืนที่ชุมชน 4 ระบบได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย ชุมชนที่อาศัย
การทํานาเป็นหลัก ชุมชนป่าเมี่ยง ชุมชนที่มีพ้ืนฐานจากการปลูกฝิ่นและพ้ืนที่ฐานจากการทําไร่เลื่อน
ลอยและชุมชนท่ียังชีพ และการใช้ที่ดินในระดับครัวเรือน และเขต Buffer zone โดยมีกฎหมายและ
ระเบียบทางสังคมที่เหมาะสมสนับสนุน ร่วมกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 สําหรับการดําเนินงานให้เกิดภาพที่ 1 ในอนาคตข้างหน้าน้ัน ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญ
ซึ่งต้องมีการแก้ไขทั้งในระยะเร่งด่วน และการดําเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะยาว ได้แก่  

• ลักษณะการต้ังถิ่นฐานของชุมชนบนพ้ืนที่สูงหลายหมู่บ้านต้ังอยู่ในพ้ืนที่ต้นนํ้า มีการทับ
ซ้อนที่ทํากินเดิมกับเขตป่าที่มีการสงวนหวงห้ามตามกฎหมาย ดังน้ัน การกําหนดขอบเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินในลักษณะตามแผนภาพที่ 1 ต้องมีการสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ก่อนที่จะวางแผนดําเนินการ 

• การเพ่ิมประชากรโดยธรรมชาติและโดยการอพยพของชาวเขาเอง ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ และการอพยพขึ้นไปทํากินบนภูเขาของประชากรพ้ืนราบอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการจัดระเบียบชุมชน และการจัดการด้านการกําหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ลักษณะตามแผนภาพที่ 1 

• ข้อจํากัดในการใช้ที่ดินบนพ้ืนที่สูงตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 
2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 
ตลอดจนพระราชบัญญัติและมติคณะรัฐมนตรี เช่น เก่ียวกับการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า เป็นต้น 

• ฐานข้อมูลในการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานที่อาจจะยังมีข้อมูลไม่
ตรงกัน  
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 ภาพที่ 2 : ภาพคนอาศัยอยู่กับป่าสามารถใช้ทรัพยากร (ในเขต buffer zone) และต้อง
ทํานุบํารุงฟื้นฟูป่าให้เกิดความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา โดยชุมชนมีจิตสํานึกการตระหนักถึงคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิตของคน ครอบครัวในชุมชน ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน โดยชุมชน และคุณภาพนํ้าในสายนํ้าที่ผ่านชุมชนได้มาตรฐาน 
 สําหรับการดําเนินงานให้เกิดภาพที่ 2 ในอนาคตข้างหน้าน้ัน ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญ
ซึ่งต้องมีการแก้ไขทั้งในระยะเร่งด่วน และการดําเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะยาว ได้แก่  

• นโยบายหรือข้อกฎหมายท่ีจะรองรับในการกําหนดเขตที่ดิน ป่าไม้ และที่ทํากิน ยังมี
ความขัดแย้งและมีปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีหลายฉบับและบางแห่งยัง
ไม่ได้บังคับใช้อย่างเข้มแข็ง เน่ืองจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชาวเขาแต่ละเผ่า ทําให้มีความ
ขัดแย้งที่เกิดจากนโยบาย ข้อกฎหมายหรือระเบียบที่ไม่ชัดเจน ชุมชนและภาครัฐเกิดความไม่เข้าใจ
และขัดแย้ง โดยเฉพาะด้านป่าไม้ และการใช้ที่ดิน เป็นข้อจํากัดในการกําหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน
รวมถึงการฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นนํ้าลําธาร นอกจากน้ี นําไปสู่ช่องว่างของข้อกฎหมายที่เปิดโอกาสให้มีการ
บุกรุกพ้ืนที่จากนายทุนภายนอกเพ่ือสร้างรีสอร์ท หรือปลูกพืชอ่ืนๆ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา 
เป็นต้น  

• การเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่เข้าสู่ผลิตเพ่ือ
การค้าเพ่ิมมากขึ้น ทําให้มีความต้องการขยายพ้ืนที่ทํากินเพ่ิมมากขึ้น อาจจะเป็นอุปสรรคในการสร้าง
จิตสํานึกให้คนอยู่ร่วมกับป่า 

• ความไม่ชัดเจนของแนวทางปฏิบัติและขาดความต่อเน่ือง โดยเฉพาะเร่ืองของการมี
ส่วนร่วมขององค์กรในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่ภาครัฐต้องเร่งดําเนินการปลูกจิตสํานึกให้ชุมชน
สนใจรับผิดชอบต่อธรรมชาติ เพ่ือให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้  

• การมีอยู่อย่างจํากัดของทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพยากรนํ้า ที่มีแนวโน้มเกิด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 

• กระแสทุนนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก อาจจะทําให้การสืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนถูกลดความสําคัญและเริ่มสูญหาย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ยึดถือและปฏิบัติ
น้อยลง 
 ภาพที่ 3  : ภาพการประกอบอาชีพของชุมชนต้องเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิต การใช้หลัก reuse ใช้ได้
หลายคร้ัง recycle นํามาใช้หมุนเวียนอีก หลัก zero waste มีระบบการอนุรักษ์ดินและนํ้า และการ
ประหยัดนํ้า  มีมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตและมีการปลูกป่าทดแทน เพ่ือใช้สอยในครัวเรือน 
เช่น ป่าชุมชน ป่าชาวบ้าน เป็นต้น 
 สําหรับการดําเนินงานให้เกิดภาพที่ 3 ในอนาคตข้างหน้าน้ัน ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญ
ซึ่งต้องมีการแก้ไขทั้งในระยะเร่งด่วน และการดําเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะยาว ได้แก่  

• เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึงพ้ืนที่ 
ทํากินเป็นแรงกดดัน และเป็นปัจจัยที่เอ้ืออํานวยให้เกษตรกรใช้ที่ดินทํากินอย่างเข้มข้น และหันไปใช้
ปุ๋ยเคมี และสารเคมีต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ตลาดต้องการ 
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• การตลาด และทุนเป็นเง่ือนไขสําคัญในการจัดระบบการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ รายได้เป็น
ปัจจัยที่กําหนดชนิดพืชที่ปลูก เช่น กะหล่ําปลี และหอมแดง เป็นต้น ทําให้เกษตรกรหันไปพ่ึงพาปัจจัย
การผลิตภายนอก 

• ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม  
 ภาพที่ 4 : ภาพของความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของระบบการพัฒนาจาก
การพัฒนาคน สร้างสังคมดํารงชีวิตที่มีความสุข และสร้างกระบวนการจัดการความรู้และเครือข่ายการ
เรียนรู้ ส่วนเง่ือนไขสําคัญที่จะนําไปสู่ภาพที่ 4 ในอนาคตข้างหน้าน้ัน คือ การเกิดภาพที่ 1-3 ก่อน ซึ่ง
ต้องอาศัยเวลาการดําเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะยาว   

 โดยท้ัง 4 ภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ควรน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดการบริหารจัดการลุ่มนํ้า ความเช่ือมโยงในระดับลุ่มนํ้า เป็นฐานในการพัฒนา โดยแนวคิดการ
พัฒนาเฉพาะพ้ืนที่โดยไม่ละเลยการเช่ือมโยงลุ่มนํ้า ประกอบด้วย การวางแผน (การใช้พ้ืนที่/นํ้า/
กิจกรรมเศรษฐกิจ) เฉพาะพ้ืนที่ (ไม่ละเลยพื้นที่ป่า) และการอุดหนุนจากรัฐ (subsidy) ความร่วมมือ
จากภาคเอกชนส่งเสริมด้านอาชีพ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม กระบวนการทางสังคม
และกระบวนการสร้างจิตสํานึก 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 7.4 ภาพในอนาคตของการพฒันาระดบัลุ่มน้ําบนพืน้ทีสู่ง 
 

ภาพอนาคตของการพัฒนา
ระดับลุ่มน้ําบนพ้ืนท่ีสูง 

ภาพที่ 1 
ขอบเขตการใช้ประโยชน์

ท่ีดินท่ีชัดเจน 

ภาพที่ 2 
ภาพชุมชนมีคุณภาพท่ีดีขึ้น

เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อม 

ภาพที่ 3 
ภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนท่ีสูงมีความ

อุดมสมบูรณ์ 

ภาพที่ 4 
ภาพของความย่ังยืนของ

สิ่งแวดล้อม และความย่ังยืนของ
ระบบการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
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แผนภาพที ่7.5 แนวทางการวิเคราะห์สภาพการณ์ในอนาคตของการพฒันาระดับลุ่มน้ําบนพืน้ที่สูง 

 
7.8 การสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ในการวางแผน 
 

จากการระดมความคิดเห็นและการกําหนดภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้มีการสร้าง
ทางเลือกเพ่ือนําไปใช้ในการกําหนดแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่านต่อไป ดังน้ี 

สร้างทางเลือก  
1) สร้างรายได้ ความมั่นคงด้านอาหาร ควบคู่ไปกับการดูแลรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ 
2) ลดพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
3) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4) สร้างเครือข่ายในทุกๆ ด้านเช่ือมโยงระหว่างต้นนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า 
5) พัฒนากลุ่มเยาวชนสร้างรูปแบบการบูรณาการและกลไกขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานกลาง  
6) ผลักดันให้เป็นวาระระดับจังหวัดและลุ่มนํ้า 
7) มีโครงการนําร่องตามรูปแบบการบูรณาการ  

 

สร้างทางเลือกร่วมกัน 
1) น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ มี 3 ขั้น พออยู่พอกิน  

รวมพลัง ก้าวหน้า) 
2) ผสมผสานองค์ความรู้ด้านวิชาการ และต่อยอดภูมิปัญญา 
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3) ขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวง โครงการพระราชดําริ 
4) สร้างเวทีการมีส่วนร่วมทุกระดับ 
5) ปรับปรุงและพัฒนานโยบายและข้อกําหนด รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่สูง 
6) ใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรลุ่มนํ้า 

 

7.9  ทิศทางการพัฒนาพื้นที่สูงในพื้นที่ลุ่มน้ํา 
กําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่สูงครั้งน้ี ได้เช่ือมโยงประเด็นการพัฒนาที่ได้จากการวิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัดของการพัฒนาพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า และการจัดทําแบบจําลอง
สภาพการณ์ในอนาคตของการพัฒนาพื้นที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุม
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานมา ประกอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า สรุปได้
ดังน้ี 

ทิศทางการพัฒนาที่ 1 : เสริมสร้างกลไกการบูรณาการของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว เพ่ือ
เช่ือมโยงแผนงานและกิจกรรมในทุกระดับ โดยสนับสนุนการจัดทําแผนในระดับต่างๆ โดยเฉพาะแผน
ชุมชน เพ่ือให้สามารถนําแผนไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างมาตรการ ระเบียบและ
ข้อกําหนดที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่สูงระดับลุ่มนํ้า โดยกระบวนการทางสังคม กฎหมายและระเบียบ
ทางสังคม 

ทิศทางการพัฒนาที่ 2 : การสนับสนุนกําหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่เกษตร 
พ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่ชุมชน ในลักษณะ Zoning และเขตกันชนป่ากับชุมชน (Buffer Zone) โดยคํานึงถึง
ความสมดุลในระดับพ้ืนที่เฉพาะ และพ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อย โดยน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดการบริหารจัดการลุ่มนํ้ามาปรับใช้ให้เหมาะสม 

ทิศทางการพัฒนาที่ 3 : สร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและ
ระดับลุ่มนํ้า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากความหลากหลายด้านชีวภาพ เพ่ือเป็นแหล่งอาหาร ยา สมุนไพร 
ของชุมชน และเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

ทิศทางการพัฒนาที่ 4 : สร้างความเข้มแข็งในระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับลุ่มนํ้า
เพ่ือการพัฒนาคน สร้างสังคมดํารงชีวิตที่มีความสุข และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กระบวนการจัดการ
ความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ โดยขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวง โครงการตามแนว
พระราชดําริ 

ทิศทางการพัฒนาที่ 5 :เสริมสร้างมาตรการและแนวทางที่สร้างกลไกและระบบจูงใจในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ในระดับชุมชนต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา ร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

ทิศทางการพัฒนาที่ 6 : เสริมสร้างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของชุมชน โดยพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในระดับลุ่มนํ้า ทั้งองค์ความรู้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือใช้ตัดสินใจวางแผนพัฒนาท่ี
สามารถเช่ือมโยงได้กับระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

 

7.10 แนวคิดการวางแผน 
1) ใช้ลุ่มนํ้าเป็นขอบเขตการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนาเชิง

บูรณาการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และสร้างสมดุลของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน 
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2) ใช้ต้นแบบการพัฒนาของโครงการตามแนวพระราชดําริ เป็นศูนย์เรียนรู้และขยายผลองค์
ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

3) เน้นการพัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทุกขั้นตอน ทั้งร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติ และร่วมติดตามประเมินผล 

4) เน้นการสร้างอาชีพเพ่ือให้คนอยู่กับป่า โดยมีชุมชนและภาครัฐเป็นหุ้นส่วนพัฒนา 

7.11 จุดเน้นการพัฒนาและมาตรการหลักของพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิง 

จากสภาพปัญหาบนพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง (ข้อ 7.1) มุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาสําคัญที่ยังคงมีอยู่ในพ้ืนที่
สูงลุ่มนํ้าปิง ได้แก่ ระบบเกษตรขาดความย่ังยืน การศึกษาไม่ต่อเน่ือง ปัญหาการตลาด ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน และปัญหาหน้ีสิน เพ่ือนําไปสู่การกําหนด
มาตรการหลักและกลยุทธ์การพัฒนาเฉพาะในแผนบูรณาการฯ จึงได้กําหนดจุดเน้นการพัฒนาพ้ืนที่สูง
และมาตรการหลักในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปิง ดังน้ี 

 

7.11.1  จุดเน้นการพัฒนา 
1) เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับลุ่มนํ้า (ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า) 
2) เน้นการพัฒนาระบบเกษตรที่ พ่ึงตนเองได้ เกษตรผสมผสาน และลดการใช้

สารเคมี  
3) เน้นการพัฒนาระบบเกษตรประณีตที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และใช้พ้ืนที่

อย่างคุ้มค่า 
สรุปเน้นการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในระดับลุ่มนํ้า (ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า) 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การสร้าง
เครือข่ายเป็นยุทธวิธีในการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง เพ่ือสร้างความย่ังยืนให้ระบบเกษตร โดยเน้น
เกษตรพ่ึงตนเอง เกษตรอินทรีย์ และระบบเกษตรประณีต เพ่ือลดการใช้สารเคมีในผลผลิตการเกษตร 
ใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่าและประหยัดนํ้าที่มีแนวโน้มการขาดแคลนเพ่ิมขึ้น รวมท้ังเป็นการพัฒนาแบบค่อย
เป็นค่อยไป ที่เน้นพัฒนาศักยภาพคนร่วมไปด้วย จึงได้กําหนดมาตรการหลักที่สอดคล้องกับจุดเน้นการ
พัฒนา ดังน้ี 

7.11.2 มาตรการหลัก 
1) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา เพื่อการบริหาร

จัดการกลุ่มทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้มาตรการน้ี คือ พัฒนาศักยภาพ
ของคนในชุมชนเพ่ือให้เกิดการนําองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปปรับใช้กับวิถีชีวิต ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนเอง
เพ่ิมขึ้น และเกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และชุมชนมีการ
แบ่งปัน ช่วยเหลือ เก้ือกูล ตลอดจนชุมชนสามารถจัดการความขัดแย้งในชุมชนได้ 

2) สร้างความย่ังยืนของระบบเกษตรของพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิง เพ่ือเกิดความย่ังยืน
ของกิจกรรมด้านการเกษตร ลดปัญหาด้านการใช้สารเคมีที่สร้างปัญหาต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ลดต้นทุนการผลิต การลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้และนําไปสู่การ
ลดภาวะหน้ีสินจากภาคเกษตร โดยผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้มาตรการน้ี คือ ชุมชนสามารถพ่ึงพา
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ตนเองได้ด้านอาหาร มีความมั่นคงด้านอาหาร ชุมชนมีรายได้เพ่ิมจากภาคการเกษตร และนอกภาค
การเกษตร ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย และมีการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน
การเกษตรเพ่ือการใช้นํ้าน้อย ตลอดจนทรัพยากรดิน นํ้า ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับ
การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ 

3) เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของคนทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเป็นทุนใน
การพัฒนาชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพ่ือชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างศักยภาพและโอกาสเพ่ือการพ่ึงตนเอง
ด้านการศึกษาตลอดชีวิตของชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
จากการใช้มาตรการน้ี คือ มีผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น มีผู้อ่านออกเขียนได้เพ่ิมขึ้น ชุมชน
เข้าใจและใช้หลักคุณธรรมหรือหลักศาสนาในการดํารงชีวิต มีการจัดการองค์ความรู้เพ่ือนํามาปรับใช้
ในการถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชน มีเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชนเกิดขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยน 
แนวทางการพัฒนาร่วมกัน และมีศูนย์เรียนรู้เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดการองค์ความรู้เป็นเครือข่าย
ร่วมกัน 

4) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์และฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศลุ่มนํ้า โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้มาตรการน้ี คือ ชุมชนและ
ภาครัฐมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือลดการ
เสื่อมโทรมและการพังทลายของดิน ชุมชนลดการใช้สารเคมี รวมทั้งป่าเสื่อมโทรมและป่าต้นนํ้าลําธาร
ได้รับการฟ้ืนฟู 

 

7.12  จุดเน้นการพัฒนาและมาตรการหลักของพื้นที่สูงในลุ่มน้ําน่าน 
 

 จากสภาพปัญหาบนพื้นที่ลุ่มนํ้าน่าน (ข้อ 7.1)  มุ่งเน้นที่จะการแก้ไขปัญหาสําคัญที่ยังคงมีอยู่
ในพ้ืนที่สูงลุ่มนํ้าน่าน ได้แก่  พ้ืนที่ป่ามีสภาพเสื่อมโทรมจนกลายเป็นภูเขาหัวโล้น ระบบเกษตร      
ขาดความย่ังยืน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เสื่อมโทรม และปัญหา
หน้ีสิน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดมาตรการหลักและกลยุทธ์การพัฒนาเฉพาะในแผนบูรณาการฯ จึงได้
กําหนดจุดเน้นการพัฒนาพ้ืนที่สูงและมาตรการหลักในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน่าน ดังน้ี 

7.12.1 จุดเน้นการพัฒนา 
1) เน้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องอยู่ภายใต้ระบบ

การเกษตรที่ย่ังยืน 
2) เน้นเสริมสร้างศักยภาพของคนในการสร้างอาชีพนอกภาคการเกษตร เพ่ือให้

เกิดการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
3) เน้นการสร้างรายได้จากที่คนอยู่ร่วมกับป่าและรายได้จากอาชีพนอก         

ภาคเกษตร  
สรุปเน้นการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธวิธีเพ่ือให้

เกิดความเช่ือมโยงกับการพัฒนาศักยภาพของคน พร้อมทั้งให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้แก่ชุมชน เช่น การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่ว การ
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือดูแลป่า เป็นต้น จึงได้กําหนดมาตรการหลักที่สอดคล้องกับ
จุดเน้นการพัฒนา ดังน้ี 
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7.12.2  มาตรการหลัก    
1)  ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าจากการขยายพื้นที่เกษตรและกิจกรรมอื่นๆ และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ภาครัฐและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ในการป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา 
ป่าไม้ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้มาตรการน้ี คือ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าบริเวณแนวกันชน และไม่ขยายพ้ืนที่
เพ่ิมขึ้น อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน นํ้า ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์พันธ์ุพืช
และพันธ์ุสัตว์ท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างรายได้เพ่ิม
จากการปลูกป่า 

2) สร้างความย่ังยืนของระบบเกษตรของพื้นที่สูงในลุ่มน้ําน่าน เพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายของระบบการผลิต ร่วมกับการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพ่ือ
ลดการขยายพ้ืนที่ปลูกพืชเชิงเด่ียว การใช้สารเคมี และปัญหาหมอกควันจากการเผาพ้ืนที่ทางการ
เกษตร ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร       
ลดต้นทุนการผลิต การลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้และนําไปสู่การลดภาวะหน้ีสินจากภาคเกษตร โดยผลท่ี
คาดว่าจะได้รับจากการใช้มาตรการน้ี คือ เพ่ิมผลผลิตของพืชอาหารและแหล่งอาหารชุมชน ทําให้เกิด
การพ่ึงตนเองด้านอาหาร ระบบเกษตรท่ีหลากหลาย และระบบการผลิตของพืชเชิงเด่ียวที่มีความ
ย่ังยืน ลดการใช้สารเคมี การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ลดหมอกควันจากการไม่เผา ลดรายจ่ายและ
ต้นทุนการผลิต เพ่ือบรรเทาภาวะหน้ีสิน และลดปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกร 

3) เสริมสร้างศักยภาพของคนในการสร้างอาชีพนอกภาคเกษตร เพ่ือให้เกิดการ
พ่ึงพาตนเอง เพ่ือลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน โดยส่งเสริม
อาชีพนอกภาคการเกษตร ตามศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนท่ีเก้ือกูลต่อสิ่งแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรลุ่มนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้มาตรการน้ี คือ มี
อาชีพและงานนอกภาคเกษตรเพ่ิมมากขึ้น สร้างรายได้ และการพ่ึงตนเองมากข้ึน การพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ให้คนในชุมชน และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชน 

 

7.13  การวิเคราะห์พื้นที่นําร่องของแผนบูรณาการพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

7.13.1  พื้นที่นําร่องของแผนบูรณาการพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิง 
 การกําหนดพ้ืนที่นําร่องได้ใช้ผลการประเมินศักยภาพด้านกายภาพลุ่มนํ้าในบทท่ี 5 

ร่วมกับการวิเคราะห์ปัญหารายลุ่มนํ้าสาขา และโอกาสของแต่ละพ้ืนที่ โดยได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมาย  
นําร่องในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงมากบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง จากการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพลุ่มนํ้า พบว่า พ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าปิงมีความเสี่ยงมากใน 7 ลุ่มนํ้าสาขาจาก 20 
ลุ่มนํ้าสาขาทั้งหมด ได้แก่ นํ้าแม่แตง นํ้าแม่ริม นํ้าแม่งาน นํ้าแม่แจ่มตอนบน นํ้าแม่แจ่มตอนล่าง นํ้า
แม่กลาง และน้ําแม่ต่ืน ครอบคลุม 724 กลุ่มบ้าน จํานวนประชากร 114,130 คน (ร้อยละ 53 
ของประชากรบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง) รายละเอียดดังตารางที่ 7.3  

 สําหรับรายละเอียดของสภาพปัญหาของพ้ืนที่นําร่องของลุ่มนํ้าปิง มีดังน้ี 
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4. น้ําแม่แจ่ม
ตอนบน 3. น้ําแม่งาน

2. น้ําแม่ริม

1.น้ําแม่แตง

2. น้ําแม่ริม
     2.1 ขยายผลฯ ป่าแป๋

เส่ียงต่อการชะล้างพังทลายของดินสูง

1.น้ําแม่แตง
1.1 ขยายผลฯ 

ผาแตก
1.2 แก้ปัญหาฝิ่น

บ้านผาแดง

ขาดความรู้เพิ่มผลผลิตเกษตรด้าน
เศรษฐกิจ หนี้สนิ

ที่ดนิเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ

ยาเสพติดด้านสังคม

วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง

การศึกษาไม่ต่อเนื่อง

บุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือทํากินด้าน
ทรัพยากรฯ ใช้สารเคมีทางการเกษตรมาก

ขาดตลาดรองรับผลผลิตเม่ียงด้าน
เศรษฐกิจ ขาดความรู้เพ่ิมผลผลิตเกษตร

ตลาดรองรับผลผลิตการเกษตร

ขาดการสืบทอดวัฒนธรรมด้านสังคม

การศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ/คุณภาพ

ยาเสพติด

ปลูกพืชในพ้ืนที่ลาดชันมากด้าน
ทรัพยากรฯ ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและ

การเกษตร

กําหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าและการเกษตร
ไม่ชัดเจน

3. น้ําแม่งาน
     3.1 โครงการ

หลวงขุนวาง

ราคาผลผลิตตกต่ําด้าน
เศรษฐกิจ ศัตรูพืช

ตน้ทนุการผลิตด้านการเกษตรสูง

เคล่ือนย้ายแรงงานด้านสังคม

ดนิขาดความอุดมสมบูรณ์ด้าน
ทรัพยากรฯ

ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร

พื้นทีท่ํากินไม่เพียงพอ

4. น้ําแม่แจ่มตอนบน
     4.1 โครงการหลวงวัดจันทร์ แม่แฮ ปางอุ๋ง 

4.2 ขยายผลฯ แม่มะลอ
4.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ โป่งขาว สะมอจาล่าง

รายได้ต่อครัวเรือนต่ําด้าน
เศรษฐกิจ ขาดความรู้เพ่ิมผลผลิตเกษตร

ตลาดรองรับผลผลิตการเกษตร

ขาดการรวมกลุ่มด้านสังคม

ขาดโครงสร้างพ้ืนฐาน(ไฟฟ้า ถนน นํ้า)

ขัดแย้งเร่ืองพื้นที่ทํากนิกับภาครัฐ

เอกสารสิทธิ์ด้าน
ทรัพยากรฯ ขาดแหล่งกักเก็บน้ําเพ่ือการเกษตร

ขาดความรู้ด้านกฎหมายการกําหนด
พื้นที่ป่ากับพ้ืนที่ทํากนิ

3

 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 7.6 พ้ืนท่ีนําร่องลุ่มน้ําแม่แตง น้ําแม่ริม น้ําแม่งาน และน้ําแม่แจ่ม

ศัตรูพืชระบาด 

การระบาดของยาเสพติด 

ขาดตลาดรองรับผลผลิตการเกษตร

ขาดเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ทํากิน

ขาดตลาดรองรับผลผลิตการเกษตร

การระบาดของยาเสพติด 
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4. น้ําแม่งาน
3. น้ําแม่งาน

2. น้ําแม่ริม

1.น้ําแม่แตง

5. น้ําแม่กลาง
     5.1 โครงการหลวงอินทนนท์ หว้ยส้มป่อย

5.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ แอบใน
เส่ียงต่อการชะล้างพังทลายของดินสูง

6. น้ําแม่แจ่มตอนล่าง
     6.1 โครงการหลวงอินทนนท์ แม่ลาน้อย 

       แม่สะเรียง แม่โถ 
6.2 ขยายผลฯ ปางหินฝน
6.3 โครงการ “รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดนิ”
       ลุ่มน้ําปิงน้อย

ขาดการวางแผนการผลิตด้าน
เศรษฐกิจ รายได้ไม่พอรายจ่าย

ปลูกพืชเชิงเดี่ยว

ค่านิยมสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นด้านสังคม

ขาดโครงสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้า ถนน นํ้า)

ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม

การชะล้างพังทลายสูงด้าน
ทรัพยากรฯ สารเคมีด้านการเกษตรมาก

ขาดการอนุรักษด์นิและน้ํา

หนี้สินด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง

ขาดตลาดรองรับผลผลิตการเกษตร

เคล่ือนย้ายแรงงาน (ขาดแรงงานภาค
การเกษตร)

ด้านสังคม

ที่ทํากนิไม่เพียงพอด้าน
ทรัพยากรฯ

ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร

ซ่อมแซมถนน

5. น้ําแม่
กลาง6. น้ําแมแ่จ่ม

ตอนล่าง

7. น้ําแม่ตืน่
7.1 ขยายผลฯ สบโขง
7.2 แก้ปัญหาฝิน่บ้านขุนตืน่น้อย ห้วยแห้ง 

           แม่แฮหลวง เลอตอ
7.3 โครงการ “รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดนิ”
       ลุ่มน้ําแม่หาด

ขาดตลาดรองรับผลผลิตการเกษตรด้าน
เศรษฐกิจ รายได้ไม่พอรายจ่าย

หนี้สิน

ขาดโครงสร้างพ้ืนฐาน(ไฟฟ้า ถนน น้าํ)ด้านสังคม

ขาดโอกาสด้านการศึกษา

ปัญหาด้านสาธารณสุข

ขาดระบบการจัดการน้ําด้าน
ทรัพยากรฯ ดนิถล่ม / สไลดใ์นพืน้ที่การเกษตร

7. นํ้าแม่ต่ืน

3

 
 
 

7.13.2  พื้นที่นําร่องของแผนบูรณาการพื้นที่สูงในลุ่มน้ําน่าน 

การกําหนดพ้ืนที่นําร่องได้ใช้ผลการประเมินศักยภาพด้านกายภาพลุ่มนํ้าในบทท่ี 5 
ร่วมกับการวิเคราะห์ปัญหารายลุ่มนํ้าสาขา และโอกาสของแต่ละพ้ืนที่ โดยได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมาย   
นําร่องในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงมากบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน จากการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพลุ่มนํ้า พบว่า พ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าน่านมีความเสี่ยงมาก ใน 8 ลุ่มนํ้าสาขา จาก 16 
ลุ่มนํ้าสาขาทั้งหมด ได้แก่ นํ้าน่านตอนบน ห้วยนํ้ายาว (1) นํ้าสา นํ้าว้า นํ้าวังทอง นํ้าภาค นํ้าแหง 
และน้ํายาว (2) ครอบคลุม 221 กลุ่มบ้าน จํานวนประชากร 59,444 คน (ร้อยละ 82 ของ
ประชากรบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน) รายละเอียดดังตารางที่ 7.3 

 
 
 

 

 

แผนภาพท่ี 7.7 พ้ืนท่ีนําร่องลุ่มน้ําแม่กลาง น้ําแม่แจ่มตอนล่าง และน้ําแม่ต่ืน 

การคามนาคมไม่สะดวก
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1.น้ําน่านตอนบน
1.1 ขยายผลฯ ปางยาง
1.2 โครงการ “รักษ์น้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดนิ” สะจุก
1.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ สะไลหลวง แจรงหลวง

รายได้น้อยและภาวะหนี้สินด้าน
เศรษฐกิจ โรคระบาดในสัตว์ปีก

โรคและแมลงในข้าว

ทุรกันดารด้านสังคม

การศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ/คุณภาพ

ขาดการสนับสนนุทนุการศึกษาให้
เพียงพอ

ดนิขาดความอุดมสมบูรณ์ด้าน
ทรัพยากรฯ

ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร

พื้นที่ลาดชัน

ราคาปัจจัยการผลิตสูง

1.น้ําน่านตอนบน2.ห้วยน้ํายาว (1)
2.1 ขยายผลฯ น้ําแป่ง วังไผ่ ถ้ําเวียงแก

ขาดเงินทนุด้าน
เศรษฐกิจ หนี้สิน

ขาดความรู้ด้านการแปรรูปผลิต
การเกษตร

ปัญหาขยะภายในชุมชนด้านสังคม

เส่ียงต่อสารเคมีด้านการเกษตร

การคมนาคมในแปลงเกษตรไม่สะดวก

ดนิขาดความอุดมสมบูรณ์ด้าน
ทรัพยากรฯ ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและ

การเกษตร

กําหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าและการเกษตรไม่
ชัดเจน

2.ห้วย
น้ํายาว 
(1)

(2)
2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 7.8 พ้ืนท่ีนําร่องลุ่มน้ําน่านตอนบน และห้วยน้ํายาว (1) 

ขาดความรู้ด้านแปรรูปผลิตผลการเกษตร 
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3.น้ําว้า
3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ หนองน่าน

ข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคด้าน
เศรษฐกิจ

รายได้น้อย

ไม่รู้หนังสือด้านสังคม

ขาดสุขอนามัย

พ้ืนทีท่ํากินไม่เพียงพอเนื่องจากสภาพ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ลาดชัน

ด้าน
ทรัพยากรฯ

ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร

1.น้ําน่านตอนบน2.ห้วย
นํ้ายาว 
(1)

3.น้ําว้า

4.น้ําสา
4.1 นอกพ้ืนทีโ่ครงการบ้านบ่อหอย ภักดีธรรม

ผลผลิตการเกษตรตกต่ําด้านเศรษฐกิจ

ผลผลิตการเกษตรขาดคุณภาพ

ปัจจัยการผลิตสูง

ขาดการซ่อมแซมถนนด้านสังคม

ดนิขาดความอุดมสมบูรณ์ด้าน
ทรัพยากรฯ ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ที่ดินไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ

โรคและศตัรูพืช

4.น้ําสา

5.น้ําภาค
5.1 โครงการ “รักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดนิ” 
       ลุ่มน้ําภาค

ผลผลิตการเกษตรตกต่ําด้าน
เศรษฐกิจ

ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง

การเคล่ือนย้ายแรงงานด้านสังคม

ดนิขาดความอุดมสมบูรณ์ด้าน
ทรัพยากรฯ ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและ

การเกษตร

ที่ดินไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ

ขาดตลาดรองรับผลผลิต

ขาดการส่งเสริมอาชีพ

6.น้ําวังทอง
6.1 นอกโครงการ พื้นที่จ.พิษณุโลก (นครไทย)
6.2 นอกโครงการ พื้นที่จ.เพชรบูรณ์ (เขาค้อ)

ยากจน

ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง

ด้านเศรษฐกิจ

ยาเสพติดด้านสังคม

บุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือเป็นพ้ืนที่ทํากินด้าน
ทรัพยากรฯ ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและการเกษตร

กําหนดขอบเขตพื้นที่ป่าและการเกษตรไม่
ชัดเจน

ปลูกพืชเชิงเดี่ยวทําให้เส่ียงต่อรายได้

ไม่มีสัญชาติ

การอพยพเคล่ือนย้ายแรงงาน

5.น้ําภาค

6.น้ําวังทอง

(2)
2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แผนภาพท่ี 7.9 พ้ืนท่ีนําร่องลุ่มน้ําว้า น้ําสา น้ําภาคและน้ําวังทอง 

การระบาดของโรคและศัตรูพืช 

การระบาดของยาเสพติด 
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1.น้ําน่านตอนบน2.ห้วย
น้ํายาว 
(1)

3.น้ําว้า
4.น้ําสา

7.น้ําแหง
7.1 ขยายผลฯ น้ําแขว่ง น้ําเคิม ขุนสถาน

รายได้ไม่พอรายจ่าย

โรคปศุสัตว์

ด้านเศรษฐกิจ

คุณภาพน้ําไม่ดีด้านสังคม

พ้ืนที่ลาดชัน สภาพดินแข็ง กระด่าง 
เป็นกรด

ด้าน
ทรัพยากรฯ

ขาดการอนุรักษ์พืชและสัตว์ท้องถิน่

พ้ืนที่การเกษตรจํากัด

ขาดความรู้ในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร

ปัญหาขยะ

ขาดการส่งเสริมอาชีพ

5.น้ําภาค

6.น้ําวังทอง

8.น้ํายาว (2)
8.1 ขยายผลฯ โป่งคํา แม่จริม

ขาดความรู้และทักษะในด้านการเกษตรด้านเศรษฐกิจ

เส่ียงต่อสารเคมีตกค้างด้านสังคม

พ้ืนที่ลาดชันด้าน
ทรัพยากรฯ

ใช้สารเคมีทางการเกษตรมาก

ขาดการอนุรักษ์ดิน

ปลูกพืชเชิงเดี่ยวทําให้เส่ียงต่อรายได้

ขาดการสืบทอดวัฒนธรรม7.น้ําแหง

8.น้ํายาว (2)

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 7.10 พ้ืนท่ีนําร่องลุ่มน้ําแหง  และน้ํายาว (2) 

การระบาดของโรคปศุสัตว์ 

พ้ืนที่ลาดชัน สภาพดินแข็งแรง กระด้าง      
เป็นกรด 

พ้ืนท่ีลาดชัน สภาพดินแข็งแรง กระด้าง เป็นกรด 
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ตารางที่  7.3  สรปุจํานวนพืน้ที่มีความเสี่ยงมากบนพืน้ที่สงูของลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ํานา่น 
ลุ่มนํ้า 
พ้ืนท่ีสูง 

 

จํานวนลุ่ม
นํ้าสาขาบน
พ้ืนท่ีสูง
ท้ังหมด 
(ลุ่มนํ้า) 

จํานวนลุ่มนํ้า
สาขาท่ีมีดัชนี
ความเสี่ยงมาก 

(ลุ่มนํ้า) 

ลุ่มนํ้าสาขาที่
เสี่ยง 

กลุ่มบ้าน
ในพ้ืนท่ี
เสี่ยง 

(กลุ่มบ้าน) 

ประชากร
รวมในพื้นท่ี
เสี่ยง (คน) 

ประชากร
รวมทั้งลุ่ม

นํ้า 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละจาก
ประชากร

รวม 

ปิง 20 7 
 

น้ําแม่แตง  
น้ําแม่ริม  
น้ําแม่งาน 
น้ําแม่แจ่มตอนบน  
น้ําแม่แจ่มตอนล่าง 
น้ําแม่กลาง 
น้ําแม่ต่ืน  

724 114,130 218,377 52.26 

น่าน 16 8 น้ําน่านตอนบน 
ห้วยน้ํายาว (1)  
น้ําสา  
น้ําว้า  
น้ําวังทอง  
น้ําภาค  
น้ําแหง  
น้ํายาว (2) 

221 59,444 73,072 81.35 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ 
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บทที่ 8 

แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้าํปิง 

การพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงมีความสําคัญต่อระบบนิเวศลุ่มนํ้า เน่ืองจากการพัฒนาพื้นที่สูง
ในลุ่มนํ้าปิงที่ผ่านมามีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าไปดําเนินงานมากมาย โดยเน้นการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานเป็นหลัก ซึ่งขาดการเช่ือมโยงการดําเนินงานระหว่างหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิด
ความซ้ําซ้อนในการดําเนินงานและสามารถดําเนินงานร่วมกันได้ ทั้งน้ี ชุมชนบนพื้นที่สูงยังขาดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ทําให้การแก้ไขปัญหาในบาง
พ้ืนที่ยังไม่ประสบผลสําเร็จ จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้จัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง 
โดยน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดําริของโครงการบนพ้ืนที่สูง และเน้น
ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เก่ียวข้อง และมีทิศทางการพัฒนาของร่าง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) รวมทั้งความต้องการของชุมชน โดยมีรายละเอียดของ
แผนบูรณาการ ดังน้ี 

8.1 กรอบแนวคดิการพฒันาของแผนบรูณาการ 

1) น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการบริหารจัดการลุ่มนํ้าและความเช่ือมโยงใน
ระดับลุ่มนํ้าเป็นฐานในการพัฒนาพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 

2) สร้างความสมดุลในระดับชุมชนลุ่มนํ้า ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยกิจกรรมที่ดําเนินการโดยชุมชน และกิจกรรมดําเนินการโดยภาครัฐ   

3) เสริมสร้างความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และกลุ่ม
องค์กรชุมชนในลักษณะหุ้นส่วนพัฒนา เพ่ือการร่วมบูรณาการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน 
โดยมีภาครัฐร่วมมือกันเก้ือหนุนและผลักดันการพัฒนาอย่างเหมาะสม บนฐานกระบวนการ
ทางสังคมและกระบวนการสร้างจิตสํานึกร่วมกับชุมชน 

8.2 วัตถุประสงคก์ารพฒันา 

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 

2) เพ่ือสร้างดุลยการพัฒนาในระดับลุ่มนํ้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน  

3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการ ระหว่างชุมชนบนพ้ืนที่สูง หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ในรูปเครือข่ายต้นนํ้า กลางนํ้าและ ปลายน้ํา ให้เกิดการขับเคล่ือนและเกิดการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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8.3  วิสัยทัศน์ของแผนบูรณาการ 

 ชุมชนที่มีคุณภาพ บนฐานความรู้ที่เหมาะสมของเครือข่ายบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลและความย่ังยืนของทรัพยากรลุ่มนํ้า 

8.4 เป้าหมายของการพฒันา 

1) ชุมชนบนพ้ืนที่สูงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรลุ่มนํ้าและการจัดการ
ที่ดินอย่างย่ังยืน 

2) ชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดีขึ้น และดําเนินชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) มีการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มนํ้าปิง เพ่ือให้เกิด
เสถียรภาพและสามารถรองรับการใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ืองจากชุมชนบนพ้ืนที่สูง เพ่ือนําไปสู่
การดํารงชีพที่เหมาะสมและย่ังยืน 

4) มีการบูรณาการระหว่างชุมชนบนพ้ืนที่สูง หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในรูปเครือข่ายต้นนํ้า 
กลางนํ้าและปลายนํ้า ให้สอดรับกับสภาพภูมิสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่กระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง 
 

8.5  ภาพรวมกลยุทธ์การพฒันาของแผนบรูณาการบนพืน้ทีสู่งของลุ่มน้าํปงิ 

 เน้นการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในระดับลุ่มนํ้า (ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า) เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การสร้างเครือข่ายเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง เช่น การลดการใช้สารเคมีในผลผลิตการเกษตร การบริหาร
จัดการนํ้า การสร้างหุ้นส่วนในการสร้างแหล่งอาหารชุมชน เป็นต้น 
8.6  ตัวชี้วัดการพฒันาของแผนบรูณาการบนพืน้ทีสู่งของลุม่น้ําปิง 

 การจัดแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงในครั้งน้ี มุ่งสร้างความสมดุลในระดับลุ่มนํ้า ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน และสอดรับกับจุดเน้นการ
พัฒนาของแผนบูรณาการ โดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี 

ตารางท่ี 8.1 ตัวชี้วัดการพัฒนาของแผนบูรณาการบนพ้ืนท่ีสูงของลุ่มน้ําปิงในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 

ตัวชี้วัด ระยะส้ัน ระยะปานกลาง ระยะยาว baseline data 
  

1. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
1.1 สัดส่วนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของพื้นที่เป้าหมายได้รับ

การฟื้นฟูให้มีสภาพสมบูรณ์ เพิ่มข้ึน  (K1.1) 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ  20 
(1,360 ไร่) 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ  40 
(2,720 ไร่) 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ  60 
(4,080 ไร่) 

พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 
6,800 ไร ่

เงื่อนไข ต้องดําเนินงานควบคู่ไปกับการกําหนดเขต
การใช้ที่ดินและตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธ์ิทํากิน 

1.2 ปริมาณสารเคมีในน้ําลดลงโดยผ่านมาตรฐานคุณภาพ
น้ําผิวดิน (ประเภทที่ 3) ของพื้นที่เป้าหมาย (24 แห่ง) 
(K1.2) 

12 แห่ง 
(ร้อยละ 50 
ของพื้นที่
เป้าหมาย) 

18 แห่ง 
(ร้อยละ 75 ของ
พื้นที่เป้าหมาย) 

24 แห่ง 
(ร้อยละ 100 ของ
พื้นที่เป้าหมาย) 

8 แห่ง (ร้อยละ 30 ของ
พื้นที่เป้าหมาย) 
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ตัวชี้วัด ระยะส้ัน ระยะปานกลาง ระยะยาว baseline data 
  

1.3 กระบวนการมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายดูแลทรัพยากร
โดยประเมินจากกระบวนการ PDCA (ประเมินการ
ดําเนินงานของแผน)  ประกอบด้วย  (K1.3) 
1)  แผนบูรณาการร่วมกันของเครือข่าย (P) 
2)  ปฏิบัติตามแผน (D) 
3)  ประเมินผลการทํางาน (C)  
4)  การวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนําไปสู่แผนข้ัน 
     ต่อไป (A) 

 

ร้อยละ 30 ของ
ความสําเร็จตาม
การดําเนินงาน 

ร้อยละ 50 ของ
ความสําเร็จตาม
การดําเนินงาน 

ร้อยละ 80 ของ
ความสําเร็จตาม
การดําเนินงาน 

 - 

2.ความยั่งยืนของระบบเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง         
2.1 มีแหล่งอาหารชุมชน ของพื้นที่เป้าหมาย  

(24 แห่ง) (K2.1) 
20 แห่ง 

(ร้อยละ 80 
ของพื้นที่
เป้าหมาย) 

22 แห่ง 
(ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย) 

 

24 แห่ง 
(ร้อยละ 100 

ของพื้นที่
เป้าหมาย) 

15 แห่ง 
(ร้อยละ 60 ของพื้นที่

เป้าหมาย) 

2.2 เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรลดลง (24 แห่ง) (K2.1) 

18 แห่ง 
(ร้อยละ 70 
ของพื้นที่
เป้าหมาย) 

20 แห่ง 
(ร้อยละ 80 ของ
พื้นที่เป้าหมาย) 

24 แห่ง 
(ร้อยละ 100 

ของพื้นที่
เป้าหมาย) 

13 แห่ง 
(ร้อยละ 50 ของพื้นที่

เป้าหมาย) 

3. การสร้างอาชีพนอกภาคเกษตร เพ่ือให้เกิดการพ่ึงพา
ตนเอง  

        

3.1 รายได้ของครัวเรือนจากอาชีพนอกภาคเกษตรในพื้นที่
เป้าหมายเพิ่มข้ึน (K3.1) 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 50 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 60 

50,580 บาท/ครัวเรือน/
ปี 

4.พัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม         
4.1 มีกระบวนการเรียนรู้ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ 
      องค์ความรู้สมัยใหม่  (K4.1) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 30 
(20 กลุ่มมี

กระบวนการเรียนรู้) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 60 
(50 กลุ่มมี

กระบวนการเรียนรู้) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 90 
(80 กลุ่มมี

กระบวนการเรียนรู้) 

90 กลุ่ม ยังไม่ได้ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ 

5. การเข้าถึงบริการจากภาครัฐ         
5.1  สัดส่วนของสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์ 
       มาตรฐาน (24 แห่ง) (K5.1) 

18 แห่ง 
(ร้อยละ 70 
ของพื้นที่
เป้าหมาย) 

20 แห่ง 
(ร้อยละ 80 ของ
พื้นที่เป้าหมาย) 

24 แห่ง 
(ร้อยละ 100 

ของพื้นที่
เป้าหมาย) 

16 แห่ง 

ที่มา : จากการทบทวนข้อมูลพื้นที่ตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดที่มีความเส่ียงมาก 24 แห่ง พ.ศ.2553 

 

8.7   สรุปแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิง  
แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 19 กลยุทธ์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพของคน และชุมชนบนพื้นที่สูงระดับลุ่มน้ํา ให้
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น  มีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ต่างๆ และเกิดการ
พ่ึงพาตนเองทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพของคน โดยอาศัยองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับ
ใช้ร่วมกับองค์ความรู้ที่เหมาะสมและสร้างความคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
เป็นทุนของชุมชนในการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และ
กระบวนการด้านสังคม เพ่ือสร้างความมั่นคงของสังคม รายได้และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที่ 3  สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความเป็นไทยเพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของการดูแล
ทรัพยากรร่วมกัน 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน เพ่ือชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 5  สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทุกชนเผ่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหาร และความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ  
บนฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยเน้นความคุ้มค่าและความย่ังยืนของการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรลุ่มน้ํา มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีความมั่นคงด้านอาหาร มีรายได้ที่เพียงพอ
และเท่าเทียมกัน ที่สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนฐานความรู้ที่เหมาะสม และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการบูรณาการงานวิจัยและการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมอย่าง
ต่อเน่ือง ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างศักยภาพการตลาดด้วยการรวมกลุ่มและพัฒนาระบบตลาดชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับความ

หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนสามารถปรับตัวได้
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบริบทของโลก 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างชุมชนในระดับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อยบนพ้ืนที่สูงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
สําคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเป็นแหล่งอาหาร ยา สมุนไพร
ของชุมชน และเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน โดย
การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับใช้ร่วมกับ 
องค์ความรู้ด้านวิชาการที่เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 5  เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพของชุมชนทั้งใน
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ตามศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการ
ของชุมชนท่ีเก้ือกูลต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรลุ่มนํ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนเพื่อเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา  มีเป้าประสงค์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่าย
ภาคประชาสังคมที่ขยายผลองค์ความรู้ที่เหมาะสม ในการจัดการความรู้และนําไปปฏิบัติได้สมดุลทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในสองลักษณะทั้งเครือข่ายภาคประชาชนและ
เครือข่ายภาคประชาสังคม เพ่ือเช่ือมโยงระดับชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัดและ
ระดับลุ่มนํ้า 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการความรู้ในรูปแบบเครือข่าย ด้านเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ํา เพื่อสามารถเอ้ืออํานวยให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าได้อย่าง
ย่ังยืน มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า และป่าไม้บนพ้ืนที่สูง ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและย่ังยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 
ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน บน
ฐานการใช้ประโยชน์และฟื้นฟูอย่างเหมาะสมตามศักยภาพและขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศลุ่มนํ้า 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในระดับชุมชนต้นนํ้า กลางนํ้า และ
ปลายนํ้า ร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการบูรณาการระหว่างชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
รูปแบบเครือข่ายลุ่มน้ํา มีเป้าประสงค์เพ่ือให้มีการบริหารจัดการบนพ้ืนที่สูงมีการบูรณาการทุกภาคส่วน  
และมีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการกํากับดูแลตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความสมดุลการบูรณาการให้เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดําเนินการโดยชุมชน
และกิจกรรมดําเนินการโดยภาครัฐเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของแผนอย่างมีส่วน
ร่วม 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือของหน่วยงานท่ีมีอยู่แล้วเพ่ือความ
ต่อเน่ืองในการบูรณาการแผนและกิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายลุ่มนํ้า 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างมาตรการและแนวทางปรับปรุงที่เก่ียวข้องกับข้อกฎหมาย / 
ระเบียบชุมชนท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่สูงระดับลุ่มนํ้า โดยกระบวนการ
ทางสังคม กฎหมายและระเบียบทางสังคมที่เหมาะสมอย่างมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มนํ้า ทั้งองค์ความรู้ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพ่ือใช้ตัดสินใจวางแผนพัฒนาที่สามารถเช่ือมโยงได้กับระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ (IT) 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและบํารุงรักษาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมให้กับ
ชุมชนในระดับลุ่มนํ้า และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

แผนบูรณการพัฒนาพ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าปิงได้กําหนดให้สอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของ
พ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง ซึ่งมีมาตรการระยะต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และกระตุ้น
ให้กิจกรรมที่มีอยู่เดิมในระดับชุมชนลุ่มนํ้าที่ดําเนินการโดยชุมชน และกิจกรรมดําเนินการโดยภาครัฐ 
ให้เกิดความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้เกิดการบูรณาการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ แผนงานและโครงการหลัก ดังน้ี 
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กรอบยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการของแผนบรูณาการพฒันาพืน้ทีส่งูในลุ่มน้ําปงิ 
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 

1. เสริมสร้างศักยภาพของคน และชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง
ระดับลุ่มน้ํา ให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1.1 พัฒนาศักยภาพของคน โดยอาศัยองค์ความรู้
หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ปรับใช้ ร่วมกับองค์
ความรู้ท่ีเหมาะสมและสร้างความคิดอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือเป็นทุนของชุมชนในการพัฒนา 

1) แผนงานสร้างศักยภาพชุมชนในการปรับใช ้ 
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นทุน
ในการพัฒนาชุมชน 
1.1) โครงการจัดการความรู้แบบบูรณาการระหว่าง

ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับองค์ความรู้สมัยใหม่ 
1.2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและปราชญ์

ชาวบ้าน 
1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการ

บริหารจัดการกลุ่ม และกระบวนการด้านสังคม 
เพ่ือสร้างความม่ันคงของสังคม รายได้และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน  
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และกระบวนการด้าน
สังคม เพ่ือสร้างความมั่นคงของสังคม รายได้และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.1) โครงการเสริมสร้างกลไกการบริหารจัดกลุ่ม 
2.2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่าย

ชุมชน และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
2.3) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน 
2.4) โครงการป้องกันและป้องปรามการปลูกพืชเสพติด 
2.5) โครงการเสริมสร้างความม่ันคงตามแนวชายแดน 

และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
1.3 สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความเป็นไทยเพื่อ

ตระหนักถึงคุณค่าของการดูแลทรัพยากร
ร่วมกัน 

3) แผนงานสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความเป็นคน
ไทยเพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของการดูแลทรัพยากร
ร่วมกัน 
3.1) โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนในการ

เสริมสร้างจิตสํานึกการเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ 
3.2) โครงการปลูกฝังค่านิยมการดํารงชีวิตแบบ

พอเพียง การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสมุนไพร 

 

1.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในระดับครัวเรือน
และระดับชุมชน เพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) แผนงานพัฒนาด้านสังคมให้เข้าถึงบริการจาก
ภาครัฐ  
4.1) โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสังคม และ

ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ  
5) แผนงานเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน 

5.1) โครงการส่งเสริมบริการ เสริมสร้าง
หลักประกันสุขภาพและสร้างเครือข่าย 
สุขภาพ 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 
5.2) โครงการส่งเสริมการดูแลด้านสุขอนามัยแบบ

องค์รวม 
6) แผน ง าน พัฒน า ศั ก ยภ าพแล ะ โ อ ก า ส เ พ่ื อ  

การพ่ึงตนเองด้านการศึกษาตลอดชีวิตของชุมชน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชน 
6.2) โครงการสนับสนุนกองทุนการศึกษา 

1.5 สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอัน
ดีงามของทุกชนเผ่า 

 

7) แผนงานสร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี  
อันดีงามของทุกชนเผ่า 
7.1) โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจสืบสาน  

วัฒนธรรม และประเพณีให้คงอยู่อย่างม่ันคง 
7.2) โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์คุณค่า

ของระบบเครือญาติและเครือข่ายในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหาร และ
ความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ บนฐานความรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

1.1 เสริมสร้างศักยภาพการตลาดด้วยการรวมกลุ่ม
และพัฒนาระบบตลาดชุมชน 

1) แผนงานพัฒนาระบบตลาดของชุมชนเพ่ือส่งเสริม
การผลิตและการค้าภายในพ้ืนท่ี รวมทั้งพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านการตลาด 
1.1) โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านการตลาดของ

ชุมชนและเครือข่ายชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
1.2) โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มด้านการตลาด 

การบริหารจัดการกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ี รวมท้ังครือข่ายผู้ผลิต
และเครือข่ายการตลาดในระดับลุ่มน้ํา 

1.3) โครงการเสริมความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่การ
ผลิต และการตลาด ของวิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ี และเครือข่าย  

1.2 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการท่ี
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับความหลากหลายทาง
ชี วภาพและภู มิปัญญาท้อง ถ่ินและชุมชน
สามารถปรับตัวได้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและบริบทของโลก 

2) แผนงานวิจัยและพัฒนาเชิงนโยบายเพ่ือปรับตัวต่อ
สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
ของภูมิภาค 
2.1) โครงการวิจัยด้านการปรับตัวในระดับเครือข่าย

ชุมชนเพ่ือพ่ึงตนเอง ด้านอาหาร น้ํา และการ
ผลิตภายใต้สภาพการค้าเสรีในภูมิภาค 

2.2) โครงการวิ จั ย เชิ งนโยบายด้านการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่การผลิตของสินค้าสําคัญ
บนพ้ืนท่ีสูง 

3) แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านความม่ันคงอาหาร
และเพ่ิมมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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3.1) โครงการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลิ ต พืช  สั ต ว์  และประมงภายใ ต้สั งคม
ป ร ะ ช า คม เ ศ รษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น  ( ASEAN 
Economic Community : AEC)  

3.2) โครงการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช สัตว์ และประมงภายใต้ข้อจํากัด
เกษตรน้ําฝน 

3.3) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมี 
ส่วนร่วมในการเพ่ิมผลผลิตข้าวไร่และข้าว 
นาดํา 

3.4) โครงการวิจัยฟ้ืนฟู และอนุรักษ์แหล่งอาหาร
และความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น   
ด้านสมุนไพร อาหารท้องถ่ิน  เป็นต้น 

3.5) โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการ (operating 
system) การเกษตร บนพ้ืนท่ีสูงโดยคํานึงถึง
ข้อจํากัด ด้านท่ีดิน แรงงาน และความต้องการ
เพ่ือบริโภคและการตลาด 

1.3 เสริมสร้างชุมชนในระดับพ้ืนท่ีลุ่มน้ําย่อยบน
พ้ืนท่ีสูงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสําคัญด้านความ
หลากหลายด้านชีวภาพ เพ่ือเป็นแหล่งอาหาร 
ยา สมุนไพรของชุมชน และเป็นประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

4) แผนงานเสริมสร้างชุมชนในระดับพ้ืนท่ีลุ่มน้ําย่อย
บนพ้ืนท่ีสูงให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําคัญและเป็น
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
4.1) โครงการการจัดการความรู้ด้านแหล่งอาหาร 

ยา สมุนไพรของชุมชน 
4.2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วย

กระบวนการพัฒนา และการสร้างปราชญ์
ชาวบ้าน 

4.3) โครงการพัฒนาคู่มือ / หลักสูตรองค์ความรู้
แหล่งอาหาร ยา สมุนไพรของชุมชนเพ่ือการ
ใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสม 

1.4 เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารในระดับ
ครัวเรือนและระดับชุมชน  โดยการใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปรับใช้
ร่วมกับองค์ความรู้ด้านวิชาการท่ีเหมาะสม 

5) แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับ
ครัวเรือนและระดับชุมชน 
5.1) โครงการส่งเสริมการผลิตแบบผสมผสานเชิง

อนุรักษ์บนพ้ืนท่ีสูงด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
และประมงท่ีเหมาะสมต่อบริบทชุมชน เพ่ือ
พ่ึงตนเองด้านอาหาร  

5.2) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืช สัตว์ และประมง จากแหล่งพันธุกรรมใน
ท้องถ่ิน  

5.3) โครงการสร้ า ง หุ้นส่ วนระ ดับชุมชนและ
เครือข่ายลุ่มน้ําเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้าน
อาหาร 
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1.5 เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ โดยการ

ส่งเสริมอาชีพของชุมชนท่ีท้ังในภาคเกษตรและ
นอกภาคเกษตรตามศักยภาพของพ้ืนท่ีและ
ความต้องการของชุมชนท่ีเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรลุ่มน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) แผนงานส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรและสร้าง
รายได้ตามแนวทางโครงการหลวง/โครงการ
พระราชดําริ 
6.1) โครงการเพิ่มประสิท ธิภาพการผลิต ท่ี ไ ด้

มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
6.2) โครงการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อ

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เช่น กาแฟ เป็นต้น 
6.3) โค ร งกา รส่ ง เ ส ริ มและ ถ่ ายทอดความ รู้

เทคโนโลยีการผลิตพืชและเลี้ ยงสัต ว์ ท่ี มี
ศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน 

6.4) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม
กับสภาพภูมิสังคมอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน 
เช่น เกษตรประณีต  การผลิตพืชในระบบ
โรงเรือน เป็นต้น 

7) แผนงานส่ ง เสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร  
ตามศักยภาพของพ้ืนท่ีและความต้องการของ
ชุมชนท่ีเก้ือกูลต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรลุ่ม
น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.1) โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างมูลค่าเพ่ิม

สินค้า เช่น การแปรรูปอาหาร หัตถกรรม
ท้องถ่ิน เป็นต้น 

7.2) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน บนฐาน
ความย่ังยืนของทรัพยากรท่ีเหมาะสม 

7.3) โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนอกภาคเกษตร
ตามความต้องการของชุมชน 

8) แผนงานส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
ม่ันคงด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
8.1) โครงการสร้างภาคีระหว่างชุมชน  และภาคเอกชน

เพ่ือความร่วมมือให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรได้
อย่างย่ังยืน เช่น โครงการ CSR (corporate social 
responsibility) เป็นต้น 

8.2) โครงการสร้างความร่วมมือด้านการตลาดระหว่าง
เครือข่ายวิสาหกิจสังคมกับวิสาหกิจชุมชนพร้อม
กั บการอนุ รั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
ชุมชนเพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา 

 

1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในสองลักษณะท้ัง
เ ค รื อ ข่ า ยภาคประช าชนและ เค รื อ ข่ า ย  
ภาคประชาสังคม เพ่ือเชื่อมโยงระดับชุมชน 
ตําบล อําเภอ จังหวัดและระดับลุ่มน้ํา 

1) แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน
เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา 
1.1) โครงการสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้และ

เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ในระดับชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัดและระดับ 
ลุ่มน้ํา 

1.2) โ คร งการ พัฒนาระบบการ ติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการความรู้ในรูปแบบ 
เครือข่าย ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) แผนงานการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และ
เ ค รื อ ข่ า ย เ พ่ื อ สนั บ สนุ น ก า ร พัฒนา สั ง ค ม
ฐานความรู้ 
2.1) โครงการสนับสนุนการนําองค์ความรู้หรือ

ต้นแบบท่ีดีของโครงการพัฒนาบนพ้ืนท่ีสูง ไป
ขยายผลในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ 

2.2) โครงการพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมต่อการจัดการความรู้ของชุมชนใน
ระดับลุ่มน้ํา 

2.3) โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ และพัฒนาระบบ
เครือข่ายสารสนเทศอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
แก้ปัญหาระบบเกษตรขาดความย่ังยืนใน 
ลุ่มน้ําปิง 

3) แผนงานการเสริมสร้างการจัดการความรู้ให้เกิด
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับเครือข่าย
ลุ่มน้ํา 
3.1) โครงการเสริมสร้างกระบวนการจัดการองค์

ความรู้ของชุมชนและจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ชุมใน
ระดับลุ่มน้ําย่อย 

3.2) โครงการเสริมสร้าง ฟ้ืนฟู และต่อยอดแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนด้านความหลากหลายด้าน
ชีวภาพ เพ่ือเป็นแหล่งอาหาร ยา สมุนไพร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ลุ่มน้ํา เพ่ือสามารถเอ้ืออํานวยให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าได้
อย่างย่ังยืน 

 

1.1 พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน บนฐานการใช้ประโยชน์
และฟื้นฟูอย่างเหมาะสมตามศักยภาพและ  
ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ  
ลุ่มน้ํา 

1) แผนงานการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดิน น้ํา ป่าไม้ และ
ระบบนิเวศลุ่มน้ํา รวมทั้งการป้องกันไฟป่า โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
1.1) โครงการฟ้ืนฟูและอนุ รักษ์ป่าต้นน้ํา ฟ้ืนฟู

แหล่งน้ํา และพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม  
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1.2) โครงการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา   
1.3) โครงการการฟ้ืนฟูเพ่ือคืนสภาพป่าไม้และ

ปรับปรุงให้เป็นแหล่งซับน้ําธรรมชาติของ
ชุมชน (ธนาคารน้ํา / water bank) 

2) แผนงานพัฒนาแหล่งน้ํา ตามความเหมาะสมและ
การบริหารจัดการน้ําบนพ้ืนท่ีสูง 
2.1) โครงการสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก ฝายต้นน้ํา 

ลําธาร   
2.2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาภูเขา 

เพ่ือปรับปรุงระบบประปาภูเขาให้ส่งน้ําได้
อย่างท่ัวถึง 

3) แผนงานเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพ่ือการบริหารจัดทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3.1) โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการลด

การใช้สารเคมีในระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล่ําปลี เป็นต้น 

3.2) โครงการเพ่ิมศักยภาพของเยาวชนในการเฝ้าระวัง
การใช้สารเคมีและมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม 

1.2 เสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของ  
ผู้มีส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อม ในระดับ
ชุมชนต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ร่วมกับ
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

4) แผนงานสร้างแรงจูงใจการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ   
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
4.1) โครงการการปลกูป่าและการฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ด้วยเงื่อนไข
สมัยใหม่ เช่น CSR  PES เป็นต้น  

4.2) โครงการรณรงคก์ระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน และผู้บริโภค ในการส่งเสริม
กระบวนการผลิต และบริโภคเชิงอนุรักษ์บน
พ้ืนท่ีสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างการบูรณาการระหว่างชุมชน
และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบเครือข่ายลุ่มน้ํา 

 

1.1 สร้างความสมดุลการบูรณาการให้เกิดข้ึนจาก
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยชุมชนและกิจกรรม
ดําเนินการโดยภาครัฐเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของ
แผนอย่างมีส่วนร่วม 

 

1) แผนงานความสมดุลการบูรณาการให้เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยชุมชนและกิจกรรม
ดําเนินการโดยภาครัฐ 
1.1) โครงการสนับสนนุการจัดทําแผนชุมชนอย่าง

บูรณาการ 
1.2) โครงการเสริมสร้างเคร่ืองมือการเรียนรู้ร่วมกัน

ของภาครัฐและชุมชนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของ
แผน 

1.2  เสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือของ
หน่วยงานท่ีมีอยู่แล้วเ พ่ือความต่อเนื่องใน
การบูรณาการแผนและกิจกรรมร่วมกันของ
เครือข่ายลุ่มน้ํา 

2) แผนงานเสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือ
ของหน่วยงานของเครือข่ายลุ่มน้ํา 
2.1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการความ

ร่วมมือของชุมชน หน่วยงานของรัฐ และ
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ภาคเอกชนในระดับลุ่มน้ําผ่านองค์กรกลางเพื่อ
บูรณาการแผนและจัดสรรงบประมาณ 

2.2) โครงการสร้างกลไกระบบความรับผิดชอบของ
ภาคเอกชนและชุมชนพื้นราบต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.3 เสริมสร้างมาตรการและแนวทางปรับปรุงท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย/ระเบียบชุมชนท่ี
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีสูงระดับลุ่มน้ํา โดย
กระบวนการทางสังคม กฎหมายและระเบียบ
ทางสังคมที่เหมาะสมอย่างมีส่วนร่วม 

3)  แผนงานเสริมสร้างมาตรการและแนวทางปรับปรุง
ท่ี เ ก่ียวข้องกับข้อกฎหมาย/ระเบียบชุมชนท่ี
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีสูงระดับลุ่มน้ํา 
3.1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาข้อกําหนดและ

มาตรการที่สนับสนุนให้คนอยู่กับป่าได้อย่าง
ย่ังยืน 

3.2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาข้อกําหนดและ
มาตรการในการส่งเสริมการปลูกป่าในเชิง
เศรษฐกิจ 

3.3) โครงการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มน้ํา ท้ังองค์
ความรู้  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือใช้
ตัดสินใจวางแผนพัฒนาที่สามารถเชื่อมโยงได้
กับระบบเครือข่ายสารสนเทศ (IT) 

4) แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มน้ํา  
บนพ้ืนท่ีสูง 
4.1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ขอบเขตลุ่มน้ําบนพ้ืนท่ีสูง  
4.2) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศบน

พ้ืนท่ีสูงในระดับลุ่มน้ํา   
4.3) โครงการประเมินศักยภาพทรัพยากรลุ่มน้ํา  
4.4) โครงการจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือกําหนดเขตการ 

ใช้ท่ีดินทํากิน และร่างแผนการใช้ดินบนพ้ืนท่ีสูง
ในระดับลุ่มน้ํา 

4.5) โครงการกําหนดขอบเขตการใช้ท่ีดิน 
4.6) โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติบนพ้ืนท่ีสูง

ในระดับลุ่มน้ํา 
1.5 พัฒนาและบํารุงรักษาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี

จําเป็นและเหมาะสมให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้ํา 
และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

5) แผนงานพัฒนาและบํารุงรักษาปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีจําเป็นและเหมาะสมให้กับชุมชนในระดับ
ลุ่มน้ํา รวมท้ังสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลและเป็นเจ้าของ 
5.1) โครงการการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ํา

ตามความเหมาะสม  และระบบการจัดการ 
5.2) โครงการปรับปรุงเส้นทางลําเลียงผลผลิต  
5.3) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า และระบบส่ือสาร 
5.4) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัด

การพลังงานทดแทน และพลังงานชีวมวล 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 
6) แผนงานพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

๖.๑) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ท่ีเหมาะสมเพ่ือสร้างโอกาส
ด้านเศรษฐกิจและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ชุมชน 

๖.๒) โครงการการพัฒนาระบบการสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนหลักและชุมชน
เครือข่าย 

๖.๓) โครงการการพัฒนาระบบการรวมรวมและ
ควบคุมคุณภาพผลผลิต 

 
แนวทางการแก้ไขปญัหาบนพื้นที่สงูในลุ่มน้าํปิงในแต่ละมาตรการตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพของคน 
และชุมชนบนพ้ืน ท่ีสู งระดับลุ่ มน้ํ า  ใ ห้
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ม า ต ร ก า ร ที่  1  เ ส ริ ม ส ร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือต้นน้ํ า 
กลางน้ํ า  ปลายน้ํ า  เ พ่ื อการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก ลุ่ ม ท้ั ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

1.1 พัฒนาศักยภาพของคน โดยอาศัย
องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ป รับ ใช้ ร่ วมกั บอ งค์ ค ว าม รู้ ท่ี
เหมาะสมและสร้างความคิดอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือเป็นทุนของชุมชน
ในการพัฒนา 

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

1.2 เส ริมส ร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในด้านการบริหารจัดการ
กลุ่ม  และกระบวนการด้านสังคม 
เพ่ือสร้างความม่ันคงของสังคม 
ร า ย ไ ด้ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

 ๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๒. สํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปราม   
ยาเสพติด 

๓. กรมพัฒนาท่ีดิน 
๔. กรมอุทยานแห่งชาติ     

สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
๕. กรมป่าไม้ 
๖. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
1.3 สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความ

เป็นไทยเพ่ือตระหนักถึงคุณค่า
ของการดูแลทรัพยากรร่วมกัน 

 ๑. กรมส่งเสริมการเกษตร 
๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๗. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
1.4 พัฒนาคุณภาพชี วิตของคนใน

ระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 
เพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

2. กรมอนามัย 
3. กรมทรัพยากรน้ํา 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
1.5 สร้างความภาคภูมิใจและการ  

มีส่ วนร่วมในการอนุ รักษ์และ  
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของทุกชนเผ่า 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคงด้าน
อาหาร และความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ บน
ฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยเน้น
ความคุ้มค่า และความย่ังยืนของการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรลุ่มน้ํา 

  

1.6 เสริมสร้างศักยภาพการตลาดด้วย
การรวมกลุ่มและพัฒนาระบบตลาด
ชุมชน 

 ๑. โครงการหลวง 
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
๓. กรมส่งเสริมการเกษตร 

1.7 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบ
บูรณาการท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภู มิ ปั ญญา ท้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ ชุ ม ช น
ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ไ ด้ จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
บริบทของโลก 

 ๑. โครงการหลวง 
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
๔. กรมพัฒนาท่ีดิน 

1.8 เสริมสร้างชุมชนในระดับพ้ืนท่ีลุ่ม
น้ํ า ย่อยบนพ้ืนท่ีสูงให้เป็นแหล่ง
เ รี ย น รู้ ท่ี สํ า คั ญ ด้ า น ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเป็น
แหล่ งอาหาร  ยา  สมุนไพรของ
ชุมชน และเป็นประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

 ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

๒. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
๓. หน่วยจัดการต้นน้ํา สังกัด

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 
16 (เชียงใหม่) 

๔. โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของชุมชนเพื่อเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา 

  

1.9 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในสอง
ลักษณะท้ังเครือข่ายภาคประชาชน
และเครือข่ายภาคประชาสังคม 
เพ่ือเชื่อมโยงระดับชุมชน ตําบล 
อําเภอ จังหวัดและระดับลุ่มน้ํา 

 

 ๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

๒. สํานักงานสง่เสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

1.10 ส่ง เส ริมและสนับสนุนจัดการ
ความรู้ในรูปแบบเครือข่าย ด้าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม แ ล ะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

 ๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

๒. กรมปศุสัตว์ 
๓. กรมประมง 
๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
๕. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
๖. กรมพัฒนาท่ีดิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคงด้าน
อาหาร และความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ บน
ฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยเน้น
ความคุ้มค่า และความย่ังยืนของการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรลุ่มน้ํา 

มาตรการท่ี 2 สร้างความยั่งยืน
ของระบบเกษตรของพ้ืนท่ีสูงใน
ลุ่มน้ําปิง 

 

2.1 เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหาร
ในระดับค รัว เ รือนและระดับ
ชุมชน  โดยการใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ปรับใช้ ร่วมกับองค์ความรู้ด้าน
วิชาการท่ีเหมาะสม 

 ๑. กรมวิชาการเกษตร 
๒. กรมส่งเสริมการเกษตร 
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
๔. สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
๕. กรมปศุสัตว์ 
๖. กรมประมง 
๗. กรมการข้าว 
๘. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๙. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

2.2 เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ม่ั นค ง ด้ า น
เศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ
ของชุมชนท่ีท้ังในภาคเกษตรและ
นอกภาคเกษตรตามศักยภาพของ
พ้ืนท่ีและความต้องการของชุมชน
ท่ีเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและใช้
ท รั พ ย า ก ร ลุ่ ม น้ํ า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 ๑. โครงการหลวง 
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา  

พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

สัตว์แพทย์เชียงใหม่ 
๔. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๕. กรมปศุสัตว์ 
๖. กรมประมง 
๗. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย 

๘. กรมส่งเสริมการเกษตร 
๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
๑๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
๑๑. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

2.3 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบ
บูรณาการท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภู มิปัญญาท้อง ถ่ินและชุมชน
ส าม า ร ถป รั บ ตั ว ไ ด้ จ า กก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
บริบทของโลก 

 ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

๓. กรมพัฒนาท่ีดิน 
๔. กรมการข้าว 
๕. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของชุมชนเพื่อเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา 

  

2.4 ส่ง เส ริมและสนับสนุนจัดการ
ความรู้ในรูปแบบเครือข่ายด้าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม แ ล ะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

 ๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

๒. กรมส่งเสริมการเกษตร  
(ศูนย์เรียนรู้) 

๓. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างศักยภาพของคน 
และชุมชนบนพ้ืน ท่ีสู งระดับลุ่ มน้ํ า  ใ ห้
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาตรการท่ี 3 เสริมสร้าง
ศักยภาพการเรียนรู้ของคนท้ังใน
ระบบและนอกระบบ 

 

3.1 พัฒนาคุณภาพชี วิตของคนใน
ระดับครัวเรือน และระดับชุมชน 
เพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนตาม
แ น ว ป รั ชญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

 ๑. สํานักงานสง่เสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

๓. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
๔. สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๕. กองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดน 33 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างความม่ันคงด้าน
อาหาร และความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ บน
ฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยเน้น
ความคุ้มค่า และความย่ังยืนของการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรลุ่มน้ํา 

  

3.2 เสริมสร้างชุมชนในระดับพ้ืนท่ีลุ่ม
น้ําย่อยบนพ้ืนท่ีสูงให้เป็นแหล่ง
เ รี ย น รู้ ท่ี สํ า คั ญ ด้ า น ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเป็น
แหล่งอาหาร ยา สมุนไพรของ
ชุมชน และเป็นประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 
 
 
 
 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องค์การมหาชน) 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของชุมชนเพื่อเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา 

  

3.3 ส่ง เส ริมและสนับสนุนจัดการ
ความรู้ในรูปแบบเครือข่าย ด้าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม แ ล ะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

 ๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

๒. กรมส่งเสริมการเกษตร 
๓. กรมส่งเสริมการเกษตร 

(ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน) 
๔. ภาคเอกชนและองค์กร

พัฒนาเอกชน 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างความสมดุลของการ
ใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ํา เพ่ือ
สามารถเอื้ออํานวยให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่า
ได้อย่างย่ังยืน 

มาตรการท่ี 4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

 

4.1 พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน บนฐานการใช้ประโยชน์
และฟื้นฟูอย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพและขีดความสามารถใน
การรองรับของระบบนิเวศลุ่มน้ํา 

 ๑. โครงการหลวง 
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
๓. กรมอุทยานแห่งชาติ     

สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
๔. กรมป่าไม้ 
๕. กรมพัฒนาท่ีดิน 
๖. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
๗. กรมทรัพยากรน้ํา 
๘. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
๙. กรมชลประทาน 
๑๐. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
4.2 เสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วน

ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น ใ น ก า ร ดู แ ล
ทรัพยากร ธรรมชาติของผู้มีส่วน
ได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อม ใน
ระดับชุมชนต้นน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํ า  ร่ วมกับภาคส่ วน ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

 ๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

๒. องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
๓. กรมป่าไม้ 
๔. กรมอุทยานแห่งชาติ     

สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
๕. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างการบูรณาการ
ระหว่างชุมชนและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องใน
รูปแบบเครือข่ายลุ่มน้ํา 

มาตรการท่ี 5 เสริมสร้างการ
ขับเคล่ือนการบูรณาการ
แผนพัฒนาพ้ืนท่ีสูงลุ่มน้ําปิงใน
รูปแบบเครือข่ายลุ่มน้ํา 

 

5.1 สร้างความสมดุลการบูรณาการให้
เกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีดําเนินการ
โดยชุมชนและกิจกรรมดําเนินการ
โดยภาครัฐเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของ
แผนอย่างมีส่วนร่วม 

 ๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

๓. โครงการหลวง 
๔. กรมปศุสัตว์ 
๕. กรมส่งเสริมการเกษตร 
๖. กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 
๗. กรมอุทยานแห่งชาติ     

สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
๘. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
5.2 เสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความ

ร่วมมือของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว
เพ่ือความต่อเนื่องในการบูรณา
การแผนและกิจกรรมร่วมกันของ
เครือข่ายลุ่มน้ํา 

 ๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

๒. กรมป่าไม้ 
๓. กรมอุทยานแห่งชาติ     

สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
 

5.3 เสริมสร้างมาตรการและแนวทาง
ป รั บ ป รุ ง ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ข้ อ
กฎหมาย  /  ระเบียบชุมชน ท่ี
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีสูงระดับ
ลุ่มน้ํา โดยกระบวนการทางสังคม 
กฎหมายและระเบียบทางสังคมท่ี
เหมาะสมอย่างมีส่วนร่วม 

 ๑. กรมป่าไม้ 
๒. กรมอุทยานแห่งชาติ     

สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
๓. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

5.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับ
ลุ่มน้ํ า  ท้ั งองค์ความ รู้   ระบบ
สารสนเทศภู มิศาสตร์  เ พ่ือใช้
ตัดสินใจวางแผนพัฒนาท่ีสามารถ
เชื่อมโยงได้กับระบบเครือข่าย
สารสนเทศ (IT) 

 ๑. กรมประมง 
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
๔. กรมพัฒนาท่ีดิน 
๕. กรมป่าไม้ 
๖. กรมอุทยานแห่งชาติ     

สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
๗. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
5.5 พัฒนาและบํ า รุ ง รักษาปั จจั ย

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นและ
เหมาะสมให้กับชุมชนในระดับลุ่ม
น้ํา และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

 ๑. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
๒. กรมชลประทาน 
๓. กรมพัฒนาท่ีดิน 
๔. กรมทรัพยากรน้ํา 
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
๖. สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
๗. กรมป่าไม้ 
๘. กรมอุทยานแห่งชาติ     

สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
๙. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 

แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงของลุ่มน้ําปิง มีระยะเวลาดําเนินการไว้ 3 ระยะ ได้แก่  
แผนระยะสั้น (ดําเนินการ 1-3 ปี ) แผนระยะปานกลาง (ดําเนินการ 1-5 ปี) และแผนระยะยาว 
(ดําเนินการ 1-10 ปี) สําหรับการกําหนดแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ได้พิจารณา
จาก (1) ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขและมีผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเป็นวงกว้างจากปัจจัยภายนอกและ
ภายในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของลุ่มปิง เช่น การใช้สารเคมีด้านการเกษตรมากข้ึน ระบบเกษตร ขาดความ
ย่ังยืน ข้าวไม่พอบริโภคในครัวเรือน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระแส
บริโภคนิยมที่ทําให้ความสืบทอดด้านวัฒนธรรมประเพณีลดน้อยลง เป็นต้น (2) ศักยภาพของชุมชน 
หรือการต่อยอดงานพัฒนาที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่เพ่ือสร้างทุนชุมชนให้เหมาะสมกับการพัฒนาต่อไป เช่น 
เครือข่ายชุมชนที่มีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ การบูรณาการของหน่วยงานในพ้ืนที่ต่างๆ (3) งาน
เก่ียวกับกระบวนการทํางานร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความตระหนัก การสร้างความเข้มแข็งให้เกิด
การพ่ึงพาตนเองได้ระยะยาว รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายและหุ้นส่วนการพัฒนา ในระดับชุมชน 
ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา เป็นต้น และ (4) งานวิจัยและการจัดการความรู้ที่ต้องมีการทํางานอย่าง
ต่อเน่ือง มีรายละเอียด ดังน้ี 

แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าปิง ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 19 กลยุทธ์ 28 
แผนงาน 76 โครงการหลัก มีรายละเอียดของจํานวนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการหลักของแผน
ระยะต่างๆ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 8.2 จํานวนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการหลักของแผนระยะสัน้ ระยะปานกลาง และ 

ระยะยาว 
ยุทธศาสตร์

ท่ี 
ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว 

กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
หลัก 

กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
หลัก 

กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
หลัก 

1 5 7 16 5 7 15 5 7 10 
2 5 8 25 5 8 22 4 6 14 
3 2 3 7 2 3 6 2 3 6 
4 2 4 9 2 4 9 2 4 8 
5 5 6 19 5 6 16 5 5 11 
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 สําหรับแผนบูรณาการระยะสั้น เน้นการเสริมสร้างศักยภาพของคน พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  
เสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง 
และพัฒนาระบบตลาดชุมชน เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนเพ่ือเป็นเครือข่ายการเรียนรู้
ระดับลุ่มนํ้า สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์และระบบสื่อสารที่เหมาะสม และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนบูรณาการระยะปานกลาง เน้นการดําเนินงานต่อเน่ืองจากแผนบูรณาการในระยะสั้น 
ได้แก่ เสริมสร้างศักยภาพของคนร่วมกับความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาระบบการบริการภาครัฐให้
ทั่วถึงและเท่าเทียม เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารร่วมกับฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน นํ้า และป่าไม้ 
เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ส่งเสริมงานวิจัย
และพัฒนาแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบสื่อสารที่เหมาะสม พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลลุ่มนํ้า  พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสม 

 แผนบูรณาการระยะยาว เน้นการดําเนินงานต่อเน่ืองจากแผนบูรณาการในระยะปานกลาง
และพัฒนาเครือข่ายให้สามารถดําเนินงานต่อเน่ืองได้ในระยะยาว ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือให้
เกิดการแก้ปัญหาร่วมกันในแต่ละด้านทั้งการจัดการระบบเกษตร การจัดการความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
สร้างความสมดุลการบูรณาการให้เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดําเนินการโดยชุมชนและกิจกรรมดําเนินการ
โดยภาครัฐเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของแผนอย่างมีส่วนร่วม ผลักดันมาตรการและแนวทางการปรับปรุงที่
เก่ียวข้องกับกฎ ระเบียบ จากระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มนํ้า  
ขยายผลสําเร็จของการดําเนินงานในระยะสั้นและระยะปานกลาง รวมทั้งการสรุปบทเรียนของแผน
บูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

สําหรับกําหนดตัวช้ีวัดการพัฒนาของแผนบูรณาการบนพ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าปิงในระยะส้ัน ระยะ
ปานกลาง และระยะยาว เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ ภายใต้การดําเนินงานของแผนงาน
และโครงการหลัก จึงได้สรุปตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับแผนงานและโครงการหลักในระยะต่างๆ ไว้ดังน้ี 
         หมายเหตุ อักษรย่อของตัวช้ีวัด   K1.1 , K1.2 , K1.3 , K2.1 , K2.2 , K3.1 , K4.1 , 

K5.1  แทนตัวช้ีวัดแต่ละด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 8.1 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เสรมิสร้างศกัยภาพของคน และชุมชนบนพื้นที่สูงระดับลุ่มน้ํา ให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 7 แผนงาน  
16 โครงการหลัก 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการหลัก ระยะ
สั้น 

ระยะ
ปาน
กลาง 

ระยะ
ยาว 

1. พัฒนาศักยภาพของคน โดยอาศัยองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับใช้ร่วมกับองค์ความรู้ที่ 
   เหมาะสมและสร้างความคิดอย่างเปน็ระบบ เพื่อเป็นทุนของชุมชนในการพัฒนา 

1) แผนสร้างศักยภาพชุมชนในการปรับใช้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่เหมาะสม
เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาชุมชน (K4.1) 

      

     1.1) โครงการจัดการความรู้แบบบูรณาการระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์
ความรู้สมัยใหม่ (K4.1) 

     

     1.2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน (K4.1)      
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  และกระบวนการด้านสังคม 

เพื่อสร้างความมั่นคงของสังคม รายได้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  และ
กระบวนการด้านสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงของสังคม รายได้และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (K4.1) และ(K1.3) 

     

     2.1) โครงการเสริมสร้างกลไกการบริหารจัดกลุ่ม (K4.1)      
     2.2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายชุมชน และมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ (K1.3) 

      

     2.3) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย
ชุมชน 

      

2.4) โครงการป้องกันและป้องปรามการปลูกพืชเสพติด    
2.5) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน และความสัมพันธ์กับประเทศ

เพื่อนบ้าน 
   

3. สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความเป็นไทยเพื่อตระหนักถึงคุณค่าของการดูแลทรัพยากรร่วมกัน 3) แผนงานสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความเป็นคนไทยเพื่อตระหนักถึงคุณค่าของ
การดูแลทรัพยากรร่วมกัน (K4.1) 

   

3.1) โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนการเสริมสร้างจิตสํานึกการเป็นคนไทยที่มี
คุณภาพ    

 

3.2) โครงการปลูกฝังค่านิยมการดํารงชีวิตแบบพอเพียง การพัฒนาต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมุนไพร
(K4.1) 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการหลัก ระยะ
สั้น 

ระยะ
ปาน
กลาง 

ระยะ
ยาว 

 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตาม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) แผนงานพัฒนาด้านสังคมให้เข้าถึงบริการจากภาครัฐ    
4.1) โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม และความเสมอภาคในการเข้าถึง

บริการภาครัฐ  
   

5) แผนงานเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน (K5.1)    
5.1) โครงการส่งเสริมบริการ เสริมสร้างหลักประกันสุขภาพ และสร้างเครือข่าย 

สุขภาพ (K5.1)   
   

5.2) โครงการส่งเสริมการดูแลด้านสุขอนามัยแบบองค์รวม (K5.1)    
6) แผนงานพัฒนาศักยภาพและโอกาสเพื่อการพึ่งตนเองด้านการศึกษาตลอดชีวิต
ของชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   

6.1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชนพัฒนาด้านการศึกษาให้คนใน
ชุมชนอ่านออกเขียนได้  

   

6.2) โครงการสนับสนุนกองทุนการศึกษา     
5. สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดี

งามของทุกชนเผ่า 
7) แผนงานสร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทุกชนเผ่า 

   

๗.๑) โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจ สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีให้คง
อยู่อย่างมั่นคง   

   

๗.๒) โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์คุณค่าของระบบเครือญาติและ
เครือข่ายในชุมชน 

   

 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

 

8 - 23 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ บนฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นความคุ้มค่า และความยั่งยืนของการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรลุ่มน้ํา ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 8 แผนงาน 25 โครงการหลัก 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการหลัก ระยะ
สั้น 

ระยะ
ปาน
กลาง 

ระยะ
ยาว 

1. เสริมสร้างศักยภาพการตลาดด้วยการรวมกลุ่มและพัฒนาระบบตลาดชุมชน 1) แผนงานพัฒนาระบบตลาดของชุมชนเพื่อส่งเสริมการผลิตและการค้าภายใน
พื้นที่ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาด (K4.1) 

      

     1.1) โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านการตลาดของชุมชนและเครือข่ายชุมชน       
     1.2) โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มด้านการตลาด การบริหารจัดการกลุ่มของ
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพในพื้นที่ รวมทั้งเครือข่ายผู้ผลิต และเครือข่ายการตลาด
ในระดับลุ่มน้ํา (K4.1)                                                                              

      

     1.3) โครงการเสริมความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่การผลิต และการตลาด ของ
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพในพื้นที่ และเครือข่าย  

      

2. ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนสามารถปรับตัวได้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
บริบทของโลก 

 
 
 

2)แผนงานวิจัยและพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค  

      

     2.1) โครงการวิจัยด้านการปรับตัวในระดับเครือข่ายชุมชน ภายใต้สภาพการค้า
เสรีในภูมิภาค 

    

     2.2)  โครงการวิจัยเชิงนโยบายด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิตของ
สินค้าสําคัญบนพื้นที่สูง 

      

3) แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านความมั่นคงอาหารและเพิ่มมูลค่าด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     3.1) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ และประมงภายใต้
สังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  
     3.2) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ และประมงภายใต้
ข้อจํากัดเกษตรน้ําฝน 
     3.3) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่
และข้าวนาดํา 
     3.4) โครงการวิจัยฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งอาหารและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการหลัก ระยะ
สั้น 

ระยะ
ปาน
กลาง 

ระยะ
ยาว 

     3.5) โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการ (operating system) การเกษตร บนพื้นที่
สูงโดยคํานึงถึงข้อจํากัด ด้านที่ดิน แรงงาน และความต้องการเพื่อบริโภคและ
การตลาด 

3. เสริมสร้างชุมชนในระดับพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยบนพื้นที่สูงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญด้าน             
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ยา สมุนไพรของชุมชน และเป็นประโยชน์ใน     
เชิงพาณิชย์ 

4) แผนงานเสริมสร้างชุมชนในระดับพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยบนพื้นที่สูงให้เป็นแหล่งเรียนรู้
สําคัญและเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (K4.1) 

      

     4.1) โครงการจัดการความรู้ด้านแหล่งอาหาร ยา สมุนไพรของชุมชน (K4.1)       
     4.2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยกระบวนการพัฒนา และการ
สร้างปราชญ์ชาวบ้าน (K4.1) 

      

     4.3) โครงการพัฒนาคู่มือ / หลักสูตรองค์ความรู้แหล่งอาหาร ยา สมุนไพรของ
ชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม (K4.1) 

   

4. เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน  โดยการใช้ประโยชน์จาก 
องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับใช้ร่วมกับองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เหมาะสม 

 

5) แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน  
(K2.1) 

   

    5.1) โครงการส่งเสริมการผลิตแบบผสมผสานเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงด้านการปลูก
พืช เลี้ยงสัตว์ และประมงที่เหมาะสมต่อบริบทชุมชน เพื่อพึ่งตนเองด้านอาหาร  (K2.1)   

   

    5.2) โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช สัตว์ และประมง จาก
แหล่งพันธุกรรมในท้องถิ่น (K2.1) 

   

    5.3) โครงการสร้างหุ้นส่วนระดับชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้ําเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร (K2.1) 

    

5. เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพของชุมชนที่ทั้งในภาคเกษตรและ    
นอกภาคเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของชุมชนที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและใช้
ทรัพยากรลุ่มน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

6) แผนงานส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรและสร้างรายได้ตามแนวทางโครงการ
หลวง/โครงการพระราชดําริ  (K2.2) และ (K1.2) 

6.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (K2.2) 
และ (K1.2) 

6.2) โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตร 
6.3) โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชและเลี้ยงสัตว์ที่มี

ศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการหลัก ระยะ
สั้น 

ระยะ
ปาน
กลาง 

ระยะ
ยาว 

  

6.4) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมอย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชน  
7) แผนงานส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ตามศักยภาพของพื้นที่และความ
ต้องการของชุมชนที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรลุ่มน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (K3.1)  

7.1) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า  (K3.1) 
7.2) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บนฐานความยั่งยืนของทรัพยากรที่

เหมาะสม (K3.1) 
7.3) โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนอกภาคเกษตรตามความต้องการของชุมชน 

(K3.1) 
8) แผนงานส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อมีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชน 
     8.1)โครงการสร้างภาคีระหว่างชุมชน และภาคเอกชนเพื่อความร่วมมือให้คนอยู่
ร่วมกับทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน เช่น โครงการ CSR (corporate social 
responsibility) 
     8.2)โครงการสร้างความร่วมมือด้านการตลาดระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจสังคมกับ
วิสาหกิจชุมชนพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา ประกอบด้วย 2  กลยุทธ์ 3 แผนงาน 7 โครงการหลัก 
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการหลัก ระยะ

สั้น 
ระยะ
ปาน
กลาง 

ระยะ
ยาว 

1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในสองลักษณะทั้งเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายภาคประชา
สังคม เพื่อเชื่อมโยงระดับชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัดและระดับลุ่มน้ํา 

  
  
  

1) แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนเพื่อเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา (K1.3) 

      

     1.1) โครงการสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาในระดับชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัดและระดับลุ่มน้ํา (K1.3)  

      

     1.2) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล  (K1.3)       
2.ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการความรู้ในรูปแบบเครือข่าย ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) แผนงานการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาสังคมฐานความรู้ 

      

     2.1) โครงการสนับสนุนการนําองค์ความรู้หรือต้นแบบที่ดีของโครงการพัฒนาบน
พื้นที่สูง ไปขยายผลในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้  

      

     2.2) โครงการพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการความรู้ของ
ชุมชนในระดับลุ่มน้ํา  

      

     2.3) โครงการเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศอย่างมี
ส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาระบบเกษตรขาดความยั่งยืนในลุ่มน้ําปิง  

      

3) แผนงาน การเสริมสร้างการจัดการความรู้ให้เกิดการพัฒนาสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในระดับเครือข่ายลุ่มน้ํา (K4.1) 

      

     3.1) โครงการเสริมสร้างกระบวนการจัดการองค์ความรู้ของชุมชนในระดับ 
ลุ่มน้ําย่อย และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนในระดับลุ่มน้ําย่อย    

      

     3.2) โครงการเสริมสร้าง ฟื้นฟู และต่อยอดแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ (K4.1) 

      

 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ํา เพื่อสามารถเอื้ออํานวยให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์การพัฒนา 4 แผนงาน 6 โครงการหลัก 

กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการหลัก ระยะ
สั้น 

ระยะ
ปาน
กลาง 

ระยะ
ยาว 

1. พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บนฐานการ
ใช้ประโยชน์และฟื้นฟูอย่างเหมาะสมตามศักยภาพและขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศลุ่มน้ํา 

1) แผนงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดิน น้ํา ป่าไม้ และระบบนิเวศลุ่มน้ํา 
รวมทั้งการป้องกันไฟป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (K1.1) 

      

     1.1) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นน้ํา  ฟื้นฟูแหล่งน้ํา และพื้นที่
ชุ่มน้ํา  โดยกระบวนการมีส่วนร่วม (K1.1) 

      

     1.2) โครงการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา (K1.1)         
     1.3) โครงการฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพป่าไม้และปรับปรุงให้เป็นแหล่งซับ
น้ําธรรมชาติของชุมชน(ธนาคารน้าํ/water bank) (K1.1)    

      

2) แผนงานพัฒนาแหล่งน้ําตามความเหมาะสม และบริหารจัดการน้ํา
บนพื้นที่สูง 

      

     2.1) โครงการสร้างอ่างเก็บน้าํขนาดเล็ก ฝายต้นน้ําลําธาร และสร้าง
ถังดักตะกอน 

      

     2.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาภูเขา เพื่อปรับปรุง
ระบบประปาภูเขาให้ส่งน้ําอย่างทั่วถึง 

      

3) แผนงานเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (K1.2) และ (K2.2) 

      

     3.1) โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการลดการใช้สารเคมีใน
ระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ (K1.2) และ (K2.2) 

      

     3.2) โครงการเพิ่มศักยภาพของเยาวชนในการเฝ้าระวังการใช้สารเคมี
และมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม (K2.2) 
 

      



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการหลัก ระยะ
สั้น 

ระยะ
ปาน
กลาง 

ระยะ
ยาว 

2. เสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในระดับชุมชนต้นน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4) แผนงานสร้างแรงจูงใจการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม (K1.1) 

      

     4.1) การปลูกป่า และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้วยเงื่อนไขสมัยใหม่ เช่น CSR PES เป็นต้น (K1.1) 

      

     4.2) รณรงค์กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และผู้บริโภค ใน
การส่งเสริมกระบวนการผลิต และบริโภคเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 เสริมสร้างการบูรณาการระหว่างชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเครือข่ายลุ่มน้ําประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 6 แผนงาน 19 โครงการหลัก 
ยุทธศาสตร์ที่ / กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ระยะ

สั้น 
ระยะ
ปาน
กลาง 

ระยะ
ยาว 

1. สร้างความสมดุลการบูรณาการให้เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
ที่ดําเนินการโดยชุมชนและกิจกรรมดําเนินการโดยภาครัฐเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันของแผนอย่างมีส่วนร่วม 

1)แผนงานความสมดุลการบูรณาการให้เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดําเนินการโดยชุมชน
และกิจกรรมดําเนินการโดยภาครัฐ 

      

1.1) โครงการสนับสนนุการจัดทําแผนชุมชนอย่างบูรณาการ       
1.2) โครงการเสริมสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ร่วมกันของภาครัฐและชุมชน 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของแผน 
      

2. เสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือของหน่วยงานที่มีอยู่
แล้วเพื่อความต่อเนื่องในการบูรณาการแผนและกิจกรรมร่วมกัน
ของเครือข่ายลุ่มน้ํา 

2) แผนงานเสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือของหน่วยงานของเครือข่ายลุ่มน้ํา       
2.1) โครงการประสิทธิภาพการบูรณาการความร่วมมือของชุมชน หน่วยงานของรัฐ

และภาคเอกชนในระดับลุ่มน้ําผ่านองค์กรกลางเพื่อบูรณาการแผนและจัดสรรงบประมาณ   
      

2.2) โครงการสร้างกลไกระบบความรับผิดชอบของภาคเอกชนและชุมชนพื้นราบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      

3. เสริมสร้างมาตรการและแนวทางปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับ         
ข้อกฎหมาย / ระเบียบชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูงระดับ
ลุ่มน้ํา โดยกระบวนการทางสังคม กฎหมายและระเบียบทาง
สังคมที่เหมาะสมอย่างมีส่วนร่วม 

3) แผนเสริมสร้างมาตรการและแนวทางปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย/ระเบียบ
ชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูงระดับลุ่มน้ํา (K1.1) 

      

3.1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาข้อกําหนดและมาตรการที่สนับสนุน 
ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน (K1.1)  

      

3.2) โครงการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มน้ํา ทั้งองค์ความรู้  ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ตัดสินใจวางแผนพัฒนาที่สามารถ
เชื่อมโยงได้กับระบบเครือข่ายสารสนเทศ ( IT) 

4) แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มน้ําบนพื้นที่สูง      

 4.1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ขอบเขตลุ่มน้ําบนพื้นที่สูง       
 

4.2) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศบนพื้นที่สูงในระดับลุ่มน้ํา        



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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ยุทธศาสตร์ที่ / กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ระยะ
สั้น 

ระยะ
ปาน
กลาง 

ระยะ
ยาว 

 

4.3) โครงการประเมินศักยภาพทรัพยากรลุ่มน้ํา       
 4.4) โครงการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อกําหนดเขตการใช้ที่ดินทํากิน และร่างแผนการใช้ดิน

บนพื้นที่สูงในระดับลุ่มน้ํา (K1.1) 
     

 4.5) โครงการกําหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน (K1.1)    

 4.6) โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติบนพื้นที่สูงในระดับลุ่มน้ํา      
5. พัฒนาและบํารุงรักษาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นและ

เหมาะสมให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้ํา  และระบบโลจิสติกส์ 
5) แผนงานพัฒนาและบํารุงรักษาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นและเหมาะสมให้กับ
ชุมชนในระดับลุ่มน้ํา 

     

5.1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําตามความเหมาะสม และระบบการจัดการเพื่อการ
กระจายโอกาสการใช้น้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

     

5.2) โครงการปรับปรุงเส้นทางลําเลียงผลผลิต       
5.3) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร      
5.4) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการพลังงานทดแทน และพลังงาน

ชีวมวล 
     

6) แผนงานพัฒนาระบบโลจิสติกส์      
6.1) โครงการศึกษาความเป็นไปได้พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาส

ด้านเศรษฐกิจและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของชุมชน 
     

6.2) โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนหลักและชุมชน
เครือข่าย 

     

6.3) โครงการพัฒนาระบบการรวมรวมและควบคุมคุณภาพผลผลิต      



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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8.8  (ร่าง) กรอบงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิง 

การจัดทํา (ร่าง) กรอบงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิงครั้งน้ี ได้
กําหนดพื้นที่เป้าหมายนําร่องในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากบนพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิง จากการวิเคราะห์
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อคุณภาพลุ่มน้ํา พบว่า พ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าปิงมีความเสี่ยงมาก ใน 7 
ลุ่มนํ้าสาขาจาก 20 ลุ่มนํ้าสาขาทั้งหมด ได้แก่ น้ําแม่แตง น้ําแม่ริม น้ําแม่งาน น้ําแม่แจ่มตอนบน  
น้ําแม่แจ่มตอนล่าง น้ําแม่กลาง และน้ําแม่ตื่น ครอบคลุม 724 กลุ่มบ้าน จํานวนประชากร 
114,130 คน (ร้อยละ 53 ของประชากรบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง)   

สําหรับการร่างกรอบงบประมาณแผนบูรณาการฯ ได้พิจารณาทบทวนจากกรอบงบประมาณของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ดําเนินแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของแต่ละโครงการๆ ได้แก่ แผนแม่บท 
โครงการหลวง พ.ศ. 2555-2559 แผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวง พ.ศ. 2555-2559 
แผนแม่บทโครงการ “รักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” พ.ศ.2555-2559 แผนแม่บทโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน พ.ศ.2553-2556 แผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้ฯ พ.ศ. 2553-2555 และแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพ้ืนที่สูงภาคเหนือ พ.ศ. 2553-2557 
เป็นข้อมูลประกอบในการคิดคํานวณกรอบงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมของพ้ืนที่เป้าหมาย 
นําร่องในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงมากบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าปิง 

กรอบงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการ ฯ ระยะ 10 ปี  (พ.ศ. 2555-2564 ) รวมท้ังหมด 
921,455,700 บาท โดยงบประมาณในการดําเนินการของแผนบูรณาการเป็นงบประมาณนอกเหนือ 
จากงบประมาณปกติของหน่วยงานในพ้ืนที่นําร่อง น้ันๆ แบ่งเป็น  

• แผนระยะสั้น  (1-3 ปี ) พ.ศ. 2555-2557 มีกรอบงบประมาณ 476,249,000 บาท 
• แผนระยะปานกลาง (1-5 ปี) พ.ศ. 2555-2559 มีกรอบงบประมาณ 733,572,500 บาท 
• แผนระยะยาว (1-10 ปี) พ.ศ. 2555-2564 มีกรอบงบประมาณ 921,455,700 บาท 

งบประมาณป ีพ.ศ. 
 

แผนบูรณาการ 

2555-2557 
(บาท) 

2558-2559 
(บาท) 

2560-2564 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ระยะสั้น 476,249,000    476,249,000  
ระยะปานกลาง 476,249,000  257,323,500  733,572,500 
ระยะยาว 476,249,000  257,323,500 187,883,200 921,455,700 

 

เมื่อจําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการหลักและหน่วยงานที่เก่ียวข้องของแผนระยะ
ต่างๆ ดังน้ี 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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สรปุรา่งกรอบงบประมาณแผนบรูณาการพฒันาพืน้ทีส่งูในลุ่มน้ําปงิ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) 
จําแนกตามยทุธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ
หลัก 

งบประมาณ 
รวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 -2564
1. เสริมสร้างศักยภาพของคน และชุมชนบนพื้นที่

สูงระดับลุ่มน้ํา ให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

16 11,843,900 13,080,300 12,785,200 10,616,000 10,619,300 17,069,900 76,014,600 

2. เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และความ
มั่นคงด้านเศรษฐกิจ บนฐานความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นความคุ้มค่าและความ
ยั่งยืนของการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรลุ่มน้ํา  

25 54,751,100 59,829,700 58,401,400 42,046,200 42,344,500 65,057,300 322,430,200 

3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนเพื่อ
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา  

7 15,462,800 16,656,800 18,006,500 9,930,200 11,338,700 20,691,500 92,086,500 

4. สร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ลุ่มน้ํา เพื่อสามารถเอื้ออํานวยให้คนอยู่อาศัย
ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน  

9 41,519,000 49,263,800 50,492,900 49,211,000 44,068,800 48,814,700 283,370,200 

5. เสริมสร้างการบูรณาการระหว่างชุมชนและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเครือข่ายลุ่มน้ํา (แผน
สนับสนุน)  

19 25,489,400 20,658,400 21,407,800 16,873,700 20,275,100 36,249,800 140,954,200 

รวมงบประมาณ (บาท) 76 155,666,200 159,489,000 161,093,800 128,677,100 128,646,400 187,883,200 921,455,700 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ร่างกรอบงบประมาณแผนบรูณาการพฒันาพื้นทีสู่งในลุม่น้ําปิง ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) 
จําแนกตามยทุธศาสตร์ แผนงานและหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ แผนงาน โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม หน่วยงานใน 
แผนบูรณาการ ฯ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560-

2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมสร้างศักยภาพ
ของคน และชุมชนบน
พื้นที่สูงระดับลุ่มน้ํา ให้
เข้มแข็งตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แผนงานที่ 1 สร้างศักยภาพชุมชนใน
การปรับใช้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้
ที่เหมาะสมเพื่อเป็นทุนของชุมชนใน
การพัฒนาชุมชน  

2 765,500 765,500 765,500 765,500 765,500 1,000,000 4,827,500 มจธ.  
สวพส. 
อ.อ.ป. 
 

แผนงานที่  2  เ ส ริ มส ร้ า งความ
เข้มแข็งของชุมชนในด้านการบริหาร
จัดการกลุ่ม  เพื่อสร้างความมั่นคง
ของสังคม รายได้และการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5 1,478,600 2,155,100 2,452,100 1,808,600 1,808,600 680,000 10,383,000 กสส.   
ปปส.  
พด. 
อุทยาน ฯ   
ป่าไม้ 
ทสจ. เชียงใหม่ 

แผนงานที่  3 สร้างจิตสํานึกและ
ปลูกฝังความเป็นไทยเพื่อตระหนักถึง
คุณค่าของการดูแลทรัพยากรร่วมกัน  

2 1,444,300 1,448,700 1,452,000 135,300 138,600 693,000 5,311,900 กสก.   
กสส. 
ทสจ. เชียงใหม่ 

แผนงานที่ 4 พัฒนาด้านสังคมให้
เข้าถึงบริการจากภาครัฐ  

1 210,100 435,600 532,400 323,400 323,400 1,617,000 3,441,900 พม. 

 แผนงานที่ 5 เสริมสร้างสุขภาวะของ
ชุมชน  

2 5,061,000 5,391,000 4,698,800 4,698,800 4,698,800 3,277,900 27,826,300 สธ. 
อน. 
กรมทรัพยากรน้ํา 
มจธ. 

 

แผนงานที่ 6 สร้างความภาคภูมิใจ
และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของทุกชนเผ่า  

2 2,444,400 2,444,400 2,444,400 2,444,400 2,444,400 8,922,100 21,144,100 อปท. 
มจธ.  
ก.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ แผนงาน โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม หน่วยงานใน 
แผนบูรณาการ ฯ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560-

2564 
 

แผนงานที่ 7 พัฒนาศักยภาพและ
โ อ ก า ส เ พื่ อ ก า ร พึ่ ง ต น เ อ ง ด้ า น
การศึกษาตลอดชีวิตของชุมชนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

2 
 

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 880,000 3,080,000 กศน.    
อปท. 
มจธ.  
ก.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 
สพฐ. 
ตชด.33 

รวม 7 แผนงาน 16 11,843,900 13,080,300 12,785,200 10,616,000 10,619,300 17,069,900 76,014,600  
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาหาร และความ
มั่นคงด้านเศรษฐกิจ 
บนฐานความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยเน้น
ความคุ้มค่าและความ
ยั่งยืนของการใช้
ประโยชน์ของ
ทรัพยากรลุ่มน้ํา 

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบตลาดของ
ชุมชนเ พื่อ ส่ ง เส ริมการผลิตและ
การค้าภายในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านการตลาด 

3 8,198,100 8,991,700 7,804,300 6,939,000 6,939,000 17,903,700 56,775,800 โครงการหลวง  
สวพส 
กสก. 

แผนงานที่ 2 วิจัยและพัฒนาเชิง
นโยบายเพื่อปรับตัวต่อสภาวะโลก
ร้อนและการ เป ลี่ ยนแปลง ด้ าน
เศรษฐกิจของภูมิภาค 

2 5,850,000 5,945,000 5,095,000 2,400,000 2,400,000 - 21,690,000 สวพส.  
มจธ.  
โครงการหลวง 
พด. 

แผนงานที่ 3 แผนงานวิจัยและ
พัฒนาด้านความมั่นคงอาหารและ
เพิ่มมูลค่าด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 8,776,500 12,055,900 11,964,800 2,817,000 2,900,000   38,514,200 มจธ    
อปท  
สวพส. 
พด. 

แผนงานที่ 4  เสริมสร้างชุมชนใน
ระดับพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยบนพื้นที่สูงให้
เป็นแหล่ง เ รียน รู้ สําคัญและเป็น
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

3 1,330,000 1,530,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,900,000 9,530,000 กวก.  
กสก.  
มจธ.  
สวพส.  
กปศ. 
กปม.  
กกข.  
ม.แม่โจ้  อ.อ.ป. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

 

8 - 35 

ยุทธศาสตร์ที่ แผนงาน โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม หน่วยงานใน 
แผนบูรณาการ ฯ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560-

2564 
 

แผนงานที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง
อาหารในระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชน 

11,093,300 10,216,500 12,621,300 9,107,100 9,187,700 19,119,000 71,344,900 โครงการหลวง 
สวพส.  
ศวพ.ชม.  
กสก.  
ม.แม่โจ้  
กปศ.  
กปม.  
อ.อ.ป.  
มจธ.  
กกข.  
กวก. 

แผนงานที่ 6 ส่งเสริมอาชีพภาค
การเกษตรและสร้างรายได้ตาม
แนวทางโครงการหลวง/โครงการ
พระราชดําริ 

11,576,200 11,836,700 10,160,200 10,287,600 10,270,700 12,677,500 66,808,900 โครงการหลวง  
กสก.  
สวพส.  
มจธ.  
กสอ.  
มทร.ล้านนา 
วว.  
กปม.  
ม.แม่โจ้  
ศวพ. 

 

แผนงานที่ 7 ส่งเสริมอาชีพนอกภาค
การเกษตร ตามศักยภาพของพื้นที่
และความต้องการของชุมชนที่เกื้อกูล
ต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรลุ่มน้ํา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5,427,000 6,249,500 6,365,800 6,105,500 6,257,100 6,257,100 36,662,000 โครงการหลวง 
สวพส. 
กสก.  
มจธ.  
กสอ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ แผนงาน โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม หน่วยงานใน 
แผนบูรณาการ ฯ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560-

2564 
 

 แผนงานที่ 8 ส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
มั่นคงด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชน  

2,500,000 3,004,400 2,800,000 2,800,000 2,800,000 7,200,000 21,104,400 มจธ.   
สวพส.  
พด.  
กกข.   
ม.แม่โจ้ 
มทร.ล้านนา 

รวม 8 แผนงาน 25 54,751,100 59,829,700 58,401,400 42,046,200 42,344,500 65,057,300 322,430,200  
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของ
ชุมชนเพื่อเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ระดับ 
ลุ่มน้ํา 

แผนงานที่ 1 สร้างภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือภาคประชาชนเพื่อเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา 

2,750,000 2,850,000 2,910,000 2,910,000 3,090,000 8,490,000 23,000,000 สวพส.  
กศน. 

แผนงานที่ 2 พัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้และเครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสังคมฐานความรู้ 

3 7,133,700 8,026,100 8,149,200 6,360,200 7,588,700 11,541,500 49,483,400 สวพส.  
กปศ. 
กปม.  
มทร.ล้านนา 
พด.  
อปท. 

 แผนงานที่ 3 การเสริมสร้างการจัดการ
ความรู้ให้เกิดการพัฒนาสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในระดับเครือข่ายลุ่มน้ํา 

2 5,579,100 5,780,700 6,947,300 660,000 660,000 660,000 20,287,100 สวพส.  
กสก.  
อปท. 

รวม 3 แผนงาน 7 15,462,800 16,656,800 18,006,500 9,930,200 11,338,700 20,691,500 92,086,500  
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ยุทธศาสตร์ที่ แผนงาน โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม หน่วยงานใน 
แผนบูรณาการ ฯ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560-

2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้าง
ความสมดุลของการใช้
ประโยชน์และการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ํา 
เพื่อสามารถเอื้ออํานวย
ให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่า
ได้อย่างยั่งยืน 

แผนงานที่  1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดิน 
น้ําป่า และระบบนิเวศลุ่มน้ํา  โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

3 26,513,100 31,770,200 32,015,000 32,957,800 28,890,400 33,360,300 185,506,800 โครงการหลวง 
สวพส.  
กรมอุทยาน  
กรมป่าไม้ 
พด. 
อ.อ.ป. 
ทสจ. 

แผนงานที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ําตาม
ความเหมาะสมและการบริหารจัดการ
น้ําบนพื้นที่สูง 

2 6,279,000 8,148,800 8,672,100 7,841,800 6,320,900 6,320,900 43,583,500 กรมทรัพยากรน้ํา 
กทบ.  
กชป. 
พด.  
กปม. 
กรมอุทยานฯ 
ทสจ. 

แผนงานที่ 3 เสริมสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการ
บริหารจัดทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 5,786,900 5,164,800 5,255,800 5,462,400 5,685,500 8,413,500 35,768,900 โครงการหลวง  
สวพส.  
พด. 
กรมทรัยากรน้ํา 
อ.อ.ป.  
กปม. 
กรมอุทยานฯ 
ทสจ. 

 แผนงานที่ 4 สร้างแรงจูงใจการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม 

2         

รวม 4 แผนงาน 9 41,519,000 49,263,800 50,492,900 49,211,000 44,068,800 48,814,700 283,370,200  
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ยุทธศาสตร์ที่ แผนงาน โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม หน่วยงานใน 
แผนบูรณาการ ฯ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560-

2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างการบูรณา
การระหว่างชุมชนและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
รูปแบบเครือข่ายลุ่มน้ํา  
(แผนสนับสนุน) 

แผนงานที่ 1 ความสมดุลการบูรณา
การให้เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยชุมชนและกิจกรรม
ดําเนินการโดยภาครัฐ 

2 1,658,700 1,774,800 3,344,800 1,943,800 3,684,100 11,820,700 24,226,900 โครงการหลวง  
สวพส.  
มจธ.  
กปศ.  
กสก.  
กสส. 
กรมอุทยานฯ 
ทสจ. 

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างกลไกหรือต่อ
ยอดความร่วมมือของหน่วยงานของ
เครือข่ายลุ่มน้ํา 

2 3,244,600 3,471,100 3,718,200 3,989,600 4,288,100 22,299,100 41,010,700 สวพส.  
กปม.  
กรมอุทยานฯ 

 แผนงานที่ 3 เสริมสร้างมาตรการและ
แนวทางปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับข้อ
กฎหมาย / ระเบียบชุมชนที่เหมาะสม
กับบริบทพื้นที่สูงระดับลุ่มน้ํา 

2 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1,250,000 2,500,000 ระดับนโยบาย 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ระดับพื้นที่
ปฏิบัติการ 
ป่าไม้  
อุทยานฯ 
อ.อ.ป. 

 

แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ในระดับลุ่มน้ําบนพื้นที่สูง 

6 7,234,500 7,745,500 7,256,500 4,267,500 3,778,500 880,000 31,162,500 กปม. 
สวพส.  
มจธ. 
พด. 
ป่าไม้  
อุทยานฯ 
ทสจ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ แผนงาน โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม หน่วยงานใน 
แผนบูรณาการ ฯ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560-

2564 
 

แผนงานที่ 5 พัฒนาและบํารุงรักษา
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นและ
เหมาะสมให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้ํา  

4 6,600,000  - - - - - 6,600,000  กทบ.  
กชป. 
พด. 
กรมทรัพยากรน้ํา  
มจธ.  
สวพส. 
ป่าไม้  
อุทยานฯ     
อปท. 
 

 แผนงานที่ 6 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 3 6,501,600 7,417,000 6,838,300 6,422,800 8,274,400 - 35,454,100 สวพส. 
ทสจ. 
อ.อ.ป. 
 

รวม 6 แผนงาน 19 25,489,400 20,658,400 21,407,800 16,873,700 20,275,100 36,249,800 140,954,200  
รวมงบประมาณของแผนบูรณาการ ฯ 76 155,666,200 159,489,000 161,093,800 128,677,100 128,646,400 187,883,200 921,455,700  

 

หมายเหตุ ชื่อเต็มของตัวย่อหน่วยงานอยู่ในรายละเอียด ภาคผนวก ฌ 
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รายละเอียดกรอบงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิง ระยะ  10 ปี (พ.ศ. 2555-2565) 
จําแนกตามยุทธศาสตร์ : 1. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพของคน และชุมชนบนพื้นที่สูงระดับลุ่มน้ํา ให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม (บาท) หน่วยงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560-2564 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพของคน โดยอาศัยองค์ความรู้
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับใช้ร่วมกับองค์ความรู้ที่เหมาะสม
และสร้างความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นทุนของชุมชนใน
การพัฒนา 

        

แผนงานที่ 1 สร้างศักยภาพชุมชนในการปรับใช้ภูมิปัญญา
และองค์ความรู้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นทุนของชุมชนในการ
พัฒนาชุมชน 

765,500 765,500 765,500 765,500 765,500 1,000,000 4,827,500  

1.1) โครงการจัดการความรู้แบบบูรณาการระหว่างภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้สมัยใหม่  

125,500 125,500 125,500 125,500 125,500 - 627,500 แผนบูรณาการ ฯ 

(1) การสนับสนุนครูศศช.ในการบูรณาการการเรียนรู้        มจธ. 
(2) รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการ

ความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
       มจธ. 

1.2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและปราชญ์
ชาวบ้าน 

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 - 2,200,000 แผนบูรณาการ ฯ 

(1)  โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมชนเผ่าและชุมชน สวนป่าแม่หาด- แม่ก้อ อ.ลี้  จ.
ลําพูน- ปกาเกอะญอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 2,000,000 อ.อ.ป. 

รวมงบประมาณแผนที่ 1 765,500 765,500 765,500 765,500 765,500 1,000,000 4,827,500  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม (บาท) หน่วยงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560-2564 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม  และกระบวนการด้านสังคม เพื่อสร้าง
ความมั่นคงของสังคม รายได้และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม  และกระบวนการด้านสังคม เพื่อสร้าง
ความมั่นคงของสังคม รายได้และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1,478,600 2,155,100 2,452,100 1,808,600 1,808,600 680,000 10,383,000  

2.1) โครงการเสริมสร้างกลไกการบริหารจัดกลุ่ม 138,600 138,600 138,600 138,600 138,600 - 693,000 แผนบูรณาการ ฯ 
(1)  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์         

 - แนะนําส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ 
หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

       กสส. 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มในชุมชน 
เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดตั้งสหกรณ์ 

       กสส. 

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
โดยการสอดแทรกกระบวนการสหกรณ์เข้าไปในขั้นตอนของ
การดําเนินกิจกรรม 

       กสส. 

2.2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายชุมชน และมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 1,980,000 แผนบูรณาการ ฯ 

2.3) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยชุมชน 

660,000 1,336,500 1,633,500 990,000 990,000 - 5,610,000 แผนบูรณาการ ฯ 

2.4) โครงการป้องกันและป้องปรามการปลูกพืชเสพติด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,800,000 แผนบูรณาการ ฯ 
2.5) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน และ
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 300,000 แผนบูรณาการ ฯ 

รวมงบประมาณแผนที่ 2 1,478,600 2,155,100 2,452,100 1,808,600 1,808,600 680,000 10,383,000  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม (บาท) หน่วยงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560-2564 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างจติสํานึกและปลูกฝังความเป็นไทยเพื่อ
ตระหนักถึงคุณค่าของการดูแลทรัพยากรร่วมกัน 

        

แผนงานที่ 3 สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความเป็นไทยเพื่อ
ตระหนักถึงคุณค่าของการดูแลทรัพยากรร่วมกัน 

1,444,300 1,448,700 1,452,000 135,300 138,600 693,000 5,311,900  

3.1) โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนการเสริมสร้างจิตสํานึก
การเป็นคนไทยที่มคีุณภาพ 

1,320,000 1,320,000 1,320,000 - - - 3,960,000 แผนบูรณาการ ฯ 

3.2 ) โครงการปลูกฝังค่านิยมการดํารงชีวิตแบบพอเพียง  การ
พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสมุนไพร 

124,300 128,700 132,000 135,300 138,600 693,000 1,351,900 แผนบูรณาการ ฯ 

(1) โครงการเตรียมความพร้อมชุมชน การเสริมสร้าง
จิตสํานึกความเป็นคนไทยที่มีคุณภาพและการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและกลุ่มพึ่งพาตนเอง (โครงการรักษ์น้ํา) 

        

- การศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบ        กสก. 
- ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตและกิจกรรมกลุ่ม

สถาบันเกษตรกร 
       กสก. 

- โครงการสนับสนุนยุวเกษตร        กสก. 
- แนะนําส่งเสริมให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับการ

รวมกลุ่มหลักการ  อุดมการณ์  วิธีการสหกรณ์ แก่ราษฏรใน
พื้นที่โครงการ 

       สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่     

กสส. 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มการจัดเวทีเสวนาเพื่อร่วมกัน

สรุปและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยวิธีการสหกรณ์ 
       สํานักงานสหกรณ์

จังหวัดเชียงใหม่     
กสส. 

 
 
 
 

รวมงบประมาณแผนที่ 3 1,444,300 1,448,700 1,452,000 135,300 138,600 693,000 5,311,900  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม (บาท) หน่วยงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560-2564 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในระดับครัวเรือน
และระดับชุมชน เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

        

แผนงานที่ 4 พัฒนาด้านสังคมให้เข้าถึงบริการจากภาครัฐ 210,100 435,600 532,400 323,400 323,400 1,617,000 3,441,900 แผนบูรณาการ ฯ 
4.1) โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและความเสมอภาค
ในการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

210,100 435,600 532,400 323,400 323,400 1,617,000 3,441,900  

         (1) การส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง         
- การจัดทําสํามะโนปัญหา ความต้องการและ

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
       กรมพัฒนาและ

สวัสดิการสังคม 
- การส่งเสริมความรู้และอาชีพ         
- การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพบนพื้นที่สูง         

(2) การจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง         
- ให้การสงเคราะห์ครอบครัวยากจน ยากไร้และ

ด้อยโอกาส 
       กรมพัฒนาและ

สวัสดิการสังคม 
- ให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และ

ครอบครัว 
        

- ให้การสงเคราะห์เด็กยากจนไร้ที่พึ่งและด้อย
โอกาส 

        

รวมงบประมาณแผนที่ 4 210,100 435,600 532,400 323,400 323,400 1,617,000 3,441,900  
แผนงานที่ 5 เสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน 5,061,000 5,391,000 4,698,800 4,698,800 4,698,800 3,277,900 27,826,300  
5.1)  โครงการส่งเสริมบริการ  เสริมสร้างหลักประกันสุขภาพ
และสร้างเครือข่ายสุขภาพ 

629,600 629,600 655,500 655,500 655,500 3,277,900 6,503,600 แผนบูรณาการ ฯ 

(1) จัดบริการในสถานบริการ (สถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล) 

       สธ. 

(2) โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่พื้นที่สูง        สธ. 
(3)โครงการส่งเสริมกิจกรรมแพทย์อาสาและแพทย์

พื้นบ้าน 
       สธ. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม (บาท) หน่วยงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560-2564 

5.2 ) โครงการส่งเสริมการดูแลด้านสุขอนามัยแบบองค์รวม 4,431,400 4,761,400 4,043,300 4,043,300 4,043,300 0 21,322,700 แผนบูรณาการ ฯ 
(1) โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดย

การใช้และสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 
       อน. 

(2)  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงและ
ทุรกันดาร 

       อน. 

(3) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพประจําถิ่น 

       สธ. 

(4)  โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง 
โรคความดันโลหิตและเบาหวาน 

       สธ. 

(5)  การรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อลดพยาธิใน
ชุมชน 

       มจธ. 

รวมงบประมาณแผนที่ 5 5,061,000 5,391,000 4,698,800 4,698,800 4,698,800 3,277,900 27,826,300  
แผนงานที่ 6 พัฒนาศักยภาพและโอกาสเพื่อการพึ่งตนเอง
ด้านการศึกษาตลอดชีวิตของชุมชนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2,444,400 2,444,400 2,444,400 2,444,400 2,444,400 8,922,000 21,144,000  

6.1)   โครงการเสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชนด้าน
การศึกษาให้คนในชุมชนอ่านออกเขียนได้ 

1,784,400 1,784,400 1,784,400 1,784,400 1,784,400 8,922,000 17,844,000 แผนบูรณาการ ฯ 

(1) โครงการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเด็กและ
เยาวชนแบบมีส่วนร่วม 

       มจธ. 

(2) โครงการวัยเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้        มจธ. 
(3) ค่ายผู้นําเยาวชนเพื่อการขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชน        มจธ. 
(4) การสนับสนุนแกนนําเยาวชนในการทํากิจกรรม

พึ่งตนเอง 
       มจธ. 

(5)การส่งเสริมการรู้หนังสือ        งปม.กศน. 
(6) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต        งปม.กศน. 
(7) การใช้สื่อ VCD เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย        มจธ. 
(8) การสนับสนุนครูศศช.ในการบูรณาการการเรียนรู้        มจธ. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม (บาท) หน่วยงาน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560-2564 

(9) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

       กศน. 

 (10) โครงการส่งเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน        กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 

6.2)   โครงการสนับสนุนกองทุนการศึกษา 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 - 3,300,000 แผนบูรณาการ ฯ 
รวมงบประมาณแผนที่ 6 2,444,400 2,444,400 2,444,400 2,444,400 2,444,400 8,922,000 21,144,000  

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทุก
ชนเผ่า 

        

แผนงานที่ 7 สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทุก
ชนเผ่า 

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 880,000 3,080,000  

7.1) โครงการสริมสร้างความภาคภูมิใจ สืบสานวัฒนธรรม 
และประเพณีให้คงอยู่อย่างมั่นคง 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 660,000 1,760,000 แผนบูรณาการ ฯ 

7.2) โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์คุณค่าของระบบ
เครือญาติและเครือข่ายในชุมชน  

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 1,320,000 แผนบูรณาการ ฯ 

รวมงบประมาณแผนที่ 7 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 880,000 3,080,000  

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1   11,843,900 13,080,300 12,785,200 10,616,000 10,619,300 17,069,900 76,014,600  
 

หมายเหตุ ชื่อเต็มของตัวย่อหน่วยงานอยู่ในรายละเอียด ภาคผนวก ฌ 
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ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรลุ่มน้ํา 
 

มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก    งบประมาณ (บาท)     รวม (บาท)   หมายเหตุ  

 ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559   ปี 2560-2564  

 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการตลาดด้วยการรวมกลุ่มและพัฒนา
ระบบตลาดชุมชน  

               

 แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบตลาดของชุมชนเพื่อส่งเสริมการผลิต 
และการค้าภายในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาด  

8,198,100 8,991,700 7,804,300 6,939,000 6,939,000 17,903,700 56,775,800  

 1.1)  โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านการตลาดของชุมชนและเครือข่ายชุมชน  3,000,000 3,600,000 2,200,000 1,100,000 1,100,000 - 11,000,000 แผนบูรณาการฯ 
 1.2)  โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มด้านการตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม 
ของวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพในพื้นที่ รวมทั้งเครือข่ายผู้ผลิต และ
เครือข่ายการตลาดในระดับลุ่มน้ํา 

2,492,100 2,492,100 2,492,100 2,492,100 2,492,100 2,492,100 14,952,600 แผนบูรณาการฯ 

 (1) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน ในการพัฒนา
เป็นสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  

       สวพส. 

 (2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆในชุมชนไปสู่สถาบัน
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  

              โครงการหลวง 

 (3) โครงการพัฒนาระบบตลาดชุมชน                สวพส. 
 (4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปเส้นใย

และผลิตภัณฑ์เฮมพ์  
              โครงการหลวง สวพส 

          (5) โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกเฮมพ์ 
ภายใต้ระบบควบคมุในพื้นที่นําร่องและเครือข่าย  

       โครงการหลวง สวพส 

 1.3) โครงการเสริมความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่การผลิต และการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพในพื้นที่ และเครือข่าย  

2,706,000 2,899,600 3,112,200 3,346,900 3,346,900 15,411,600 30,823,200 แผนบูรณาการฯ 

 (1)  โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของตลาดชุมชน                สวพส. 
 (2) การสนับสนุนความเข้มแข็งของระบบการวางแผนการผลิตการ

จําหน่ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ  
              สวพส. 
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มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก    งบประมาณ (บาท)     รวม (บาท)   หมายเหตุ  

 ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559   ปี 2560-2564  

 (3) โครงการศึกษาต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตเส้นใยและการ
แปรรูปเฮมพ์  

              สวพส. 

รวมงบประมาณแผนที่ 1 8,198,100 8,991,700 7,804,300 6,939,000 6,939,000 17,903,700 56,775,800  
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน
สามารถปรับตัวได้จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค  

               

 แผนงานที่ 2 วิจัยและพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค  

5,850,000 5,945,000 5,095,000 2,400,000 2,400,000 - 21,690,000  

 2.1)  โครงการวิจัยด้านการปรับตัวในระดับเครือข่ายชุมชนเพื่อพึ่งตนเอง 
ด้านอาหาร น้ํา และการผลิตภายใต้สภาพการค้าเสรีในภูมิภาค  

3,850,000 3,795,000 2,695,000 - - - 10,340,000 แผนบูรณาการฯ 

 (1)  การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตและ
จําหน่ายสินค้าพืช สัตว์เมืองหนาว สินค้าหัตถกรรม และการท่องเที่ยวตาม
แนวทางโครงการหลวง  

              สวพส. 

 (2) การศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ในการดําเนิน
กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมระบบตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
ระบบการประกันภัยพืชผลและระบบการประกันรายได้เกษตรกร  

              สวพส. 

 (3) การศึกษาวิเคราะห์โอกาสการสร้างเศรษฐกิจชุมชนรูปแบบใหม่ 
และจัดทําเป็นข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาทุนมนุษย์  

              สวพส. 

(4) โครงการวิจัยความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรอาหารของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง  

              มจธ. 

 (5) โครงการวิจัยการพัฒนาการเลี้ยงปลาโดยใช้อาหารจากวัสดุ
ท้องถิ่น  

              มจธ. 

(6) โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาท้องถิ่น                มจธ. 
 2.2) โครงการวิจัยเชิงนโยบายด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิต
ของสินค้าสําคัญบนพื้นที่สูง  
 

2,000,000 2,150,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000   11,350,000 แผนบูรณาการฯ 
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มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก    งบประมาณ (บาท)     รวม (บาท)   หมายเหตุ  

 ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559   ปี 2560-2564  

      (1) การวิจัยเสริมสร้างศักยภาพการสร้างรายได้ของชุมชนจากทรัพย์สิน
ทางภูมิปัญญาด้านอาหารสุขภาพ และยาสมุนไพร   

              สวพส. 

      (2) โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ และขยายพันธุ์
เฮมพ์  

              โครงการหลวง สวพส 

      (3) โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปร
รูปเส้นใย   

              โครงการหลวง สวพส 

      (4) โครงการวิจัยและศึกษาวิธีการเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ์                โครงการหลวง สวพส 
รวมงบประมาณแผนที่ 2 5,850,000 5,945,000 5,095,000 2,400,000 2,400,000 - 21,690,000  

 แผนงานที่ 3 แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านความมั่นคงอาหารและเพิ่ม
มูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

8,776,500 12,055,900 11,964,800 2,817,000 2,900,000 - 38,514,200  

 3.1)  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ และประมง
ภายใต้สังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC)   

2,577,500 3,280,000 5,583,000 300,000 300,000 - 12,040,500 แผนบูรณาการฯ 

 (1) การศึกษาแนวทางเผยแพร่การผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็กจากมูล
สัตว์บนพื้นที่สูง  

       มจธ. 

 (2) การวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงานชีวมวลของ
ครัวเรือนและการพัฒนาพลังงานชีวภาพจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง  

       สวพส. 

 (3)  การวิจัยนําร่องการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ  

       สวพส. 

 3.2)  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ และประมง 
ภายใต้ข้อจํากัดเกษตรน้ําฝน  

1,975,000 2,150,000 600,000 600,000 600,000 - 5,925,000 แผนบูรณาการฯ 

 (1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพ
ปุ๋ย ด้วยการควบคุมระบบเฟอร์ติเกชั่นแบบอัตโนมัติบนฐานการวิเคราะห์
ข้อมูลอากาศ ความต้องการน้ํา และธาตุอาหารของพืช  

              สวพส. 

 (2) ทดสอบและสาธิตการปลูกพืชตระกูลถั่วเหลื่อมข้าวโพดโดย 
ไม่ไถพรวน    

              พด. 

 (3) ทดสอบและสาธิตการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมกาแฟเพื่อปรับปรุงดิน                พด. 
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มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก    งบประมาณ (บาท)     รวม (บาท)   หมายเหตุ  

 ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559   ปี 2560-2564  

 3.3)  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิต
ข้าวไร่และข้าวนาดํา  

625,000 687,500 756,300 832,000 915,000 - 3,815,800 แผนบูรณาการฯ 

(1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และข้าวนาดําบนพื้นที่สูงภายใต้สภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก  

       สวพส. 

 3.4)โครงการวิจัยฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งอาหารและความหลากหลาย    
ทางชีวภาพ 

3,449,000 4,188,400 4,000,500 60,000 60,000 - 11,757,900 แผนบูรณาการฯ 

(1)  โครงการวิจัยการรวบรวมภูมิปัญญาด้าน(สมุนไพรป้องกันและ
รักษาโรค,การผลิตพืชและสัตว์)  

       มจธ. 

(2) การวิจัยจัดทํามาตรฐานและพัฒนาระบบการเพาะปลูกและแปร
รูปผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสําหรับอาหารเพื่อสุขภาพจากพืชท้องถิ่นและยา
สมุนไพรพื้นบ้าน  

       สวพส. 

(3) การวิจัยการผลิตและจําหน่ายสินค้าของชุมชนบนฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่สูง  

       สวพส. 

(4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพย์สินทางภูมิปัญญาและ
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง  

       สวพส. 

 3.5 โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการ (operating system) การเกษตร  
บนพื้นที่สูงโดยคํานึงถึงข้อจํากัด ด้านที่ดิน แรงงาน และความต้องการเพื่อ
บริโภคและการตลาด  

150,000 1,750,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 - 4,975,000 แผนบูรณาการฯ 

(1)  การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงที่มี
ความสมดุลย์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 

       สวพส. 

 รวมงบประมาณแผนที่ 3  8,776,500 12,055,900 11,964,800 2,817,000 2,900,000  - 38,514,200  
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 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างชุมชนในระดับพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยบนพื้นที่สูงให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สําคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นแหล่ง
อาหาร ยา สมุนไพรของชุมชน และเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

               

 แผนงานที่ 4  เสริมสร้างชุมชนในระดับพื้นที่ลุ่มน้ําย่อยบนพื้นที่สูงให้เป็น
แหล่งเรียนรู้สําคัญและเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

1,330,000 1,530,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,900,000 9,530,000  

 4.1) โครงการจัดการความรู้ด้านแหล่งอาหาร ยา สมุนไพรของชุมชน  500,000 600,000 660,000 660,000 660,000 1,650,000 4,730,000 แผนบูรณาการฯ 
 4.2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยกระบวนการพัฒนา และ
การสร้างปราชญ์ชาวบ้าน  

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000  1,650,000 แผนบูรณาการฯ 

4.3) โครงการพัฒนาคู่มือ / หลักสูตรองค์ความรู้แหล่งอาหาร ยา สมุนไพร
ของชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม  

500,000 600,000 600,000 600,000 600,000 250,000 3,150,000 แผนบูรณาการ ฯ 

รวมงบประมาณแผนที่ 4 1,330,000 1,530,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,900,000 9,530,000  
 กลยุทธ์ที่ 4  เสรมิสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและ
ระดับชุมชน  โดยการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปรับใช้ร่วมกับองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เหมาะสม  

               

แผนงานที่  5 เสรมิสร้างความมั่นคงอาหารในระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชน 

11,093,300 10,216,500 12,621,300 9,107,100 9,187,700 19,119,000 71,344,900  

 5.1)  โครงการส่งเสริมการผลิตแบบผสมผสานเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงด้าน
การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ที่เหมาะสมต่อบรอบทชุมชน เพื่อ
พึ่งตนเองด้านอาหาร 

7,304,900 6,190,600 6,595,400 6,726,200 6,806,800 13,097,000 46,720,900 แผนบูรณาการฯ 

(1) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชบนพื้นที่สูง                กสก. 
(2) ส่งเสริมการปลูกพืชผักเพื่อการบริโภคในครัวเรือน                กสก. 
(3)  การศึกษาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการเพาะเห็ดจากวัสดุใน

ท้องถิ่น  
              มจธ. 

(4)  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่ม
ผลผลิตการเกษตร (สุกร โค-กระบือ สัตว์ปีก กองทุนอาหารสัตว์ ฯลฯ)  

 
 

              กปศ. 
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(5) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อการบริโภคภายใน
ครัวเรือนและสร้างรายได้  

              กปม. 

(6)  การพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นบ้านโดยใช้อาหารจากวัสดุท้องถิ่น                มจธ. 
(7) การถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตไข่และ

เนื้อของไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคให้พอเพียง  
              มจธ. 

(8) ศูนย์เรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลา                มจธ. 
(9) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาการปลูกพืชและเลี้ยง

สัตว์  
              สวพส. 

 (10) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (เลี้ยง
ปลาดุกในบ่อพลาสติก และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา)  

              ปกม. 

 (11)  โครงการปลูกไผ่เพื่อการบริโภคและใช้สอยในครัวเรือน ชุมชน
หมู่บ้านป่าไม้รอบสวนป่า อ.อ.ป. 1.สวนป่าแม่หอพระ 2. สวนป่าแม่หาด-แม่
ก้อ 3. สวนป่าแม่แจ่ม 4.สวนป่าแม่ลี้ 5. สวนป่าเชียงดาว 6. สวนป่า 
บ้านวงษา )  

1,204,400 1,204,400 1,204,400 1,204,400 1,204,400 6,022,000 12,044,000 อ.อ.ป. 

 (12) ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยในระบบวน
เกษตร  

              กรมวิชาการเกษตร 

 (13) ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสานเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง                กสก. 
 (14)  ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง                กสก. 
 (15) ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช สัตว์และสัตว์น้ําในชุมชนเพื่อความ

มั่นคงทางด้านอาหาร  
              มทร. 

 5.2)  โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช สัตว์ และประมง 
 จากแหล่งพันธุกรรมในท้องถิ่น 

1,871,500 1,871,500 3,871,500 1,176,500 1,176,500 - 9,967,500 แผนบูรณาการฯ 

 (1)  การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดี                ศูนย์วิจัยข้าว
เชียงใหม่ 
กกข. 
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 (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหลังการปรับพื้นที่
สภาพไร่เลื่อนลอยเป็นนาขั้นบันได  

              สวพส. 

 (3) ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ในชุมชน                กกข. 
 5.3) โครงการสร้างหุ้นส่วนระดับชุมชนและเครือข่ายลุ่มน้ําเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร  

712,500 950,000 950,000 - - - 2,612,500 แผนบูรณาการฯ 

 (1) ธนาคารอาหารชุมชน                มจธ. 
 (2) โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลาย ทางชีวภาพ

ของป่ารอบชุมชน  
              กกข. 

รวมงบประมาณแผนที่ 5 11,093,300 10,216,500 12,621,300 9,107,100 9,187,700 19,119,000 71,344,900  

 กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพของ
ชุมชนที่ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่และความ
ต้องการของชุมชนที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรลุ่มน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

               

 แผนงานที่ 6 ส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรและสร้างรายได้ตามแนวทาง
โครงการหลวง/โครงการพระราชดําริ  

11,576,200 11,836,700 10,160,200 10,287,600 10,270,700 12,677,500 66,808,900  

 6.1)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย  4,795,600 5,335,400 4,459,000 4,567,500 4,686,900 4,686,900 28,531,300 แผนบูรณาการฯ 
(1) การรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรและคัดคุณภาพผลผลิตเพื่อลด

ต้นทุนและสร้างมูลค่าให้ผลผลิต  
       สวพส 

 (2) ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ฐานความรู้ (พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี)  

              โครงการหลวง 

 (3) โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย  

              สวพส. 

 6.2)  โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตร  1,572,900 2,025,900 1,212,800 1,212,800 1,056,000 1,212,800 8,293,200 แผนบูรณาการฯ 
 (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจาก

ฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

              สวพส. 
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 (2)  แปลงต้นแบบการปลูกพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบน
พื้นที่สูง  ได้แก่ พลับ กาแฟอาราบิก้า  มะคาเดเมีย เกาลัดจีน  พืชผัก ชาจีน  

              ศวพ.ชม. 

 6.3)  โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชและเลี้ยง
สัตว์ที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  

1,412,700 1,495,400 1,508,400 1,527,300 1,547,800 1,547,800 9,039,400 แผนบูรณาการฯ 

 (1) ส่งเสริมการป้องกันการกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)                กสก. 
 (2) งานทดสอบและสาธิตการผลิตพืชและสัตว์                ม.แม่โจ้ 
 (3) โครงการส่งเสริมฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์                กปศ. 
 (4) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพของพื้นที่                กปศ. 
 (5)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อการบริโภคภายใน

ครัวเรือนและสร้างรายได้  
              กปม. 

6 .4)  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 
อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน 

3,795,000 2,980,000 2,980,000 2,980,000 2,980,000 5,230,000 20,945,000 แผนบูรณาการ ฯ 

 (1) ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว                กสก. 
 (2)  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดให้เหมาะสมในการผลิตและเพิ่ม

คุณภาพ   
              วว. 

 (3) ส่งเสริมการเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่หาได้ง่าย
ในพื้นที่  

              วว 

(4) ส่งเสริม/สาธิตการปลูกวานิลลาเชิงพาณิชย์                 วว 
(5) โครงการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการปลูกพืชและเลี้ยง

สัตว์ในท้องถิ่น  
 
 
 
 
 

              สวพส. 

รวมงบประมาณแผนที่ 6 11,576,200 11,836,700 10,160,200 10,287,600 10,270,700 12,677,500 66,808,900  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

 

8 - 54 

มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก    งบประมาณ (บาท)     รวม (บาท)   หมายเหตุ  

 ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559   ปี 2560-2564  

แผนงานที่ 7 ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ตามศักยภาพของพื้นที่
และความต้องการของชุมชนที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรลุ่ม
น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5,427,000 6,249,500 6,365,800 6,105,500 6,257,100 6,257,100 36,662,000  

 7.1)  โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 1,617,500 1,810,000 1,926,300 2,055,000 2,195,600 2,195,600 11,800,000 แผนบูรณาการฯ 
(1) ส่งเสริมการฟื้นฟูหัตถกรรมท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ  
              โครงการหลวง 

(2)  ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติการถนอมอาหาร การ
แปรรูปผลผลิตการเกษตร  

              กสก. 

(3)  โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์หัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง                สวพส. 
(4) โครงการฟื้นฟูและสร้างมูลค่าเพิ่มหัตถกรรมท้องถิ่น                สวพส. 
(5) โครงการแปรรูปแลถนอมอาหาร                กสก. 

 7.2)  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บนฐานความยั่งยืนของ
ทรัพยากรที่เหมาะสม  

2,250,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 16,650,000 แผนบูรณาการฯ 

(1) โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว                สวพส. 
(2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว                สวพส. 

 7.3)  โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนอกภาคเกษตรตามความต้องการของ
ชุมชน  

1,559,500 1,559,500 1,559,500 1,170,500 1,181,500 1,181,500 8,212,000 แผนบูรณาการฯ 

        (1) โครงการฝึกทักษะอาชีพและชีวิต                มจธ. 
        (2)  การพัฒนาและส่งเสริมน้ํายาล้างจานจากวัตถุดิบในท้องถิ่น                มจธ. 
        (3)โครงการศึกษาและวางแผนการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร                กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 

 รวมงบประมาณแผนที่ 7  5,427,000 6,249,500 6,365,800 6,105,500 6,257,100 6,257,100 36,662,000  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก    งบประมาณ (บาท)     รวม (บาท)   หมายเหตุ  

 ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559   ปี 2560-2564  

 แผนงานที่ 8 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชน  

2,500,000 3,004,400 2,800,000 2,800,000 2,800,000 7,200,000 21,104,400  

 8.1  โครงการสร้างภาคีระหว่างชุมชน  และภาคเอกชนเพื่อความร่วมมือให้
คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน เช่น โครงการ CSR (corporate social 
responsibility)  

1,000,000 1,200,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 6,600,000 แผนบูรณาการฯ 

        (1)  โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว สร้างรายได้เสริมแก่
เกษตรกรในชุมชนท้องถิ่น 

1,000,000 1,204,400 1,100,000 1,100,000 1,100,000 5,500,000 11,004,400 อ.อ.ป. 

- สวนป่าแม่หอพระ                 
- สวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ         
- สวนป่าแม่แจ่ม         
- สวนป่าแม่ลี้                
- สวนป่าเชียงดาว         
- สวนป่าบ้านวงษา         

8.2 โครงการสร้างความร่วมมือด้านการตลาดระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจ
สังคมกับวิสาหกิจชุมชนพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

500,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 3,500,000 แผนบูรณาการฯ 

 รวมงบประมาณแผนที่ 8 2,500,000 3,004,400 2,800,000 2,800,000 2,800,000 7,200,000 21,104,400  
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2  54,751,100 59,829,700 58,401,400 42,046,200 42,344,500 65,057,300 322,430,200  

หมายเหตุ ชื่อเต็มของตัวย่อหน่วยงานอยู่ในรายละเอียด ภาคผนวก ฌ 
 
 
 
 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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รายละเอียดกรอบงบประมาณแผนบรูณาการพฒันาพืน้ทีสู่งในลุ่มน้ําปงิ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2565) 
จําแนกตามยทุธศาสตร์ : 3 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนเพือ่เปน็สังคมแห่งการเรยีนรู้ระดบัลุ่มน้ํา 

 
มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก  งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท) หมายเหตุ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560-64 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในสองลักษณะทั้ง
เครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อ
เชื่อมโยงระดับชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัดและระดับลุ่มน้ํา 

                

แผนงานที่ 1 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน
เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา 2,750,000 2,850,000 2,910,000 2,910,000 3,090,000 8,490,000 23,000,000 

  

1.1)  โครงการสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้และเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระดับชุมชน ตําบล อําเภอ 
จังหวัดและระดับลุ่มน้ํา 1,400,000 1,500,000 1,560,000 1,560,000 1,740,000 1,740,000 9,500,000 

 แผนบูรณาการ ฯ  

1.2)  โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 6,750,000 13,500,000  แผนบูรณาการ ฯ  
       (1) การประเมินผลโครงการ          สวพส.  

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1 2,750,000 2,850,000 2,910,000 2,910,000 3,090,000 8,490,000 23,000,000  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการความรู้ในรูปแบบ
เครือข่าย ด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

                

แผนงานที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้และเครือข่าย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมฐานความรู้ 7,133,700 8,026,100 8,149,200 6,360,200 7,588,700 11,541,500 49,483,400 

  

2.1)  โครงการสนับสนุนการนําองค์ความรู้หรือต้นแบบที่ดีของ
โครงการพัฒนาบนพื้นที่สูง ไปขยายผลในลักษณะเครือข่ายการ
เรียนรู้ 

2,626,900 2,836,100 3,066,400 3,319,400 3,597,900 3,782,700 19,229,400 แผนบูรณาการ ฯ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก  งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท) หมายเหตุ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560-64 

(1)  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ
เรียนรู้  

        สวพส.  

(2) ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การลดการ
ใช้สารเคมี เศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  

        สวพส.  

(3) ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์ (สุกร / โค / สัตว์ปีก)          กปศ.  
2.2) โครงการพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการ
จัดการความรู้ของชุมชนในระดับลุ่มน้ํา 

1,176,000 1,411,200 2,104,000 1,662,000 2,612,000 3,980,000 13,629,200 แผนบูรณาการ ฯ 

(1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และขยาย
เครือข่ายการเรียนรู้ให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้ํา  

        สวพส.  

2.3)    โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ พัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศอย่างมีส่วนร่วมเพื่อประยุกต์ใช้กับระบบการเกษตรที่
ยั่งยืนในลุ่มน้ําปิง 

1,665,400 1,889,400 1,489,400 689,400 689,400 1,889,400 8,312,400 แผนบูรณาการ ฯ 

(1)  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง (Software เพื่อการสืบค้น
และเผยแพร่)  

1,045,400 1,145,400 1,345,400 545400 545,400 545,400 5,172,400  สวพส.  

(2)  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชน 

620,000 744,000 144,000 144,000 144,000 1,344,000 3,140,000  

(3)  โครงการฐานข้อมูลทรัพยากรประมงแหล่งน้ํา
ธรรมชาติในลุ่มน้ําพื้นที่   

        กปม.  

(4) ให้คําปรึกษาทางด้านงานวิศวกรรม และเก็บกระจาย
ข้อมูลเป็นองค์ความรู้ +วิจัย เพื่อพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง    

        มทร.ล้านนา  

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2 7,133,700   8,026,100 8,149,200 6,360,200 7,588,700 11,541,500 49,483,400  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก  งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท) หมายเหตุ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560-64 

แผนงานที่ 3 การเสริมสร้างการจัดการความรู้ให้เกิดการพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับเครือข่ายลุ่มน้ํา 

5,579,100 5,780,700 6,947,300 660,000 660,000 660,000 20,287,100   

3.1)  โครงการเสริมสร้างกระบวนการจัดการองคค์วามรู้ของ
ชุมชนในระดับลุ่มน้ําย่อย และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนในระดับลุ่ม
น้ําย่อย 

4,919,100 5,120,700 6,287,300 - - - 16,327,100 แผนบูรณาการ ฯ 

 (1) โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและขยายการเรียนรู้ไปสู่ชุมชน
เครือข่ายในลุ่มน้ํา  

        สวพส.  

  (2)  จัดทําฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน        กสก. 
3.2)  โครงการเสริมสร้าง ฟื้นฟู และต่อยอดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 3,960,000 แผนบูรณาการ ฯ 

 รวมงบประมาณแผนงานที ่3 5,579,100 5,780,700 6,947,300 660,000 660,000 660,000 20,287,100   
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3  15,462,800 16,656,800 18,006,500 9,930,200 11,338,700 20,691,500 92,086,500  

 
หมายเหตุ ชื่อเต็มของตัวย่อหน่วยงานอยู่ในรายละเอียด ภาคผนวก ฌ 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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รายละเอียดกรอบงบประมาณแผนบรูณาการพฒันาพืน้ทีสู่งในลุ่มน้ําปงิ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2565) 
จําแนกตามยทุธศาสตร์ : 4.สร้างความสมดุลของการใชป้ระโยชน์ และการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลุม่น้ํา  

เพื่อสามารถเอื้ออํานวยใหค้นอยู่อาศยัร่วมกบัปา่ได้อย่างยั่งยืน 
 

มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก  งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท)  หมายเหตุ 

 ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559   ปี 2560-
2564  

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บนฐานการใช้ประโยชน์และฟื้นฟู
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศลุ่มน้ํา 

                

แผนงานที่  1  อนุรักษ์  ฟื้นฟู ดิน น้ําป่า และระบบนิเวศ
ลุ่มน้ํา  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

26,513,100 31,770,200 32,015,000 32,957,800 28,890,400 33,360,300 185,506,800   

      1.1)  โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ํา ฟื้นฟูแหล่ง
น้ํา และพื้นที่ชุ่มน้ํา โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  

10,908,200 15,285,800 15,732,000 16,250,000 16,896,000 17,725,000 92,797,000 แผนบูรณาการ ฯ 

     (1) การศึกษาแนวทางประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของ
ชุมชนร่วมกับความรู้ทางนิเวศวิทยา และวนวัฒนวิทยาใน
การเพาะปลูกพืชพื้นถิ่นเพื่อกักเก็บน้ํา และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ํา
ลําธารบนพื้นที่สูง  

               สวพส.  

    (2) โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ําลําธาร  

               สวพส.  

    (3) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ําลําธาร                 กรมอุทยาน  
    (4) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  
               กรมป่าไม้  

     1.2)  โครงการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา   12,441,600 12,529,300 12,540,900 12,649,500 7,589,800 11,230,700 68,981,800 แผนบูรณาการ ฯ 
             (1) โครงการเร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ํา  
 

               พด.  
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            (2) เร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ําด้วย
เครื่องจักรกล และการปลูกหญ้าแฝก เพื่อลดการเสื่อมโทรม
และการพังทลายของดิน  

               โครงการหลวง  

            (3)  โครงการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ทํา
กินและปลูกหญ้าแฝกและพืชคลุมดิน  

               

 - โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
อนุรักษ์ดินและน้ํา  

               สวพส.  

 - ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อปลูกและ
แจกจ่าย  

               พด.  

      1.3)    โครงการฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพป่าไม้และปรับปรุง
ให้เป็นแหล่งซับน้ําธรรมชาติของชุมชน(ธนาคารน้ํา/water 
bank) 3,163,300 3,955,100 3,742,100 4,058,300 4,404,600 4,404,600 23,728,000 

แผนบูรณาการ ฯ 

(1) โครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

       สวพส. 

(2)  โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้         
  (2.1) ตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิ์ทํากิน ในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติ  
        กรมป่าไม้  

  (2.2)  โครงการบริหารจัดการเพื่อกําหนดเขตการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  

        สวพส.  

 (2.3)  การกําหนดเขตที่ดินทํากินและวางแผนการ
ใช้ที่ดิน    

 
 

        พด.  

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1 26,513,100 31,770,200 32,015,000 32,957,800 28,890,400 33,360,300 185,506,800   
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แผนงานที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ําตามความเหมาะสมและการ
บริหารจัดการน้ําบนพื้นที่สูง 

6,279,000 8,148,800 8,672,100 7,841,800 6,320,900 6,320,900 43,583,500   

2.1) โครงการสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก ฝายต้นน้ําลําธาร 
และสร้างถังดักตะกอน 

6,279,000 8,148,800 8,672,100 7,841,800 6,320,900 6,320,900 43,583,500 แผนบูรณาการ ฯ 

 (1)  อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา         กรมทรัพยากรน้ํา  
2.2)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาภูเขา เพื่อ
ปรับปรุงระบบประปาภูเขาให้ส่งน้ําได้อย่างทั่วถึง 

งบประมาณจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

      แผนบูรณาการ ฯ 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2 6,279,000 8,148,800 8,672,100 7,841,800 6,320,900 6,320,900 43,583,500  

แผนงานที่ 3 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อการบริหารจัดทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5,786,900 5,164,800 5,255,800 5,462,400 5,685,500 8,413,500 35,768,900   

 3.1 โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการลดการใช้
สารเคมีในระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

4,182,900 4,360,800 4,551,800 4,758,400 4,981,500 4,981,500 27,816,900 แผนบูรณาการ ฯ 

 (1) รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการ
ปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม  

       โครงการหลวง 

 (2) โครงการรณรงค์เพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่
สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม  

       สวพส. 

(3)  โครงการรณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้า
ระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม   

       สวพส. 

(4) การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์        พด. 
(5) โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช เศษไม้ 

ปลายไม้ ในการทําสวนป่าร่วมกับชุมชน   ( สป.แม่หอพระ 
อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่) 

 

1,560,000 760,000 660,000 660,000 660,000 3,300,000 7,600,000 อ.อ.ป. 
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 3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพของเยาวชนในการเฝ้าระวังการ
ใช้สารเคมีและมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 132,000 แผนบูรณาการ ฯ 

(1 ) โครงการชุมชนนักอนุรักษ์น้อย พิทักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สวนป่าแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ )   

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 110,000 220,000 อ.อ.ป. 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3 5,786,900 5,164,800 5,255,800 5,462,400 5,685,500 8,413,500 35,768,900   
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ในระดับชุมชนต้นน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

         

แผนงานที่ 4 สร้างแรงจูงใจการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

2,940,000 4,180,000 4,550,000 2,949,000 3,172,000 720,000 18,511,000   

4.1)    โครงการปลูกป่า และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยเงื่อนไขสมัยใหม่ เช่น CSR  PES เป็นต้น 

2,700,000 3,820,000 4,070,000 2,349,000 2,452,000 - 15,391,000 แผนบูรณาการ ฯ 

 (1) การศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ใน
การใช้ประโยชน์จาก Cooperate social responsibility 
(CSR) และ Payment for environmental services 
(PES) ในการสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้รอบเขตชุมชน (Buffer zone) การ
ดูแลรักษาระบบนิเวศ และการป้องกันปัญหาน้ําป่าไหลหลาก 
และดินโคลนถล่ม 

       สวพส. 

 (2) การวิจัยแนวทางปลูกพืชเสริมรายได้ในพื้นที่
สวนเมี่ยงที่มุ่งเพิ่มรายได้ควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศ
เกษตรป่าไม้บนพื้นที่สูง 

       สวพส. 

  (3) การวิจัยและพัฒนาต้นแบบการปลูกป่าสร้าง
รายได้ในพื้นที่เกษตรบนพื้นที่สูงที่มีระบบการจัดการตาม
กฎหมายนานาชาติเกี่ยวกับ Carbon credit  

 

        สวพส.  
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4.2 โครงการรณรงค์กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
และผู้บริโภค ในการส่งเสริมกระบวนการผลิต และบริโภค
เชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง 

240,000 360,000 480,000 600,000 720,000 720,000 3,120,000 แผนบูรณาการ ฯ 

รวมงบประมาณแผนที่ 4 2,940,000 4,180,000 4,550,000 2,949,000 3,172,000 720,000 18,511,000   
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 41,519,000 49,263,800 50,492,900 49,211,000 44,068,800 48,814,700 283,370,200   

หมายเหตุ ชื่อเต็มของตัวย่อหน่วยงานอยู่ในรายละเอียด ภาคผนวก ฌ 
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กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความสมดุลการบูรณาการให้เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยชุมชนและกิจกรรมดําเนินการโดย
ภาครัฐเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของแผนอย่างมีส่วนร่วม 

         

แผนงานที่ 1 ความสมดุลการบูรณาการให้เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยชุมชนและกิจกรรมดําเนินการโดย
ภาครัฐ 

1,658,700 1,774,800 3,344,800 1,943,800 3,684,100 11,820,700 24,226,900   

1.1)    โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนอย่างบูรณา
การ 

236,500 255,400 275,900 298,300 322,600 1,613,100 3,001,800 แผนบูรณาการ ฯ 

 (1)  โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดทําและบริหารแผนชุมชน 

       สวพส. 

 (2)  การจัดทําฐานข้อมูลชุมชน         มจธ.  
 (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทํา

แผนชุมชนให้เชื่อมโยงกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาครัฐ  

        โครงการหลวง  

1.2) โครงการเสริมสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ร่วมกันของ
ภาครัฐและชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของแผน 

1,422,200 1,519,400 3,068,900 1,645,500 3,361,500 10,207,600 21,225,100 แผนบูรณาการ ฯ 

   (1) การติดตามและนิเทศงาน         สวพส.  
    (2) ติดตามการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์         กปศ.  
    (3) ร่วมประชุมและติดตามงานกับคณะทํางาน

โครงการฯ 
        กสก.  

    (4) ประชุม ประสานงานกับโครงการขยายผล
โครงการหลวง 

        กสส.  
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    (6)  ติดตามให้คําแนะนํางานสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง         กสส.  
     (7) บริหารงานและอํานวยการ         กรมอุทยาน  
    (8) การประเมินผลโครงการ         สวพส.  

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1 1,658,700 1,774,800 3,344,800 1,943,800 3,684,100 11,820,700 24,226,900   
กลยุทธ์ที่ 2เสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือของ
หน่วยงานที่มีอยู่แล้วเพื่อความต่อเนื่องในการบูรณาการแผน
และกิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายลุ่มน้ํา 

         

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือของ
หน่วยงานของเครือข่ายลุ่มน้ํา 

3,244,600 3,471,100 3,718,200 3,989,600 4,288,100 22,299,100 41,010,700   

2.1)   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการความร่วมมือ
ของชุมชน หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในระดับลุ่มน้ํา
ผ่านองค์กรกลางเพื่อบูรณาการแผนและจัดสรรงบประมาณ 

2,944,600 3,171,100 3,418,200 3,689,600 3,988,100 20,799,100 38,010,700 แผนบูรณาการ ฯ 

(1) โครงการอํานวยการประสานงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

        สวพส.  

(2)  โครงการเสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือ
ของหน่วยงานผ่านองค์กรกลางเพื่อบูรณาการแผนและ
จัดสรรงบประมาณ 

        

(3) โครงการบริหารจัดการโครงการ         สวพส.  
2.2) โครงการสร้างกลไกระบบความรับผิดชอบของ
ภาคเอกชนและชุมชนพื้นราบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,500,000 3,000,000 แผนบูรณาการ ฯ 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2 3,244,600 3,471,100 3,718,200 3,989,600 4,288,100 22,299,100 41,010,700   
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กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างมาตรการและแนวทางปรับปรุงที่
เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย / ระเบียบชุมชนที่เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่สูงระดับลุ่มน้ํา โดยกระบวนการทางสังคม 
กฎหมายและระเบียบทางสังคมที่เหมาะสมอย่างมีส่วนร่วม 

         

แผนงานที่ 3 เสริมสร้างมาตรการและแนวทางปรับปรุงที่
เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย / ระเบียบชุมชนที่เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่สูงระดับลุ่มน้ํา 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1,250,000 2,500,000   

3.1)    โครงการปรับปรุงและพัฒนาข้อกําหนดและ
มาตรการที่สนับสนุนให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 750,000 1,500,000 

แผนบูรณาการ ฯ 

3.2) โครงการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 1,000,000 แผนบูรณาการ ฯ 
 
 
 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1,250,000 2,500,000   
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มน้ํา ทั้งองค์
ความรู้  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ตัดสินใจ
วางแผนพัฒนาที่สามารถเชื่อมโยงได้กับระบบเครือข่าย
สารสนเทศ( IT) 

         

แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มน้ําบน
พื้นที่สูง 

7,234,500 7,745,500 7,256,500 4,267,500 3,778,500 880,000 31,162,500   

4.1)    โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
ขอบเขตลุ่มน้ําบนพื้นที่สูง  

132,000 143,000 154,000 165,000 176,000 880,000 1,650,000 แผนบูรณาการ ฯ 

(1)  โครงการฐานข้อมูลทรัพยากรประมงแหล่งน้ํา
ธรรมชาติในลุ่มน้ําพื้นที่(เชียงใหม่) 

        กปม.  

(2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลในลุ่มน้ําพื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวง 

        สวพส.  
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4.2)    โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศบนพื้นที่
สูงในระดับลุ่มน้ํา   

852,500 852,500 852,500 852,500 852,500 - 4,262,500 แผนบูรณาการ ฯ 

      (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษาด้านไอที         มจธ.  
      (2) การพัฒนาฐานข้อมูลวิศวกรรม พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
        มจธ.  

( การจัดทําแผนแม่บทการใช้ที่ดิน น้ํา และพลังงานสะอาด)         มจธ.  
4.3)    โครงการประเมินศักยภาพทรัพยากรลุ่มน้ํา  1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 - 5,500,000 แผนบูรณาการ ฯ 
4.4)    โครงการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อกําหนดเขตการใช้ที่ดิน
ทํากิน และร่างแผนการใช้ดินบนพื้นที่สูงในระดับลุ่มน้ํา 

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 - 11,250,000 แผนบูรณาการ ฯ 

4.5)    โครงการกําหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - - 4,500,000 แผนบูรณาการ ฯ 
4.6)    โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติบนพื้นที่สูง
ในระดับลุ่มน้ํา 

1,000,000 1,500,000 1,500,000 - - - 4,000,000 แผนบูรณาการ ฯ 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4 7,234,500 7,745,500 7,256,500 4,267,500 3,778,500 880,000 31,162,500   
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและบํารุงรักษาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จําเป็นและเหมาะสมให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้ํา และ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

         

แผนงานที่ 5 พัฒนาและบํารุงรักษาปัจจัยโครงสร้าง
พื้นฐานที่จําเป็นและเหมาะสมให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้ํา  

6,600,000 - - - - - 6,600,000   

5.1)    โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ําตาม
ความเหมาะสม  และระบบการจัดการเพื่อการกระจาย
โอกาสการใช้น้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

       แผนบูรณาการ ฯ 

(1) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ 6,600,000         
- งานซ่อมแซมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว 
1,700,000 - - - - - -  กชป.  

- งานซ่อมแซมระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก 

600,000 - - - - - -  กชป.  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

 

8 - 68 

กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก  งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท)  หมายเหตุ 

 ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ปี 2559   ปี 2560-
2564  

- งานซ่อมแซมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงปางดะ 

750,000 - - - - - -  กชป.  

- งานซ่อมแซมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ 

800,000 - - - - - -  กชป.  

- งานซ่อมแซมอาคารด้านท้ายฝายบ้านผาแตกโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงผาแตก 

950,000 - - - - - -  กชป.  

- งานซ่อมแซมระบบส่งน้ําฝายปูต่า โครงการหลวงพระ
บาทห้วยต้ม 

1,200,000 - - - - - -  กชป.  

- งานซ่อมแซมระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแมปู่หลวง
โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม 

300,000 - - - - - -  กชป.  

- งานซ่อมแซมดาดคอนกรีตอ่างเก็บน้ําแม่ลอง 
โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม 

300,000 - - - - - -  กชป.  

 (2) การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ําสนับสนุน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนในพื้นที่สูงเพื่อทดแทนการลักลอบปลูกฝิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

       กชป. 

(3)  โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร         กชป.  
(4) สํารวจออกแบบล่วงหน้าระบบส่งน้ําชลประทาน           พด.  
(5) ก่อสร้างระบบส่งน้ําชลประทาน          พด.  
(6)  อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา         กรมทรัพยากรน้ํา  
(7)  โครงการจัดหาน้ําและซ่อมบํารุงระบบประปาบาดาล          กทบ.  
(8)  การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ที่เป็นไปได้ในการผลิต
พลังงานทดแทน 

        มจธ.  

(9)  ระบบไฟฟ้าพลังน้ํา/โซล่าร์เซลล์สําหรับศูนย์ขยายผล
โครงการหลวง 

        มจธ.  

(10) การติดตั้งระบบกรองน้ําดื่ม         มจธ.  
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5.2)    โครงการปรับปรุงเส้นทางลําเลียงผลผลิต          กชป.  
(1)  การปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลผลิต         พด.  
(2) สํารวจออกแบบล่วงหน้าเส้นทางลําเลียง         พด.  
(3) ก่อสร้างเส้นทางลําเลียง         พด.  
(4) ซ่อมแซมเส้นทางลําเลียง        กทบ.  

5.3)    โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร         แผนบูรณาการ ฯ 
5.4)    โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัด
การพลังงานทดแทน และพลังงานชีวมวล 

         

(1) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการใช้พลังงาน
ทดแทนจากชีวมวล 

        พด.  

(2) โครงงานวิทยาศาสตร์ “การพึ่งตนเองด้านอาหาร
และพลังงาน” 

        พด.  

(3) โครงการวิจัยการส่งเสริมเตาประหยัดฟืน         พด.  
(4) โครงการประยุกต์เทคโนโลยีและการจัดการ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ระบบโซล่าเซลล์ พลังงานจากน้ํา  
        พด.  

(5) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาระบบพลังงานสะอาด        แผนบูรณาการ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 5 6,600,000 - - - - - 6,600,000   
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แผนงานที่ 6 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 6,501,600 7,417,000 6,838,300 6,422,800 8,274,400 - 35,454,100   
6.1 ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจและการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของชุมชน 

850,000 1,200,000     2,050,000 แผนบูรณาการ ฯ 

6.2) โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ชุมชนหลักและชุมชนเครือข่าย 

1,581,600 1,740,000 1,913,600 2,105,300 2,315,700 - 9,656,200 แผนบูรณาการ ฯ 

(1) การพัฒนาระบบสื่อสารและการถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่ชุมชนหลักและชุมชนเครือข่าย 

        สวพส.  

6.3) โครงการพัฒนาระบบการรวมรวมและควบคุมคุณภาพ
ผลผลิต 

4,070,000 4,477,000 4,924,700 4,317,500 5,958,700 - 23,747,900 แผนบูรณาการ ฯ 

(1) การพัฒนาระบบการรวบรวมและควบคุมคณุภาพ
ผลผลิต 

        สวพส.  

(2) การสนับสนุนความเข้มแข็งของระบบการวาง
แผนการผลิตการจําหน่ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 

        สวพส.  

รวมงบประมาณแผนงานที่ 6 6,501,600 7,417,000 6,838,300 6,422,800 8,274,400 - 35,454,100   
รวมงบประมาณยุทธ์ศาสตร์ที่ 5  25,489,400 20,658,400 21,407,800 16,873,700 20,275,100 36,249,800 140,954,200   

หมายเหตุ แผนงานที่ 5 งบประมาณหน่วยงานต้องคํานวณและสํารวจจากพื้นที่นําร่องเพื่อใช้ในการประกอบการจัดทํากรอบงบประมาณ    
ชื่อเต็มของตัวย่อหน่วยงานอยู่ในรายละเอียด ภาคผนวก ฌ      
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8.9  ข้อเสนอการขับเคลื่อนแผนบูรณาการสู่การปฏิบัติ 
  

8.9.1  โครงสร้างขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับลุ่มน้ํา 
 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนบูรณาการสู่การปฏิบัติ และเกิดความเช่ือมโยงจากระดับ
ส่วนกลาง จนถึงระดับชุมชน จําเป็นต้องมีข้อเสนอการขับเคลื่อนในการดําเนินงานที่สําคัญ เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรม และมีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

1) คณะกรรมการแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูง (ลุ่มน้ําหลัก) เป็นคณะกรรมการ
ระดับนโยบาย ประกอบด้วย คณะกรรมการท่ีมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน  และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับกระทรวง
หลักที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น ทําหน้าที่อํานวยการและกํากับติดตามดูแล มีอํานาจหน้าที่พิจารณาและกําหนดนโยบายและ 
แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง รวมถึงพิจารณาและกําหนดแผนงาน  
งานโครงการ และกิจกรรมใด ๆ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการ    

2) คณะอนุกรรมการแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูง (ลุ่มน้ําสาขา) เป็นคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง เป็นฝ่ายเลขานุการ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ เช่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
ระดับจังหวัดและเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้า เป็นคณะกรรมการ เป็นต้น โดยลักษณะ
โครงสร้างของคณะกรรมการ เป็นการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือสะดวกใน
การขับเคล่ือนและลดปัญหาการซับซ้อนระหว่างหน่วยงาน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดการประสานงานการ
ดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังติดตามประเมินผลเพ่ือแก้ไขปัญหาและปรับปรุง 
แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงาน 

3) คณะทํางานแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูง เป็นคณะทํางานในระดับพ้ืน ประกอบด้วย 
การคัดเลือกจากเครือข่าย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นฝ่าย
เลขานุการ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ เช่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในระดับอําเภอ และเครือข่าย
การพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มนํ้า เป็นคณะกรรมการ เป็นต้น ทําหน้าที่สนับสนุนและร่วมดําเนินงานในระดับ
พ้ืนที่ ในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ร่วมกับเครือข่ายการพัฒนา
พ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าการให้คําปรึกษาแนะนํา รวมทั้งร่วมกับชุมชนจัดทําแผน ติดตาม และประเมินผลการผล
การดําเนินโครงการ 

4) หน่วยงาน / องค์กรกลาง มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี (1) ประสานการดําเนินงานในระดับ
บูรณาการกิจกรรม งบประมาณ การเช่ือมโยงกิจกรรมกับแผนงานงบประมาณของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
และรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยการขับเคลื่อนจากคณะกรรมการแผน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่สูง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทุกขั้นตอน ต้ังแต่ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตามประเมินผลทั้งผู้นําชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตําบลและหมู่บ้าน และองค์กรพัฒนา
เอกชนในพ้ืนที่ และ (2) มีบทบาทในการจัดทํากรอบงบประมาณและเสนองบประมาณต่อสํานัก
งบประมาณ  
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5) ภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
และภาคเอกชนอ่ืนๆ เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) บริษัทปูนซิเมนต์ จํากัด (มหาชน) เป็นต้น 
ร่วมดําเนินการทํางานการกํากับดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพ้ืนที่สูง และสนับสนุนพัฒนาการตลาดในรูปแบบเครือข่ายร่วมกับชุมชน
เพ่ือสร้างฐานเศรษฐกิจแก่ชุมชนบนพ้ืนที่สูง พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
และมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้า 

6) เครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ํา ประกอบด้วย หน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับ
จังหวัด อําเภอ พ้ืนที่ เครือข่ายท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล  
สภาเกษตรกร และเครือข่ายชุมชน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มชุมชน นักวิจัยท้องถิ่น โดยต้ัง
คณะทํางานระดับเครือข่าย โดยมีการคัดเลือกตัวแทนจากแต่ละส่วนเพ่ือเข้าร่วมการดําเนินงาน เพ่ือร่วม
วิเคราะห์ปัญหา และวางแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งจัดทําแผนการดําเนินงานและ 
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานระดับเครือข่าย เพ่ือวางแผนการดําเนินงานในระยะต่อไป (แผนภาพที่ 8-9) 

สําหรับเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าต้องเข้าร่วมในระดับนโยบายมากขึ้น โดยมี
ตัวแทนเครือข่ายเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในทุกระดับ เน้นในระดับนโยบายเพ่ือ
ปรับปรุงโครงสร้างการขับเคลื่อนแผนการดําเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา ให้เกิดการกระจายอํานาจ
สู่ท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากน้ี ต้องให้ความสําคัญกับความสมดุลของสัดส่วนที่เข้าไปดําเนินงานให้ 
เท่าเทียมกัน 

 

 แผนภาพที่ 8-1 องค์ประกอบของเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุม่นํ้า 
รายละเอียดโครงสร้างขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในระดับลุม่นํ้า ดังแผนภาพที่ 8-2 

 
8.9.2  การขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับลุ่มน้ํา 

 1) การบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับลุ่มน้ําแผนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดแผนบูรณาการคร้ังน้ี เน้นการพัฒนาต่อยอดจากงานปกติของแผนพัฒนาต่างๆ 

ที่มีอยู่แล้ว ควบคู่ไปกับเสนอกลยุทธ์การพัฒนาที่ช่วยหนุนเสริมแผนพัฒนาเดิม และมีมาตรการระยะ

เครือขายการพัฒนาพื้นที่สงูในระดบัลุมน้ํา

จังหวดั

อําเภอ

หนวยงานใน
พ้ืนท่ี

สถาบัน

การศึกษา

เครือขายทองถิ่น

อบจ.

อบต.

เครือขายชุมชน

ปราชญ ตัวแทนกลุม นักวิจัยทองถิ่น
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ต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และกระตุ้นให้กิจกรรมที่มีอยู่เดิมในระดับชุมชน 
ลุ่มนํ้า ดําเนินการโดยชุมชน และกิจกรรมดําเนินการโดยภาครัฐ ให้เกิดความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเช่ือมโยงกิจกรรมของหน่วยงานในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ผ่าน
โครงสร้างขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับลุ่มนํ้า ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทั้ง
จากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และกลุ่มองค์กรชุมชนในลักษณะหุ้นส่วนพัฒนา 
เพ่ือการร่วมบูรณาการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน โดยมีภาครัฐร่วมมือกันเก้ือหนุนและผลักดันการ
พัฒนาอย่างเหมาะสม บนฐานกระบวนการทางสังคมและกระบวนการสร้างจิตสํานึกร่วมกับชุมชน 
ตลอดจน เพ่ือพัฒนาเป็นต้นแบบในการเก้ือกูลกันของทรัพยากรในลุ่มนํ้า มีการใช้ประโยชน์และ
อนุรักษ์ร่วมกัน และขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ  

2) การแปลงแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับลุ่มน้ําสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่  
เพ่ือให้กรอบการดําเนินงานของแผนถูกนําไปปฏิบัติให้สอดคล้องในระดับลุ่มนํ้าต่างๆ 

จึงมีขั้นตอน ดังน้ี 
2.1)  ขออนุมัติหลักการของแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในระดับลุ่มนํ้าต่อคณะรัฐมนตรี 
2.2)  การแปลงแผนบูรณาการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นกรอบ

แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในระดับพ้ืนที่ โดยมีเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าเป็นตัวแทน
เสนอโครงการและกิจกรรมที่จะดําเนินการสู่คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง 

2.3)  การเช่ือมโยงแผนบูรณาการร่วมกับแผนงาน กิจกรรม งบประมาณจากหน่วยงาน
ส่วนกลาง เข้ากับกิจกรรมและงบประมาณในระดับจังหวัด และในระดับพ้ืนที่อย่างเหมาะสมผ่าน
หน่วยงาน / องค์กรกลาง ในลักษณะแผนปฏิบัติการในแต่ละปีงบประมาณ จึงได้กําหนดการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรายพ้ืนที่ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพภูมิสังคม และความพร้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  

3) ประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน   
3.1) สร้างเวทีการมีส่วนร่วมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทุกขั้นตอน 

ทั้งร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตามประเมินผล  
3.2) ประสานงาน ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการแผนบูรณาการ

พัฒนาพ้ืนที่สูง (ลุ่มนํ้าหลัก) คณะอนุกรรมการแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูง (ลุ่มนํ้าสาขา)  และคณะทํางาน
แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูง (ลุ่มนํ้าสาขาย่อย) โดยฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแต่ละชุด เพ่ือทราบถึง
ปัญหา และอุปสรรค วินิจฉัยและสั่งการอย่างต่อเน่ือง 

3.3) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติการ โดยหน่วยงานภายนอกและภายใน 
ดําเนินงานในระยะก่ึงกลางแผนและสิ้นแผน เพ่ือปรับทิศทางและกิจกรรมของแผนงานให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้น สภาพพ้ืนที่และเง่ือนไขตามสภาพภูมิสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อ
สิ้นสุดระยะของแผนดําเนินการสรุปผลการปฏิบัติงาน และสรุปบทเรียนสําหรับนําไปปรับใช้และขยาย
ผลในพ้ืนที่สูงอ่ืนๆ ต่อไป 
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แผนภาพที่ 8-2 การขับเคลือ่นแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุม่น้ํา 
 

สัญลักษณ ์ การประสานงาน 
การกํากับดูแล 
 

๑๐ ปี

มติ ครม.

-  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

ยุทธศาสตรพ์ืน้ที่สงูระยะ 10 ป ี
(เสนอไว้เปน็วาระแห่งชาติ) 

มติคณะรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับ
กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง 
อํานาจหน้าที่ 
- กําหนดนโยบายการทํางาน 
- ติดตามและประเมินผล 

ผู้ว่าราชการ จ. เป็นประธาน 
ผอ.สวพส.ฝ่ายเลขานุการ 
อํานาจหน้าที่ 
- บูรณาการดําเนินงานร่วมกันติดตาม

และประเมินผล 

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
- ภาคเอกชนอื่นๆ เช่น ปตท. 
- สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ
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บทที่ ๙ 

แผนบูรณาการพฒันาพืน้ทีสู่งในลุ่มน้ําน่าน 

การพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่านมีความสําคัญต่อระบบนิเวศลุ่มนํ้า เน่ืองจากการพัฒนาพ้ืนที่สูง
ในลุ่มนํ้าน่านที่ผ่านมา มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าไปดําเนินงานมากมาย โดยเน้นการดําเนินงาน 
ตามภารกิจของหน่วยงานเป็นหลัก ซึ่งขาดการเช่ือมโยงการดําเนินงานระหว่างหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้ 
เกิดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงานและสามารถดําเนินงานร่วมกันได้ ทั้งน้ี ชุมชนบนพ้ืนที่สูงยังขาดการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ทําให้การแก้ไขปัญหาใน 
บางพ้ืนที่ยังไม่ประสบผลสําเร็จ จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้จัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน
ครั้งน้ี ได้น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดําริของโครงการบนพ้ืนที่สูง และ 
เน้นความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เก่ียวข้อง และมีทิศทางการพัฒนาของ 
ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยมีรายละเอียดของแผนบูรณาการ ดังน้ี 

9.1  กรอบแนวคดิการพฒันาของแผนบรูณาการ 
 

1) น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการบริหารจัดการลุ่มนํ้า และความเช่ือมโยงใน
ระดับลุ่มนํ้า เป็นฐานในการพัฒนาพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า 

2) สร้างความสมดุลในระดับชุมชนลุ่มนํ้า ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยกิจกรรมที่ดําเนินการโดยชุมชน และกิจกรรมดําเนินการโดยภาครัฐ  

3) เสริมสร้างความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ 
กลุ่มองค์กรชุมชนในลักษณะหุ้นส่วนพัฒนา เพ่ือการร่วมบูรณาการจัดการทรัพยากรโดย
ชุมชน โดยมีภาครัฐร่วมมือกันเก้ือหนุนและผลักดันการพัฒนาอย่างเหมาะสม บนฐาน
กระบวนการทางสังคมและกระบวนการสร้างจิตสํานึกร่วมกับชุมชน 

 
 

9.2  วัตถุประสงคก์ารพฒันา 
 

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 

2) เพ่ือสร้างสมดุลการพัฒนาในระดับลุ่มนํ้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน  

3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการ ระหว่างชุมชนบนพ้ืนที่สูง หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ในรูปเครือข่ายต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ให้เกิดการขับเคลื่อนและเกิดการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

๙.๓ วิสัยทศันข์องแผนบรูณาการ 

ชุมชนมีคุณภาพ ดํารงชีพที่เก้ือกูลกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลของทรัพยากรลุ่มนํ้า 
บนฐานความรู้ที่เหมาะสมของเครือข่ายลุ่มนํ้าน่านบนพ้ืนที่สูง 
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๙.๔ เปา้หมายของการพฒันา 
 

(1) ชุมชนบนพ้ืนที่สูงอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดํารงชีพตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน 

(2) พัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดความม่ันคงในการพ่ึงตนเองทั้งด้านเศรษฐกิจ 
คุณภาพชีวิตดีขึ้น และทรัพยากรลุ่มนํ้า (ป่าไม้ ดินและนํ้า) 

(3) ชุมชนบนพ้ืนที่สูงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรลุ่มนํ้าและ 
การจัดการที่ดินอย่างย่ังยืน 

(4) มีการอนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มนํ้าน่านเพ่ือให้เกิด
ความมีเสถียรภาพและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ืองของชุมชนเพ่ือนําไปสู่การดํารงชีพอย่าง
ย่ังยืน 

(5) มีการบูรณาการระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในรูปเครือข่ายต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา ให้สอดรับกับสภาพภูมิสังคมและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
 

๙.๕ ภาพรวมกลยุทธก์ารพฒันาของแผนบรูณาการบนพืน้ทีสู่งของลุม่น้ํานา่น 

เน้นการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยง
กับการพัฒนาศักยภาพของคน พร้อมทั้งให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
เช่น การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง การปลูกข้าวโพดโดยไม่ไถพรวนเหลื่อมด้วยพืชตระกลูถั่ว 
เป็นต้น 

๙.๖ ตัวชี้วัดการพฒันาของแผนบูรณาการบนพืน้ทีสู่งของลุ่มน้ําน่าน 

การจัดแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่านในคร้ังน้ี มุ่งสร้างความสมดุลในระดับลุ่มนํ้า ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน และสอดรับกับจุดเน้นการ
พัฒนาของแผนบูรณาการ โดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี 

ตารางที่ ๙.๑ ตัวชี้วัดการพัฒนาของแผนบูรณาการบนพื้นที่สูงของลุ่มน้ําน่านในระยะสั้น ระยะปาน
กลาง และระยะยาว 

ตัวช้ีวัด ระยะสั้น ระยะปาน
กลาง 

ระยะยาว baseline 
data 

๑.การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

1.1 สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรมของพื้นท่ีเป้าหมาย 
ได้รับการฟ้ืนฟูให้มสีภาพสมบูรณ์เพิ่มข้ึน (K๑.๑) 
เงื่อนไข ต้องดําเนินงานควบคู่ไปกับการกําหนดเขต
การใช้ท่ีดินและตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิทํากิน 

เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ 
(๔,๐๐๐ ไร่) 

เพิ่มร้อยละ ๔๐ 
(๘,๐๐๐ ไร่) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ ๖๐
(๑๒,๐๐๐ ไร่) 

พื้นท่ีป่าเสื่อมโทรม
๒๐,๐๐๐ ไร่ 

 

๑.๒  ปริมาณสารเคมีในนํ้าลดลงโดยผ่านมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าผิวดิน (ประเภทท่ี ๓) ของพ้ืนท่ี
เป้าหมาย (๑๘ แห่ง) (K๑.๒) 

๖ แห่ง 
(ร้อยละ ๓๐ ของ
พื้นท่ีเป้าหมาย) 

๑๐ แห่ง 
(ร้อยละ ๕๐ 
ของพ้ืนท่ี
เป้าหมาย) 

๑๘ แห่ง 
(ร้อยละ ๑๐๐ ของ
พื้นท่ีเป้าหมาย) 

- 
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ตัวช้ีวัด ระยะสั้น ระยะปาน
กลาง 

ระยะยาว baseline 
data 

๑.๓  กระบวนการมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายดูแล
ทรัพยากรโดยประเมินจากกระบวนการ 
PDCA ประกอบดว้ย (K๑.๓) 
๑)  แผนบูรณาการร่วมกันของเครือข่าย (P) 
๒)  ปฏิบัติตามแผน (D) 
๓)  ประเมินผลการทํางาน (C) 
๔)  การวิเคราะหผ์ลการประเมินเพ่ือนําไป 

สู่แผนขั้นต่อไป (A) 

ร้อยละ ๓๐ ของ
ความสําเรจ็ตาม
การดาํเนินงาน 

ร้อยละ ๕๐ ของ
ความสําเรจ็ตาม
การดาํเนินงาน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ความสําเรจ็ตาม
การดาํเนินงาน 

- 

 

๒.  ความยัง่ยืนของระบบเกษตรของพ้ืนท่ีสูงในลุ่มนํ้าน่าน     

๒.๑  มีแหลง่อาหารชุมชนของพื้นท่ีเป้าหมาย  
(๑๘ แหง่) (K๒.๑) 

๑๐ แห่ง 
(ร้อยละ ๖๐ ของ
พื้นท่ีเป้าหมาย) 

๑๔ แห่ง 
(ร้อยละ ๘๐ 
ของพ้ืนท่ี
เป้าหมาย) 

๑๘ แห่ง 
(ร้อยละ ๑๐๐ ของ
พื้นท่ีเป้าหมาย) 

๖ แห่ง 
(ร้อยละ ๓๐ ของ
พื้นท่ีเป้าหมาย) 

๒.๒  เกษตรกรในพ้ืนท่ีเป้าหมายมกีารใช้สารเคมี
ทางการเกษตรลดลง (๑๘ แหง่) (K๒.๒) 

๖ แห่ง 
(ร้อยละ ๓๐ ของ
พื้นท่ีเป้าหมาย) 

๑๐ แห่ง 
(ร้อยละ ๕๐ 
ของพ้ืนท่ี
เป้าหมาย) 

๑๖ แห่ง 
(ร้อยละ ๑๐๐ ของ
พื้นท่ีเป้าหมาย) 

- 

๓.  การสร้างอาชีพนอกภาคเกษตร เพ่ือให้เกิดการ
พ่ึงพาตนเอง เพ่ือลดปัญหาการเคลื่อนย้าย
แรงงาน ของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงในลุ่มนํ้าน่าน 

    

๓.๑  รายได้ของครัวเรือนจากอาชีพนอกภาค
เกษตรในพื้นท่ีเป้าหมายเพ่ิมข้ึน (K๓.๑) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 
๕๐ 

เพิ่มข้ึนร้อยละ ๖๐ ๖๕,๕๐๐ บาท/
ครัวเรือน/ป ี

๔.  พัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม     

๔.๑  มีกระบวนการเรียนรูใ้นการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและองค์ความรู้สมัยใหม ่(K๔.๑) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓๐ 
(๑๕ กลุม่ 

มีกระบวนการ
เรียนรู้) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 
๖๐ 

(๓๐ กลุม่ 
มีกระบวนการ

เรียนรู้) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ ๙๐
(๔๕ กลุม่ 

มีกระบวนการ
เรียนรู้) 

๕๐ กลุ่ม  
ยังไม่ได้สง่เสรมิ
กระบวนการ

เรียนรู้ 

๕.  การเข้าถึงบริการจากภาครัฐ     

๕.๑  สัดส่วนของสถานบริการสาธารณสุขท่ีผา่น
เกณฑ์มาตรฐาน (K๕.๑) 

๑๓ แห่ง 
(ร้อยละ ๗๐ ของ
พื้นท่ีเป้าหมาย) 

๑๕ แห่ง 
(ร้อยละ ๘๐ 
ของพ้ืนท่ี
เป้าหมาย) 

๑๘ แห่ง 
(ร้อยละ ๑๐๐ ของ
พื้นท่ีเป้าหมาย) 

๑๑ แห่ง 

ท่ีมา : จากการทบทวนข้อมูลพื้นท่ีตามเกณฑ์ดัชนีช้ีวัดท่ีมีความเสี่ยงมาก ๑๘ แห่ง พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
๙.๗ สรุปแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําน่าน  

แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์  ๒๐ กลยุทธ์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ํา เพื่อสามารถเอ้ืออํานวยให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน มี
เป้าประสงค์เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า และป่าไม้บนพ้ืนที่สูง ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้
ประโยชน์อย่างสมดุลและย่ังยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 

 

9-4 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
รายได้ของครัวเรือนในบริเวณแนวกันชน 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน บนฐาน
การใช้ประโยชน์ และฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสมตามศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศลุ่มนํ้า 

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง โดยอาศัยความเช่ือ 
ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต   

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในระดับชุมชนต้นนํ้า 
กลางนํ้า และปลายน้ํา ร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหาร และความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ บน
ฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยเน้นความคุ้มค่าและความย่ังยืนของการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรลุ่มน้ํา มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีความมั่นคงด้านอาหาร มีรายได้ที่เพียงพอ
และเท่าเทียมกัน ที่สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนฐานความรู้ที่เหมาะสม และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการบูรณาการงานวิจัยและการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมอย่าง
ต่อเน่ือง ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนสามารถปรับตัวได้
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจภูมิภาค 

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน  โดยการ
ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับใช้ร่วมกับองค์ความรู้
ด้านวิชาการที่เหมาะสม    

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพที่ชัดเจนของชุมชน
ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรตามศักยภาพของพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับ
ส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่ เ ก้ือกูลต่อ
สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรลุ่มนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนสามารถปรับตัวได้
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบริบทของโลก 

กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพของชุมชนทั้งใน
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรตามศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการของ
ชุมชนที่เก้ือกูลต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรลุ่มนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพของคน และชุมชนบนพื้นที่สูงระดับลุ่มน้ําให้เข้มแข็ง
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
มีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภาวการณ์ต่างๆ และเกิดการพ่ึงพา
ตนเองทั้งในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ 
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กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาศักยภาพของคน โดยอาศัยองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับใช้
ร่วมกับองค์ความรู้ที่เหมาะสมและสร้างความคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นทุน
ของชุมชนในการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความเป็นไทยเพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของการดูแล
ทรัพยากรร่วมกัน 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน เพ่ือชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของทุกชนเผ่า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ระดับลุ่มน้ํา  มีเป้าประสงค์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายภาค
ประชาสังคมที่ขยายผลองค์ความรู้ที่เหมาะสม ในการจัดการความรู้และนําไปปฏิบัติได้สมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ ๑   ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการความรู้ในรูปแบบเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๒   ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการความรู้ในรูปแบบเครือข่ายด้านเศรษฐกิจสังคม
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างการบูรณาการระหว่างชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ
เครือข่ายลุ่มน้ํา มีเป้าประสงค์เพ่ือให้มีการบริหารจัดการบนพ้ืนที่สูง มีการบูรณาการทุกภาคส่วน และมี
การดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการกํากับดูแลตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างความสมดุลการบูรณาการให้เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดําเนินการโดยชุมชน 
และกิจกรรมดําเนินการโดยภาครัฐ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของแผนอย่างมีส่วน
ร่วม 

กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว เพ่ือความ
ต่อเน่ืองในการบูรณาการแผนและกิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายลุ่มนํ้า 

กลยุทธ์ที่ ๓  เสริมสร้างมาตรการและแนวทางปรับปรุงที่เก่ียวข้องกับข้อกฎหมาย/ระเบียบ
ชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่สูงระดับลุ่มนํ้า โดยกระบวนการทางสังคม 
กฎหมายและระเบียบทางสังคมท่ีเหมาะสมอย่างมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มนํ้า ทั้งองค์ความรู้ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพ่ือใช้ตัดสินใจวางแผนพัฒนาที่สามารถเชื่อมโยงได้กับระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ (IT) 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาและบํารุงรักษาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมให้กับ
ชุมชนในระดับลุ่มนํ้า และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
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ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑  สร้างความสมดุลของการใช้
ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ํา เพ่ือสามารถเอื้ออํานวยให้
คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

 

1.1 ส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และ
สร้างความม่ันคงด้านอาหารและรายได้ของ
ครัวเรือน ในบริเวณแนวกันชน 

1)แผนงานส่งเสริมการปลูกป่า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
และสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ของ
ครัวเรือน ในบริเวณแนวกันชน 

1.1) โครงการเครือข่ายการฟ้ืนฟูทรัพยากรเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีป่า  

1.2) โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ี
ได้รับสิทธิตามกฎหมาย  

1.3) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และ
ไม้ใช้สอยแบบวนเกษตร 

1.4) โครงการปรับปรุงระเบียบเพ่ือส่งเสริมชุมชน
ด้านการปลูกป่าในพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม เช่น โฉนด
ชุมชน เป็นต้น 

 
1.2 พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน บนฐานการใช้ประโยชน์ 
และฟื้นฟูอย่างเหมาะสมตามศักยภาพและขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
ลุ่มน้ํา 

๒) แผนงานการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดิน น้ํา ป่าไม้ และระบบ
นิเวศลุ่มน้ํา รวมทั้งการป้องกันไฟป่า โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  

2.1) โครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ํา ฟ้ืนฟู 
แหล่งน้ํา โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  

2.2) โครงการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา   
2.3) โครงการการฟื้นฟูเ พ่ือคืนสภาพป่าไม้และ

ปรับปรุง ให้เป็นแหล่งซับน้ําธรรมชาติของ
ชุมชน (ธนาคารน้ํา/ water bank) 

2.4) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  

๓) แผนงานพัฒนาแหล่งน้ําตามความเหมาะสม และ
การบริหารจัดการน้ําบนพ้ืนท่ีสูง 

3.1) โครงการสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก ฝายต้นน้ํา 
ลําธาร     

3.2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาภูเขา 
เพ่ือปรับปรุงระบบประปาภูเขาให้ส่งน้ําได้อย่าง
ท่ัวถึง 
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1.3 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ ร่วมกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดย
อาศัยความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต   

๔ )  แผนงาน เสริ มสร้ า งศั กยภาพของชุ มชนใน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 

4.1) โครงการสนับสนุนกิจกรรมในกลุ่มเยาวชนใน  
การดูแลรักษาทรัพยากรในท้องถ่ิน เช่น กลุ่ม
เยาวชน ดูแลสายน้ํา ดูแลป่า เป็นต้น 

4.2) โครงการสร้างจิตสํานึกและกระบวนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.4 เสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของผู้มีส่วนได้
เสียท้ังทางตรงและทางอ้อม ในระดับชุมชน 
ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ร่วมกับภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

๕) แผนงานสร้างแรงจูงใจการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

5.1) โครงการปลกูป่าและการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเงื่อนไข
สมัยใหม่ เช่น CSR PES เป็นต้น 

5.2) โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการเพ่ือดูแลป่า  
โดยการบริหารจัดการของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหาร 
และความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ บนฐานความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยเน้นความคุ้มค่าและความ
ยั่งยืนของการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรลุ่มน้ํา 

 

1.1 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการท่ี
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับความหลากหลายทาง
ชี วภาพและภู มิปัญญาท้อง ถ่ินและชุมชน
สามารถปรับตัวได้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและเศรษฐกิจภูมิภาค 

๑ )  แผนง าน วิ จั ย แล ะ พัฒนา เ ชิ ง น โ ยบาย ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการส่งเสริม
การปลูกยางพาราบนพ้ืนท่ีสูงของลุ่มน้ําน่าน
อย่างย่ังยืน 

1.2) โครงการวิจัยด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีทรัพยากรเสื่อมโทรม 

1.3) โครงการวิจัยแนวทางสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนท่ีสูง
ของลุ่มน้ําน่าน 

1.2 เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารในระดับ
ครัวเรือนและระดับชุมชน โดยการใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปรับใช้
ร่วมกับองค์ความรู้ด้านวิชาการท่ีเหมาะสม    

๒) แผนงานเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารในระดับ
ครัวเรือนและระดับชุมชน 

2.1) โครงการแปรรูปอาหารสัตว์จากข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เพ่ือใช้ประโยชน์ในชุมชน  

2.2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชอาหาร
และพืชท้องถ่ิน 

2.3) โครงการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่กับภูมิปัญญา
ด้ังเดิมในการผลิตข้าวนาข้ันบันได 

2.4) โครงการส่งเสริมการผลิตแบบผสมผสานเชิง
อนุรักษ์บนพ้ืนท่ีสูงด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
และประมงที่ เหมาะสมกับบริบทชุมชน เพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

2.5) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการธนาคาร
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ข้าวชุมชน  

๓) แผนงานฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งอาหารและความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชน 

3.1) โครงการส่งเสริมการฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชน 
(Food Bank) ตามแนวพระราชดําริ  

3.2) โครงการสร้างการมีส่วนร่วมระดับชุมชนและ
เครือข่ายลุ่มน้ําเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้าน
อาหาร    

1.3 เสริมสร้างความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ โดยการ
ส่งเสริมอาชีพท่ีชัดเจนของชุมชนทั้งในภาค
เกษตรและนอกภาคเกษตรตามศักยภาพของ
พ้ืนท่ี ควบคู่ไปกับส่งเสริมการตลาด สอดคล้อง
กับความต้ อ งการของชุ มชน ท่ี เกื้ อกู ล ต่อ
สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรลุ่มน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๔) แผนงานลดการใช้สารเคมีและมลภาวะจาก
สิ่งแวดล้อม 

4.1) โครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชและสัตว์ท่ีเป็น
มิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.2) โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการลด  
การใช้สารเคมีในระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ   

4.3) โครงการเพ่ิมศักยภาพของเยาวชนในการเฝ้า
ระวังการใช้สารเคมีและมลภาวะจาก
สิ่งแวดล้อม 

4.4) โครงการจัดการความรู้เพ่ือลดการใช้สารเคมีใน
ระบบนิเวศเกษตร (ปลูกข้าวโพดแบบไม่เผา  
ปลูกข้าวโพดเหลื่อมถ่ัว ทําคันปุ๋ย ) 

4.5) โครงการจัดการความรู้เพ่ือใช้ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ย 
พืชสดในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

1.4 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการท่ี
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับความหลากหลายทาง
ชี วภาพและภู มิปัญญาท้อง ถ่ินและชุมชน
สามารถปรับตัวได้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและบริบทของโลก 

๕) แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านความม่ันคงอาหารและ
เพ่ิมมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

5.1) โครงการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
พืช สัตว์ และประมงภายใต้สังคมประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC)  

5.2) โครงการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
พืช สัตว์ และประมงภายใต้ข้อจํากัดเกษตร
น้ําฝน 

5.3) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วน
ร่วมในการเพ่ิมผลผลิตข้าวไร่และข้าวนาดํา 

5.4) โครงการวิจัยฟ้ืนฟู และอนุรักษ์แหล่งอาหาร
และความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น  ด้าน
สมุนไพร  อาหารท้องถ่ิน  

5.5) โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการ (operating 
system) การเกษตร บนพ้ืนท่ีสูงโดยคํานึงถึง
ข้อจํากัด ด้านท่ีดิน แรงงาน และความต้องการ
เพ่ือบริโภคและการตลาด 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 

 

9-9 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 
1.5 เสริมสร้างความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ โดยการ

ส่งเสริมอาชีพของชุมชนท้ังในภาคเกษตรและ
นอกภาคเกษตรตามศักยภาพของพ้ืนท่ีและ
ความต้องการของชุมชนที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรลุ่มน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖) แผนงานส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ตาม
ศักยภาพของพ้ืนท่ีและความต้องการของชุมชนท่ีเก้ือกูล
ต่อสิ่ งแวดล้อมและใช้ทรัพยากร ลุ่มน้ํ า ไ ด้อย่ าง มี
ประสิทธิภาพ 

6.1) โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนอกภาคเกษตร
ตามความต้องการของชุมชน 

6.2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสร้างรายได้
ของชุมชนจากทรัพย์สินทางภูมิปัญญาด้าน
อาหารสุขภาพและสมุนไพร 

6.3) โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้า  

6.4) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน บนฐาน
ความย่ังยืนของทรัพยากรท่ีเหมาะสม 

๗) แผนงานส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
ม่ันคงด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชน 

7.1) โครงการสร้างภาคีระหว่างชุมชน และ
ภาคเอกชนเพื่อความร่วมมือให้คนอยู่ร่วมกับ
ทรัพยากรได้อย่างย่ังยืน เช่น โครงการ CSR 
(corporate social responsibility) เป็นต้น 

7.2) โครงการส่งเสริมให้ภาคเอกชนสร้างแหล่งผลิต  
ท่ี ใ ช้ แ ร ง ง านฝี มื อ ใน พ้ื น ท่ี ท่ี เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างศักยภาพของคน และ
ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงระดับลุ่มน้ํา ให้เข้มแข็งตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.1 พัฒนาศักยภาพของคน โดยอาศัยองค์ความรู้
หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปรับใช้ ร่วมกับองค์
ความรู้ท่ีเหมาะสมและสร้างความคิดอย่างเป็น
ระบบเพ่ือเป็นทุนของชุมชนในการพัฒนา 

๑) แผนงานสร้างศักยภาพของคนในการปรับใช ้ 
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นทุนของ
ชุมชนในการพัฒนา   

1.1) โครงการสนับสนุนกิจกรรมพึ่งตนเองให้เด็กและ
เยาวชน เพ่ือเป็นกลไกการพัฒนาชุมชนใน
อนาคต 

1.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียน รู้อย่าง
ต่อเนื่อง  

1.2 สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความเป็นไทยเพ่ือ
ตระหนักถึงคุณค่าของการดูแลทรัพยากร
ร่วมกัน 

2) แผนงานสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความเป็นคนไทย
เพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของการดูแลทรัพยากรร่วมกัน 

๒.๑) โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนการเสริมสร้าง
จิตสํานึกการเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ 

๒ .๒) โครงการปลูกฝังค่านิยมการดํารงชี วิตแบบ
พอเพียง การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในระดับครัวเรือน

และระดับชุมชน เพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) แผนงานพัฒนาด้านสังคมให้เข้าถึงบริการจากภาครัฐ  
๓.๑)  โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสังคม และ

ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
4) แผนงานเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน 

4.1) โครงการส่งเสริมบริการ เสริมสร้างหลักประกัน
สุขภาพและสร้างเครือข่ายสุขภาพ 

4.2) โครงการส่งเสริมการดูแลด้านสุขอนามัยแบบ
องค์รวม 

๑.๔  สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอัน
ดีงามของทุกชนเผ่า 

 

5) แผนงานสร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ของทุกชนเผ่า 

5.1) โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีให้คงอยู่อย่างม่ันคง 

5.2) โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์คุณค่า
ของระบบเครือญาติและเครือข่ายในชุมชนเพ่ือ
เป็นภูมิคุ้มกันท่ีดี และสร้างความสุขของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ของชุมชนเพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา 

 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการความรู้ในรูปแบบ
เค รือ ข่ าย  ด้ านท รัพยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑) แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และ
เครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสังคมฐานความรู้ 

1.1) โครงการสนับสนุนการนําองค์ความรู้หรือ
ต้นแบบท่ีดีของโครงการพัฒนาบนพ้ืนท่ีสูงไป
ขยายผลในการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  

1.2) โครงการเสริมสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบท่ีดี  
เพ่ือนําไปขยายผลและพัฒนาศักยภาพศูนย์
เรียนรู้เพ่ือเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ ท่ี
เหมาะสมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการความรู้ในรูปแบบ
เครือข่ายด้านเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒) แผนงานพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และ
เครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสังคมฐานความรู้ 

2.1) โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ และพัฒนาระบบ
เครือข่ายสารสนเทศอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ปัญหา
ระบบเกษตรขาดความย่ังยืนในลุ่มน้ําน่าน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ เสริมสร้างการบูรณาการระหว่าง
ชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในรูปแบบเครือข่าย
ลุ่มน้ํา 

 
 

 
1.1 สร้างความสมดุลการบูรณาการให้เกิดข้ึนจาก

กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยชุมชนและกิจกรรม
ดําเนินการโดยภาครัฐเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของ
แผนอย่างมีส่วนร่วม 

 

๑) แผนงานความสมดุลการบูรณาการให้เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยชุมชนและกิจกรรมดําเนินการ
โดยภาครัฐ 

1.1) โครงการสนบัสนุนการจดัทําแผนชุมชนอย่างบรูณาการ 
1.2) โครงการเสริมสร้างเคร่ืองมือการเรียนรู้ร่วมกันของ

ภาครัฐและชุมชนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของแผน 
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1.2 เสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือของ

หน่วยงานท่ีมีอยู่แล้วเพ่ือความต่อเนื่องในการ  
บู รณาการแผนและกิ จกรรมร่ วมกันของ
เครือข่ายลุ่มน้ํา 

๒) แผนงานเสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือ
ของหน่วยงานของเครือข่ายลุ่มน้ํา 

2.1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการความ
ร่วมมือของชุมชน  หน่วยงานของรัฐ  และ
ภาคเอกชนในระดับลุ่มน้ําผ่านองค์กรกลางเพื่อ
บูรณาการแผนและจัดสรรงบประมาณ 

2.2) โครงการสร้างกลไกระบบความรับผิดชอบของ
ภาคเอกชนและชุมชนพ้ืนราบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.3 เสริมสร้างมาตรการและแนวทางปรับปรุงท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย/ระเบียบชุมชนท่ี
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีสูงระดับลุ่มน้ํา โดย
กระบวนการทางสังคม กฎหมายและระเบียบ
ทางสังคมที่เหมาะสมอย่างมีส่วนร่วม 

๓) แผนงานเสริมสร้างมาตรการและแนวทางปรับปรุงท่ี
เก่ียวข้องกับข้อกฎหมาย / ระเบียบชุมชนท่ีเหมาะสม
กับบริบทพ้ืนท่ีสูงระดับลุ่มน้ํา 

3.1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาข้อกําหนดและ
มาตรการท่ีสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าได้อย่าง
ย่ังยืน 

3.2) โครงการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยัง
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มน้ํ า  ท้ั ง 
องค์ความรู้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือใช้
ตัดสินใจวางแผนพัฒนาท่ีสามารถเชื่อมโยงได้
กับระบบเครือข่ายสารสนเทศ (IT) 

๔) แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มน้ําบน
พ้ืนท่ีสูง 

4.1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ขอบเขตลุ่มน้ําบนพ้ืนท่ีสูง  

4.2) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศบน
พ้ืนท่ีสูงในระดับลุ่มน้ํา   

4.3) โครงการประเมินศักยภาพทรัพยากรลุ่มน้ํา  
4.4) โครงการจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือกําหนดเขตการใช้

ท่ีดินทํากิน และร่างแผนการใช้ดินบนพ้ืนท่ีสูงใน
ระดับลุ่มน้ํา 

4.5) โครงการกําหนดขอบเขตการใช้ท่ีดิน 
4.6) โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติบน

พ้ืนท่ีสูงในระดับลุ่มน้ํา 
 

1.5 พัฒนาและบํารุงรักษาปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
จําเป็นและเหมาะสมให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้ํา 
และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

๕) แผนงานพัฒนาและบํารุงรักษาปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีจําเป็นและเหมาะสมให้กับชุมชนในระดับลุ่ม
น้ํา รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลและ
เป็นเจ้าของ 

5.1) โครงการการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ํา
ตามความเหมาะสม และระบบการจัดการเพื่อ
การกระจายโอกาสการใช้น้ําเพ่ือการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค 

5.2) โครงการปรับปรุงเส้นทางลําเลียงผลผลิต  
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5.3) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า และระบบส่ือสาร  
5.4) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัด

การพลังงานทดแทน และพลังงานชีวมวล 
๖) แผนงานพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

6.1) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ท่ีเหมาะสมเพ่ือสร้างโอกาสด้าน
เศรษฐกิจและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ชุมชน 

6.2) โครงการการพัฒนาระบบการสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนหลักและชุมชน
เครือข่าย  

6.3) โครงการพัฒนาระบบการรวมรวมและควบคุม
คุณภาพผลผลิต 

 

แนวทางการแก้ไขปญัหาบนพื้นที่สงูในลุ่มน้าํน่านในแต่ละมาตรการตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ ์

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ มาตรการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างความสมดุลของ 
การใช้ประโยชน์  และการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ลุ่มน้ํา เพ่ือสามารถเอ้ืออํานวยให้คนอยู่
อาศัยร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน 

มาตรการท่ี ๑ ลดการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าจาก
การขยายพื้นท่ีเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ 
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

 

1.1 ส่งเสริมการปลูกป่า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียว และสร้างความม่ันคงด้าน
อาหารและรายได้ของครัวเรือน 
ในบริเวณแนวกันชน 

 1. กรมป่าไม้ 
2. ศูนย์ส่งเสริมเกษตรท่ีสูง  
3. องค์การอุตสาหกรรม 

ป่าไม้ 
1.2 พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน บนฐานการใช้ประโยชน์
และฟื้นฟูอย่าง เหมาะสมตาม
ศักยภาพและขีดความ สามารถใน
การรองรับของระบบนิเวศลุ่มน้ํา 

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

2. กรมอุทยานฯ  
3. กรมป่าไม้ 
4. กรมพัฒนาท่ีดิน 
5. กรมทรัพยากรน้ํา 
6. กรมทรัพยากรน้ํา

บาดาล 
1.3  เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
ร่วมกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดย
อาศัยความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม
ชนเผ่า ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต   

 ๑. สํานักงานจงัหวัด 
๒. สํานักงานสง่เสริม

การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

๓. โรงเรียน ตชด. 
๔. องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน 
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๕. กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 
 

1.4 เสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น ใ น ก า ร ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติของผู้มีส่วนได้
เสียท้ังทางตรงและทางอ้อม ใน
ระดับชุมชนต้นน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํ า  ร่ วมกั บภาคส่ วน ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๒  เส ริมส ร้ างความ 
ม่ันคงด้านอาหาร และความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจ บนฐานความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน โดยเน้นความคุ้มค่าและความ
ย่ังยืนของการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ลุ่มน้ํา 

  

1.6  ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบ
บูรณาการท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภู มิปัญญา ท้อง ถ่ินและชุ มชน
ส าม า ร ถป รั บ ตั ว ไ ด้ จ า กก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
เศรษฐกิจภูมิภาค 

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  เสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของชุมชนเพ่ือเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา 

  

1.3 ส่ ง เส ริมและสนับสนุนจัดการ
ความรู้ในรูปแบบเครือข่าย ด้าน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เสริมสร้างความม่ันคง
ด้ านอาหาร  และความ ม่ันคง ด้ าน
เศรษฐกิจ บนฐานความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน โดยเน้นความคุ้มค่าและความ
ย่ังยืนของการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ลุ่มน้ํา 
 

มาตรการท่ี ๒ : สร้างความยั่งยืนของ
ระบบเกษตรของพ้ืนท่ีสูงในลุ่มน้ําน่าน 

 

1.7 เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหาร
ในระดับค รัว เ รือนและระดับ
ชุมชน  โดยการใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 1. กรมส่งเสริมการเกษตร  
2. กรมปศุสัตว์ 
3. กรมประมง 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ปรับใช้ ร่วมกับองค์ความรู้ด้าน
วิชาการที่เหมาะสม    

ราชมงคลล้านนา 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
6. กรมหม่อนไหม ฯ 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
8. ศูนย์วิจัยข้าวแพร่  
9. กรมการข้าว 
 

1.8   เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ม่ั น ค ง ด้ า น
เศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพท่ี
ชัดเจนของชุมชนท้ังในภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตรตามศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี ควบคู่ไปกับส่งเสริม
การตลาด สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท่ีเกื้อกูลต่อ
สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรลุ่มน้ํา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 1. กรมส่งเสริมการเกษตร  
2. กรมปศุสัตว์ 
3. กรมประมง 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
5. กรมหม่อนไหม ฯ 
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
7. ศูนย์วิจัยข้าวแพร่  
8. กรมการข้าว 
9. องค์การอุตสาหกรรม 

ป่าไม้ 
1.9 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบ

บูรณาการท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภู มิปัญญา ท้อง ถ่ินและชุ มชน
ส าม า ร ถป รั บ ตั ว ไ ด้ จ า กก า ร
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและบริบท
ของโลก 

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

4. กรมการข้าว 
ยุทธศาสตร์ ท่ี ๔ เสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของชุมชนเพ่ือเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา 

  

1.4   ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการความรู้
ในรูปแบบเครือข่ายด้านเศรษฐกิจ
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 1. กรมวิชาการเกษตร 
2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เสริมสร้างความม่ันคง
ด้ านอาหาร  และความ ม่ันคง ด้ าน
เศรษฐกิจ บนฐานความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน โดยเน้นความคุ้มค่าและความ
ย่ังยืนของการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ลุ่มน้ํา 
 

มาตรการท่ี ๓  เสริมสร้างศักยภาพของ
คนในการสร้างอาชีพนอกภาคเกษตร 
เ พ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง เ พ่ือลด
ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน ของ
ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงในลุ่มน้ําน่าน 
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1.10 เสริมสร้างความม่ันคงด้านเศรษฐกิจ 

โดยการส่งเสริมอาชีพของชุมชน
ท้ังในภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตรตามศักยภาพของพ้ืนท่ีและ
ความต้องการของชุมชนท่ีเกื้อกูล
ต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากร
ลุ่มน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1. กรมส่งเสริมการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างศักยภาพ
ของคน และชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงระดับลุ่ม
น้ํ า ให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.4 พัฒนาศักยภาพของคน โดยอาศัย
องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ปรับใช้ ร่ วมกับ  องค์ความ รู้ ท่ี
เหมาะสมและสร้างความคิดอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือเป็นทุนของชุมชน
ในการพัฒนา 

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2. สํานักงานสง่เสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

1.5 สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความ
เป็นไทยเพ่ือตระหนักถึงคุณค่า
ของการดูแลทรัพยากรร่วมกัน 

 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

1.6 พัฒนาคุณภาพชี วิตของคนใน
ระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 
เพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. กรมพัฒนาและ
สวัสดิการสังคม  

2. กระทรวงสาธารณสุข 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
4. กรมอนามัย 

1.7 สร้างความภาคภูมิใจและการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของทุกชนเผ่า 

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ยุ ท ธศ าสตร์ ท่ี  ๕  เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก า ร 
บูรณาการระหว่างชุมชนและภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องในรูปแบบเครือข่ายลุ่มน้ํา 

มาตรการท่ี ๔ เสริมสร้างการขับเคลื่อน
การบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนท่ีสูงลุ่มน้ํา
น่านในรูปแบบเครือข่ายลุ่มน้ํา 

 

1.6 สร้างความสมดุลการบูรณาการให้
เกิดข้ึนจากกิจกรรมท่ีดําเนินการ
โดยชุมชนและกิจกรรมดําเนินการ
โดยภาครัฐเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของ
แผนอย่างมีส่วนร่วม 

 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการหลวง  

4. กรมปศุสัตว์ 
5. กรมส่งเสริมการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ มาตรการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
6. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
7. กรมอุทยานฯ 

1.7  เสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่ มีอยู่แล้ว
เพ่ือความต่อเนื่องใน การบูรณาการ
แผนและกิ จกรรมร่ วมกั นของ
เครือข่ายลุ่มน้ํา 

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

1.8 เสริมสร้างมาตรการและแนวทาง
ป รั บ ป รุ ง ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ข้ อ
กฎหมาย /  ระ เบี ยบชุ มชน ท่ี
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีสูงระดับ
ลุ่มน้ํา โดยกระบวนการทางสังคม 
กฎหมายและระเบียบทางสังคมท่ี
เหมาะสมอย่างมีส่วนร่วม 

  

1.9 พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่ม
น้ํา ท้ังองค์ความรู้ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพ่ือใช้ตัดสินใจวางแผน
พัฒนาท่ีสามารถเชื่อมโยงได้กับ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ (IT) 

 1. กรมประมง 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 
1.10  พัฒนาและบํา รุง รักษาปัจจัย

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นและ
เหมาะสมให้กับชุมชนในระดับลุ่ม
น้ํา รวมทั้งสร้างกระบวนการมี
ส่ วน ร่วมในการ ดูแลและเป็น
เจ้าของ 

 1. กรมทรัพยากรน้าํบาดาล 
2. กรมชลประทาน 
3. กรมพัฒนาท่ีดิน 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
6. กรมทรัพยากรน้ํา  

1.11  พัฒนาระบบโลจิสติกส์  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

 
แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงของลุ่มน้ําน่าน มีระยะเวลาดําเนินการไว้ ๓ ระยะ ได้แก่  

แผนระยะสั้น (ดําเนินการ ๑-๓ ปี ) แผนระยะปานกลาง (ดําเนินการ ๑-๕ ปี) และแผนระยะยาว 
(ดําเนินการ ๑-๑๐ ปี) สําหรับการกําหนดแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ได้พิจารณา
จาก (๑) ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขและมีผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเป็นวงกว้างจากปัจจัยภายนอกและ
ภายในชุมชนบนพ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าน่าน  (๒) ศักยภาพของชุมชน หรือการต่อยอดงานพัฒนาที่มีอยู่แล้ว
ในพ้ืนที่ เ พ่ือสร้างทุนชุมชนให้เหมาะสมกับการพัฒนาต่อไป เช่น เครือข่ายชุมชนที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบูรณาการของหน่วยงานในพ้ืนที่ต่างๆ เป็นต้น (๓) งาน
เก่ียวกับกระบวนการทํางานร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความตระหนัก การสร้างความเข้มแข็งให้เกิด
การพ่ึงพาตนเองได้ระยะยาว ทั้งด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพ่ึงตนเองด้าน
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รายได้ และความม่ันคงของอาหาร เป็นต้น และ (๔) งานวิจัยและการจัดการความรู้ที่ต้องมีการทํางาน
อย่างต่อเน่ือง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าน่าน ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ๒๐ กลยุทธ์  
๒๕ แผนงาน ๗๒ โครงการหลัก มีรายละเอียดของจํานวนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการหลักของแผน
ระยะต่างๆ ดังนี 

ตารางที่ ๙.๒ จํานวนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการหลักของแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 
ยุทธศาสตร์

ท่ี 
ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว 

กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ 
๑ ๔ ๕ ๑๔ ๔ ๕ ๑๔ ๔ ๕ ๑๓ 
๒ ๕ ๗ ๒๖ ๕ ๗ ๒๕ ๕ ๗ ๑๘ 
๓ ๔ ๕ ๑๐ ๔ ๕ ๑๐ ๔ ๕ ๑๐ 
๔ ๒ ๒ ๓ ๒ ๒ ๓ ๒ ๒ ๓ 
๕ ๕ ๖ ๑๙ ๕ ๖ ๑๙ ๕ ๖ ๑๙ 

สําหรับแผนบูรณาการระยะสั้น เน้นฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมการปลูกป่า
เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ สร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในระดับชุมชนต้นนํ้า กลางนํ้า และ
ปลายน้ํา ร่วมกับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความเป็นไทยเพ่ือตระหนักถึงคุณค่า
ของการดูแลทรัพยากรร่วมกัน เสริมสร้างศักยภาพของคน พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณี เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาระบบตลาดชุมชน เสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของชุมชนเพ่ือเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ระดับลุ่มนํ้า สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน 
ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และระบบสื่อสารที่เหมาะสม   

แผนบูรณาการระยะปานกลาง เน้นการดําเนินงานต่อเน่ืองจากแผนบูรณาการในระยะสั้น 
ได้แก่ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารร่วมกับฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน นํ้า และป่าไม้ เสริมสร้างความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบ 
บูรณาการเสริมสร้างศักยภาพของคนร่วมกับความเข้มแข็งของชุมชน  พัฒนาระบบการบริการภาครัฐ
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียม การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบสื่อสารที่เหมาะสม พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ลุ่มนํ้า  พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสม 

แผนบูรณาการระยะยาว เน้นการดําเนินงานต่อเน่ืองจากแผนบูรณาการในระยะปานกลาง
และพัฒนาเครือข่ายให้สามารถดําเนินงานต่อเน่ืองได้ในระยะยาว ได้แก่ ดําเนินงานต่อเน่ืองในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพ้ืนที่ป่า การลดการใช้สารเคมี เสริมสร้างพืชอาหาร
อย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความสมดุลการบูรณาการให้เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยชุมชน และกิจกรรมดําเนินการโดยภาครัฐเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของแผนอย่างมี
ส่วนร่วม ผลักดันมาตรการและแนวทางการปรับปรุงที่เก่ียวข้องกับกฎ ระเบียบ จากระดับนโยบายสู่
ระดับปฏิบัติ พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มนํ้า  ขยายผลสําเร็จของการดําเนินงานในระยะสั้นและ
ระยะปานกลาง รวมท้ังการสรุปบทเรียนของแผนบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 

 

9-18 

สําหรับกําหนดตัวช้ีวัดการพัฒนาของแผนบูรณาการบนพ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าน่านในระยะสั้น 
ระยะปานกลาง และระยะยาว เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ ภายใต้การดําเนินงานของ
แผนงานและโครงการหลัก จึงได้สรุปตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับแผนงานและโครงการหลักในระยะต่างๆ 
ไว้ ดังน้ี 

หมายเหตุ อักษรย่อของตัวช้ีวัด   K๑.๑ , K๑.๒ , K๑.๓ , K๒.๑ , K๒.๒ , K๓.๑ , K๔.๑ , K
๕.๑  แทนตัวช้ีวัดแต่ละด้าน รายละเอียดดังตารางที่ ๙.๑
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ สร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ํา เพื่อสามารถเอื้ออํานวยให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าได้
อย่างยั่งยืนประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ๕ แผนงาน ๑๔ โครงการหลัก 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ระยะ
สั้น 

ระยะ 
ปานกลาง 

ระยะ
ยาว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ํา เพื่อสามารถเอื้ออํานวยให้คน
อยู่อาศัยร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

    

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและรายได้ของครัวเรือนในบริเวณแนวกันชน 

แผนงานที่ ๑ ส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ของ
ครัวเรือนในบริเวณแนวกันชน (K๑.๑) (K๒.๑)  และ(K๓.๑) 

   

1.1) โครงการเครือข่ายการฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า  (K๑.๑)    
(1) จัดสร้างแหล่งอาหารพื้นบ้านให้ชุมชน     

1.2) โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ได้รับสิทธิตามกฎหมาย (K๓.๑)    
(1) โครงการส่งเสริมปลูกป่าสร้างรายได้ภายใต้การสนับสนุนของรัฐ    
(2) ปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ําลําธาร    

1.3) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และไม้ใช้สอยแบบวนเกษตร  (K๒.๑)    
(1) ส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่สูง    

1.4) โครงการปรับปรุงระเบียบเพื่อส่งเสริมชุมชนด้านการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม (K๑.๑)    
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนบนฐานการใช้ประโยชน์และฟื้นฟูอย่างเหมาะสม 

แผนงานที่ ๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ฟื้นฟู ดิน น้ําป่า และระบบนิเวศลุ่มน้ํา โดยกระบวนการมีส่วนร่วม (K๑.๑)    
2.1) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ํา ฟื้นฟูแหล่งน้ํา โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  (K๑.๑)    

(1) การศึกษาแนวทางประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของชุมชนร่วมกับความรู้ทางนิเวศวิทยา และวัฒน
วิทยาในการเพาะปลูกพืชพื้นถิ่นเพื่อกักเก็บน้ํา และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ําลําธารบนพื้นที่สูง  

   

(2) โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ําลําธาร      
(3) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ําลําธาร     
(4) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ปลูกป่า สร้างฝาย ฯลฯ)     

2.2) โครงการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา (K๑.๑)    
(1) โครงการเร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา     
(2) โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ (K๑.๑)    

(2.1) โครงการบริหารจัดการเพื่อกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  

   

(2.2) การกําหนดเขตที่ดินทํากินและวางแผนการใช้ที่ดิน    
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2.3) โครงการฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพป่าไม้และปรับปรุงให้เป็นแหล่งซับน้ําธรรมชาติของชุมชน(ธนาคารน้ํา/
water bank) (K๑.๑) 

   

(1) โครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  (K๑.๑)    
(2) โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้    

(2.1) โครงการบริหารจัดการเพื่อกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  

   

(2.2) การกําหนดเขตที่ดินทํากินและวางแผนการใช้ที่ดิน       
(2.3) โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิ์

ทํากิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ)    
   

2.4) โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ปูแป้ง มะแขว่น    
(1) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําจืดในแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน  
   

(2) โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ       
แผนงานที่ ๓ พัฒนาแหล่งน้ําตามความเหมาะสมและการบริหารจัดการน้ําบนพื้นที่สูง    

3.1) โครงการสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก  ฝายต้นน้ําลําธาร        
(1) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา     

3.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาภูเขา เพื่อปรับปรุงระบบประปาภูเขาให้ส่งน้ําได้อย่างทั่วถึง    
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย
อาศัยความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต   
 

แผนงานที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ  (K๑.๓) (K๓.๑) 

   

4.1) โครงการสนับสนุนกิจกรรมในกลุ่มเยาวชนในการดูแลรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น กลุ่มเยาวชน ดูแล
สายน้ํา ดูแลป่า เป็นตน้ (K๓.๑) 

   

4.2) โครงการสร้างจิตสํานึกและกระบวนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (K๑.๓)    
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กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในระดับชุมชน
ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

แผนงานที่ ๕ สร้างแรงจูงใจการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยกระบวนการมีส่วนร่วม (K๑.๑)    
5.1) โครงการปลูกป่า และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเงื่อนไขสมัยใหม่ (K๑.๑) 

(K๓.๑) 
   

(1) การศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จาก Cooperate social 
responsibility (CSR) และ Payment for environmental services (PES) ในการสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชน
บนพื้นที่สูงในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้รอบเขตชุมชน (Buffer zone) การดูแลรักษาระบบนิเวศ และการ
ป้องกันปัญหาน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 

   

(2) การวิจัยแนวทางปลูกพืชเสริมรายได้ในพื้นที่สวนเมี่ยง ที่มุ่งเพิ่มรายได้ควบคู่กับการรักษาระบบ
นิเวศเกษตรป่าไมบ้นพื้นที่สูง 

   

5.2) โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการเพื่อดูแลป่า โดยการบริหารจัดการของชุมชน (K๓.๑)    
(1) โครงการพัฒนารูปแบบการลดรอยเท้านิเวศ (ecological footprint) แบบมีส่วนร่วม     
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กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนสามารถปรับตัว
ได้จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเศรษฐกิจภูมิภาค  

แผนงานที่ ๑ วิจัยและพัฒนาเชิงนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
1.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการส่งเสริมการปลูกยางพาราบนพื้นที่สูงของลุ่มน้ําน่านอย่างยั่งยืน    

(1) สํารวจคุณภาพน้ํายางของสายพันธุ์ยางพาราในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูล      
1.2) โครงการวิจัยด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทรัพยากรเสื่อมโทรม    
1.3) โครงการวิจัยแนวทางสร้างรายได้จากการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงของลุ่มน้ําน่าน    

(1) การวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพย์สินทางภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง     
(2) การวิจัยนําร่องการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ

หลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Carbon Footprint และผลิตภัณฑ์สีเขียวจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ  

   

(3) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการอนุรักษ์และฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน    
(3.1) การวิจัยและพัฒนาต้นแบบการปลูกป่าสร้างรายได้ในพื้นที่เกษตรบนพื้นที่สูงที่มีระบบการจัดการ

ตามกฎหมายนานาชาติเกี่ยวกับ Carbon credit  
   

(3.2) โครงการวิจัยต้นแบบระบบเกษตรบูรณาการเพื่ออนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมและพึ่งพาตนเองของ
เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําน่านตอนบน  

   

(3.3) การวิจัยการใช้ประโยชน์จากของป่าและรูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม     
(3.4) การศึกษาพลวัตของอาหารด้านห่วงโซ่คุณค่า     

 (3.5) การศึกษาอุปสงค์-อุปทานข้าวของเกษตรบนพื้นที่สูง     
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชน โดยการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับใช้
ร่วมกับองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เหมาะสม    
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน (K๒.๑)    
2.1) โครงการแปรรูปอาหารสัตว์จากข้าวโพดเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน     

(1) โครงการเพิ่มมูลค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ของข้าวโพด  เปลือกและซังข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์ 
หรือเป็นพลังงานทดแทน หรือปุ๋ยหมัก 

   

(2) โครงการพึ่งตนเองด้านพันธุ์ข้าวโพดโดยการใช้พันธุกรรมข้าวโพดภายในประเทศ ของชุมชน    
(3) สังเคราะห์และวิเคราะห์ลักษณะเซลลูโลสอะซิเตต จากลําต้นข้าวโพดเพื่อผลิตเป็นวัสดุที่ย่อย

สลายได้ทางชีวภาพ  
   

(4) โครงการเพาะขยายพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นโดยวิธีบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีการ
ขยายพันธุ์พืช   

   

(5) โครงการเพาะเห็ดเพื่อการบริโภคในครัวเรือนโดยใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น      
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(6) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหาร เลี้ยงสัตว์และประมงที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน (K๒.๑) 

   

(6.1) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชบนพื้นที่สูง     
(6.2) ส่งเสริมการปลูกพืชผกัเพื่อการบริโภคในครัวเรือน     
(6.3) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตการเกษตร (สุกร โค-

กระบือ สัตว์ปีก กองทุนอาหารสัตว์ ฯลฯ)  
   

(6.4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและสร้าง
รายได้  (K๒.๑) 

   

(6.5) การถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตไข่และเนื้อของไก่พื้นเมืองเพื่อ
การบริโภคให้พอเพียง  

   

(6.6) ศูนย์เรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลา     
(6.7) ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดเพื่อบริโภค    
(6.8) ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช สัตว์และสัตว์น้ําในชุมชนเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร     

2.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอาหารและพืชท้องถิ่น (K๒.๑)    
(1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   

(2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น และพืชผักปลอดสารพิษ    
(3) โครงการพัฒนาผิตภัณฑ์จากพืช สัตว์ และสัตว์น้ําในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความมั่นคง

ทางอาหาร  
   

(4) โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแปรรูปอาหารท้องถิ่นจากพืชและสัตว์และการเพิ่มมูลค่าจาก
ผลิตภัณฑ์   

   

2.3) โครงการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาดั้งเดิมในการผลิตข้าวนาขั้นบันได (K๒.๑)    

(1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทํานาขันบันไดบนพื้นที่สูง    
(2) การพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตข้าวนาขั้นบันได  

 
 

2.4) โครงการส่งเสริมการผลิตแบบผสมผสานเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และ
ประมง (K๒.๑) 

   

(1) การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา    
(2) การผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อแจกจ่ายเกษตรกรในพื้นที่    
(3) ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสานเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง     
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 (4) ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง     
2.5) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการธนาคารข้าวชุมชน (K๒.๑)    

แผนงานที่ ๓ ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชน (K๒.๑) 

   

3.1) โครงการส่งเสริมการฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชน (Food Bank) ตามแนวพระราชดําริ (K๒.๑)    
(1) ธนาคารอาหารชุมชน     
(2) โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลาย ทางชีวภาพของป่ารอบชุมชน    
(3) โครงการส่งเสริมการฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชน    

3.2) โครงการสร้างการมีส่วนร่วมระดับชมุชนและเครือข่ายลุ่มน้ําเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (K๒.๑)    
(1) ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ในชุมชน    

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพที่
ชัดเจนของชุมชนทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ 
ควบคู่ไปกับส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่เกื้อกูล
ต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรลุ่มน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แผนงานที่ ๔ ลดการใช้สารเคมีและมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม (K๑.๒) (K๒.๒)    
4.1) โครงการพัฒนาระบบการผลิตพืช และสัตว์ที่เปน็มิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (K๒.๒)    

(1) ส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ในระบบเกษตรบนพื้นที่สูง     
(2) ส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ในระบบเกษตรบนพื้นที่สูง     
(3) ส่งเสริมฟื้นฟูการเลี้ยงกระบือภูเขาเพื่อเป็นแหล่งอาหารและปุ๋ย     
(4) การผลิตไก่ตั้งอินทรีย์บนพื้นที่สูง     

4.2) โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการลดการใช้สารเคมีในระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ   
(K๑.๒) (K๒.๒) 

   

(1) โครงการรณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม      

(2) การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์    
(3) การรณรงค์การลดการใช้สารเคมีในไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผักปลอดสารพิษ    
(4) โครงการเกษตรกรพึ่งตนเอง ห่างไกลจากสารเคมี    
(5) โครงการเรียนรู้การบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย    

(5.1) ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือน    
(5.2) โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรปลอดสารพิษ    
(5.3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น และพืชผักปลอดสารพษิ    
(5.4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติด้านการถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตการเกษตร    
(5.5) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติการถนอมอาหาร การแปรรูปผลผลิตการเกษตร     
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 4.3) โครงการเพิ่มศักยภาพของเยาวชนในการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีและมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม(K๑.๒)    
 (1) โครงการเยาวชนอาสาเฝ้าระวังน้ําและอาหารปลอดภัยในชุมชน    
 4.4) โครงการจัดการความรู้เพื่อลดการใช้สารเคมีในระบบนิเวศเกษตร (K๒.๒)    
 (1) ทดสอบและสาธิตการปลูกพืชตระกูลถั่วเหลื่อมข้าวโพดโดยไม่ไถพรวน       
 (2) ทดสอบและสาธิตการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมกาแฟเพื่อปรับปรุงดิน     
 4.5) โครงการจัดการความรู้เพื่อใช้ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน    
 (1) โครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และการปรับปรุงบํารุงดิน   

 
 

 (2) โครงการปรับปรุงและบํารุงดิน     
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนสามารถปรับตัว
ได้จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเศรษฐกิจภูมิภาค 

แผนงานที่ ๕ วิจัยและพัฒนาด้านความมั่นคงอาหารและเพิ่มมูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   

5.1) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ และประมงภายใต้สังคมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  

   

(1) การศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ในการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลด้านการ
ส่งเสริมระบบตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ระบบการประกันภัยพืชผลและระบบการประกันรายได้เกษตรกร  

   

(2) การศึกษาวิเคราะห์โอกาสการสร้างเศรษฐกิจชุมชนรูปแบบใหม่ และจัดทําเป็นข้อเสนอแนะ
เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาทุนมนุษย์  

   

5.2) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ และประมงภายใต้ข้อจํากัดเกษตรน้ําฝน    
(1) โครงการวิจัยรูปแบบการใช้พืชท้องถิ่นเป็นเสบียงอาหารสําหรับสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูแล้ง    

5.3) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และข้าวนาดํา    
(1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่ม

ผลผลิตข้าวไร่และข้าวนาดําบนพื้นที่สูงภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก  
   

(2) การทดสอบศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวท้องถิ่น (ข้าวไร่-ข้าวนา)    
5.4) โครงการวิจัยฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น  ด้านสมุนไพร  

อาหารท้องถิ่น  
   

(1) โครงการวิจัยการรวบรวมภูมิปัญญาด้าน (สมุนไพรป้องกันและรักษาโรค,การผลิตพืชและสัตว์)     
(2) การวิจัยจัดทํามาตรฐานและพัฒนาระบบการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

สําหรับอาหารเพื่อสุขภาพจากพืชท้องถิ่นและยาสมุนไพรพื้นบ้าน  
   

(3) การวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงานชีวมวลของครัวเรือนและการพัฒนาพลังงาน
ชีวภาพจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง  
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 (4) โครงการวิจัยความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง     
(5) โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืช สัตว์และปลาท้องถิ่นเพื่อเป็นอาหารในชุมชน    
(6) วิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่ตั้ง (ไก่ลูกผสมระหว่างไก่ป่ากับไก่แจ้)    

5.5) โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการ (operating system) การเกษตร บนพื้นที่สูงโดยคํานึงถึงข้อจํากัด 
ด้านที่ดิน แรงงาน และความต้องการเพื่อบริโภคและการตลาด 

   

(1) การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตและจําหน่ายสินค้าพืช สัตว์เมืองหนาว 
สินค้าหัตถกรรม และการท่องเที่ยวตามแนวทางโครงการหลวง  

   

 กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพของ
ชุมชนทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่และความ
ต้องการของชุมชนที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรลุ่มน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ ๖ ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ตามศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของชุมชนที่
เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรลุ่มน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ (K๓.๑) 

   

6.1) โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนอกภาคเกษตรตามความต้องการของชุมชน (K๓.๑)    
6.2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสร้างรายได้ของชุมชนจากทรัพย์สินทางภูมิปัญญาด้านอาหาร

สุขภาพและสมุนไพร (K๓.๑) 
   

(1) การวิจัยการผลิตและจําหน่ายสินค้าของชุมชนบนฐานภูมิปญัญาท้องถิ่นและทรัพยากรชีวภาพ
บนพื้นที่สูง  

   

6.3) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า  (K๓.๑)    
(1) โครงการฟื้นฟูและสร้างมูลค่าเพิ่มหัตถกรรมท้องถิ่น     

6.4) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บนฐานความยั่งยืนของทรัพยากรที่เหมาะสม (K๓.๑)    
(1) โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว     

แผนงานที่ ๗ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชน (K๓.๑) 

   

7.1) โครงการสร้างภาคีระหว่างชุมชน  และภาคเอกชนเพื่อความร่วมมือให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรได้
อย่างยั่งยืน เช่น โครงการ CSR (corporate social responsibility) (K๓.๑) 

   

(1) โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของตลาดชุมชน     
(2) โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว สร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกรในชุมชนท้องถิ่น   (สวน

ป่านครน่าน อ.ภูเพียง  จ.น่าน )  
   

(3) โครงการปลูกไผ่เพื่อการบริโภคและใช้สอยในครัวเรือน ชุมชนหมู่บ้านป่าไม้รอบสวนป่า อ.อ.ป. 
(สวนป่านครน่าน อ.ภูเพียง  จ.น่าน  )  

   

(4) โครงการสร้างรายไดเ้สริมจากการทําสวนป่าปลูกกาแฟผสมการทําสวนยางพารา (สวนป่านครนา่น 
อ.ภูเพียง จ.น่าน)  

   



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ระยะ
สั้น 

ระยะ 
ปานกลาง 

ระยะ
ยาว 

7.2) โครงการส่งเสริมให้ภาคเอกชนสร้างแหล่งผลิตที่ใช้แรงงานฝีมือในพื้นที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(K๓.๑)   

   

(1) โครงการรณรงค์ให้เอกชนดําเนินกิจกรรมรว่มกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน    
(1.1) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน ในการพัฒนาเป็นสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจ

ชุมชน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

 

9-28 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพของคน และชุมชนบนพื้นที่สูงระดับลุ่มน้ํา ให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ๕ แผนงาน  ๑๐ โครงการหลัก 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ระยะ
สั้น 

ระยะ 
ปานกลาง 

ระยะ
ยาว 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพของคน โดยอาศัยองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปรับใช้ร่วมกับองค์ความรู้ที่เหมาะสมและสร้างความคิดอย่างเป็นระบบ 
เพื่อเป็นทุนของชุมชนในการพัฒนา  

แผนงานที่ ๑ สร้างศักยภาพชุมชนในการปรับใช้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นทุนของ
ชุมชนในการพัฒนาชุมชน 

   

1.1) โครงการสนับสนุนกิจกรรมพึ่งตนเองให้เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นกลไกการพัฒนาชุมชนในอนาคต    
(1) โครงการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม    
(2) โครงการวังเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    
(3) ค่ายผู้นําเยาวชนเพื่อการขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชน    
(4) การสนับสนุนแกนนําเยาวชนในการทํากิจกรรมพึ่งตนเอง    
(5) การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนบนพื้นที่สูง    

1.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    
(1) การส่งเสริมการรู้หนังสือ    
(2) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต    
(3) การใช้สื่อ VCD เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย    
(4) การสนับสนุนครู ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในการบูรณาการการ

เรียนรู้ 
   

(5) การบํารุงรักษาทักษะด้านช่างเชิงป้องกันอย่างมีส่วนร่วม    
(6) การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน    

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความเป็นไทยเพื่อตระหนักถึงคุณค่าของ
การดูแลทรัพยากรร่วมกัน 

แผนงานที่ ๒  สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความเป็นคนไทยเพื่อตระหนักถึงคุณค่าของการดูแลทรัพยากร
ร่วมกัน (K๔.๑) 

   

2.1) โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนการเสริมสร้างจิตสํานึกการเป็นคนไทยที่มีคณุภาพ    
2.2) โครงการปลูกฝังค่านิยมการดํารงชีวิตแบบพอเพียง  การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (K๔.๑) 
   

(1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ (K๔.๑)    
(2) โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชแีก่เกษตรกรไทย (K๔.๑)    

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน เพื่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ ๓ พัฒนาด้านสังคมให้เข้าถึงบริการจากภาครัฐ     
3.1) โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสังคม และความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการภาครัฐ     

(1) การส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง    
(2) การจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง    



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ระยะ
สั้น 

ระยะ 
ปานกลาง 

ระยะ
ยาว 

 แผนงานที่ ๔ เสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน (K๕.๑)    
4.1) โครงการส่งเสริมบริการและสร้างเครือข่ายสุขภาพ (K๕.๑)    

(1) จัดบริการในสถานบริการ (สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล)     
(2) โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่พื้นที่สูง    
(3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมแพทย์อาสาและแพทย์พื้นบ้าน    

4.2) โครงการส่งเสริมการดูแลด้านสุขอนามัยแบบองค์รวม    
(1) โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้และสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์    
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร    
(3) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพประจําถิ่น    
(4) โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง โรคความดันโลหิตและเบาหวาน    
(5) การรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อลดพยาธิในชุมชน    

4.3) โครงการเสริมสร้างหลักประกันสุขภาพ    
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทุกชนเผ่า 

แผนงานที่ ๕ สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของทุกชนเผ่า 

   

5.1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีให้คงอยู่อย่างมั่นคง    
(1) โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณี     

5.2) โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์คุณค่าของระบบเครือญาติและเครือข่ายในชุมชนเพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันที่ดี และสร้างความสุขของชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม 

   

(1) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชนเผ่าบนฐานสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้    

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

 

9-30 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ๒ แผนงาน ๓ โครงการหลัก 
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ระยะ

สั้น 
ระยะ 

ปานกลาง 
ระยะ
ยาว 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสรมิและสนับสนุนจัดการความรู้ในรูปแบบเครือข่าย ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานที่ ๑ พัฒนากระบวนการจัดการความรู้และเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมฐานความรู้ 
(K๑.๓) 

   

1.1) โครงการสนับสนุนการนําองค์ความรู้หรือต้นแบบที่ดีของโครงการพัฒนาบนพื้นที่สูงไปขยายผลใน
การเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  (K๑.๓) 

   

(1) โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและขยายการ
เรียนรู้ไปสู่ชุมชนเครือข่ายในลุ่มน้ํา  

   

(2) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้ํา     
1.2) โครงการเสริมสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่ดีเพื่อนําไปขยายผลและพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้

เพื่อเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ที่เหมาะสมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ (K๑.๓) 
   

(1) รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน    
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการความรู้ในรูปแบบเครือข่ายด้าน
เศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานที่ ๒ พัฒนากระบวนการจัดการความรู้และเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมฐานความรู้ 
(K๒.๑) 

   

 2.1) โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาระบบเกษตรขาดความยั่งยืนในลุ่มน้ําน่าน (K๒.๑)    
 (1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน    
 (2) ศูนย์บริการและพัฒนาเกษตรที่สูง    
 (3) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศอย่างมีส่วนร่วมเพื่อประยุกต์ใช้กับระบบการเกษตรที่

ยั่งยืน(K๒.๑) 
   

 (3.1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมการ
เรียนรู้รวมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดให้กับชุมชน
ในระดับลุ่มน้ํา 

   

 (3.2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ ศศช. บ้านหลักเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้คําปรึกษา
และการปฏิบัติงานในระดับชุมชน 
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ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ เสริมสร้างการบูรณาการระหว่างชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเครือข่ายลุ่มน้ํา ประกอบด้วย  ๕  กลยุทธ์   ๖  แผนงาน  ๑๙ โครงการหลัก 
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ระยะ

สั้น 
ระยะ 

ปานกลาง 
ระยะ
ยาว 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความสมดุลการบูรณาการให้เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยชุมชนและกิจกรรมดําเนินการโดยภาครัฐเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของแผนอย่าง
มีส่วนร่วม 

แผนงานที่ ๑ ความสมดุลการบูรณาการให้เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดําเนินการโดยชุมชนและกิจกรรม
ดําเนินการโดยภาครัฐ (K๑.๓) 

   

1.1) โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนอย่างบูรณาการ   (K๑.๓)    
(1) โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทําและบริหารแผนชุมชน    
(2) การจัดทําฐานข้อมูลชุมชน    
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนให้เชื่อมโยงกับองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ 
   

1.2) โครงการเสริมสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ร่วมกันของภาครัฐและชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของแผน    
(1) การติดตามและนิเทศงาน    
(2) ติดตามการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์    
(3) ร่วมประชุมและติดตามงานกับคณะทํางานโครงการฯ    
(4) ประชุม ประสานงานกับโครงการขยายผลโครงการหลวง    
(5) ติดตามให้คําแนะนํางานสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง    
(6) บริหารงานและอํานวยการ    
(7) การประเมินผลโครงการ    

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว
เพื่อความต่อเนื่องในการบูรณาการแผนและกิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย 
ลุ่มน้ํา 

แผนงานที่ ๒ เสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือของหน่วยงานของเครือข่ายลุ่มน้ํา    
2.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการความร่วมมือของชุมชน หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน

ในระดับลุ่มน้ํา 
   

(1) โครงการอํานวยการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    
2.2) โครงการสร้างกลไกระบบความรับผิดชอบของภาคเอกชนและชุมชนพื้นราบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
   

(1) โครงการเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนชายขอบ    
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ระยะ
สั้น 

ระยะ 
ปานกลาง 

ระยะ
ยาว 

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างมาตรการและแนวทางปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับ ข้อ
กฎหมาย /ระเบียบชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูงระดับลุ่มน้ํา โดย
กระบวนการทางสังคม กฎหมายและระเบียบทางสังคมที่เหมาะสมอย่างมีส่วน
ร่วม 

แผนงานที่ ๓ เสริมสร้างมาตรการและแนวทางปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย / ระเบียบชุมชนที่
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูงระดับลุ่มน้ํา (K๑.๑) 

   

3.1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาข้อกําหนดและมาตรการที่สนับสนุนให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน (K๑.๑)    
3.2) โครงการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (K๑.๑) 
   

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มน้ํา ทั้งองค์ความรู้ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ตัดสินใจวางแผนพัฒนาที่สามารถเชื่อมโยงได้กับ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ( IT) 

แผนงานที่ ๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มน้ําบนพื้นที่สูง (K๑.๑)    
4.1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ขอบเขตลุ่มน้ําบนพื้นที่สูง    

(1) โครงการฐานข้อมูลทรัพยากรประมงแหล่งน้ําธรรมชาติในลุ่มน้ําพื้นที่    
(2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลในลุ่มน้ําพื้นที่    

4.2) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศบนพื้นที่สูงในระดับลุ่มน้ํา    
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษาด้านไอที    
(2) การพัฒนาฐานข้อมูลวิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม ( การจัดทําแผนแม่บทการใช้ที่ดิน น้ํา 

และพลังงานสะอาด) 
   

(3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่ จ. น่าน    
4.3) โครงการประเมินศักยภาพทรัพยากรลุ่มน้ํา    

(1) ศักยภาพสาหร่ายท้องถิ่นน่านอาหาร เภสัชกรรม และสิ่งแวดล้อม    
(2) ความหลากหลายของสาหร่ายท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ระดับชุมชน    

4.4) โครงการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อกําหนดเขตการใช้ที่ดินทํากิน และร่างแผนการใช้ดินบนพื้นที่สูงใน
ระดับลุ่มน้ํา (K๑.๑) 

   

4.5) โครงการกําหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน (K๑.๑)    
4.6) โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติบนพื้นที่สูงในระดับลุ่มน้ํา    

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาและบํารุงรักษาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นและ
เหมาะสมให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้ํา และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

แผนงานที่ ๕ พัฒนาและบํารุงรักษาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นและเหมาะสมให้กับชุมชนในระดับ
ลุ่มน้ํา รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลและเป็นเจ้าของ 

   

5.1) โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ําตามความเหมาะสม  และระบบการจัดการเพื่อการ
กระจายโอกาสการใช้น้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

   

(1) การจัดหาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและจัดระบบ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบํารุงรักษา    
(2) การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่สูงเพื่อทดแทนการลักลอบปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
   

(3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร    
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ระยะ
สั้น 

ระยะ 
ปานกลาง 

ระยะ
ยาว 

 (4) สํารวจออกแบบล่วงหน้าระบบส่งน้ําชลประทาน    
(5) ก่อสร้างระบบส่งน้ําชลประทาน    
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา    
(7) โครงการจัดหาน้ําและซ่อมบํารุงระบบประปาบาดาล    
(8) การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ที่เป็นไปได้ในการผลิตพลังงานทดแทน    
(9) ระบบไฟฟ้าพลังน้ํา/โซล่าร์เซลล์สําหรับศูนย์ขยายผลโครงการหลวง    
(10) การติดตั้งระบบกรองน้ําดื่ม    

5.2) โครงการปรับปรุงเส้นทางลําเลียงผลผลิต    
(1) การปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลผลิต    
(2) สํารวจออกแบบล่วงหน้าเส้นทางลําเลียง    
(3) ก่อสร้างเส้นทางลําเลียง    
(4) ซ่อมแซมเส้นทางลําเลียง    

5.3) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร    
5.4) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการพลังงานทดแทน และพลังงานชีวมวล    

(1) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการใช้พลังงานทดแทนจากชีวมวล    
(2) โครงงานวิทยาศาสตร์ “การพึ่งตนเองด้านอาหารและพลังงาน”    
(3) โครงการวิจัยการส่งเสริมเตาประหยัดฟืน    
(4) โครงการประยุกต์เทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ระบบโซล่าเซลล์ 

พลังงานจากน้ํา 
   

(5) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาระบบพลังงานสะอาด    
(6) การประเมินสภาพพื้นที่เพื่อการพัฒนาจัดการพลังงานชุมชน    

แผนงานที่ ๖ พัฒนาระบบโลจิสติกส์    
6.1) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสด้าน

เศรษฐกิจและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของชุมชน 
   

6.2) โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนหลักและชุมชนเครือข่าย    
(1) การพัฒนาระบบสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนหลักและชุมชนเครือข่าย    

6.3) โครงการพัฒนาระบบการรวมรวมและควบคุมคณุภาพผลผลิต    
(1) การพัฒนาระบบการรวบรวมและควบคุมคุณภาพผลผลิต    
(2) การสนับสนุนความเข้มแข็งของระบบการวางแผนการผลิตการจําหน่ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ    
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๙.๘ (ร่าง) กรอบงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําน่าน 

การจัดทํา (ร่าง) กรอบงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่านครั้งน้ี ได้กําหนดพื้นที่
เป้าหมายนําร่องในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากบนพื้นที่สูงในลุ่มน้ําน่าน จากการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพลุ่มน้ํา พบว่า พ้ืนที่สูงของลุ่มนํ้าน่านมีความเส่ียงมาก ใน ๘ ลุ่มนํ้าสาขา จาก ๑๖ ลุ่มนํ้า
สาขาทั้งหมด ได้แก่ น้ําน่านตอนบน ห้วยน้ํายาว (๑) น้ําสา น้ําว้า น้ําวังทอง น้ําภาค น้ําแหง และน้ํายาว (๒) 
ครอบคลุม ๒๒๑ กลุ่มบ้าน  จํานวนประชากร ๕๙,๔๔๔ คน (ร้อยละ ๘๒ ของประชากรบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน) 

สําหรับการร่างกรอบงบประมาณแผนบูรณาการฯ ได้พิจารณาทบทวนจากกรอบงบประมาณของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ที่ดําเนินแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของแต่ละโครงการ ๆ ได้แก่ แผนแม่บทโครงการ
หลวง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนแม่บท
โครงการ “รักษ์นํ้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน” พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ แผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ และแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพ้ืนที่สูงภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๓- ๒๕๕๗ เป็นข้อมูล
ประกอบในการคิดคํานวณกรอบงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสมของพ้ืนที่เป้าหมายนําร่องในพ้ืนที่
ที่มีความเสี่ยงมากบนพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าน่าน 

กรอบงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการฯ ระยะ ๑๐ ปี (พ .ศ . ๒๕๕๕-๒๕๖๔ ) รวมทั้งหมด  
๙๔๔,๕๕๗,๖๐๐ บาท โดยงบประมาณในการดําเนินการของแผนบูรณาการเป็นงบประมาณปกติของ
หน่วยงานในพ้ืนที่นําร่องน้ัน แบ่งเป็น  

•   แผนระยะสั้น (๑-๓ ปี) พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มีกรอบงบประมาณ  ๔๙๓,๗๒๗,๐๐๐ บาท 
•   แผนระยะปานกลาง (๑-๕ ปี) พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีกรอบงบประมาณ  ๗๙๐,๒๗๕,๙๐๐ บาท 
•   แผนระยะยาว (๑-๑๐ ปี)  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔ มีกรอบงบประมาณ  ๙๔๔,๕๕๗,๖๐๐ บาท 

 

งบประมาณปี พ.ศ. 
 

แผนบูรณาการ 

๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
(บาท) 

๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
(บาท) 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ระยะสั้น ๔๙๓,๗๒๗,๐๐๐ - - ๔๙๓,๗๒๗,๐๐๐ 
ระยะปานกลาง (๔๙๓,๗๒๗,๐๐๐) ๒๙๖,๕๔๘,๙๐๐ - ๗๙๐,๒๗๕,๙๐๐ 
ระยะยาว (๔๙๓,๗๒๗,๐๐๐) (๒๙๖,๕๔๘,๙๐๐) ๑๕๔,๒๘๑,๗๐๐ ๙๔๔,๕๕๗,๖๐๐ 
 

เมื่อจําแนกตามยุทธศาสตร์  แผนงาน โครงการหลัก และหน่วยงานที่เก่ียวข้องของแผนระยะต่างๆ มี ดังน้ี 
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สรปุรา่งกรอบงบประมาณแผนบรูณาการพฒันาพืน้ทีส่งูในลุ่มน้ําน่าน ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
จําแนกตามยทุธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ
หลัก 

งบประมาณ 
รวม 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ 
1. สร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์ และการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ํา 
เพื่อสามารถเอื้ออํานวยให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่า 
ได้อย่างยั่งยืน  

๑๔ ๖๕,๑๙๒,๑๐๐ ๖๙,๐๓๓,๒๐๐ ๗๐,๘๒๘,๓๐๐ ๖๗,๘๗๗,๓๐๐ ๖๘,๒๘๖,๓๐๐ ๖๙,๔๘๔,๓๐๐ ๔๑๐,๗๐๑,๕๐๐ 

2. เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ บนฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยเน้นความคุ้มค่าและความยั่งยืนของการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรลุ่มน้ํา  

๒๖ ๖๐,๕๙๔,๔๐๐ ๖๒,๕๙๓,๗๐๐ ๕๕,๙๖๖,๖๐๐ ๔๔,๖๒๘,๗๐๐ ๔๕,๓๒๔,๓๐๐ ๒๙,๐๗๘,๗๐๐ ๒๙๘,๑๘๖,๔๐๐ 

3. เสริมสร้างศักยภาพของคน และชุมชนบนพื้นที่สูง
ระดับลุ่มน้ํา ให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๑๐ ๗,๓๔๗,๗๐๐ ๗,๖๑๑,๐๐๐ ๗,๕๖๙,๘๐๐ ๖,๙๙๗,๘๐๐ ๖,๗๑๐,๘๐๐ ๑๐,๘๒๔,๔๐๐ ๔๗,๐๖๑,๕๐๐ 

4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนเพื่อเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา  

๓ ๕,๙๙๙,๐๐๐ ๖,๓๙๖,๖๐๐ ๖,๘๓๘,๗๐๐ ๗,๓๓๐,๐๐๐ ๗,๘๒๔,๗๐๐ ๗,๑๔๔,๗๐๐ ๔๑,๕๓๓,๗๐๐ 

5. เสริมสร้างการบูรณาการระหว่างชุมชนและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในรูปแบบเครือข่ายลุ่มน้ํา (แผนสนับสนุน)  

๑๙ ๒๐,๖๘๙,๖๐๐ ๒๒,๙๕๘,๔๐๐ ๒๔,๑๐๗,๙๐๐ ๑๙,๐๙๓,๘๐๐ ๒๒,๔๗๕,๒๐๐ ๓๗,๗๔๙,๖๐๐ ๑๔๗,๐๗๔,๕๐๐ 

 รวมงบประมาณ (บาท)  ๗๒ ๑๕๙,๘๒๒,๘๐๐ ๑๖๘,๕๙๒,๙๐๐ ๑๖๕,๓๑๑,๓๐๐ ๑๔๕,๙๒๗,๖๐๐ ๑๕๐,๖๒๑,๓๐๐ ๑๕๔,๒๘๑,๗๐๐ ๙๔๔,๕๕๗,๖๐๐ 
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ร่างกรอบงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําน่าน ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
จําแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงานและหน่วยงาน 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความ
สมดุลของการใช้ประโยชน์ 
และการอนุ รักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของลุ่มน้ํา เพื่อสามารถ
เ อื้ออํานวยให้คนอยู่อาศัย
ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

แผนงานที่ ๑ ส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและรายได้ของครัวเรือน 
ในบริเวณแนวกันชน  

๔ ๖,๓๑๐,๐๐๐ ๖,๖๗๐,๐๐๐ ๗,๑๗๐,๐๐๐ ๗,๗๘๐,๐๐๐ ๗,๗๘๐,๐๐๐ ๗,๗๘๐,๐๐๐ ๔๓,๔๙๐,๐๐๐ กปม. 
กสก. 
อ.อ.ป. 

แผนงานที่ ๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูดิน น้ํา ป่า 
และระบบนิเวศลุ่มน้ํา โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม  

๔ ๔๔,๘๘๒,๓๐๐ ๔๖,๖๖๓,๔๐๐ ๔๗,๐๐๘,๕๐๐ ๔๕,๑๖๘,๕๐๐ ๔๕,๔๗๔,๕๐๐ ๕๐,๙๐๔,๕๐๐ ๒๘๐,๑๐๑,๗๗๐ สวพส. กรมอุทยานฯ 
กปม. พด. 
กปม. 

แผนงานที่ ๓ พัฒนาแหล่งน้ําตาม
ความเหมาะสมและการบริหารจัดการ
น้ําบนพื้นที่สูง  

๒ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๕๘,๐๑๘,๘๐๐ กรมทรัพยากรน้ํา 
กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล 

แผนงานที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพ 
ของ ชุมชนในการบ ริหาร จัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและ 
มีประสิทธิภาพ  

๒ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๓,๗๘๐,๐๐๐ สํานักงานจังหวัด 
กศน. 
โรงเรียน ตชด. 
อปท. 
พม. 

 แผนงานที่ ๕ สร้างแรงจูงใจการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม  

๒ ๓,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐ ๖,๓๕๐,๐๐๐ ๔,๖๒๙,๐๐๐ ๔,๗๓๒,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕,๓๑๑,๐๐๐ สวพส. 
มจธ. 

รวม ๕ แผนงาน ๑๔ ๖๕,๑๙๒,๑๐๐ ๖๙,๐๓๓,๒๐๐ ๗๐,๘๒๘,๓๐๐ ๖๗,๘๗๗,๓๐๐ ๖๘,๒๘๖,๓๐๐ ๖๙,๔๘๔,๓๐๐ ๔๑๐,๗๐๑,๕๐๐ 
 

 
หมายเหตุ ชื่อเต็มของตัวย่อหน่วยงานอยู่ในรายละเอียด ภาคผนวก ฌ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ เสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร และ
ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ บน
ฐานความ รู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยเน้นความคุ้มค่า
และความยั่ งยืนของการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรลุ่มน้ํา 

แผนงานที่ ๑ วิจัยและพัฒนาเชิง
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓ ๑๐,๗๗๔,๐๐๐ ๑๑,๑๖๘,๙๐๐ ๑๐,๙๐๙,๐๐๐ ๕,๙๒๐,๐๐๐ ๕,๙๒๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔๖,๑๙๑,๙๐๐ สวพส. 
มทร. 
มจธ. 

แผนงานที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารในระดับครัวเรือนและ
ระดับชุมชน 

๕ ๙,๑๘๑,๐๐๐ ๙,๒๕๓,๗๐๐ ๙,๙๙๓,๐๐๐ ๑๐,๔๓๙,๑๐๐ ๑๐,๔๔๖,๖๐๐ ๗,๗๙๖,๒๐๐ ๕๗,๑๐๙,๖๐๐ กสก. กปศ. กปม.  
มทร. มจธ.  
กรมหม่อนไหมฯ 
สวพส.  
ศ.วิจัยข้าวแพร่ กกข. 

 แผนงานที่ ๓ ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่ง
อาหารและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชน 

๒ ๒,๑๕๗,๕๐๐ ๒,๓๙๕,๐๐๐ ๒,๓๙๕,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๘,๖๙๗,๕๐๐ มจธ.  
สวพส.  
กกข. 

 แผนงานที่ ๔ ลดการใช้สารเคมีและ
มลภาวะจากสิ่งแวดล้อม  

๕ ๑๑,๓๒๒,๔๐๐ ๑๑,๑๐๔,๒๐๐ ๑๐,๘๕๖,๗๐๐ ๑๑,๑๒๐,๙๐๐ ๑๑,๔๕๙,๙๐๐ ๓,๔๓๘,๗๐๐ ๕๙,๓๐๒,๘๐๐ สวพส.  มทร. พด.  
ศ.เกษตรที่สูง กสก.  
สธ. อน. 

 แผนงานที่ ๕  วิจัยและพัฒนาด้าน
ความมั่นคงอาหารและเพิ่มมูลค่าด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๕ ๒๐,๔๓๐,๐๐๐ ๒๑,๘๕๔,๔๐๐ ๑๕,๙๓๕,๔๐๐ ๑๐,๔๙๙,๔๐๐ ๑๐,๗๑๕,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๓๔,๒๐๐ สวพส. ศ.วิจัยข้าวแพร่  
มทร. มจธ. 

 แผนงานที่ ๖ ส่งเสริมอาชีพนอกภาค
การเกษตร ตามศักยภาพของพื้นที่
และความต้องการของชุมชนที่เกื้อกูล
ต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรลุ่มน้ํา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔ ๓,๑๑๘,๐๐๐ ๓,๒๐๖,๐๐๐ ๒,๒๖๖,๐๐๐ ๒,๓๘๗,๘๐๐ ๒,๕๒๑,๓๐๐ ๑,๒๓๖,๓๐๐ ๑๔,๗๓๕,๔๐๐ สวพส. 

 แผนงานที่ ๗ ส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชน 

๒ ๓,๖๑๑,๕๐๐ ๓,๖๑๑,๕๐๐ ๓,๖๑๑,๕๐๐ ๓,๖๑๑,๕๐๐ ๓,๖๑๑,๕๐๐ ๑๔,๐๕๗,๕๐๐ ๓๒,๑๑๕,๐๐๐ สวพส. 
อ.อ.ป. 

รวม ๗ แผนงาน ๒๖ ๖๐,๕๙๔,๔๐๐ ๖๒,๕๙๓,๗๐๐ ๕๕,๙๖๖,๖๐๐ ๔๔,๖๒๘,๗๐๐ ๔๕,๓๒๔,๓๐๐ ๒๙,๐๗๘,๗๐๐ ๒๙๘,๑๘๖,๔๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้าง
ศักยภาพของคน และชุมชน
บนพื้นที่ สูงระดับลุ่มน้ํ า ให้
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานที่ ๑ สร้างศักยภาพชุมชนใน
การปรับใช้ภูมิปัญญาและองค์ความรู้
ที่เหมาะสมเพื่อเป็นทุนของชุมชนใน
การพัฒนาชุมชน 

๒ ๓,๐๖๗,๑๐๐ ๓,๐๖๗,๑๐๐ ๓,๐๖๗,๑๐๐ ๓,๐๖๗,๑๐๐ ๓,๐๖๗,๑๐๐ ๒,๗๖๗,๑๐๐ ๑๘,๑๐๒,๖๐๐ มจธ.  
กศน.  
สวพส. 

แผนงานที่ ๒  สร้างจิตสํานึกและ
ปลูกฝังความเป็นคนไทยเพื่อตระหนัก
ถึ งคุณค่าของการดูแลทรัพยากร
ร่วมกัน 

๒ ๖๒๘,๘๐๐ ๖๒๘,๘๐๐ ๖๒๘,๘๐๐ ๖๒๘,๘๐๐ ๖๒๘,๘๐๐ ๖๒๘,๘๐๐ ๓,๗๗๒,๘๐๐ กสส.  
ก.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 

แผนงานที่ ๓  พัฒนาด้านสังคมให้
เข้าถึงบริการจากภาครัฐ  

๑ ๒๑๐,๑๐๐ ๔๓๕,๖๐๐ ๕๓๒,๔๐๐ ๓๒๓,๔๐๐ ๓๒๓,๔๐๐ ๑,๖๑๗,๐๐๐ ๓,๔๔๑,๙๐๐ ก.พัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

 แผนงานที่ ๔ เสริมสร้างสุขภาวะของ
ชุมชน 
 

๓ ๒,๖๖๑,๗๐๐ ๒,๖๙๙,๕๐๐ ๒,๕๖๑,๕๐๐ ๒,๑๙๘,๕๐๐ ๑,๙๑๑,๕๐๐ ๓,๙๑๑,๕๐๐ ๑๕,๙๔๔,๓๐๐ สธ.  
อน.  
มจธ. 

 แผนงานที่ ๕ สร้างความภาคภูมิใจ
และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งามของทุกชนเผ่า 

๒ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๘๐๐,๐๐๐ มจธ. 

รวม ๕ แผนงาน ๑๐ ๗,๓๔๗,๗๐๐ ๗,๖๑๑,๐๐๐ ๗,๕๖๙,๘๐๐ ๖,๙๙๗,๘๐๐ ๖,๗๑๐,๘๐๐ ๑๐,๘๒๔,๔๐๐ ๔๗,๐๖๑,๕๐๐   

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของ
ชุมชนเพื่อเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ระดับลุ่มน้ํา 

แผนงานที่ ๑ พัฒนากระบวนการ
จัดการความ รู้และเค รือข่ าย เ พื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสังคมฐานความรู้  
(ภายใต้มาตรการที่ ๑) 

๒ ๓,๐๒๔,๗๐๐ ๓,๓๒๑,๗๐๐ ๓,๖๔๘,๔๐๐ ๔,๐๐๗,๗๐๐ ๔,๔๐๓,๐๐๐ ๔,๔๐๓,๐๐๐ ๒๒,๘๐๘,๕๐๐ สวพส.  
มจธ. 

แผนงานที่ ๒ พัฒนากระบวนการ
จัดการความ รู้และเค รือข่ าย เ พื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสังคมฐานความรู้  
(ภายใต้มาตรการที่ ๒) 

๑ ๒,๙๗๔,๓๐๐ ๓,๐๗๔,๙๐๐ ๓,๑๙๐,๓๐๐ ๓,๓๒๒,๓๐๐ ๓,๔๒๑,๗๐๐ ๒,๗๔๑,๗๐๐ ๑๘,๗๒๕,๒๐๐ กสส.  
กวก.  
สวพส. 

รวม ๒ แผนงาน ๓ ๕,๙๙๙,๐๐๐ ๖,๓๙๖,๖๐๐ ๖,๘๓๘,๗๐๐ ๗,๓๓๐,๐๐๐ ๗,๘๒๔,๗๐๐ ๗,๑๔๔,๗๐๐ ๔๑,๕๓๓,๗๐๐   
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕ เสริมสร้าง
การบูรณาการระหว่างชุมชน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
รูปแบบเครือข่ายลุ่มน้ํา  
 (แผนสนับสนุน) 

แผนงานที่ ๑ ความสมดุลการบูรณา
ก า ร ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก กิ จ ก ร ร ม ที่
ดําเนินการโดยชุมชนและกิจกรรม
ดําเนินการโดยภาครัฐ 

๒ ๑,๖๕๘,๘๐๐ ๑,๗๗๔,๙๐๐ ๓,๓๔๔,๘๐๐ ๑,๙๔๓,๙๐๐ ๓,๖๘๔,๒๐๐ ๑๑,๘๒๐,๕๐๐ ๒๔,๒๒๗,๑๐๐ โครงการหลวง  
สวพส. มจธ.  
กปศ. กสก. กสส.  
กรมอุทยาน 

แผนงานที่ ๒ เสริมสร้างกลไกหรือต่อ
ยอดความร่วมมือของหน่วยงานของ
เครือข่ายลุ่มน้ํา 

๒ ๔,๒๔๔,๖๐๐ ๔,๔๗๑,๐๐๐ ๔,๗๑๘,๒๐๐ ๕,๐๐๙,๖๐๐ ๕,๒๘๘,๑๐๐ ๒๓,๗๙๙,๑๐๐ ๔๗,๕๓๐,๖๐๐ สวพส. 
มจธ. 

แผนงานที่ ๓ เสริมสร้างมาตรการและ
แนวทางปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับข้อ
กฎหมาย / ระเบียบชุมชนที่เหมาะสม
กับบริบทพื้นที่สูงระดับลุ่มน้ํา 

๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐  

 แผนงานที่ ๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ในระดับลุ่มน้ําบนพื้นที่สูง 

๖ ๘,๐๓๔,๕๐๐ ๘,๗๔๕,๕๐๐ ๗,๒๕๖,๕๐๐ ๔,๒๖๗,๕๐๐ ๓,๗๗๘,๕๐๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๓๒,๙๖๒,๕๐๐ กปม. สวพส.  
มทร. มจธ. 

 แผนงานที่ ๕ พัฒนาและบํารุงรักษา
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นและ
เหมาะสมให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้ํา 
รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การดูแลและเป็นเจ้าของ 

๔ - ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - ๘๐๐,๐๐๐ กทบ. ชป. พด. สวพส.  
ก.ทรัพยากรน้ํา  
ก.ทรัพยากรน้ําบาดาล  
มทร. มจธ. 

แผนงานที่ ๖ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ๓ ๖,๕๐๑,๗๐๐ ๗,๔๑๗,๐๐๐ ๘,๐๓๘,๔๐๐ ๗,๖๒๒,๘๐๐ ๙,๔๗๔,๔๐๐   ๓๙,๐๕๔,๓๐๐ สวพส. 
รวม ๖ แผนงาน ๑๙ ๒๐,๖๘๙,๖๐๐ ๒๒,๙๕๘,๔๐๐ ๒๔,๑๐๗,๙๐๐ ๑๙,๐๙๓,๘๐๐ ๒๒,๔๗๕,๒๐๐ ๓๗,๗๔๙,๖๐๐ ๑๔๗,๐๗๔,๕๐๐   

รวมงบประมาณของแผนบูรณาการ ฯ ๗๒ ๑๕๙,๘๒๒,๘๐๐ ๑๖๘,๕๙๒,๙๐๐ ๑๖๕,๓๑๑,๓๐๐ ๑๔๕,๙๒๗,๖๐๐ ๑๕๐,๖๒๑,๓๐๐ ๑๕๔,๒๘๑,๗๐๐ ๙๔๔,๕๕๗,๖๐๐  

หมายเหตุ ชื่อเต็มของตัวย่อหน่วยงานอยู่ในรายละเอียด ภาคผนวก ฌ 
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รายละเอียดกรอบงบประมาณแผนบรูณาการพฒันาพืน้ทีสู่งในลุ่มน้ําน่าน ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๕) 
จําแนกตามยทุธศาสตร์ : ๑ สร้างความสมดุลของการใชป้ระโยชน์ และการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลุม่น้ํา เพื่อสามารถเอื้ออํานวยให้คนอยู่

อาศัยร่วมกบัปา่ได้อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/ 

โครงการหลัก 
 งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท)  หมายเหตุ 

 ปี ๒๕๕๕   ปี ๒๕๕๖   ปี ๒๕๕๗   ปี ๒๕๕๘   ปี ๒๕๕๙   ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ ที่ ๑ ส่งเสริมการปลูกป่า เ พื่อเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียว และสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ของ
ครัวเรือน ในบริเวณแนวกันชน 

                

แผนงานที่ ๑ ส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียว และสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ของ
ครัวเรือน ในบริเวณแนวกันชน 

๖,๓๑๐,๐๐๐ ๖,๖๗๐,๐๐๐ ๗,๑๗๐,๐๐๐ ๗,๗๘๐,๐๐๐ ๗,๗๘๐,๐๐๐ ๗,๗๘๐,๐๐๐ ๔๓,๔๙๐,๐๐๐   

1.1) โครงการเครือข่ายการฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า  ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 
(1) จัดสร้างแหล่งอาหารพื้นบ้านให้ชุมชน                กปม.  

1.2) โครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ได้รับ
สิทธิตามกฎหมาย 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๑๘,๗๕๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) โครงการส่งเสริมปลูกป่าสร้างรายได้ภายใต้การ
สนับสนุนของรัฐ 

(2) ปลูกสร้างสวนป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ําลําธาร               อ.อ.ป. 
1.3) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และไม้ใช้

สอยแบบวนเกษตร 
๑,๒๖๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๖,๔๔๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) ส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์
ดินและน้ําบนพื้นที่สูง 

              ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง   
กสก. 

1.4) โครงการปรับปรุงระเบียบเพื่อส่งเสริมชุมชนด้านการ
ปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๑ ๖,๓๑๐,๐๐๐ ๖,๖๗๐,๐๐๐ ๗,๑๗๐,๐๐๐ ๗,๗๘๐,๐๐๐ ๗,๗๘๐,๐๐๐ ๗,๗๘๐,๐๐๐ ๔๓,๔๙๐,๐๐๐ 
 

หมายเหตุ ชื่อเต็มของตัวย่อหน่วยงานอยู่ในรายละเอียด ภาคผนวก ฌ   

 
 
 

 
    



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

 

9-41 

กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/ 
โครงการหลัก 

 งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท)  หมายเหตุ 
 ปี ๒๕๕๕   ปี ๒๕๕๖   ปี ๒๕๕๗   ปี ๒๕๕๘   ปี ๒๕๕๙   ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนฐานการใช้ประโยชน์และฟื้นฟู
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศลุ่มน้ํา 

                

แผนงานที่ ๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูดิน น้ํา ป่า และระบบนิเวศลุ่มน้ํา 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ๔๔,๘๘๒,๓๐๐ ๔๖,๖๖๓,๔๐๐ ๔๗,๐๐๘,๕๐๐ ๔๕,๑๖๘,๕๐๐ ๔๕,๔๗๔,๕๐๐ ๕๐,๙๐๔,๕๐๐ ๒๘๐,๑๐๑,๗๗๐ 

  

2.1) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ํา  ฟื้นฟูแหล่งน้ํา 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  

๗,๘๖๕,๘๐๐ ๙,๑๗๓,๙๐๐ ๙,๒๖๑,๙๐๐ ๗,๒๒๙,๙๐๐ ๗,๓๓๕,๙๐๐ ๗,๓๓๕,๙๐๐ ๔๘,๒๐๓,๓๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) การศึกษาแนวทางประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของ
ชุมชนร่วมกับความรู้ทางนิเวศวิทยา และวนวัฒนวิทยาในการ
เพาะปลูกพืชพื้นถิ่นเพื่อกักเก็บน้ํา และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ําลําธาร
บนพื้นที่สูง  

               สวพส.  

(2) โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ําลําธาร  

               สวพส.  

(3) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ําลําธาร                 กรมอุทยาน  
(4) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

(ปลูกป่า สร้างฝาย ฯลฯ)  
               กปม.  

2.2) โครงการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา  ๑๕,๖๘๕,๑๐๐ ๑๕,๗๓๕,๑๐๐ ๑๕,๖๕๘,๔๐๐ ๑๕,๗๒๐,๘๐๐ ๑๕,๗๘๔,๕๐๐ ๑๕,๗๘๔,๕๐๐ ๙๔,๓๖๘,๔๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 
(1) โครงการเร่งรัดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา  ๑๓,๔๐๔,๓๐๐ ๑๓,๔๐๔,๓๐๐ ๑๓,๒๗๑,๕๐๐ ๑๓,๒๗๑,๕๐๐ ๑๓,๒๗๑,๕๐๐ ๑๓,๒๗๑,๕๐๐ ๗๙,๘๙๔,๖๐๐  พด.  
(2) โครงการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ทํากิน

และปลูกหญ้าแฝกและพืชคลุมดิน  
๒,๒๘๐,๗๐๐ ๒,๓๓๐,๗๐๐ ๒,๓๘๖,๘๐๐ ๒,๔๔๙,๓๐๐ ๒,๕๑๓,๐๐๐ ๒,๕๑๓,๐๐๐ ๑๔,๔๗๓,๕๐๐  

(2.1) โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
อนุรักษ์ดินและน้ํา  

               สวพส.  

(2.2) ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อปลูกและ
จําหน่าย  

               พด.  

2.3) โครงการฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพป่าไม้และปรับปรุงให้เป็น
แหล่งซับน้ําธรรมชาติของชุมชน (ธนาคารน้ํา/water bank) 

       แผนบูรณาการ ฯ 

(1) โครงการปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

 

๕๕๐,๐๐๐ ๖๐๕,๐๐๐ ๖๖๕,๕๐๐ ๗๓๒,๖๐๐ ๘๐๕,๒๐๐ ๘๐๕,๒๐๐ ๔,๑๖๓,๕๐๐ สวพส. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/ 
โครงการหลัก 

 งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท)  หมายเหตุ 
 ปี ๒๕๕๕   ปี ๒๕๕๖   ปี ๒๕๕๗   ปี ๒๕๕๘   ปี ๒๕๕๙   ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

(2) โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ๔,๗๖๐,๐๐๐ ๕,๐๗๘,๐๐๐ ๕,๔๒๘,๐๐๐ ๕,๔๒๘,๐๐๐ ๕,๔๒๘,๐๐๐ ๑๐,๘๕๘,๐๐๐ ๓๖,๙๘๐,๐๐๐  
(2.1) โครงการบริหารจัดการเพื่อกําหนดเขตการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินและการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  

               สวพส.  

(2.2) การ กํ าหนด เขตที่ ดิ นทํ า กินและวาง
แผนการใช้ที่ดิน    

               พด.  

(2.3) โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิ์ทํากิน ในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ)    

               กปม.  

2.4) โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
เช่น ปูแป้ง มะแขว่น 

๓๓๖,๔๐๐ ๓๓๖,๔๐๐ ๓๓๖,๔๐๐ ๓๓๖,๔๐๐ ๓๓๖,๔๐๐ ๓๓๖,๔๐๐ ๒,๐๑๘,๔๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงเพื่อการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําจืดในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  

               กปม.  

(2) โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ    

        สวพส.  

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๒ ๔๔,๘๘๒,๓๐๐ ๔๖,๖๖๓,๔๐๐ ๔๗,๐๐๘,๕๐๐ ๔๕,๑๖๘,๕๐๐ ๔๕,๔๗๔,๕๐๐ ๕๐,๙๐๔,๕๐๐ ๒๘๐,๑๐๑,๗๗๐   

แผนงานที่ ๓ พัฒนาแหล่งน้ําตามความเหมาะสมและการ
บริหารจัดการน้ําบนพื้นที่สูง 

๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๕๘,๐๑๘,๘๐๐   

3.1) โครงการสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก ฝายต้นน้ําลําธาร     ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๕๘,๐๑๘,๘๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 
(1) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา                กรมทรัพยากรน้ํา  

3.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาภูเขา เพื่อ
ปรับปรุงระบบประปาภูเขาให้ส่งน้ําได้อย่างทั่วถึง 

งบประมาณ 
จากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

            แผนบูรณาการ ฯ 

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๓ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๙,๖๖๙,๘๐๐ ๕๘,๐๑๘,๘๐๐   

 
 

 

        



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/ 
โครงการหลัก 

 งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท)  หมายเหตุ 
 ปี ๒๕๕๕   ปี ๒๕๕๖   ปี ๒๕๕๗   ปี ๒๕๕๘   ปี ๒๕๕๙   ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและ มีประสิทธิภาพ  
ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยความเชื่อ ประเพณี
วัฒนธรรมชนเผ่าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต   

                

แผนงานที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๓,๗๘๐,๐๐๐   

4.1) โครงการสนับสนุนกิจกรรมในกลุ่มเยาวชนในการดูแล
รักษาทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น กลุ่มเยาวชน ดูแลสายน้ํา  ดูแล
ป่า เป็นต้น 

๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๓,๓๖๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

4.2) โครงการสร้างจิตสํานึกและกระบวนจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๔ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๓,๗๘๐,๐๐๐ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรง
และทางอ้อม ในระดับชุมชนต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

                

แผนงานที่ ๕ สร้างแรงจูงใจการดูแลทรัพยากร ธรรมชาติโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

๓,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐ ๖,๓๕๐,๐๐๐ ๔,๖๒๙,๐๐๐ ๔,๗๓๒,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕,๓๑๑,๐๐๐   

5.1) โครงการปลูกป่า และการฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยเงื่อนไขสมัยใหม่  

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๐๒๙,๐๐๐ ๑,๑๓๒,๐๐๐    
-   

๘,๙๑๑,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) การศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ใน
การใช้ประโยชน์จาก Cooperate social responsibility 
(CSR) และ Payment for environmental services (PES) 
ในการสร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
พื้นที่ป่าไม้รอบเขตชุมชน (Buffer zone) การดูแลรักษาระบบ
นิเวศ และการป้องกันปัญหาน้ําป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม 

              สวพส. 

(2) การวิจัยแนวทางปลูกพืชเสริมรายได้ในพื้นที่สวน
เมี่ยงที่มุ่งเพิ่มรายได้ควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศเกษตรป่าไม้
บนพื้นที่สูง 

              สวพส. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

 

9-44 

กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/ 
โครงการหลัก 

 งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท)  หมายเหตุ 
 ปี ๒๕๕๕   ปี ๒๕๕๖   ปี ๒๕๕๗   ปี ๒๕๕๘   ปี ๒๕๕๙   ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

5.2) โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการเพื่อดูแลป่า โดย
การบริหารจัดการของชุมชน 

๑,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐    
-   

๑๑,๙๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) โครงการพัฒนารูปแบบการลดรอยเท้านิ เวศ 
(ecological footprint) แบบมีส่วนร่วม  

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ มจธ. 

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๕ ๓,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐ ๖,๓๕๐,๐๐๐ ๔,๖๒๙,๐๐๐ ๔,๗๓๒,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕,๓๑๑,๐๐๐   

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๖๕,๑๙๒,๑๐๐ ๖๙,๐๓๓,๒๐๐ ๗๐,๘๒๘,๓๐๐ ๖๗,๘๗๗,๓๐๐ ๖๘,๒๘๖,๓๐๐ ๖๙,๔๘๔,๓๐๐ ๔๑๐,๗๐๑,๕๐๐ 
 

 
หมายเหตุ ชื่อเต็มของตัวย่อหน่วยงานอยู่ในรายละเอียด ภาคผนวก ฌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

 

9-45 

รายละเอียดกรอบงบประมาณแผนบรูณาการพฒันาพืน้ทีสู่งในลุ่มน้ําน่าน ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๕) 
จําแนกตามยทุธศาสตร์ : ๒ ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และความมั่นคงดา้นเศรษฐกิจ บนฐานความรูแ้ละภูมิปญัญาท้องถิ่น  

โดยเน้นความคุ้มค่าและความยั่งยืนของการใชป้ระโยชนข์องทรพัยากรลุ่มน้ํา 
กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก  งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท)   หมายเหตุ  

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการที่
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้อง ถิ่นและชุมชนสามารถปรับตัวไ ด้จากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเศรษฐกิจภูมิภาค  

                

แผนงานที่ ๑ วิจัยและพัฒนาเชิงนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐,๗๗๔,๐๐๐ ๑๑,๑๖๘,๙๐๐ ๑๐,๙๐๙,๐๐๐ ๕,๙๒๐,๐๐๐ ๕,๙๒๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔๖,๑๙๑,๙๐๐ 
  

1.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการส่งเสริมการปลูก
ยางพาราบนพื้นที่สูงของลุ่มน้ําน่านอย่างยั่งยืน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐   ๗,๕๐๐,๐๐๐  แผนบูรณาการ ฯ  

(1) สํารวจคุณภาพน้ํายางของสายพันธุ์ยางพาราใน
พื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อจัดทําเป็นฐานขอ้มูล   

๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐         ๕๐๐,๐๐๐  มทร.   

1.2) โครงการวิจัยด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทรัพยากรเสื่อมโทรม 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐   ๒,๕๐๐,๐๐๐  แผนบูรณาการ ฯ  

1.3) โครงการวิจัยแนวทางสร้างรายได้จากการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงของลุ่มน้ําน่าน 

๓,๗๗๔,๐๐๐ ๔,๑๔๘,๙๐๐ ๔,๒๘๙,๐๐๐ - - - ๑๒,๒๑๑,๙๐๐  แผนบูรณาการ ฯ  

(1) การวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพย์สินทางภูมิปัญญาและ
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง  

               สวพส.  

(2) การวิจัยนําร่องการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วย
เทคโนโลยีขั้นสูงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Carbon Footprint 
และผลิตภัณฑ์สีเขียวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

               สวพส.  

(3) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐   ๖,๔๘๐,๐๐๐  แผนบูรณาการ ฯ  

(3.1) การวิจัยและพัฒนาต้นแบบการปลูกป่า
สร้างรายได้ในพื้นที่เกษตรบนพื้นที่สูงที่มีระบบการจัดการตาม
กฎหมายนานาชาติเกี่ยวกับ Carbon credit  

               สวพส.  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก  งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท)   หมายเหตุ  
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

(3.2) โครงการวิจัยต้นแบบระบบเกษตรบูรณา
การเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพึ่งพาตนเองของเกษตรกรใน
พื้นที่ลุ่มน้ําน่านตอนบน  

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐   ๓,๕๐๐,๐๐๐  มทร.   

(3.3) การวิจัยการใช้ประโยชน์จากของป่าและ
รูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม  

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐  มจธ.  

(3.4) การศึกษาพลวัตของอาหารด้านห่วงโซ่คุณค่า  ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐  มจธ.  
(3.5) การศึกษาอุปสงค์-อุปทานข้าวของเกษตร

บนพื้นที่สูง  
๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐  มจธ.  

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๑ ๑๐,๗๗๔,๐๐๐ ๑๑,๑๖๘,๙๐๐ ๑๐,๙๐๙,๐๐๐ ๕,๙๒๐,๐๐๐ ๕,๙๒๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔๖,๑๙๑,๙๐๐   

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับ
ครัวเรือนและระดับชุมชน โดยการใช้ประโยชน์จากองค์
ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับใช้ร่วมกับองค์ความรู้ด้าน
วิชาการที่เหมาะสม    

                

แผนงานที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับ
ครัวเรือนและระดับชุมชน 

         

2.1) โครงการแปรรูปอาหารสัตว์จากข้าวโพดเพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชน  

๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐ - ๖,๔๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ  

(1) โครงการเพิ่มมูลค่าของเศษวัสดุเหลือใช้จาก
เปลือกข้าวโพดและซังข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์ เพื่อใช้เป็น
พลังงานทดแทน หรือปุ๋ยหมัก 

              แผนบูรณาการ ฯ  

(2) โครงการพึ่งตนเองด้านพันธุ์ข้าวโพดโดยการใช้
พันธุกรรมข้าวโพดภายในประเทศ ของชุมชน 

              แผนบูรณาการ ฯ  

(3) สังเคราะห์และวิเคราะห์ลักษณะเซลลูโลสอะซิเตต 
จากลําต้นข้าวโพดเพื่อผลิตเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  

              มทร.   

(4) โครงการเพาะขยายพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่นโดยวิธี
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช   

              มทร.   

(5) โครงการเพาะเห็ดเพื่อการบริโภคในครัวเรือนโดย
ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น   

              มทร.   



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก  งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท)   หมายเหตุ  
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

(6) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหาร เลี้ยงสัตว์
และประมงที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

๒,๖๘๔,๔๐๐ ๒,๒๑๑,๘๐๐ ๒,๒๘๐,๐๐๐ ๒,๓๔๓,๐๐๐ ๑,๗๙๑,๘๐๐ ๑,๔๖๑,๔๐๐ ๑๒,๗๒๒,๔๐๐ แผนบูรณาการ ฯ  

(6.1) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชบน
พื้นที่สูง  

              กสก.  

(6.2) ส่งเสริมการปลูกพืชผักเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน  

              กสก.  

(6.3) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตการเกษตร (สุกร โค-กระบือ สัตว์
ปีก กองทุนอาหารสัตว์ ฯลฯ)  

              กปศ.  

(6.4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์
น้ําเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและสร้างรายได้  

              กปม.  

(6.5) การถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริม
เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตไข่และเนื้อของไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภค
ให้พอเพียง  

              มจธ.  

(6.6) ศูนย์เรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลา                มจธ.  
(6.7) ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดเพื่อบริโภค               ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ

เกียรติฯ น่าน     
(6.8) ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช สัตว์และสัตว์น้ํา

ในชุมชนเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร  
              มทร.   

2.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอาหารและพืช
ท้องถิ่น 

๒,๘๙๒,๒๐๐ ๓,๐๗๒,๕๐๐ ๓,๒๗๐,๖๐๐ ๓,๔๘๘,๗๐๐ ๓,๗๒๘,๔๐๐ ๒,๗๒๘,๔๐๐ ๑๙,๑๘๐,๘๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่ม
มูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

              สวพส.  

(2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติการปลูกไม้
ผลไม้ยืนต้น และพืชผักปลอดสารพิษ 

              กสก. 

(3) โครงการพัฒนาผิตภัณฑ์จากพืช สัตว์ และสัตว์
น้ําในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความมั่นคงทางอาหาร  

              มทร.   

(4) โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแปรรูปอาหาร
ท้องถิ่นจากพืชและสัตว์และการเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์   

              มทร.   



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก  งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท)   หมายเหตุ  
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

2.3) โครงการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาดั้งเดิม
ในการผลิตข้าวนาขั้นบันได 

๔๖๗,๖๐๐ ๔๖๗,๖๐๐ ๔๖๗,๖๐๐ ๔๖๗,๖๐๐ ๔๖๗,๖๐๐ ๔๖๗,๖๐๐ ๒,๘๐๕,๖๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(1) ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารทํานาขนับันไดบนพื้นที่สูง               ศูนย์วิจัยข้าวแพร่  กกข. 
(2) การพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตข้าวนา

ขั้นบันได 
              ศูนย์วิจัยข้าวแพร่  กกข. 

2.4) โครงการส่งเสริมการผลิตแบบผสมผสานเชิงอนุรักษ์
บนพื้นที่สูงด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง 

๑,๓๑๖,๘๐๐ ๑,๔๘๑,๘๐๐ ๑,๙๕๔,๘๐๐ ๒,๑๑๙,๘๐๐ ๒,๔๓๘,๘๐๐ ๒,๔๓๘,๘๐๐ ๑๑,๗๕๐,๘๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(1) การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา              กปม. 
(2) การผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อแจกจ่ายเกษตรกรในพื้นที่              กปม. 
(3) ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสานเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง               กสก.  
(4) ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง               กสก.  

2.5) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการธนาคารข้าวชุมชน  ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการฯ  

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๒ ๙,๑๘๑,๐๐๐ ๙,๒๕๓,๗๐๐ ๙,๙๙๓,๐๐๐ ๑๐,๔๓๙,๑๐๐ ๑๐,๔๔๖,๖๐๐ ๗,๗๙๖,๒๐๐ ๕๗,๑๐๙,๖๐๐   

แผนงานที่ ๓ ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งอาหารและความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 

๒,๑๕๗,๕๐๐ ๒,๓๙๕,๐๐๐ ๒,๓๙๕,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๘,๖๙๗,๕๐๐   

3.1) โครงการส่งเสริมการฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชน (Food 
Bank) ตามแนวพระราชดําริ 

๑,๖๖๒,๕๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๗,๒๑๒,๕๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(1) ธนาคารอาหารชุมชน                มจธ  
(2) โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลาย 

ทางชีวภาพของป่ารอบชุมชน 
              กกข. 

(3) โครงการส่งเสริมการฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชน               สวพส. 
     ๓.๒) โครงการสร้างการมีส่วนร่วมระดับชุมชนและ
เครือข่ายลุ่มน้ําเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 

๔๙๕,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ - - - ๑,๔๘๕,๐๐๐ แผนบูรณาการฯ 

(๑)  ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ในชุมชน    - - -  กกข. 

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๓ ๒,๑๕๗,๕๐๐ ๒,๓๙๕,๐๐๐ ๒,๓๙๕,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๘,๖๙๗,๕๐๐ 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก  งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท)   หมายเหตุ  
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ โดยการ
ส่งเสริมอาชีพที่ชัดเจนของชุมชนทั้งในภาคเกษตรและนอก
ภาคเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ ควบคู่ไปกับส่งเสริม
การตลาด สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่เกื้อกูลต่อ
สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรลุ่มน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        

แผนงานที่ ๔ ลดการใช้สารเคมีและมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม ๑๑,๓๒๒,๔๐๐ ๑๑,๑๐๔,๒๐๐ ๑๐,๘๕๖,๗๐๐ ๑๑,๑๒๐,๙๐๐ ๑๑,๔๕๙,๙๐๐ ๓,๔๓๘,๗๐๐ ๕๙,๓๐๒,๘๐๐   
4.1) โครงการพัฒนาระบบการผลิตพืช และสัตว์ที่เป็นมิตร

กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(1) ส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ในระบบเกษตร
บนพื้นที่สูง  

              มทร.   

(2) ส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ในระบบเกษตรบน
พื้นที่สูง  

              มทร.   

(3) ส่งเสริมฟื้นฟูการเลี้ยงกระบือภูเขาเพื่อเป็นแหล่ง
อาหารและปุ๋ย  

              มทร.   

(4) การผลิตไก่ตั้งอินทรีย์บนพื้นที่สูง                มทร.   
4.2) โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการลดการใช้

สารเคมีในระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ  
๒,๕๘๕,๗๐๐ ๒,๕๘๕,๗๐๐ ๒,๕๙๔,๒๐๐ ๒,๕๙๔,๒๐๐ ๒,๕๙๔,๒๐๐ ๒,๕๙๔,๒๐๐ ๑๕,๕๔๘,๒๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(1) โครงการรณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้า
ระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม   

              สวพส. 

(2) การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์               พด. 
(3) การรณรงค์การลดการใช้สารเคมีในไม้ผล ไม้ยืน

ต้น และพืชผักปลอดสารพิษ 
              ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง 

กสก. 
(4) โครงการเกษตรกรพึ่งตนเอง ห่างไกลจากสารเคมี               ก.สาธารณสุข 
(5) โครงการเรียนรู้การบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย ๓๐๒,๕๐๐ ๓๒๔,๕๐๐ ๓๒๔,๕๐๐ ๓๒๔,๕๐๐ ๓๒๔,๕๐๐ ๓๒๔,๕๐๐ ๑,๙๒๕,๐๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(5.1) ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

              ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง 
กสก. 

(5.2) โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมและเกษตรกร
ปลอดสารพิษ 

 

              กน. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

(5.3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติการ
ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น และพืชผักปลอดสารพิษ 

              ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง 
กสก. 

(5.4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติด้าน
การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

              
 

(5.5) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและฝึก
ปฏิบัติการถนอมอาหาร การแปรรูปผลผลิตการเกษตร  

              กสก.  

4.3) โครงการเพิ่มศักยภาพของเยาวชนในการเฝ้าระวังการ
ใช้สารเคมีและมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม 

๕๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑,๖๗๐,๐๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(1) โครงการเยาวชนอาสาเฝ้าระวังน้ําและอาหาร
ปลอดภัยในชุมชน 

              มทร. 

4.4) โครงการจัดการความรู้เพื่อลดการใช้สารเคมีในระบบนิเวศ
เกษตร (ปลูกข้าวโพดแบบไม่เผา ปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่ว  ทําคันปุ๋ย ) 

๔๗๕,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐                     
-    

๒,๗๗๕,๐๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(1) ทดสอบและสาธิตการปลูกพืชตระกูลถั่วเหลื่อม
ข้าวโพดโดยไม่ไถพรวน    

              พด. และสวพส  

(2) ทดสอบและสาธิตการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมกาแฟ
เพื่อปรับปรุงดิน  

              พด. และสวพส  

4.5) โครงการจัดการความรู้เพื่อใช้ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยพืช
สดในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

๓,๕๕๙,๒๐๐ ๓,๙๔๔,๐๐๐ ๓,๘๓๘,๐๐๐ ๔,๑๐๒,๒๐๐ ๔,๔๔๑,๒๐๐ ๑๙,๘๘๔,๖๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(1) โครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และการ
ปรับปรุงบํารุงดิน  

              สวพส.  

(2) โครงการปรับปรุงและบํารุงดิน                พด.  

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๔ ๑๑,๓๒๒,๔๐๐ ๑๑,๑๐๔,๒๐๐ ๑๐,๘๕๖,๗๐๐ ๑๑,๑๒๐,๙๐๐ ๑๑,๔๕๙,๙๐๐ ๓,๔๓๘,๗๐๐ ๕๙,๓๐๒,๘๐๐   

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการที่
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้อง ถิ่นและชุมชนสามารถปรับตัวไ ด้จากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและบริบทของโลก 

                

แผนงานที่ ๕ วิจัยและพัฒนาด้านความมั่นคงอาหารและเพิ่ม
มูลค่าด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒๐,๔๓๐,๐๐๐ ๒๑,๘๕๔,๔๐๐ ๑๕,๙๓๕,๔๐๐ ๑๐,๔๙๙,๔๐๐ ๑๐,๗๑๕,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๓๔,๒๐๐ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก  งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท)   หมายเหตุ  
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

5.1) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ 
และประมงภายใต้สังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC)  

๓,๗๐๐,๐๐๐ ๓,๙๕๐,๐๐๐ ๓,๐๒๕,๐๐๐ - - - ๑๐,๖๗๕,๐๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(1) การศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ใน
การดําเนินกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมระบบ
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ระบบการประกันภัยพืชผลและ
ระบบการประกันรายได้เกษตรกร  

              สวพส.  

(2) การศึกษาวิเคราะห์โอกาสการสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนรูปแบบใหม่ และจัดทําเป็นข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ใน
การพัฒนาทุนมนุษย์  

              สวพส.  

5.2) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ 
และประมงภายใต้ข้อจํากัดเกษตรน้ําฝน 

๒,๔๗๕,๐๐๐ ๒,๖๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ - ๗,๖๒๕,๐๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(1) โครงการวิจัยรูปแบบการใช้พืชท้องถิ่นเป็นเสบียง
อาหารสําหรับสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูแล้ง 

              มทร. 

5.3) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมใน
การเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และข้าวนาดํา 

๖๘๕,๐๐๐ ๗๔๗,๕๐๐ ๘๑๖,๒๐๐ ๘๙๒,๐๐๐ ๙๗๕,๐๐๐ - ๔,๑๑๕,๗๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มผลผลิตข้าวไร่และข้าวนาดํา
บนพื้นที่สูงภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก  

              สวพส.  

(2) การทดสอบศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวท้องถิ่น 
(ข้าวไร่-ข้าวนา) 

              ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ กกข. 

5.4) โครงการวิจัยฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งอาหารและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ด้านสมุนไพร อาหารท้องถิ่น 
เป็นต้น 

๔,๗๐๕,๐๐๐ ๕,๐๐๔,๗๐๐ ๔,๑๓๔,๐๐๐ ๒,๘๙๒,๒๐๐ ๒,๘๕๐,๕๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๙,๘๘๖,๔๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(1) โครงการวิจัยการรวบรวมภูมปิัญญาด้าน (สมุนไพร
ป้องกันและรักษาโรค,การผลิตพืชและสัตว์)  

              มจธ.  

(2) การวิจัยจัดทํามาตรฐานและพัฒนาระบบการ
เพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสําหรับอาหาร
เพื่อสุขภาพจากพืชท้องถิ่นและยาสมุนไพรพื้นบ้าน  

 

              สวพส.  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

 

9-52 

กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก  งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท)   หมายเหตุ  
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

(3) การวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ชีวมวลของครัวเรือนและการพัฒนาพลังงานชีวภาพจากพืช
ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง  

              สวพส.  

(4) โครงการวิจัยความสามารถในการเข้าถงึทรัพยากร
อาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง  

              มจธ.  

(5) โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์พืช 
สัตว์และปลาท้องถิ่นเพื่อเป็นอาหารในชุมชน 

              มทร. 

(6) วิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่ตั้ง               มทร. 
5.5) โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการ (operating 

system) การเกษตร บนพื้นที่สูงโดยคํานึงถึงข้อจํากัด ด้านที่ดิน 
แรงงาน และความต้องการเพื่อบริโภคและการตลาด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๖๐๕,๐๐๐ ๖๖๕,๕๐๐ ๗๓๒,๐๐๐ - ๓,๐๕๒,๕๐๐ แผนบูรณาการฯ  

 (๑) การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการ
ผลิตและจําหน่ายสินค้าพืช สัตว์เมืองหนาว สินค้าหัตถกรรม 
และการท่องเที่ยวตามแนวทางโครงการหลวง  

๘,๓๖๕,๐๐๐ ๘,๙๕๒,๒๐๐ ๖,๔๕๕,๒๐๐ ๕,๒๔๙,๗๐๐ ๕,๓๕๗,๕๐๐ ๓๐๐๐๐๐ ๓๔,๖๗๙,๖๐๐ สวพส.  

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๕ ๒๐,๔๓๐,๐๐๐ ๒๑,๘๕๔,๔๐๐ ๑๕,๙๓๕,๔๐๐ ๑๐,๔๙๙,๔๐๐ ๑๐,๗๑๕,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๓๔,๒๐๐   
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ โดยการ
ส่งเสริมอาชีพของชุมชนทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
ตามศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของชุมชนที่เกื้อกูล
ต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรลุ่มน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                

แผนงานที่ ๖ ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ตาม
ศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของชุมชนที่เกื้อกูลต่อ
สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรลุ่มน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓,๑๑๘,๐๐๐ ๓,๒๐๖,๐๐๐ ๒,๒๖๖,๐๐๐ ๒,๓๘๗,๘๐๐ ๒,๕๒๑,๓๐๐ ๑,๒๓๖,๓๐๐ ๑๔,๗๓๕,๔๐๐ 

  

6.1) โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนอกภาคเกษตรตาม
ความต้องการของชุมชน 

๒,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการฯ  

6.2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสร้างรายได้ของ
ชุมชนจากทรัพย์สินทางภูมิปัญญาด้านอาหารสุขภาพและ
สมุนไพร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๖๐๕,๐๐๐ ๖๖๕,๕๐๐ ๗๓๒,๐๐๐ - ๓,๐๕๒,๕๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(1) การวิจัยการผลิตและจําหน่ายสินค้าของชุมชน
บนฐานภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่สูง  

 

              สวพส.  



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก  งบประมาณ (บาท)   รวม (บาท)   หมายเหตุ  
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

6.3) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า  ๓๗๘,๐๐๐ ๔๑๖,๐๐๐ ๔๕๗,๐๐๐ ๕๐๓,๐๐๐ ๕๕๓,๐๐๐ - ๒,๓๐๗,๐๐๐ แผนบูรณาการฯ  
(1) โครงการฟื้นฟูและสร้างมูลค่าเพิ่มหัตถกรรม

ท้องถิ่น  
              สวพส.  

6.4) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน บนฐานความ
ยั่งยืนของทรัพยากรที่เหมาะสม 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๕๔,๐๐๐ ๑๖๙,๓๐๐ ๑๘๖,๓๐๐ ๑๘๖,๓๐๐ ๙๗๕,๙๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(1) โครงการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยว  

              สวพส.  

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๖ ๓,๑๑๘,๐๐๐ ๓,๒๐๖,๐๐๐ ๒,๒๖๖,๐๐๐ ๒,๓๘๗,๘๐๐ ๒,๕๒๑,๓๐๐ ๑,๒๓๖,๓๐๐ ๑๔,๗๓๕,๔๐๐   
แผนงานที่ ๗ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจแก่ชุมชน ๓,๖๑๑,๕๐๐ ๓,๖๑๑,๕๐๐ ๓,๖๑๑,๕๐๐ ๓,๖๑๑,๕๐๐ ๓,๖๑๑,๕๐๐ ๑๔,๐๕๗,๕๐๐ ๓๒,๑๑๕,๐๐๐ 

  

7.1) โครงการสร้างภาคีระหว่างชุมชน  และภาคเอกชน
เพื่อความร่วมมือให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน เช่น 
โครงการ CSR (corporate social responsibility) 

แผนบูรณาการฯ  

(1) โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของตลาดชุมชน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ สวพส.  
(2) โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว สร้างรายได้

เสริมแก่เกษตรกรในชุมชนท้องถิ่น (สวนป่านครน่าน อ.ภูเพียง  จ.น่าน )  
 ๘๑๔,๖๐๐  ๘๑๔,๖๐๐  ๘๑๔,๖๐๐  ๘๑๔,๖๐๐  ๘๑๔,๖๐๐ ๔,๐๗๓,๐๐๐  ๘,๑๔๖,๐๐๐ อ.อ.ป.  

(3) โครงการปลูกไผ่เพื่อการบริโภคและใช้สอยใน
ครัวเรือน ชุมชนหมู่บ้านป่าไม้รอบสวนป่า อ.อ.ป. (สวนป่านคร
น่าน อ.ภูเพียง  จ.น่าน)  

 ๓๔๐,๔๐๐  ๓๔๐,๔๐๐  ๓๔๐,๔๐๐  ๓๔๐,๔๐๐  ๓๔๐,๔๐๐  ๑,๗๐๒,๐๐๐  ๓,๔๐๔,๐๐๐ อ.อ.ป.  

(4) โครงการสร้างรายได้เสริมจากการทําสวนป่าปลูก
กาแฟผสมการทําสวนยางพารา (สวนป่านครน่าน อ.ภูเพียง  จ.น่าน )  

 ๖๕๖,๕๐๐  ๖๕๖,๕๐๐  ๖๕๖,๕๐๐  ๖๕๖,๕๐๐  ๖๕๖,๕๐๐  ๓,๒๘๒,๕๐๐  ๖,๕๖๕,๐๐๐ อ.อ.ป.  

7.2) โครงการส่งเสริมให้ภาคเอกชนสร้างแหล่งผลิตที่ใช้
แรงงานฝีมือในพื้นที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการฯ  

(1) โครงการรณรงค์ให้เอกชนดําเนินกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

        

(1.1) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มใน
ชุมชน ในการพัฒนาเป็นสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 

              สวพส. 

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๗ ๓,๖๑๑,๕๐๐ ๓,๖๑๑,๕๐๐ ๓,๖๑๑,๕๐๐ ๓,๖๑๑,๕๐๐ ๓,๖๑๑,๕๐๐ ๑๔,๐๕๗,๕๐๐ ๓๒,๑๑๕,๐๐๐   
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๖๐,๕๙๔,๔๐๐ ๖๒,๕๙๓,๗๐๐ ๕๕,๙๖๖,๖๐๐ ๔๔,๖๒๘,๗๐๐ ๔๕,๓๒๔,๓๐๐ ๒๙,๐๗๘,๗๐๐ ๒๙๘,๑๘๖,๔๐๐   

หมายเหตุ ชื่อเต็มของตัวย่อหน่วยงานอยู่ในรายละเอียด ภาคผนวก ฌ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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รายละเอียดกรอบงบประมาณแผนบรูณาการพฒันาพืน้ทีสู่งในลุ่มน้ําน่าน ระยะ  ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๕) 
จําแนกตามยทุธศาสตร์ : ๓ ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างศักยภาพของคน และชุมชนบนพืน้ที่สงูระดบัลุม่น้ํา  

ใหเ้ข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก 
งบประมาณ (บาท) 

รวม (บาท) หมายเหตุ 
 ปี ๒๕๕๕   ปี ๒๕๕๖   ปี ๒๕๕๗   ปี ๒๕๕๘   ปี ๒๕๕๙   ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔  

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพของคน โดยอาศัยองค์ความรู้หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ปรับใช้ร่วมกับองค์ความรู้ที่เหมาะสมและสร้าง
ความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นทุนของชุมชนในการพัฒนา  

                

แผนงานที่ ๑ สร้างศักยภาพชุมชนในการปรับใช้ภูมิปัญญาและ
องค์ความรู้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นทุนของชุมชนในการพัฒนา 

๓,๐๖๗,๑๐๐  ๓,๐๖๗,๑๐๐  ๓,๐๖๗,๑๐๐  ๓,๐๖๗,๑๐๐  ๓,๐๖๗,๑๐๐  ๒,๗๖๗,๑๐๐  ๑๘,๑๐๒,๖๐๐    

1.1) โครงการสนับสนุนกิจกรรมพึ่งตนเองให้เด็กและเยาวชนเพื่อ
เป็นกลไกการพัฒนาชุมชนในอนาคต 

๑,๕๓๖,๖๐๐  ๑,๕๓๖,๖๐๐  ๑,๕๓๖,๖๐๐  ๑,๕๓๖,๖๐๐  ๑,๕๓๖,๖๐๐  ๑,๕๓๖,๖๐๐  ๙,๒๑๙,๖๐๐  แผนบูรณาการ ฯ  

(1) โครงการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนแบบมี
ส่วนร่วม 

              มจธ.  

(2) โครงการวังเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้               มจธ.  
(3) ค่ายผู้นําเยาวชนเพื่อการขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชน               มจธ.  
(4) การสนับสนนุแกนนาํเยาวชนในการทํากิจกรรมพึ่งตนเอง               มจธ.  
(5) การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนบนพื้นที่สูง               สวพส.  

1.2) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๗๓๐,๕๐๐  ๗๓๐,๕๐๐  ๗๓๐,๕๐๐  ๗๓๐,๕๐๐    ๗๓๐,๕๐๐       ๗๓๐,๕๐๐  ๔,๓๘๓,๐๐๐  แผนบูรณาการ ฯ  
(1) การส่งเสริมการรู้หนังสือ               งปม.กศน.  
(2) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต               งปม.กศน.  
(3) การใช้สื่อ VCD เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย               มจธ.  
(4) การสนับสนุนครูศศช.ในการบูรณาการการเรียนรู้               มจธ.  
(5) การบํารุงรักษาทักษะด้านช่างเชิงป้องกันอย่างมีส่วนร่วม               มจธ.  
(6) การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   

๘๐๐,๐๐๐  
   

๘๐๐,๐๐๐  
  

๘๐๐,๐๐๐  
   

๘๐๐,๐๐๐  
   ๘๐๐,๐๐๐        ๕๐๐,๐๐๐  ๔,๕๐๐,๐๐๐  มจธ.  

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๑ ๓,๐๖๗,๑๐๐ ๓,๐๖๗,๑๐๐ ๓,๐๖๗,๑๐๐ ๓,๐๖๗,๑๐๐ ๓,๐๖๗,๑๐๐ ๒,๗๖๗,๑๐๐ ๑๘,๑๐๒,๖๐๐  

 
 
 

        



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก 
งบประมาณ (บาท) 

รวม (บาท) หมายเหตุ 
 ปี ๒๕๕๕   ปี ๒๕๕๖   ปี ๒๕๕๗   ปี ๒๕๕๘   ปี ๒๕๕๙   ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔  

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างจติสํานึกและปลูกฝังความเป็นไทยเพื่อตระหนัก
ถึงคุณค่าของการดูแลทรัพยากรร่วมกัน 

        

แผนงานที่ ๒ สร้างจิตสํานึกและปลูกฝังความเป็นคนไทยเพื่อ
ตระหนักถึงคุณค่าของการดูแลทรัพยากรร่วมกัน 

๖๒๘,๘๐๐ ๖๒๘,๘๐๐ ๖๒๘,๘๐๐ ๖๒๘,๘๐๐ ๖๒๘,๘๐๐ ๖๒๘,๘๐๐ ๓,๗๗๒,๘๐๐  

2.1) โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนการเสริมสร้างจิตสํานึก
การเป็นคนไทยที่มคีุณภาพ 

๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๒,๕๒๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

2.2) โครงการปลูกฝังค่านิยมการดํารงชีวิตแบบพอเพียง การ
พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๐๘,๘๐๐ ๒๐๘,๘๐๐ ๒๐๘,๘๐๐ ๒๐๘,๘๐๐ ๒๐๘,๘๐๐ ๒๐๘,๘๐๐ ๑,๒๕๒,๘๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์        กสส. 
(2) โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย        กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๒ ๖๒๘,๘๐๐ ๖๒๘,๘๐๐ ๖๒๘,๘๐๐ ๖๒๘,๘๐๐ ๖๒๘,๘๐๐ ๖๒๘,๘๐๐ ๓,๗๗๒,๘๐๐  

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในระดับครัวเรือนและ
ระดับชุมชน เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

         

แผนงานที่ ๓ พัฒนาด้านสังคมให้เข้าถึงบริการจากภาครัฐ  ๒๑๐,๑๐๐ ๔๓๕,๖๐๐ ๕๓๒,๔๐๐ ๓๒๓,๔๐๐ ๓๒๓,๔๐๐ ๑,๖๑๗,๐๐๐ ๓,๔๔๑,๙๐๐   
3.1) โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสังคม และความเสมอ

ภาคในการเข้าถึงบริการภาครัฐ  
๒๑๐,๑๐๐ ๔๓๕,๖๐๐ ๕๓๒,๔๐๐ ๓๒๓,๔๐๐ ๓๒๓,๔๐๐ ๑,๖๑๗,๐๐๐ ๓,๔๔๑,๙๐๐ แผนบูรณาการ ฯ  

(1) การส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง        ก.พัฒนาและสวัสดิการสังคม  
(2) การจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง        ก.พัฒนาและสวัสดิการสังคม  

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๓ ๒๑๐,๑๐๐ ๔๓๕,๖๐๐ ๕๓๒,๔๐๐ ๓๒๓,๔๐๐ ๓๒๓,๔๐๐ ๑,๖๑๗,๐๐๐ ๓,๔๔๑,๙๐๐   

แผนงานที่ ๔ เสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน ๒,๖๖๑,๗๐๐ ๒,๖๙๙,๕๐๐ ๒,๕๖๑,๕๐๐ ๒,๑๙๘,๕๐๐ ๑,๙๑๑,๕๐๐ ๓,๙๑๑,๕๐๐ ๑๕,๙๔๔,๓๐๐   
4.1) โครงการส่งเสริมบริการและสร้างเครือข่ายสุขภาพ ๗๗,๐๐๐ ๗๗,๐๐๐ ๗๗,๐๐๐ ๗๗,๐๐๐ ๗๗,๐๐๐ ๗๗,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ  

(1) จัดบริการในสถานบริการ (สถานีอนามัย/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล) 

       สธ. 

(2) โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่พื้นที่สูง        สธ. 
(3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมแพทย์อาสาและแพทย์พื้นบ้าน        สธ. 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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มาตรการ/กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก 
งบประมาณ (บาท) 

รวม (บาท) หมายเหตุ 
 ปี ๒๕๕๕   ปี ๒๕๕๖   ปี ๒๕๕๗   ปี ๒๕๕๘   ปี ๒๕๕๙   ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔  

4.2) โครงการส่งเสริมการดูแลด้านสุขอนามัยแบบองค์รวม ๒,๐๘๔,๗๐๐ ๒,๑๒๒,๕๐๐ ๑,๙๘๔,๕๐๐ ๑,๖๒๑,๕๐๐ ๑,๓๓๔,๕๐๐ ๑,๓๓๔,๕๐๐ ๑๐,๔๘๒,๓๐๐ แผนบูรณาการ ฯ  
(1) โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยการ

ใช้และสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 
       กน.  

(2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงและ
ทุรกันดาร 

       กน.  

(3) โครงการเฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ประจําถิ่น 

       สธ. 

(4) โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดมะเร็ง  
โรคความดันโลหิตและเบาหวาน 

       สธ. 

(5) การรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อลดพยาธิในชุมชน        มจธ.  
4.3) โครงการเสริมสร้างหลักประกันสุขภาพ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ  

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๔ ๒,๖๖๑,๗๐๐ ๒,๖๙๙,๕๐๐ ๒,๕๖๑,๕๐๐ ๒,๑๙๘,๕๐๐ ๑,๙๑๑,๕๐๐ ๓,๙๑๑,๕๐๐ ๑๕,๙๔๔,๓๐๐   

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทุกชนเผ่า 

         

แผนงานที่ ๕ สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทุกชนเผ่า 

๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๘๐๐,๐๐๐   

5.1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม และประเพณี
ให้คงอยู่อย่างมั่นคง 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ  

(1) โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ประเพณี  

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ  

5.2) โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์คุณค่าของระบบ
เครือญาติและเครือข่ายในชุมชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี และสร้าง
ความสุขของชุมชน 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ  

(1) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชนเผ่าบนฐานสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ มจธ.  

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๕ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๘๐๐,๐๐๐   

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๗,๓๔๗,๗๐๐ ๗,๖๑๑,๐๐๐ ๗,๕๖๙,๘๐๐ ๖,๙๙๗,๘๐๐ ๖,๗๑๐,๘๐๐ ๑๐,๘๒๔,๔๐๐ ๔๗,๐๖๑,๕๐๐   

หมายเหตุ ชื่อเต็มของตัวย่อหน่วยงานอยู่ในรายละเอียด ภาคผนวก ฌ 
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9-57 

รายละเอียดกรอบงบประมาณแผนบรูณาการพฒันาพืน้ทีสู่งในลุ่มน้ําน่าน ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๕) 
จําแนกตามยทุธศาสตร์ : ๔ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนเพือ่เปน็สังคมแห่งการเรยีนรู้ระดบัลุ่มน้ํา 

กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก 
งบประมาณ (บาท) รวม (บาท) หมายเหตุ 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
  

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสรมิและสนับสนุนจัดการความรู้ในรูปแบบเครือข่าย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                

แผนงานที่ ๑ พัฒนากระบวนการจัดการความรู้และเครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสังคมฐานความรู้ 

๓,๐๒๔,๗๐๐ ๓,๓๒๑,๗๐๐ ๓,๖๔๘,๔๐๐ ๔,๐๐๗,๗๐๐ ๔,๔๐๓,๐๐๐ ๔,๔๐๓,๐๐๐ ๒๒,๘๐๘,๕๐๐   

1.1) โครงการสนับสนุนการนําองค์ความรู้หรือต้นแบบที่ดีของ
โครงการพัฒนาบนพื้นที่สูงไปขยายผลในการเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ 
เพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  

๒,๙๖๙,๗๐๐ ๓,๒๖๖,๗๐๐ ๓,๕๙๓,๔๐๐ ๓,๙๕๒,๗๐๐ ๔,๓๔๘,๐๐๐ ๔,๓๔๘,๐๐๐ ๒๒,๔๗๘,๕๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและขยายการเรียนรู้ไปสู่ชุมชนเครือข่ายในลุ่มน้ํา  

              สวพส.  

(2) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และขยายเครือข่าย
การเรียนรู้ให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้ํา  

              สวพส.  

1.2) โครงการเสริมสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่ดีเพื่อนําไป
ขยายผลและพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ที่เหมาะสมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการความรู้
ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

              มจธ. 

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๑ ๓,๐๒๔,๗๐๐ ๓,๓๒๑,๗๐๐ ๓,๖๔๘,๔๐๐ ๔,๐๐๗,๗๐๐ ๔,๔๐๓,๐๐๐ ๔,๔๐๓,๐๐๐ ๒๒,๘๐๘,๕๐๐   

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสรมิและสนับสนุนจัดการความรู้ในรูปแบบเครือข่าย
ด้านเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                

แผนงานที่ ๒ พัฒนากระบวนการจัดการความรู้และเครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสังคมฐานความรู้ ๒,๙๗๔,๓๐๐ ๓,๐๗๔,๙๐๐ ๓,๑๙๐,๓๐๐ ๓,๓๒๒,๓๐๐ ๓,๔๒๑,๗๐๐ ๒,๗๔๑,๗๐๐ ๑๘,๗๒๕,๒๐๐ 

  

2.1) โครงการเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาระบบเกษตรขาด
ความยั่งยืนในลุ่มน้ําน่าน 

๙๓๐,๐๐๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๘๓๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ - ๔,๑๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน               กสก. 
(2) ศูนย์บริการและพัฒนาเกษตรที่สูง               กวก. 
(3) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศอย่างมีส่วน

ร่วมเพื่อประยุกต์ใช้กับระบบการเกษตรที่ยั่งยืน 
๒,๐๔๔,๓๐๐ ๒,๑๙๔,๙๐๐ ๒,๓๖๐,๓๐๐ ๒,๕๔๒,๓๐๐ ๒,๗๔๑,๗๐๐ ๒,๗๔๑,๗๐๐ ๑๔,๖๒๕,๒๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก 
งบประมาณ (บาท) รวม (บาท) หมายเหตุ 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
  

(3.1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอด
ให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้ํา 

              สวพส.  

3.2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ ศศช. บ้าน
หลักเพื่อเปน็ศูนยก์ลางการให้คําปรึกษาและการปฏิบัติงานในระดับชุมชน  

              สวพส. 

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๒ ๒,๙๗๔,๓๐๐ ๓,๐๗๔,๙๐๐ ๓,๑๙๐,๓๐๐ ๓,๓๒๒,๓๐๐ ๓,๔๒๑,๗๐๐ ๒,๗๔๑,๗๐๐ ๑๘,๗๒๕,๒๐๐   

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๕,๙๙๙,๐๐๐ ๖,๓๙๖,๖๐๐ ๖,๘๓๘,๗๐๐ ๗,๓๓๐,๐๐๐ ๗,๘๒๔,๗๐๐ ๗,๑๔๔,๗๐๐ ๔๑,๕๓๓,๗๐๐  

หมายเหตุ ชื่อเต็มของตัวย่อหน่วยงานอยู่ในรายละเอียด ภาคผนวก ฌ 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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รายละเอียดกรอบงบประมาณแผนบรูณาการพฒันาพืน้ทีสู่งในลุ่มน้ําน่าน ระยะ  ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๕) 
จําแนกตามยทุธศาสตร์ : ๕ เสริมสร้างการบูรณาการระหว่างชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรปูแบบเครือข่ายลุ่มน้ํา  (แผนสนบัสนุน) 

กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม (บาท) หมายเหตุ 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความสมดุลการบูรณาการให้เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยชุมชนและกิจกรรมดําเนินการโดยภาครัฐเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันของแผนอย่างมีส่วนร่วม 

        

แผนงานที่ ๑ ความสมดุลการบูรณาการให้เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยชุมชนและกิจกรรมดําเนินการโดยภาครัฐ ๑,๖๕๘,๘๐๐ ๑,๗๗๔,๙๐๐ ๓,๓๔๔,๘๐๐ ๑,๙๔๓,๙๐๐ ๓,๖๘๔,๒๐๐ ๑๑,๘๒๐,๕๐๐ ๒๔,๒๒๗,๑๐๐ 

 

1.1) โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนอย่างบูรณาการ ๒๓๖,๖๐๐ ๒๕๕,๕๐๐ ๒๗๕,๙๐๐ ๒๙๘,๔๐๐ ๓๒๒,๗๐๐ ๑,๖๑๓,๐๐๐ ๓,๐๐๒,๑๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 
(1) โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทํา

และบริหารแผนชุมชน 
       สวพส. 

(2) การจัดทําฐานข้อมูลชุมชน        มจธ. 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน

ให้เชื่อมโยงกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ 
       โครงการหลวง 

1.2) โครงการเสริมสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ร่วมกันของภาครัฐ
และชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของแผน 

๑,๔๒๒,๒๐๐ ๑,๕๑๙,๔๐๐ ๓,๐๖๘,๙๐๐ ๑,๖๔๕,๕๐๐ ๓,๓๖๑,๕๐๐ ๑๐,๒๐๗,๕๐๐ ๒๑,๒๒๕,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) การติดตามและนิเทศงาน        สวพส. 
(2) ติดตามการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์        กปศ. 
(3) ร่วมประชุมและติดตามงานกับคณะทํางานโครงการฯ        กสก. 
(4) ประชุม ประสานงานกับโครงการขยายผลโครงการหลวง        กสส. 
(5) ติดตามให้คําแนะนํางานสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง        กสส. 
(6) บริหารงานและอํานวยการ        กรมอุทยาน 
(7) การประเมินผลโครงการ        สวพส. 

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๑ ๑,๖๕๘,๘๐๐ ๑,๗๗๔,๙๐๐ ๓,๓๔๔,๘๐๐ ๑,๙๔๓,๙๐๐ ๓,๖๘๔,๒๐๐ ๑๑,๘๒๐,๕๐๐ ๒๔,๒๒๗,๑๐๐  
 

 
 
 
 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม (บาท) หมายเหตุ 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือของหน่วยงาน
ที่มีอยู่แล้วเพื่อความต่อเนื่องในการบูรณาการแผนและกิจกรรม
ร่วมกันของเครือข่ายลุ่มน้ํา 

        
 
 

แผนงานที่ ๒ เสริมสร้างกลไกหรือต่อยอดความร่วมมือของ
หน่วยงานของเครือข่ายลุ่มน้ํา 

๔,๒๔๔,๖๐๐ ๔,๔๗๑,๐๐๐ ๔,๗๑๘,๒๐๐ ๕,๐๐๙,๖๐๐ ๕,๒๘๘,๑๐๐ ๒๓,๗๙๙,๑๐๐ ๔๗,๕๓๐,๖๐๐  

2.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการความร่วมมือของ
ชุมชน หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในระดับลุ่มน้ําผ่านองค์กร
กลางเพื่อบูรณาการแผนและจัดสรรงบประมาณ  

๒,๙๔๔,๖๐๐ ๓,๑๗๑,๐๐๐ ๓,๔๑๘,๒๐๐ ๓,๗๐๙,๖๐๐ ๓,๙๘๘,๑๐๐ ๒๐,๗๙๙,๑๐๐ ๓๘,๐๓๐,๖๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) โครงการอํานวยการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

       สวพส. 

2.2) โครงการสร้างกลไกระบบความรับผิดชอบของภาคเอกชน
และชุมชนพื้นราบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) โครงการเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนชายขอบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ มจธ. 

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๒ ๔,๒๔๔,๖๐๐ ๔,๔๗๑,๐๐๐ ๔,๗๑๘,๒๐๐ ๕,๐๐๙,๖๐๐ ๕,๒๘๘,๑๐๐ 
๒๓,๗๙๙,๑๐

๐ 
๔๗,๕๓๐,๖๐๐ 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างมาตรการและแนวทางปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง
กับข้อกฎหมาย/ระเบียบชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูงระดับ 
ลุ่มน้ํา โดยกระบวนการทางสังคม กฎหมายและระเบียบทางสังคมที่
เหมาะสมอย่างมีส่วนร่วม 

        

แผนงานที่ ๓ เสริมสร้างมาตรการและแนวทางปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง
กับข้อกฎหมาย/ระเบียบชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สูงระดับ 
ลุ่มน้ํา 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐  

3.1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาข้อกําหนดและมาตรการที่
สนับสนุนให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

3.2) โครงการปรับปรุงและพัฒนานโยบายการกระจายอํานาจการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

 
        



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 

 

9-61 

กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม (บาท) หมายเหตุ 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มน้ํา ทั้งองค์ความรู้  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ตัดสินใจวางแผนพัฒนาที่
สามารถเชื่อมโยงได้กับระบบเครือข่ายสารสนเทศ( IT) 

        

แผนงานที่ ๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับลุ่มน้ําบนพื้นที่สูง ๘,๐๓๔,๕๐๐ ๘,๗๔๕,๕๐๐ ๗,๒๕๖,๕๐๐ ๔,๒๖๗,๕๐๐ ๓,๗๗๘,๕๐๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๓๒,๙๖๒,๕๐๐  
4.1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ขอบเขต

ลุ่มน้ําบนพื้นที่สูง 
๑๓๒,๐๐๐ ๑๔๓,๐๐๐ ๑๕๔,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๗๖,๐๐๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๑,๖๕๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) โครงการฐานข้อมูลทรัพยากรประมงแหล่งน้ําธรรมชาติในลุ่ม
น้ําพื้นที่ 

       กปม. 

(2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลในลุ่มน้ําพื้นที่        สวพส. 
4.2) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศบนพื้นที่สูงในระดับลุ่มน้ํา ๑,๓๕๒,๕๐๐ ๑,๓๕๒,๕๐๐ ๘๕๒,๕๐๐ ๘๕๒,๕๐๐ ๘๕๒,๕๐๐ - ๕,๒๖๒,๕๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษาด้านไอที        มจธ. 
(2) การพัฒนาฐานข้อมูลวิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

( การจัดทําแผนแม่บทการใช้ที่ดิน น้ํา และพลังงานสะอาด) 
       มจธ. 

(3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเชิง
พื้นที่ จ.น่าน 

       มทร. 

4.3) โครงการประเมินศักยภาพทรัพยากรลุ่มน้ํา ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ๖,๓๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 
(1) ศักยภาพสาหร่ายท้องถิ่นน่านอาหาร เภสัชกรรม และ

สิ่งแวดล้อม 
       มทร. 

(2) ความหลากหลายของสาหร่ายท้องถิ่นและการใช้
ประโยชน์ระดับชุมชน 

       มทร. 

4.4) โครงการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อกําหนดเขตการใช้ที่ดินทํากิน 
และร่างแผนการใช้ดินบนพื้นที่สูงในระดับลุ่มน้ํา 

๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ - ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

4.5) โครงการกําหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - ๔,๕๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 
4.6) โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติบนพื้นที่สูงในระดับ

ลุ่มน้ํา 
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๔ ๘,๐๓๔,๕๐๐ ๘,๗๔๕,๕๐๐ ๗,๒๕๖,๕๐๐ ๔,๒๖๗,๕๐๐ ๓,๗๗๘,๕๐๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๓๒,๙๖๒,๕๐๐  
 
 
 
 

       

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม (บาท) หมายเหตุ 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาและบํารุงรักษาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น
และเหมาะสมให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้ํา และพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ 

        

แผนงานที่ ๕ พัฒนาและบํารุงรักษาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่
จําเป็นและเหมาะสมให้กับชุมชนในระดับลุ่มน้ํา รวมทั้งสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลและเป็นเจ้าของ 

- ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - ๘๐๐,๐๐๐  

5.1) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ําตามความเหมาะสม 
และระบบการจัดการเพื่อการกระจายโอกาสการใช้น้ําเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภค 

งบประมาณ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

      แผนบูรณาการ ฯ 

(1) การจัดหาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและจัดระบบ การ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการบํารุงรักษา 

       กทบ. 

(2) การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ําสนับสนุนโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่สูงเพื่อ
ทดแทนการลักลอบปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

       กชป. 

(3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร        กรมชลประทาน 
(4) สํารวจออกแบบล่วงหน้าระบบส่งน้ําชลประทาน        พด. 
(5) ก่อสร้างระบบส่งน้ําชลประทาน        พด. 
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา        กรมทรัพยากรน้ํา 
(7) โครงการจัดหาน้ําและซ่อมบํารุงระบบประปาบาดาล        กรมทรัพยากรน้าํบาดาล 
(8) การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ที่เป็นไปได้ในการผลิต

พลังงานทดแทน 
       มจธ. 

(9) ระบบไฟฟ้าพลังน้ํา/โซล่าร์เซลล์สําหรับศูนย์ขยายผล
โครงการหลวง 

       มจธ. 

(10) การติดตั้งระบบกรองน้ําดื่ม        มจธ. 
5.2) โครงการปรับปรุงเส้นทางลําเลียงผลผลิต        แผนบูรณาการ ฯ 

(1) การปรับปรุงเส้นทางขนส่งผลผลิต         
(2) สํารวจออกแบบล่วงหน้าเส้นทางลําเลียง        พด. 
(3) ก่อสร้างเส้นทางลําเลียง        พด. 
(4) ซ่อมแซมเส้นทางลําเลียง        พด. 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําน่าน 
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กลยุทธ์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการหลัก งบประมาณ (บาท) รวม (บาท) หมายเหตุ 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

5.3) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร        แผนบูรณาการ ฯ 
5.4) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการพลังงาน

ทดแทน และพลังงานชีวมวล 
       แผนบูรณาการ ฯ 

(1) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการใช้พลังงานทดแทน
จากชีวมวล 

       สวพส. 

(2) โครงงานวิทยาศาสตร์ “การพึ่งตนเองด้านอาหารและ
พลังงาน” 

       มจธ. 

(3) โครงการวิจัยการส่งเสริมเตาประหยัดฟืน        มจธ. 
(4) โครงการประยุกต์เทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยีที่

เหมาะสม เช่น ระบบโซล่าเซลล์ พลังงานจากน้ํา 
       มจธ. 

(5) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาระบบพลังงานสะอาด        มจธ. 
(6) การประเมินสภาพพื้นที่เพื่อการพัฒนาจัดการพลังงานชุมชน  ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐     มทร. 

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๕ - ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - ๘๐๐,๐๐๐ 
 

แผนงานที่ ๖ พัฒนาระบบโลจิสติกส์         
6.1) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่

เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของชุมชน 

๘๕๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ - ๕,๖๕๐,๐๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

6.2) โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ชุมชนหลักและชุมชนเครือข่าย 

๑,๕๘๑,๗๐๐ ๑,๗๔๐,๐๐๐ ๑,๙๑๓,๗๐๐ ๒,๑๐๕,๓๐๐ ๒,๓๑๕,๗๐๐ - ๙,๖๕๖,๔๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) การพัฒนาระบบสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่ชุมชนหลักและชุมชนเครือข่าย 

       สวพส. 

6.3) โครงการพัฒนาระบบการรวมรวมและควบคุมคณุภาพ
ผลผลิต 

๔,๐๗๐,๐๐๐ ๔,๔๗๗,๐๐๐ ๔,๙๒๔,๗๐๐ ๔,๓๑๗,๕๐๐ ๕,๙๕๘,๗๐๐ - ๒๓,๗๑๗,๙๐๐ แผนบูรณาการ ฯ 

(1) การพัฒนาระบบการรวบรวมและควบคุมคุณภาพผลผลิต        สวพส. 
(2) การสนับสนุนความเข้มแข็งของระบบการวางแผนการ

ผลิตการจําหน่ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 
       สวพส. 

รวมงบประมาณแผนงานที่ ๖ ๒๐,๖๘๙,๖๐๐ ๒๒,๙๕๘,๔๐๐ ๒๔,๑๐๗,๙๐๐ ๑๙,๐๙๓,๘๐๐ ๒๒,๔๗๕,๒๐๐ ๓๗,๗๔๙,๖๐๐ ๑๔๗,๐๗๔,๕๐๐  
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๒๐,๖๘๙,๖๐๐ ๒๒,๙๕๘,๔๐๐ ๒๔,๑๐๗,๙๐๐ ๑๙,๐๙๓,๘๐๐ ๒๒,๔๗๕,๒๐๐ ๓๗,๗๔๙,๖๐๐ ๑๔๗,๐๗๔,๕๐๐  

หมายเหตุ แผนงานที่ ๕ งบประมาณหน่วยงานต้องคํานวณและสํารวจจากพื้นที่นําร่องเพื่อใช้ในการประกอบการจัดทํากรอบงบประมาณ 
ชื่อเต็มของตัวย่อหน่วยงานอยู่ในรายละเอียด ภาคผนวก ฌ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในลุ่มนํ้าปิงและลุ่มนํ้าน่าน 
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9.9 ข้อเสนอการขับเคลื่อนแผนบูรณาการสู่การปฏิบัติ 
  

9.9.1 โครงสร้างขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับลุ่มน้ํา 
 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนบูรณาการสู่การปฏิบัติและเกิดความเช่ือมโยงจากระดับ
ส่วนกลางจนถึงระดับชุมชน จําเป็นต้องมีข้อเสนอการขับเคลื่อนในการดําเนินงานที่สําคัญ เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรม และมีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

1) คณะกรรมการแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูง (ลุ่มน้ําหลัก)  เป็นคณะกรรมการระดับ
นโยบาย ประกอบด้วย คณะกรรมการที่มีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับกระทรวง
หลักที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น ทําหน้าที่อํานวยการและกํากับติดตามดูแล มีอํานาจหน้าที่พิจารณาและกําหนดนโยบายและ 
แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง รวมถึงพิจารณาและกําหนดแผนงาน  
งานโครงการ และกิจกรรมใดๆ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการ    

2) คณะอนุกรรมการแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูง (ลุ่มน้ําสาขา) เป็นคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง เป็นฝ่ายเลขานุการ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ เช่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
ระดับจังหวัด และเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้า เป็นคณะกรรมการ เป็นต้น โดยลักษณะ
โครงสร้างของคณะกรรมการ เป็นการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือสะดวกใน
การขับเคล่ือนและลดปัญหาการซับซ้อนระหว่างหน่วยงาน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดการประสานงานการ
ดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังติดตามประเมินผลเพ่ือแก้ไขปัญหาและปรับปรุง 
แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงาน 

3) คณะทํางานแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูง เป็นคณะทํางานในระดับพ้ืน ประกอบด้วย 
คัดเลือกจากเครือข่าย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเป็นฝ่าย
เลขานุการ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ เช่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในระดับอําเภอ และ
เครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้า เป็นคณะกรรมการ เป็นต้น ทํา หน้าที่สนับสนุนและร่วม
ดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ ในการประสานความร่วมมือ และสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการ ร่วมกับ
เครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มนํ้าการให้คําปรึกษาแนะนํา รวมทั้งร่วมกับชุมชนจัดทําแผน ติดตาม 
และประเมนิผลการผลการดําเนินโครงการ 

4) หน่วยงาน/องค์กรกลาง  มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี (๑) ประสานการดําเนินงานในระดับ
บูรณาการกิจกรรม งบประมาณ การเช่ือมโยงกิจกรรมกับแผนงานงบประมาณของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
และรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยการขับเคลื่อนจากคณะกรรมการแผน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่สูง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทุกขั้นตอน ต้ังแต่ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตามประเมินผลท้ังผู้นําชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตําบลและหมู่บ้าน และองค์กรเอกชนในพ้ืนที่ และ 
(๒) มีบทบาทในการจัดทํากรอบงบประมาณและเสนองบประมาณต่อสํานักงบประมาณ  

5) ภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และภาคเอกชนอ่ืนๆ เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) บริษัทปูนซิเมนต์ จํากัด 
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(มหาชน) เป็นต้น ร่วมดําเนินการทํางานการกํากับดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพ้ืนที่สูง และสนับสนุนพัฒนาการตลาดในรูปแบบ
เครือข่ายร่วมกับชุมชนเพ่ือสร้างฐานเศรษฐกิจแก่ชุมชนบนพ้ืนที่สูง พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้า 

6) เครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ํา ประกอบด้วย หน่วยงานที่เก่ียวข้องในระดับ
จังหวัด อําเภอ พ้ืนที่ เครือข่ายท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล 
สภาเกษตรกร และเครือข่ายชุมชน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มชุมชน นักวิจัยท้องถิ่น โดยต้ัง
คณะทํางานระดับเครือข่าย โดยมีการคัดเลือกตัวแทนจากแต่ละส่วนเพ่ือเข้าร่วมการดําเนินงาน เพ่ือ
ร่วมวิเคราะห์ปัญหา และวางแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งจัดทําแผนการดําเนินงานและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานระดับเครือข่าย เพ่ือวางแผนการดําเนินงานในระยะต่อไป (แผนภาพที่ ๑) 

สําหรับเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าต้องเข้าร่วมในระดับนโยบายมากขึ้น โดยมี
ตัวแทนเครือข่ายเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในทุกระดับ เน้นในระดับนโยบายเพ่ือ
ปรับปรุงโครงสร้างการขับเคลื่อนแผนการดําเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา ให้เกิดการกระจายอํานาจ
สู่ท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากน้ี ต้องให้ความสําคัญกับความสมดุลของสัดส่วนที่เข้าไปดําเนินงานให้เท่า
เทียมกัน 

 

 แผนภาพที่ ๙-๑ องค์ประกอบของเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุม่นํ้า 
รายละเอียดโครงสร้างขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในระดับลุม่นํ้า ดังแผนภาพที่ ๑ 

 
9.9.2  การขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับลุ่มน้ํา 

๑) การบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับลุ่มน้ําร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
การจัดแผนบูรณการครั้งน้ี เน้นการพัฒนาต่อยอดจากงานปกติของแผนพัฒนาต่างๆ  

ที่มีอยู่แล้ว ควบคู่ไปกับเสนอกลยุทธ์การพัฒนาที่ช่วยหนุนเสริมแผนพัฒนาเดิม และมีมาตรการระยะ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และกระตุ้นให้กิจกรรมที่มีอยู่เดิมในระดับชุมชน 
ลุ่มนํ้า ดําเนินการโดยชุมชน และกิจกรรมดําเนินการโดยภาครัฐ ให้เกิดความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้

เครือขายการพัฒนาพื้นที่สงูในระดบัลุมน้ํา

จังหวดั

อําเภอ

หนวยงานใน
พ้ืนท่ี

สถาบัน

การศึกษา

เครือขายทองถิ่น

อบจ.

อบต.

เครือขายชุมชน

ปราชญ ตัวแทนกลุม นักวิจัยทองถิ่น
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เกิดการบูรณการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเช่ือมโยงกิจกรรมของหน่วยงานในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ผ่าน
โครงสร้างขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับลุ่มนํ้า ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทั้ง
จากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และกลุ่มองค์กรชุมชนในลักษณะหุ้นส่วนพัฒนา 
เพ่ือการร่วมบูรณาการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน โดยมีภาครัฐร่วมมือกันเก้ือหนุนและผลักดันการ
พัฒนาอย่างเหมาะสม บนฐานกระบวนการทางสังคมและกระบวนการสร้างจิตสํานึกร่วมกับชุมชน 
ตลอดจน เพ่ือพัฒนาเป็นต้นแบบในการเกื้อกูลกันของทรัพยากรในลุ่มนํ้า มีการใช้ประโยชน์และ
อนุรักษ์ร่วมกัน และขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ   

2) การแปลงแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในระดับลุ่มน้ําสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ 
เพ่ือให้กรอบการดําเนินงานของแผนถูกนําไปปฏิบัติให้สอดคล้องในระดับลุ่มนํ้าต่างๆ 

จึงมีขั้นตอน ดังน้ี 
2.1) ขออนุมัติหลักการของแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในระดับลุ่มนํ้าต่อคณะรัฐมนตร ี
2.2) การแปลงแผนบูรณาการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือเป็นกรอบ

แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในระดับพ้ืนที่ โดยมีเครือข่ายการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มนํ้าเป็นตัวแทน
เสนอโครงการและกิจกรรมที่จะดําเนินการสู่คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง 

2.3) การเช่ือมโยงแผนบูรณาการร่วมกับแผนงาน กิจกรรม งบประมาณจาก
หน่วยงานส่วนกลาง เข้ากับกิจกรรมและงบประมาณในระดับจังหวัด และในระดับพ้ืนที่อย่างเหมาะสม
ผ่านหน่วยงาน / องค์กรกลาง ในลักษณะแผนปฏิบัติการในแต่ละปีงบประมาณ จึงได้กําหนดการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรายพ้ืนที่ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพภูมิสังคม และความพร้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  

3) ประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน  
๓.๑) สร้างเวทีการมีส่วนร่วมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทุกขั้นตอน  

ทั้งร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมติดตามประเมินผล  
๓.๒) ประสานงาน ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการแผน 

บูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูง (ลุ่มนํ้าหลัก) คณะอนุกรรมการแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูง (ลุ่มนํ้าสาขา)  
และคณะทํางานแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูง (ลุ่มนํ้าสาขาย่อย) โดยฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
แต่ละชุด เพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรค วินิจฉัยและสั่งการอย่างต่อเน่ือง 

๓.๓) ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติการ โดยหน่วยงานภายนอกและภายใน 
ดําเนินงานในระยะก่ึงกลางแผนและสิ้นแผน เพ่ือปรับทิศทางและกิจกรรมของแผนงานให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้น สภาพพ้ืนที่และเง่ือนไขตามสภาพภูมิสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อ
สิ้นสุดระยะของแผนดําเนินการสรุปผลการปฏิบัติงาน และสรุปบทเรียนสําหรับนําไปปรับใช้และขยาย
ผลในพ้ืนที่สูงอ่ืนๆ ต่อไป 
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แผนภาพที่ ๙-๒ การขับเคลือ่นแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุม่น้ํา 
 

สัญลักษณ ์ การประสานงาน 

การกํากับดูแล 

๑๐ ปี

มติคณะรัฐมนตรี

-  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับ
กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง 
อํานาจหน้าที่ 
- กําหนดนโยบายการทํางาน 
- ติดตามและประเมินผล 

ผู้ว่าราชการ จ. เป็นประธาน 
ผอ.สวพส.ฝ่ายเลขานุการ 
อํานาจหน้าที่ 
- บูรณาการดําเนินงานร่วมกัน

ติดตามและประเมินผล 

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
- ภาคเอกชนอื่นๆ เช่น ปตท. 
- สภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

ยุทธศาสตรพ์ืน้ที่สงูระยะ 10 ป ี
(เสนอไว้เปน็วาระแห่งชาติ) 



รายนามคณะที่ปรึกษาโครงการ 
**************** 

ที่ปรึกษาโครงการ 
นายสุทัศน์ ปลืม้ปัญญา 
ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ ์
 

หัวหน้าโครงการ 
รองศาสตราจารย์เพทาย พงษ์เพียจันทร ์
 

คณะผู้ดําเนนิงานโครงการ 
๑. นางพรทิพย์ ผลเพ่ิม 
๒. นายอินทร มาสุวรรณ 
๓. นายธีรศักด์ิ วรรณวิจิตร 
๔. นายวิชัย ปัตถมสิงหไชย 
๕. นายวัฒนชัย ดํารงหาญวิทย์ 
๖. นายธีระ จารุจินดา 
๗. นายวินัย สุขสาํราญ 
๘. นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ 
๙. นายอุดม พรหมตัน 
๑๐. นางสุธีรา เดชะ 
๑๑. นายพินิจ ศรลมัพ์ 
๑๒. นางสาวเพชรดา อยู่สุข 
๑๓. นางสาวนภาพร ทิพมาสน์ 
๑๔. นางสาวฉวีวรรณ ข่าเหล็ก 
๑๕. นายนเรศ ปันทะศรีวิชัย 
๑๖. นางสาวนภาพร ทางทิศ 
๑๗. นางสิริกัญญา จันทร์อําไพ 
๑๘. นางสาวพัทธมน เอ่ียมสุองค์ 
๑๙. นางสาวสุจิตรา ทนดี 
๒๐. นางสาวพัชรินทร์ ถาปินตา 
๒๑. นางสาวสุดารัตน์ จาดจีน 
๒๒. นางสาวพรพรรณ เลสกั 
 

นักวิจัยหลัก 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสด์ิ 
๓. นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ 
๔. นางสาวสุภาพร อินขะ 
๕. นางสาวชลดา ปัทมรังสรรค์ 



สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ

Office of the National Economic and Social Development Board

 ั โส ัส ป ป ศั   962 ถนนกรุงเกษม แขวงวดโสมนส เขตปอมปราบศตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท: 0-2280-4085 โทรสาร: 0-2281-3938

www.nesdb.go.th
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