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ตารางที่

หน้ า
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2.14

จานวนประชากรบนพื ้นที่สงู 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ.2545 และปี 2551/2552
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สถานการณ์ด้านทรัพยากร ดิน และน ้าในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา

6-42

6.6

สภาพปั ญหาของพื ้นที่ลมุ่ น ้า

6-43

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

ฉ

สารบัญ
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1
1.2

พื ้นที่การศึกษา

หน้ า
1-6
1-30

1.3
2.1

กรอบแนวคิดการจัดทายุทธศาสตร์ ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นทีส่ งู
ภาคเหนือ
ขันตอนการจั
้
ดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ
การกระจายตัวของชุมชนบนพื ้นที่สงู จาแนกตามระดับความสูงในเขต 20 จังหวัดประเทศไทยปี 2545

2.2
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2.9
2.10
2.11
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2.13
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ุ หภูมิและปริ มาณน ้าฝนเฉลีย่ ต่อปี ประเทศไทยคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2540-2533)
จานวนครัวเรื อนบนพื ้นที่สงู 20 จังหวัด ในประเทศไทย พ.ศ.2545 และปี 2551/2552
จานวนประชากรบนพื ้นที่สงู 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ.2545 และปี 2551/2552
เปรี ยบเทียบจานวนประชากร กลุม่ บ้ าน ครัวเรื อน ระหว่างปี 2545 กับ ปี 2551/2552
จานวนประชากรบนพื ้นที่สงู 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2551/2552 แยกตามกลุม่ ชาติพนั ธุ์
การกระจายตัวของชุมชนบนพื ้นที่สงู จาแนกกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ในเขต 20 จังหวัดประเทศไทยปี 2545
พื ้นที่ที่เป็ นข้ อจากัดในการดาเนินงานบนพื ้นทีสงู 20 จังหวัด
พื ้นที่ที่ประกาศเป็ นเขต ส.ป.ก.
พื ้นที่สารวจการถือครองที่ดินในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ (สทก.)
สัดส่วนของผู้สงู อายุของประเทศไทย
อัตราส่วนการเป็ นภาระวัยสูงอายุปี 2537 2545 และ 2550
ขอบเขตพื ้นที่สงู ลุม่ น ้าปิ งและลุม่ น ้าน่าน
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
โครงกำรจัดทำยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำและอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติบนพื ้นที่สงู ภำคเหนือ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทสรุ ปสำหรั บผู้บริ หำร
บทนำ :
พื ้นที่สงู หมำยถึง “พื ้นที่ที่เป็ นภูเขำ หรื อพื ้นที่ที่มีควำมสูงกว่ำ 500 เมตรจำกระดับทะเลขึ ้นไป หรื อ
เป็ นที่อยูข่ องชำวเขำเผ่ำต่ำง ๆ และชนกลุ่มน้ อยหรื อเป็ นที่ตงบ้
ั ้ ำนเรื อนและที่ทำกิน ” พื ้นที่ส่วนนี ้ครอบคลุม
พื ้นที่ประมำณ 67.22 ล้ ำนไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 53 ของพื ้นที่ใน 20 จังหวัด ครอบคลุมลุ่มน ้ำหลักของประเทศ
ไทย 14 ลุ่ม นำ้ พื น้ ที่เ หล่ำนี เ้ ป็ นถิ่นที่ อยู่ของชนชำวเขำเผ่ำต่ำงๆ มีจ ำนวนประชำกร 1,203,149 คน
(พ.ศ. 2545) อำศัยกระจัดกระจำยอยู่ในหมู่บ้ำนทังหมด
้
4,192 หมู่บ้ำน เป็ นพืน้ ที่ป่ ำต้ นนำ้ ลำธำร
ประมำณร้ อยละ 88 ของหมู่บ้ำนมี กำรคมนำคมยำกล ำบำก ทำให้ หน่วยงำนของรั ฐเข้ ำไปดำเนินงำน
บนพื ้นที่สงู ได้ ไม่ทวั่ ถึง
กำรพัฒ นำพืน้ ที่ สูง เริ่ ม ดำเนินกำรมำตัง้ แต่ พ.ศ. 2498 โดยระยะแรกเน้ นกำรพัฒ นำเพื่ อแก้ ไ ข
ปั ญหำควำมมัน่ คงชำยแดน ต่อมำเมื่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ ำฯ ตังโครงกำร
้
หลวง และโครงกำรพระรำชดำริ อื่นๆ ที่ดำเนินกำรในภำคเหนือ เป็ นต้ นมำ กำรพัฒนำจึงมุ่งแก้ ไขปั ญหำ
กำรปลูกฝิ่ น กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชำวเขำ และกำรฟื น้ ฟูป่ำต้ นน ้ำลำธำร จำกผลกำรดำเนินงำนบน
พื น้ ที่ สูง เป็ นแหล่ง ขององค์ ควำมรู้ ส ำคัญ และเป็ นแม่แ บบของกำรพัฒ นำชนบทบนพื น้ ที่ สูง โดยอำศัย
ฐำนควำมรู้ เป็ นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำดังกล่ำว จนได้ รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำทำงเลือกเพื่อทดแทนกำรปลูกฝิ่ น อย่ำงไรก็ตำมกำรดำเนินงำนด้ ำนต่ำงๆ
ยังเป็ นกำรดำเนินงำนเฉพำะวัตถุประสงค์ และเฉพำะพื ้นที่ที่แต่ละหน่วยงำนรับผิดชอบ จึงไม่ครอบคลุม
พื ้นที่สงู ทังหมด
้
และขำดกำรขับเคลื่อนที่จะทำให้ กระบวนกำรทำงำนเกิดควำมเชื่อมโยงและส่งเสริ มซึ่งกัน
และกัน ทำให้ ภำพรวมของกำรพัฒนำพื ้นที่สงู ยังขำดทิศทำงและยุทธศำสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงำนด้ ำนต่ำงๆ
ให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลที่ยงั่ ยืน ดังนันจ
้ ำเป็ นต้ องกำหนดยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำพื ้นที่สงู
ที่เหมำะสม และปรับปรุงกระบวนทรรศน์กำรพัฒนำให้ สอดรับกับบริ บทของสภำพแวดล้ อมภำยในประเทศ
และสภำพแวดล้ อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว โดยผ่ำนกำรศึกษำและวิเครำะห์บนพื ้นฐำนของ
กระบวนกำรมีส่วนร่ วมและเชื่องโยงกับทุกภำคส่วน เพื่อให้ กระบวนกำรพัฒนำเกิดกำรบูรณำกำรทุกมิติ
โดยจัดทำเป็ นแผนยุทธศำสตร์ ระยะยำว 10 ปี เพื่อใช้ เป็ นกรอบแนวทำงดำเนินงำนของทุกส่วนรำชกำร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องทังภำครั
้
ฐและเอกชน ในกำรดำเนินงำนร่วมกันต่อไปในอนำคตข้ ำงหน้ ำ

1

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
โครงกำรจัดทำยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำและอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติบนพื ้นที่สงู ภำคเหนือ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อศึกษำ รวบรวมข้ อมูล และทบทวนผลสำเร็ จและปั ญหำที่ยงั คงมีอยู่จำกกำรดำเนินงำนวิจยั และ
พัฒนำพื ้นที่สงู ภำคเหนือของประเทศที่ผ่ำนมำ ทังโครงกำรหลวง
้
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และ
โครงกำรอื่นๆของหน่วยงำนของรัฐและเอกชนในระยะ 25 ปี ที่ผำ่ นมำ
2. เพื่อศึกษำและวิเครำะห์ผลกำรศึกษำวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับบริ บทของกำรพัฒนำพื ้นที่สงู และปั ญหำและ
ผลกระทบกับชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง วิ เครำะห์ สถำนกำรณ์ สภำวะแวดล้ อมทัง้ ภำยในและภำยนอก รวมถึ ง
กำรศึกษำวิเครำะห์ ปัจจัยทำงสังคม เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี ที่ ส่งผลกระทบต่อควำมเปลี่ยนแปลงใน
อนำคตของชุมชนบนพื ้นที่สงู
3. เพื่อจัดทำยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคน ชุมชน และกำรฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติบนพื ้นที่สงู
ภำคเหนือ สำหรับช่วงเวลำ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562) โดยมุ่งเป้ำหมำยกำรพัฒนำให้ คนอยู่อำศัยกับป่ ำได้
อย่ำงยัง่ ยืน มีควำมสำมำรถปรับตัวกับบริบทโลกทังในปั
้ จจุบนั และในอนำคต
วิธีดำเนินงำน :
1. ศึกษำ รวบรวมและทบทวนผลกำรดำเนินงำนวิจยั และพัฒนำพื ้นที่สงู ภำคเหนือของประเทศใน
ระยะ 25 ปี ที่ผ่ำนมำ ประกอบด้ วยขันตอน
้
(1) สังเครำะห์และสรุปบทเรี ยนจำกกำรพัฒนำพื ้นที่สงู ระยะที่
ผ่ำนมำ 25 ปี (2) วิเครำะห์ปัจจัยและเงื่อนไขของควำมสำเร็ จ และปั ญหำที่คงมีอยู่ ในกำรดำเนินงำนพัฒนำ
และอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติของพื ้นที่สงู (3) วิเครำะห์ควำมสำคัญของกำรพัฒนำบนพื ้นที่สูงต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม และ(4)วิเครำะห์เปรี ยบเทียบภำพกำรพัฒนำพื น้ ที่สงู ในระยะที่ผ่ำนมำ
รวมทังแนวทำงด
้
ำเนินกำรให้ ประสบควำมสำเร็จในระยะต่อไป
2.จัดทำยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำเชิงอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยำกรธรรมชำติบนพื ้นที่สูงภำคเหนือใน
ช่วงเวลำ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562) ประกอบด้ วยขันตอน
้
2.1 วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงบริ บทโลก ภูมิภำค ทิศทำงของประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อพื ้นที่
สูง วิเครำะห์สถำนกำรณ์ของประชำกร สภำพเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม
และกำรพัฒนำในเชิงบริ บทลุ่มน ้ำ ตลอดจนคำดกำรณ์สถำนภำพของชุมชนบนพื ้นที่สงู ในระยะ 10 ปี โดย
สัมภำษณ์ตวั แทนชุมชนในพื ้นที่ 20 จังหวัด จำนวน 365 คน และสัมภำษณ์ผ้ แู ทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องที่
ดำเนินกำรในพื ้นที่สงู จำนวน 250 คน
2.2 จัดประชุมระดมควำมคิดเห็นระดับจังหวัดร่ วมกับผู้แทนชุมชน และหน่วยงำนในพืน้ ที่ 20
จังหวัด จำนวน 20 ครัง้ มีผ้ เู ข้ ำร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 591 คน เพื่อประเมินผลกระทบจำกกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ
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ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงทัง้ ผลกระทบด้ ำนบวกและด้ ำนลบ ศักยภำพและโอกำสในกำร
พัฒนำ และประเด็นกำรพัฒนำที่สำคัญ
2.3 วิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส และข้ อจำกัด (SWOT Analysis) ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้ อมภำยใต้ บริ บทนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำของไทย และของโลก เพื่อใช้ ในกำร
จัดทำประเด็นยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำ
2.4 ก ำหนดวิ สัย ทัศ น์ แ ละทิ ศ ทำงกำรพัฒ นำพื น้ ที่ สูง โดยจัด ประชุม สัม มนำร่ ว มกับ ผู้แ ทน
หน่วยงำนในพื ้นที่ 9 จังหวัดภำคเหนือ มีผ้ เู ข้ ำร่วมประชุม 80 คน เพื่อร่ วมกันพิจำรณำ วิสยั ทัศน์ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำ
2.5 ยกร่ ำงรำยละเอี ยดยุทธศำสตร์ ฯ โดยจัดประชุมสัมมนำเพื่ อพิจ ำรณำและปรั บปรุ งร่ ำง
ยุทธศำสตร์ ฯ ตลอดจนบูรณกำรแผนงำน โครงกำรร่ วมกับหน่วยงำนส่วนกลำงที่เกี่ยวข้ อง และตัวแทน
ชุมชน มีผ้ เู ข้ ำร่วมประชุม 86 คน
2.6 จัดทำยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำเชิงอนุรักษ์และฟื น้ ฟูทรัพยำกรธรรมชำติบนพื ้นที่สงู ภำคเหนือใน
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562) และข้ อ เสนอแนวทำงกำรขับ เคลื่ อนยุท ธศำสตร์ ที่ เชื่ อ มโยงนโยบำย
กิจกรรม และงบประมำณจำกระดับกระทรวงจนถึงระดับชุมชน และรูปแบบองค์กรกำรบริ หำร และพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ พื ้นที่สงู ใน 10 ปี ข้ ำงหน้ ำ
พืน้ ที่เป้ำหมำย :
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงรำย พะเยำ ลำพูน แพร่ น่ำน ลำปำง ตำก เพชรบูรณ์ เลย พิษณุโลก
สุโขทัย กำแพงเพชร กำญจนบุรี อุทยั ธำนี สุพรรณบุรี รำชบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์และเพชรบุรี
ผลกำรศึกษำ :
1) บทเรียนจำกกำรพัฒนำพืน้ ที่สูงระยะที่ผ่ำนมำ 25 ปี
ระยะแรกช่ วงปี พ.ศ.2498-2511 กำรพัฒนำพื ้นที่สงู เน้ นสร้ ำงควำมมัน่ คงตำมแนวชำยแดน
และกำรแก้ ปั ญ หำกำรปลูกฝิ่ น โดยใช้ แ นวคิดเกี่ ย วกับรั ฐ กัน ชนและกำรแก้ ไ ขปั ญหำด้ ำนควำมมั่นคง
ร่วมกับแนวคิดเกี่ยวกับกำรลดพื ้นที่ปลูกฝิ่ นโดยกำรปลูกพืชทดแทน โดยช่วงนี ้ส่วนใหญ่เป็ นกำรดำเนินของ
ตำรวจตระเวนชำยแดน กองสงเครำะห์ชำวเขำ กรมประชำสงเครำะห์ และกรมป่ ำไม้
ช่ วงปี พ.ศ. 2512-2534 เริ่ มต้ นโครงกำรพระรำชดำริ โดยช่วงนี ้หน่วยงำนของภำครัฐยังให้
ควำมสำคัญกำรแก้ ไขปั ญ หำกำรปลูกฝิ่ น ควบคู่กับกำรแก้ ไ ขปั ญหำด้ ำนควำมมั่น คงเป็ นหลัก เพื่อให้
ดำเนินกำรสืบเนื่องจำกช่วงแรก และมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญของกำรพัฒนำบนพื ้นที่สงู เกิดขึ ้นในช่วงนี ้ โดยมี
โครงกำรพระรำชดำริ และโครงกำรควำมร่ วมมือระหว่ำงประเทศเข้ ำมำดำเนินกำร เพื่อพัฒนำชีวิตควำม
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เป็ นอยูข่ องชำวเขำ ลดกำรปลูกพืชเสพติด และกำรอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูป่ำต้ นน ้ำลำธำร เช่น โครงกำรหลวง ศูนย์
กำรศึกษำพัฒนำห้ วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ศูนย์พัฒนำและบริ กำรที่สูงตำมพระรำชดำริ
โครงกำรพัฒ นำดอยตุง เป็ นต้ น มี ก ำรจัด ตัง้ ส ำนักงำน ปปส. เพื่ อเป็ นหน่วยงำนกลำงในกำรกำหนด
นโยบำย และกำรประสำนงำนด้ ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด โดยกำรดำเนินงำนในช่วงแรกที่
เกี่ยวข้ องกับชำวเขำ และกำรปลูกทดแทนพืชเสพติด นอกจำกนี ้กำรพัฒนำพื ้นที่สูงช่วงนี ้มี กำรจัดตังศู
้ นย์
ส่งเสริมกำรเกษตรที่สงู หลำยแห่ง และมีโครงกำรที่ได้ รับควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ ้น โดยมี
โครงกำรที่สำคัญๆ ได้ แก่ โครงกำรพัฒนำที่สงู ดอยแปเป้อ โครงกำรพัฒนำที่สงู ดอยยำว-ผำหม่น โครงกำร
พัฒนำเฉพำะพื ้นที่โครงกำรพัฒนำสื่อบนที่สงู ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวเน้ นในเรื่ องกำรลดกำรปลูกและเสพฝิ่ น
เป็ นสำคัญ
ช่ วงปี พ.ศ.2535-2545 หน่วยงำนที่ดำเนินกำรบนพื ้นที่สงู ได้ นำแนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำชนบท
แบบผสมผสำน ซึง่ เป็ นกำรบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนที่เกี่ยวข้ อง โดยมีกำรจัดแผนพัฒนำ
และแผนแม่บทที่สำคัญในกำรพัฒนำพื ้นที่สงู เช่น แผนแม่บทเพื่อกำรพัฒนำชุมชนสิ่งแวดล้ อม และกำร
ควบคุมพืชเสพติดบนพื ้นที่สูง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535 – 2539) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540 – 2544) ร่ วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง (สภำควำมมัน่ คงแห่งชำติ, 2535) ได้ กำหนดนโยบำยกำรแก้ ไขปั ญหำควำม
มัน่ คงแห่งชำติเกี่ยวกับชำวเขำ และกำรปลูกพืชเสพติด เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรแก้ ไขปั ญหำกำรบุกรุ ก
ทำลำยป่ ำ กำรจัดระเบียบกำรปกครอง กำรแก้ ไขปั ญหำสถำนะบุคคล และกำรจัดตังถิ
้ ่นฐำนที่อยู่อำศัยของ
ชุมชนบนที่สูง ให้ ถูกต้ องตำมกฎหมำย โดยกำรพัฒนำชุมชนบนพื ้นที่สูง ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องได้ นำ
แนวคิดกำรมีส่วนร่ วม และร่ วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ ของรัฐบำลไทย องค์กรเอกชน รวมทังองค์
้ กำร
ควำมร่วมมือ นำนำชำติ อำทิเช่น โครงกำรพัฒนำดอยตุง โครงกำรพัฒนำพื ้นที่สงู ไทย-เยอรมัน โครงกำร
พัฒ นำที่ สูง ไทย-นอรเวย์ โครงกำรพัฒ นำที่ สูง ไทย-ออสเตรเลี ย โครงกำรพัฒ นำที่ สูง ไทย-เบลเยี่ ย ม
โครงกำรพัฒนำที่สูงดอยสำมหมื่น มี กำรพัฒนำด้ ำนสิทธิ มนุษยชนและจัดทำข้ อกำหนดด้ ำนกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรใช้ ที่ดินเริ่ มดำเนินกำรในแผนพัฒนำ ฯ ฉบับที่ 7 ถึงฉบับที่ 9 เช่น มีกำรกำหนดแนวทำงกำร
จัดกำรแก้ ปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้ พื ้นที่ของชุมชนบนพื ้นที่สูงเขตป่ ำอนุรักษ์ ของรัฐบำล โดยมติ ครม. เมื่อ
วันที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2540 ได้ เห็นชอบแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินและพื ้นที่ป่ำไม้ ระดับพื ้นที่ เพื่อ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดนิ และป่ ำไม้ อย่ำงเป็ นระบบ โดยเน้ นด้ ำนกำรอนุรักษ์ ควบคูก่ บั กำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
โดยรักษำทรัพยำกรป่ ำไม้ ที่เหลืออยู่ และฟื น้ ฟูทรัพยำกรป่ ำไม้ ที่เสื่อมสภำพ ทังนี
้ ้อยู่บนหลักกำรลดปั ญหำ
ควำมขัดแย้ งกำรใช้ ทรัพยำกรป่ ำไม้ ในพื ้นที่
ช่ วงปี พ.ศ.2546-ปั จจุบัน แนวคิดกำรพัฒนำพื ้นที่สงู ในปั จจุบนั สอดคล้ องกับแผนพัฒนำฯ ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซึ่งน้ อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำ
ประเทศ โดยมุ่งให้ คนเป็ นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำและให้ ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่ วมในทุกระดับและ
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เป็ นกำรพัฒนำเชิงอนุรักษ์ มำใช้ พฒ
ั นำบนพื ้นที่สงู โดยมีกำรจัดทำแผนแม่บทและแผนพัฒนำแบบบูรณำ
กำรที่เชื่อมโยงทุกมิติและยึดหลัก “ภูมิสังคม” ควำมแตกต่ำงของควำมหลำกหลำยของธรรมชำติ ควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรมตำมสภำพแวดล้ อมของพื ้นที่และวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมนันๆ
้ ดังจะเห็นได้
จำกแผนแม่บทศูนย์พฒ
ั นำโครงกำรหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ.2550-2554)ที่มุ่งให้ เป็ นต้ นแบบของกำรพัฒนำ
พื ้นที่สงู ที่บรู ณำกำรควำมรู้ใหม่กบั ภูมิปัญญำของชุมชนท้ องถิ่น แผนปฏิบตั ิกำรโครงกำรขยำยผลโครงกำร
หลวง แผนแม่บทโครงกำร “รักษ์ น ้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ” แผนปฏิบตั ิกำรโครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
โครงกำรหลวงและพัฒนำศักยภำพชุมชนบนพื ้นที่สงู รวมถึงแผนแม่บทโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
เพื่อแก้ ปัญหำพื ้นที่กำรปลูกฝิ่ นอย่ำงยัง่ ยืน เป็ นต้ น
สรุปบทเรี ยนกำรพัฒนำพื ้นที่สงู ได้ นำแนวคิดกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนมำใช้ เนื่องจำกสำเหตุของควำม
กดดันที่เกิดขึ ้นจำกควำมไม่สมดุลของกำรเร่งรัดพัฒนำด้ ำนเศรษฐกิจ กำรลงทุนในโครงสร้ ำงปั จจัยพื ้นฐำน
และกำรใช้ วตั ถุดิบจำกกำรทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินขีดควำมเหมำะสม ซึ่งจะเห็นได้ จำกกำรเร่งพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศในช่วงแผนพัฒนำ ฯฉบับที่ 1- ฉบับที่ 6 เน้ นกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจเป็ นสำคัญ และ
สร้ ำงควำมเสื่อมถอยในด้ ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมและควำมเลื่อมลำ้ ทำงสังคมและสร้ ำง
ปั ญหำควำมไม่สมดุลในสังคมไทย เช่นเดียวกับกำรพัฒนำพื ้นที่สงู ที่มีกำรมีกำรส่งเสริ มกำรเพำะปลูกเพื่อ
กำรค้ ำอย่ำงกว้ ำ งขวำงเหมื อนกับ พื น้ ที่ รำบ ก่อให้ เ กิ ดผลกระทบกับทรั พ ยำกร ดิน นำ้ ป่ ำ และควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพของระบบนิเวศน์ จำกควำมไม่สมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ ำนเศรษฐกิจและสังคม
กับสภำพควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม โดยแต่ละช่วงสำมำรถสรุปบทเรี ยนกำร
พัฒนำพื ้นที่สงู ดังนี ้
กำรสร้ ำงควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดน ทังด้
้ ำนป้องกันตำมแนวชำยแดน และกำรเคลื่อนย้ ำย
และอพยพของกลุ่มชำวเขำ โดยเข้ ำไปให้ กำรสงเครำะห์และช่วยเหลือชำวเขำในรู ปแบบต่ำง ๆ ทัง้ กำร
จัดแบ่งที่ดนิ ทำกินให้ เป็ นหลักแหล่ง ส่งเสริมอำชีพ และจัดหำบริกำรที่จำเป็ น
กำรแก้ ปัญหำกำรปลูกฝิ่ น ได้ มีกำรส่งเสริ มกำรปลูกพืชทดแทนฝิ่ น เช่น กำแฟ ถัว่ แดง และไม้
ผลเมืองหนำว เป็ นต้ น จำกหน่วยงำนของภำครัฐ องค์กรระหว่ำงประเทศและกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้ องมำกกว่ำ 90 หน่วยงำน ควบคู่กับกำรแก้ ไขปั ญหำด้ ำนควำมมัน่ คงเป็ นหลัก เช่น โครงกำรหลวง
มูลนิธิสง่ เสริมผลผลิตชำวไทยภูเขำ รวมทังองค์
้ ระหว่ำงประเทศ เช่น UNFDAC HAMP มุ่งเน้ นกำรพัฒนำ
ที่มีเป้ำหมำยเพื่อให้ ชำวเขำลดกำรปลูกฝิ่ นโดยส่งเสริ มกำรปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน ลดกำรบุกรุกพื ้นที่
ป่ ำ มีกำรเริ่ มดำเนินกำรตลำดสำหรับผลผลิตที่ได้ รับกำรส่งเสริ มทดแทนฝิ่ นควบคู่ไปด้ วย ทังของมู
้
ลนิธิ
โครงกำรหลวงที่เริ่ มงำนกำรตลำดประมำณ พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็ นกำรนำผลผลิตของเกษตรกรไปจำหน่ำย
และมีโครงกำรปลูกพืชทดแทนและกำรตลำดที่สงู ไทย-สหประชำชำติ (Thai-UN Highland Agricultural
Marketing and Production Project-HAMP) โดยได้ มีกำรขยำยพื ้นที่กำรดำเนินงำนจำก 30 หมู่บ้ำน เป็ น
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67 หมู่บ้ำนในพื ้นที่สงู จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงกำรสนับสนุนทังรู้ ปแบบเงินช่วยเหลือให้ เปล่ำและเงินกู้จำก
กำรองค์ระหว่ำงประเทศ จะเห็นว่ำกำรแก้ ไขปั ญหำฝิ่ นโดยส่งเสริ มให้ ชำวเขำปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนกำร
ทำไร่ เลื่อนลอย และทดแทนกำรปลูกฝิ่ นร่ วมกันของหน่วยงำนต่ำงๆ นับว่ำประสบควำมสำเร็ จระดับหนึ่ง
โดยช่วยลดพื ้นที่ปลูกฝิ่ น คือตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2502 - พ.ศ.2546 สำมำรถลดพื ้นที่ปลูกฝิ่ น จำก 112,000 ไร่
จำนวนผลผลิต 145 ตัน จนเหลือประมำณ 5,266 ไร่ จำนวนผลผลิต 20.3 ตัน ในปี พ.ศ. 2546 และเหลือ
เพียงประมำณ 1,445 ไร่ จำนวนผลผลิต 13.6 ตัน ในปี พ.ศ. 2550 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรดำเนินงำน
ของโครงกำรหลวง และโครงกำรพัฒนำพื ้นที่สงู ของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนช่วยเหลือภำคเอกชนและ
จำกนำนำชำติ จำกผลสำเร็ จดังกล่ำวทำให้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั ได้ รับกำรยกย่องจำกองค์กำร
สหประชำชำติ (UN) และโครงกำรหลวงได้ รับรำงวัลแม็กไซไซในสำขำ International Understanding เมื่อ
วันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2531 และรำงวัล โคลัมโบแพลน จำก The Colombo Plan: Drug Advisory
Program (DAP) ในฐำนะเป็ นองค์กรเดียวของโลกที่แก้ ไขปั ญหำกำรปลูกฝิ่ นโดยกำรปลูกพืชทดแทนเป็ น
ผลสำเร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ผลจำกควำมสำเร็จทำให้ โครงกำรหลวงเป็ นที่ยอมรับของหน่วยงำนและองค์กร
ต่ำงๆ ทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ โดยมีควำมร่วมมือเป็ นเครื อข่ำยทำงวิชำกำร และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ในระดับนำนำชำติ โดยใช้ บทเรี ยนจำกโครงกำรหลวงเป็ นส่วนสำคัญของกิจกรรม ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดเป็ นภำคี
ร่วมมือในกำรพัฒนำพื ้นที่สงู ในระดับนำนำชำติ เช่น ควำมร่ วมมือระหว่ำงสถำบันวิจยั และพัฒนำพื ้นที่สูง
ร่ วมกับมูลนิธิโครงกำรหลวง ได้ ดำเนินกำรเผยแพร่ พระรำชกรณี ยกิจของพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หัว
เกี่ยวกับผลสำเร็ จของโครงกำรหลวง โดยผ่ำนกระบวนกำรเครื อข่ำยกำรเรี ยนรู้และกำรพัฒนำงำนวิชำกำร
กับนำนำประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพื ้นที่ที่มีกำรปลูกพืชเสพติด เช่น ประเทศอัฟกำนิสถำน สำธำรณรัฐ
โคลอมเบีย และ สสป.ลำว เป็ นต้ น
อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรช่วยเหลือและสนับสนุนจำกองค์ระหว่ำงประเทศ ที่มีกำรช่วยเหลือชำวเขำ
ในรูปแบบต่ำงๆ นำไปสู่กำรพัฒนำที่ ดีขึ ้นในช่วงระยะเวลำดำเนินกำรของโครงกำรต่ำงๆ แต่เมื่อระยะเวลำ
โครงกำรสิ ้นสุดลง ทำให้ เกิดควำมไม่ตอ่ เนื่องและชำวเขำไม่สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ เนื่องจำกชำวเขำส่วน
ใหญ่เป็ นผู้รับกำรพัฒนำเพียงอย่ำงเดียว
กำรจัดกำรด้ ำนคนและชุมชน มีกำรจัดตังถิ
้ ่นฐำนถำวรให้ ถกู ต้ องตำมกฎหมำย ดำเนินกำรได้
เพียง ร้ อยละ 30 (พ.ศ. 2539) เนื่องจำกมีข้อจำกัด เช่น ควำมเหมำะสมของกำรพื ้นที่ตงต่
ั ้ อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิ จ ข้ อ จ ำกัด ในกำรใช้ ที่ ดิ น บนพื น้ สูง ตำมกฎหมำย เช่ น พระรำชบัญ ญั ติ ป่ ำไม้ พ.ศ. 2484
พระรำชบัญ ญัติป่ำสงวนแห่ง ชำติ พ.ศ. 2507 พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่ง ชำติ พ.ศ. 2504 ตลอดจน
พระรำชบัญญัติและมติคณะรัฐมนตรี เช่น กำรจัดชันคุ
้ ณภำพลุ่มน ้ำ เป็ นต้ น กำรดำเนินงำนในลักษณะ
กำรจัดนิคมสร้ ำงตนเองสงเครำะห์ชำวเขำไม่ประสบควำมสำเร็ จ เนื่องจำกกำรทำงำนเน้ นให้ ชำวเขำแต่ละ
ชนเผ่ำอยูร่ วมกันซึง่ ไม่สอดคล้ องวัฒนธรรมชนเผ่ำ ส่วนกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลดอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นของ
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ประชำกรยังไม่สำเร็จเท่ำที่ควร เนื่องจำกกำรเพิ่มประชำกรโดยธรรมชำติและโดยกำรอพยพของชำวเขำเอง
ทังจำกภำยในและภำยนอกประเทศ
้
และกำรอพยพขึ ้นไปทำกินบนภูเขำของประชำกรพื ้นรำบอย่ำงต่อเนื่อง
ประกอบกับพื ้นที่ห่ำงไกลและยำกต่อกำรเข้ ำถึงบริ กำรจำกภำครัฐ และควำมเชื่อของบำงชนเผ่ำเกี่ยวกับ
คุมกำเนิด
กำรส่ งเสริม และกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ ผลสำเร็จของกำรฟื น้ ฟูนิเวศลุ่มน ้ำของ
ศูนย์ศกึ ษำและพัฒนำห้ วยฮ่องไคร้ ที่เป็ นต้ นแบบในกำรฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทังด้
้ ำนชนิดป่ ำ ควำมหลำกหลำย
พืชพรรณไม้ สัตว์ป่ำ คุณภำพลุ่มนำ้ ที่ทำหน้ ำที่ได้ ดีขึน้ และทำหน้ ำที่เป็ น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต ”
อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรดำเนินงำนพัฒนำพื ้นที่สงู ที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะจำกกำรส่งเสริ มให้ ปลูกพืชเศรษฐกิจ
แทนกำรปลูกพืชเสพติด ซึ่งได้ เร่ งกำรใช้ ประโยชน์จำกที่ดินที่ถูกจำกัดด้ วยข้ อกฎหมำย และเป็ นสำเหตุที่
สร้ ำงควำมเสียหำยแก่สภำพแวดล้ อมดังที่กล่ำวในข้ ำงต้ น ทำให้ ในปั จจุบนั นอกเหนือจำกกำรมุ่งแก้ ปัญหำ
ควำมยำกจนของประชำกรในพื น้ ที่ สูง แล้ ว ยัง ต้ อ งควบคู่ไ ปกับ กำรฟื ้นฟูสภำพสิ่ง แวดล้ อ ม โดยอำศัย
กระบวนกำรมีสว่ นร่วมจำกภำคประชำชนและบูรณำกำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
กำรดำเนินกำรพัฒนำเชิงบูรณำกำร กำรพัฒนำได้ มีกำรน้ อมนำแนวพระรำชดำริ มำใช้
และผลสำเร็ จจำกกำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนในกำรพัฒนำพื ้นที่สงู มีตวั อย่ำงที่ชดั เจนเห็นได้ จำก
โครงกำรหลวงที่ ด ำเนิ น งำนประสบควำมส ำเร็ จ ในระดับ หนึ่ ง ในกำรพัฒ นำพื น้ ที่ สูง อย่ ำ งครบวงจร
ประกอบด้ วยงำนวิจยั งำนพัฒนำ และงำนด้ ำนกำรตลำด นอกเหนือจำกมูลนิธิโครงกำรหลวงแล้ ว ยังมี
โครงกำรพระรำชดำริ หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรเอกชน รวมถึงโครงกำรควำมร่ วมมือระหว่ำงประเทศ ซึ่งมี
บทบำทสำคัญต่อกำรพัฒนำพื ้นที่สูง อำทิ โครงกำรพัฒนำดอยตุง ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้ วยฮ่องไคร้ อนั
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ กองสงเครำะห์ชำวเขำ เป็ นต้ น อย่ำงไรก็ตำมกำรส่งเสริ มกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ
อื่นทดแทนกำรปลูกฝิ่ น ในพืน้ ที่ที่มีกำรกำหนดขอบเขตชัดเจน เช่น โครงกำรหลวง โครงกำรพระรำชดำริ
ต่ำงๆ ทำให้ ไม่มีกำรขยำยพืน้ ที่ทำกิน แต่ในพื ้นที่อื่นๆ นอกเขตโครงกำรดั งกล่ำวมีกำรบุรุกพืน้ ที่ป่ำและ
ขยำยพื ้นที่ทำกินอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงปั ญหำด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ผำ่ นมำ ยังมีลกั ษณะซ ้ำซ้ อนกันทังใน
้
ภำครัฐบำลและภำคเอกชนทังภำยในและนอกประเทศ
้
และยังไม่มีหน่วยงำนใดทำหน้ ำที่เป็ นแกนกลำงใน
กำรประสำนกำรดำเนินกำร และขำดนโยบำยที่ เป็ นเอกภำพ ผลจำกกำรพัฒ นำพื น้ ที่ สูง ที่ ผ่ำนมำยัง
ก่อให้ เกิดปั ญหำที่รัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องจำเป็ นต้ องติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ ชิด ได้ แก่ ปั ญหำ
ควำมขัดแย้ งจำกกำรใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติ ปั ญหำควำมเหลื่อมล ้ำด้ ำนสังคม อันเกิดจำกควำมยำกจน
และขำดโอกำสในกำรเข้ ำถึงบริ กำรจำกภำครัฐ ตลอดจนปั ญหำกำรอพยพเข้ ำสู่เมืองซึ่ง อำจเป็ นปั ญหำที่
ขยำยวงกว้ ำงสูส่ งั คมเมือง ถ้ ำขำดแผนกำรรองรับและบริหำรจัดกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน อำจจะทำให้
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวมีผลกระทบทังชุ
้ มชนบนพื ้นที่สงู และชุมชนพื ้นรำบ

7

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
โครงกำรจัดทำยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำและอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติบนพื ้นที่สงู ภำคเหนือ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

2) ปั จจัยและเงื่อนไขของควำมสำเร็จ
ปั จจัยและเงื่อนไขของควำมสำเร็ จในกำรพัฒนำพื ้นที่สูง ได้ แก่ แนวพระรำชดำริ เพื่อพัฒนำชีวิต
ควำมเป็ นอยูข่ องชำวเขำ ลดกำรปลูกพืชเสพติด และกำรอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูป่ำต้ นน ้ำลำธำร ควำมต่อเนื่องของ
กำรดำเนินงำนของโครงกำรตำมพระรำชดำริและของหน่วยงำนภำครัฐ นโยบำยของรัฐบำลในกำรส่ง เสริ ม
กำรพัฒนำบนฐำนควำมรู้และกำรเรี ยนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรบูรณำ
กำรกิจกรรมของหน่วยงำนทังภำยในและภำยนอกประเทศ
้
และควำมได้ เปรี ยบเชิงพื ้นที่ของพื ้นที่สงู ทังใน
้
ด้ ำนภูมิ อำกำศ ทรัพ ยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และอั ตลักษณ์ ของ
ประเพณีและวัฒนธรรม
3) ปั ญหำที่คงมีอยู่ในกำรดำเนินงำนพัฒนำ และอนุรักษ์ ทรั พยำกรธรรมชำติ
จำกกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำชุมชนบนพืน้ ที่สูง ทำให้ เกิดปั ญหำและผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม
ดังนี ้
3.1) กำรบุกรุกพืน้ ที่ป่ำ เนื่องจำกควำมต้ องกำรใช้ พื ้นที่ในกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มขึ ้น ทำให้
ต้ องบุกรุกพื ้นที่ป่ำต้ นน ้ำลำธำร พื ้นที่ป่ำภำคเหนือลดลงปี ละ 2.15 %
3.2) คุณภำพสิ่งแวดล้ อมเสื่อมโทรม เช่น ดินเสื่อมโทรม มลพิษทำงน ้ำ อุทกภัยและน ้ำท่วม
หมอกควันจำกไฟป่ ำและกำรเผำเศษพืช รวมทังปั
้ ญหำรุนแรงจำก climate change
3.3) ขำดแคลนน ำ้ เพื่ อ กำรเกษตร บริ โ ภคและอุ ป โภค ภำวะขำดแคลนน ำ้ ในฤดูแ ล้ ง
คุณภำพน ้ำต่ำ มีกำรปนเปื อ้ นของสำรเคมีเกษตร ตะกอนดิน และจุลินทรี ย์
3.4) ควำมขัดแย้ งในกำรใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติ ควำมขัดแย้ งระหว่ำงรัฐกับชุมชนเกี่ยวกับ
สิทธิที่ดนิ ควำมขัดแย้ งระหว่ำงชุมชนต้ นน ้ำ กลำงน ้ำ และปลำยน ้ำ
3.5) ระบบเกษตรขำดควำมยั่งยืน เนื่องจำกปริ มำณน ้ำฝนเพิ่มขึ ้น จำนวนวันที่ฝนตกลดลง
เล็กน้ อย อุณหภูมิสงู ขึ ้น และจำนวนวันที่มีอำกำศร้ อนเพิ่มขึ ้น เกิดกำรชะล้ ำงพังทลำยของ
ดิน ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ภำวะเครี ยดจำกควำมร้ อน ผลผลิตตกต่ำ มีกำรใช้
สำรเคมีเกษตรจำนวนมำก ทำให้ สญ
ู เสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
3.6) ภำวะเสี่ยงของกำรตลำด สินค้ ำเกษตรคุณภำพต่ำและขำดควำมสม่ำเสมอ ต้ นทุนกำร
ผลิตสูง เส้ นทำงคมนำคมขนส่งไม่เอื ้ออำนวย พ่อค้ ำคนกลำงรับซื ้อในรำคำต่ำ และรำคำ
ไม่แน่นอน
3.7) กำรลักลอบปลูกฝิ่ น ในบำงพื ้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ตำก และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็ นพื ้นที่
ปลูกฝิ่ นซ ้ำซำก เนื่องจำกมีแรงจูงใจด้ ำนกำรตลำด และรำคำ มีแหล่งทุนและเทคโนโลยี
จำกภำยนอกสนับสนุน
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3.8) ควำมเหลื่ อมล ำ้ ทำงสั งคม กำรขำดโอกำสในกำรประกอบอำชี พ และสร้ ำงรำยได้
นโยบำยรัฐบำลยังไม่ชดั เจนเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและสิทธิควำมเป็ นไทย ทำให้ ขำดโอกำส
เข้ ำถึงเงินทุน ควำมรู้ และบริกำรของรัฐ
3.9) ควำมยำกจน ขำดแคลนที่ดินทำกิน ขำดศักยภำพกำรแข่งขันในตลำด ขำดควำมรู้ และ
ทักษะกำรประกอบอำชีพ และมีคำ่ ใช้ จำ่ ยด้ ำนสุขภำพ ค่ำเล่ำเรี ยนบุตร
3.10) กำรอพยพเข้ ำสู่ เมื อ ง ปั จจั ย ดึ ง ดู ด อั น เกิ ด จำกควำมต้ องกำรควำมมั่ น คงและ
สะดวกสบำยในชีวิต ควำมต้ องกำรเครื่ องอุปโภคบริ โภค เกิดกำรเลียนแบบกำรใช้ ชีวิตใน
เมือง
3.11)โครงสร้ ำงของครอบครั วและชุมชนเริ่ มเปลี่ยนแปลง สังคมของชุมชนชำวเขำเปิ ดสู่
ภำยนอกมำกขึ ้น ทำให้ ล่อแหลมต่อปั ญหำเยำวชน กำรขำดจิตสำนึกกำรแพร่ระบำดของ
ยำเสพติด โรคเอดส์ ฯลฯ และขำดกำรสืบทอดวัฒนธรรม
3.12)นโยบำยพัฒนำอย่ ำงขำดควำมสมดุล กำรพัฒนำชุมชนบนพื ้นที่สูงไม่ครอบคลุมพื ้นที่
เชิ ง ลุ่ม น ำ้ ท ำให้ ข ำดสมดุล ของกำรพัฒ นำชุม ชนที่ อ ยู่ต้ น น ำ้ กลำงน ำ้ และปลำยน ำ้
นโยบำย ข้ อ กฎหมำย และกฎระเบีย บยัง ขำดเอกภำพ และขำดควำมเชื่ อมโยง ไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ และฐำนข้ อมูลพื ้นที่สงู ยังกระจัดกระจำย และขำดกำรนำมำใช้ ประโยชน์อย่ำง
เป็ นรูปธรรม
4) ควำมสำคัญของกำรพัฒนำบนพืน้ ที่สูงต่ อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
พื ้นที่สูงมีข้อได้ เปรี ยบเชิงพืน้ ที่ เช่น สภำพภูมิอำกำศ ซึ่งเอื ้อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเกษตรที่สูง
แหล่งที่มีควำมหลำกหลำยของภูมิทัศน์และทิว ทัศน์ที่สวยงำม โดยเฉพำะแหล่งท่องเที่ยวตำมธรรมชำติ
และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้ องถิ่นที่เป็ นทุนทำงสังคม จำกกำรพัฒนำพื ้นที่สงู ที่
ผ่ำนมำเป็ นกำรเน้ นกำรช่วยเหลือตัวชำวเขำและชุมชนบนพืน้ ที่สูงที่เกิดประโยชน์โดยตรงกับตัวชำวเขำ
และกำรพัฒนำดังกล่ำวยังมีควำมสำคัญและส่งผลกระทบต่อภำพรวมของประเทศในมิติอื่นๆ เหมือนดังที่
แนวพระรำชดำริ ของสมเด็จพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หวั ทรงเป็ นผู้บุกเบิกในกำรแก้ ปัญหำบนที่สงู ที่มี
แนวพระรำชดำริถึงควำมจำเป็ นที่ต้องพัฒนำชุมชนบนที่สงู ควบคูไ่ ปกับกำรพัฒนำระบบนิเวศ โดยที่ไม่ทรง
ละเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ,
2531) ดังนันจะเห็
้
นว่ำจะเห็นว่ำกำรพัฒนำพื ้นที่สงู มีควำมสำคัญและมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงของต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมของประเทศ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
4.1) ควำมสำคัญต่ อกำรรักษำควำมมั่นคงและภำพลักษณ์ ของประเทศ ในแง่ด้ำนกำรเมือง
และควำมมัน่ คงของประเทศ เนื่องจำกพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่อยู่บริ เวณใกล้ ชำยแดน ทำให้ มีควำมล่อแหลม
และง่ำยต่อกำรแทรกซึมยุยงผลักดันจำกกลุ่มชนทังภำยในและภำยในประเทศ
้
ให้ ชำวเขำทำผิดกฎหมำย
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ทังด้
้ ำนกำรปลูกฝิ่ น กำรเป็ นแหล่งพักและกำรลักลอบขนยำเสพติด ตลอดจนกำรกระทำที่เป็ นอันตรำย
อย่ำงมำกสำหรับประเทศ ส่งผลกระทบต่อควำมมัน่ คงของประเทศ ทังในระยะสั
้
นและระยะยำว
้
และด้ ำน
กำรแก้ ไ ขปั ญหำยำเสพติด จำกกำรดำเนินงำนตำมแนวพระรำชดำริ และนโยบำยต่ำงๆ ของภำครัฐ ที่
ส่งเสริมให้ ชำวเขำปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนกำรทำไร่เลื่อนลอย และทดแทนกำรปลูกฝิ่ น ทำให้ ประเทศไทย
ใช้ เวลำ 40 ปี ประสบควำมสำเร็ จในกำรลดพืน้ ที่กำรปลูกฝิ่ น ทำให้ หลำยประเทศสนใจและขอควำม
ร่วมมือและช่วยเหลือจำกไทยเพื่อกำรแก้ ไขปั ญหำกำรปลูกพืชเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง
4.2) ควำมสำคัญต่ อควำมหลำกหลำยและทรั พยำกรชีวภำพของประเทศ ซึ่งเป็ นแหล่ง
อำหำร สมุนไพร และยำ พืชพรรณ สัตว์ป่ำ เป็ นแหล่งกักเก็บน ้ำ ตลอดจนเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ
ซึ่งต่อไปจะเป็ นแหล่งสำคัญต่อกำรสร้ ำงควำมมั่นคงด้ ำนอำหำร ที่เป็ นแหล่ง อำหำรชุมชน เป็ นแหล่ง
carbon credit เป็ นแหล่งที่มำของพลังงำนทดแทนต่ำงๆ เช่น พลังงำนน ้ำ พลังงำนเชื ้อเพลิง พลังงำนลม
เป็ นต้ น รวมทังกำรรั
้
กษำควำมสมดุลของระบบนิเวศน์ให้ มีควำมสมดุล เสถียรภำพและยัง่ ยืนของประเทศ
4.3) ควำมสำคัญต่ อกำรฟื ้ นฟูและอนุ รักษ์ ป่ำไม้ ซึ่งเป็ นแหล่งต้ นน ้ำลำธำร กำรฟื น้ ฟูและ
อนุรักษ์ ป่ำไม้ บนพื ้นที่สงู มีกำรนำแนวพระรำชดำริ มำเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน ทังด้
้ ำนป้องกันรักษำ
ป่ ำธรรมชำติที่ยงั สมบูรณ์อยู่ ให้ เป็ นแหล่งต้ นน ้ำลำธำร และฟื น้ ฟูสภำพป่ ำที่ถกู ทำลำยจนเสื่อมโทรม ให้ คืน
สู่สภำพป่ ำที่สมบูรณ์ดงั เดิม เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็ นอยู่ของรำษฎรในพื ้นที่ ให้ “คนอยู่กบั ป่ ำได้
อย่ำงเกื ้อกูล” เช่น กำรปลูกป่ ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง กำรปลูกป่ ำทดแทนตำมไหล่เขำและโครงกำร
ปลูกป่ ำเศรษฐกิจ และป่ ำใช้ สอยเพื่อเพิ่มควำมชุ่มชื ้นและป้องกันไฟป่ ำ ในรูปแบบต่ำงๆ ได้ แก่ กำรสร้ ำงป่ ำ
เปี ยก กำรปลูกป่ ำต้ นน ้ำ ฝำยชะลอควำมชุม่ ชื ้น เป็ นต้ น จำกกำรดำเนินงำนฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ป่ำไม้ บนพื ้นที่
สูง ส่วนใหญ่ที่เห็นผลเป็ นรูปธรรมชัดเจนยังจำกัด อยู่เฉพำะในพื ้นที่โครงกำรพระรำชดำริ และแม้ จะมีกำร
สนับสนุนให้ ชุมชนบนพื ้นที่สงู มีที่ตงชุ
ั ้ มชนเป็ นหลักเป็ นแหล่งถำวรดังเช่นนโยบำยกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ ซึ่ง
เป็ นแนวทำงหนึง่ ที่จะพยำยำมป้องกันและลดกำรบุกรุกทำลำยป่ ำต้ นน ้ำลำธำร แต่พื ้นที่ป่ำไม้ ของประเทศ
ไทยยังลดลงเป็ นลำดับ จะเห็นได้ จำกในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื ้นที่ป่ำไม้ ร้ อยละ 53.33 และปี พ.ศ.
2547 พื ้นที่ป่ำไม้ ลดลงเหลือเพียงร้ อยละ 32.66 (กรมป่ ำไม้ , 2551)
4.4) ควำมสำคัญต่ อกำรลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมของชุมชนบนพืน้ ที่สูงและชุมชนบน
พืน้ รำบ ในแง่ ข องความเสื ่อมโทรมของทรัพ ยากรดิ น น้ าและมลพิ ษอื ่นๆจากกิ จ กรรมบนพื ้นที ่สู ง เช่น
คุณภำพดิน คุณภำพน ้ำที่ส่งผลถึงคุณภำพน ้ำในพื ้นที่รำบ กำรพัฒนำพื ้นที่สงู ที่ผ่ำนมำได้ มีกำรดำเนินงำน
ตำมแนวพระรำชดำริ และกำรพัฒนำภำยใต้ งำนปกติของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องมำใช้ ยกตัวอย่ำง มูลนิธิ
โครงกำรหลวง ศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำห้ วยฮ่องไคร้ กรมพัฒนำที่ดิน สถำบันวิจยั และพัฒนำพื ้นที่สงู ที่ม่งุ
ส่งเสริมกำรปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม เกษตรอินทรี ย์ ไม่ใช้ สำรเคมีบนพื ้นที่สู ง กำรสร้ ำงมูลค่ำให้ กบั
ผลผลิต รวมทังกำรปรั
้
บปรุงควำมอุดมสมบูรณ์ของดินที่มีสภำพเสื่อมโทรมบนพื ้นที่สงู ซึ่งเป็ นหัวใจสำคัญ
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ของกำรพัฒนำเกษตรที่สงู ซึ่งผลกระทบจำกกำรพัฒนำดังกล่ำวนี ้ ล้ วนมีควำมสำคัญต่อชุมชนบนพื ้นที่สูง
และชุมชนพืน้ รำบ เพื่อลดปั ญหำและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับชุมชนบนพืน้ ที่สูง และชุมชนบนพืน้ รำบ
รวมทัง้ กำรสร้ ำงโอกำสด้ ำนกำรผลิ ตของชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง ให้ สอดคล้ องกระแสควำมต้ องกำรผลผลิ ต
กำรเกษตรที่ปลอดสำรเคมีของผู้บริโภคภำยในประเทศและต่ำงประเทศที่มีแนวโน้ มเพิ่มมำกขึ ้น
4.5) ควำมส ำคั ญ ต่ อ กำรลดปั ญหำด้ ำ นสั ง คมที่ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำกกำรเคลื่ อ นย้ ำ ย
แรงงำน จะเห็นได้ จำกกำรให้ ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรจัดระเบียบกำรปกครองและรักษำควำมมัน่ คง
ปลอดภัยในพื ้นที่โครงกำร โดยกำรจัดตังถิ
้ ่นฐำนถำวรที่ถกู ต้ องตำมกฎหมำยให้ แก่ชมุ ชนในพื ้นที่ รวมทัง้
กำรป้องกันและสกัดกันกำรอพยพเคลื
้
่อนย้ ำยถิ่น เนื่องจำกปั จจุบนั มีกำรเคลื่อนย้ ำยแรงงำนจำกพื ้นที่สงู สู่
ชุมชนเมืองทังเข้
้ ำมำทำงำนและศึกษำต่อ เนื่องจำกปั จจัยสำคัญคือ ควำมยำกจนของครอบครัว ในเมืองมี
อำชีพที่หลำกหลำย และกำรขำดแคลนที่ดินทำกิน ทำให้ ชมุ ชนชำวเขำเปิ ดสู่สงั คมภำยนอกมำกขึ ้น ซึ่งมี
ควำมเสี่ยงกับปั ญหำต่ำงๆ ทังปั
้ ญหำเยำวชน กำรขำดจิตสำนึกต่อสังคม กำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
โรคเอดส์ ที่อำจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่เกี่ยวข้ อง โดยสร้ ำงโอกำสในกำรปรับปรุ งรำยได้ และควำมเป็ นอยู่
ให้ มำกที่สุด พัฒนำรู ปแบบกำรเกษตรและส่งเสริ มกิจกรรมต่อเนื่องจำกกำรเกษตร และส่งเสริ มกำรเพิ่ม
รำยได้ ไม่ใช่ภำคเกษตร เช่นกำรท่องเที่ยวร่วมกับวัฒนธรรม อำชีพหัตถกรมและงำนฝี มือต่ำงๆ และกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตด้ ำนกำรศึกษำและสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นมำกขึ ้นในพื ้นที่ชมุ ชนบนพื ้นที่สงู
4.6) ควำมสำคัญต่ อพัฒนำทรั พยำกรมนุษย์ เนื่องจำกทรัพยำกรมนุษย์เป็ นหัวใจที่สำคัญ
เป็ นทุนที่จะใช้ ฐำนทุนอื่นๆ ให้ เกิดประโยชน์และร่ วมกันรักษำไว้ ในที่นี ้หมำยถึงควำมเข้ มแข็งของชุมชน
เนื่องจำกกำรที่ชมุ ชนเข็มแข็ง คนในชุมชนได้ รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมรอบรู้เท่ำทันและสำมำรถ
ปรับตัวได้ อย่ำงค่อยเป็ นค่อยไป มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ได้ รับสวัสดิกำรอย่ำงทัว่ ถึง และมีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดี
ขึ ้น
กำรพัฒนำที่ผ่ำนมำได้ ให้ ควำมสำคัญ ทัง้ ด้ ำนสถำนภำพของบุคคล สุขภำพ กำรโภชนำกำร
กำรศึกษำ ควำมรู้ ควำมชำนำญในกำรประกอบอำชีพ สถำนภำพทำงสังคม และกำรเข้ ำถึงแหล่งทุนและ
สวัสดิกำรจำกภำครัฐ
4.7) ควำมสำคัญเป็ นด้ ำนแหล่ งเรี ยนรู้ และต้ นแบบของกำรพัฒนำพืน้ ที่สูง ดังเช่น ศูนย์
พัฒนำโครงกำรหลวง เป็ นต้ นแบบของกำรพัฒนำพื ้นที่สูงที่บรู ณำกำรควำมรู้ใหม่กบั ภูมิปัญญำของชุมชน
ท้ องถิ่น ศูนย์กำรศึกษำพัฒนำห้ วยฮ่องไคร้ อนั เนื่องมำจำกพระรำชดำริ เป็ นศูนย์กลำงในกำรศึกษำ ทดลอง
วิจยั และพัฒนำพื ้นที่ให้ เป็ นแหล่งต้ นน ้ำลำธำร ซึง่ เป็ นแบบจำลองของพื ้นที่ที่มีกำรพัฒนำแบบผสมผสำน
ทุกสำขำในลักษณะสหวิทยำกำร ศูนย์บริกำรและพัฒนำที่สงู ปำงตองตำมพระรำชดำริ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้บน
พื ้นที่สงู ตำมแนวพระรำชดำริ เช่น ด้ ำนกำรปลูกเลี ้ยงกล้ วยไม้ ท้องถิ่นและเฟิ ร์ น ด้ ำนกำรเพำะเลี ้ยงและ
ขยำยพันธุ์สตั ว์ป่ำ ด้ ำนกำรเพำะเลี ้ยงและขยำยพันธุ์สตั ว์ป่ำ ด้ ำนกำรจัดระบบธนำคำรอำหำรในพื ้นที่ป่ำ
ชุมชน เป็ นต้ น นอกจำกมีด้ำนแหล่งเรี ยนรู้ และต้ นแบบกำรพัฒนำพื ้นที่สงู ที่เป็ นกำรบูรณำกำรระหว่ำง
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หน่วยงำนที่น้อมองค์ควำมรู้ และบทเรี ยนตำมแนวพระรำชดำริ เช่น โครงกำรขยำยผลกำรหลวง โครงกำร
“รักษ์ น ้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ตลอดจนกำรจัดกำรควำมรู้และกระบวนกำรเรี ยนรู้บนพื ้นที่สงู กับชุมชน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ ำงกระบวนกำรเรี ยนรู้ จำกฐำนองค์ควำมรู้ จำกโครงกำรหลวงและนำไปสู่
กำรปฏิบตั ิ ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนบนพื ้นที่สงู ทังในด้
้ ำนอำชีพ ระบบนิเวศ และกำรส่งเสริ ม
ด้ ำนวัฒนธรรมและกำรพัฒนำชุมชน
4.8) ควำมสำคัญต่ อกำรเพิ่มผลผลิตเกษตร ทังในด้
้ ำนงำนวิจยั และกำรพัฒนำ เพื่อกำรเพิ่ม
ประสิทธิ ภำพกำรผลิตและปรับปรุ งมำตรฐำนในกำรผลิตเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำร
ส่งเสริ มและถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เหมำะสมให้ มำกขึ ้น เพื่อให้ เกษตรกรมีควำมรู้ควำมชำนำญ พัฒนำกำร
ผลิตที่มีคณ
ุ ภำพและสำมำรถลดต้ นทุนกำรผลิต
4.9) ควำมสำคัญต่ อกำรรักษำวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เนื่องจำกเป็ นทุนทำงสังคมที่สำคัญ ของ
พื ้นที่สงู ซึง่ กำรพัฒนำที่ผำ่ นมำได้ ให้ ควำมสำคัญด้ ำนนี ้มำก เช่น โครงกำรหลวงมีกำรฟื น้ ฟูและส่งเสริ มงำน
หัตถกรรมท้ องถิ่นของชำวเขำ เพื่ออนุรักษ์ ภูมิปัญญำท้ องถิ่นและกำรพัฒนำต่อยอดให้ สำมำรถมีรำยได้
เสริ มแก่ครอบครัวชำวเขำ โดยในปี พ.ศ. 2549 สมำชิ กมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยหัตถกรรม จำนวน
599,049 บำท โครงกำรดอยตุงได้ ส่งเสริ มชุมชนให้ เกิดควำมรักและควำมภูมิใจในถิ่นฐำนบ้ ำนเกิดและ
วัฒนธรรมของตนด้ วย
5) กำรเปลี่ยนแปลงบริบทโลก ภูมิภำค ทิศทำงของประเทศที่จะส่ งผลกระทบต่ อพืน้ ที่สูง
กำรเปลี่ยนแปลงบริบทโลกในอนำคตที่มีผลต่ อกำรพัฒนำพืน้ ที่สูง แบ่งเป็ น
ปั จจัยภำยใน ได้ แก่ ภำวะโลกร้ อนและกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศของโลก ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อควำมหลำกหลำยทำงชี วภำพ กำรขำดแคลนน ำ้ และขำดควำมมั่นคงด้ ำ นอำหำร ภำวะสัง คมของ
ผู้สงู อำยุ และกำรไหลออกของแรงงำนเยำวชนจำกภำคเกษตร และกำรเคลื่อนย้ ำยของคนพื ้นรำบสู่พื ้นที่สงู
และ ภำวกำรณ์ขำดแคลนพลังงำน และควำมต้ องกำรพื ้นที่เพื่อผลิตพืชพลังงำน
ปั จจัยภำยนอก ได้ แก่ กำรเคลื่อนย้ ำยอย่ำงเสรี ของทุน กำรค้ ำ และบริ กำร รวมถึงกำรเคลื่อนย้ ำย
ของคนอย่ำงเสรี ภำยใต้ กรอบควำมร่ วมมือทำงเศรษฐกิจของภูมิภำคและของโลก กำรแข่งขันในระบบ
ตลำดนำนำชำติ และกำรกีดกันทำงกำรค้ ำ กำรเปลี่ยนแปลงศูนย์กลำงอำนำจของโลกเข้ ำสู่ยคุ อำนำจและ
กำรเมืองของทวีปเอเชีย และกำรพัฒนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และแก่งแย่งพลังงำน
5.1) กำรเปลี่ยนแปลงบริ บทโลก ภูมิภำค ทิศทำงของประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อพื ้นที่สงู มีทงั ้
ผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบดังนี ้
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ผลกระทบเชิงบวกต่ อพืน้ ที่สูง ส่วนใหญ่ชมุ ชนสำมำรถใช้ ข้อได้ เปรี ยบด้ ำนควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพและควำมหลำกหลำยเชิงวัฒนธรรมในกำรสร้ ำงมูลเพิ่มให้ สินค้ ำและบริ กำร ( ร้ อยละ 85.71)
รองลงมำ โอกำสในกำรสร้ ำงงำนและรำยได้ เพิ่มขึ ้น (ร้ อยละ 79.76) กำรเคลื่อนย้ ำยแรงงำนจำกพื น้ ที่สงู สู่
ชุม ชนเมื องสำมำรถสร้ ำงรำยได้ สู่ชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง (ร้ อยละ 58.33 ) กำรแลกเปลี่ ยนวัฒ นธรรมและ
เทคโนโลยี ถ่ำยทอดภูมิปัญญำ และกำรติดต่อสื่อสำรเพิ่มขึ ้น และคนบนพื ้นที่สงู ได้ รับกำรศึกษำเพิ่มขึ ้น
และมีสขุ อนำมัยดีขึ ้น ร้ อยละ 5.95 เป็ นต้ น
ผลกระทบเชิ งลบต่ อ พื น้ ที่ สูง ควำมขัด แย้ ง ของกำรใช้ ทรั พ ยำกรเพื่ อสร้ ำงโอกำสจำกกำร
เปลี่ยนแปลงบริ บทของโลก (ร้ อยละ 91.67) เช่น กำรบุกรุ กป่ ำเพื่อขยำยพื ้นที่ทำกิน กำรใช้ น ้ำ เป็ นต้ น
รองลงมำ ต้ นทุนกำรผลิตและต้ นทุนค่ำขนส่งสูงขึ ้น(ปั จจัยกำรผลิตและรำคำน ้ำมัน) และเสี่ยงต่อภำวะขำด
แคลนพลังงำนในอนำคต (ร้ อยละ 75 ) กำรเคลื่อนย้ ำยแรงงำนจำกพื ้นที่สงู สู่ชุมชนเมืองมีผลกระทบด้ ำน
ขำดแคลนแรงงำนในชุมชน (ร้ อยละ 69.05) กำรผลิตพืชผักอำจได้ รับผลกระทบจำกกำรเปิ ดกำรค้ ำเสรี
(FTA) ร้ อยละ 64.29 และกำรเคลื่อนย้ ำยแรงงำนต่ำงด้ ำวสูพ่ ื ้นที่สงู ร้ อยละ 63.10 เป็ นต้ น
5.2) กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะโลกร้ อนจะส่งผลกระทบต่อพื ้นที่สูงเป้ำหมำย ในช่วง 10 ปี ข้ ำงหน้ ำ
มีผลกระทบเชิงลบมำกกว่ำเชิงบวก ดังนี ้
ผ ล ก ร ะ ท บ เ ชิ ง บ ว ก ต่ อ พื ้น ที่ สู ง ส่ ว น ใ ห ญ่ ชุ ม ช น บ น พื น้ ที่ สู ง จ ะ มี ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมเพิ่มมำกขึ ้น โดยชำวบ้ ำนหวงแหนทรัพยำกรเพิ่มขึ ้นและหันมำสนใจ
สิ่งแวดล้ อมมำกขึ ้น มีโอกำสในกำรที่จะเป็ นแหล่งผลิตน ้ำ อำหำร (ร้ อยละ 11.90) รองลงมำ มีโอกำสใน
กำรสร้ ำงรำยได้ เช่น เป็ นแหล่ง carbon sink แหล่งพลังงำน กำรสร้ ำงบ้ ำนดินบนพื ้นที่สงู แหล่งท่องเที่ยว
(ร้ อยละ7.14 ) กำรปรับปรุงพันธุ์พืชบำงชนิดทำได้ ง่ำยขึ ้น พืชบำงชนิดเติบโตได้ ดี เช่น ข้ ำวหรื อพืชบำงชนิด
ที่ต้องกำรแสงแดด ในกำรเจริญเติบโตทำให้ มีผลผลิตมำกขึ ้น (ร้ อยละ 5.95)
ผลกระทบเชิงลบต่ อพืน้ ที่สูง ส่วนใหญ่ ระบบนิเวศน์เสียสมดุล เช่น ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพลดลง สัตว์ป่ำลดลง ฯลฯ (ร้ อยละ 86.90) รองลงมำ ขำดแคลนน ้ำและผลกระทบต่อระบบกำรผลิต
พืช เช่น พืชเมืองหนำวได้ รับผลกระทบ พื ้นที่เพำะปลูกลดลง (ร้ อยละ 85.71) ภัยแล้ ง ( ร้ อยละ 80.95)
น ้ำท่วม ดินโคลนถล่ม (ร้ อยละ 79.76) และภำวะขำดแคลนอำหำร (ร้ อยละ 71.43 )เป็ นต้ น
6) วิ เ ครำะห์ เ ปรี ย บเที ย บภำพกำรพั ฒ นำพื น้ ที่ สู ง ในระยะที่ ผ่ ำนมำรวมทั ง้ แนวทำง
ดำเนินกำรให้ ประสบควำมสำเร็จในระยะต่ อไป
สถำนกำรณ์กำรพัฒนำพื ้นที่สูงระยะที่ผ่ำนมำ มีสำระสำคัญภำพรวมดังนี ้ กำรพัฒนำพื ้นที่สงู ที่
ผ่ำนมำ มีสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องมำกกว่ำ 90 หน่วยงำน กำรพัฒนำยังขำดควำมสมดุล ขำด
ทิศทำง ขำดเอกภำพ นโยบำยไม่ตอ่ เนื่อง ชุมชนยังขำดควำมรู้อย่ำงเป็ นระบบ พึ่งพำตนเองได้ น้อย กำรบุก
รุกพื ้นที่ป่ำอย่ำงต่อเนื่อง และขำดกำรพัฒนำพื ้นที่ในเชิงลุม่ น ้ำ อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำพื ้นที่สงู ที่ผ่ำนมำมี
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องค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์จำกงำนวิจยั และพัฒนำพื ้นที่ สงู ตำมแนวพระรำชดำริ และของโครงกำรต่ำงๆ
และมีกำรจัดทำแผนแม่บทและนโยบำยกำรพัฒนำพื ้นที่สงู ผลกำรพัฒนำพื ้นที่สงู ที่ผ่ำนมำด้ ำนเศรษฐกิจ
เกษตรกรยังมีฐำนะยำกจน มีควำมเหลื่อมล ้ำด้ ำนสังคม ระบบเกษตรขำดควำมยัง่ ยืน เน้ นกำรปลูกพืช
เชิงเดี่ยวมำกขึ ้น และกระแสกำรไหลบ่ำควำมเจริ ญภำยนอก ด้ ำนโครงสร้ ำงพื ้นฐำน กำรพัฒนำปั จจัย
โครงสร้ ำงพื ้นที่ดีขึ ้น แต่สว่ นใหญ่ยงั อยูห่ ำ่ งไกลทุรกันดำร และได้ รับกำรพัฒนำแหล่งน ้ำ แต่ยงั ขำดแคลนอยู่
ด้ ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม กำรใช้ สำรเคมีอย่ำงเข้ มข้ น กำรบุกรุกพื ้นที่ต้นน ้ำ ชุมชนยังขำด
ควำมรู้ควำมเข้ ำใจในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร และขำดควำมตระหนักและเห็นควำมสำคัญ ด้ ำนสังคม
และวัฒนธรรม เข้ ำถึงกำรบริ หำรจัดภำครัฐระดับหนึ่ง มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมชนเผ่ำ โครงสร้ ำงด้ ำน
สังคมเริ่มอ่อนแอ และผลกระทบจำกกำรพัฒนำอื่นๆที่ตำมมำ
กำรพัฒนำพืน้ ที่สูงในระยะต่อไป ภำยใต้ เงื่ อนไขใหม่ ทัง้ ด้ ำนบริ บทของโลกและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป กำรเปลี่ยนแปลงด้ ำนเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อพื ้นที่สูง เช่น ข้ อตกลงเขตกำรค้ ำเสรี
กรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภำคลุม่ น ้ำโขง ภำวะโลกร้ อนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
แนวโน้ มกำรเพิ่มขึ ้นของผู้สงู อำยุ และกำรอพยพของแรงงำนต่ำงด้ ำว ทำให้ ต้องมีกำรปรับตัวของชุมชนให้
สอดรับกับบริ บทกำรเปลี่ ยนแปลงดังนี ้ ด้ ำนเศรษฐกิ จ พัฒนำอำชีพ และรำยได้ ตำมแนวปรัช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำร และสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มจำกฐำนควำมรู้ และนวัตกรรม ด้ ำน
โครงสร้ ำงพื ้นฐำน กำรพัฒนำปั จจัยโครงสร้ ำงพื ้นฐำนตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม และกำรพัฒนำแหล่ง
น ้ำโดยกระบวนกำรมีสว่ นร่วม ด้ ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม กำรกำหนดเขตกำรใช้ ที่ดินอย่ำง
ชัดเจนและมีสว่ นร่วม กำรอนุรักษ์ฟืน้ ฟูและใช้ ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่อง กำรสร้ ำงรำยได้ จำกทรัพยำกรฯ และ
กำรสร้ ำงควำมตระหนักให้ กบั ชุมชน ด้ ำนสังคมและวัฒนธรรม กระจำยและกำรเข้ ำถึงกำรบริ หำรจัดกำร
ของภำครัฐ สร้ ำงภำคีเครื อข่ำย สังคมแห่งกำรเรี ยนรู้ และพัฒนำคุณภำพคนให้ ร้ ูเท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
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7) วิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน ข้ อจำกัดและโอกำส
จุดแข็ง
•

•
•
•

หลำกหลำยทำงวัฒ นธรรมชนเผ่ ำ และควำม
หลำกหลำยทำงชี ว ภำพ รวมทัง้ เป็ นแหล่ง ที่ มี
ควำมหลำกหลำยของภูมิ ทัศ น์ แ ละทิ ว ทัศ น์ ที่
สวยงำม
สภำพภูมิอำกำศและภูมิประเทศ ที่เอื ้อประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำเกษตรกรที่สงู
มีกำรฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยำกรบำงส่วน
มีระบบเครื อญำติและกำรรวมกลุม่ ของชุมชน

โอกำส
• องค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์ จำกงำนวิจัยและ
พัฒ นำพื น้ ที่ สูง ตำมแนวพระรำชด ำริ แ ละของ
โครงกำรต่ำงๆ
• มีกำรจัดทำแผนแม่บทและนโยบำยกำรพัฒนำ
พื ้นที่สงู
• กระแสกำรอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
• แนวโน้ มค่ำแรงงำนที่สงู ขึ ้น

จุดอ่ อน
• ระบบเกษตรยังขำดควำมยัง่ ยืน
• ขำดแคลนแหล่งน ้ำเพื่อกำรเกษตร บริ โภคและ
อุปโภค
• ขำดควำมชัดเจนในกำรใช้ ประโยชน์ที่ดิน และ
พื ้นที่มีจำกัด
• ชุม ชนยัง ขำดควำมรู้ อย่ำ งเป็ นระบบ พึ่ง พำ
ตนเองได้ น้อย
• มีกำรเคลือ่ นย้ ำยแรงงำนสูง
• รู ปแบบกำรพัฒนำและบริ หำรจัด กำรบนพื ้นที่
สูง ส่ว นใหญ่ ยัง ขำดกำรบูร ณำกำรระหว่ำ ง
หน่วยงำน และกำรพัฒนำในเชิงลุม่ น ้ำ
ข้ อจำกัด
• กำรตังชุ
้ มชนและบ้ ำนเรื อนของประชำกรบนที่
สูงอยูก่ ระจัดกระจำยในภูเขำและทุรกันดำร
• นโยบำยหรื อ ข้ อ กฎหมำยที่จ ะรองรั บ ในกำร
กำหนดเขตที่ดิน ป่ ำไม้ และที่ทำกิน ยังมีควำม
ขัดแย้ งและมีปัญหำในทำงปฏิบตั ิ
• ภำวะโลกร้ อนที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมผัน แปรของ
ภูมิอำกำศที่รุนแรงมำกขึ ้น
• กระแสทุนนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก และ
เงื่อนไขจำกข้ อตกลงทำงกำรค้ ำและกำรเปิ ด
เสรี ของระบบกำรค้ ำโลก
• วิกฤติทำงด้ ำนพลังงำน

8) ทิศทำงกำรพัฒนำพืน้ ที่สูง
ก ำหนดทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำพื น้ ที่ สู ง ครั ง้ นี ้ ได้ ค ำนึ ง ถึ ง กำรพั ฒ นำภำยใต้ ข้ อจ ำกั ด ของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมที่มีแนวโน้ มลดลง และเสื่อมโทรม ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้ อมที่มีอยู่บนพื ้นที่สูง กำรพิจำรณำถึงควำมแตกต่ำงบริ บทของพืน้ ที่ วัฒนธรรมชนเผ่ำ และกำร
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ดำเนินงำนของหน่วยงำน ตลอดจนกำรพิจำรณำถึงข้ อจำกัดด้ ำนนโยบำยที่มีผลต่อกำรดำเนินงำนบนพื ้นที่
สูง และประเด็นต่ำงๆ ดังนี ้
8.1) กำรพัฒนำชุมชนบนพื ้นที่สงู บนฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์เพื่อให้ มีภมู ิค้ มุ กัน และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงภำวกำรณ์ตำ่ งๆ และเกิด
กำรพึง่ พำตนเองทังในระดั
้
บครัวเรื อน และระดับชุมชน
8.2) กำรพัฒ นำชุ ม ชนบนพื น้ ที่ สู ง บนฐำนควำมได้ เ ปรี ย บของกำรเป็ นแหล่ ง ควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรมชนเผ่ำและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยให้ ควำมสำคัญ
กับทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม ทุนสังคม ทุนทำงวัฒนธรรม มำใช้ ประโยชน์
อย่ำงบูรณำกำรและเกื ้อกูลกัน
8.3) กำรพัฒ นำชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง โดยปรั บ ใช้ อ งค์ ค วำมรู้ ตำมแนวพระรำชด ำริ แ ละ
ประสบกำรณ์จำกงำนวิจยั และพัฒนำพื ้นที่สงู ของโครงกำรต่ำงๆ โดยส่งเสริ มอำชีพ ควบคู่
กับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และกำรฟื น้ ฟูอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม เป็ น
ต้ น
8.4) กำรพั ฒ นำชุ ม ชนบนพื น้ ที่ สู ง ในเชิ ง ระบบทั ง้ มิ ติ ด้ ำนเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อกำรกระจำยผลประโยชน์อย่ำงเป็ นธรรม
8.5) กำรพัฒนำชุมชนบนพื ้นที่สงู โดยกระบวนกำรมีสว่ นร่วม เชื่อมโยงทุกภำคส่วน
จำกประเด็นดังกล่ำวข้ ำงต้ น สรุปเป็ นทิศทำงกำรพัฒนำพื ้นที่สงู ดังนี ้
(1) กำรพัฒนำเศรษฐกิจครัวเรื อนบนฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) กำรพัฒนำเศรษฐกิจครัวเรื อนบนฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำ
ท้ องถิ่น
(3) กำรพัฒนำสังคมและศักยภำพของชุมชนให้ เข้ มแข็งตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
(4) กำรอนุรักษ์ และฟื ้นฟูทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม เช่น กำรเสริ มสร้ ำง
กระบวนกำรมี ส่วนร่ วมของชุ มชนเพื่ ออนุรั กษ์ และฟื ้นฟูทรั พยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้ อมอย่ำงยัง่ ยืน และกำรพัฒนำนโยบำยของภำครัฐเพื่ออนุรักษ์ และฟื น้ ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมอย่ำงยัง่ ยืน
(5) กำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน และชุมชน เช่น กำรบูรณำกำรเกี่ยวกับวำง
แผนกำรใช้ ที่ดนิ วำงแผนกำรใช้ ทรัพยำกรน ้ำ และวำงแผนกำรใช้ ทรัพยำกรป่ ำไม้
(6) กำรบริหำรจัดกำรและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
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9) ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ และอนุรักษ์ ทรั พยำกรธรรมชำติบนพืน้ ที่สูงระยะ10 ปี (พ.ศ.2553-2562)
กำรจัด ท ำยุ ท ธศำสตร์ ค รั ง้ นี ้ ได้ เ น้ นควำมส ำคัญ ของกำรพัฒ นำคนและชุ ม ชนให้ มี คุณ ภำพโดย
กระบวนกำรเรี ยนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นฐำนทรัพยำกร ที่สำคัญของพื ้นที่สูง ให้ เป็ นกลไกเพื่อสร้ ำงชุมชนให้ มี
ควำมเข้ มแข็ง พึ่งพำตนเองได้ มีควำมรอบรู้ เท่ำทันและสำมำรถปรับตัวได้ อย่ำงค่อยเป็ นค่อยไป เพื่อกำร
บริหำรจัดกำรด้ ำนเศรษฐกิจและทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดควำมสมดุล
9.1) แนวคิด กำรจั ด ยุทธศำสตร์ เน้ นควำมสอดคล้ องกับแนวพระรำชดำริ นโยบำย และ
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำที่เกี่ยวข้ อง และมีทิศทำงกำรพัฒนำในระยะ 10 ปี ข้ ำงหน้ ำ ประกอบด้ วย
(1) ทิศทำงของกำรพัฒนำ เน้ นควำมสอดคล้ องกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ นโยบำยของ
รัฐบำล แผนพัฒนำฯฉบับที่ 10 วิสยั ทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2570 และยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำที่
เกี่ยวข้ องของหน่วยงำน และยุทธศำสตร์ กลุ่มจังหวัด เน้ นกำรพัฒนำเชิงลุ่มน ้ำ และสร้ ำงโอกำส
กำรพัฒนำภำยใต้ บริ บทโลกใหม่ และสอดรับกับศักยภำพและภูมิสังคมของนิเวศน์เกษตรบน
พื ้นที่สงู
(2) แนวทำงกำรพัฒนำ ยึดแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เน้ นสร้ ำงควำมสมดุล ภูมิค้ มุ กัน
และกำรพึง่ พำตนเอง มุง่ พัฒนำคน สังคม เศรษฐกิจทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมบนพื ้นที่
สูงให้ เกิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมพอเพียงและกำรแข่งขัน เป็ นกำรพัฒนำแบบค่อยเป็ นค่อยไป
และตำมศักยภำพบนพื ้นฐำนกำรมีสว่ นร่วมของทุกภำคส่วน
(3) เป้ำหมำยกำรพัฒนำ ได้ แก่ (3.1) ให้ คนอยู่อำศัยร่วมกับป่ ำไม้ ได้ อย่ำงยัง่ ยืน ดำเนินชีวิตปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีอำชีพ และรำยได้ เพียงพอบนฐำนทรัพยำกร และพึ่งพิงปั จจัยกำรผลิต
จำกภำยในชุมชน (3.2) ชุมชนบนพืน้ ที่สูงมีควำมเข้ มแข็ง พึ่งพำตนเองได้ และมีภูมิค้ มุ กันต่อ
กระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลก (3.3) มีกำรอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และใช้ ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติบน
พื ้นที่สงู อย่ำงต่อเนื่อง และยัง่ ยืน
9.2) กรอบยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำพืน้ ที่สูงอย่ ำงยั่งยืน
เพื่ อ เชื่ อ มโยงกลไกที่ ส ำคัญ และผลัก ดัน ยุท ธศำสตร์ ไ ปสู่ ก ำรพัฒ นำพื น้ ที่ สู ง ที่ มี เ อกภำพ
มีทิศทำงกำรกำรพัฒนำและกำรปฏิบตั อิ ย่ำงเป็ นรูปธรรม สอดคล้ องกับภำรกิจของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง โดย
กระบวนกำรมีส่วนร่ วมของชุมชน จึงได้ กำหนดกรอบยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำพื ้นที่สูงอย่ำงยั่งยืน ที่มีควำม
สมดุ ล ในกำรสร้ ำงรำยได้ ของชุ ม ชน กำรพั ฒ นำควำมมั่ น คงทำงสั ง คม และกำรอนุ รั ก ษ์ ฟื ้ น ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้ อม ประกอบด้ วย กลยุทธ์ 3 ด้ ำน ได้ แก่ (1) กลยุทธ์กำรสร้ ำงรำยได้ เน้ น
กำรเรี ยนรู้ จำกโครงกำรหลวง ฟื น้ ฟูพืชท้ องถิ่น สร้ ำงแหล่งอำหำรชุมชน (Food Bank) และพัฒนำศักยภำพ
ตลำดชุมชน (2) กลยุทธ์พฒ
ั นำควำมมัน่ คงทำงสังคม เป็ นกำรน้ อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับ
ใช้ กำรใช้ แ ผนชุม ชน เน้ น สัง คมและวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และเครื อ ข่ำ ยกำรเรี ย นรู้ (3) กลยุท ธ์ ก ำรฟื ้น ฟู
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ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ทรัพยำกรดิน น ้ำ ป่ ำใช้ สอยและป่ ำต้ นน ้ำลำธำร ให้ มีสภำพดีและ
อุดมสมบูรณ์
9.3) หลักกำรสำคัญของยุทธศำสตร์
(1) น้ อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นพื ้นฐำนกำรดำเนินชีวิตของคน และชุมชน เพื่อเกิด
กำรพึง่ พำตนเอง และมีภมู ิค้ มุ กัน
(2) เน้ นกำรพัฒนำบนฐำนควำมรู้ เพื่อนำมำปรับใช้ ให้ เหมำะสมกับสภำพภูมิสงั คมบนพื ้นที่สูง และ
ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
(3) มุง่ พัฒนำพื ้นที่สงู อย่ำงสมดุลบนฐำนกำรใช้ ประโยชน์และฟื น้ ฟูทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเหมำะสม
ตำมศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศลุม่ น ้ำ
(4) ส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงบูรณำกำรและกระบวนกำรมีสว่ นร่วมของชุมชน รวมทังหน่
้ วยงำนของรัฐและ
ภำคเอกชน โดยเชื่อมโยงบริบทของชุมชนกับกำรบูรณำกำรนโยบำยและแผนพัฒนำระดับต่ำงๆ และ
ระบบงบประมำณ อย่ำงเป็ นรูปธรรม
9.4) กระบวนทัศน์ กำรพัฒนำพืน้ ที่สูง
(1) สร้ ำงรำยได้ ที่เพียงพอจำกกำรใช้ ควำมรู้ที่เหมำะสมต่อสภำพภูมิสงั คม
(2) สร้ ำงกระบวนกำรมีสว่ นร่วมและกำรพึง่ พำตนเองของชุมชน
(3) กำรเพิ่มพื ้นที่ป่ำให้ ได้ ร้ อยละ 40 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
(4) สร้ ำงควำมสมดุลในด้ ำนสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม ในบริบทของกำรพัฒนำเชิงลุม่ น ้ำ
9.5) วิสัยทัศน์ กำรพัฒนำพืน้ ที่สูง
ชุมชนบนพื ้นที่สงู มีควำมมัน่ คง และดำรงไว้ ซงึ่ ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมของประเทศ
9.6) เป้ำหมำยกำรพัฒนำของพืน้ ที่สูง
กำรจัดทำยุทธศำสตร์ ครัง้ นี ้เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 4 ประกำร
(1) ประชำกรในพื น้ ที่ เป้ ำหมำยพึ่งพำตนเองได้ สำมำรถสร้ ำงเศรษฐกิ จครั วเรื อนบนฐำนควำมรู้
ดำรงชีวิตตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและอยูอ่ ำศัยร่วมกับป่ ำได้ อย่ำงเป็ นสุข
(2) ชุมชนมีควำมเข้ มแข็ง มีภมู ิค้ มุ กัน และมีเครื อข่ำยอย่ำงสมดุลเชื่อมโยงระหว่ำงต้ นน ้ำ กลำงน ้ำ และ
ปลำยน ้ำ
(3) ทรัพยำกรธรรมชำติ ดิน น ้ำ และป่ ำไม้ บนพื ้นที่สงู ได้ รับกำรอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และสำมำรถใช้ ได้ อย่ำง
ยัง่ ยืนโดยกำรมีสว่ นร่วมของทุกภำคส่วน
(4) สังคมไทยมีควำมยัง่ ยืนของระบบนิเวศน์ และเป็ นสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
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9.7) ข้ อเสนอยุทธศำสตร์
เพื่ อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้ำหมำยของกำรพัฒ นำข้ ำงต้ น จึง กำหนดยุทธศำสตร์ เพื่ อกำร
พัฒนำพื ้นที่สูงเป็ น 4 ยุทธศำสตร์ หลัก ประกอบด้ วย แนวทำงกำรพัฒนำที่สำคัญ 18 แนวทำง และ 54
แผนงำนหลัก ดังนี ้
ยุทธศำสตร์ ท่ ี 1 เสริมสร้ ำงศักยภำพของคน และชุมชนให้ เข้ มแข็ง ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เป้ำประสงค์ เพื่อชุมชนบนพื ้นที่สงู มีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดีขึ ้น มีควำมเข้ มแข็งและมีภูมิค้ มุ กัน และรู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงภำวกำรณ์ตำ่ งๆ และเกิดกำรพึง่ พำตนเองทังในระดั
้
บครัวเรื อน และระดับชุมชน
ตัวชี ้วัด
ได้ แก่ จำนวนชุมชนเข้ มแข็ง จำนวนศูนย์เรี ยน และเครื อข่ำยกำรเรี ยนรู้ ร้ อยละของประชำกร
พื ้นที่เป้ำหมำยได้ รับสวัสดิกำรขันพื
้ ้นฐำน เช่น กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน สุขอนำมัย และจำนวนชุมชนที่มีกำร
ใช้ วฒ
ั นธรรมของชุมชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
ประกอบด้ วย แนวทำงกำรพัฒนำที่สำคัญ 4 แนวทำง และ 14 แผนงำนหลัก ดังนี ้
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ ท่ ี 1 เสริ มสร้ ำงศักยภำพ
ของคน และชุมชนให้ เข้ มแข็ง ตำมแนว
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้ ว ย แนวทำงกำรพัฒ นำที่
สำคัญ 4 แนวทำง และ 14 แผนงำน
หลัก

แนวทำงกำรพัฒนำ/แผนงำนหลัก
1. พัฒนำคุณภำพคนและสังคมให้ พ่ งึ พำตนเองได้ และมีภมู คิ ้ ุมกัน
1.1 พัฒนำคน และชุมชนพอเพียงและชุมชนพึง่ ตนเอง
1.2 เสริ มสร้ ำงศักยภำพของผู้นำชุมชนและพัฒนำบุคลำกร ให้ มีภมู ิค้ มุ กันภำยใต้
บริ บทกำรเปลีย่ นแปลง
1.3 พัฒนำระบบสวัสดิกำรและสังคม และควำมเสมอภำคในกำรเข้ ำถึงบริ กำร
ภำครัฐ
1.4 ส่งเสริ มกำรดูแลด้ ำนสุขอนำมัยแบบองค์รวม
1.5 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีเครื อข่ำยชุมชน และมีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรจัดกำร
สังคมและชุมชน
2. พั ฒ นำกระบวนกำรจั ด กำรควำมรู้ และเครื อ ข่ ำ ยเพื่ อ สนั บ สนุ น กำร
พัฒนำสังคมฐำนควำมรู้
2.1 ส่งเสริ มกำรเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต และกำรอ่ำนออกเขียนได้ เพื่อพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ที่มีศกั ยภำพทังกำรผลิ
้
ตและกำรเสริ มสร้ ำงชุมชนให้ เข้ มแข็ง
2.2 พัฒนำศักยภำพศูนย์พฒ
ั นำโครงกำรหลวง /โครงกำรพระรำชดำริ ต่ำงๆ เพื่อ
เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ของกำรพัฒนำพื ้นที่สงู
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ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ ท่ ี 1 (ต่อ)

แนวทำงกำรพัฒนำ/แผนงำนหลัก
2.3 พัฒนำเครื อข่ำยกำรเรี ยนรู้และเสริ มสร้ ำงกระบวนกำรเรี ยนรู้ของชุมชนทังแบบ
้
เป็ นทำงกำรและไม่เป็ นทำงกำร
3. สร้ ำงควำมภำคภู มิ ใ จ และควำมพร้ อมในกำรสื บ สำนวั ฒ นธรรมและ
ประเพณี
3.1 ส่งเสริ มกิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรมและประเพณีให้ คงอยูอ่ ย่ำงมัน่ คง
3.2 สร้ ำงควำมภำคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณี และจิตสำนึกควำมเป็ นไทย
3.3 ปลูกฝั งค่ำนิยมกำรดำรงชี วิตแบบพอเพียง กำรพัฒนำต่อยอดภูมิปัญญำ
ท้ องถิ่น และกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้ อม และสมุนไพร
4. เสริ มสร้ ำงควำมเข้ มแข็ง และภูมิค้ ุมกันในระดับชุมชนเกี่ยวกับปั ญหำยำ
เสพติด รวมทัง้ ควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดน
4.1 กำรป้องกันและป้องปรำมกำรปลูกพืชเสพติด
4.2 กำรพัฒนำระบบเฝ้ ำระวังและกำรจัดกำรแก้ ไขปั ญหำยำเสพติดโดยชุมชน
4.3 เสริ มสร้ ำงควำมมัน่ คงตำมแนวชำยแดนและควำมสัมพันธ์ กับประเทศเพื่อน
บ้ ำน

ยุทธศำสตร์ ท่ ี 2 เสริ มสร้ ำงควำมมั่นคงด้ ำนเศรษฐกิจบนฐำนควำมรู้ และภูมิปัญญำท้ องถิ่น โดย
เน้ นควำมคุ้มค่ ำและควำมยั่งยืนของกำรใช้ ประโยชน์ และกำรอนุรักษ์ ของทรัพยำกรบนพืน้ ที่สูง
เป้ำประสงค์ ชุมชนบนพื ้นที่สงู มีควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำร มีรำยได้ ที่เพียงพอและเท่ำเทียมกันบนฐำนควำมรู้
ที่เหมำะสม และสมดุลกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม โดยกำรปรับใช้ องค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจยั
และกำรพัฒนำให้ เหมำะสมกับสภำพภูมิสงั คมอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวชีว้ ัด ได้ แก่ จำนวนชุมชนที่มีข้ำวบริ โภคเพียงพอ จำนวนชุมชนมี แหล่งอำหำรในชุมชนและธรรมชำติ
เพิ่มขึ ้น รำยได้ เฉลี่ยต่อครัวเรื อนต่อปี สัดส่วนคนยำกจนลดลง มีกำรรวมกลุ่มและกระบวนกำรจัดกำรของ
ผู้ผลิตและเครื อข่ำยด้ ำนกำรตลำด
ประกอบด้ วย แนวทำงกำรพัฒนำที่สำคัญ 5 แนวทำง และ 18 แผนงำนหลัก ดังนี ้
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ยุทธศำสตร์

แนวทำงกำรพัฒนำ/แผนงำนหลัก

ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 เสริ ม สร้ ำงควำม 1. เสริ มสร้ ำงควำมมั่นคงด้ ำนอำหำร โดยพัฒนำต่ อยอดภูมิปัญญำท้ องถิ่น
มั่น คงด้ ำ นเศรษฐกิ จ บนฐำนควำมรู้ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
1.1 ส่งเสริ มกำรฟื น้ ฟูแหล่งอำหำรชุมชน (Food Bank) ตำมแนวพระรำชดำริ และ
และภูมิปัญญำท้ องถิ่น โดยเน้ นควำม
ขยำยเครื อข่ำย Food Bank ระหว่ำงชุมชน
คุ้ มค่ ำ และควำมยั่ ง ยื น ของกำรใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์ ข อ ง
1.2 เพิ่มผลผลิตข้ ำว และพัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรธนำคำรข้ ำวชุมชน
ทรัพยำกรบนพื ้นที่สงู
1.3 ส่งเสริ มกำรปลูกพืชอำหำรเพื่อกำรบริ โภคและเสริ มรำยได้ ของครัวเรื อน
ประกอบด้ วย แนวทำงกำรพัฒ นำที่ 2. เสริ มสร้ ำงอำชีพและรำยได้ บนฐำนควำมรู้ และฐำนทรั พยำกรโดยเน้ น
สำคัญ 5 แนวทำง และ 18 แผนงำน ควำมคุ้ ม ค่ ำ ของทรั พ ยำกร ผสมผสำนกั บ นวั ต กรรมที่ เ หมำะสมทั ง้ ภำค
กำรเกษตรและนอกภำคกำรเกษตร
หลัก
2.1 ส่ ง เสริ ม อำชี พ และสร้ ำงรำยได้ ตำมแนวทำงโครงกำรหลวง /โครงกำร
พระรำชดำริ
2.2 จัดทำแปลงทดสอบสำธิตเพื่อปรับใช้ เทคโนโลยีกำรผลิตที่สง่ เสริ มระบบนิเวศน์
เกษตร
2.3 เสริ มสร้ ำงระบบคุณภำพและกำรรับรองมำตรฐำน ตลอดจนกำรแปรรู ปเพื่อ
สร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ ผลิตผลทำงกำรเกษตร และผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
2.4 สร้ ำงกำรท่องเที่ยวชุมชน บนฐำนควำมยั่งยืนของทุนและทรัพยำกรโดยใช้
ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำและเหมำะสมบนฐำนกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี
2.5 พัฒนำฝี มือแรงงำนนอกภำคเกษตรควบคูก่ บั กำรสร้ ำงนิเวศน์เกษตร
3. เสริ ม สร้ ำงศั ก ยภำพกำรตลำดด้ ว ยกำรรวมกลุ่ ม และพัฒนำระบบตลำด
ชุมชน
3.1 ส่งเสริ มควำมเข้ มแข็งตลอดห่วงโซ่กำรผลิต และกำรตลำด ของวิสำหกิจชุมชน
และกลุม่ อำชีพในพื ้นที่
3.2 พัฒนำเครื อข่ำยผู้ผลิตและเครื อข่ำยกำรตลำดสินค้ ำเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชน
3.3 พัฒนำระบบตลำดของชุมชนเพื่อส่งเสริ มกำรผลิตและกำรค้ ำภำยในพืน้ ที่
รวมทังพั
้ ฒนำระบบสำรสนเทศด้ ำนกำรตลำด
4. พัฒนำโครงสร้ ำงพืน้ ฐำนตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม
4.1 กำรพัฒ นำแหล่ง น ำ้ ตำมควำมเหมำะสม และระบบกำรจัด กำรเพื่ อ กำร
กระจำยโอกำสกำรใช้ น ้ำเพื่อกำรเกษตรและอุปโภคบริ โภค
4.2 กำรปรับปรุงเส้ นทำงลำเลียงผลผลิต ระบบไฟฟ้ ำ และระบบสือ่ สำร
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ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ ท่ ี 2 (ต่อ)

แนวทำงกำรพัฒนำ/แผนงำนหลัก
4.3 เสริ มสร้ ำงขี ด ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรพลัง งำนทดแทน และพลังงำน
ชีวมวล
5. วิจัยและพัฒนำเพื่อกำรปรับตัวภำยใต้ ภำวะโลกร้ อนและกำรเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลก
5.1 กำรวิจยั และพัฒนำเพื่อสร้ ำงควำมมัน่ คงด้ ำนอำหำร ยำ และพลังงำนทดแทน
พลังงำนชีวมวล
5.2 กำรวิ จั ย และพัฒ นำระบบกำรอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้น ฟู และใช้ ประโยชน์ จ ำก
ทรัพยำกรชีวภำพ ทรัพยำกรดิน น ้ำ และป่ ำไม้
5.3 กำรวิ จั ย และพัฒ นำนวัต กรรมจำกภู มิ ปั ญญำท้ อ งถิ่ น และกำรเพิ่ ม พู น
ศักยภำพกำรตลำด
5.4 กำรวิจัยและพัฒนำศักยภำพกำรผลิต กำรตลำด และควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันภำยใต้ เงื่อนไขภำวะโลกร้ อน และกำรเปลีย่ นแปลงของบริ บทโลก

ยุทธศำสตร์ ท่ ี 3 สร้ ำงควำมสมดุลของกำรใช้ ประโยชน์ และกำรอนุรักษ์ ทรั พยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อสำมำรถเอือ้ อำนวยให้ คนอยู่อำศัยร่ วมกับป่ ำได้ อย่ ำงยั่งยืน
เป้ำประสงค์ ทรัพยำกรธรรมชำติ ดิน น ้ำ และป่ ำไม้ บนพื ้นที่สงู ได้ รับกำรอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และใช้ ประโยชน์อย่ำง
สมดุลและยัง่ ยืน โดยกระบวนกำรมีสว่ นร่วมของชุมชน
ตัวชี ว้ ัด ได้ แ ก่ จ ำนวนพื น้ ที่ ป่ ำเพิ่ ม ขึน้ ขอบเขตของพื น้ ที่ ป่ำและพื น้ ที่ เ กษตรถูกกำหนดอย่ำงชัด เจน
ปริ มำณน ้ำเพียงพอและมีคณ
ุ ภำพที่ดีตำมมำตรฐำน ดัชนีกำรชะล้ ำงพังทลำยของดิน จำนวนชุมขนและ
เครื อข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรฯร่วมกัน รำยได้ จำกดูแลทรัพยำกรธรรมชำติ
ประกอบด้ วย แนวทำงกำรพัฒนำที่สำคัญ 4 แนวทำง และ 11 แผนงำนหลัก
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ยุทธศำสตร์

แนวทำงกำรพัฒนำ/แผนงำนหลัก

ยุทธศำสตร์ ท่ ี 3 สร้ ำงควำมสมดุลของ 1. ก ำหนดเขตกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ให้ ชั ด เจนและมี ระบบกำรควบคุ ม ที่
กำ รใ ช้ ประ โย ช น์ แ ละ ก ำรอ นุ รั ก ษ์ สอดคล้ องกับบริบทพืน้ ที่ โดยกระบวนกำรมีส่วนร่ วมของชุมชน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้ อม เพื่อ
กำหนดเขตกำรใช้ ประโยชน์ที่ดินบนพืน้ ที่สูง โดยกระบวนกำรมีส่วนร่ วมของ
สำมำรถเอื อ้ อ ำนวยให้ คนอยู่ อ ำศั ย
ชุมชนและรัฐ
ร่วมกับป่ ำได้ อย่ำงยัง่ ยืน
ประกอบด้ วย แนวทำงกำรพั ฒ นำที่ 2. อนุ รักษ์ ฟื ้ นฟูและใช้ ประโยชน์ จำกทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม
อย่ ำงยั่งยืน
ส ำคั ญ 4 แนวทำง และ 11 แผนงำน
2.1 อนุรักษ์ ฟื น้ ฟู ดิน น ้ำ ป่ ำไม้ และระบบนิเวศน์ลมุ่ น ้ำ รวมทังกำรป
้
้ องกันไฟป่ ำ
หลัก
โดยกระบวนกำรมีสว่ นร่วมของชุมชน
2.2 จัดทำระบบอนุรักษ์ ดินและน ้ำ
2.3 รณรงค์ควบคุมมลพิษจำกขยะ น ้ำเสีย และหมอกควัน โดยกระบวนกำรมีสว่ น
ร่วมของชุมชน
3. ส่ งเสริ มกำรปลูกป่ ำ เพื่อเพิ่มพืน้ ที่สีเขียว และสร้ ำงรำยได้ ของครั วเรื อน
และกำรปลูกป่ ำชุมชนในบริเวณแนวกันชน
3.1 พัฒนำกฎระเบียบชุมชนเพื่อกำรปลูกป่ ำชุมชน และใช้ ประโยชน์โดยชุมชน
3.2 ส่งเสริ มกำรปลูกป่ ำเศรษฐกิจในพื ้นที่ที่ได้ รับสิทธิตำมกฎหมำย/พื ้นที่ที่มีกำร
ส่งเสริ ม เพื่อสร้ ำงรำยได้ จำกไม้ และผลิตภัณฑ์ภำยใต้ กำรสนับสนุนของรัฐ
3.3 ปรับปรุงระเบียบเพื่อส่งเสริ มชุมชนด้ ำนกำรปลูกป่ ำในพื ้นที่เสือ่ มโทรม
4.สร้ ำงระบบจู ง ใจในกำรรั ก ษำทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดย
กระบวนกำรมีส่วนร่ วมของชุมชน
4.1 รณรงค์กระบวนกำรมีสว่ นร่ วมของภำคเอกชน และผู้บริ โภค ในกำรส่งเสริ ม
กระบวนกำรผลิต และบริ โภคเชิงอนุรักษ์ บนพื ้นที่สงู
4.2 สร้ ำงระบบจู ง ใจในกำรรั ก ษำทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ว ย
ผลตอบแทนในลักษณะ Payment for Environmental Services : PES
4.3 สร้ ำงกลไกระบบควำมรั บ ผิด ชอบของภำคเอกชนและชุมชนพืน้ รำบต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้ อม
4.4 กำหนดเงื่อนไขด้ ำนงบประมำณเพื่อจูงใจให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสร้ ำง
จิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ และรับผิดชอบในกำรแก้ ไขปั ญหำสิง่ แวดล้ อม
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ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 4 เสริ ม สร้ ำงระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ ดี และมี บู ร ณกำรร่ วมกั น บนพื น้ ฐำน
กระบวนกำรมีส่วนร่ วม
เป้ำประสงค์ กำรบริ หำรจัดกำรบนพื ้นที่สูงมีกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วน และมีกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดจนมีกำรกำกับดูแลตำมแผนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ตัวชีว้ ัด ได้ แก่ แผนบูรณำกำรกำรพัฒ นำในพื น้ ที่ ลุ่ม นำ้ กำรมี ส่วนร่ วมของชุม ชน ระบบของฐำนข้ อมูล
พื ้นที่สงู ควำมต่อเนื่องของกำรบูรณำกำรแผนระหว่ำงแผนชุมชน และแผนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
ประกอบด้ วย แนวทำงกำรพัฒนำที่สำคัญ 5 แนวทำง และ 14 แผนงำนหลัก ดังนี ้
ยุทธศำสตร์

แนวทำงกำรพัฒนำ/แผนงำนหลัก

ยุทธศำสตร์ ท่ ี 4 เสริ มสร้ ำงระบบกำร 1. กำหนดแผนพัฒนำพืน้ ที่สูงในลักษณะพืน้ ที่ล่ ุมนำ้
1.1 ศึกษำข้ อมูลของทรัพยำกรลุม่ น ้ำ
บริ หำรจัดกำรที่ดี และมีบรู ณกำรร่ วมกัน
บนพื ้นฐำนกระบวนกำรมีสว่ นร่วม
1.2 จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรเชิงบูรณำกำร เพื่อพัฒนำชุมชน และทรัพยำกรธรรมชำติ
ประกอบด้ วย แนวทำงกำรพั ฒ นำที่
ส ำคัญ 5 แนวทำง และ 14 แผนงำน
หลัก

และสิง่ แวดล้ อมลุม่ น ้ำตำมศักยภำพระบบนิเวศน์
1.3 กำรนำแผนปฏิบตั ิกำรไปใช้ ในเชิงนโยบำยและเชิงปฏิบตั ิ
2.เสริ มสร้ ำงประสิทธิภำพกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี มีควำมโปร่ งใส เป็ นธรรม
และมีควำมเท่ ำเทียมกัน
2.1 พัฒนำขีดควำมสำมำรถของชุมชนในกำรจัดทำแผนพัฒนำตนเอง โดยพัฒนำ
ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในกำรจัดท ำแผนพัฒนำตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง
2.2 สนับสนุนกำรจัดทำแผนในระดับต่ำงๆ อย่ำงบูรณำกำร เพื่อเชี่อมโยงแผนงำน
หน่วยงำนและแผนระดับท้ องถิ่น
2.3 พัฒนำระบบกำรเคลือ่ น และกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริ หำรจัดกำรใน
ชุมชน
3.ปรับปรุ งและพัฒนำนโยบำยและข้ อกำหนด รวมทัง้ มำตรกำรของภำครัฐให้
เหมำะสมกับบริบทพืน้ ที่สูง
3.1 ปรั บปรุ งและพัฒนำข้ อกำหนดและมำตรกำรที่สนับสนุนให้ คนอยู่กับป่ ำได้
อย่ำงยัง่ ยืน
3.2 ปรับปรุงและพัฒนำข้ อกำหนดและมำตรกำรในกำรส่งเสริ มกำรปลูกป่ ำในเชิง
เศรษฐกิจ
3.3 ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำนโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริ ห ำรจั ด กำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิง่ แวดล้ อมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
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ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ ท่ ี 4 (ต่อ)

แนวทำงกำรพัฒนำ/แผนงำนหลัก
4. พั ฒ นำระบบฐำนข้ อมู ล ของพื น้ ที่ สู ง และประชำสั ม พั น ธ์ เผยแพร่
องค์ ควำมรู้ของพืน้ ที่สูงอย่ ำงกว้ ำงขวำง
4.1 สนับสนุนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเชื่อมโยงระบบฐำนข้ อมูล
บนพื ้นที่สงู
4.2 เสริ มสร้ ำงเครื อข่ำยเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ของพื ้นที่สงู
4.3 เสริ ม สร้ ำงควำมร่ ว มมื อ ด้ ำนวิ ช ำกำรในกำรพัฒ นำพื น้ ที่ สูง ทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศ
5. กำหนดวิธีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเชิงบูรณำกำรอย่ ำงต่ อเนื่อง
5.1 สร้ ำงกลไกในกำรแปลงแผนยุท ธศำสตร์ ไ ปสู่ก ำรปฏิ บัติ และขับ เคลื่ อ น
แผนปฏิบตั ิกำรพัฒนำเชิงลุม่ น ้ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็ น 2 ระยะ
1) ระยะนำร่อง ช่วงปี ที่ 1-5
2) ระยะขยำยผล ช่วงปี ที่ 6 – 10
5.2 สร้ ำงระบบอำนวยกำรและประสำนงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำเชิงบูรณำ
กำรในระหว่ำงหน่วยงำน และเชื่อมโยงสูอ่ งค์กรส่วนท้ องถิ่น และชุมชน

10) ข้ อเสนอกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
เพื่ อ ให้ ก ำรขับ เคลื่ อ นยุท ธศำสตร์ เ กิ ด ควำมเชื่ อ มโยงจำกระดับ ส่ ว นกลำง จนถึ ง ระดับ ชุม ชน
จำเป็ นต้ องมีกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ในกำรดำเนินงำนที่สำคัญเพื่อให้ เกิดควำมชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
และมีกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี ้
10.1) กำรดำเนินงำนภำยใต้ ยุทธศำสตร์ ระยะนำร่ อง ช่วงปี ที่ 1-5 ปี ของยุทธศำสตร์ 10 ปี
ดังนี ้
(1) จัดทำแผนพัฒนำพื น้ ที่สูงในลักษณะแผนพัฒนำลุ่มน ้ำเป็ นโครงกำรนำร่ อง เช่น ลุ่มน ้ำปิ ง
และลุม่ น ้ำน่ำน ที่ประสบปั ญหำด้ ำนชีวิตควำมเป็ นอยู่ของรำษฎร และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมที่
กำลังประสบปั ญหำจำกผลกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำโดยจัดแผนปฏิบตั ิกำรเพื่อบูรณำกำรกิจกรรมของหน่วยงำน
ในพื ้นที่ลมุ่ น ้ำ
(2) จัดลำดับควำมสำคัญของพื ้นที่ หรื อกำรแบ่งพื ้นที่ระดับพัฒนำ เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบกำร
จัดทำแผนต่อไป
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(3) แปลงแผนยุทธศำสตร์ ส่กู ำรปฏิบตั ิจริ งในพื ้นที่ ขออนุมตั ิหลักกำรของแผนยุทธศำสตร์ ต่อ
คณะรั ฐ มนตรี จำกนัน้ แปลงแผนยุท ธศำสตร์ ที่ ไ ด้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ เป็ นกรอบ
ดำเนินงำนกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรเฉพำะพื ้นที่ หรื อระดับจังหวัดเพื่อบูรณำกำรแผนงำนและกิจกรรมจำก
ส่วนรำชกำรกำรส่วนกลำง และงบประมำณของระดับท้ องถิ่น เป็ นกำรบูรณำกำรแผนปฏิบตั ิกำรเชิงพื ้นที่โดย
อำศัยกระบวนกำรมีสว่ นร่วมในระดับต่ำง ๆ ได้ แก่ ระดับลุม่ น ้ำ ระดับจังหวัด และระดับพื ้นที่ และมีหน่วยงำน
หรื อองค์กรกลำง ทำหน้ ำหน้ ำที่ประสำนควำมร่ วมมือกับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้ องและรวบรวมข้ อมูลผลกำร
ดำเนินงำน และมีกำรบูรณำกำรแผนปฏิบตั กิ ำรในแต่ละปี งบประมำณ
(4) กำรพัฒ นำระบบฐำนข้ อมูลของพื น้ ที่ สูง และเครื อข่ำยกำรเรี ยนรู้ บนพื น้ ที่ สูง เพื่ อให้ เป็ น
แหล่งข้ อมูลทังด้
้ ำนเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม รวมทังกำรบริ
้
หำรจัดกำรบนพื ้นที่สงู
ที่ใช้ เป็ นฐำนข้ อมูล ในกำรกำหนดนโยบำยของแผนปฏิบัติกำรเชิ ง บูรณำกำร หรื อเป็ นแหล่ง เรี ยนรู้ และ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลต่อไป
(5) กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ให้ สอดรับกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
10.2) กำรดำเนินงำนภำยใต้ ยุทธศำสตร์ ระยะขยำยผล ช่วงปี ที่ 6-10 ปี ของยุทธศำสตร์ 10 ปี
(1) ขยำยผลสำเร็จของกำรดำเนินงำนของแผนพัฒนำพื ้นที่สงู ในลักษณะแผนพัฒนำลุ่มน ้ำใน
ระยะนำร่อง ไปยังลุม่ น ้ำอื่น
(2) กำรสรุปบทเรี ยนของแผนยุทธศำสตร์ โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพื่อเป็ น
แนวทำงในกำรปรับปรุงและแก้ ไขกำรพัฒนำพื ้นที่สงู ในระยะต่อไป
10.3) กลไกกำรบริ หำรจัดกำรและกำกับดูแลแผนยุทธศำสตร์

เพื่อให้ กำรขับเคลื่อนแผน

ยุทธศำสตร์ ไปสู่กำรปฏิบตั ิจริ งและมีรูปธรรมชัดเจนบนพื น้ ที่สูง ควรจะมีกำรกำหนดโครงสร้ ำงกำรบริ หำร
จัดกำรและกำกับดูแลแผนยุทธศำสตร์ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
(1) คณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยพื น้ ที่สูงระดับชำติ ประกอบด้ วย คณะกรรมกำรที่ มี
นำยกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี ที่ได้ รับมอบหมำยเป็ นประธำน ทำหน้ ำที่อำนวยกำรและกำกับติดตำมดู แล
เช่น คณะกรรมกำรประสำนงำนและสนับสนุนงำนโครงกำรหลวง (กปส.)
(2) คณะกรรมกำรบริ หำรโครงกำรในระดับลุ่ม นำ้ กลุ่ม จังหวัด และอำเภอ โดยลักษณะ
โครงสร้ ำงของคณะกรรมกำร เป็ นกำรบูรณำกำรงำนระหว่ำงหน่วยงำนในพื ้นที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในกำร
ขับเคลื่อนและลดปั ญหำกำรซับซ้ อนระหว่ำงหน่วยงำน ภำยใต้ ควำมร่ วมมือกับส่วนรำชกำรในพืน้ ที่และ
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องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ได้ แก่ คณะกรรมกำรระดับลุ่ม นำ้ คณะกรรมกำรระดับจัง หวัด และ
คณะกรรมกำรระดับอำเภอ
(3) หน่วยงำนหรื อองค์กรกลำง ทำหน้ ำหน้ ำที่ ประสำนดำเนินงำนในระดับกำรบูรณำกำร
กิจกรรม งบประมำณ กำรเชื่อมโยงกิจกรรมกับแผนงำนงบประมำณของหน่วยงำนในพื ้นที่ และรวบรวม
ข้ อมูลผลกำรดำเนินงำน เสนอต่อ คณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยพืน้ ที่สูงระดับชำติโดยกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ดำเนินร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่ำง ๆ ในชุมชน ผู้แทนหน่วยงำน
ภำครัฐในพื ้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นระดับตำบลและหมูบ่ ้ ำน และองค์กรเอกชนในพื ้นที่
10.4) กำรประสำนงำนและติดตำมผลกำรปฏิบัตงิ ำน
(1) กำรประสำนงำน ติดตำม รวบรวม และสรุปผลกำรดำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรกำหนด
นโยบำยพื ้นที่สงู ระดับชำติ เพื่อทรำบรวมทังพิ
้ จำรณำแก้ ไขปั ญหำอุปสรรค วินิจฉัยและสัง่ กำรอย่ำงต่อเนื่อง
พร้ อมทังติ
้ ดตำมประสำนงำนในพื ้นที่อย่ำงต่อเนื่อง
(2) ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิกำรโดยหน่วยงำนภำยนอกและภำยใน ดำเนินงำนใน
ระยะกึ่งกลำงแผนและสิ ้นแผน เพื่อปรับทิศทำงและกิจกรรมของแผนงำนให้ สอดคล้ องกับสภำพปั ญหำที่
อำจเกิดขึ ้น สภำพพื ้นที่และเงื่อ นไขตำมสภำพภูมิสงั คม ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อสิ ้นสุดระยะของแผน
ดำเนินกำรสรุปผลกำรปฏิบตั งิ ำนและสรุปบทเรี ยนสำหรับนำไปปรับใช้ และขยำยผลในพื ้นที่สงู อื่นๆ ต่อไป
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Executive Summary
Introduction
The highlands are defined as “mountainous areas or land with the altitude over 500 MSL
or the habitation domain of various hilltribers or minority ethnic groups or their settlement and
farming areas.” In Thailand, the highlands covers about 67.22 million rai accounting for 53% of
land area of 20 provinces and containing 14 major watershed areas of the country. The official
record (2002) indicates a total 1,203,149 population of different hilltribes were living in 4,192
villages scattering in the highland watershed forest areas. About 88% of these villages had
difficulty in surface communication hampering the effective operation of government agencies.
Highland development efforts have been made in various forms since 1955, starting with
providing development inputs to deal with border security problems. Later His Majesty King
Bhumibol Adulyadej granted the royal advice to establish the Royal Project and other Royal
Initiative Projects with the objectives to eradicate opium production and the associated
problems, to improve the hilltribers’ quality of life and to restore the watershed forest conditions.
The Royal Project’s operation, particularly, has been run and shaped with accumulated body of
knowledge and experience until successful in achieving various development goals especially
the opium crop replacement program which has become a model for rural highland
development and gained recognition internationally. However, most development activities have
been implemented sometime in isolation nature for specific purpose and geographic coverage
of individual responsible line agencies; and thus may not cover completely all highland areas
under definition while there existed no driving mechanism to ensure the interconnected and
mutually supportive working procedures among the involved agencies.
The absence of concrete directions and strategies to gear various development
activities in the overall highland area in a more efficient manner is likely to make the ultimate
objective of sustainable highland development unrealistic. It becomes imperative at this juncture
to devise appropriate highland development strategies and to revise the development paradigm
in recognition of the importance of highly dynamic internal and external environments, and the
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need for participatory involvement of all relevant parties in the study and analysis for the
formulation of a 10- year long term strategic plan for highland development as the operational
frameworks to ensure consistent, comprehensive, and coherent development efforts.
Objectives
1. To compile, examine, and review the information concerning the achievements and
the problems remain unsolved from the past 25 years experience of research and development
efforts for highland development in northern Thailand contributed by the Royal Projects, other
royal development projects, as well as various development projects of government and nongovernment agencies.
2. To study and analyze the findings from research and studies related to the context of
highland development as well as problems and impacts of development on highland
communities; analyze internal and external environmental situations, as well as the socioeconomic-technological factors shaping the future scenarios of highland communities.
3. To prepare the 10-year strategic plan (2010-19) for human resource and community
development, and natural resource rehabilitation and conservation in the highlands of northern
region with the development focus on sustainable cohabitation between man and forest, and
enabling people to adjust themselves to the global context at present and in the future.
Methodology
1. Compilation, examination, and review of the research and development results related
to the highlands of northern Thailand over the past 25 years for the following purposes: (1)
synthesis and summary of the lessons learned from the past 25 years highland development
efforts, (2) analysis of the factors and conditions favorable for the success. and the existing
problems in implementing development and natural resource conservation programs in the
highlands, (3) analysis of the implication of highland development for socio-economic systems
and the environment, (4) comparison of historical highland development outcomes with the
expected results in the future given the observation of key success guidelines.
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2. Preparation and formulation of 10-year strategies (for 2010-19) for natural resource
rehabilitation and conservation oriented development in the highlands of northern Thailand with
the following procedures:
2.1 Analysis of probable changes in the global, regional and national contexts which
may have impacts on the Thai highlands. Analysis of the present demographic, socio-economic,
natural resource and environmental conditions, as well as the development by watershed
approach, and the future 10 years’ scenarios with information inputs from interviewing 365
individuals representing community members of 20 provinces having highland areas and 250
relevant highland development agencies’ workers.
2.2 Brainstorming meeting at provincial level with community representatives and
development workers in each of the 20 provinces, participated by a total 591 persons, with the
themes on assessment of historical development impacts, negative and positive factors
contributing to changes, development potential and opportunities, and major development
issues.
2.3 Analysis of SWOT (strength, weakness, opportunities, threats) in socio-economic
and environmental development under the context of national development policy and direction,
and global dynamics as the basis for determining the strategies and approaches for future
development.
2.4 Forming the vision and directions for highland development from the forum arranged
for development agencies’ representatives from 9 provinces of northern region including 80
participants to consider the vision, strategic issues, and development approaches.
2.5 Drafting the strategies in detail for review, revision, and proposed work plans
consolidation at a meeting organized to draw inputs from 86 participants representing the local
communities, involved central government agencies, and the consultancy team.
2.6 Preparation of 10-years (for 2010-19) development strategies for the highlands in
northern Thailand and other regions in the natural resource rehabilitation and conservation
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orientation and recommended guidelines for driving the strategies through the linkage of
policies, activities and budget plans from the central government to the community levels as
well as recommended system for implementation of the strategic plans in the future 10 years.
Targeted areas
The provinces of Chiang Mai, Mae Hong Son, Chiang Rai, Phayao, Lamphun, Phrae,
Nan, Lampang, Tak, Phetchabun, Loei, Phisanulok, Sukhothai, Kamphaeng Phet, Kanchanaburi,
Uthai Thani, Suphan Buri, Ratchaburi, Prachuap Khirikhan, and Phetchaburi.
The findings
1) Lessons learned from the past 25 years’ highland development efforts.
The initial 1955-1968 period. Highland development activities were then undertaken
with the emphases on building security along the borderline and eradicating opium cultivation
problems, using the concepts of buffer state to deal with border security problems and opium
crop replacement programs to reduce opium cropped area. During this period, the primary
involved agencies were the Border Patrol Police Bureau, the Hilltribe Welfare Division under the
Social Welfare Department, and the Royal Forestry Department.
1969-1991 period. Various development actions following His Majesty King Bhumibol
Adulyadej’s initiatives were taken. The involved government agencies still gave high priority to
solving opium cultivation and border security problems as continual efforts from the earlier
period. There was a pivoting point, however, in this period in highland development with
establishment of Royal Initiative programs and arrival of international cooperation projects to
work for the improvement of the hilltribe livelihood by means of reducing opium production and
restoring and conserving the watershed forest areas. By royal advice, founded were the Huai
Hong Khrai Royal Development Study Centre and the Highland Research and Development
Center under the Doi Tung Development Project. The Office of Narcotics Control and
Suppression was established to function as the central body in policy setting and coordinating
the narcotics control and suppression works. This Office began its operation by introducing
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opium substitute crops for the hilltribe farmers to grow. Meanwhile, many highland agricultural
extension centers were established in various locations and foreign aided projects grew in
number including such prominent ones as Doi Pae Per Highland Development Project, Doi YaoPha Mon Highland Development Project, Pocket Area Development Project, and Highland
Media Development Project which stressed the similar mission to reduce the production and
consumption of opium.
1992-2002 period. Integrated rural development concept was adopted to ensure the
inclusion and participation of all relevant parties. A number of development plans and important
master plans for highland development like the 1st Master Plan (1992-6) and the 2nd Master Plan
(1997-2001) for Environment, and Community Development, and Narcotics Crop Control in the
Highlands were formulated from the joint efforts of various involved agencies. A national policy
was determined for solving the country’s security problems associated with the hilltribe
population and narcotics crop production (The National Security Council, 1992). Specifically,
this policy addressed the guidelines to deal with forest area encroachment and destruction
problems, the arrangement for local administration order, the legal solution to citizenship issues
and human settlements on highland. The highland community development attempts during this
period generally involved three parties including government agencies, non-government
organizations and international aid agencies as evident in the operation of Doi Tung
Development Project, Thai-German Highland Development Project, Thai-Norwegian Highland
Development Project, Thai-Australian Highland Development Project, Thai-Belgian Highland
Development Project, and Doi Sam Muen Highland Development Project. The development on
human rights perspective and preparation of laws concerning land use in the highlands were
addressed in the national plans from the 7th to the 9th National Economic and Social
Development Plans notably the determination to establish guidelines for dealing with land use
problems of the hilltribe communities in conservation forest zone. On 16 September 1997, the
cabinet passed the resolution on the Land Resource and Forest Area Management Plan at
Local Level to ensure a well-organized administration and management of land and forest
resources in the orientation towards conservation and sustainable development by means of
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protecting the remaining forest and restoring the degraded forest resources to minimize the
local conflict concerning forest resource uses.
2003-present period. The present highland development concept is in line with the
overall framework of the 10th National Economic and Social Development Plan for 2007-2011 that
focuses on the application of the Royal Philosophy on sufficiency economy to move the country
forwards, stressing human as the center for development and all-level participation as the vital
consideration. The cautious development principle was thus adopted for the highland affairs.
The master plans and development plans concerning the highlands formulated during this
period, therefore, were generally comprehensive with the recognition of diversity.
Comprehensiveness is meaningful when there is understanding of the interrelationship among
various dimensions of the highland communities while social sphere diversity has to be
recognized because the difference in culture and way of life of particular society or community
is believed to have connection with the nature of the natural system in that locality. The 3th
Master Plan for the Royal Project Development Centers (2007-2011) for example, was
formulated with an objective among others to make various Royal Project Development Centers
become a highland development model that adopts various combinations of new external
knowledge and local knowledge. Similar concepts are also contained in the Action Plans for the
Extension of the Royal Projects’ Achievements Projects, the Master Plan of “Water Conservation
for the Mother of the Land” Project, the Action Plan of the Transfer of Knowledge from the Royal
Projects’ Achievements and Capacity Building for the Highland Communities Project, as well as
the Master Plan of the Extension of the Royal Projects’ Achievements Projects for the sustainable
elimination of opium cultivation.
In a nutshell, sustainable development concept has to be applied for highland
development due to the pressing need for a more balanced consideration. At the national level,
development objectives and policy implementation from the 1st to the 6th National Economic and
Social Development Plans were oriented toward accelerating GDP growth by investing heavily
on infrastructure, exploiting overly the raw materials from natural resources beyond proper
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limits. The imbalanced development has led to the deterioration of natural resources and the
environment, social inequality, and conflicts. At the local level, the previous highland
development efforts with emphases on wide production of cash crops like in the lowlands have
generated some undesirable impacts on soil, water, and forest resources including biodiversity
in the ecological system. In the light of socio-economic development in GDP term at the
expense of natural resources and environmental degeneration throughout the recent national
history, the northern highlands can be said to have gone through the following policy emphases
successively:Building security along the borderline. Endeavors included the border defence, and
the control of hilltribe people’s migratory movement by means of welfare and assistance
services for the hilltribers in various forms such as allocation of permanent agricultural areas,
occupational development, and provision of necessary services.
Solving opium crop production problems. Promotion of opium crop substitutes such
as coffee, red bean and temperate fruit trees concomitantly with the continual border security
building effort was implemented and supported by more than 90 agencies, whether government
or international, such as the Royal Project, the Hilltribe Products Promotion Foundation, and
UNFDAC’s HAMP. The main objective was to enable hilltribe farmers to reduce their extent of
opium cultivation and forest land clearing with the introduction of substitute cash crop farming.
The Royal Project began its marketing operation in 1981 to help bring the opium substitute crop
outputs for sale in the market. A Thai-UN Highland Agricultural Marketing and Production
Project-HAMP was also operating in similar nature and expanded the project area coverage
from 30 to 67 villages in the highlands of Chiang Mai Province. The foreign assistance came in
the form of both grant-in-aid and loan from international organizations. The promotion of opium
replacement crops from the joint efforts of various agencies was successful to certain degree in
reducing opium cultivation and shifting farming extent. During 1959-2003 period, the opium
cropped area and output had gone down from the initial 112,000 rai and 145 tons level to 5,266
rai and 20.3 tons in 2003 and the corresponding figures further decreased to 1,445 rai and 13.6
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tons in 2007. The success was evident particularly in the operational areas of the Royal Project
and other highland development projects generally under the cooperation among the Thai
government agencies, private sector donors and international organization. The Royal Project’s
success became one among many reasons that UN gave its first UNDP Human Development
Lifetime Achievement Award to His Majesty King Bhumibol Adulyadej and the Royal Project
itself was recognized by Magsaysay Award for International Understanding in 1988 as well as
award from The Colombo Plan: Drug Advisory Program (DAP) in 2006 for being the sole
organization in the world that has been able to successfully solve opium cultivation problems
through promotion of opium substitute crop production. Its success has made the Royal Project
well-recognized among national and international agencies and organizations which
subsequently led to the formation of an international technical exchange network that uses the
Royal Project’s experience as the theme for its activities and that advocates international
cooperative partnership in highland development attempts. An example is the cooperation
between the Highland Development and Research Institute and the Royal Project Foundation in
working to make the King’s earnest contributive endeavor and the Royal Project’s success
known more widely through the process of international technical development and learning
network especially in countries that have narcotics crop production such as Afghanistan,
Colombia, and Laos.
With the foreign assistance and supports in various forms, the improvement of human
living condition and general welfare in the northern highlands was visible but unfortunately only
during the time the development projects were in operation. After project withdrawal most
development activities were not carried on by the local hilltribers as the hilltribe villagers in
general are not self-reliant while take it right receiving the external development assistance only.
Human and community management. By 1996, only 30% of the targeted
establishment of legal human settlement areas has been realized due to certain limitations such
as the suitability of the land for economic development, the legal constraints for land use in the
hill areas as provided in the B.E. 2484 Forest Act, B.E 2507 National Forest Conserve Act, B.E
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2504 National Parks Act as well as other legislations and the cabinet resolutions especially
those concerning watershed classification. Furthermore, the establishment of hilltribe self-help
welfare settlement for different ethnic groups to live together in the same village was a failure
because this was not conforming to the hilltribes’ culture. The policy on reducing population
growth rate was not quite successful due to several reasons including natural birth, in-migration
of ethnic people from both inside and outside the country, continual movement of lowlanders to
do farming in the highlands, geographic isolation from the access to government services, and
the cultural belief of certain ethnic groups about practicing birth control.
Fostering conservation concern and conserving natural resources. The Huai Hong
Khrai Royal Development Study Center represents a remarkable case of success in restoring
watershed ecology and becomes a model for rehabilitation and conservation of a watershed
system including the elements of forest type, flora and fauna diversity, and watershed functions,
and now also serves as a “living natural museum.” However, some highland natural resources
and environment had become degraded as described earlier as a consequence of income
incentive from opium replacement cash crop production promotion which led to expansion of
illegal land use in the watershed forest areas. Therefore, the present policies have to address
not only the poverty problem of highland population but also the rehabilitation of environmental
conditions through people participation and inter-agency consolidated efforts.
Implementation of integrated development approach. Many development activities
were carried out in observation of His Majesty King’s advice. Meanwhile, the success to certain
extent from cooperative efforts of various agencies working in the highlands were noticeable in
the operation of the Royal Project which has been comprehensive in nature by covering works in
resource, development and marketing. Apart from the Royal Project, other development projects
and agencies either public or international also had important roles in helping improve highland
conditions through cooperation and integration approaches such as Doi Tung Development
Project, Huai Hong Khrai Royal Development Study Center, and the Hilltribe Welfare Division. In
the Royal Project areas and other royal development projects’ where land use zones are clearly
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established and enforced, the promotion of opium substitute cash crops has not led to farm
land expansion, but continuing forest encroachment and agricultural land expansion problems
exist in other projects’ areas. So far there also exist problems in management and administration
in terms of duplicate works undertaken by government agencies and private organizations both
domestic and international, the absence of core agency to perform coordination function, and
the lack of unified policies. Furthermore, the past highland development attempts have caused
certain problems that the government and relevant agencies have to monitor closely such as the
natural resource use conflict, social disparity resulted from hilltribers’ poverty and lack of
opportunity to get access to government services, as well as migration to city which might
become a wider social problem in urban area because undesirable impacts on both highland
and lowland communities can occur in the absence of integrated and mutually supportive plans
of management and administration of various involved agencies.
2) Factors and conditions contributive to success.
The success in highland development may be attributable in part or combination of
the following factors and conditions: the Royal Initiatives concerning works to improve the
livelihood of the hilltribe population, reduce narcotics crop production, and restore and
conserve the watershed forests; the continuity of projects implemented along the royal advice
and by various government agencies; government policies on fostering development on the
basis of knowledge and life-long learning, community participation process, and integrated
development activities plans among domestic and international agencies working for the
common objectives; and the geographic advantage of the highlands in terms of climate, natural
resources and the environment, biodiversity, as well as various cultural and traditional traits of
different ethnic groups.
3) Problems remained unsolved despite the development and natural resources
conservation efforts.
Development of highland communities in the past had generated certain problems
and impacts on the society at large namely;
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3.1) Encroachment into forest area. The increase in demand for land for
monocropping resulting in the decrease in forest covered land in the north by 2.15% annually.
3.2) Deteriorating environmental quality. Soil erosion, water pollution, flood and water
logged situation, smoke from forest and crop residue burning, serious impacts from climate
change.
3.3) Shortage of water for farming and domestic consumption. Shortage of water in
dry season, poor water quality, contamination of agricultural chemicals and presence of
sediments and micro-organisms in water body.
3.4) Conflict in natural resource use. Conflict between the state and local
communities concerning land rights, conflict among communities located in upper-, middle-,
and lower-watershed areas.
3.5) Lack of sustainability in agricultural systems. Sustainable agricultural systems
cannot be realized due to heavier rainfall, slightly fewer rain days, higher temperature, increase
in number of hot days, occurrence of soil erosion, declining soil fertility, drought stress,
declining productivity, heavy use of agricultural chemicals leading to the lost of bio-diversity.
3.6) Marketing risks. Irregular and poor quality farm outputs, high production cost,
poor road communication, uncertain and low buying prices offered by middle agents.
3.7) Illicit narcotics crop cultivation. Presence in certain segments of Chiang Mai, Mae
Hong Son, and Tak provincial areas where opium has been grown repeatedly due to price and
market incentives as well as external capital and technological supports.
3.8) Social disparity. The lack of employment and income generation opportunity. The
unclear state policies concerning land use rights and Thai nationality impaired the opportunity
for hilltribers to get access to capital, education, and other government services.
3.9) Poverty. The causes include shortage of farm land, lack of market
competitiveness, lack of knowledge and professional skills, expense for health care and
children’s schooling.
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3.10) Migration to towns. The pull factors are the demand for security and luxury in
life, the needs to get consumption goods, and eventually the adoption of urban life style.
3.11) Family and community structure beginning to change. The hilltribe society
becomes more open to outside world and thus risky to encounter the problems of youth,
ignorance of danger from narcotic drug and Aids spread, abandon of traditional culture.
3.12) The need for a consolidated and comprehensive development policy. Highland
community development efforts so far have not addressed the watershed approach giving rise
to part and parcel development of communities in the upper, middle, and lower watershed
areas. The policies, laws, and state regulations particularly those concerning different resource
categories are not compatible nor mutually supportive. Furthermore, information concerning the
highlands is collected and kept scattering in various places and has never been exploited for
optimal and concrete benefits.
4) The important contribution of highland development to the larger socio-economic and
environmental systems.
The highlands have certain geographical advantages like favorable climate for
agricultural development, as well as diverse beautiful scenarios and natural tourism attraction.
There also exist cultural diversity among various ethnic groups and some local knowledge
which is a social capital. Although highland development attempts in the past had the emphasis
on helping the hilltribe individuals and communities for their direct benefits, many endeavors
have significant implications in various aspects for the country as a whole. This is exactly the
notion His Majesty King Bhumibol Adulyadej the pioneer Thai highland development advocate
gave concerning the need to develop highland communities concurrently with ecological
system development without neglecting any elements (The Office of Royal Development
Projects Board, 1998). Highland development can be said to be important for and related to the
country’s socio-economic and environmental systems in the following aspects:
4.1) Maintenance of national security and image. From political and national security
perspectives, the highland areas predominantly lying near the international borders are risky
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and easy for drug syndicates in the country or from abroad to encourage or push the hilltribers
to perform illegal acts either opium production, drug transit point provision, drug trafficking or
other perilous threats to the national security and the solving of narcotics problems in the shortrun and long-run. The 40-year experience of Thailand in taking the royal advice that eventually
and successfully led to the reduction in the extent of opium-cropped area has gained the
interests from many countries to constantly seek cooperation and assistance from Thailand to
help them solve their narcotics crop production problems.
4.2) The maintenance and rehabilitation of natural resources in the country. The
highland areas are provider of food, herbs and spices, medicinal material sources; home to
various wildlife and plants; storage of water supply; and sites for recreation. In the future, they
will become important in building community food security, in carbon credit trade, and as
supplier of alternative energy from water, biomass, and wind resources. In healthy form, the
highlands can function as a regulator of the overall balanced and sustainable national
ecological systems.
4.3) The reduction in forest encroachment and destruction. In the watershed forests,
restoration and conservation activities were implemented following the King’s advice to protect
the healthy natural forests to maintain their watershed functions and to restore the degraded
forest to the original quality with the “mutually supportive man and forest cohabitation approach
in order to improve simultaneously the quality of life of the local villagers. The man-forest
relationships have been established in the forms of planting three kinds of forest trees for four
benefits, replacement forest tree planting along the hill shoulders, economic forest plantation
projects, building economic forest like wet forests or watershed forests as well as earth-check
dams to increase soil moisture and prevent forest fire. However, the success is confined
primarily in various Royal Development Projects’ areas. Other development policies in the past
including that on providing permanent settlement lands for the highland communities as a
means for watershed forest land protection had been ineffective and proportion of forest
covered area in Thailand constantly reduced from 53.33% in 1961 to 32.66% in 2004 (Royal
Forestry Department, 2007).
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4.4) Reduction of environmental impacts on highland and lowland communities. Soil
erosion, sediments, and agricultural chemicals spillovers in local soil and water resources also
affect water quality in the lowland. Highland development activities in the past had followed the
royal advice and routine development frameworks of the involved agencies; for example, the
operation of the Royal Project Foundation; Huai Hong Khrai Royal Development Study Center,
the Land Development Department, the Highland Development and Research Institute in recent
time has adhered to the principles of promoting environmental conservation farming and
organic agriculture without using or using minimum chemical inputs in the highlands in order to
create additional value to farm outputs and improve the fertility status of degenerated soil which
are the primary keys to highland agricultural development. The above-mentioned farming
systems with their positive impacts are important for environmental quality of both highland and
lowland communities, while enabling the highland farmers to produce chemical-free outputs
which are currently experiencing the growing demand from domestic and foreign consumers.
4.5) Mitigation of social problems resulted from labor movement. Policy priority has
been given to setting the order for local administration and maintaining safety and security in the
highlands through the means of granting hilltribe villagers legal permanent settlement areas and
controlling or stopping migratory movements. At present, a growing number of hilltribe
population are moving to urban communities for work and education from the push factors of
poverty and limited farm land at home and the pull factor of diverse job opportunities in towns.
Consequently, the hilltribe society becomes more exposed to outside world and more risky to
encounter the problems concerning the hilltribe youth, the lack of social consciousness, the
spread of narcotics drug and AIDs which may generate undesirable impacts on the related
communities. Other measures adopted to discourage the out-migration of hilltibe population
generally involve creation of local opportunities as far as possible for income and livelihood
improvement such as development of farming patterns and value addition activities for farm
output, promotion of off-farm income generating activities like ecotourism service and handicraft
production and state provision of greater schooling including other welfare services to the
highland communities.
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4.6) Human resource development. As human resource is the fundamental capital for
combining with other capitals to create optimal final benefits, community strength has to be
fostered and maintained. Village folks therefore need to receive continuing development inputs
for them to become knowledgeable persons, capable of gradually adapting themselves to the
external changes, man of ethics and virtue, and to gain reasonable welfare services including
better life quality. So far, the priority development inputs have involved citizenship, health,
nutrition, education, professional knowledge and skills, social status, and access to capital
sources and state welfare services.
4.7) Sources of learning and highland development model. Various Royal Project
Development Centers have become the models for highland development based on combining
modern knowledge and traditional local knowledge. The Huai Hong Khrai Royal Development
Study Center is a center for study, experiment, research, and development undertaking to
transform specific area back to quality watershed conditions and is a model of multidisciplinarycomprehensive development effort. The Pang Tong Royal Highland Development and Service
Center is a learning source concerning highland development efforts following the initiation of
His Majesty such as growing fern and native orchids, breeding and caring wild animals, and
building food bank system in community forests. Other highland development models and
learning centers like the Royal Projects’ Achievement Extension Projects and the “Water
Conservation for the Mather of the Land’ Projects in various places that have worked to assure
the consolidated attempts of different involved development agencies to use the lessons
learned from the Royal Projects’ experience and the relevant achievements as the basis for
extension and practice in other new highland development projects’ areas such that the
development activities to foster the professional advance, healthy ecological systems, traditional
culture, and community development can lead to the improvement of life quality of the highland
population.
4.8) The increase in highland agricultural outputs. Research and development works
have been undertaken for improvement in productivity, production standards to ensure market
competitiveness of highland farm outputs. The wider extension and transfer of appropriate
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technology to the hilltribe farmers enable them to get grater knowledge and skills in producing
quality outputs and minimizing production costs.
4.9) Preservation of diverse ethnic cultures and traditional ways of life. Local culture
and way of life are essential social capital in the highlands, and have been highly recognized in
various development programs. Many Royal Project Development Centers, for example, have
endeavored to restore and promote the hilltribe handicrafts with the aims to conserve local
knowledge and generate additional income for the hilltribe households from further
enhancement of the simple local handicrafts. In 2006, members of Royal Project Development
Centers as whole earned 599,049 baht from selling handicrafts. Doi Tung Project, in particular,
has worked to make the local villagers feel appreciated and proud of their own home village and
culture.
5) Changes in regional and global contexts, and national tendencies that may affect the
northern highlands.
The future global contexts likely to have consequences on the highlands can be
distinguished into
Direct impacts Global warming and climate change can negatively affect the
highlands in the areas of reduced biodiversity, water shortage, lack of food security, social
problems of the aging population, outflow of young labor force from agricultural sector, inmigration of the lowlanders to the highlands, energy shortage, and the demand for land for
energy crop production.
Indirect impacts The effects are likely to come from the liberal movement of capital,
trade, and service flows, as well as free labor flow as the results of various regional and global
economic cooperation agreements, the competition in international markets, trade barriers, the
rise of Asia to become the center of world power, the development of modern technologies and
the competition for energy inputs.
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5.1) Changes in regional and global contexts, and national tendencies likely to affect
the highlands positively and negatively.
Positive impacts Most highland communities able to exploit their advantages in
biodiversity and cultural diversity for creating additional value to their goods and services
(85.71%), greater opportunities for job and income creation (79.76%), labor movement from the
highlands to urban communities contributing to higher income of the highland communities
(58.33%), improved communication, cultural exchange, technology and knowledge transfer, as
well as better education and health condition of the highland population (5.95%).
Negative impacts Resource use conflict from the demand for water like in the forms of
forest land clearing for cultivation, attempts to exploit the opportunities opened by global
changes (91.67%), higher production and transportation costs (input and oil prices) and the
future risk of energy shortage (75.00%), labor out-migration creating labor shortage problems in
the highland areas (69.05%), FTA adversely affecting highland vegetable production (64.29%),
problem of migrant labors moving to the highlands (63.10%).
5.2) Climate changes in the future 10 years scenarios likely to affect the highlands
more negatively than positively.
Positive impacts Primarily, the highland communities becoming more concerned
about improving natural resources and environmental conditions with the chance to make the
highland area the generator of water and food sources (10.90%), opportunities for income
generation from carbon sink, energy sources, earthen house, tourism (7.14%), easier plant
breeding procedure and greater productivity of some plant varieties like photo sensitive rice
(5.95%).
Negative impacts Primarily the imbalanced ecological systems in terms of lower
biodiversity and disappearing wildlife (86.90%), water shortage affecting crop production
systems for example reduction in cold climate cropping areas (85.71%), drought threats
(80.85%), flood, landslide (79.76%) and food shortage (71.43%).
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6) Comparative analysis of highland development results in the past and development
approaches in the future to assure the success.
The northern highlands in the recent 25 bygone years received development support
from over 90 relevant agencies yet witnessed the imbalanced, disunified and discontinued
development policies and inputs while never experienced the watershed development
approach. Some highland community members still lack formal schooling, can be self-reliant to
limited extent, and continue to encroach on the national forest area for land use. Nevertheless,
many knowledge and experience had been accumulated from the research and development
works carried out by various royal initiative projects and other projects while most development
activities were implemented within the framework of different highland development policies and
master plans. The results of various efforts can be summarized for different aspects. Economic
aspect Farmers remain poor, with social disparity, unsustainable farming systems, emphasis
more on monoculture, and inflow of external modernization. Infrastructural aspect Highland
conditions have been improved from infrastructural development but most areas are still remote
from markets and public facilities water sources have been developed but still inadequate.
Natural resources and environmental aspect There exist problems of intensive use of chemical
inputs, encroachment on watershed forest areas, people’s lack of understanding in natural
resources management as well as awareness of resource significance. Social and cultural
aspect Local communities can get access to public services to certain degree, have their own
tribal cultural identity, while their social structure becomes weakened and affected by other
development impacts.
Highland development activities in the future will be governed by new conditions in the
global context and changing technology such as the existing and emerging free trade zone
agreements, Maekong sub-region economic cooperation framework, the global warming and
climate change challenge, growing elderly population, and migrant labor movements which
make it necessary for the highland communities to adapt themselves in various ways to deal
with the external changes. Economic aspect Emphasis on occupational and income
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development following the sufficiency economy philosophy, food security, knowledge-and
innovation based value creation. Infrastructural aspect Building necessary and appropriate
infrastructures, water source development through participation process. Natural resources and
environmental aspects Define clearly land use zones through participation process; conserve,
rehabilitate, and utilize resources in sustainable manners; generate natural resource and
environment based income, foster community awareness. Social and cultural aspect Open the
access to public sector services evenly in all geographic coverage, build alliance networks to
create the learning society, and foster human development to enable people to keep pace with
various changes
7) SWOT Analysis
Strengths

Weaknesses

 Cultural diversity of various hilltribes,
biological diversity, diverse natural
attractions.
 Climate and topography suitable for
highland agricultural development.
 Some resources have been restored and
conserved
 Community organization and kinship
system.

 Agricultural systems remain unsustainable.
 Lack of water for agriculture and domestic
consumption.
 Lack of clear rules for land use, and limited
land area.Villagers lack comprehensive
knowledge, and have limited capability in selfreliance.
 High labor mobility.
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Opportunities
Threats
 Collection of knowledge and experience  Hilltribe household and community
from research and development works in
settlements are located scatterly in remote
the highlands of various royal development
and mountainous areas.
projects and other projects.
 Laws or policies related to delineating land
 Existence of master plans and highland
use zones in the highlands are in conflict as
development policies.
well as have problems in practice.
 Environmental conservation trend.
 Global warming phenomena intensify
 Tendency towards increased wage rate.
climate variation.
 Most development activities and  Capitalism and western culture trends,
administrative works concerning the
trade agreement obligation and
highlands have been undertaken
liberalization of world trade system.
independently under different responsible  Energy crisis.
government agencies and not in line with
the integrated watershed approach.
8) Highland development directions. The directions suggested below are determined with the
recognition of declining and degrading natural resources and environmental conditions in both
general and local contexts, different geographic and tribal cultural contexts, development
agencies operating in the areas, and public policy scope affecting highland development
implementation.
8.1) Highland community development adherent to the principles of sufficiency
economy to enable human resources to acquire self-immunity, capability to understand various
changes, and self-reliability at household and community levels.
8.2) Highland community development based on the local advantages from cultural
and biological diversity placing priority to the use of natural, social, and cultural capitals in the
integrative and mutually supportive manner.
47

Executive Summary
Project Strategies for the Development and Conservation of Highland Natural Resources
on the Northern Highlands 10 years ( for 2010-19).

8.3) Highland community development through adopting and adapting the knowledge
and experience accumulated from the royal development projects and other highland projects’
works for application in further household occupational development, improvement in quality of
life, and restoration and conservation of natural resources and the environment.
8.4) Highland community development as a system encompassing the social,
economic, and natural components for fair distribution of benefits.
8.5) Highland community development through participatory process linking with all
parties involved.
From the above lines of suggestions, the directions for highland development can be
stated briefly as follows:
(1) Development of household economy based on the sufficiency economy
philosophy.
(2) Development of household economy on the basis of biological diversity and local
knowledge.
(3) Fostering social and community development and strength along the principles of
sufficiency economy.
(4) Restoration and conservation of natural resources and the environment for
sustainable uses through appropriate community participation approach and public
policy designs.
(5) Harmonious efforts of government agencies and local communities in such works as
land, water, and forest resource use planning.
(6) Administration and driving the strategies
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9) The 10-Year Strategies for the Development and Conservation of Highland Natural
Resources (for 2010-19).
All strategies have been devised with primary focus on human resource and community
development through continuing learning process because people and the community are
fundamental resources of the highlands when improved in quality and capacity can be
instrumental for building community strength, can enable people to gradually adapt to and
advance with outside world, and facilitate the management of local economic affairs and natural
resources as well as the environment in a balanced nature.
9.1) Strategy setting concepts. All strategies should be compatible with the objectives,
approaches, and directions of various royal development projects, national policies, and
pertinent public sector development strategies in the foreseeable 10 years.
(1) Development directions. Stress the compatibility with the present state policies, 10th
National Economic and Social Development Plan, Thailand’s Vision to 2027, development
strategies of involved agencies, provincial cluster’s strategies; the use of watershed approach;
the creation of development opportunities under new global context and in harmony with the
socio-ecological capacity of highland agriculture.
(2) Development approaches Adhere to the sufficiency economy philosophy with
emphasis on moderation, immunity and self-reliance; develop human, society, economy, natural
resources and the environment in the highlands to the point of balance between sufficiency and
competitiveness gradually and reasonably with the prevailing local capacity on the basis of allparty involvement.
(3) Development objectives. (1) Man can cohabit with forest for sustainable livelihood
when leading one’s life along sufficiency economy principles and making decent income from
the local resource and input base; (2) The highland communities have strength, self-reliability,
and immunity against threats from global changes; (3) The highland natural resources are
restored, conserved, and utilized for steady and sustainable benefits.
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9.2) Framework for sustainable highland development strategies.
To assure the sustainable highland development with the balance among income
generation, social security, and natural resources and environmental quality maintenance
components; the operational strategies have to be designed within the framework of
establishing linkages among key mechanisms, and driving the implementation of strategies by
various concerned agencies in harmonious, practical, and responsibility-relevant directions
while having the community involvement. The three main strategy sets are (1) Strategies for
income generation. Stress on learning experience from the Royal Development Projects,
restoration of native vegetations, development of Food Bank, and development of community
market capacity. (2) Strategies for social security development. Address the application of the
sufficiency economy philosophy, use of community plans, attention on local culture and society,
and learning network; (3) Strategies for rehabilitation of natural resource and the environment.
Focus on the quality improvement and productivity of soil, water, economic and watershed
forest resources.
9.3) Fundamental principles of the strategies.
(1) Application of sufficiency economy philosophy as the basis for human and
community livelihood to create self-reliance and immunity.
(2) Emphasis on knowledge-based development by applying knowledge and
experience from previous development works appropriately with the social settings in different
highland areas.
(3) Endeavor to develop the highlands rationally on the basis of rehabilitating and
utilizing the natural resources according to the potential and carrying capacity of any particular
watershed system.
(4) Development of system integrity and community-local government involvement
process unique for different social contexts; concrete consolidation of budget and development
plans and policies of various relevant government agencies at all hierarchical levels.
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9.4) Highland development paradigm.
(1) Building the balance among the social, economic and environmental aspects
following the sufficiency economy philosophy and compatible with the local contexts, socially,
geographically, and culturally.
(2) Increasing forest covered area to represent 40% of total highland area.
(3) Generating adequate income with worthwhile and reasonable use of water and other
resources as production inputs.
9.5) Highland development vision: the next 10 years.
The highland communities attain security and help cherish the country’s natural
resources and the environment as the base for further development.
9.6) The goals of highland development.
The strategies have been designed to realize 4 development goals.
(1) The population in the targeted areas become self-reliant, make living after the
sufficiency economy philosophy, cohabit happily with forests, and are able to generate
adequate household economic returns from knowledge-based activities.
(2) The highland communities posses strengths and immunity and enjoy the fair share of
development as integral part of the watershed system comprising upper, middle, and lower
watershed portions.
(3) Such natural resources as soil, water, and forests in the highlands are restored to
healthy condition, then protected for sustainable utilization with essential inputs from local
knowledge and all-party involvement efforts.
(4) The Thai society is assured of the sustainability of various ecological systems and
enjoys the happy and healthy livelihood.
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9.7) Proposed strategies.
To assure the realization of the above development vision and goals, four main highland
development strategies have been devised and in total they contain 18 imperative development
programs and 54 major workplans.
Strategy 1 Fostering the strength in human and community capability following the sufficiency
economy philosophy.
Goals People in highland communities attain better quality of life, strength, selfprotection ability; become knowledgeable about external changes and self-reliant at household
and community levels.
Indicators

Number of strong communities, number of learning centers and

networks, percentage of population in the targeted areas getting such basic welfare services as
fundamental education and health care, number of communities using cultural means for natural
resource conservation.
Sub-components

Four imperative programs and 14 major workplans.
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Strategy

Major Development Programs/Workplans

Strategy 1

1) Social and human quality development for self-reliance
Fostering the strength in human and self-protection.
1.1 Development of human capacity, sufficiency
and community capability
communities, and self-reliant communities.
following the sufficiency
1.2 Capacity building for community leaders, and public
economy philosophy.
sector’s human resource development to become
Sub-components.
invulnerable to effects of contextual changes.
Four imperative programs and 1.3 Development of social and welfare systems, and equal
14 major workplans.
access to government services.
1.4 Promotion of holistic health cares.
1.5 Promotion and support for the establishment of
community network for involvement in social and community
administration affairs.
2) Development of knowledge management process and
network to support the advance of knowledge-based society.
2.1 Support for life-long learning and literacy for the highland
people to improve their economic production capability and
the communities to gain strength.
2.2 Enhancement of capacity of various Royal Project
Development Centers and other royal development projects
to become learning centers for highland development.
2.3 Development of learning networks and fostering the
formal and informal learning process of community members.
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Strategy

Major Development Programs/Workplans
3) Building of community’s self-esteem and readiness to
cherish the traditional and cultural heritages.
3.1 Support for undertaking of traditional and cultural events
or activities to protect the survival of community’s heritages.
3.2 Creation of pride and awareness of being Thais and the
Thai culture and tradition.
3.3 Instillation for people’s appreciation of sufficiency
economy value, local knowledge-based development, and
conservation of natural resources and the environment, as
well as wild medicinal material.
4) Creation of strength and immunity at the community level
in controlling problems concerning narcotics drug and border
security.
4.1 Narcotics crop production control and suppression.
4.2 Development of community’s vigilance system for
controlling and solving narcotics drug problems by the
community itself.
4.3. Enhancement of border security and relationship with
neighboring countries.
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Strategy 2 Building economic security based upon local knowledge and resources with
emphasis on prudent use of resources and innovative outputs following the sufficiency
economy philosophy.
Goals The highland communities attain food security, get adequate and equitable
income levels, and maintain the sustainable use of natural resources and the environment with
appropriate knowledge basis, while the involved development agencies work in concert efforts
to implement various development and research activities suitably with the local social settings.
Indicators

Number of communities with rice sufficiency; number of communities

with increase in food bank activities, the increase in average annual household income, the
decrease in poverty incidents, establishment of producers and marketing networks, increase in
research outputs, increase in the extent of integrated research programs.
Sub-components

Five imperative development programs and 18 major workplans.

55

Executive Summary
Project Strategies for the Development and Conservation of Highland Natural Resources
on the Northern Highlands 10 years ( for 2010-19).

Strategy

Major Development Programs/Workplans

Strategy 2
Building economic security
based upon local knowledge
and resources with emphasis on
prudent use of resources and
innovative outputs following the
sufficiency economy
philosophy.
Sub-components.
Five imperative development
programs and 18 major
workplans.

1) Building food security based on the development of local
knowledge and biological diversity.
1.1 Support for restoration of community food bank
according to the royal initiative and for expansion of intercommunity food bank establishments.
1.2 Improvement of rice productivity, and development of
rice bank management system.
1.3 Extension works on food crop production for domestic
consumption and supplementary income.
2) Creation of occupational works and income based on
local knowledge and resources with emphasis on rational
use of resources and appropriate innovation development in
farm and non-farm sectors.
2.1 Extension works for occupational and income
development following the Royal Project’s and other royal
development projects’ approaches.
2.2 Establishment of demonstration/ experimentation plots
concerning the adaptation of production technologies for
improvement in agro-ecosystem.
2.3 Development of quality/ standard system and
certification, as well as processing activities to generate
additional value for farm outputs and community products.
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Strategy

Major Development Programs/Workplans
2.4 Building community tourism on the basis of rational
utilization and good management of resources and capital to
ensure the sustainability.
2.5 Off-farm labor skills improvement and agro-ecological
built-up.
3) Building up market potential through formation of
marketing group and development of community market
system.
3.1 Enhancement of the strength throughout the supply
chain of community enterprises and local occupational
groups.
3.2 Development of producers networks and farm produce
and community product marketing networks.
3.3 Development of community market system to promote
local production and trade as well as development of market
information system.
4) Development of infrastructures as necessary and
appropriate.
4.1 Development of water sources as appropriate,
management system for fair and wide-covered access to
water supply for agriculture and domestic consumption.
4.2 Improvement of farm feeder roads, electricity system,
and communication system.
4.3 Building up the capacity for alternative energy and biomass energy management.
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Strategy

Major Development Programs/Workplans
5) Research and development for dealing with global
warming conditions and global dynamics.
5.1 Research and development for the security in food,
medicine, and alternative energy supplies.
5.2 Research and development related to natural resources
rehabilitation and conservation systems and utilization of soil,
water, forest and other biological resources.
5.3 Research and development for local knowledge based
innovation as well as improved marketing potentials.
5.4 Research and development related to production and
market potentials as well as competitiveness under global
warming and global change contexts.

Strategy 3 Building up the ecological balance in natural resource systems and the environment
to allow the sustainable cohabitation between man and forest.
Goals Soil, water, forest and other natural resources in the highlands will be restored to
healthy conditions, then protected and utilized prudently and sustainably through community
involvement process.
Indicators
Incremental forest area, farming-forest area ratio, adequate water
availability, and improved water quality, soil erosion index, number of communities and
networks using joint management of natural resources approach.
Sub-components
workplans.

Comprising four imperative development programs and 11 major
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Strategy
Strategy 3

Major Development Programs/Workplans
1) Delineation of clear land use zones and establishment of
control system compatible with the local context and using
community involvement process.

Building up the ecological
balance in natural resource
systems and the environment to Delineation of land use zones in the highlands by
government agencies-community participation process.
allow the sustainable
cohabitation between man and 2) Rehabilitation, conservation, and utilization of natural
resources and the environment for sustainable benefits.
forest.

2.1 Rehabilitation and conservation of soil, water, forest
resources including watershed ecological systems, forest fire
Comprising four imperative
protection by community involvement process.
development programs and 11
2.2 Design of soil and water resource conservation systems.
major workplans.
2.3 Campaigning for community involvement in the control of
Sub-components

pollution from garbage, waste water and forest fire.
3) Promotion for forest tree planting to increase green areas
and generate household income and community forest tree
planting in buffer zones.
3.1 Development of community rules and regulations for
community forest tree planting for utilization by the
community.
3.2 Promotion of economic forest establishments in areas
permitted by laws/supported by policies to generate
household income from timber and non-timber products
under government support.
3.3 Revision of state regulations to encourage reforestation
by local community in the degraded highland areas.
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Strategy

Major Development Programs/Workplans
4) Creation of incentive system for safeguarding natural
resources and the environment by community involvement.
4.1 Campaigning for private sector and consumers to
support the environmentally concerned production and
consumption activities in the highlands.
4.2 Creation of incentive system like Payment for
Environmental Services: PES instrumental for safeguarding
natural resources and the environment
4.3 Creation of mechanism and systems to ensure social and
economic responsibilities of private sector and lowlanders for
protecting highland natural resources and the environment.
4.4 Determination of conditions or requirements concerning
budget allocation appealing for the local government to take
actions and responsibility in solving environmental problems.

Strategy 4 Building up good administrative systems and supporting coherent undertakings on
the basis of sectoral participation.
Goals Highland management and administration programs of all involved parties are
coherent, and go on uninterruptedly with efficient and effective monitoring system.
Indicators
Integrated watershed management pilot programs, community
involvement, highland data base system, continuity of community plan and sectoral plan
linkage.
Sub-components

Comprising five imperative programs and 14 major workplans.
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Strategy

Major Development Programs/Workplans

1) Planning highland development by watershed approach.
1.1 Study on watershed resources data and information.
Building up good administrative
1.2 Preparation of integrated action plans for the development of
systems and supporting coherent
community and watershed resources taking into consideration
undertakings on the basis of
the capability of the specific ecological system.
sectoral participation.
1.3 Translation of action plans into policy and practice.
Sub-components
2) Building up good administration system with efficiency,
Comprising five imperative
transparency, fair and equal treatments.
programs and 14 major
2.1 Enhancement of community’s capability in preparing its own
workplans.
development plan, through human resource development for the
community leaders and local government administrators to
become able to continue to prepare local development plans
following the sufficiency economy philosophy.
Strategy 4

2.2 Provision of support to assure the coherency of plans of
various government agencies at various levels of hierarchy.
2.3 Development of driving mechanisms, monitoring and
evaluation programs for management and administration in the
community.
3) Revision and design of government policy, requirements, and
measures for compatibility with the highland contexts.
3.1 Revision and design of requirements and measures to
assure sustainable man-forest cohabitation.
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Strategy

Major Development Programs/Workplans
3.2 Revision and design of requirements and measures
supportive for forest tree planting for economic purpose.
3.3 Revision and development of policies for devolution of
management and administration power in natural resources and
the environment affairs to the local governments.
4) Development of highland data base system and
dissemination of knowledge concerning the highland to a wide
audience.
4.1 Support for the development of information technological
system for linking various highland data base systems.
4.2 Fostering the network for disseminating the body of
knowledge built up from highland working experience.
4.3 Fostering the technical cooperation for highland
development, domestically and internationally.
5) Devising driving mechanisms to ensure continuity in coherent
development plans and activities among various involved
agencies.
5.1 Creation of mechanisms for the translation of strategic plans
into action and the implementation of action plans for
development using watershed approach in continuity, for two
operational phases.
1) Pilot phase year, 1- year 5
2) Extension phase, year 6- year 10
62

Executive Summary
Project Strategies for the Development and Conservation of Highland Natural Resources
on the Northern Highlands 10 years ( for 2010-19).

Strategy

Major Development Programs/Workplans
5.2 Creation and establishment of facilitating and coordinating
system to drive the integrated watershed development parts of
different agencies and help link the works to the local
governments and communities.

10) Recommendations for strategy implementation
To ensure the proposed strategies are implemented in concerted efforts by various
agencies from the levels of central office down to the community and across agency lines, it is
recommended that the following important actions be taken:
10.1) The implementation in the pilot phase (year 1- year 5 of the 10-Year Plan)
(1) Development of highland development plan using watershed approach as the pilot
project through the preparation of action plans to coordinate the development activities of
various government agencies working in the same watershed area.
(2) Priority ranking of different community areas or area classification by development
level, as basic information for the planning.
(3) Translation of strategies into actions at local level through the following procedures:
Secure the approval of the four fundamental principles of the strategies as the national agenda
by having the Office of National Economic and Social Development Board submit the drafted
Strategic Plans for approval from the cabinet. Once approved, the Strategic Plans shall become
the framework for formulating area-specific action plans or provincial action plans with the
common understanding about the flows and linkages of workplans and activities as well as
budgets of various agencies at different hierarchical levels in the same line or across lines in the
larger framework. The integrative area-specific action plans shall be prepared by participatory
process that involves authorized representatives of government agencies at watershed,
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provincial, and local levels, as well as the local people, with the designated office or
organization functioning as coordinator to ensure cooperation among involved parties,
collection of performance reports, and coherency of various action plans in a budgetary year.
(4) Development of information resource system and learning networks to provide data,
information concerning social, economic, natural resources, and the environment conditions
and situations including the local management and administration in the highlands, that can be
used as the basis for determining the policy of integrated action plans, and used as a
knowledge source or for information exchange.
(5) Review and revision of the strategic plans to deal with the changing or changed
situations, by all-party involvement process.
10.2) Implementation in the extension phase year 6- year 10 of the 10- Year Plan
(1) Extension of the achievements in the pilot areas in the pilot phase for application in
other watershed areas.
(2) Conclusion on the lessons learned from Strategic Plan implementation with inputs
from all parties involved, as the basis for making improvement and correction for future highland
development works.
10.3) Mechanisms for the administration and supervision of the strategic plans for the
pilot phase. To drive the strategic plans into actions and concrete implementation it is proposed
that the structure for strategic plans administration and supervision comprise three levels :
(1) The national level committee for development of policies concerning the highlands or
the “National Highlands Policies Board” chaired by the Prime Minister or his designated person,
to function as facilitating and monitoring body and this may be assumed by the existing
Committee for Coordination and Support of the Royal Project.
(2) The pilot project administrative committees at the watershed, provincial cluster, and
district levels with the structure of the committee board at each level to take the form similar to
local council to ensure coordination and participation of various local offices of different line
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agencies working in the same area to facilitate strategy implementation as well as to minimize
duplicate works among different work units.
(3) Central unit or the “secretariat” to perform the coordinating function to assure the
inclusion of the activities and budget for implementation of strategic plans in the budget plans
for various local offices of different line agencies and to prepare reports for submission to the
“National Highlands Policies Board”. The secretariat is responsible for moving the community
participation and involvement process, working with community leaders, representatives of
community interest groups, line agencies’ local officers, local government at tambon and village
levels as well as NGOs.
10.4) Coordination and monitoring of pilot project implementation
(1) Coordination, follow-up, collection of reports, and preparation of summarized reports
for submission to the “National Highlands Policies Board”; responsibility for problem diagnosis
and conflict solving; constant supervision, coordination and monitoring in the fields, by the
“secretariat.”
(2) Mid-term and final audit and evaluation by internal and external agencies for review
and revisions for necessary changes in direction and work plans in the light of external and
internal dynamics in socio-economic-politico-environmental-technological settings. Performance
and lessons-learned reports after the completion of the strategic plans implementation in the
pilot phase with contents concerning adaptation and extension of strategic plans for use in other
highland areas in the extension phase and in the future.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำ
ภูมิประเทศทางเหนือของประเทศไทยมีลกั ษณะที่ประกอบด้ วยหุบเขาขนาดใหญ่ที่ถกู กันด้
้ วย
ภูเขาสูงชันตามแนวเหนือใต้ มีระดับความสูงตังแต่
้
300 เมตรในที่ราบจนถึง 2,565 เมตรเหนือ
ระดับน ้าทะเล มีจดุ สูงสุดที่ดอยอินทนนท์ ความแตกต่างของภูมิประเทศนี ้ทาให้ ชนิดของป่ าที่ขึ ้นปก
คลุมอยู่ มีความแตกต่างกันด้ วย แบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุ่มคือ ป่ าดิบเขาหรื อป่ าไม่ผลัดใบซึ่งพบอยู่ใน
พื ้นที่สงู ประมาณ 1,000 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลขึ ้นไป และป่ าผลัดใบพบในพื ้นที่ที่ต่ากว่าลงมา
ปั จจัยหลักที่กาหนดลักษณะพื ้นที่ป่าทังสองชนิ
้
ดนี ้ ก็คือความชื ้นของดิน ซึ่งมีอยู่ในพื ้นที่ที่อยู่ในระดับ
ความสูงตังแต่
้ 1,500 เมตรขึ ้นไป พื ้นที่เหล่านี ้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทาให้ พื ้นที่สูงของ
ภาคเหนือเป็ นแหล่งชีวภูมิศาสตร์ ที่สาคัญของประเทศ ปั จจุบนั พื ้นที่ป่าเหล่านี ้ลดจานวนลงทุกปี จาก
ข้ อมูลของกรมป่ าไม้ ปี พ.ศ. 2549 พบว่า ภาคเหนือของประเทศไทยมีพื ้นที่ป่าไม้ 88,368.11 ตร.กม.
หรื อร้ อยละ 52.09 ของพืน้ ที่ทงหมด
ั้
ลดลงร้ อยละ 23.99 เมื่อเปรี ยบเทียบกับพืน้ ที่ป่าไม้ ในปี พ.ศ.
2504 ซึ่งมีพื ้นที่ป่าไม้ 116,252.50 ตร.กม. หรื อ ร้ อยละ 68.54 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
สาเหตุห ลักมาจาก
การบุกรุ กทาลายป่ าเพื่อทาไร่ เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่ นของชาวเขา รวมทังการท
้
าไม้ หรื อการบุกรุ ก
พื ้นที่ป่าเพื่อขยายพื ้นที่ทากินของกลุม่ คนจากพื ้นราบ
บนพื น้ ที่ ภู เ ขาเหล่ า นี ้ มี พื น้ ที่ ส่ ว นหนึ่ ง เรี ย กว่ า พื น้ ที่ สูง ซึ่ ง หมายถึ ง พื น้ ที่ มี ค วามสู ง กว่ า
ระดับนา้ ทะเล 500 เมตรขึ ้นไป และมีชุมชนชาวเขาอาศัยอยู่ พืน้ ที่ส่วนนีค้ รอบคลุมพืน้ ที่ประมาณ
67.22 ล้ านไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 53 ของพื ้นที่ใน 20 จังหวัด ซึ่งได้ แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย
พะเยา ล าพูน แพร่ น่าน ลาปาง ตาก เพชรบูรณ์ เลย พิษณุโลก สุโขทัย กาแพงเพชร กาญจนบุรี
อุทยั ธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์และเพชรบุรี พื ้นที่เหล่านี ้เป็ นถิ่นที่อยู่ของชนชาวเขาเผ่า
ต่างๆ ที่อาศัยกระจัดกระจาย มีจานวนประชากร 1,203,149 คน (พ.ศ. 2545) อาศัยกระจัดกระจาย
อยูใ่ นหมูบ่ ้ านทังหมด
้
4,192 หมูบ่ ้ าน ในพื ้นที่จงั หวัดข้ างต้ น

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

1- 1
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การพัฒนาพื ้นที่สูงเริ่ มดาเนินการมาตังแต่
้ พ.ศ. 2498 โดยระยะแรกเน้ นการพัฒนาเพื่อแก้ ไข
ปั ญ หาความมั่นคงชายแดน ต่อมาเมื่ อ พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ
ตังโครงการหลวงเมื
้
่อ พ.ศ. 2512 เป็ นต้ นมา การพัฒนาจึงมุ่งแก้ ไขปั ญหาการปลูกฝิ่ น การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวเขา และการฟื น้ ฟูป่าต้ นน ้าลาธาร ในขณะที่หน่วยงานความมัง่ คงของรัฐได้ ให้
ความสาคัญกับการแก้ ไขปั ญหาความมัง่ คงควบคู่มาโดยตลอดจนปั จจุบนั สาเหตุเนื่องจากพื ้นที่สูง
เหล่านี ้เป็ นที่ตงของหมู
ั้
่บ้านชาวเขาหลากหลายเผ่าพันธุ์ และชุมชนชาวเขาส่วนใหญ่มีพื ้นที่อยู่อาศัย
อยูบ่ นภูเขาสูงตามแนวชายแดนตังแต่
้ จงั หวัดเชียงรายจนถึงประจวบคีรีขนั ธ์
จากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ องของโครงการหลวง ทาให้ ช าวเขาในพืน้ ที่โครงการหลวงมี
ทางเลือกในการปลูกพืชชนิดต่างๆ ทดแทนการปลูกฝิ่ น ส่งผลให้ ชาวเขามีชีวิตและความเป็ นอยู่ดีขึ ้น
มีการตังบ้
้ านเรื อนเป็ นหลักแหล่งมากขึน้ และทาให้ การตัดไม้ ทาลายป่ าในพืน้ ที่ต้นนา้ ลาธารลดลง
ผลงานของโครงการหลวงได้ กลายเป็ นแหล่ง ขององค์ความรู้ เกี่ ยวกับการพัฒ นาพื น้ ที่ สูงและเป็ น
แม่แบบของการพัฒนาชนบทบนพื ้นที่สูง โดยอาศัยฐานความรู้เป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาดังกล่าว จนได้ รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางเลือกเพื่อ
ทดแทนการปลูกฝิ่ น นอกจากนี ้พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ยังทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ตังศู
้ นย์
ศึกษาและพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ ที่ มุ่ง ศึกษา ทดลอง และสาธิ ตในลักษณะสหวิทยาการเสมื อนหนึ่ง
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต สาหรับราษฎรได้ มีโอกาสเข้ ามาศึกษาเรี ยนรู้แล้ วนาไปปฏิบตั ิ โดยศึกษา
ทดลอง วิจยั และพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ด้ านทรัพยากรน ้า ป่ าไม้ ดิน และระบบเกษตร รวมทัง้
ระบบนิเวศลุ่มน ้า และการจัดการพื ้นที่ล่มุ น ้าให้ ให้ มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ ประโยชน์ได้ อย่าง
เหมาะสม รวมทังขยายผลการพั
้
ฒนาสูป่ ระชาชนในหมู่บ้านรอบบริ เวณศูนย์ฯ ให้ ดารงชีวิตที่พออยู่พอ
กิน และสามารถพึ่ง ตนเองได้ และศูนย์พัฒ นาและบริ การบนพื น้ ที่สูง ตามแนวพระราชดาริ ต่างๆ
รวมถึงการดาเนินงานภายใต้ โครงการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาอีกจานวนมาก ที่
มีสว่ นในการผลักดันให้ มีการพัฒนาชุมชนบนพื ้นที่สงู ของไทยในมิตติ า่ งๆ
แม้ วา่ ประเทศไทยโดยโครงการหลวง หน่วยงาน และโครงการต่างๆที่กล่าวถึงข้ างต้ นจะประสบ
ความสาเร็ จในการขจัดการปลูกฝิ่ นของชาวเขา และสะสมองค์ความรู้ตา่ งๆ ที่ได้ จากผลงานการวิจยั
และประสบการณ์การจากการพัฒนาชีวิตและความเป็ นอยูข่ องประชากร แต่การดาเนินงานด้ านต่างๆ
ยัง เป็ นการด าเนิ น งานเฉพาะวัต ถุป ระสงค์ และเฉพาะพื น้ ที่ ที่ แ ต่ล ะหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ จึง ไม่
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ครอบคลุมพื ้นที่สงู ทังหมด
้
และขาดการขับเคลื่อนที่จะทาให้ กระบวนการทางานเชื่อมโยงและส่งเสริ ม
ซึ่งกันและกัน ทาให้ ภาพรวมของการพัฒนาพื น้ ที่สูงขาดทิศทางและยุทธศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงาน
ด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลที่ยงั่ ยืน นอกจากนี ้ประชากรบนพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่
ของประเทศยัง มี ส ภาพยากจน ประกอบอาชี พ โดยขาดความรู้ ที่ เ หมาะสม ตัง้ ชุม ชนอยู่ใ นพื น้ ที่
ทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึง รวมทังมี
้ ปัญหาการใช้ ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่มี
ความสูงชัน ทาให้ เกิดการชะล้ างพังทลายของหน้ าดิน มีการใช้ ป๋ ยและสารเคมี
ุ
ปราบศัตรู พืชจานวน
มาก รวมทังมี
้ การบุกรุกพื ้นที่ป่าเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปั จจัยแวดล้ อมภายนอก ที่จากนี ้ไป
จะเปลี่ยนไปจากเดิมมากขึ ้น เนื่องจากกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ซึง่ มีบริบทใหม่ของเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยง
การค้ าและการลงทุนอย่างไร้ พรมแดน ปั ญหาการเพิ่ม ขึน้ ของราคาเชื อ้ เพลิง และปั ญหาจากภัย
ธรรมชาติที่เกิดจากความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศ ส่งผลให้ มีความจาเป็ นที่ต้องเร่งฟื น้ ฟูสภาพ
ป่ าและต้ นน ้าลาธารมากขึ ้น นอกจากนี ้แล้ วสภาพทางสังคมของชุมชนชาวเขาได้ เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วจากสภาพสังคมบุรพกาลเมื่ อ 30 ปี ก่อน มาสู่สัง คมที่เปิ ดสู่ภ ายนอก ชาวเขารุ่ นใหม่ได้ รับ
การศึกษามากขึน้ และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเข้ าถึงชุมชนชาวเขาได้ เช่นเดียวกับสังคมในชนบท
ทัว่ ไป ในขณะที่ฝิ่นหวนกลับมามีราคาแพงขึ ้น ปั จจัยเหล่านี ้จะส่งผลกระทบต่อบริ บทของการดารงอยู่
ของพื น้ ที่สูง ของไทยอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ โดยนับวันจะรุ นแรงมากขึน้ ดังนัน้ จาเป็ นที่ประเทศไทย
จะต้ องกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื ้นที่สงู ที่เหมาะสม ต้ องปรับปรุ งกระบวนทรรศน์การพัฒนาให้
สอดรับกับบริบทของสภาพแวดล้ อมทังภายในและสภาพแวดล้
้
อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
โดยผ่านการศึกษาและวิเคราะห์บนพื ้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่ วมและเชื่องโยงกับทุกภาคส่วน
เพื่อให้ กระบวนการพัฒนาเกิดการบูรณาการทุกมิติ รวมทังจ
้ าเป็ นต้ องมีการกาหนดกลยุทธ์การพัฒ นา
พืน้ ที่สูงทัง้ เชิงรุ กและเชิงรับ และมุ่งส่ง เสริ ม ความสมดุลของการพัฒ นาชีวิตและความเป็ นอยู่ของ
ประชากร ชุมชน และการเร่งรัดฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้ อมๆ กัน โดยจัดทาเป็ นแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะยาว 10 ปี เพื่อใช้ เป็ นกรอบแนวทางดาเนินงานของทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชน ในการดาเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคตข้ างหน้ า
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษา รวบรวมข้ อมูล และทบทวนผลสาเร็ จและปั ญหาที่ยงั คงมีอยู่จากการดาเนิน
งานวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู ภาคเหนือของประเทศที่ผา่ นมา ทังโครงการหลวง
้
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และโครงการอื่นๆของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในระยะ 25 ปี ที่ผา่ นมา
1.2.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับบริ บทของการพัฒนาพื ้นที่สูง
และปั ญหาและผลกระทบกับชุมชนบนพื ้นที่สูง วิเคราะห์สถานการณ์สภาวะแวดล้ อมทังภายในและ
้
ภายนอก รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของชุมชนบนพื ้นที่สงู
1.2.3 เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาคน ชุมชน และการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
บนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ สาหรับช่วงเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562) โดยมุ่งเป้าหมายการพัฒนาให้ คนอยู่
อาศัยกับป่ าได้ อย่างยัง่ ยืน มีความสามารถปรับตัวกับบริบทโลกทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต
1.3 เป้ำหมำยของโครงกำร
1.3.1 การสังเคราะห์การดาเนินงานตามแนวพระราชดาริ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาพื ้นที่สงู และ
ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในระยะ 25 ปี ที่ผ่านมา ตลอดจนการสรุปบทเรี ยนจากการ
ดาเนินการวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู ที่เป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื ้นที่สงู ในระยะเวลา
25 ปี ที่ผา่ นมา
1.3.2 การสังเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษาทางเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรที่เกี่ ยวกั บ
พื น้ ที่ สูง ประเมิ นสภาพปั ญ หาที่ ยัง คงมี อยู่ในปั จ จุบันและส่ง ผลกระทบต่อความเปลี่ ยนแปลงใน
อนาคตของชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง เพื่อทราบถึง โครงสร้ างของปั ญหาและประเด็นการพัฒ นาที่ ส าคัญ
ตลอดจนการจัดทาแบบจาลองสภาพการณ์ในอนาคต (Development Scenario) ที่ระบุปัจจัยและ
ขนาดของผลกระทบที่ชดั เจน ทังเชิ
้ งบวกและเชิงลบ
1.3.3 การวิเคราะห์ปัจ จัยสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก ปั ญหาและข้ อจากัดต่างๆ
รวมทังผลกระทบที
้
่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต โดยจัดทา วิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื ้นที่
สูงภาคเหนือ ทัง้ ยุทธศาสตร์ เชิงรุ กและเชิงรับ ที่มุ่งเน้ น การพัฒนาคน ชุมชน และการฟื ้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สาหรับช่วงเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)
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1.4 พืน้ ที่ศึกษำ
พืน้ ที่การศึกษาในการจัดทายุทธศาสตร์ ครัง้ นี ้ จะครอบคลุมพื น้ ที่สูง รวม 20 จัง หวัด ได้ แก่
กาญจนบุรี กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน ประจวบคีรี ขันธ์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮอ่ งสอน ราชบุรี เลย ลาปาง ลาพูน สุโขทัย สุพรรณบุรี และอุทยั ธานี (ภาพที่ 1.1)
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ภำพที่ 1.1 พืน้ ที่ศึกษำ
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1.5 ขอบเขตกำรศึกษำและวิธีดำเนินงำน
มีรายละเอียดของการศึกษาและการปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ดังนี ้
1.5.1 เพื่ อ ศึ ก ษำรวบรวมและทบทวนผลกำรด ำเนิ น งำนวิ จั ย และพั ฒ นำพื น้ ที่ สู ง
ภำคเหนือของประเทศในระยะ 25 ปี ที่ผ่ำนมำ
1) ศึกษา รวบรวมข้ อมูลผลการวิจยั เอกสารรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ของมูลนิธิ
โครงการหลวง โครงการตามแนวพระราชดาริ ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนา
เอกชน ที่มีการบันทึกรวบรวมไว้ ในระยะเวลา 25 ปี ที่ผา่ นมา
2) สังเคราะห์บทเรี ยนจากความสาเร็ จ และจากปั ญหาของการดาเนินงาน สรุปบทเรี ยน
จากการใช้ แนวทางตามแนวพระราชดาริ ในการพัฒนาพื ้นที่สงู แบบองค์รวม ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัย
และเงื่ อ นไขของความส าเร็ จ และความ ล้ มเหลวในการด าเนิ น งานพั ฒ นาเชิ ง อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน พร้ อมทังจั
้ ดทาประเด็นการพัฒนา และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบภาพการ
พัฒนาพืน้ ที่สูง (Development Scenario) ในระยะที่ผ่านมารวมทัง้ แนวทางดาเนินการให้ ประสบ
ความสาเร็จในระยะต่อไป
3) ศึ ก ษาความส าคัญ ของการพั ฒ นาบนพื น้ ที่ สู ง ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้ อม โดยเปรี ยบเทียบกับการพัฒนาพื ้นที่ราบและพื ้นที่อนุรักษ์ รวมถึงศึกษาถึงความแตกต่าง
ของผลการพั ฒ นาและประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ทั ง้ ในด้ านเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
4) ศึกษาผลสาเร็ จและการบรรลุวตั ถุประสงค์ต่อองค์รวมของการพัฒนาบนพื ้นที่สงู ตาม
แนวพระราชดาริในช่วงที่ผา่ นมา
5) ศึกษาแรงผลักดันการใช้ ประโยชน์ตอ่ การเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
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บทที่ 1

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

1.5.2 เพื่อจั ดทำยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำเชิงอนุ รักษ์ และฟื ้ นฟู ทรั พยำกรธรรมชำติบน
พืน้ ที่สูงเขตภำคเหนือในช่ วงเวลำ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)
โดยมุ่งเป้าหมายการพัฒนาให้ คนอยู่อาศัยกับป่ าไม้ ได้ อย่างยั่งยืน และมี ความสามารถ
ปรับตัวกับบริบทโลกทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต
1) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริ บทโลก ภูมิภาค ทิศทางของประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ
พื ้นที่สงู เป้าหมาย ในช่วง 10 ปี ข้ างหน้ า
2) รวบรวมข้ อมูลจากพื ้นที่ในจังหวัดเป้าหมาย 20 จังหวัด โดยการใช้ แบบสัมภาษณ์ และ
จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ ฯ โดยวิเคราะห์สถานการณ์ ประชากร สภาพภูมิสังคม
เศรษฐกิ จ ตลอดจนปั ญ หาความยากจน และปั ญ หาของชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง ในปั จ จุบั น ตลอดจน
คาดการณ์สถานภาพของชุมชนในพื ้นที่เป้าหมายในระยะ 10 ปี ข้ างหน้ า
3) วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่ าไม้ ดิน น ้า และทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจน
สิ่งแวดล้ อม ภายใต้ สภาวการณ์ปัจจุบนั และในบริบทการพัฒนาใน 10 ปี ข้ างหน้ า
4) วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้ อจ ากัด (SWOT Analysis) ร่ วมกับการทา
Scenario Analysis ในการพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่งแวดล้ อมภายใต้ บริ บทนโยบายและทิ ศทาง
การพัฒนาของไทย และของโลก โดยการประชุมกลุ่มผู้เกี่ ยวข้ องกับการพัฒนาเชิ งอนุรักษ์ และฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู และเพื่อใช้ ในการจัดทาประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
5) จั ด ท า ประ เด็ น ยุ ท ธ ศาส ตร์ และ ยุ ท ธศ าสต ร์ กา รพั ฒ นาเ ชิ ง อ นุ รั ก ษ์ ฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ ครอบคุลมเป้าหมายการพัฒนา 3 ประการ
5.1) การให้ คนอยู่อาศัยร่วมกับป่ าไม้ ได้ อย่างยัง่ ยืน บนพื ้นฐานการใช้ ชีวิ ตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีอาชีพและรายได้ เพียงพอบนฐานทรัพยากร และการพึ่งพิงปั จจัยการ
ผลิตภายในชุมชน
5.2) ชุมชนบนพื ้นที่สงู มีความเข้ มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และมีภูมิค้ มุ กันต่อสภาวการณ์
การเปลี่ยนแปลงของโลก
5.3) มีการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมบนพื ้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง
และยัง่ ยืน
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บทที่ 1

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

6) กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงนโยบาย กิจกรรม และงบประมาณ
จากระดับกระทรวงจนถึงระดับชุมชน โดยมุ่งเน้ นกระบวนการสร้ างเจตคติและการมีส่วนร่ วมคิดร่วม
ทาในทุกระดับชัน้ รวมทังการจั
้
ดทาผลที่คาดว่าจะได้ รับจากการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา
พื ้นที่สูง และรู ปแบบองค์กรการบริ หาร และพัฒนายุทธศาสตร์ พื ้นที่สูง ใน 10 ปี ข้ างหน้ า โดยมีการ
กาหนดรายละเอียดวิธีการศึกษาให้ สอดคล้ องกับขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี ้
ตำรำงที่ 1.1 ขอบเขตการดาเนินงาน
ขอบเขตกำรดำเนินงำน

แนวทำงกำรดำเนินงำน

กิจกรรมกำรดำเนินงำน

1.ศึกษา รวบรวมและทบทวน
ผลการด าเนิ น งานวิ จั ย และ
พัฒนาพื น้ ที่ สูง ภาคเหนื อ ของ
ประเทศในระยะ 25 ปี ที่ผ่านมา
เพื่ อ ส รุ ปเป็ นบ ทเรี ยนข อง
การพัฒนาพื ้นที่สงู

1.1 ศึกษำ รวบรวมข้ อมูล
1) ผลการวิจัย เอกสารรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี ของมูลนิธิโครงการหลวง
โครงการตามแนวพระราชดาริ ส่วนราชการ
สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน
ที่มีการบันทึกรวบรวมไว้ ในระยะเวลา 25 ปี
ที่ผ่านมา
2) แนวพระราชดาริ
3) แผนพัฒนา นโยบายของภาครัฐ และ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาพื ้นที่สงู

1.1 ด ำเนิ น กำรทบทวนข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่
เกี่ยวข้ องกับดาเนินงานวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู
ภาคเหนือของประทศในระยะ 25 ปี ที่ ผ่า นมา
ทัง้ จากรายงานผลการด าเนิ น งาน รายงาน
ประชุมที่สาคัญและทบทวนข้ อมูลจากเว็ บไซท์
ประกอบด้ วย
1) รายงานผลการด าเนิ น งานของมูล นิ ธิ
โครงการหลวง โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ วย
ฮ่องไคร้ อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ โครงการ
ดอยตุ ง ศู น ย์ พั ฒ นาและบริ ก ารบนพื น้ ที่ สู ง
ตลอดจนโครงการพระราชดาริอื่นๆ
2) ผลการวิจัย และผลการดาเนินงานของ
ส่ว นราชการ ได้ แ ก่ สถาบัน วิ จัย และพัฒ นา
พื ้นที่สูง กองสงเคราะห์ชาวเขา กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อม กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กระทรวงมหาดไทย
สานักงาน ป.ป.ส. และสถาบันการศึกษาต่างๆ
เป็ นต้ น
3) ผลการด าเนิ น งานขององค์ กรเอกชนที่
เกี่ยวข้ องกับพืน้ ที่สูงต่างๆ เช่น โครงการความ
ร่วมมือนานาชาติ ฯลฯ
4) แผนพัฒนา นโยบายของภาครัฐ และกล
ยุทธ์ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาพื ้นที่สงู อาทิ เช่น
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บทที่ 1

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ขอบเขตกำรดำเนินงำน

แนวทำงกำรดำเนินงำน

กิจกรรมกำรดำเนินงำน
4.1) แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1-10
4.2) แผนแม่บ ทเพื่ อ การพัฒ นาชุม ชน
สิ่งแวดล้ อมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื ้นที่
สูงระยะที่ 1-ระยะที่ 3
4.3) แผนแม่บทโครงการหลวง
4.4) แผนปฏิบัติ การโครงการขยายผล
โครงการหลวง
4.5) แผนแม่บทโครงการ “รั กษ์ นา้ เพื่อ
พระแม่ของแผ่นดิน”
4.6) ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาภาคเหนื อ
ตอนบน
4.7) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัด
ที่เกี่ยวข้ อง
4.8) วิสยั ทัศน์ประเทศไทย สูป่ ี 2570 ฯลฯ

1.2 สังเครำะห์ บทเรี ยนจำกควำมสำเร็ จ
ตลอดจนวิเครำะห์ ปัจจัยและเงื่อนไขของ
ควำมสำเร็จในกำรพัฒนำ จากการทบทวน
เอกสาร และการสัม ภาษณ์ ข้ อมูล ผู้ แทน
ชุมชน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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1.2 กำรทบทวนและวิเครำะห์ ผลกำรพัฒนำ
พืน้ ที่สูงในระยะ 25 ปี ที่ผ่ำนมำ ประกอบด้ วย
1) การวิเคราะห์ผลการพัฒนาและปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาพืน้ ที่ สูง ระยะ 25 ปี ที่
ผ่านมา
1.1) ความสาคัญของการพัฒนาบนพื ้นที่
สูงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
1.2) ความแตกต่างของผลการพัฒนา
และประโยชน์ที่เกิดขึ ้น
1.3) ปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อการพัฒนา
พื ้นที่สงู
(1) ผลกระทบจากสถานการณ์
และสภาพแวดล้ อมที่สาคัญ
(2) ผลกระทบต่อเนื่ องจากปั จจัย
ภายนอกและปั จจัยภายใน
2) สรุ ปบทเรี ยนของการพัฒนา ตลอดจน
วิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็ จ และเงื่อนไขที่สาคัญ
ในการพัฒนาพื ้นที่สงู ที่ผ่านมา
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ขอบเขตกำรดำเนินงำน

แนวทำงกำรดำเนินงำน

กิจกรรมกำรดำเนินงำน


3) ปั ญหาที่ ยั งคงมี อยู่ จากการด าเนิ น
งานวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู ภาคเหนือของประเทศ
ในระยะ 25 ปี ที่ผ่านมา

1.3 ประมวลและสั ง เครำะห์ ข้ อมู ล
สถานการณ์ สภาพปั ญหา และความจาเป็ น
ต่ อ การพั ฒ นาในระดั บ พื น้ ที่ ใ นจั ง หวั ด
เป้าหมาย 20 จังหวัด

1.3 ดำเนิ นกำรทบทวนข้ อมูลทุติ ยภูมิพืน้ ที่
ในจังหวัด เป้ าหมาย 20 จังหวัด จากเอกสาร
งานวิจยั ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และทบทวน
ข้ อมูลจากเว็บไซท์ ประกอบด้ วย ดังนี ้
1) สภำพทั่วไป
1.1) บริบทพื ้นที่สงู
1.2) สภาพพื ้นที่
1.3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1.4) สภาพโครงสร้ างพื ้นฐาน
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2) ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ ส ภ ำ พ ภู มิ สั ง ค ม
เศรษฐกิจของพืน้ ที่สูง
2.1) ประชากรและโครงสร้ า งประชากร
(ชนเผ่า ช่วงอายุ ฯลฯ)
2.2)สภาพลักษณะทางสังคม (การศึกษา
การรวมกลุม่ วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ)
2.3) สภาพเศรษฐกิ จ และการตลาด
(การผลิ ต การตลาด รายได้ การประกอบ
อาชีพ ฯลฯ)
2.4) ส ภ า พ ก า ร ถื อ ค ร อ ง ที่ ดิ น เ พื่ อ
การเกษตร และการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
3) สภำพปั ญหำของพืน้ ที่สูง
3.1) ด้ า นทรั พยากรธรรมชา ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้ อม
3.2) ด้ านเศรษฐกิจ
3.3) ด้ านสังคม
3.4) ด้ านความมัน่ คงและยาเสพติด
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1.4 ด ำเนิ น กำรจั ด ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย
(Focus Group Discussion) โดยกระบวนการ
สั ง เคราะห์ ข้ อมูล ร่ ว มกั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย
(Target group) ในระดั บ พื น้ ที่ ตัว แทน
จ านวน 20 ครั ง้ และใช้ แบบสั ม ภาษณ์
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนกลุ่ม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อกาหนดประเด็นการพัฒนาที่
ส าคัญ รวมทัง้ การประเมิน ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้ อมของนโยบายที่ ผ่า นมาและการ
คาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่จะเกิดขึน้
รวมทังข้
้ อเสนอทางเลือก เพื่อใช้ ประกอบการ
จัดทายุทธศาสตร์ ตอ่ ไป

1.4 สำระส ำคั ญ ในจั ด ประชุ ม กลุ่ มย่ อย
(Focus Group Discussion) และแบบสัม ภำษณ์
ได้ แก่
1) ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ แ น ว โ น้ ม ก า ร
เปลี่ยนแปลงในพืน้ ที่ ใ นระยะที่ ผ่า นมา (ด้ า น
กายภาพ โครงสร้ างพื น้ ฐาน เศรษฐกิ จสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ฯลฯ)
2) ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ที่ มี
ผลกระทบต่อ การเปลี่ ยนแปลงทัง้ ผลกระทบ
ด้ านบวกและด้ านลบ
3) ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของ
พื ้นที่
4) บทเรี ย นจากความส าเร็ จ /ไม่ส าเร็ จ ที่
เกิด ขึน้ ในพืน้ ที่ ตลอดจนปั จจัยและ เงื่อนไข
สาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาพื ้นที่สงู
5) ความสาคัญของการพัฒนาพื ้นที่สงู
6) ความคิ ด เห็ น ต่อ การพัฒ นาพื น้ ที่ สูง ที่
ผ่านมา
7) เป้าหมายการพัฒนาพื ้นที่สงู ในระยะ 10
ปี ข้ างหน้ า

1.5 ประมวลผลข้ อมูลจำกข้ อ 1.2 -1.4
ร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์ ประชากร
สภาพภูมิสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนปั ญหา
ความยากจน และปั ญหาของชุ ม ชนบน
พืน้ ที่สูง ตลอดจนคาดการณ์ สถานภาพของ
ชุม ชนบนพื น้ ที่ สู ง ในระยะ 10 ปี ข้ างหน้ า
ของพื ้นที่เป้าหมาย 20 จังหวัด

1.5 ส ำ ร ะ ส ำ คั ญ ใ น ก ำ ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล
ประกอบด้ วย
1) สถานการณ์ ที่ ส าคั ญ และภาพการ
เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาพืน้ ที่ สูงที่ผ่านมา
ประกอบด้ วย
1.1) สถานการณ์ ด้านการพัฒนาภาพรวม
ของพื ้นที่สงู
1.2) สถานการณ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
1.3) ส ถ า น ก า ร ณ์ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
2) ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ
ทางเลือกที่สาคัญ เช่น

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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2.1) การพัฒนาภาพรวมของพื ้นที่สงู
2.2) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2.3) การพัฒนาทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม ฯลฯ
3) ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ผลกระทบด้ า นบวกและด้ านลบ รวมทัง้
เงื่อนไขที่มีผลต่อการพัฒนาในพื ้นที่
4) ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของ
พื ้นที่

2.จั ดท ำยุ ทธศำสตร์ กำร
พัฒนำพืน้ ที่สูงเขตภำคเหนื อ
ในช่ วงเวลำ 10 ปี
(พ.ศ. 2553-2562)

2.1 วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ ก ำ ร
เปลี่ยนแปลงบริ บทของโลก ภูมิภำคและ
ทิศทำงของประเทศที่มีผลต่ อกำรพัฒนำ
พืน้ ที่สูง
2.2 วิ เ ครำะห์ ข้ อมู ล กำรเปลี่ ย นแปลง
ทรั พ ยำกรป่ ำไม้ ดิ น น ำ้ แร่ ธำตุ และ
ทรั พยำกรชีวภำพ ตลอดจนสิ่งแวดล้ อม
ภำยใต้ สภำวกำรณ์ ปัจจุบัน และในบริ บท
กำรพัฒนำใน 10 ปี ข้ ำงหน้ ำ
- ผลการวิ จั ย จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง
ทรั พยา ก รธรรมช า ติ แ ล ะสิ่ งแ ว ด ล้ อ ม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นต้ น

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

วิเคราะห์ข้อมูลจากข้ อ2.1 – 2.2 ประกอบด้ วย
1) สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ที่ ส าคัญ ที่ มี
ผลกระทบต่อพื ้นที่สงู
1.1) ด้ านเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ด้ านโครงสร้ างเศรษฐกิ จ และการเงิ น
วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน ฯลฯ
1.2) ด้ านสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงด้ าน
ประชากร และแนวโน้ ม การเพิ่ ม ขึ น้ ของ
สัง คมผู้ สูง อายุ ความมั่น คงทางอาหาร
ฯลฯ
1.3) ด้ า นสิ่งแวดล้ อม เช่น ภาวะโลกร้ อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.4) ด้ า นเทคโนโลยี เช่น ความก้ า วหน้ า
ของเทคโนโลยี
1.5) ด้ านการเมื อ ง เช่ น ความขั ด แย้ ง
ภายในประเทศ
2) ผลกระทบของสถานการณ์และแนวโน้ มที่
สาคัญต่อพื ้นที่สงู
2.1) วิกฤติและโอกาสของการพัฒนาพื ้นที่สงู
2.2) ขนาดของผลกระทบที่ ชั ด เจน ทั ง้
ผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบเชิงลบ
3) สถานการณ์และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง
ของการพัฒนาพื ้นที่สงู ในช่วง 10 ปี ข้ างหน้ า
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3.1) สถานการณ์ ด้ านประชากรและ
โครงสร้ างประชากร
3.2) สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
3.3) สถานการณ์ ด้ านเศรษฐกิ จ และ
การตลาด
3.4) สถานการณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม

2.3 จั ด ท ำป ระเ ด็ น กำรพั ฒ นำ และ
วิ เ ครำะห์ เ ปรี ย บเที ย บภำพกำรพั ฒ นำ
พื น้ ที่ สู ง (Development Scenario) ใน
ระยะที่ผ่ำนมำ และในอนำคต 10 ปี
ข้ ำงหน้ ำ วิเคราะห์ตามการจาแนกลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนเผ่าต่างๆและความ
เหมาะสมของทรั พยากรธรรมชาติ ร่ ว มกั บ
พิจารณาผลการศึกษาที่ห น่ว ยงานอื่น ๆ ได้
ประเมินปั จจัยแวดล้ อมต่าง ๆ ทังภายในและ
้
ภายนอก โอกาสและข้ อจากัด ต่างๆ ต่อการ
พัฒนาพื ้นที่สงู ตลอดจนวิเคราะห์หาช่องว่าง
(Gap) ที่มีอยู่ระหว่าง กิจกรรมต่า งๆ ที่
ดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั ของหน่วยงาน และ
กิจกรรมที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต เพื่อจัดทาเป็ น
แนวทางในการลดช่ อ งว่ า งที่ จ ะน าไปสู่
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ ตอ่ ไป

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

วิเคราะห์ข้อมูลจาก ข้ อ 2.3–2.5 เพื่อวิเคราะห์
ภาพการพัฒนาพืน้ ที่สูงในช่วง 10 ปี ข้ างหน้ า
โดยการจัด ท า Focus group โดยการระดม
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จ า ก ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ จ า น ว น
1 ครั ้ง ร่ ว มกั บ วิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาที่
หน่วยงานอื่นๆ ได้ ประเมินปั จจัยแวดล้ อมต่างๆ
ทังภายในและภายนอก
้
โอกาสและข้ อจากัด
ต่างๆ ต่อการพัฒนาพื ้นที่สูง รวมทัง้ วิเคราะห์
หาช่องว่างที่มีอยู่ ผลการวิเคราะห์ประกอบด้ วย
1) ปั ญหาและประเด็นสาคัญของการพัฒนา
พื ้นที่สงู
2) ศักยภาพ โอกาสและการพัฒนาพื ้นที่สงู
2.1) วิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการ
แข่งขันเชิงเปรียบเทียบ
2.2) วิ เ คราะห์ ค ว ามได้ เป รี ยบเชิ ง
เปรียบเทียบ
2.3) วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ (ภาวะ
แวดล้ อ ม) ปั จ จัย ภายนอกและปั จ จัย
ภายใน
2.4) วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ (SWOT
Analysis) ของการพัฒนาพื ้นที่สงู
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2.4 วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ค ว ำ ม ไ ด้ เ ป รี ย บ เ ชิ ง
เปรี ยบเทียบ และควำมสำมำรถในกำร
แข่ งขันเชิงเปรียบเทียบ
2.5 ประมวลแนวคิดเพื่อจัดทำศักยภำพ
กำรพัฒนำ โดยกำรทำ SWOT Analysis
ร่ วมกับ กำรทำ Scenario Analysis โดย
ประเมิ น สถานการณ์ พั ฒ นาพื น้ ที่ สู ง ใน
ปั จ จุ บัน ประเมิ น จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง (ปั จจั ย
ภายใน) โอกาสและข้ อจ ากั ด (ปั จจั ย
ภายนอก)

3) การจัดทา Focus group โดยการระดม
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ เกี่ยวข้ อง
จานวน 1 ครัง้
4) การจัดทาประเด็นยุทธศาสตร์ และแนว
ทางการพัฒนา กรอบแนวคิดในการกาหนดภาพ

2.6 ก ำ ห น ด วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ ก ำ ห น ด
ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ และทิ ศ ทำงกำร
พั ฒ นำอย่ ำงยั่ งยื น ครอบคลุ ม ด้ านการ
พัฒ นาสั ง คมและชุ ม ชน ด้ านการพัฒ นา
ปั จ จั ย พื น้ ฐ า น ก า ร ฟื ้ น ฟู แ ล ะอ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริ หารจัดการ
กิจการบ้ านเมืองที่ดี เป็ นต้ น และครอบคลุม
เป้าหมายการพัฒนา 3 ประการ

2.6 จัดประชุม/สัมมนำผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อระดม
ความคิด ในการกาหนดวิสัยทัศน์ และกาหนด
ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ บ นพื น้ ที่ สู ง ภาคเหนื อ
จานวน 1 ครัง้ ซึง่ ประกอบไปด้ วย
1) การกาหนดวิ สัยทัศ น์ เป้ าประสงค์ แ ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเทคนิค TOWS Matrix
1.1) ยุทธศาสตร์ เชิงรับ (WT Strategy)
1.2) ยุทธศาสตร์ เชิงแก้ ไข (WO Strategy)
1.3) ยุทธศาสตร์ เชิงป้องกัน (ST Strategy)
1.4) ยุทธศาสตร์ เชิงรุก (SO Strategy)
2) การเชื่ อ มโยงนโยบายของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้ อง และความแตกต่างของกิจกรรมของ
พืน้ ที่ สูงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาพืน้ ที่ สูงที่
แต่ละจังหวัด
3) การล าดับ ความส าคัญ กลยุท ธ์ แ ละ
ทางเลือก โดยพิจารณาถึงศักยภาพ ข้ อจากัด
และความพร้ อมของพื ้นที่

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

อนาคต และจัด ทาแบบจ าลองสภาพการณ์ ใ น
อนาคตที่ ร ะบุปั จ จัย และขนาดของผลกระทบ ทัง้
เชิงบวกและเชิงลบ

5) ประมวลแนวคิดเพื่อจัดทาศักยภาพการ
พัฒนา ตลอดจน กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ทิศทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่เชื่อมโยงกับทิศ
ทางการพั ฒ นาประเทศตามนโยบายของ
รัฐบาล
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ขอบเขตกำรดำเนินงำน

แนวทำงกำรดำเนินงำน

กิจกรรมกำรดำเนินงำน

2.7 ร่ ำงยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ แนวทาง
แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนา
บนพื ้นที่สงู ภาคเหนือของประเทศไทย ระยะ
10 ปี (พ.ศ.2553 – 2562) ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
วิสยั ทัศน์ของประเทศไทย

2.7 การจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์
2.8 จั ด ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ
Stakeholder เพื่อรับฟั งข้ อคิดเห็นและปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ 1 ครัง้
2.9 การปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ และจัดทา
ยุทธศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์

2.8 กำรกำหนดแนวทำงกำรขับ เคลื่อ น
ยุทธศำสตร์ ที่เชื่อมโยงจากระดับส่วนกลาง
จนถึงระดับชุมชน โดยมุ่งเน้ นกระบวนการมี
ส่วนร่วมอย่างยัง่ ยืน

2.10 กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ที่ เ ชื่ อ มโยงจากระดับ ส่ ว นกลางจนถึ ง ระดับ
ชุมชน โดยมุง่ เน้ นกระบวนการมีสว่ นร่วม
2.10 จัดท าข้ อเสนอแนวทางการด าเนิน งาน
ตามยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาพื น้ ที่ สู ง และ
ข้ อเสนอรู ปแบบองค์กรการบริ หารการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ พื ้นที่สงู ใน 10 ปี ข้ างหน้ า

1.6 กำรคัดเลือกพืน้ ที่และตัวแทนกลุ่มเป้ำหมำย
สาหรับขอบเขตพื ้นที่ศกึ ษาในการจัดทายุทธศาสตร์ จะครอบคลุมพื ้นที่สงู รวม 20 จังหวัด ได้ แก่
กาญจนบุรี กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เลย ลาปาง ลาพูน สุโขทัย สุพรรณบุรี และอุทัยธานี โดย
ดาเนินการใน 2 ลักษณะ ดังนี ้
1.6.1 รวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิของจังหวัดเป้าหมาย 20 จังหวัด เอกสารวิชาการและงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้ อ ง เพื่ อ นาข้ อ มูล มาใช้ ใ นการวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ประชากร สภาพภูมิ สัง คม เศรษฐกิ จ
ตลอดจนปั ญ หาความยากจน และปั ญ หาของชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง ในปั จ จุบัน ตลอดจนคาดการ ณ์
สถานภาพของชุ ม ชนในพื น้ ที่ เ ป้ าหมายในระยะ10 ปี ข้ างหน้ า
รวมถึ ง ประเด็ น การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละลุม่ น ้าที่เหมาะสมตามสภาพภูมิสงั คม อย่างรอบคอบ เพื่อคงความสมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และความหลากหลายของวัฒนธรรมชนเผ่า
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1.6.2 ประมวลและสังเคราะห์ ข้อมูลปั ญหาและความจาเป็ นในการพัฒนาในระดับพืน้ ที่ใน
จังหวัดเป้าหมาย 20 จังหวัด โดยกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group
Discussion) ในระดับพื น้ ที่ ตวั แทน เพื่อกาหนดประเด็นการพัฒนาที่ สาคัญ จ านวน 20 ครั ง้ การ
พิจ ารณาถึง ความแตกต่างของกิ จ กรรมในแต่ละพื น้ ที่ (ในเขตอนุรักษ์ และนอกเขตอนุรักษ์ ) และ
ผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าว และใช้ แบบสัมภาษณ์ตวั แทนชุมชน ตัวแทนกลุ่ม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพื ้นที่ตวั แทน เพื่อให้ เกิดการกระจายของข้ อมูลสภาพพื ้นที่
สถานการณ์ที่สาคัญ และได้ ประเด็ นการพัฒนาที่แตกต่างกันตามความเหมาะสภาพภูมิสงั คมของ
พื ้นที่ในจังหวัดเป้าหมาย 20 จังหวัด โดยมีเกณฑ์ในการเลือกตัวแทนของพื ้นที่ดงั นี ้
1) เกณฑ์หลัก คือ จาแนกพืน้ ที่ตามระดับความสูง ตามเกณฑ์ของกรมการปกครอง และ
ตามกฤษฎี กาการจัดตังสถาบั
้
นวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูง พ.ศ. 2548 ที่ให้ ความหมายพื ้นที่สูงไว้ ว่า
"พื ้นที่ที่เป็ นภูเขา หรื อพื ้นที่ที่มีความสูงกว่า 500 เมตรจากระดับทะเลขึ ้นไป หรื อเป็ นที่อยู่ของชาวเขา
เผ่าต่าง ๆ และชนกลุม่ น้ อยหรื อเป็ นที่ตงบ้
ั ้ านเรื อนและที่ทากิน”
โดยแบ่งกลุม่ พื ้นที่เป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้ (ตารางที่ 1.1)
1.1) กลุ่มพื ้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับนำ้ ทะเลต่ำกว่ ำ 500 เมตร และมีชนเผ่ ำ
ต่ ำงๆ อำศัยอยู่ (ร้ อยละ 34.50) มีสภาพพื ้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่บริ เวณเชิงเขาและไหล่เขา มีพื ้นที่
ราบอยู่ระหว่างหุบเขา บางส่วนเป็ นเนินเตี ้ยๆ มีสภาพอากาศค่อนข้ างร้ อนและจะแห้ ง แล้ งกว่าพื ้นที่
อื่นๆ สภาพพื ้นที่ป่าไม้ หลายแห่งเป็ นพื ้นที่ป่าเสื่อมโทรมและมีพื ้นที่โล่งเตียนมาก
1.2) กลุ่มพื ้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน ้าทะเลมากกว่า 500 เมตร ขึ ้นไป (ร้ อยละ
65.50) เป็ นพื ้นที่ภูเขาหรื อหุบเขาสลับซับซ้ อนมีความสูงชัน พื ้นที่เพาะปลูกเป็ นที่ราบระหว่างเขาตาม
แนวลาห้ วยหรื อพื ้นที่ตามไหล่เขา และบางแห่งมีพื ้นที่ลอนลาดเป็ นลอนลูกคลื่น และในบางพื ้นที่มี
ระดับความสูงจากระดับน ้าทะเลมากกว่า1,000 เมตร ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ภูเขาหรื อหุบเขาสลับซับซ้ อน
มีความลาดชันสูง ล้ อมรอบด้ วยพื ้นที่ป่าไม้ พื ้นที่บางแห่งเป็ นพื ้นที่ลาดชันเชิงซ้ อน (Slope Complex)
2) เกณฑ์รอง พิจารณาจากความหนาแน่นของครัวเรื อนแต่ละจังหวัด กลุ่มชาติพนั ธุ์ พื ้นที่
นอกเขตอนุรักษ์ และในเขตอนุรักษ์ เป็ นประชากรกลุ่มตัวอย่างของแต่ละจังหวัด รวมแบบสัมภาษณ์
จานวน 370 คน รายละเอียดของพื ้นที่และตัวแทนกลุม่ เป้าหมาย ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.2
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ตำรำงที่ 1.2 การจาแนกกลุม่ พื ้นที่ตามระดับความสูง
จังหวัด

ระดับควำมสูงเหนือระดับนำ้ ทะเลปำนกลำง
ต่ำกว่ ำ 500 (เมตร)
จำนวนกลุ่ม
บ้ ำน

ร้ อยละ

จำนวนกลุ่ม
บ้ ำน

ร้ อยละ

จำนวนกลุ่มบ้ ำน
ทัง้ หมด

กาญจนบุรี

149

91.41

14

8.59

163

กาแพงเพชร

33

97.06

1

2.94

34

เชียงราย

117

23.59

379

76.41

496

เชียงใหม่

152

11.86

1,131

88.22

1,283

ตาก

227

45.67

270

54.33

497

น่าน

96

41.20

137

58.80

233

ประจวบคีรีขนั ธ์

19

100.00

-

19

พะเยา

27

50.00

27

50.00

54

พิษณุโลก

47

78.33

13

21.67

60

เพชรบุรี

30

100.00

-

30

เพชรบูรณ์

40

63.49

23

36.51

63

แพร่

40

86.96

6

13.04

46

แม่ฮ่องสอน

139

26.18

392

73.82

531

ราชบุรี

61

96.83

2

3.17

63

ลาปาง

31

46.27

36

53.73

67

ลาพูน

37

52.11

34

47.89

71

-

2

100.00

2

-

18

เลย
สุโขทัย

18

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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จังหวัด

ระดับควำมสูงเหนือระดับนำ้ ทะเลปำนกลำง
ต่ำกว่ ำ 500 (เมตร)
จำนวนกลุ่ม
บ้ ำน

ร้ อยละ

จำนวนกลุ่ม
บ้ ำน

ร้ อยละ

จำนวนกลุ่มบ้ ำน
ทัง้ หมด

สุพรรณบุรี

13

86.67

2

13.33

15

อุทยั ธานี

26

89.66

3

10.34

29

1,302

34.50

2,472

65.50

3,774

รวมทังหมด
้

สูงกว่ ำ 500 (เมตร)

ที่มา : สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นสูง ,2552
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ตำรำงที่ 1.3 พื ้นที่และผู้แทนชุมชนกลุม่ เป้าหมาย
ชื่อลุม่ น ้า

จังหวัด

เขตอาเภอ (พื ้นที่ตวั แทน)

จานวนแบบสอบถามผู้แทนชุมชน
ระดับความสูง
ต่ากว่า 500
เมตร

สูงกว่า 500
เมตร

รวม

ร้ อยละของ
ชุด
แบบสอบถาม

แม่กลอง

กาญจนบุรี

ทองผาภูมิ ไทรโยค

7

3

10

2.67

ปิ ง

กาแพงเพชร

คลองลาน ปางศิลาทอง

6

4

10

2.67

โขงและกก

เชียงราย

แม่ฟ้าหลวง เทิง เมือง เวียงแก่น แม่สรวย

10

20

30

8.00

กก โขง ปิ ง สาละวิน

เชียงใหม่

14

46

60

16.00

ปิ ง สาละวิน แม่กลอง

ตาก

แม่อาย ฝาง ไชยปราการ เมือง(ดอยปุย) เวียงแหง จอมทอง แม่แจ่ม
ดอยเต่า เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง ฮอด อมก๋อย พร้ าว แม่วาง
ท่าสองยาง พบพระ แม่ระมาด วังเจ้ า อุ้มผาง

5

20

25

8.00

น่าน ยม

น่าน

ท่าวังผา ปั ว เมือง เวียงสา สองแคว สันติสขุ บ่อเกลือ

10

20

30

8.00

ชายฝั่ งทะเลประจวบคีรีขนั ธ์
ชายฝั่ งทะเลภาคใต้ ฝั่ง

ประจวบคีรีขนั ธ์

บางสะพาน หัวหิน สามร้ อยยอด ปราณบุรี

10

-

10

2.67

ตะวันออก

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

1- 20

1-21
1-20

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 1

บทที่ 1

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ตำรำงที่ 1.3 พื ้นที่และผู้แทนชุมชนกลุม่ เป้าหมาย(ต่อ)
ชื่อลุ่มน ้า

จังหวัด

เขตอาเภอ (พื ้นที่ตวั แทน)

จานวนแบบสอบถามผู้แทนชุมชน
ระดับความสูง
ต่ากว่า 500 เมตร

สูงกว่า 500
เมตร

รวม

ร้ อยละของ
ชุด
แบบสอบถาม

ยม และโขง

พะเยา

เชียงคา ปง ภูซาง

4

6

10

2.67

น่านและโขง

พิษณุโลก

ชาติตระการ นครไทย

6

4

10

2.67

เพชรบุรี และชายฝั่ ง

เพชรบุรี

แก่งกระจาน และหนองหญ้ าปล้ อง

10

-

10

2.67

น่าน และโขง

เพชรบูรณ์

เขาค้ อ ชนแดน

6

4

10

2.67

ยม

แพร่

ร้ องกวาง เมือง วังชิ ้น และสอง

10

15

25

6.67

ปิ งและสาละวิน

แม่ฮอ่ งสอน

เมือง ปางมะผ้ า ปาย ขุนยวม แม่ลาน้ อย แม่สะเรี ยง สบเมย

10

35

45

12.00

แม่กลอง เพชรบุรี

ราชบุรี

สวนผึ ้ง

6

4

10

2.67

วัง ยม และกก

ลาปาง

งาว แจ้ หม่ และเมืองปาน

5

15

20

5.33

ทะเลประจวบคีรีขนั ธ์

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

1- 21

1-21

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 1

บทที่ 1

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ตำรำงที่ 1.3 พื ้นที่และผู้แทนชุมชนกลุม่ เป้าหมาย(ต่อ)
ชื่อลุ่มน ้า

จังหวัด

เขตอาเภอ (พื ้นที่ตวั แทน)

จานวนแบบสอบถามผู้แทนชุมชน
ระดับความสูง
ต่ากว่า 500 เมตร

สูงกว่า 500
เมตร

รวม

ร้ อยละของ
ชุด
แบบสอบถาม

ปิ ง

ลาพูน

แม่ทา ลี ้ และทุง่ หัวช้ าง

7

8

15

4.00

โขง

เลย

ด่านซ้ าย

-

10

10

2.67

ยม

สุโขทัย

ศรี สชั นาลัย

10

-

10

2.67

ท่าจีน และแม่กลอง

สุพรรณบุรี

ด่านช้ าง

6

4

10

2.67

ท่าจีน แม่กลอง และ สะแกกรัง

อุทยั ธานี

บ้ านไร่ และห้ วยคต

6

4

10

2.67

รวม

148

222

370

100.00

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

1- 22

1-22

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 1

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

สาหรับการรวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงาน จะมีการสอบถามทังในระดั
้
บส่วนกลาง 50 รายและ
ในระดับพื ้นที่ ของแต่ละจังหวัดๆละ 10 ราย รวมสอบถามตัวแทนหน่วยงาน 250 ราย รายละเอียด
ดังตารางที่ 1.4
ตำรำงที่ 1.4 การจัดเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามของผู้แทนชุมชนและหน่วยงาน
พืน้ ที่เป้ำหมำย

จำนวนชุด

รวม

ผู้แทนชุมชน

หน่ วยงำน

30
25
20
30
10
15
45
10
10
10
30
25
10
10
10
10
10
30
10
10
10
-

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
50

40
35
30
30
20
13
55
20
20
20
35
35
20
20
20
20
20
35
20
20
20
50

370

250

620

น่าน
แพร่
ลาปาง
เชียงราย
พะเยา
ลาพูน
แม่ฮ่องสอน
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
เลย
เชียงใหม่
ตาก
กาแพงเพชร
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
อุทยั ธานี
กาญจนบุรี
เชียงใหม่
ประจวบคีรีขนั ธ์
ราชบุรี
เพชรบุรี
หน่วยงานส่วนกลาง
(กรุ งเทพฯ)
รวม

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

1- 23

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 1

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

1.7 กำรสร้ ำงแบบสัมภำษณ์ ได้ คานึงประเด็นสาคัญต่างๆ ดังนี ้
1.7.1 สถานการณ์ ที่ ส าคัญ และภาพการเปลี่ ย นแปลงของพื น้ ที่ สูง ในระยะที่ ผ่า นมา เช่น
ลัก ษณะทางกายภาพและคุณ ภาพที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปทางด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสัง คม ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาพื ้นที่สงู ทังปั
้ จจัยภายนอกและ
ปั จจัยภายใน โดยแสดงผลกระทบทัง้ เชิ งบวกและเชิ งลบ พิจารณาถึงกิ จกรรมที่ดาเนินการในเขต
อนุรักษ์ และนอกเขตอนุรักษ์ เช่น การใช้ ประโยชน์ทรัพยากร รูปแบบการผลิต และการบริ โภค ฯลฯ
ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของทรัพยากรป่ าไม้ น ้า ดินและแร่ธาตุ ร่วมกับการจาแนกลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า เป็ นต้ น
1.7.2 ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมบนพื ้นที่สูง ในอีก 10 ปี ข้ างหน้ า
ต้ องการให้ พื ้นที่สงู เป็ นอย่างไร เมื่อเปรี ยบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบนั
1.7.3 ประเด็นที่จะนามาพิจารณาประกอบการจัดทายุทธศาสตร์ ได้ แก่ บทเรี ยนจากแนว
พระราชดาริ ความสาเร็ จ/ไม่สาเร็ จของการพัฒนาพื ้นที่สงู ที่ผ่านมา และปั จจัยเงื่อนไขที่สาคัญ การ
เปลี่ยนแปลงบริ บทโลก ภูมิภาค ทิศทางของประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อพื ้นที่สูง การเปลี่ยนแปลง
สภาวะโลกร้ อนจะส่งผลกระทบต่อพื ้นที่สูงเป้าหมาย ในช่วง 10 ปี ข้ างหน้ า ที่มีผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความมัน่ คงทางอาหาร เป็ นต้ น และแนวทางการพัฒนาเชิงลุม่ น ้า
1.7.4 ประเด็นด้ านทุนของชุมชนบนพื ้นที่สูง ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาพื ้นที่สูง และเป็ น
ที่มาของคุณภาพชีวิตที่ดี ความกินดีอยูด่ ี การพัฒนามีความยัง่ ยืนและสมดุลของแต่ละมิติ ถ้ ามีการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คม ซึง่ ประกอบด้ วย
1) ทุน/ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประกอบด้ วยสินค้ าและบริ การที่ ได้ มาจากธรรมชาติ โดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย เป็ นแหล่งอาหารและยา (พื ชพรรณสัตว์ป่าและนามาปลูกเลี ย้ งในไร่ นา) ไม้
เส้ นใย น ้าใช้ อุปโภคบริ โภคและเพาะปลูก ผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติใช้ บริ โภคในครัวเรื อนและ
หรื อ จ าหน่ า ยสู่ต ลาดเพื่ อ ได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ยากรเงิ น ทุน และกรณี เ ป็ นเจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ เช่ น ที่ ดิ น
ด้ านเกษตรกรรม นอกจากนี ้ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมยังมีคณ
ุ ค่าอื่นๆ ที่จาเป็ นต่อการ
ดารงชีพอย่างมีความสุขหรื อเพียงพอต่อการใช้ ทรัพยากร เช่น ป่ าและพืน้ ที่ดินเป็ นแหล่งกักเก็บนา้
แหล่งดูดซับรั บรองสิ่ งที่เป็ นพิษหรื อเศษซากต่างๆ เป็ นถิ่นที่อาศัยทรัพยากรชี วภาพ เป็ นที่ มาของ
จุลินทรี ย์และธาตุอาหารในดิน ช่วยควบคุมบรรยากาศภูมิอากาศของโลก ตลอดจนเป็ นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ ฯลฯ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

1- 24

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 1

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

2) ทุน/ทรัพยากรทางสังคม ประกอบด้ วย การเกาะกลุ่มเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปราศจาก
การแตกแยกความสัมพันธ์ที่ไว้ วางใจและร่วมมือกัน ความเอื ้ออาทรต่อสังคมภายในและภายนอก กฎ
ระเบียบ ที่เป็ นที่ยอมรับปฏิบตั ิกนั ในชุมชน การแลกเปลี่ยนและตอบแทนซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์
ที่ดีกับสังคมและองค์กรภายนอกชุมชน ในการศึกษานีพ้ ิจารณาถึง แหล่งองค์ความรู้ ภูมิ ปัญญา
ท้ องถิ่น แหล่งช่างฝี มือหรื อศิลปะ แหล่งวัฒนธรรมประเพณีที่สาคัญ เป็ นต้ น
3) ทุน/ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้ วย สถานภาพของบุคคล สุขภาพ การโภชนาการ
การศึกษา ความรู้ ความชานาญในการประกอบอาชีพ สถานภาพทางสังคม การเข้ าถึงแหล่งทุนและ
สวัสดิการจากภาครัฐ ฯลฯ
4) ทุ น /ทรั พ ยากรกายภาพ ได้ แก่ โครงสร้ างพื น้ ฐานต่ า งๆ ที่ ส ร้ างขึ น้ เช่ น ถนน
สาธารณูปโภค สิ่งปลูกสร้ างสาคัญทางวัฒนธรรม/ศาสนา
5) ทุน /ทรั พ ยากรทางการเงิ น ประกอบด้ วย รายได้ จ ากการประกอบอาชี พ ทรั พ ย์ สิ น
การออม การลงทุน สวัสดิการและการเข้ าถึงแหล่งทุน
1.7.5 กิจกรรมของหน่วยงานและชุมชนที่ดาเนินการในเขตพื ้นที่อนุรักษ์ (เขตอุทยาน ฯ เขตป่ า
สงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ฯลฯ) และนอกเขตอนุรักษ์ หน่วยงานที่ดาเนินการ/นโยบายที่
ผ่านมาของแต่ละหน่วยงาน เช่น ด้ านเกษตร ป่ าไม้ ที่ดนิ ฯลฯ มีผลการดาเนินงานและ ผลกระทบต่อ
ชุมชนบนพื ้นที่สงู อย่างไร เช่น การศึกษาและฝึ กอบรม/การมีงานทา/การอพยพย้ ายถิ่น/ความขัดแย้ ง
ทางสังคม/กระบวนการมีสว่ นร่วม
1.7.6 การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อมของชุม ชน (ป่ าไม้ น า้ และดิน ) อย่า งมี
ประสิทธิภาพ เช่น ความเหมาะสมของการใช้ ประโยชน์ดนิ กิจกรรมในการอนุรักษ์ การดูและการฟื น้ ฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1.7.7 สภาพเศรษฐกิ จ และสัง คมของชุม ชน ประกอบด้ วยข้ อมูล อาชี พ หลักของครั วเรื อ น
รายได้ ของครัวเรื อน แหล่งที่มาของรายได้ การออมของครัวเรื อน ค่าใช้ จ่ายเพื่อการบริ โภคอุปโภคใน
ครัวเรื อน หนี ้สินของครัวเรื อน แหล่งของการกู้ยืม การใช้ แรงงานในการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร
หลักของชุมชน ตลาดของผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน ผลิตภัณฑ์ /บริ การของชุมชนที่ส าคัญ
ตลาดของผลิตภัณฑ์/บริการของชุมชนที่สาคัญของชุมชนการพึง่ พาตนเองของครัวเรื อนและของชุมชน
การรวมกลุม่ ของชุมชน ภาวการณ์พงึ่ พิง การเคลื่อนย้ ายแรงงาน กิจกรรมด้ านวัฒนธรรมและประเพณี
เป็ นต้ น
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1.7.8 แรงผลักดันที่เป็ นตัวการของการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้ วย ด้ านสังคม และวัฒนธรรม
ด้ านเศรษฐกิจ เช่น ระบบการผลิต การบริโภค การเปลี่ยนแปลงราคาปั จจัยการผลิต สินค้ าและบริ การ
ด้ านสิ่งแวดล้ อม เช่น การใช้ ที่ดนิ ด้ านการเมือง นโยบายต่างๆ และด้ านประชากร
1.7.9 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื ้นที่สงู ที่ผา่ นมา และความคิดเห็นต่อการจัดทายุทธศาสตร์
1.7.10 ศัก ยภาพและโอกาสการพัฒ นาของพื น้ ที่ สูง และสภาพปั ญ หาบนพื น้ ที่ สู ง เช่ น
ผลกระทบจากปั ญหาต่างๆที่พื ้นที่สงู ได้ รับผลกระทบ เช่น ดินสไลด์ โคลนถล่ ม เป็ นต้ น (ปั ญหาที่เกิด
เฉพาะพื ้นที่สงู พื ้นที่ราบไม่ได้ รับผลกระทบนี ้)
1.7.11 เป็ นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ผู้ที่เกี่ ยวข้ องและมี ส่วนได้ เสี ย โดย
ดาเนินการทดสอบแบบสัมภาษณ์กับเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการงานบนพื ้นที่สูง จานวน
20 คน และผู้แทนชุมชนจานวน 20 คน ก่อนนาไปปรับปรุงแก้ ไข และจัดทาแบบสัมภาษณ์ฉบับจริง
1.8 วิธีกำรกำรเก็บข้ อมูล
1.8.1 ใช้ แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึ่งประกอบด้ วยคาถามแบบปลายปิ ด และ
คาถามปลายเปิ ด โดยมีแบบสัมภาษณ์ 2 ชุด ได้ แก่
1) แบบสัมภาษณ์ สาหรับหน่วยงาน ใช้ สาหรับสัมภาษณ์ ตวั แทนหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องที่
ดาเนินการในพื ้นที่สงู และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ เพื่อเป็ นตัวแทนในการให้ ข้อมูลในการสัมภาษณ์
จานวน 250 คน
2) แบบสัมภาษณ์สาหรับตัวแทนชุมชน ใช้ สาหรับสัมภาษณ์ตวั แทนชุมชนของแต่ละจังหวัด
รวมจานวน 370 คน
1.8.2 การจัดประชุมกลุ่มย่อยของตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานบนพื ้นที่สูง
ตัวแทนกลุ่มชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ เพื่อเป็ นตัวแทนในการเข้ าร่ วมประชุม จังหวัดละ
25-30 คน /ครัง้ จานวนทังหมด
้
20 ครัง้ (20 จังหวัด) สาหรับประเด็นที่ใช้ ในการประชุมกลุ่มย่อย มี
ดังตารางที่ 1.4
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ตำรำงที่ 1.4 สาระสาคัญที่ได้ จากประเด็นคาถาม
สาระสาคัญ
1.การประเมิ น ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้ อมของนโยบายที่ผ่าน
มาและปั จจัย(ปั จจัยภายนอกปั จจัยภายใน)ที่มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงทัง้ ผลกระทบ
ด้ านบวกและด้ านลบ
2. การคาดการณ์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมที่จะเกิดขึน้ รวมทัง้
ข้ อเส น อ ทา งเลื อ ก เพื่ อ ใ ช้
ประกอบการจัดทายุทธศาสตร์
ต่อไป

การสรุปผล
ประเด็นคาภาม
1. ผลกระทบจากการพัฒนาที่ผ่าน 1. การทางานของหน่วยงานบนพื ้นที่สงู ที่ผ่านมามีผลดีกบั
มา ปั จจั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ ชุมชนอย่างไรบ้ าง
เปลี่ยนแปลงทังผลกระทบด้
้
านบวก 2. มีปัญหาอะไรบ้ างที่ได้ รับผลกระทบจากการพัฒนาที่
และด้ านลบ รวมทังเงื
้ ่อนไขที่มีผล ผ่านมา
ต่อการพัฒนาในพื ้นที่
3. ปั จจัยความสาเร็จและเงื่อนไขสาคัญจากการพัฒนา
2. ปั จจัยความสาเร็ จและเงื่อนไข
สาคัญจากการพัฒนา
1.ประเด็นการพัฒนาและข้ อเสนอ 1.ข้ อเสนอทางเลือกในการพัฒนาพืน้ ที่สูงที่สาคัญแต่ละ
ทางเลือก ที่สาคัญ เช่น
ด้ านต่อไปนี ้ ควรเป็ นอย่างไร
- ภาพรวมของการพัฒนาพื ้นที่สงู
- การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ฯลฯ
-การพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม ฯลฯ

1.9 กรอบแนวคิดและกระบวนกำรจัดทำยุทธศำสตร์
1.9.1 เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์
การจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือครัง้ นี ้ ได้
อาศัยกรอบแนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
แนวทางการพัฒนาชุมชนบนพื ้นที่สงู ทิศทางการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 วิสยั ทัศน์
ประเทศไทย พ.ศ. 2570 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน รวมทัง้
การพัฒนาความเชื่อมโยงของชุมชนในเชิงบริ บทลุ่มน ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ของพื ้นที่ต้นน ้า
กลางน ้าและปลายน ้า ตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและชุมชน โดยมุ่งเน้ นเป้าหมาย
ที่ความสมดุล ภูมิค้ มุ กัน การพึง่ พาตนเอง และความยัง่ ยืนในการพัฒนา ให้ เกิดขึ ้นกับคน สังคม ระบบ
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของประเทศ และมุ่งรักษาสมดุลระหว่างความพอเพียง
และการแข่งขัน โดยตังประเด็
้
นการพัฒนาครอบคลุมเป้าหมาย 3 ประการ ดังนี ้
1) การให้ คนอยู่อาศัยร่ วมกับป่ าไม้ ได้ อย่างยัง่ ยืน บนพืน้ ฐานการใช้ ชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีอาชีพและรายได้ เพียงพอบนฐานทรัพยากร และการพึ่งพิงปั จจัยการ
ผลิตภายในชุมชน
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2) ชุ ม ชนบนพื น้ ที่ สู ง มี ค วามเข้ มแข็ ง พึ่ ง พาตนเองได้ และมี ภู มิ ค้ ุ มกั น ต่ อ กระแส
การเปลี่ยนแปลงโลก
3) มี การอนุรั กษ์ และฟื ้นฟู ทรั พยากรธรรมชาติ ที่ เสื่ อมโทรมบนพื น้ ที่ สูงอย่างต่อเนื่ อง
และยัง่ ยืน
รำยละเอียดกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ ดังรู ปภำพที่ 1.2
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แนวคิดกำรพัฒนำและกำรจัดทำยุทธศำสตร์

กำรศึกษำวิเครำะห์ และประมวลข้ อมูล


แนวคิดและการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบแนวคิดและ
ทิ ศ ท า ง ก า ร
พั ฒ นาประเทศ
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ 10 แ ล ะ
วิสยั ทัศน์ประเทศ
ไทยสูป่ ี 2570

- การพั ฒ นา
อย่างยัง่ ยืน

- ก า ร พั ฒ น า
ชุ ม ชนบนพื น้ ที่
สูง

น ้า

พัฒนาเชิงลุ่ม

ความเชื่ อ มโยง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์ ก าร
พั ฒ น า
ภาคเหนื อ และ
แ ผ น พั ฒ น า
ตลอดจ น
นโยบายของ
รัฐบาลที่สาคัญ

เน้ นความสาคัญความสมดุล ภูมิค้ มุ กัน การพึ่งพาตนเอง และความ
ยั่ง ยื น ในการพัฒ นา ให้ เ กิ ด ขึ น้ กับ คน สัง คม ระบบเศรษฐกิ จ
ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้ อมของประเทศภายใต้ ส ภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและประเทศ









ทบทวนและสัง เคราะห์ ผ ลการด าเนิ นงานวิ จัย และพัฒนาของ
โครงการพระราชด าริ แ ละของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องรวมทั ง้
แผนพัฒนา นโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่เกี่ ยวข้ อง
กับพื ้นที่สงู ภาคเหนือของประเทศในระยะ 25 ปี ที่ผ่านมา
ทบทวนและสังเคราะห์สถานการณ์ สภาพภูมิสงั คม เศรษฐกิจ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมของพื ้นที่เป้าหมาย 20 จังหวัด
ในระยะที่ผ่านมา
สัง เคราะห์ ข้ อมูลสภาพปั ญ หาและประเด็นการพัฒนาที่ สาคัญ
ร่ วมกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของนโยบายการพัฒนา
พื ้นที่สงู ที่ผ่านมาและคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น
วิ เ คราะห์ ข้ อมู ลการเปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากรป่ าไม้ ดิ น น า้ และ
ทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้ สภาวการณ์ ปั จจุ บั น และการ
เปลี่ยนแปลงบริ บทโลกและประเทศ
วิ เ คราะห์ สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ตลอดจนผลกระทบต่ อการ
พัฒนาพื ้นที่สงู ในช่วง 10 ปี ข้ างหน้ า







แนวคิดกำรจัดทำยุทธศำสตร์
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
หน่วยงานและชุ
สถาบัมนชน
วิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
 การพัฒนาความเชื่อมโยงของ
ชุมชนในเชิงบริ บทลุม่ น ้า






สรุ ปบทเรี ยนของการพัฒนาและทราบถึงปั จจัยความสาเร็ จ
และเงื่อนไขที่สาคัญในการพัฒนาพื ้นที่สงู ที่ผ่านมา
ทราบถึ ง ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาพื น้ ที่ สู ง ต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
สถานการณ์ที่สาคัญและภาพการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา
พื ้นที่สงู ที่ผ่านมา
ประเด็นการพัฒนาและภาพการพัฒนาพื ้นที่สงู (development
scenario) ในระยะที่ผ่านมาและในอนาคต 101- ปี29
ข้ างหน้ า
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาพื ้นที่สงู
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กำรจัดทำยุทธศำสตร์ ฯ
















การศึกษา วิเคราะห์และประมวลข้ อมูลเพื่อจัดทายุทธศาสตร์
ประมวลแนวคิดเพื่อจัดทาศักยภาพการพัฒนา โดยการทา SWOT
Analysis และการทา Scenario Analysis
วิเคราะห์ความได้ เปรี ยบเชิงเปรี ยบเทียบและความสามารถในการ
แข่งขันเชิงเปรี ยบเทียบ
กาหนดวิสยั ทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเทคนิค
TOWS matrix
จัดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์
จัดประชุมร่ วมส่วนราชการและ Stakeholder เพื่อรับฟั งข้ อคิดเห็น
และปรับปรุ งยุทธศาสตร์
การปรั บ ปรุ ง ร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละจัด ท ายุ ท ธศาสตร์ ฉ บั บ
สมบูรณ์
กาหนดแนวทางการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่เชื่ อมโยงจากระดับ
ส่วนกลางจนถึงระดับชุมชน โดยมุ่งเน้ นกระบวนการมีสว่ นร่ วม
แนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และองค์ กรบริ หารและ
จัดการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ พื ้นที่สงู ใน 10 ปี ข้ างหน้ า

ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำและอนุรักษ์ ทรั พยำกรธรรมชำติบนพืน้ ที่สูง
ภำคเหนือ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2553-2562)

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 3 ประกำร
1. การให้ คนอยู่อาศัยร่ วมกับป่ าไม้ ได้ อย่างยัง่ ยืน บนพื ้นฐานการใช้
ชี วิตตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงโดยการ มี อาชี พ และ
รายได้ เพียงพอบนฐานทรัพยากร และการพึ่งพิงปั จจัยการผลิต
ภายในชุมชน
2. ชุมชนบนพื ้นที่สงู มีความเข้ มแข็ง พึง่ พาตนเองได้ และมีภมู ิค้ มุ กันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก
3. มีการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมบนพื ้นที่สงู
อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 1

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

1.9.2 แนวคิ ด พื น้ ฐำนของกำรพั ฒ นำพื น้ ที่ สู ง และกำรประยุ ก ต์ เพื่ อ จั ด ท ำแผน
ยุทธศำสตร์
1) แนวคิดกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดในการพัฒนาประเทศตามปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักการ ควำม
พอเพียง ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะสาคัญ 3 ประการที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันอย่างเป็ นระบบ คือ
1.1) ใช้ หลักควำมมีเหตุผลในการคิดวิเคราะห์ เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้ องและคานึงถึงผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ ้นอย่างรอบคอบ รู้ จกั ประมาณตน คือ “รู้ เรำ” รู้ ว่า สถานะของประเทศ มีจดุ แข็ง
จุดอ่อนในการพัฒนาในแต่ละด้ าน และรู้เท่าทันการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์โลกยุคโลกาภิวตั น์
คือ “รู้ เขำ”โดยต้ องเข้ าใจถึงโอกาสและภัยคุกคาม ข้ อดี ข้ อเสีย ที่จะเกิดขึ ้นจากกระแสโลกาภิวตั น์
เพื่อที่วางแผนประยุกต์ใช้ และเตรี ยมพร้ อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น เพื่อนาไปสู่
การตัดสินใจการ
1.2) ใช้ หลักควำมพอประมำณในการพัฒนาประเทศให้ เป็ นไปอย่างสมดุล บนพื ้นฐาน
ของความพอดีระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก และ
ระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง โดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ ของสถานการณ์ ต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ ้น
1.3) เตรี ยมการจัดการความเสี่ ยงด้ วยการมีระบบภูมิค้ ุมกัน พร้ อมรับผลกระทบและ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้ จากภายนอกและภายในประเทศ ทังนี
้ ใ้ นการ
ขับเคลื่อนกระบวนการวางแผนและการพัฒนาทุกขันตอนให้
้
เป็ นไปตามหลักความพอเพียงนัน้ ต้ องใช้
ควำมรู้ในหลักวิชาและความรู้ในแต่ละคนอย่างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ควบคูไ่ ปกับการมีสานึกใน
คุณธรรม จริ ยธรรมและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และดำเนินชีวิตด้ วยควำมเพียร ให้
พร้ อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึน้ ทัง้ ในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ (สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั , 2550)
โดยเมื่อนามาประยุกต์ใช้ กับการพัฒนาพื ้นที่สูงอย่างยัง่ ยืน อาจกาหนดกรอบทิศทางการ
พัฒนาดังนี ้

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 1

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ประเด็นสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ แก่
 การมีเหตุมีผล ประกอบด้ วย การประกอบอาชีพอยู่บนฐานความเหมาะสมตามสภาพ
ภูมินิเวศ และวัฒนธรรมของชนบทบนพื ้นที่สงู
 ความพอประมาณ ประกอบด้ วย ความมัน่ คงด้ านอาหาร การผลิตที่มีรายได้ พอเพียง
บนฐานทรัพยากรและพึง่ ตนเองได้
 การมีภมู ิค้ มุ กัน ประกอบด้ วย การสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานต่างๆ ทังส่
้ วนกลางและส่วนท้ องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน
 เงื่อนไข ประกอบด้ วย นาความรู้ด้านวิชาการและการปรับใช้ กบั ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เช่น
การทดสอบและสาธิตก่อนขยายผลในวงกว้ าง การใช้ ฐานความรู้ ของโครงการหลวง
โครงการพระราชดาริ และองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ
2) แนวคิดกำรพัฒนำอย่ ำงยั่งยืน
แนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเริ่ มเข้ ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาของโลกนับตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2515 เริ่ มตังแต่
้ องค์การสหประชาชาติได้ จดั ให้ มีการประชุมสุดยอดว่าด้ วยสิ่งแวดล้ อมของมนุษย์ ซึ่ง
เรี ยกร้ องให้ ทวั่ โลกได้ คานึงถึงผลกระทบจากการใช้ ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟื อยจนเกิดขีดจากัดของทรัพยากร
โลก ผลจากการประชุมดังกล่าวทาให้ ทั่วโลกหันมาให้ ความสนใจเรื่ องสิ่งแวดล้ อมกันอย่างกว้ างขวาง
ต่อมาในปี พ.ศ.2526 สหประชาชาติได้ จัดตัง้ สมัชชาโลกว่าด้ วยสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนา (World
Commission on Environment and Development) ได้ เสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิต
ที่ ฟุ่ มเฟื อยและเปลี่ ยนวิ ถี ทางในการพัฒนาเสี ยใหม่ ในลักษณะที่ ปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้ อมและให้
สอดคล้ องกับข้ อจากัดของธรรมชาติมากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ สามารถที่จะทาให้ เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนขึ ้นได้
โดยมีการสรุปความหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เมื่อครัง้ การประชุมสุดยอดของโลกว่าด้ วย
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ณ นครโจฮันเนสเบอร์ ก ประเทศแอฟริ กาใต้ เมื่อเดือนกันยายน 2545 ไว้ ว่า “การ
พัฒนาที่ ยั่งยื น เป็ นการพัฒนาที่ ต้องคานึงถึงความเป็ นองค์รวมของทุกๆ ด้ านอย่างสมดุล บนพื น้ ฐานของ
ทรั พยากรธรรมชาติ ภูมิ ปั ญญาและวัฒนธรรม ด้ วยการมี ส่วนร่ วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้ วยความ
เอื อ้ อาทร เคารพซึ่ ง กัน และกัน เพื่ อ ความสามารถในการพึ่ ง ตนเอง และคุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี อ ย่ า ง
เท่าเทียม”

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 1

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

กล่าวโดยสรุปแล้ ว ความหมายของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จะมุง่ ที่ 3 มิตพิ ร้ อมกัน คือ
2.1) มิติด้ านนิเ วศวิทยา การพัฒ นาที่ยัง่ ยืนให้ ความสาคัญลาดับ สูง กับคุณค่า ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้ นเรื่ องความยัง่ ยืนของประสิทธิภาพของระบบนิเวศ ทังนี
้ ้ เพื่อส่งมอบทุน
ทางธรรมชาติ ได้ แ ก่ ทรัพ ยากรธรรมชาติต ่า งๆ และทุนที่ม นุษ ย์สร้ า งขึ ้น ให้ คนรุ่ นอนาคตได้ ใ ช้
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
2.2) มิติด้ า นสัง คม การพัฒ นาที่ยัง่ ยืน จะต้ อ งสามารถตอบสนองความต้ อ งการ
พื ้นฐานของมนุษย์ได้ อย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมทางสังคมและกลุ่มชนระดับต่างๆ
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่สาคัญ คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้ สูงขึ ้นอย่างยัง่ ยืน
2.3) มิติด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน หมายถึง การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ยัง่ ยืนยาวนาน บนพื ้นฐานการสงวนรักษาทุนธรรมชาติไว้ ใช้ ประโยชน์สาหรับคนรุ่ นปั จจุบนั และรุ่ น
อนาคต ทังนี
้ ้ จาเป็ นต้ องปรับปรุ งโครงสร้ างการผลิตและการบริ โภค และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่
เป็ นอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อม
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป็ นหลักการที่เน้ นการผสมผสานระหว่างมิติของการพัฒนาทัง้ 3
ด้ าน เข้ าด้ วยกัน ได้ แก่ ด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุล และเน้ นการพัฒนา
เชิงองค์รวมมากกว่าแบบแยกส่วน นอกจากนี ้ ยังได้ นาหลักธรรมาภิบาล หรื อการบริ หารกิจการ
บ้ านเมื องที่ ดี ซึ่ง เป็ นหลักสากลที่ ประเทศประชาธิ ปไตยโดยทั่วไปได้ รับมาเป็ นแนวทางในการ
บริหารงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชนก็ได้ มีการดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้ วยเช่นกัน
กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในบริ บทไทย ได้ ใช้ แนวทาง “ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” ที่เน้ นการพัฒนามิติต่างๆ ทังด้
้ านคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอย่างมีดลุ ยภาพ
เกื ้อกูล และไม่เกิดการขัดแย้ งซึง่ กันและกัน รวมทังให้
้ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีคณ
ุ ภาพและแข่งขันได้
โดยคานึงถึงขีดจากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม การพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคูไ่ ปกับการ
พัฒนาศักยภาพคนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ ดีขึ ้น โดยการจัดสรรทรัพยากรและ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาและการคุ้มครองอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม ปลูกฝั งค่านิยมของคนให้ มี
ความพอเพียงและพึ่งตนเองได้ ส่งเสริ มการนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยที่อยู่ร่วมกับ ธรรมชาติ
อย่างเกื ้อกูล และสามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบนฐานของสังคมแห่งความรู้
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สาหรับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อนามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาชนบท หรื อ
พัฒนาชุมชนบนพื ้นที่สูง เป็ นแนวคิดที่สอดคล้ องกับการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเอง ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์ในการพัฒนาชุมชนหรื อพัฒนาชนบท ที่รักษา
สภาพแวดล้ อมที่มีอยูค่ วบคูไ่ ปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จนให้ เกิดการพึ่งพาตนเองได้
ทรงใช้ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็ นจุดหลักสาคัญในการพัฒนา ยึดหลักสภาพภูมิสงั คมเป็ น
เงื่ อนไขในการดาเนินงาน และสนับสนุนการสร้ างความเข้ ม แข็ง ให้ ชุมชนโดยการสร้ างโครงสร้ าง
พื ้นฐานหลักที่จาเป็ น เช่น การพัฒนาแหล่งน ้า อันจะนาไปสูก่ ารพึง่ ตนเองได้
3) ทิศ ทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒ นำเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ
ฉบับที่ 10
การพัฒ นาประเทศในช่วงแผนพัฒ นาฯฉบับที่ 10 ได้ วางยุทธศาสตร์ ให้ คนและ
สังคมไทยสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น ได้ อย่างรู้เท่าทัน ภายใต้ หลัก“ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยให้ ความสาคัญกับการพึ่งตนเองการมีภูมิค้ มุ กัน และการสร้ างสมดุลของ
การพัฒนาให้ เกิดขึน้ ในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการนาทุนที่มีอยู่แล้ วในสังคมไทยทัง้ ทุนทางเศรษฐกิจ
ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และเสริ มสร้ างให้
เข้ มแข็ง โดยวางแนวทางการพัฒนาและเสริ มสร้ างทุนทัง้ 3 ลักษณะดังกล่าว ทังในระดั
้
บบุคคล ครอบครัว
ชุมชน และสังคม รวมทังระดั
้ บประเทศ เพื่อเป็ นรากฐานการพัฒนาประเทศที่ยงั่ ยืนต่อไป ดังนี ้
3.1) ทุนทำงเศรษฐกิจ ประกอบด้ วย ทุนทางกายภาพ ทุนหรื อสินทรัพย์ทางการเงิน
ทุนที่เป็ นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้ องได้ ทางกายภาพ แต่สามารถอ้ างสิทธิประโยชน์ได้ ในอนาคต
และแรงงาน/ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนับเป็ นทุนที่มีความสาคัญทังทางเศรษฐกิ
้
จและสังคม โดยในระบบ
เศรษฐกิจ คนจะเป็ นทังเจ้
้ าของวัตถุดบิ เป็ นแรงงาน เป็ นผู้ผลิต และเป็ นผู้บริ โภค ในขณะที่การพัฒนา
ทุนทางสังคมโดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพของคนหรื อแรงงานให้ มีศกั ยภาพเพียงพอจะช่วยสนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้ างทุนเศรษฐกิจด้ วย
3.2) ทุนทำงสังคม เกิดจากการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทา บนฐานของความไว้ เนื ้อเชื่อใจ
สายใยความผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผ่านระบบความสัมพันธ์ในองค์ประกอบหลัก
ได้ แก่ คน สถาบัน วัฒนธรรม และองค์ความรู้ ซึง่ จะเกิดเป็ นพลังชุมชนและสังคม โดย
“คน” ต้ องได้ รับการพัฒนาให้ มีร่างกายแข็งแรง เป็ นคนมีจิตใจดี มีศกั ยภาพและมี
ความสามารถในการเรี ยนรู้ด้วยตนเองและเรี ยนรู้ร่วมกัน มีนิสยั ใฝ่ รู้
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

1- 33

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 1

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

“สถาบัน” มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันให้ เกิดพลังร่ วมของคนในชุมชน
หรื อสังคมทาให้ คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ อย่างสัน ติสขุ มีสถาบันหลัก อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบัน
ศาสนา สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อ
“วัฒนธรรม” เป็ นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็ นที่ยอมรับในสังคมนันๆ
้ ซึ่ง
มีความหลากหลายในแต่ละพื ้นที่ วัฒนธรรมเป็ นตัวยึดโยงคนในสังคมให้ ตระหนักถึงรากเหง้ าของ
ตนเอง เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษา อนุรักษ์ ฟื น้ ฟู พัฒนาและต่อยอด
“องค์ความรู้ ” ประกอบด้ วยภูมิ ปัญญาท้ องถิ่นและความรู้ ที่เกิ ดขึน้ ใหม่ โดย
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นศาสตร์ และศิลป์ของการดาเนินชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็ นฐานคิด
และหลักเกณฑ์การกาหนดคุณค่าและจริยธรรม ความรู้ที่เกิดขึ ้นใหม่ สามารถนามาใช้ ในทางปฏิบตั ิได้
มีความหลากหลายปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
3.3) ทุนทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม ทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพจะเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่สาคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หมายถึง ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศ ซึ่งเป็ นฐาน
ทรัพยากรที่เป็ นจุดแข็งของประเทศไทย เป็ นทุนที่มีมลู ค่าสูงและหายากในโลก มีความเชื่อมโยงกับทุน
ทางสังคม เพราะเป็ นที่มาของภูมิปัญญาท้ องถิ่น และวิถีการดารงชีวิตของชุมชน เป็ นทรัพยากรที่
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้ างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทังเกษตร
้
อุตสาหกรรม และบริ การ
ซึ่งจะมีส่วนสาคัญต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ ไขปั ญหาความยากจนของชุมชนใน
ชนบท รวมทังมี
้ ความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ การแข่งขันและการค้ าระหว่างประเทศ
ส าหรั บ แนวทางการเสริ ม สร้ างทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมในระยะ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 อาจเรี ยกว่า เป็ นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื ้นฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ(Biodiversity Based Economy) โดยตัวอย่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ อง เช่น
อุตสาหกรรมและบริการด้ านสุขภาพ การใช้ สมุนไพรเพื่อผลิตยา เกษตรอินทรี ย์ วนเกษตร การปลูกไม้
ดอกไม้ ประดับ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การผลิตของชุมชนจากภูมิปัญญาและพืชพรรณท้ องถิ่น รวมทัง้
การผลิตพลังงานทดแทน เป็ นต้ น
แนวทางที่สาคัญ คือ การบริ หารจัดการเพื่อให้ มีการกระจายผลประโยชน์อย่างสมดุล
และเป็ นธรรม เพื่อสนับสนุนทังทุ
้ นเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรต้ องให้ ความสาคัญกับ
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ชุมชน ให้ เกิดความตระหนักถึงศักยภาพของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในท้ องถิ่น สร้ าง
ความเข้ มแข็งของชุมชนเพื่อรักษาทังทรั
้ พยากร และภูมิปัญญาให้ สืบทอดต่อไปอย่างยัง่ ยืน มีความ
รู้เท่าทันเพื่อสามารถปกป้องทรัพยากรและผลประโยชน์ตา่ งๆ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต และที่สาคัญต้ อง
มีการวิจัยและพัฒ นาเพื่ อยกระดับภูมิปัญญาท้ องถิ่ น โดยอาศัย การสัง เคราะห์ ร่วมกันระหว่าง
เทคโนโลยีกบั ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และสร้ างห่วงโซ่มลู ค่าเพื่อสร้ างมูล ค่าเพิ่ม ทังนี
้ ้ต้ องควบคุมกิจกรรม
อาจที่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ในชุมชนนันๆ
้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่
ก่อให้ เกิดมลพิษ
4) วิสัยทัศน์ ประเทศไทย พ.ศ. 2570
การจัด ทาวิ สัย ทัศน์ ป ระเทศไทยสู่ปี 2570 โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ ประเมินแนวโน้ มหลักที่ประเทศไทยและโลกอาจต้ องเผชิญใน 20 ปี
ข้ างหน้ าไว้ 7 ประการได้ แก่
4.1) การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้ มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคเพิ่มมากขึ ้นและทาให้ เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้ มที่จะขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว
4.2) เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอานาจมาอยูท่ ี่ประเทศแถบเอเชียมากขึ ้น
4.3) การเปลี่ยนแปลงด้ านการเงินโลกซึง่ จะมีความผันผวนและความเสี่ยงมากขึ ้น
4.4) ประชากรสูงอายุของโลกเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ซึ่งจะเป็ นปั ญหาใหญ่ของประเทศที่
พัฒนาแล้ วทังทางด้
้
านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง แต่จะเป็ นโอกาสของประเทศไทยในการให้ บริ การ
สูงอายุ
4.5) ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี กับการดารงชี วิ ตของมนุษ ย์ ซึ่ง ประเทศไทยต้ อ ง
เตรี ยมความพร้ อม
4.6) แนวโน้ มปั ญหาด้ านพลังงานซึง่ จะมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของโลก
4.7) ปั ญหาภัยคุกคามจากภาวะโลกร้ อนซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ เศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิต
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อีกทัง้ ในสถานการณ์ ปัจจุบันการเปลี่ ยนแปลงของบริ บทโลกยัง เผชิ ญภาวะวิกฤตที่
สาคัญ 4 ประการ ซึ่งมีแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขการพัฒนาประเทศใน
อนาคต
(1) วิกฤติการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate
change crisis)
(2) วิกฤติการณ์น ้ามันและพลังงาน (Oil & energy crisis)
(3) วิกฤติการณ์ทางด้ านอาหารและความหิวโหย (Food &hunger crisis)
(4) วิกฤติการณ์ทางด้ านการเงินและเศรษฐกิจ (Financial and economic crisis)
ในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงของบริ บทโลกยังคงเปิ ดโอกาสและสร้ างความท้ าทายต่อ
การพัฒ นาประเทศในหลายด้ าน ประเด็นการวางแผนพัฒ นาประเทศไทยที่ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงระยะสันและระยะยาวได้
้
แก่
(1) การรั ก ษาอัต ราการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ และลดความเสี่ ย งจากภาวะความ
ผันผวนของเศรษฐกิจโลก
(2) การสร้ างการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สอดคล้ องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในบริ บท
โลกในระยะยาว เพื่อเตรี ยมพร้ อมในการฉกฉวยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ คือ
(2.1) โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ทางเศรษฐกิจและการเงินโลก ในการ
ขยายตลาดและการสร้ างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อสร้ างความแข็งแกร่ งทางด้ านเศรษฐกิจ การค้ า
และการลงทุน และลดความเสี่ยงจากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ
(2.2) โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางด้ านอาหาร พลังงานและ
สิ่งแวดล้ อมโลก ในการส่งออกสินค้ าอาหารโดยอาศัยความได้ เปรี ยบของภาคการเกษตร การพัฒนา
มูลค่าเพิ่มสินค้ าเกษตรและอาหาร การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างสมดุลระหว่างความต้ องการด้ าน
อาหารและพลังงาน
(2.3) โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และความตื่นตัวใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ในการสร้ างงาน สร้ างรายได้ และการเจริ ญเติบโตของ
เศรษฐกิจที่มีความยัง่ ยืน
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(2.4) โอกาสจากการปรับตัวของประชากรโลกเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ ในการขยายตัว
ของภาคธุรกิจบริ การในประเทศไทย โดยเฉพาะการให้ บริ การดูแลผู้สงู อายุ การให้ บริ การการแพทย์
และสุขภาพ การให้ บริการที่พกั สาหรับนักท่องเที่ยวที่จะอยูพ่ านักในระยะยาว
(2.5) โอกาสในการสร้ างความร่ ว มมื อ กับ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นเพื่ อ เร่ ง อัต ราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งเสริ มความร่วมมือทางด้ านการผลิต การค้ า การลงทุน การสร้ างความ
ร่วมมือเพื่อลดปั ญหาความเสี่ยงทางการเงิน และปั ญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอก รวมถึง
ความร่วมมือในการพัฒนาด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค
การจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ครัง้ นี ้ จึงมี
การพิจารณาการประเมินแนวโน้ มหลักที่ประเทศไทยและโลกอาจต้ องเผชิญใน 20 ปี และวาง
แผนพัฒนาประเทศไทยที่สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงระยะสัน้ และระยะยาว ไว้ ในกระบวนการ
จัดทายุทธศาสตร์ โดยจะมีการจัดทาแบบจาลองสภาพการณ์ในอนาคต (Development Scenario) ที่
ระบุปัจจัยและขนาดของผลกระทบของสถานการณ์และแนวโน้ มที่สาคัญต่อพื ้นที่สูง ทังเชิ
้ งบวกและ
เชิ ง ลบ ตลอดจนวิก ฤติแ ละโอกาสของในการพื น้ ที่ สูง ตลอดจนการพิ จ ารณาถึ ง ช่อ งว่างของ
สถานการณ์ระหว่างที่ดาเนินการศึกษาและการวางแผนภาพในอนาคต (Scenario planning) ของ
เป้าหมายทัง้ 3 ประการ เพื่อเป็ นกรอบในการกาหนดประเด็นการพัฒนาต่อไป
5) กระบวนทัศน์ กำรพัฒนำชุมชนบนพืน้ ที่สูงอย่ ำงยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาชุมชนบนพื ้นที่สงู ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ระบุให้ ม่งุ เน้ น “คนเป็ น
ศูนย์ กลางของการพัฒ นา” และปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง โดยควรมี วิสัยทัศน์ การพัฒ นาคือ
“พัฒนาคน ครอบครัวและสังคมที่มีระบบการจัดการความรู้ (Knowledge management) และพึ่งพา
ตนเองจากการสร้ างรายได้ บนฐานความรู้ และข้ อได้ เปรี ยบด้ านความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นบนพื ้นที่สงู ไปพร้ อมๆ กัน”
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สร้ างรายได้ /ลดรายจ่ายตามแนวคิด
และการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และตามศักยภาพ
ของชุมชน

พัฒนาคนและสังคมให้ มีระบบการ

แนวทำงกำร
พัฒนำชุมชนบน
พืน้ ที่สูงอย่ ำงยั่งยืน

อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและใช้ ประโยชน์จาก

จัดการความรู้ (Knowledge

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม ความ

management) และมีความเข้ มแข็ง

หลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้

สามารถพึง่ พาตนเองได้

ทรัพยากรทางกายภาพ และการตังถิ
้ ่น
ฐานของชุมชนในพื ้นที่สงู ให้ เกิด
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน

กระบวนการการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต้ องมุง่ ไปที่ “การพัฒนาคน” ให้ มีชีวิตความเป็ นอยู่ดี พอกิน
พอใช้ เป็ นอันดับแรก การพัฒนาส่วนอื่นจึงจะเกิดขึ ้นได้ ทังนี
้ ้ “กระบวนกำรมีส่วนร่ วม” นับว่าเป็ น
หัวใจสาคัญของความสาเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่ วมตังแต่
้ เริ่ มแรก “ร่ วมคิด ร่ วมทา” ร่ วม
จัดลาดับประเด็นปั ญหา และร่ วมคัดเลือกวิธีแก้ ไขปั ญหา จะทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองในการ
แก้ ไขปั ญหา การร่วมมือปฏิบตั จิ งึ จะเกิดขึ ้น
6) แนวคิดของกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำเศรษฐกิจภำคเหนือตอนบน
การศึกษาเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื ้นที่สูงภาคเหนือ ได้ นาเอาแนวคิดการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) มาใช้ ในการจัดทาแผน เพื่อให้ เกิดกระบวนการพัฒนา
เชิงรุกและสามารถปรับตัวรองรับกระแสโลกยุคไร้ พรมแดน มีการเชื่อมโยงการค้ า การลงทุน บุคลากร
และวัฒนธรรม ระหว่างประเทศ และมีการเคลื่อนย้ ายปั จจัยการผลิต เช่น ทุน แรงงาน ฯลฯ สะดวก
รวดเร็วไร้ ขอบเขต
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7) แนวคิดกำรพัฒนำที่เชื่อมโยงในเชิงลุ่มนำ้
ลุ่มน ้า หมายถึง พื ้นที่ที่อยู่เหนือลาธาร ทาหน้ าที่รองรับน ้าฝน และนาน ้าส่วนเกินจาก
(1)การดูดยึดไว้ ของดิน (2)การนาขึ ้นไปใช้ ในการคายน ้าของต้ นไม้ และ(3) การรั่วซึมผ่านชันหิ
้ นที่อยู่
ใต้ ชนดิ
ั ้ นออกนอกลุม่ น ้าไป ส่งให้ กบั ลาธารทังทางผิ
้
วดินและใต้ ดนิ เพื่อไหลต่อไปยังพื ้นที่ท้ายน ้า
ส่วนระบบนิเวศต้ นน ้า หมายถึง การอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตด้ วยกันเอง และสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่โดยรอบ โดยที่ชนิด ปริ มาณ สัดส่วน และการกระจายของสิ่งมีชีวิต และ
สิ่งไม่มีชีวิต ซึง่ แตกต่างกันไปในแต่ละท้ องที่ ย่อมทาให้ ศกั ยภาพของระบบนิเวศต้ นน ้าในการให้ บริ การ
กับมนุษย์แตกต่างกันตามไปด้ วย
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวทรงมี พระราชดารั สถึง ความส าคัญของทรั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้ อมบนพื ้นที่สูง โดยทรงเน้ นการพัฒนาพื ้นที่สงู แบบองค์รวม ที่ม่งุ สร้ างสมดุลระหว่างดิน น ้า
ป่ าไม้ และคนไปพร้ อมๆ กัน ซึ่งในการนาไปปฏิบตั ิ เนื่องจากชุมชนบนพื ้นที่สูงมีความแตกต่างทังใน
้
ด้ านชาติพนั ธุ์ สภาพภูมิสงั คม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม รวมทังที
้ ่ตงของชุ
ั้
มชน ทาให้ การ
วางแผนพัฒนาจาเป็ นต้ องดาเนินการอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ ครอบคลุมการพัฒนาทังในมิ
้ ติของคน
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อมได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม และสามารถสร้ างสมดุลของการพัฒนาทังของ
้
ชุมชนที่อยูต่ ้ นน ้า กลางน ้าและปลายน ้า ซึง่ จะมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ ชิดและการพัฒนาจะส่งผล
กระทบถึงกันและกันอย่างแยกไม่ออก เช่น กรณีเกิดการขัดแย้ งของชุมชนปลายน ้ากับต้ นน ้าเกี่ยวกับ
ปั ญหาการแย่งชิงทรัพยากรน ้า และการปนเปื อ้ นของสารเคมี เป็ นต้ น
พื ้นที่ลุ่มน ้าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปั จจุบนั มีปัญหาในหลายพื ้นที่ด้ว ย
สาเหตุมาจากการใช้ ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรที่ดินที่ไม่ถกู ต้ อง ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
และระบบนิเวศน์เป็ นอย่างมาก เช่น ทรัพยากรป่ าไม้ ถกู ทาลายเพื่อทาพื ้นที่เกษตรกรรมทาให้ สภาพ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร พื ้นที่สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์เกิด การ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากนี ้ ยังเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน ้าในพื ้นที่ล่มุ น ้าที่มีการจัดการไม่ดีพอ
ซึ่งได้ ส่งผลต่อเนื่องไปถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนในพื ้นที่ล่มุ น ้าเหล่านันด้
้ วย
ในภาวะวิกฤตจากโลกร้ อนที่สง่ ผลถึงปั ญหาการขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ ง และการแก่งแย่งทรัพยากรน ้า
ในระหว่างชุมชนในลุ่มน ้าเดียวกัน การวางแผนพัฒนาพืน้ ที่สูง จาเป็ นต้ องมุ่งไปที่ การพัฒนาที่มอง
องค์รวมทัง้ ด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้ อมในท้ องถิ่ น รวมไปถึง การจัดการเพื่อให้ มีทรัพยากรนา้ ให้
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เพียงพอ และมีคณ
ุ ภาพน ้าที่สะอาดเพื่อสนองต่อความต้ องการใช้ น ้าของชุมชนในพื ้นที่แต่ละลุ่มน ้าด้ วย
ซึง่ หมายถึง การสร้ างสมดุลระหว่างคน ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่ลมุ่ น ้าแต่ละแห่ง
1.10 ขั ้น ตอนกำรจั ด ท ำแผนยุ ท ธศำสตร์ กำรพั ฒ นำและอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยำกรธรรมชำติ
บนพืน้ ที่สูงภำคเหนือ
ขัน้ ตอนการจัด ทาแผนยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาและอนุรั กษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติบ นพื น้ ที่ สูง
ภาคเหนือได้ นาแนวทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) มาใช้ ในการจัดทาแผน
ยุท ธศาสตร์ โดยมี ก ารปรั บ ให้ เ หมาะสม ผ่า นกระบวนการศึก ษาและวิ เ คราะห์ บ นพื น้ ฐาน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมและเชื่องโยงกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ กระบวนการพัฒนาเกิดการบูรณาการทุก
มิติ โดยมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
1.10.1 ทบทวนและประมวลผลข้ อมูลการพัฒนาพื ้นที่สงู ในระยะ 25 ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ปั จจัยความสาเร็ จและเงื่อนไขที่สาคัญในการพัฒนาพื ้นที่สูง สถานการณ์ที่สาคัญและภาพ
การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาพื ้นที่สงู ที่ผ่านมา กิจกรรมที่เหมาะสมในเขตอนุรักษ์ นอกเขตอนุรักษ์
ปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมของแต่ละชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
1.10.2 วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ที่ ผ่านมาของพื น้ ที่ สูง จนถึ ง ปั จ จุบัน รวมทัง้ แนวโน้ ม ของ
ศักยภาพ โอกาสและข้ อจ ากัดของพืน้ ที่สูง โดยอาศัย เทคนิค Scenario Analysis เพื่ อทราบถึง
ประเด็นการพัฒนาและภาพการพัฒนาพื ้นที่สูง (development scenario) ในระยะที่ผ่านมาและใน
อนาคต 10 ปี ข้ างหน้ า ตลอดจนการพิจารณาถึงช่องว่างของสถานการณ์ระหว่างที่ดาเนินการศึกษา
และการวางแผนภาพในอนาคตของเป้าหมายทัง้ 3 ประการ เพื่อเป็ นกรอบในการกาหนดประเด็นการ
พัฒนาต่อไป
1.10.3 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ที่เป็ นปั จจัยภายใน และโอกาสข้ อจ ากัดที่เป็ นปั จจัย
ภายนอก โดยการทา SWOT Analysis เพื่อจัดทาศักยภาพการพัฒนา ตลอดจนกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนา
1.10.4 วิเคราะห์ ความได้ เ ปรี ยบเชิง เปรี ยบเที ยบ โดยพิจารณาถึง ความสามารถในการ
แข่ง ขันเชิ ง เปรี ย บเที ย บของชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง กับ ชุม ชนในจัง หวัดภาคเหนื อ ตลอดจนพิ จ ารณา
ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ าน กลุ่มประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง
(GMS)
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1.10.5 การประเมินศักยภาพการพัฒนาของพื ้นที่สงู โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากข้ อ 1.10.2 ถึง
ข้ อ1.10.4 และกาหนดความสอดคล้ องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายรัฐบาล แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 10 วิสยั ทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2570 สู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาที่เกี่ยวข้ องการพัฒนาพืน้ ที่สูงของหน่วยราชการ ตลอดจนแผนแม่บทเชิงลุ่มน ้า แผนพัฒนา
จังหวัด กลุม่ จังหวัด และยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคเหนือ
1.10.6 การประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของนโยบายที่ผ่านมา
และการคาดการณ์ผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่จะเกิดขึ ้นจากแผนยุทธศาสตร์ นี ้
รวมทังผลกระทบของสถานการณ์
้
และแนวโน้ มที่สาคัญ วิกฤติและโอกาสของพื ้นที่สูง โดยระบุขนาด
ของผลกระทบที่ ชัดเจน ทัง้ ผลกระทบเชิ งบวก และผลกระทบเชิ งลบ รวมทัง้ นาผลการศึกษาที่
หน่วยงานอื่นๆ ได้ ประเมินปั จจัยแวดล้ อมต่าง ๆ ทังภายในและภายนอก
้
โอกาสและข้ อจากัด ต่างๆ
ต่อการพัฒนาพื ้นที่สูงมาร่ วมวิเคราะห์เพื่อให้ มีการระบุกลยุทธ์ ที่สามารถทาให้ ภาพอนาคตสามารถ
เกิดขึ ้นได้ จริง เพื่อใช้ หาข้ อเสนอทางเลือกประกอบการจัดทายุทธศาสตร์ ตอ่ ไป
1.10.7 กาหนดวิสยั ทัศน์ของยุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่
สูง ภาคเหนื อ ระยะ 10 ปี บนพื น้ ฐานข้ อมู ล จากข้ อ 1.10.2 ที่ เ กี่ ย วกั บ ภาพการพัฒ นาพื น้ ที่ สู ง
(development scenario) ในระยะที่ผา่ นมาและในอนาคต 10 ปี ข้ างหน้ า
1.10.8 กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ โดย
เทคนิค TOWS matrix เพื่อกาหนด ยุทธศาสตร์ เชิงรับ (WT Strategy) ยุทธศาสตร์ เชิงปรับตัว (WO
Strategy) ยุทธศาสตร์ เชิงปรับตัว (ST Strategy)และ ยุทธศาสตร์ เชิงรุก (SO Strategy) ร่วมกับข้ อมูล
การวิเคราะห์จากข้ อ (1.10.5) และข้ อ (1.10.6) เพื่อได้ กลยุทธ์ และทางเลือกที่ครอบคลุมมิติ ด้ าน
เศรษฐกิ จ ด้ า นการพัฒ นาสัง คมและชุม ชน ด้ านการพัฒ นาปั จ จัยพื น้ ฐาน การฟื ้นฟูและอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการกิจการบ้ านเมืองที่ดี
1.10.9 การลาดับความสาคัญของกลยุทธ์และแนวทาง โดยพิจารณาถึงศักยภาพ ข้ อจากัด
และความพร้ อมของพื ้นที่ รวมทังความสอดคล้
้
องวัฒนธรรมของกลุ่มชนเผ่าต่า งๆและความเหมาะสม
ของทรัพยากรธรรมชาติ
1.10.10 จัด ท าร่ างยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาและอนุรัก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติบนพื น้ ที่ สูง
ภาคเหนือ ระยะ 10 ปี (2553-2562) โดยจัดประชุม/สัมมนาผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อระดมความคิดในการ
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จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ ของการพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ ซึ่งผู้
เข้ าประชุมประกอบด้ วย นักวิชาการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยมีประเด็นที่สาคัญ
1) การร่ วมพิ จ าณาวิ สั ย ทั ศ น์ และก าหนดทิ ศ ทาง การพั ฒ นาและอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ
2) การร่วมกาหนดแนวทางการพัฒนาและกิจกรรม ตลอดจนหน่วยงานเกี่ยวข้ อง
3) การสรุปสาระสาคัญของร่างแผนยุทธศาสตร์
1.10.11จัดประชุมร่ วมส่วนราชการและ Stakeholder เพื่อรับฟั งข้ อคิดเห็นและปรับปรุ ง
ยุทธศาสตร์
1.10.12 การปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ และจัดทายุทธศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์
1.10.13 กาหนดแนวทางการขับเคลื่อ นยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงจากระดับส่วนกลางจนถึง
ระดับชุมชน โดยมุง่ เน้ นกระบวนการมีสว่ นร่วม
1.10.14 การจัดทาข้ อเสนอแนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื ้นที่สงู และ
องค์การบริ หารและจัดการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ พื ้นที่สงู ใน 10 ปี ข้ างหน้ า เกี่ยวกับสถานภาพการ
บริหารการพัฒนาพื ้นที่สงู ในปั จจุบนั และข้ อเสนอรูปแบบองค์กรบริหารยุทธศาสตร์ พื ้นที่สงู
รายละเอียดขันตอนตามแผนภาพที
้
่ 1.3
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แผนภำพที่ 1.3 ขัน้ ตอนกำรจัดทำยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำและอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติบนพืน้ ที่สูงภำคเหนือ
ระยะ10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)
วิเคราะห์สถานการณ์ทผี่ ่านมาของพื ้นที่สงู จนถึงปั จจุบนั แนวโน้ ม
ของศักยภาพ โอกาสและข้ อจากัดของพื ้นที่สงู

การทบทวนและประมวลผล
ข้ อมูลเพื่อใช้ ในการจัดทายุทธศาสตร์ พื ้นที่สงู

วิเคราะห์โอกาสและข้ อจากัด
ปั จจัยภายใน

ศักยภาพ โอกาส ข้ อจากัดการพัฒนา

วิเคราะห์โอกาสข้ อจากัดปั จจัย
ภายนอก

วิเคราะห์ความได้ เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ

ประมวลแนวคิดเพื่อจัดทาศักยภาพการ

วิเคราะห์ความสามารถในการ

พัฒนา

แข่งขันเชิงเปรียบเทียบ

เชื่อมโยงกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
ตำมแนวนโยบำยรัฐบำล
การวิเคราะห์
และประเมินผลกระทบ

กำหนดทิศทำง
กำรพัฒนำของพืน้ ที่สูง
กำหนดวิสัยทัศน์

จั ด ประชุ ม /สั ม มนำผู้ เ กี่ ย วข้ อง
เพื่อระดมควำมคิด

กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ ท่ เี หมำะสมและ
สอดคล้ องกับวิสัยทัศน์

กำรลำดับควำมสำคัญกลยุทธ์ และทำงเลือก โดย
พิจำรณำถึงศักยภำพ ข้ อจำกัดและควำมพร้ อมของพืน้ ที่
จัดทำร่ ำงยุทธศำสตร์ ฯ
กำรปรับปรุ งร่ ำงแผนยุทธศำสตร์

ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ ชื่ อ มโยงจากระดั บ
ส่ ว นกลางจนถึ ง ระดั บ ชุ ม ชน โดย
มุง่ เน้ นกระบวนการมีสว่ นร่วม
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

จัดประชุมร่ วมส่ วนรำชกำรและ Stakeholder เพื่อรั บ
ฟั งข้ อคิดเห็นและปรับปรุ งยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติบนพืน้ ที่สูงภำคเหนือ
ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2553 – 2562

การบริ ห าร และจัด การเพื่ อ พัฒ นา
ยุทธศาสตร์ พื ้นที่สงู ใน 10 ปี ข้ างหน้ า
และ ข้ อเสนอรู ป แบบองค์ ก รการ
บริหารการพัฒนายุทธศาสตร์ พื ้นที่สงู
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รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 1

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

1.11 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1) การศึกษาผลสาเร็ จ บทเรี ยนที่ได้ รับ และปั ญหาที่ยงั คงมีอยู่จากการดาเนินงานวิจยั
และพัฒนาพืน้ ที่สูงภาคเหนือของประเทศในระยะ 25 ปี ที่ผ่านมา รวมทัง้ สรุ ปบทเรี ยนจากการใช้
แนวทางตามแนวพระราชดาริในการพัฒนาพื ้นที่สงู แบบองค์รวมที่ได้ จากการศึกษาอย่างเป็ นระบบ
2) การสังเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรที่เกี่ยวกับพื ้นที่สูง ตลอดจน
การจัดทาแบบจาลองสภาพการณ์ในอนาคต (Development Scenario) ที่สามารถชี ้ให้ เห็นถึงปั จจัย
และผลกระทบ (cause and affect) ที่สามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางการพัฒนาพื ้นที่สงู ต่อไป
3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื ้นที่สงู ภาคเหนือ ทังยุ
้ ทธศาสตร์ เชิงรุกและเชิงรับ ที่ม่งุ เน้ นการ
พัฒนาคน ชุมชน และการฟื น้ ฟูอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สาหรับช่วงเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)
และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ตลอดจนแนวทางที่จะจัดยุทธศาสตร์ ที่จะทาต่อพื ้นที่สงู ในช่วง 10 ปี ข้ างหน้ าในแต่ละด้ าน

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 2
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิสังคม
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของพืน้ ที่สูง
ตามระเบียบสานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ว่าด้ วยการพิจารณาลงรายการสถานะ
บุค คลในทะเบี ย นราษฎรให้ แก่ บุ ค คลบนพื น้ ที่ สู ง พ.ศ. 2543 และตามกฤษฎี ก าการจัด ตัง้
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู พ.ศ. 2548 สรุปและให้ ความหมาย “พื ้นที่สงู ” ไว้ ว่า "พื น้ ที ่ที่เป็ นภูเขา
หรื อพืน้ ที ่ที่มีความสูงกว่า 500 เมตรจากระดับทะเลขึ้นไป หรื อเป็ นที ่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และ
ชนกลุ่มน้อยหรื อเป็ นทีต่ งั้ บ้านเรื อนและที ่ทากิ น ” พื ้นที่ส่วนนี ้ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 67.22 ล้ านไร่
คิดเป็ นร้ อยละ 53 ของพื ้นที่ใน 20 จังหวัด ได้ แก่ กาญจนบุรี กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก
น่าน ประจวบคีรีขนั ธ์ พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เลย ลาปาง
ลาพูน สุโขทัย สุพรรณบุรี และอุทยั ธานี พื ้นที่ตงชุ
ั ้ มชนบนพื ้นที่สงู ของประเทศ แบ่งเป็ นภาคเหนือ 11
จังหวัด ได้ แก่ เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง ตาก กาแพงเพชร แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่
และพิษณุโลก ภาคตะวันตก 4 จังหวัด ได้ แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ 2 จังหวัด ได้ แก่ เลย และเพชรบูรณ์ และภาคกลาง 3 จังหวัด ได้ แก่ สุโขทัย
อุทยั ธานี สุพรรณบุรี พื ้นที่สงู ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ป่าต้ นน ้าลาธาร ประมาณร้ อยละ 88 ของหมู่บ้านมี
การคมนาคมยากลาบาก ทาให้ หน่วยงานของรัฐเข้ าไปดาเนินงานบนพื ้นที่สงู ได้ ไม่ทวั่ ถึง นอกจากนี ้
พื ้นที่สงู ยังคงมีปัญหาการทาไร่เลื่อนลอย และการบุกรุกป่ าอย่างต่อเนื่อง
การกระจายตัวของชุมชนบนพื ้นที่สงู ดังตารางที่ 2.1 และแผนภาพที่ 2.1 พบว่า ส่วนใหญ่ตงั ้
ชุมชนอยู่ระดับความสูงตังแต่
้ 500 เมตรขึน้ ไป ร้ อยละ 65.50 โดยกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือ มีการ
กระจายของชุมชนมากที่สดุ เมื่อพิจารณาตามจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มบ้ านที่ตงอยู
ั ้ ่มากที่สดุ
ร้ อยละ 29.97 รองลงมา ได้ แ ก่ จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน และเชี ย งราย ร้ อยละ 10.39 และ 10.04
ตามลาดับ ส่วนจังหวัดสุโขทัย เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ ไม่มีชมุ ชนที่ตงอยู
ั ้ ่ระดับความสูง ตังแต่
้
500 เมตรขึน้ ไป นอกจากนี จ้ ัง หวัด เลยที่ อ ยู่ใ นภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ มี จ านวน 2 กลุ่ม บ้ า น
ทังหมดตั
้
งอยู
้ ่ในระดับความสูงดังกล่าว โดยตังอยู
้ ่ในอาเภอด่านซ้ าย ตาบลกกสะทอน ได้ แก่ บ้ าน
ตูบค้ อและบ้ านหมันขาว
สาหรับระดับความสูงต่ากว่า 500 เมตร ลงมา และมีชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และชนกลุ่มน้ อย อยู่
ในชุมชนบนพื ้นที่สงู พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาตาม

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

จังหวัด มีการกระจายมากที่สดุ ในจังหวัด ตากมีกลุ่มบ้ านที่ตงอยู
ั ้ ่มากที่สดุ ร้ อยละ 6.01 รองลงมา
ได้ แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ร้ อยละ 4.03 และกาญจนบุรี ร้ อยละ 3.95 ตามลาดับ ส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์ และสุโขทัยมีกลุ่มบ้ านทังหมดตั
้
งอยู
้ ่ในระดับความสูงดังกล่าว ร้ อยละ 0.79 0.50
และ0.48 ตามลาดับ
ตารางที่ 2.1 จานวนชุมชนจาแนกตามระดับความสูงในเขต 20 จังหวัดของประเทศไทย
จังหวัด

ระดับความสูงเหนือระดับนา้ ทะเลปานกลาง
ต่ากว่ า 500 (เมตร)
สูงกว่ า 500 (เมตร)
จานวนบ้ าน
ร้ อยละ
จานวนบ้ าน
ร้ อยละ

จานวนกลุ่มบ้ าน
ทัง้ หมด

1. ภาคเหนือ
เชียงใหม่
ลาพูน
ลาปาง
ตาก
กาแพงเพชร
แม่ฮอ่ งสอน
เชียงราย
พะเยา
น่าน
แพร่
พิษณุโลก
2. ภาคกลาง
สุโขทัย
อุทยั ธานี
สุพรรณบุรี
3. ภาคตะวันตก
กาญจนบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย
เพชรบูรณ์
รวมทังหมด
้

152
37
31
227
33
139
117
27
96
40
47

4.03
0.98
0.82
6.01
0.87
3.68
3.10
0.72
2.54
1.06
1.25

1,131
34
36
270
1
392
379
27
137
6
13

29.97
0.90
0.95
7.15
0.03
10.39
10.04
0.72
3.63
0.16
0.34

1,283
71
67
497
34
531
496
54
233
46
60

18
26
13

0.48
0.69
0.34

3
2

0.08
0.05

18
29
15

149
61
30
19

3.95
1.62
0.79
0.50

14
2
-

0.37
0.05
-

163
63
30
19

40
1,302

1.06
34.50

2
23
2,472

0.05
0.61
65.50

2
63
3,774

ที่มา : สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นสูง ,2552

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ภาพที่ 2.1 การกระจายตัวของชุมชนบนพื ้นที่สงู จาแนกตามระดับความสูงในเขต 20 จังหวัดประเทศไทยปี 2545

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

2.1 ลักษณะภูมิประเทศ
ภาคเหนือตอนบนได้ ชื่อว่าเป็ นผืนแผ่นดินที่มีเทือกเขาสลับซับซ้ อนมากที่สดุ ของประเทศ
ไทย พืน้ ที่มากกว่าร้ อยละ 80 เป็ นพื ้นที่ภูเขาที่จดั วางตัวในแนวเหนือ -ใต้ เช่น เทือกเขาถนนธงชัย
เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาหลวงพระบาง เทือเขาผีปันนา้ เป็ นต้ น ในแต่ละเทือกเขาจะมีสันเขา
หลายทิว ในแต่ละทิวจะมียอดเขาหลายยอด ซึ่งบางครัง้ เรี ยกว่า “ดอย” บ้ าง “ม่อน” บ้ าง ยอดเขาที่
สูง ที่ สุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท์ สูง 2,565 เมตรอยู่ในเทือกเขาถนนธงชัย เขตอาเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภูเขาสูงในภาคเหนือมีความสาคัญในฐานะเป็ นต้ นน ้าลาธารของแม่น ้า
สายส าคัญ ๆ ที่ ไ หลลงสู่ลุ่ม น า้ ต่า ง ๆ ได้ แ ก่ ลุ่ม น า้ เจ้ า พระยา ลุ่ม น า้ โขง และลุ่ม น า้ สาละวิ น
บนเทือกเขายังปกคลุมด้ วยพืชพรรณธรรมชาติ เป็ นผลทาให้ ภาคเหนือตอนบนมีพืน้ ที่ป่ามากกว่า
ภาคอื่นๆ นอกจากนี ้ป่ าไม้ และพืชพรรณที่อยู่บนภูเขาสูงเหล่านี ้ยังช่วยรักษาความชื ้นช่วยให้ มีฝนตกมาก
น ้าฝนจะซึมซาบจากไหล่เขาลงสูล่ าห้ วยและไหลลงสู่แม่น ้าสายใหญ่ในแอ่งที่ราบต่อไป ภูเขาสู งทาง
ภาพเหนือนอกจากเป็ นแหล่งต้ นนา้ ลาธารแล้ ว ยังเป็ นแหล่งหินและอินทรี ย์วัตถุต้นกาเนิดดินอัน
สมบูรณ์ที่จะเคลื่อนย้ ายไปกับน ้าและทับถมเพิ่มความสมบูรณ์ให้ กบั ดินในแอ่งต่าง ๆ ด้ วย (ตารางที่ 2.2)
ตารางที่ 2.2 ยอดดอยสูงที่กระจายตัวอยูใ่ นเทือกเขาในจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือ
เทือกเขา

จังหวัด

ยอดเขา/ยอดดอยที่สาคัญ (เมตรเหนือระดับนา้ ทะเล)

1. เทื อ กเขาถนน แม่ ฮ่ อ งสอน เชี ย งใหม่ ดอยอิ น ทนน์ (2,565) ดอยหลวงเชี ย งดาว(2,175) ดอยแม่ย ะ
ธงชัย
ลาพูน
(2,005) ดอยโป่ งสะเยน(2,004) ดอยผ้ า ขาว(1,980) ดอยช้ า ง
(1,962) ดอยจิจ้อง(1,955) ดอยปกกะลา(1,890) ดอยหลังเมือง
(1,886) ดอยห้ วยปูลงิ (1,845 )ดอยลิกี(1,843) ดอยปุย(1,685)
2. เทือกเขาผีปันน ้า

เ ชี ย ง ร า ย เ ชี ย ง ใ ห ม่ ดอยลัง กา(2,031) ดอยช้ าง(1,872) ดอยขุน ห้ ว ยฝาง(1,834)
ลาปาง พะเยา น่าน
ดอยวาวี(1,674) ดอยกาด(1,614) ดอยขุนแม่ฟาด(1,550) ดอยกิ่ว
ลม(1,267) ดอยภูนาง(1,202) ดอยผาจิ (1,185)

3. เทือกเขาแดนลาว เชียงใหม่ เชียงราย

ดอยผ้ าห่มปก(2,285) ดอยเกี๊ยะ(1,788) ดอยช้ าง(1,714) ดอยสาม
เส้ าน้ อย(1,708) ม่อนหินไหล(1,690) ดอยแหลม(1,668)

4.เทื อ กเขาหลวง เชี ย งราย พะเยา น่ า น ดอยภูส อยดาว (2,102) ดอยผี ปั น น า้ (2,079) ดอยโล(2,077)
พระบาง
อุตรดิตถ์
ดอยภู ค า(1,980) ดอยขุน น า้ น่ า น(1,865) ดอยภูแ ว (1,837)
ดอยลอง (1,837) ดอยนุน่ (1,762) ดอยผาจี๋ (1,752)
ที่มา : สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นสูง ,2552
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หุบเขาและแอ่งที่ราบที่สาคัญในภาคเหนือตอนบน ได้ แก่ แอ่งเชียงใหม่ - ลาพูน แอ่งแม่แจ่ม
แอ่ง เชียงดาว แอ่งพร้ าว แอ่งฝาง-แม่อาย แอ่งแม่ฮ่องสอน แอ่ง แม่สะเรี ยง แอ่ง ปาย แอ่งลาปาง
แอ่งงาว แอ่งแพร่ เป็ นต้ น แอ่งต่างๆเหล่านี ้จะมีการสะสมตะกอนดินที่เคลื่อนย้ ายลงมาจากภูเขามา
สะสม กลายเป็ นดินที่มี ความอุดมสมบูรณ์ ดัง นัน้ ในแอ่ง ที่ ราบต่าง ๆ ในภาคเหนื อจึง เป็ นแหล่ง
เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ทุกแอ่ง และเป็ นที่ตงของเมื
ั้
องที่มีชุมชนขนาดใหญ่ ในขณะที่บริ เวณที่
ราบเชิ ง เขาที่ เ ป็ นขอบของแอ่ ง กระทะจะปกคลุ ม ไปด้ วยป่ าไม้ ที่ ส าคั ญ ได้ แก่ ป่ าเต็ ง รั ง
ป่ าเบญจพรรณ ฯลฯ ที่มีความหลากหลายทางพืชพรรณอีกจานวนมาก ในประเทศไทยได้ กาหนด
นโยบายอนุรักษ์ พื ้นที่ป่าต้ นน ้าและบริ เวณป่ าชายขอบแอ่งกระทะเหล่านี ้ โดยกาหนดเป็ นชันคุ
้ ณภาพ
ลุม่ น ้าบนพื ้นที่สงู ทังนี
้ ้เพื่อความสะดวกในการจัดการอย่างยัง่ ยืน
2.2 ชัน้ คุณภาพลุ่มนา้ บนพืน้ ที่สูง
การกาหนดชันคุ
้ ณภาพลุ่มน ้าทัว่ ประเทศไทย ได้ รับความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี
และมีการประกาศให้ หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้ องกับการใช้ พื ้นที่ในลุ่มน ้าต่ าง ๆ ยึดถือปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ และมาตรการการใช้ ที่ดนิ ในลุม่ น ้า ซึ่งมีการปรับปรุงเป็ นลาดับตังแต่
้ วนั ที่ 28 พฤษภาคม
2528 จนกระทัง่ สุดท้ ายเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 การกาหนดชันคุ
้ ณภาพลุ่มน ้าของประเทศไทย
เป็ นการจ าแนกเขตพืน้ ที่ ดินในลุ่ม นา้ โดยอิง จากคุณภาพของดินโอกาสการพัง ทลาย และความ
เปราะบางทางสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ตัวแปรคือ ความสูง ของพื น้ ที่ ความลาดชัน ลักษณะแผ่นดิน
ลักษณะของปฐพีวิทยาและธรณีวิยา โดยได้ จดั แบ่งชันคุ
้ ณภาพลุ่มน ้า ออกเป็ น 5 ชัน้ (เกษม จันทร์ แก้ ว
และคณะ, 2539) ดังนี ้
1) พืน้ ที่ชัน้ คุณภาพลุ่มนา้ ที่หนึ่ง เป็ นพื ้นที่อยู่ตอนบนของลุ่มน ้า ลักษณะเป็ นภูเขาสูง
ชัน ความลาดชันสูงมากกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ มีลกั ษณะและคุณสมบัติที่อาจมีผลกระทบจากการใช้
ที่ดนิ ได้ ง่ายและรุนแรง ควรจะต้ องสงวนรักษาไว้ เพื่อเป็ นพื ้นที่ต้นน ้าลาธารในพื ้นที่ล่มุ น ้าชันที
้ ่ 1 ได้ แบ่ง
ระดับชันคุ
้ ณภาพชันย่
้ อย ออกเป็ น พื ้นที่ล่มุ น ้าชัน้ 1 เอ และชัน้ 1 บี ตามระดับความสาคัญในการ
ควบคุมระบบนิเวศน์ของลุม่ น ้า
2) พืน้ ที่ชัน้ คุณภาพลุ่มนา้ ที่สอง เป็ นพื ้นที่ที่เหมาะสมต่อการเป็ นต้ นน ้าลาธารรองลงมา
ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสูง ไหล่เขาที่มีแนวลาดเทปานกลาง ความลาดชันอยู่ระหว่าง 30-50 เปอร์ เซ็นต์
ดินง่ายต่อการชะล้ างพังทลาย ความอุดมสมบูรณ์ต่า สามารถนามาใช้ ประโยชน์เพื่อกิจการที่สาคัญ
เช่น การทาไม้ และเหมืองแร่ได้ แต่ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการควบคุมอย่างเข้ มงวดรัดกุม
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3) พืน้ ที่ชั น้ คุณภาพลุ่ มนา้ ที่สาม ส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็ นที่ ลาดเขา ตีนเขา ที่ราบ
ขันบั
้ นไดสลับเนินเขา และพื ้นที่ริมร่องน ้า มีความลาดชันอยู่ระหว่าง 25-35 เปอร์ เซ็นต์ ดินพังทลาย
ง่ายถึงปานกลาง สามารถนามาใช้ ประโยชน์ทางการกสิกรรมประเภทไม้ ยืนต้ นได้ แต่ต้องใช้
มาตรการอนุรักษ์ดนิ และน ้าที่เข้ มงวด เช่น การทาขันบั
้ นได เป็ นต้ น
4) พืน้ ที่ชัน้ คุณภาพลุ่มนา้ ที่ส่ ี เป็ นพื ้นที่เชิงเขา เนินเขาเตี ้ย ที่ราบขันบั
้ นได พื ้นที่สองฝั่ ง
ลาน ้า มีความลาดชันอยู่ระหว่าง 6-25 เปอร์ เซ็นต์ ดินค่อนข้ างลึก ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้ างสูง
และมีความเสี่ยงการพังทลายต่า สามารถนามาใช้ ประโยชน์ในกิจการพืชไร่ ที่ต้องมีมาตรการ
อนุรักษ์ดนิ และน ้าพอสมควร
5) พืน้ ที่ชัน้ คุณภาพลุ่มนา้ ที่ห้า เป็ นพื ้นที่ราบลุ่ม หรื อเนินลาดเอียงเล็กน้ อย ต่ากว่า 5
เปอร์ เซ็นต์ดินลึกถึงลึกมาก ความอุดมสมบูรณ์สงู มีความคงทนต่อการชะล้ างพังทลาย สามารถใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทานา และกิจกรรมอื่น ๆ
ตารางที่ 2.3 พื ้นที่ชนคุ
ั ้ ณภาพลุม่ น ้าของประเทศไทย
ชัน้ คุณภาพลุ่มนา้

พืน้ ที่
ตารางกิโลเมตร

ร้ อยละ

1A

85,463.70

16.66

1B

7,626.66

1.48

2

42,768.62

8.33

3

39,283.77

7.66

4

81,283.77

15.80

5

251,483.62

49.01

อ่างเก็บน ้า

5,454.96

1.06

รวม

531,115.02

100.00

ที่มา : เกษม จันทร์ แก้ ว และคณะ , 2539
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ภาพที่ 2.2 แผนที่ชนคุ
ั ้ ณภาพลุม่ น ้า
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พ.ศ. 2551 จากการสารวจโดยสถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู พบว่า จานวนชุมชนบนพื ้นที่
สูงในเขตอุทยานแห่งชาติฯ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า และเขตป่ าอนุรักษ์อื่นๆ ซึง่ เป็ นเขตที่มีการประกาศ
เพิ่มเติมตามมติ ครม. จาแนกตามระดับความสูง ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่เขตป่ าอนุรักษ์ อื่นๆ ร้ อยละ 64.39
รองลงมาได้ แก่ เขตอุทยานแห่งชาติฯ ร้ อยละ 13.43 และเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า 5.35 ตามลาดับ
(ตารางที่ 2.4)
ชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่ระดับความสูงต่ากว่า 500 เมตร และชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่ระดับความสูงตังแต่
้ 500
เมตร ขึ ้นไปส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่ าอนุรักษ์ อื่นๆ ร้ อยละ 57.68 และร้ อยละ 67.92 ตามลาดับ โดย
ชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่ระดับความสูงตังแต่
้ 500 เมตร ส่วนตังอยู
้ ่ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ มากกว่าชุมชนที่
ตังอยู
้ ร่ ะดับความสูงต่ากว่า 500 เมตร
ตารางที่ 2.4 จานวนชุมชนบนพืน้ ที่สูงในเขตอุทยานแห่งชาติฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตป่ า
อนุรักษ์อื่นๆ จาแนกตามระดับความสูง
ระดับความสูง
ต่ากว่า 500 เมตร
(N= 1,302)
สูงกว่า 500 เมตร
(N= 2,472)
รวมทังหมด
้
(N=3,774)

เขตอุทยานแห่งชาติฯ
จานวน
ร้ อยละ
ชุมชน
85
6.53

เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
จานวน
ร้ อยละ
ชุมชน
76
5.84

เขตป่ าอนุรักษ์ อื่นๆ
จานวน
ร้ อยละ
ชุมชน
751
57.68

422

17.07

126

5.10

1,679

67.92

507

13.43

202

5.35

2,430

64.39

ที่มา : สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู , 2552
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2.3 พืน้ ที่ล่ ุมนา้ หลัก
พื ้นที่สูงของประเทศสามารถแบ่งออกเป็ น 25 ลุ่มน ้า พื ้นที่ชุมชนบนพื ้นที่สูง 20 จังหวัด
อยูใ่ นพื ้นที่ลมุ่ น ้าหลักของประเทศไทย 14 ลุ่มน ้า ได้ แก่ ลุ่มน ้าสาละวิน ลุ่มน ้าปิ ง ลุ่มน ้าวัง ลุ่มน ้ายม
ลุ่มน ้าน่าน ลุ่มน ้ากก ลุ่มน ้าโขง ลุ่มน ้าแม่กลอง ลุ่มน ้าท่าจีน ลุ่มน ้าสะแกกรัง ลุ่มนา้ ป่ าสัก ลุ่มนา้
เพชรบุรี ลุม่ น ้าประจวบคีรีขนั ธ์ และ ลุม่ น ้าชายฝั่ งทะเลภาคใต้ ฝั่งตะวันออก
การกระจายตัวของชุมชนบนพื ้นที่สูง ในพื ้นที่ล่มุ น ้าหลักในแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัด
เชียงราย มีชมุ ชนตังอยู
้ ่ในขอบเขตลุ่มน ้าหลัก ถึง 4 ลุ่มน ้าหลัก ได้ แก่ ลุ่มน ้ากก ลุ่มน ้าโขง ลุ่มน ้าปิ ง
และลุ่มน ้าวัง รองลงมาได้ แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ และอุทยั ธานี ซึ่งมีชุมชน
ตังอยู
้ ่ในขอบเขตลุ่มน ้าหลัก ถึง 3 ลุ่มน ้าหลัก ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แพร่ ลาพูนและสุโขทัย ซึ่งมี
ชุมชนตังอยู
้ ใ่ นขอบเขตลุม่ น ้าหลัก เพียง 1 ลุม่ น ้าหลัก (ตารางที่ 2.5)
สรุ ปจานวนกลุ่ม บ้ านจาแนกตามพืน้ ที่ลุ่มนา้ หลัก พบว่า ลุ่มนา้ ปิ งมีจานวนชุมชนบน
พื น้ ที่ สูง กระจายตัว มากที่ สุด ร้ อยละ 32.59 ของชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง ทัง้ หมด ครอบคลุม จัง หวัด
เชียงใหม่ (มีกลุม่ บ้ านมากที่สดุ ร้ อยละ 82.35) เชียงราย ลาพูน แม่ฮอ่ งสอน ตาก และกาแพงเพชร
รองลงมาอันดับสองได้ แก่ ลุ่มน ้าสาละวิน มีจานวนชุมชนบนพื ้นที่สงู กระจายตัว ร้ อยละ
26.50 ของชุมชนบนพืน้ ที่ สูงทัง้ หมด ครอบคลุมจัง หวัดแม่ฮ่องสอน(มีกลุ่มบ้ านมากที่สุดร้ อยละ
51.70) ตาก และเชียงใหม่ และ อันดับสาม ได้ แก่ ลุ่มน ้ากก มีจานวนชุมชนบนพื ้นที่สงู กระจายตัว
ร้ อยละ 10.07 ของชุมชนบนพื ้นที่สงู ทังหมด
้
ครอบคลุมจังหวัดเชียงราย (มีกลุ่มบ้ านมากที่สดุ ร้ อยละ
67.79) และเชียงใหม่
ส่วนลุ่มน ้าสะแกกรัง มีจานวนชุมชนบนพื ้นที่สงู กระจายตัว น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 0.05 ของ
ชุมชนบนพื ้นที่สงู ทังหมด
้
ครอบคลุมจังหวัดอุทยั ธานี (ตารางที่ 2.6)

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ตารางที่ 2.5 จานวนกลุม่ บ้ านของชุมชนบนพื ้นที่สงู ในพื ้นที่ลมุ่ น ้าหลักในแต่ละจังหวัด
จังหวัด

ลุ่มนา้ หลัก

จานวนกลุ่มบ้ าน

จ.กาญจนบุรี

ลุ่มน ้าแม่กลอง

163

จ.กาแพงเพชร

ลุ่มน ้าปิ ง

33

ลุ่มน ้ายม

1

ลุ่มน ้ากก

250

ลุ่มน ้าโขง

237

ลุ่มน ้าปิ ง

2

ลุ่มน ้าวัง

7

ลุ่มน ้ากก

130

ลุ่มน ้าปิ ง

1,013

ลุ่มแม่น ้าสาละวิน

139

ลุ่มน ้าปิ ง

98

ลุ่มน ้าแม่กลอง

55

ลุ่มแม่น ้าสาละวิน

344

ลุ่มน ้าน่าน

230

ลุ่มน ้ายม

3

ลุ่มน ้าชายฝั่ งทะเลประจวบคีรีขนั ธ์

16

ลุ่มน ้าชายฝั่ งทะเลภาคใต้ ฝั่งตะวันออก

3

ลุ่มน ้าโขง

29

ลุ่มน ้ายม

25

ลุ่มน ้าโขง

2

ลุ่มน ้าน่าน

58

ลุ่มน ้าชายฝั่ งทะเลประจวบคีรีขนั ธ์

4

ลุ่มน ้าเพชรบุรี

25

ลุ่มน ้าแม่กลอง

1

จ.เชียงราย

จ.เชียงใหม่

จ.ตาก

จ.น่าน

จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

จ.พะเยา

จ.พิษณุโลก

จ.เพชรบุรี

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ)
จังหวัด
จ.เพชรบูรณ์

ลุ่มนา้ หลัก

จานวนกลุ่มบ้ าน

ลุ่มน ้าโขง

3

ลุ่มน ้าน่าน

26

ลุ่มน ้าป่ าสัก

34

จ.แพร่

ลุ่มน ้ายม

46

จ.แม่ฮ่องสอน

ลุ่มน ้าปิ ง

14

ลุ่มแม่น ้าสาละวิน

517

จ.ราชบุรี

ลุ่มน ้าเพชรบุรี

3

ลุ่มน ้าแม่กลอง

60

ลุ่มน ้ายม

28

ลุ่มน ้าวัง

39

จ.ลาพูน

ลุ่มน ้าปิ ง

71

จ.เลย

ลุ่มน ้าโขง

2

จ.สุโขทัย

ลุ่มน ้ายม

18

จ.สุพรรณบุรี

ลุ่มน ้าท่าจีน

1

ลุ่มน ้าแม่กลอง

14

ลุ่มน ้าท่าจีน

24

ลุ่มน ้าแม่กลอง

4

ลุ่มน ้าสะแกกรัง

2

จ.ลาปาง

จ.อุทยั ธานี

รวมทัง้ หมด

3,774

ที่มา : สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู , 2552

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

2 - 11

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ตารางที่ 2.6 สรุปจานวนกลุม่ บ้ านจาแนกตามพื ้นที่ลมุ่ น ้าหลักและรายจังหวัด
ลุ่มนา้ หลัก

จังหวัด

จานวนกลุ่ม
บ้ าน

ร้ อยละ
(รายจังหวัด)

ลุม่ น ้าปิ ง

เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน แม่ฮ่องสอน ตาก
และกาแพงเพชร

1,231

32.59

ลุม่ น ้าน่าน

น่าน เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก

314

8.32

ลุม่ น ้ายม

น่าน แพร่ พะเยา ลาปาง กาแพงเพชร และ
สุโขทัย

121

3.21

ลุม่ น ้าวัง

เชียงราย และลาปาง

46

1.22

ลุม่ น ้ากก

เชียงราย และเชียงใหม่

380

10.07

ลุม่ น ้าโขง

เชียงราย พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และ
เลย

273

7.23

ลุม่ น ้าชายฝั่ งทะเล
ประจวบคีรีขนั ธ์

ประจวบคีรีขนั ธ์ และเพชรบุรี

20

0.53

ลุ่ ม น ้า ช า ย ฝั่ ง ท ะ เ ล ประจวบคีรีขนั ธ์
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก

3

0.08

ลุม่ น ้าท่าจีน

สุพรรณบุรี และอุทยั ธานี

25

0.66

ลุม่ น ้าป่ าสัก

เพชรบูรณ์

34

0.90

ลุม่ น ้าเพชรบุรี

เพชรบุรี และราชบุรี

28

0.74

ลุม่ น ้าแม่กลอง

กาญจนบุรี ตาก อุทยั ธานี สุพรรณบุรีราชบุรี
และเพชรบุรี

297

7.87

ลุม่ น ้าสะแกกรัง

อุทยั ธานี

2

0.05

ลุม่ แม่น ้าสาละวิน

แม่ฮ่องสอน ตาก และเชียงใหม่

1,000

26.50

3,774

100.00

รวมทัง้ หมด
ที่มา : สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู 2552

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ภาพที่ 2.3 ลุม่ น ้าหลักของพื ้นทีส่ งู ใน 20 จังหวัด
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โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

2.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
2.4.1 ความหลากหลายทางชีวภาพบนพืน้ ที่สูง
บนพื น้ ที่ สูง ของประเทศไทยมี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพจ านวนมาก ซึ่ง มี
บทบาทสาคัญต่อชีวิตประจาวันของชุมชนที่อยู่รอบป่ า ชุมชนในชนบทส่วนใหญ่เป็ นชุมชนที่อยู่ใกล้
ป่ า ได้ ใช้ ประโยชน์จากพืชพรรณธรรมชาติในป่ าทังทางตรงและทางอ้
้
อม ไม่ว่าจะเป็ นแหล่งอาหาร
สมุนไพร ไม้ ใช้ สอย ไม้ ให้ พลังงาน ทังการช่
้
วยสร้ างรายได้ เพื่อนาเงินไปซื ้ออาหาร และเป็ นสิ่งอุปโภค
บริโภคจาเป็ น ช่วยบรรเทาความยากจน และสร้ างความมัน่ คงทางด้ านอาหาร
ปั จจุบนั มีหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ องค์กรพัฒ นาเอกชน ได้ ร่วมมื อกับชุมชน
ฟื น้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพบนพื ้นที่สงู ในหลายโครงการ เช่น
1) โครงการฟื น้ ฟูป่า ปลูกป่ าอย่างถูกวิธีหรื ออนุรักษ์ ป่าไม้ ตามธรรมชาติไว้ มีการ
จัดที่ดินทากินอย่างเป็ นสัดส่วนก่อให้ เกิดแหล่งชุมชนที่มีการพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันได้ ระหว่าง
คน สัตว์ และป่ า เพื่อให้ ป่าชุมชนกลายเป็ นแหล่งผลิตอาหารได้ เป็ นอย่างดี
2) โครงการธนาคารอาหารชุมชน เป็ นการวางแผนจัดการทังระบบ
้
คือ การอนุรักษ์
ป่ าไม้ แหล่งต้ นน ้าลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติแบบยัง่ ยืน มีการปลูกต้ นไม้ เพิ่มเติมเพื่อที่จะ
เกือ้ กูลและก่อให้ เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ขึ ้น เช่น พันธุ์ไม้ ที่ใช้ เป็ นอาหารสัตว์ เกิดการขยายพันธุ์
ของสัตว์มากขึ ้นตามความสมดุลของธรรมชาติ ทังสั
้ ตว์ปีก สัตว์บก และสัตว์น ้า การปลูกพืชสมุนไพร
เพิ่มเติม โดยแทรกอยู่กับป่ าเป็ นแหล่งยาให้ กับสัตว์และประชาชนในท้ องถิ่น ตลอดจนเป็ นคลัง
วัตถุดิบด้ านเภสัชกรรม ก่อให้ เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศ การปลูกไม้ ป่าที่รับประทานได้
แทรกลงไป ก็จะก่อให้ เกิดแหล่งอาหารของชุมชนพื ้นที่นนๆ
ั ้ ไม่ว่าจะเป็ นพืชผักป่ า เห็ดต่ างๆ ตลอด
จนถึงไม้ ผลป่ าที่รับประทานได้
3) ปั จจัยสาคัญที่จะช่วยรักษาระบบนิเวศ คือ การปรับปรุ งบารุงดินและการปรับ
สภาพดินโดยวิธีธรรมชาติ เช่น การใช้ ป๋ ยหมั
ุ กธรรมชาติ การปลูกพืชบารุงดินแล้ วไถกลบ การอนุรักษ์ ดิน
และน ้าด้ วยการใช้ หญ้ าแฝกช่วยปกป้องหน้ าดิน ลดการชะล้ างพังทลายของหน้ าดิน การป้องกันโรค
พืชและแมลงกัดกินต้ นพืชด้ วยการใช้ สมุนไพร วิธีการเหล่านี ้จะช่วยฟื น้ ระบบนิเวศให้ กลับคืนมา
อย่างยัง่ ยืน ทาให้ การผลิตอาหารจะสามารถผลิตหมุนเวียนได้ ตลอดไป

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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2.4.2 ทรัพยากรป่ าไม้
ป่ าไม้ บนพื ้นที่สงู แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ป่ าดงดิบหรื อป่ าไม่ผลัดใบ และป่ าผลัดใบ มี
รายละเอียดดังนี ้
1) ป่ าดงดิบหรือป่ าไม่ ผลัดใบ เป็ นป่ าประเภทที่อยู่ในเขตลมมรสุมพัดผ่านเกือบ
ตลอดปี มีปริมาณน ้าฝนมาก เช่น
1.1) ป่ าดิบ เขา พบได้ บ นพื น้ ที่ ที่ มี ร ะดับ ความสูง จากระดับ น า้ ทะเลตัง้ แต่
1,000 เมตร ป่ าดิบเขาตามธรรมชาติที่สมบูรณ์จะพบขึ ้นปกคลุมตามสันเขาพบกระจายโดยทัว่ ไปใน
จังหวัดทางภาคเหนือ ที่สาคัญและพบเป็ นผืนใหญ่ที่สดุ คือ ตามสันเขาของเทือกเขาถนนธงชัย เช่น
ยอดดอยอินทนนท์ ดอยปุย และยอดดอยอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน เป็ น
ต้ น ป่ าดิบเขามีลกั ษณะเด่นของเรื อนยอดที่แน่นทึบและต่อเนื่องเป็ นลอนสม่า เสมอ ทาให้ พื ้นล่าง
ของป่ าร่ มครึ ม้ ตลอดวัน และพบพืช เช่น มอสและไลเคนขึน้ ปกคลุมโคนต้ นไม้ และคลุมพืน้ ดิน ป่ า
ประกอบด้ วยพรรณไม้ ประมาณ 180 ชนิด ซึ่งเป็ นไม้ ใหญ่ได้ แก่ ก่อแป้น ก่อเดือย สารภีป่า ก่อแดง
ขึ ้นอยูบ่ นสันเขา ต่าลงมาเป็ นพวกไม้ ก่อเดือย ทะโล้ กายาน ไก๋ และก่อหม่น ฯลฯ
1.2)ป่ าสนเขา เป็ นป่ าที่ขึ ้นอยูบ่ นภูเขาที่มีรับความสูงมากกว่า 800 เมตรขึ ้นไป
และจะหนาแน่นในระดับที่สูงกว่า 1,00 เมตร เป็ นป่ ากลุ่มเล็ก ๆ ที่ขึ ้นอยู่บนพืน้ ที่สูง ส่วนใหญ่พบ
บริ เ วณสันเขา ไม้ ส่วนใหญ่ ไ ด้ แก่ สนสองใบ มี สนสามใบขึน้ ปะปน ในภาคเหนื อพบมากในเขต
เทือกเขาถนนธงชัย เขตติดต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮอ่ งสอน พบมากบริ เวณต้ นน ้าแม่แจ่ม
บริ เวณอาเภอแม่แจ่ม ต้ นน ้าแม่แตง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนในเทือกเขาอื่น ๆ พบ
กระจายเป็ นหย่อม ๆ และส่วนใหญ่ อยู่ในระดับที่ต่ากว่า 1,000 เมตร ซึ่งไม้ สนจะเจริ ญเติบโตอยู่
ปะปนกับป่ าชนิดอื่น ๆ เช่น ป่ าสนปนป่ าเต็งรัง ป่ าสนปนป่ าเบญจพรรณ เป็ นต้ น
1.3) ป่ ากึ่ ง อั ล ไพน์ เป็ นป่ ากลุ่ม เล็ ก ที่ มี อ ยู่บ นยอดเขาสูง และสัน เขา พบ
บริ เวณดอยเชียงดาว เช่น ค้ อดอย ชมพูพาน พญามะขามป้อม ก่วม นางพญาเสือโคร่ง กุหลาบป่ า
และชมพูชียงดาว
2) ป่ าผลัดใบ เป็ นระบบนิเวศน์ป่าที่ประกอบด้ วยพันธุ์ไม้ ชนิดผลัดใบหรื อทิ ้งใบ
เก่าในฤดูแล้ ง จะพบป่ าชนิดนี ้ตังแต่
้ ระดับความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร แบ่งออกเป็ น 3
ประเภท คือ
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2.1) ป่ าเบญจพรรณ มีลักษณะเป็ นป่ าโปร่ ง พืน้ ที่ป่าไม่รกทึบ มีไม้ ไผ่ชนิด
ต่างๆ ขึ ้นอยูม่ าก ประกอบด้ วยต้ นไม้ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กปะปนกัน หลายชนิด ดิน
เป็ นดิ น ร่ ว นปนทราย มี ค วามชุ่ ม ชื น้ ในดิ น ปานกลาง และเนื่ อ งจากภาคเหนื อ ส่ ว นใหญ่ มี หิ น
หลากหลายชนิ ดเมื่ อ เกิ ด การสลายตัวและเคลื่ อนตัวลงมาสะสม จะเป็ นตะกอนที่ มี ความอุด ม
สมบูรณ์ โดยเฉพาะในแถบดินที่มีวตั ถุต้นกาเนินจากหินปูนมักจะพบไม้ สกั ขึ ้นอยู่หนาแน่น ต้ นไม้ จะ
ผลัดใบในฤดูแล้ ง พันธุ์ไม้ ที่สาคัญได้ แก่ มะค่าโมง ส้ มเสี ้ยว ทองกวาว แสมสาร กระพี ้ควาย ประดูป่ ่ า
สมอพิเภก เป็ นต้ น
2.2) ป่ าแดง ป่ าแพะ หรื อป่ าเต็งรั ง มีลกั ษณะเป็ นป่ าโปร่ ง มีต้นไม้ ผลัดใบ
ขนาดกลาง และขนาดเล็ ก ขึ น้ ห่ า ง ๆ กระจั ด กระจายไม่ ห นาทึ บ และมี ไ ฟป่ าเป็ นประจ า
ป่ าเต็งรังมีถิ่นกระจายโดยกว้ างๆ ซ้ อนทับกันอยู่กบั ป่ าเบญจพรรณ บริ เวณที่เป็ นพื ้นที่ป่าเต็งรังมัก
เป็ นโคกหรื อที่ดอน ดินเป็ นดินทราย และดินลูก รังที่มีสภาพเป็ นกรดเล็กน้ อย ในพื ้นที่ที่มีความแห้ ง
แล้ งจัด กักเก็บน ้าได้ ไม่ดี เช่น ตามไหล่เขา และสันเขา พื ้นที่ราบที่เป็ นทรายจัด หรื อปนดินลูกรังที่มี
ชันของลู
้
กรังตื ้น ส่วนใหญ่เป็ นป่ าที่ระดับความสูงจากระดับน ้าทะเล 50-1,000 เมตร
2.3) ป่ าดิบแล้ ง พบกระจัดกระจายทัว่ ไปตามหุบเขา ที่ราบเชิงเขา ไหล่เขาที่
ชุ่ม ชื น้ จนถึง พืน้ ที่ ระดับความสูง ไม่เ กิ น 950 เมตร ในป่ าดิบแล้ ง จะมี ไ ม้ ยืนต้ นผลัดใบขึน้ แทรก
กระจัดกระจาย มากน้ อยขึ ้นอยู่กับสภาพของดินฟ้าอากาศและความชุ่ มชื ้นในดิน พันธุ์ไม้ ที่สาคัญ
ได้ แก่ สมพง ปออีเก้ ง ซ้ อ มะมือ ยมหิน ยางนา ยางดอง ตะเคียนทอง ประดูส่ ้ ม เป็ นต้ น
2.4) ป่ าทุ่งหญ้ า เป็ นป่ าที่ในฤดูแล้ งพื น้ ดินแห้ งแต่ในฤดูฝนมี นา้ ท่วมถึง ใน
ภาคเหนือพบพื ้นที่ป่าทุง่ หญ้ าเพียงเล็กน้ อยบริ เวณขอบแอ่งที่ราบระหว่างภูเขา เช่น บริ เวณแอ่งปาย
และแอ่งแม่แจ่ม พืชที่ขึ ้นเป็ นเพียงต้ นไม้ เล็ก ๆ หรื อไม้ ปล้ อง ตลอดจนมีไม้ ล้มลุกอื่น ๆ ขึ ้นปะปนอยู่
บ้ าง แต่จะไม่มีต้นไม้ ใหญ่ขึ ้นเลย นอกจากนี ้ป่ าทุ่งหญ้ าอาจเกิดจากการบุกรุ กทาลายป่ าเพื่อทาไร่
เลื่อนลอย ดินมีความเสื่อมโทรม มีฤทธิ์เป็ นกรด ต้ นไม้ ไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ จึงมีหญ้ าต่างๆ เข้ า
ไปแทนที่ พืชที่ขึ ้นประกอบด้ วยหญ้ าคา หญ้ าไม้ กวาด หญ้ ายูง สาบเสือ สาบหมา เฟิ ร์ น นางแย้ ม
และพืชล้ มลุกอื่น ๆ เป็ นต้ น เมื่อถึงฤดูแล้ งมักเกิดไฟป่ าได้ ง่าย
จากข้ อมูลสถิตขิ องกรมป่ าไม้ ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551 ซึง่ แสดงถึงสัดส่วนของพื ้นที่
ป่ าไม้ ต่อพื น้ ที่ ใน 20 จัง หวัดของประเทศไทย พบว่า พืน้ ที่ ทัง้ 20 จัง หวัดรวม 201,732 ตาราง
กิโลเมตร ในจานวนนี ้เป็ นพื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 129,389.09 ตารางกิโลเมตร และพบว่ามีการลดลง
ของพื ้นที่ป่าไม้ อย่างต่อเนื่องจาก ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2549 จากเดิมในปี พ.ศ. 2547 มีพื ้นที่ป่า
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จานวน 110,697.83 ตารางกิโลเมตรคิดเป็ นร้ อยละ 54.87 ของพื ้นที่และเมื่อปี พ.ศ.2549 พื ้นที่ป่าไม้
ลดลงเหลือ 106,355.87 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 52.72 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
แสดงว่าพื ้นที่ป่าไม้
ลดลงไปร้ อยละ 1.74 อย่างไรก็ตาม จากสถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2551 พบว่า พื ้นที่ป่าไม้ ของประเทศ
กลับมาเพิ่มขึ ้น จากปี 2549 ร้ อยละ 2.51 ส่วนใหญ่ในพื ้นที่ 18 จังหวัดมีพื ้นที่ป่าเพิ่มขึ ้น โดยจังหวัด
ที่มีพื ้นที่ป่าไม้ เพิ่มขึ ้น เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2549 พบว่า จังหวัดลาปางเพิ่มมากที่สดุ ร้ อยละ 13.05
รองลงมา จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.8 จังหวัดอุทัยธานี ร้ อยละ 5.32 และจังหวัดแม่
แม่ฮอ่ งสอน ร้ อยละ 4.92 ตามลาดับ ส่วนจังหวัดที่มีพื ้นที่ป่าลดลง พบว่า จังหวัดเลยพื ้นที่ป่าลดลง
มากที่สดุ ร้ อยละ 1.27 และจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ร้ อยละ 0.71 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาสัดส่วนของพื ้นที่ป่าไม้ กบั เนื ้อที่ทงหมดของจั
ั้
งหวัด ปี พ.ศ. 2551 พบว่า
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื ้นที่ป่ามากที่สดุ ร้ อยละ 88.85 รองลงมา จังหวัดเชียงใหม่ ร้ อยละ 82.61
และ จังหวัดตาก ร้ อยละ 77.46 ตามลาดับ ส่วนจังหวัดที่มีพื ้นที่ป่าเหลือน้ อยที่สุดคือ จังหวัด
สุพรรณบุรี ร้ อยละ 11.34 กาแพงเพชร ร้ อยละ 22.55 และเพชรบูรณ์ ร้ อยละ 32.13 ตามลาดับ
รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 และภาพที่ 2.4
การลดลงของพื ้นที่ป่าไม้ ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุหลัก คือ ความต้ องการใช้ ที่ดินทัง้
เพื่อตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การสร้ างเขื่อน การตัดถนน เป็ นต้ น ในขณะที่ภาคประชาชนได้
พัฒนาเศรษฐกิจ มีการบุกรุกพื ้นที่เพื่อปลูกพืชที่ได้ ผลผลิตในระยะเวลาอันสันและเป็
้
นที่ต้องการของ
ตลาด เช่น ข้ าวโพด มันสาปะหลัง หรื อในบางพื ้นที่อาจใช้ เพื่อการปลูกข้ าวไร่ ทังเพื
้ ่อขายและเพื่อ
บริโภคในครัวเรื อน ซึง่ ทาให้ เกิดการเสื่อมโทรมของพื ้นที่ต้นน ้าลาธาร ทาให้ ชมุ ชนหลายชุม ชนที่เคย
ได้ รับประโยชน์จากป่ าในรูปแบบต่างๆ ต้ องได้ รับผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต
อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั พฤติกรรมของชาวไทยภูเขาในหลายชุมชนเปลี่ยนแปลงไป
โดยเกิดจิตสานึกของการรักและหวงแหนป่ าไม้ เพื่อให้ ทกุ คนดารงชีวิตอยู่ในป่ าอย่างมีความสุข มี
กิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้ องกับป่ าไม้ เช่น ร่วมกันรักษาและปลูกป่ าชุมชน สร้ างแนวป้องกันไฟป่ า
กาหนดเขตแดนป่ าที่จะต้ องอนุรักษ์ แต่งตังคณะกรรมการหมู
้
่บ้านเพื่อดูแลและป้องกันรักษาป่ าไม้
ตังกฎเกณฑ์
้
กติกาและปฏิบตั ิอย่างเข้ มแข็งภายในชุมชน จัดพิธีบวชป่ าเป็ นประจาทุกปี และขยาย
พื ้นที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ซึง่ ส่งผลดีในการฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่าไม้ ได้ บ้าง ถึงแม้ จะมีเพียงชุมชนจานวนน้ อยอยูก่ ็ตาม
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ตารางที่ 2.7 การเปลี่ยนแปลงของเนื ้อที่ป่าไม้ ของ 20 จังหวัด ระหว่างปี 2547-2549
เนือ้ ที่ป่า
จังหวัด

เนือ้ ที่ทงั ้ หมด
(ตร.กม.)

เนือ้ ที่ป่าสงวนแห่ งชาติ
(ตร.กม.)

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2551

ตร.กม

ร้ อยละ

ตร.กม

ร้ อยละ

ตร.กม

ร้ อยละ

ตร.กม

ร้ อยละ

ภาคเหนือ
1

เชียงใหม่

20,107.06

19,555.83

15,690.71

78.04

15,385.19

76.52

15,243.98

75.81

16,609,48

82.61

2

ลาพูน

4,505.88

2,928.06

2,605.98

57.84

2,581.10

57.28

2,575.53

57.16

2,576.45

57.18

3

ลาปาง

12,533.96

8,573.70

8,600.52

68.62

8,096.11

64.59

7,926.24

63.24

9,561.66

76.29

4

ตาก

16,406.65

12,108.43

12,669.78

77.22

12,292.52

74.92

12,180.80

74.24

12,707.81

77.46

5

กาแพงเพชร

8,607.49

5,241.55

1,970.92

22.90

1,902.83

22.11

1,899.85

22.07

2,207.03

23.55

6

แม่ฮ่องสอน

12,681.26

11,181.64

11,128.22

87.75

10,785.45

85.05

10,642.99

83.93

11,267.70

88.85

7

เชียงราย

11,678.37

10,433.10

5,101.46

43.68

4,964.79

42.51

4,918.56

42.12

5,164.62

44.22

8

พะเยา

6,335.06

682.81

3,189.20

50.34

3,082.16

48.65

3,012.32

47.55

3,287.19

51.89
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เนือ้ ที่ป่า
จังหวัด

เนือ้ ที่ทงั ้ หมด
(ตร.กม.)

เนือ้ ที่ป่าสงวนแห่ งชาติ
(ตร.กม.)

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2551

ตร.กม

ร้ อยละ

ตร.กม

ร้ อยละ

ตร.กม

ร้ อยละ

ตร.กม

ร้ อยละ

9

น่าน

11,472.07

10,395.57

8,497.28

74.07

8,261.57

72.01

8,095.10

70.56

8,165.68

71.18

10

แพร่

6,538.60

4,763.02

4,263.65

65.21

4,142.56

63.36

4,095.07

62.63

4,115.62

62.94

11

พิษณุโลก

10,815.85

5,083.68

3,940.14

36.43

3,875.54

35.83

3,820.79

35.33

3,975.37

36.76

ภาคกลาง
1

สุโขทัย

6,596.09

2,769.56

2,133.41

32.34

2,097.96

31.81

2,091.30

31.71

2,257.86

34.23

2

อุทยั ธานี

6,730.25

4,525.10

3,322.34

49.36

3,119.08

46.34

3,114.75

46.28

3,473.00

51.60

3

สุพรรณบุรี

5,358.01

1,320.16

604.79

11.29

602.91

11.25

599.92

11.20

614.71

11.47

ภาคตะวันตก
1

กาญจนบุรี

19,483.15

8,023.18

11,630.14

59.69

11,555.38

59.31

11,450.81

58.77

12,285.07

63.05

2

ราชบุรี

5,196.46

1,864.95

1,607.04

30.93

1,548.19

29.79

1,544.77

29.73

1,755.79

33.79
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เนือ้ ที่ป่า
จังหวัด

เนือ้ ที่ทงั ้ หมด
(ตร.กม.)

เนือ้ ที่ป่าสงวนแห่ งชาติ
(ตร.กม.)

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2551

ตร.กม

ร้ อยละ

ตร.กม

ร้ อยละ

ตร.กม

ร้ อยละ

ตร.กม

ร้ อยละ

3

เพชรบุรี

6,225.14

3,836.16

3,312.56

53.21

3,273.15

52.58

3,272.19

52.56

3,384.21

54.36

4

ประจวบคีรีขนั ธ์

6,367.62

2,813.69

2,498.90

39.24

2,194.57

34.46

2,183.18

34.29

2,138.53

33.58

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1

เลย

11,424.61

6,963.37

4,280.23

37.46

4,106.10

35.94

4,071.56

35.64

3,926.48

34.37

2

เพชรบูรณ์

12,668.42

6,325.53

3,650.56

28.82

3,623.69

28.60

3,616.16

28.54

4,070.48

32.13

รวม 20 จังหวัด

201,732.00

129,389.09

110,697.83

54.87

107,490.85

53.28

106,355.87

52.72

109,438.26

54.25

รวมทังประเทศ
้

513,115.02

230,370.39

167,590.98

32.66

161,001.30

31.38

158,652.59

30.92

171,585.65

33.43

ที่มา : กรมป่ าไม้
(1) กรมแผนที่ทหาร
(2) เนื ้อที่ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวบรวมถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ 1239 (พ.ศ. 2538) สานักจัดการและฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
(3),(4),(5) ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 (TM) มาตราส่วน 1 : 50,000
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ภาพที่ 2.4 แผนที่สภาพการใช้ ที่ดนิ ของประเทศไทย ปี 2551/2552
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2.4.3 สัตว์ ป่า
พื ้นที่สงู ในภาคเหนือของประเทศไทย เคยเป็ นแหล่งที่มีสตั ว์นานาพันธุ์ ทังนกที
้ ่เป็ น
สัตว์ประจาถิ่น และนกอพยพ เช่น พบนกย้ ายถิ่นที่ดอยอินทนนท์ ในฤดูหนาว ได้ แก่ นกปากซ่อมดง
นกเดินดง นกจับแมลง นกกางเขนท้ องแดง เป็ นต้ น นอกจากนันยั
้ งมีสตั ว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม เช่น ช้ าง
ลิ ง ชะนี หมี อี เ ห็น หมูป่า สัต ว์ เ ลื อ้ ยคลาน สัตว์ สะเทิ นนา้ สะเทินบก หรื อแม้ แต่แ มลงต่างๆ แต่
เนื่องจากปั จจุบนั ป่ าไม้ ถกู บุกรุ กทาลาย และมีชมุ ชนอยู่มากทาให้ สตั ว์ตา่ งๆ ถูกทาลาย สูญหายไป
เป็ นจานวนมาก ในปั จ จุบนั พบว่าในบริ เวณป่ าแห่งนี ้ โดยเฉพาะป่ าดิบเขาดอยอินทนนท์ มี สัตว์
หลายชนิดหายาก และใกล้ จะสูญ พันธุ์ ตัวอย่างเช่น สัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก และเลื ้อยคลาน อึ่ง
กรายพม่า กบดอยช้ าง เต่าปูลู และเต่าเดือย เหลือน้ อยมาก ในขณะที่บางชนิดพบเฉพาะที่ป่าดิบเขา
แห่งนี ้เท่านัน้ เช่น เขียดหนังปุ่ มถูเขา และงูลายสาบท้ องสามขีด (สานักบริการวิชาการ, 2544)
2.4.4 ทรัพยากรทางธรณีและแร่ ธาตุ
ภาคเหนื อ ตอนบนมี ลัก ษณะทางธรณี วิ ท ยาที่ เ ป็ นผลท าให้ เ กิ ด ภู มิ ป ระเทศที่
หลากหลายรูปแบบคือมีโครงสร้ างทางธรณีที่ซบั ซ้ อน มีลกั ษณะของเทือกเขาและทิวเขาสลับกับร่อง
หุบเขาที่ซบั ซ้ อน เนื่องมากจากเปลือกโลกมีการบีบอัดตัวด้ วยแรงเคลื่อนไหวภายในหลายครัง้ ตลอด
ระยะเวลาที่ผา่ นมา โครงสร้ างของชันธรณี
้
วิทยามีการโก่ง โค้ ง แตก หัก เลื่อนเหลื่อมระหว่างกันและ
มีการผกผันของชันหิ
้ น กระบวนการดังกล่าวทาให้ ภาคเหนือเป็ นแหล่งปรากฏของชนิดแร่ และชนิด
หินที่หลากหลายมากมาย ทังแร่
้ โลหะ อโลหะ และรัตนชาติ นอกจากนีผ้ ลจาการสลายตัวของหิน
และแร่ ธาตุที่มีอยู่อย่ามากมายทาให้ ดินภาคเหนือมีธาตุอาหารที่อดุ มสมบูรณ์อีกด้ วย ผลจากการมี
ฐานหิ น หลายชนิ ด ท าให้ ภ าคเหนื อ มี ลัก ษณะเฉพาะของหิ น แต่ล ะประเภทปรากฏเป็ นรู ป แบบ
ภู มิ ป ระเทศต่า ง ๆ มากมายเช่ น ภู มิ ป ระเทศหิ น แกรนิ ต และหิ น ไนส์ ภู มิ ป ระเทศหิ น ภู เ ขาไป
ภูมิประเทศหินปูน ลักษณะยอดเขาสูง ชะง่อนผา หน้ าผา โกรกเขา น ้าพุร้อน ฯลฯ (กวี ,2547)
แหล่งแร่ ธาตุที่สาคัญของภาคเหนือตอนบน มีการดาเนินการผลิต 19 ชนิด คือ
ดีบุก ซีไลต์ สังกะสี พลวง ฟลูออไรด์ แบไรต์ มังกานีส ดินขาว บอคเคย์ ลิกไนต์ ไดอะทอไมต์ ทัลค์
เฟลสปาร์ แกรนิ ต ฟอสเฟต โพแทสเซี่ ย ม โดโลไมต์ หิ น อ่อ น และหิ น ปูน มี มูล ค่า ผลผลิ ต รวม
ประมาณ 16,770.92 ล้ าน มีการนาทรัพยากรแร่ตา่ งๆ ที่นาไปใช้ ในอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง แต่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมในเรื่ องของมลพิษทางอากาศ (ฝุ่ นละออง) และตะกอน
ในแหล่งน ้าจาการทาเหมือง เนื่องจากประเภทแร่ ส่วนใหญ่ คือ ดินขาว บอคเคลย์ ลิกไนต์ และหิน
อุตสาหกรรม โดยทัว่ ไปลักษณะการทาเหมืองจะมีการขุดเปิ ดหน้ าดินและขุดแร่ นอกจากนี ้ขนาดของ
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การทาเหมืองจะเป็ นเหมืองขนาดใหญ่จานวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่ าไม้ และสัตว์ป่า
(แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อมภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2547 - 2549)
2.4.5 ทรัพยากรดิน
พืน้ ที่ สูง ในภาคเหนื อ มี ลักษณะธรณี เป็ นหินชุดตะนาวศรี สลับหินแกรนิตเกื อบ
ตลอดพื ้นที่ นอกจากนันยั
้ งพบภูเขาหินปูนบางแห่ง การที่พื ้นดินของที่สูงรองรับด้ วยหินโดยเฉพาะ
หินแกรนิต และหินตะกอน ที่ทึบ แข็ง และไม่คอ่ ยมีรูพรุ น และรอยแตก ทาให้ น ้าที่ซึมลงไปที่ชนดิ
ั้ น
ไม่หายไปตามความลึกของโลก นา้ ถูกบังคับให้ ไหลไปตามชันดิ
้ นเป็ นน ้าผิวดิน และน ้าตามชันดิ
้ น
ไหลลงสู่ลาธาร เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ น ้าในลาธารที่สงู มีปริ มาณมาก สาหรับพื ้นที่ที่รองรับด้ วยชัน้
หินที่เป็ นหินปูนที่มีไม่มากนัก ตัว อย่าง เช่น บริ เวณดอยเชียงดาว และดอยอ่างขาง มีน ้าไหลในลา
ธารน้ อย และเป็ นช่วงๆ ทังนี
้ ้เนื่องจากหินปูนมักมีรูพรุนขนาดใหญ่ ทาให้ น ้าที่ซึมลงสู่ชนดิ
ั ้ นไหลหาย
ลงสูค่ วามลึกของโลก พื ้นที่ดงั กล่าวมักขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ ง (สานักบริการวิชาการ, 2544)
ลักษณะของดินตามลักษณะภูมิประเทศในภาคเหนือ จาแนกได้ 2 ประเภทคือดิน
ในเขตภูเขาสูง (Slope Complex) และดินในแอ่งที่ราบระหว่างภูเขา (Intermountain Basin)
1) ดินในเขตภูเขาสูง (Slope Complex) จะครอบคลุมพื ้นที่ภาคเหนือมากกว่าร้ อย
ละ 80 ซึ่งเป็ นดินที่มีเนื ้อที่มากที่สดุ ลักษณะดินในเขตนี ้จะเป็ นดินตื ้น ไม่มีการพัฒนาชันดินล่าง มี
เนื ้อดินเป็ นดินร่ วนและดินเหนียว ส่วนใหญ่ มีเศษกรวดและเศษหินปน มีอินทรี ยวัตถุประเภทใบไม้
และกิ่งไม้ ที่สลายตัวในระดับต่าง ๆ คลุกเคล้ ารวมอยู่ด้วย ดินส่วนใหญ่จะอุดมสมบูรณ์ในระยะแรก
เนื่องจากมีการสลายตัวของแร่ธาตุของแร่และหินจากภูเขาเป็ นธาตุอาหารเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา แต่
ดินในเขตนี ้จะไม่อยูก่ บั ที่และไม่มีโอกาสพัฒนาชันดิ
้ น และมีการสูญเสียธาตุอาหารรวดเร็ ว เนื่องจาก
ถูกกระบวนการชะล้ าง กระบวนการทรุ ดถล่ม และเลื่อนไหล นาวัตถุต้นกาเนิดดินและแร่ ธาตุให้
เคลื่อนย้ านจากที่สูงลงสู่ที่ ต่าตลอดเวลา ดินสวนใหญ่จงั จัดอยู่ในอันดับดินเอนทิซอลส์ (Entisols)
ดินในเขตภูเขาสูงหรื อบนพื ้นสูงส่วนใหญ่ได้ แก่ ดินป่ าดิบเขา เป็ นดินที่มีความลึกมาก ส่วนใหญ่เป็ น
ดินร่ วนปนทรายค่อนข้ างเหนียว ซึ่งมีการเกาะยึดเมล็ดดินค่อนข้ างต่า ง่ายต่อการพังทลาย มี pH
ประมาณ 5-6.5 มีความอุดมสมบูรณ์ ดินต่า (พงษ์ ศกั ดิ์, 2535) ได้ แก่ ดินบริ เวณที่ลาดเขาและที่สงู
เป็ นดินที่เกิดจากการผุพังของหิน เนื ้อดินมีทงละเอี
ั้
ยด ปานกลาง และดินร่ วน การระบายน ้าปาน
กลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่าหรื อปานกลาง ส่วนใหญ่จะพบอยู่ตามแนวเทือกเขาในพื ้นที่ล่มุ
น ้าสาละวิน และพื ้นที่ล่มุ น ้าแม่ปิงตอนบน (สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สูง , 2548) ดินป่ าสน เป็ น
ดินที่มีความลึกปานกลาง ส่วนใหญ่เป็ นดินเหนียว มีการยึดเกาะของเมล็ดดินดีมาก แต่ง่ายต่อการ
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พัดพาไปตามน ้า เพราะแขวนลอยในน ้าได้ ดีมี pH ประมาณ 5.0-5.5 มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า
ถึงปานกลาง (พงษ์ ศกั ดิ์, 2535) ได้ แก่ ดินบริ เวณที่ราบ ที่ราบลอนลาด และภูเขาเตี ้ย เป็ นดินที่เกิด
จากตะกอนที่น ้าพัดพามา หรื อหินที่ผพุ งั ทลาย และดินบริ เวณที่ราบริ มฝั่ งแม่น ้าและที่เนิน เป็ นดินที่
เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ถูกน ้าพัดมา แต่ยงั ไม่นานนัก มีลกั ษณะเนื ้อดิ นร่วนและดินเหนียว
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่าถึงปานกลาง
จากสภาพพื ้นที่สว่ นใหญ่ของภาคเหนือตอนบน เป็ นพื ้นที่ภูเขาและที่ราบลอนลาด
มีสภาพความลาดชันตังแต่
้ 35 เปอร์ เซ็นต์ขึน้ ไปเป็ นบริ เวณกว้ าง ดังนัน้ เสถียรภาพของการยึดตัว
ของดินบริ เวณนี ้อยู่ในระดับต่า ซึ่งทาให้ หน้ าดินถูกกัดเซาะทาลายได้ ง่าย ถ้ ามีการใช้ ที่ดินอย่างไม่
เหมาะสมหรื อมีการทาลายพื ้นที่ป่าไม้ ในเขตพื ้นที่ลาดชัน ซึ่งพบว่าปั ญหาทรัพยากรดินบนพื ้นที่สูง
เขตชันคุ
้ ณภาพลุ่มน ้า 2 และ 3 มีการชะล้ างพังทลาย หรื อการเลื่อนไหลของดิน ในระดับที่คอ่ นข้ าง
รุนแรงในปั จจุบนั และคาดว่าจะรุนแรงมากขึ ้นในอนาคต ทังนี
้ ้สาเหตุสาคัญเนื่องมาจากพื ้นที่ป่าถูก
ทาลาย ทาให้ หน้ าดินเปิ ดโล่ง หน้ าดินถูกกัดเซาะโดยน ้าฝนหรื อน ้าหลากได้ ง่าย รวมทังการประกอบ
้
กิจกรรมเกษตรกรรม พืชไร่ที่ขาดการอนุรักษ์ ดิน และการตัดถนน เป็ นต้ น ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ ้นก็
คือ การทาลายความอุดมสมบูรณ์ ของดิน โดยเฉพาะตะกอนดินที่ถูกชะพาลงมาสู่แหล่งนา้ ทาให้
แหล่งนา้ ตืน้ เขิน เช่น การตื ้นเขินของล านา้ ปิ งในจังหวัดเชี ยงใหม่และล าพูน ลานา้ กกในจัง หวัด
เชียงรายและเชียงใหม่ทางด้ านเหนือ ลาน ้าปายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นต้ น (สถาบันวิจยั และ
พัฒนาพื ้นที่สงู , 2548)
2) ดินในแอ่งที่ราบระหว่างภูเขา (Intermountain Basin) ดินในแอ่งระหว่างภูเขา
เป็ นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สงู เนื่องจากเป็ นพื ้นที่รองรับตะกอนวัตถุต้นกาเนิดดินที่เคลื่อนย้ ายลง
มาจากเขตภูเขา การที่ภเู ขาทางภาคเหนือมีชนิดแร่และชนิดหินหลากหลาย จึงทาให้ ดินในแอ่งที่ราบ
อุดมสมบูรณ์ไปด้ วยธาตุอาหารจากแร่และหินเหล่านัน้ และเนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็ นที่ราบ
และบางส่วนเป็ นที่ดอนบริเวณเชิงเขา จังไม่ทาให้ วสั ดุดนิ เคลื่อนย้ ายไปที่อื่นรวดเร็ วมากนัก ทาให้ ดิน
บริเวณที่ราบมีโอกาสพัฒนาชันดิ
้ นล่าง ดินในแอ่งที่ราบจึงมีหลายประเภทตังแต่
้ ดินในอันดับเอนทิซอลส์
อินเซปทิซอลส์ แอลฟิ ซอลส์ และอัลทิซอลส์ ดินในแอ่งที่ราบที่สาคัญคือ
2.1) ดินในพืน้ ที่ดอนระดับสูง ได้ แก่ดินในพืน้ ที่ดอนที่เป็ นโคก เนิน หรื อพืน้ ที่
ลาด ซึง้ มีการไหลซึมและชะล้ างของผิวดิน และนา้ ในดิน ทาให้ มีการชะล้ างธาตุอ าหารออกจาก
บริเวณ จึงทาให้ ดนิ ประเภทนี ้มีธาตุอาหารที่เป็ นด่างต่า มีการสะสมชันดิ
้ นเหนียวในชันดิ
้ นล่าง บางที่
เนื ้อดินหยาบมีเศษกรวดหินปน บางส่วนเป็ นดินลูกรัง พื ้นที่ดินดังกล่าวเดิมจะปกคลุมไปด้ วยป่ าผลัดใบ
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ต่อมาจะถูกใช้ ประโยชน์โดยใช้ ทาไร่ การทาสวนผลไม้ ตวั อย่างชุดดิ นเชียงราย เชียงแสน เชียงของ
ดอยปุย แม่ ริ ม แม่แ ตง ลี ้ สัน ป่ าตอง โป่ งทอง ฯลฯ ดิน เขตนี ส้ ่ว นใหญ่ อ ยู่ใ นอัน ดับ อัล ทิ ซ อลส์
(Ultisols) พบได้ ในทุกแอ่งที่ราบในบริเวณขอบ ๆ แอ่งหรื อบริเวณที่เชื่อมต่อกับเชิงเขา
2.2) ดินในพื ้นที่ดอนระดับต่า เป็ นดินที่อยู่ในประเทศที่ ราบดอน หรื อบริ เวณที่
ราบบรรจบกันเชิงเนิน เชิงโคก แต่มีการระบายน ้าดีแต่ไม่ถึงกับมีการชะล้ างจึงทาให้ ดินประเภทนี ้มี
ธาตุอาหารที่ เป็ นด่างค่อนข้ างสูง มี การสะสมชัน้ ดินเหนี ยวในชัน้ ดินล่างส่วนใหญ่ เป็ นพืน้ ที่ ที่ใช้
ประโยชน์ในการทามาหากิน ทาไร่ ทาสวน ทานา พบในแอ่งที่ ราบใหญ่ๆ เช่น แอ่งที่ราบเชียงรายพะเยา แอ่งเชียงใหม่-ลาพูน แอ่งลาปาง แอ่งแพร่ แอ่งฝาง และอุตรดิตถ์ ตัวอย่างชุดดิน เช่น ชุดดิน
หางดง สันทราย ลาปาง แม่สาย น่าน อุตรดิตถ์ เป็ นต้ น ดินพวกนี ้ส่วนใหญ่อยู่ในอันดับแอลฟิ ซอลส์
(Alfisols)
2.3) ดินในพื ้นที่ซึ่งมีการเคลื่อนย้ ายวัสดุดินได้ ง่ายเป็ นดินที่เกิดในภูมิประเทศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ มีการเคลื่อนย้ ายวัสดุดินง่าย เช่น ดิน 2 ฝั่ งลาน ้าดินบริ เวณน ้าท่วม ดิน
ประเภทนี ้จึงไม่มีการพัฒนาชันดิ
้ น แต่เป็ นดินที่อุดมสมบูรณ์ ได้ แก่ ชุดดินเชียงใหม่ ดินประเภทนี ้
ส่วนใหญ่อยูใ่ นอันดับดินเอนทิซอลส์ (Entisols)
2.4.6 ทรัพยากรนา้
ระบบทางน ้าในภาคเหนือเมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า เป็ นทางน ้าที่มีต้นน ้าเป็ นลา
นา้ สายสัน้ ๆ ขนาดไม่กว้ างนัก เนื่องจากต้ นนา้ อยู่บริ เวณเทือกเขาและทิวเขาสูง ระบบลุ่มนา้ ใน
ภาคเหนือจะมีรูปแบบสอดคล้ องกับโครงสร้ างทางธรณี และมีหลากหลายรูปแบบลุ่มน ้าในภาคเหนือ
มี 3 ลุม่ น ้าหลักดังนี ้
1) ลุม่ น ้าที่ไหลลงสูแ่ ม่น ้าโขง
มี พื น้ ที่ ลุ่ม น า้ ประมาณ 14,600 ตารางกิ โ ลเมตร (เฉพาะพื น้ ที่ ส่ว นที่ อ ยู่ใ น
ภาคเหนือ) มีแม่นา้ โขงเป็ นสายประธานซึ่ง ถูกกาหนดให้ เป็ นเขตแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางด้ านเหนือและตะวันออกเฉี ยงเหนือของภูมิภาค ระบบการไหล
ของลุม่ น ้าโขงในภาคเหนือจะมีต้นน ้าอยู่ในเทือกเขาแดนลาวในอาเภอฝาง อาเภอไชยปราการ และ
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ลาน ้าสาขาของลุ่มน ้าโขงจะไหลขึ ้นไปทางด้ านเหนือลงสู่แม่น ้าโขง
เนื่องจากมีระดับสูงของพื ้นที่น้อยกว่า ลุม่ น ้าโขงประกอบด้ วยลุม่ น ้าย่อย ๆ 3 ลุม่ น ้าคือ
1.1) ลุม่ น ้ากก มีพื ้นที่ลมุ่ น ้าประมาณ 7,800 ตารางกิโลเมตร มีแม่น ้ากกเป็ น
สายประธาน ล าน า้ สาขาที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ น า้ แม่ ล าว น า้ ฝาง น า้ ท่ า ช้ า ง น า้ สรวย ลุ่ม น า้ กกมี
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ความสาคัญต่อประชากรในพื ้นที่จงั หวัดเชียงรายด้ านตะวันตก ด้ านใต้ ตอนกลาง และประชากรใน
อาเภอไชยปราการ อาเภอฝาง และอาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
1.2) ลุ่มน ้าอิง มีพื ้นที่ลุ่มน ้าประมาณ 5,600 ตารางกิโลเมตร มีแม่น ้าอิงเป็ น
สายประธาน ล าน า้ สาขาที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ น า้ พุง นา้ หงาว ห้ ว ยเตย ฯลฯ ลุ่ม นา้ อิง มี ค วามส าคัญ
ประชากรในพื ้นที่จงั หวัดเชียงรายด้ านตะวัยออกและด้ านพะเยาตอนบน
1.3) ลุ่มน ้ารวก มีพื ้นที่ล่มุ นา้ ประมาณ 1,200 ตารางกิโลเมตร มีแม่น ้ารวก
เป็ นสายประธาน ล านา้ สาขาที่สาคัญคือ นา้ แม่สาย นา้ แม่จัน ฯลฯ ลุ่มนา้ รวกมีความสา คัญต่อ
ประชากรในพื ้นที่อาเภอแม่ฟ้าหลวง และอาเภอเชียงแสนของจังหวัดเชียงราย
2) ลุม่ น ้าที่ไหลลงสูแ่ ม่น ้าสาละวิน
มีพื ้นที่ลมุ่ น ้าประมาณ 13,000 ตารางกิโลเมตร (เฉพาะส่วนที่อยู่ในภาคเหนือ)
มีแม่นา้ สาละวินเป็ นสายประธาน ซึ่งไหลเป็ นเขตแดนไทยกับสหภาพพม่ า อยู่ทางตะวันตกของ
ภูมิภาค ลุม่ น ้าสาละวินมีความสาคัญต่อประชากรในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนโดยลุ่มน ้าสาละวินประกอบ
ด้ วยลุม่ น ้าย่อย ๆ 2 ลุม่ น ้าคือ
2.1) ลุ่มน ้าปาย มีพื ้นที่ล่มุ น ้าประมาณ 6,400 ตารางกิโลเมตร มีแม่น ้าปาย
เป็ นสายประธาน ต้ นน ้าอยูบ่ ริเวณเทือกเขาและทิวเขาสูงของเทือกเขาถนนธงชัย แล้ วไหลลงสู่แม่น ้า
สาละวินทางด้ านตะวันตก ลาน ้าสาขาที่สาคัญได้ แก่ ห้ วยแม่สา น ้าสะงา น ้าสุรินทร์ ฯลฯ ลุ่มน ้าปาย
มี ความส าคัญ ต่อประชากรในพื น้ ที่ อาเภอปาย อาเภอปางมะผ้ า อาเภอเมื องแม่ฮ่อ งสอน และ
ตอนบนของอาเภอขุนยวม
2.2) ลุ่มน ้ายวม มีพื ้นที่ล่มุ น ้าประมาณ 7,800 ตารางกิโลเมตร มีน ้าแม่ยวม
เป็ นสายประธาน ล านา้ สาขาที่ ส าคัญ คือ น า้ ก๋ อ น นา้ สะเรี ยง นา้ อุม ลอง นา้ ริ ด ฯลฯ นา้ ยวมมี
ความสาคัญต่อประชากรในพื ้นที่อาเภอสบเมย อาเภอแม่สะเรี ยง อาเภอแม่ลาน้ อย และตอนล่าง
ของอาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
3) ลุม่ น ้าที่ไหลลงสูแ่ ม่น ้าเจ้ าพระยา (ในพื ้นที่ภาคเหนือ)
3.1) ลุ่มน ้าปิ ง มีพื ้นที่ล่มุ น ้าประมาณ 22,400 ตารางกิโลเมตร มีแม่น ้าปิ งเป็ น
สายประธาน ลาน ้าสาขาที่สาคัญคือ น ้าแจ่ม น ้างัด น ้าลี ้ ฯลฯ ลุ่มน ้าปิ งมีความสาคัญต่อประชากร
ในพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลาพูน
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3.2) ลุม่ น ้าวัง มีพื ้นที่ลมุ่ น ้าประมาณ 9,800 ตารางกิโลเมตร มีแม่น ้าวังเป็ นสาย
ประธาน ลาน ้าสาขาที่สาคัญคือ น ้าเมาะ น ้าจาง น ้ากวม ฯลฯ ลุ่มน ้าวังมีความสาคัญต่อประชากร
ในพื ้นที่จงั หวัดลาปาง
3.3) ลุม่ น ้ายม มีพื ้นที่ล่มุ น ้าประมาณ 12,756 ตารางกิโลเมตร มีแม่น ้ายมเป็ น
สายประธาน ล าน า้ สาขาที่ ส าคัญ คื อ น า้ สอง น า้ ปุ๊ น า้ สรวย ฯลฯ ลุ่ม น า้ ยมมี ค วามส าคัญ ต่อ
ประชากรในพื ้นที่จงั หวัดแพร่ อาเภอปง อาเภอเชียงม่วนของจังหวัดพะเยา อาเภองาวของจังหวัด
ลาปาง และอาเภอบ้ านหลวงจังหวัดน่าน
3.4) ลุ่มน ้าน่าน มีพื ้นที่ล่มุ นา้ ประมาณ 19,021 ตารางกิ โลเมตร มีแม่นา้ น่าน
เป็ นสายประธาน ลาน ้าสาขาที่สาคัญคือ น ้าปั ว น ้าแม่ว้า น ้าสา น ้าปาด คลองตรอน ฯลฯ ลุ่มน ้าน่าน
มีความสาคัญต่อประชากรในพื ้นที่ของจังหวัดน่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์
พื ้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็ นพืน้ ที่มีทรัพยากรนา้ ที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากความ
เหมาะสมของพืน้ ที่ซึ่งมี พืชพรรณขึน้ หนาแน่น มี ฝนตกสม่าเสมอมี การคายและระเหยของนา้ ต่า
อุณหภูมิต่า และดินกักเก็บนา้ ได้ ดี ประกอบกับลักษณะของหินที่เป็ นหินแกรนิต จึงทาให้ ที่สูงเป็ น
แหล่ง ต้ น น า้ ธารที่ ส าคัญ ของประเทศ กล่า วคื อ สามารถให้ น า้ ที่ มี ป ริ ม าณมาก ใสสะอาดและ
สม่าเสมอตลอดปี โดยเฉลี่ยแล้ วจะมีน ้าไหลในลาธารประมาณ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดย
ร้ อยละ 70 เป็ นน ้าในฤดูฝน และร้ อยละ 30 เป็ นน ้าในฤดูแล้ ง (พงษ์ ศกั ดิ,์ 2535)
ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั พื ้นที่สงู ได้ รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเนื่องจากเป็ น
พื ้นที่คอ่ นข้ างเสี่ยงต่อภัยพิบตั ิตา่ งๆ เช่น น ้าไหลบ่า น ้าท่วม การพัดพาตะกอนและดินถล่ม เหล่านี ้
จึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ จดั ทาแผนงานและโครงการที่สาคัญที่เป็ นทังโครงการชลประทานขนาด
้
เล็ก กลาง และใหญ่ เพื่อป้องกันน ้าท่วม และแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนน ้า เช่น กรมทรัพยากรน ้า
จัดทาโครงการจัดทาแผนรวมการบริ หารจัดการทรัพยากรน ้าในพื ้นที่ล่มุ น ้าปิ งโดยมีเป้าหมายจัดทา
แผนการพัฒนาแหล่งน ้า แผนการบรรเทาปั ญหาน ้าท่วม แผนการบรรเทาปั ญหาภัยแล้ ง แผนการ
อนุรักษ์และฟื น้ ฟูทรัพยากรน ้า และแผนการจัดการมลพิษทางน ้า เป็ นต้ น
ส่ว นการบริ ห ารทรั พ ยากรน า้ ได้ มี ก ารบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรน า้ ได้ มี ก าร
ดาเนินการทัง้ ทางด้ านการพัฒนา และการอนุรักษ์ แหล่ง นา้ การจัดสรรนา้ เพื่อป้องกันและแก้ ไ ข
ปั ญ หาการขาดแคลนนา้ ปั ญ หานา้ ท่วม ปั ญหาคุณ ภาพน า้ ส่ว นปั ญหาดิน ถล่ม มี ห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้ อง ได้ ร่วมกันกาหนดพื ้นที่เสี่ยงภัยเบื ้องต้ น พร้ อมทังแจ้
้ งให้ หน่วยงานในพื ้นที่ดาเนินการตาม
แผนปฏิบตั ิการเตือนภัย การกู้ภยั การเฝ้าระวัง และฟื น้ ฟูความเสียหายที่เกิดขึ ้นในแต่ละพื ้นที่เสี่ยง
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ภัยพร้ อมทังประชาสั
้
มพันธ์ให้ ประชาชนในท้ องถิ่นได้ ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ ้น การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันอุทกภัย และการแก้ ไขปั ญหาดินถล่มอย่างฉับพลัน (สานักพัฒนาเกษตรที่สงู , 2548)
2.4.7 ลักษณะภูมิอากาศ
จากสถิติอณ
ุ หภูมิและปริ มาณน ้าฝนของประเทศไทย อุณหภูมิเฉลี่ย /ปี คาบ 30 ปี
(พ.ศ. 2504-2533) ของประเทศก็คือ 26.9 ํซ โดยมีอณ
ุ หภูมิต่าสุดเฉลี่ย 22.1 ํซ. และสูงสุดเฉลี่ย
32.8 ํซ. และถ้ าพิจารณาลงเป็ นรายภาค 6 ภาค อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี จะอยู่ระหว่าง 25.8 ํซ.27.7 ํซ. และมีอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 20.4 ํซ. และสูงสุดเฉลี่ย 35.1 ํซ. สาหรับภาคเหนือ
อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี จะอยู่ระหว่าง 20.39 ํซ.-32.3 ํซ. และมีอณ
ุ หภูมิต่าสุดเฉลี่ย 1.5 ํซ. และ
สูงสุดเฉลี่ย 43.6 ํซ. อุณหภูมิเฉลี่ยต่าง ๆ เหล่านี ้ ทังในระดั
้
บประเทศและระดับภูมิภาคนับว่าอยู่
ในช่วงที่พืชส่วนมากเจริ ญเติบโตได้ ดี คือระหว่าง 15 ํซ.-30 ํซ. และเหมาะกับสัตว์เลีย้ งเชิ ง
เศรษฐกิจประมาณ 25 ํซ.ไม่ค่อยมีอุณหภูมิรุนแรง คือ 0 ํซ.-50 ํซ.ที่พืชอาจตายได้ มีช่วงต่าง
ของอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนที่เหมาะกับการเกษตรคือ 8 ํซ. (วันเพ็ญ สุรฤกษ์ , 2547)
ตารางที่ 2.8 สถิติอณ
ุ หภูมิและปริ มาณน ้าฝน เฉลี่ย สูงสุด ต่าสุด และวันที่ฝนตกต่อปี ประเทศไทย
คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2504-2533)
ภาค

อุณหภูมิ
สูงสุด ต่าสุด
เฉลี่ย
สูงสุด
เฉลี่ย เฉลี่ย

1. เหนือ

25.77

32.31

20.39

2. ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. กลาง

26.5

32.06

21.63

27.63

33.18

22.71

4. ตะวันออก

27.71

35.11

23.84

5. ตะวันตก

26.68

32.19

20.70

6. ใต้

27.28

31.88

23.29

ประเทศไทย

26.93

32.79

22.09

43.60
แพร่
42.60
ขอนแก่ น
49.40
เพชรบูรณ์
42.90
ปราจีนบุรี
43.70
ตาก
39.80
ภูเก็ต
49.40
เพชรบูรณ์

ต่าสุด

เฉลี่ย

1.50
เชียงราย
0.00
เลย
0.00
เพชรบูรณ์
7.60
สระแก้ ว
0.00
กาญจนบุรี
12.10
ชุมพร
0.00
เลย
เพชรบูรณ์
กาญจนบุรี

1255.04
1418.41
1208.99
1913.67
1215.53
2272.62
1547.38

ปริมาณนา้ ฝน (มิลลิเมตร)
สูงสุด
วันฝนตก
ต่าสุดเฉลี่ย
เฉลี่ย
ต่ อปี
1432.30
อุตรดิตถ์
2324.30
นครพนม
1496.80
กรุงเทพ
4709.90
ตราด
1745.90
กาญจนบุรี
4183.70
ระนอง
4709.90
ตราด

980.70
อุตรดิตถ์
170.50
นครราชศรี มา
1012.90
เพชรบูรณ์
164.40
ชลบุรี
998.50
เพชรบุรี
1418.10
สุราษฏร์ ธานี
980.70
ลาพูน

121.90
117.02
114.02
131.20
126.48
166.08
129.45

ที่มา : สถิติภมู ิประเทศของประเทศไทยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2504-2533) กองภูมิอากาศ กรมอุตนุ ิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม
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วัน
206.40
อุตรดิตถ์
459.20
นครพนม
265.70
พิษณุโลก
553.70
ตราด
429.20
เพชรบุรี
460.90
ระนอง
553.70
ตราด
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ภาพที่ 2.5 สถิตอิ ณ
ุ หภูมิและปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยต่อปี ประเทศไทยคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2504-2533)

ที่มา : สถิติภมู ิประเทศของประเทศไทยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2504-2533) กองภูมิอากาศ กรมอุตนุ ิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม
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ส าหรั บ ในภาคเหนื อ ตอนบนมี ลัก ษณะอากาศที่ ดี ก ว่า ภาคอื่ น ๆ เนื่ อ งจากภาคเหนื อ
ตอนบนตังอยู
้ ใ่ นเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกจากทะเลจีนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จาก
อ่าวเบงกอล ที่นาความชื ้นและฝนจากทะเลมาตก และได้ รับความแห้ งแล้ ง และความหนาวเย็นจาก
มรสุมตะวันตกเฉียงเหนือที่พดั มาจากประเทศจีน โดยพ้ นจากอิทธิพลของลมเฉื่อยทะเลจากอ่าวไทย
ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด เช่นเดียวกันในฤดูร้อนก็ร้อนจัด นอกจากนัน้ แล้ วในแต่ละปี จะได้ รับ
อิทธิพลจากพายุดีเปรสชัน่ ซึง่ มาจากทะเลจีนใต้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ทาให้ พื น้ ที่
ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกตังแต่
้ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมทุกปี บางพืน้ ที่มีภูมิอากาศหนาวเย็น
ตลอดปี ฤดูหนาวเริ่ ม จากเดือนพฤศจิ กายนถึงกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 10-25 องศา
เซลเซียส ฤดูร้อนเริ่ มจากเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เนื่องจากเป็ นแถบที่เป็ นป่ าดิบเขาที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ ลมหุบเขาเกิดขึ ้นทุกวัน แต่โอกาสที่มีฝนตกมากเป็ นช่วงฤดูฝน ที่บรรยากาศมีไอน ้าใน
ปริมาณที่มากพอ จากการที่ได้ รับอิทธิพลจากลมท้ องถิ่นด้ วยเช่นนี ้ จึงทาให้ มีฝนตกบนที่สงู มากกว่า
ที่ราบ (ศุภชัย และคณะ ,2539;เกษม และคณะ, 2524) เขตภูมิอากาศภาคเหนือ จาแนกได้ ดงั นี ้
1) ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้ อน-ชืน้ มาก มีอากาศเยือกเย็นและแห้ งแล้ งแบบภูเขา
ได้ แก่ พื ้นที่บริเวณเทือกเขาและทิวเขาทังหมด
้
ซึง่ ครอบคลุมพื ้นที่กว่าร้ อยละ 80 ของพื ้นที่ทงภู
ั ้ มิภาค
เนื่องจากมีระดับสูงมากจึงทาให้ อากาศโดยรวมเยือกเย็น และพื ้นที่มีความลาดชันมากทาให้ น ้าท่า
ไหลเร็วดินจึงแห้ งเร็ว เขตนี ้มีฝนตก 6.5-8.0 เดือนในรอบปี
1) ภูมิอากาศแบบ มรสุมเขตร้ อน-ชื ้นมาก มีฝนหนัก และอากาศเยือกเย็นแบบภูเขา
ได้ แก่ พื ้นที่บริ เวณแอ่งน่าน และพื ้นที่แอ่งที่ราบพะเยา-เชียงราย พื ้นที่ในเขตนี ้มีฝนหนักในฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉี ยงใต้ เนื่องจากเป็ นพื ้นที่รับลมของเทือกเขาสูงในเขตประเทศลาว และเทือกเขาหลวง
พระบาง เนื่องจากอยูใ่ นละติจดู สูง และมีภูมิประเทศค่อนข้ างสูง จึงมีอากาศหนาวเย็นเขตนี ้มีฝนตก
6.5-8.0 เดือนในรอบปี
2) ภูมิ อากาศแบบมรสุมเขตร้ อน-ชื น้ ปานกลาง มี ฝนน้ อย อากาศเย็นและแห้ งแล้ ง
ได้ แก่ พื ้นที่บริเวณแอ่งเชียงใหม่-ลาพูน แอ่งลาปาง แอ่งงาว แอ่งพะเยา แอ่งวังชิ ้น-ลอง และแอ่งแพร่
พื ้นที่บริ เวณนี ้มีฝนน้ อย เนื่องจากอยู่ในแอ่งที่ราบซึ่งล้ อมรอบด้ วยสันเขา ทาให้ เป็ นเขตอับฝนของสันเขา
โดยรอบ เขตนี ้มีฝนตก 5.5-6.5 เดือนในรอบปี
3) ภูมิอากาศแบบ มรสุมเขตร้ อน-ชื ้นมาก มีฝนปานกลางได้ แก่ พื ้นที่บริ เวณที่ราบ ที่
ราบดอน ตอนใต้ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในเขตอาเภอตรอน อาเภอพิชัย บางส่วนของอาเภอเมือง
อุตรดิตถ์ และอาเภอท่าปลา เขตนี ้มีฝนตก 6.5-8.0 เดือนในรอบปี
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4) ภูมิอากาศแบบ มรสุมเขตร้ อน-ชื ้นน้ อย มีฝนน้ อยได้ แก่ พื ้นที่บางส่วนของอาเภอแม่พริ ก
และอาเภอเถินจังหวัดลาปาง เขตนี ้มีฝนตก 4.5-5.5 เดือนในรอบปี
ลักษณะเด่นของภูมิอากาศทางภาคเหนือคือภูมิอากาศของภาคเหนือที่มีอุณหภูมิของ
อากาศต่าหรื อมีอากาศหนาวเย็นมาก และเร็ วกว่าภูมิอากาศอื่นๆ ทังที
้ ่บางครัง้ ในฤดูร้อนอุณหภู มิ
ของอากาศภาคเหนือไม่แตกต่างไปจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก หรื อภาคใต้ เลย แต่ชว่ งระยะเวลาที่อากาศหนาวเย็นนันจะปรากฏในรอบปี
้
ยาวนานกว่าใน
ภูมิภาคอื่น ๆ จึงทาให้ ภาคเหนือมีอากาศที่หนาวเย็นมาก นอกจากอากาศที่หนาวเย็นเนื่องจากการ
มีตาแหน่งที่ตงอยู
ั ้ ่ในละติจูดสูงแล้ ว ภาคเหนือยังมีอากาศที่หนาวเย็นเนื่องจากลักษณะของพื ้นที่ที่
เป็ นที่สงู อีกด้ วย เพราะตามเทือกเขาสูง ฯ นันมี
้ ระดับสูงจากพื ้นดินในระดับ 1,000-2,500 เมตร เช่น
ตามบริ เวณยอดดอยหรื อม่อนต่าง ๆ จึงทาให้ บางส่วนของภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นของพื น้ ที่
มากกว่าบริ เวณอื่น ๆ ในภาคเหนือจะมีหมอกในช่วงฤดูหนาว และฤดูฝนต่อฤดูหนาว หมอกในช่วง
เช้ าและช่วงเย็นฤดูดงั กล่าวจะปรากฏให้ เห็นมากกว่าในภูมิภาคอื่น ๆ ดังนันหมอกจึ
้
งเป็ นดรรชนีบ่ง
บอกให้ ทราบถึงความชื ้นในอากาศที่ทาให้ ภาคเหนือมีลกั ษณะที่แล้ งไม่มากนัก เนื่องจากมีห มอกอยู่
ตลอดเวลา พื ้นที่บางส่วนที่เป็ นเชิงเขา เป็ นที่เนินหรื อที่ดอน อาจมีลกั ษณะพื ้นดินแห้ ง คือ ไม่มีน ้าขัง
แต่เนื่องจากในบรรยากาศมีหมอกและน ้าค้ างอยูจ่ งึ ไม่แล้ ง เพราะฉะนันภาคเหนื
้
อจึงมีลกั ษณะที่แห้ ง
แต่ไม่แล้ งเหมือนกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่บางครัง้ เราจะเรี ยกว่า เป็ นเขตแห้ งแล้ ง เนื่องจาก
แห้ งทัง้ ในดินและแล้ งทัง้ ในอากาศ นอกจากนีล้ มกรรโชก หรื อพายุฟ้าคะนองรุ นแรงเป็ นลักษณะ
ภูมิอากาศท้ องถิ่นในเขตร้ อนชื น้ เช่น ประเทศไทย ลักษณะของพายุฟ้าคะนองเป็ นลักษณะของ
อากาศลอยตัว เป็ นการพัฒนาของหย่อมความดกอากาศต่าในท้ องถิ่น โดยพัฒ นาจากเมฆคิวมูลสั
เป็ นเมฆคิวมูโลนิม บัส และกลายเป็ นพายุฟ้ าคะนอง (Thunderstorm) มี ฟ้ าแลบ ฟ้ าร้ อง ฟ้ าผ่า
ลมกรรโชก ซึ่ง บางครั ง้ อาจเกิ ด ลูก เห็บ ตกด้ ว ยลักษณะภูมิ อากาศเช่น นี เ้ กิ ด ขึน้ ได้ ทัง้ ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ แต่เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือที่
เป็ นสันเขาและหุบเขา จะบีบบังคับทิศทางของลมพายุให้ ไหลลงหุบเขาอย่างรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นการหลุด
ออกมาจากบริเวณสันเขาที่ต้านทานลมไว้ เมื่อพัดผ่านลงมาสูท่ ี่ราบในแอ่งระหว่างภูเขาจึงเพิ่มความ
รุนแรงมากขึ ้น ดังนันจึ
้ งทาให้ ร้ ูสึกว่าพายุฟ้าคะนองทางภาคเหนือ มีความรุนแรงมากกว่าในภูมิภาค
อื่น ๆ ส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงปลายฤดูร้อนต้ นฤดูฝน
ฤดูร้อน ลักษณะภูมิอากาศปกติของภาคเหนือในช่วงฤดูร้อน ซึ่งลักษณะภูมิอากาศ
จะเหมือนกับภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย คือ มีท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆก้ อนลอยตัวสลับกันมาในช่วง
เช้ า และจะหนาแน่นในตอนบ่าย ซึ่ง ลักษณะดังกล่าวเป็ นลักษณะภูมิ อากาศในเขตร้ อน ในช่วง
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ฤดูฝน เมฆที่เคลื่อนตัวมาสัมผัสกับยอดเขาสูงทางภาคเหนือทาให้ แผ่นดินชุ่มและอากาศชื ้น โดยที่
เมฆจะไต่ระดับขึน้ ตามความสูงของภูเขา จึงทาให้ เกิดการกลั่นตัวเป็ นฝนตกตามบริ เวณหน้ าเขา
ด้ านรับลม แต่บางครัง้ การที่เมฆมาสัมผัสกับยอดเขา ก็จะทาให้ มีน ้าไหลจากจุดสัมผัสระหว่างเมฆ
กับใบไม้ ลงสู่พื ้นดิน และซึมซับลงสู่ห้วย ร่ องน ้า และแม่นา้ ตามลาดับ เพราะฉะนันความสั
้
มพันธ์
ระหว่างเมฆกับภูเ ขาสูง และป่ าไม้ ของภาคเหนื อ จึง เป็ นกลไกลส าคัญประกาศหนึ่ง ที่ ทาให้ เกิ ด
สายน ้าไหลลงสู่แอ่ง ที่ราบต่าง ๆ ในภาคเหนือ และไหลลงสู่พื ้นที่ราบภาคกลาง ส่วนฤดูหนาวใน
บริ เวณที่มีอากาศหนาวเย็น จะเห็นเมฆที่มีลกั ษณะเป็ นเส้ น เป็ นสาย หรื อเป็ นแผ่น ซึ่งเกิดจากการ
ถูกกดดันโดยอุณ หภูมิ ที่ต่ากว่า ความกดอากาศสูง จะดันเมฆไม่ให้ พ องตัว หรื อฟุ้งกระจาย จะ
สังเกตเห็นว่าหมอกจะติดอยู่กบั ผิวดิน และอยู่ในลักษณะค่อนข้ างคงที่ไม่เคลื่อนที่ไปไหน นัน่ แสดง
ให้ เห็นถึงความคงที่ (Stable) หรื อความแน่นของอากาศนัน่ เอง
ลัก ษณะภู มิ อ ากาศที่ ใ ช้ เป็ นตัว แทนของภาคเหนื อ บริ เ วณจัง หวัด เชี ย งใหม่ ที่ ศูน ย์
อุตนุ ิยมวิทยาภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2504-2533) มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยต่อปี
อยู่ระหว่าง 20.1 ํซ.-31.8 ํซ. และมีอณ
ุ หภูมิต่าสุดเฉลี่ย 3.8 ํซ. และสูงสุดเฉลี่ย 41.4 ํซ.
สาหรับในคาบ 10 ปี (พ.ศ. 2534-2550) อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี จะอยู่ระหว่าง 20.7 ํซ.-32.0 ํซ. และ
มีอณ
ุ หภูมิต่าสุดเฉลี่ย 3.8 ํซ. และสูงสุดเฉลี่ย 43.4 ํซ. เมื่อเปรี ยบเทียบลักษณะภูมิอากาศใน
คาบ 30 ปี กับ คาบ 10 ปี พบว่าอุณหภูมิมีแนวโน้ มที่สูงขึ ้นในรอบ 10 ปี (พ.ศ.2534-2550) ที่ผ่าน
มาและมีแนวโน้ มที่จะสูงเพิ่มขึ ้นอันเนื่องมากจากสภาวะโลกร้ อนที่กาลังเกิดขึน้ ในปั จจุบนั และยัง
ส่งผลทาให้ ปริมาณฝนที่ตกลงมาลดลงตามไปด้ วย (ตารางที่ 2.9)
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ตารางที่ 2.9 อุณหภูมิและปริ มาณน ้าฝนเฉลี่ยรายปี คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2504-2533) และคาบ 10 ปี
(พ.ศ. 2534-2550) ศูนย์อตุ นุ ิยมวิทยาภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ข้ อมูลอุตุนิยมวิทยา

คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2504-2533)

คาบ 10 ปี (พ.ศ. 2534-2550)

อุณหภูมิเฉลี่ย

25.40

25.7

อุณหภูมิสงู สุดเฉลี่ย

31.8

32.0

อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย

20.1

20.7

อุณหภูมิสงู สุด

41.4

42.4

อุณหภูมิต่าสุด

3.7

3.8

ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยต่อปี (มม.)

1183.5

1,150.7

จานวนวันที่ฝนตก (วัน)

117.5

114.4

ปริ มาณฝนสูงสุดต่อวัน(มม.)

166.5

144.4

อุณหภูมิ

ปริมาณฝน

ที่มา : Climatologically Data for the Period 1961-1990
ศูนย์อตุ นุ ิยมวิทยาภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พ.ศ. 2551

2.5 สภาพโครงสร้ างพืน้ ฐาน
2.5.1 การคมนาคม
การคมนาคมบนพื ้นที่สูงส่วนใหญ่ต้องติดต่อโดยทางถนน ประมาณร้ อยละ 88
ของหมู่บ้านมีการคมนาคมยากลาบาก ทาให้ หน่วยงานของรัฐเข้ าไปดาเนินงานบนพื ้นที่สูงได้ ไม่
ทัว่ ถึง (พิทยา, 2551)
2.5.2 แหล่ งนา้ เพื่อการอุปโภคและบริโภค
แหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคและบริ โภคของประชากรบนพื ้นที่สงู นันมี
้ หลายแหล่ง เช่น
แหล่ง น า้ ชลประทาน น า้ ฝน น า้ ซับ บ่อ /ห้ ว ย ประปาภูเ ขา และประปามาตรฐานหรื อ ค่อ นข้ า ง
มาตรฐานของรัฐ
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2.5.3 ไฟฟ้า
สภาพพื น้ ที่ สู ง ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ห่ า งไกลตัว เมื อ งและความเจริ ญ การเข้ าถึ ง ได้
ยากลาบาก การบริ การไฟฟ้ าจึงเป็ นเรื่ องยากและต้ องมี การลงทุนที่ สูง ส่วนใหญ่ ในปั จ จุบันใช้
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ นอกจากนี ้ได้ มีพฒ
ั นาพลังงานน ้ามาใช้ ในการผลิตไฟฟ้าบนพื ้นที่สงู
ซึ่งการใช้ พลังงานน ้าเป็ นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เป็ นการใช้ ประโยชน์จากการกักเก็บนา้ ใน
บริ เวณพื ้นที่ต้นน ้า เช่น ฝายทดน ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน ้าแม่ฮ่องสอน อ่างเก็บน ้าของโครงการ
ไฟฟ้าพลังน ้าแม่สะงา โครงการไฟฟ้าพลังน ้าห้ วยน ้าขุ่น จังหวัดเชียงราย เป็ นต้ น โดยเป็ นโครงการ
ไฟฟ้าพลังน ้าขนาดเล็ก ดาเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน ซึ่งก่อสร้ าง
ฝายทดน ้าหรื อเขื่อนขนาดเล็ก กันล
้ าน ้า และผันน ้าจากเขื่อนหรื อฝายดังกล่าวด้ วยระบบส่งน ้าไปยัง
โรงไฟฟ้า ซึง่ มีขนาดกาลังการผลิตเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดตังแต่
้ 200 กิโลวัตต์ขึ ้นไป ทาให้ ชมุ ชน
มีไฟฟ้าใช้ ภายในท้ องถิ่น สามารถทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากน ้ามันเชื ้อเพลิง นอกจากนี ้ยังได้ จดั ตัง้
โครงการไฟฟ้าพลังนา้ ระดับหมู่บ้านโดยดาเนินการในรู ปแบบความร่ วมมือกับราษฎร ปั จจุบนั มี
จานวนโครงการไฟฟ้าพลังน ้าระดับหมู่บ้านบนพื ้นที่สูงที่ยงั สามารถเดินเครื่ องผลิตพลังงานไฟฟ้า
เช่น โครงการบ้ านห้ วยหมากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีขนาดกาลังผลิต 20 กิโลวัตต์ และโครงการ
บ้ านสามหมื่นทุ่ง จังหวัดตาก มีกาลังผลิต 60 กิโลวัตต์ เป็ นต้ น จะเห็นได้ ว่าพลังงานไฟฟ้าจากน ้า
เป็ นพลังงานทดแทนที่สะอาดเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม อีกทัง้ ยังเป็ นการรักษาธรรมชาติ รักษาป่ า
เพราะหากไม่มีน ้าก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าเป็ นการใช้ พลังงานทดแทนอย่างถูกต้ อง
2.6 สภาพภูมิสังคม และเศรษฐกิจของพืน้ ที่สูง
2.6.1 ลักษณะการตัง้ ถิ่นฐานของชุมชนบนพืน้ ที่สูง
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 และพระราชบัญญัติลกั ษณะการ
ปกครองท้ องที่ พ.ศ. 2457 ได้ มีมติให้ แยกประเภทชุมชนบนพื ้นที่สงู ออกเป็ น 5 กลุม่ ใหญ่ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 เป็ นชุมชนที่มีการจัดตังหมู
้ บ่ ้ านอย่างถาวร มีประมาณร้ อยละ 30
กลุม่ ที่ 2 เป็ นกลุม่ ที่ตงในเขตที
ั้
่ยงั ไม่ได้ รับอนุญาตจากทางราชการ แต่มีศกั ยภาพที่
จะจัดตังเป็
้ นหมูบ่ ้ านถาวร ประมาณร้ อยละ 27
กลุ่มที่ 3 เป็ นชุมชนที่จดั ตังขึ
้ น้ เป็ นพิเศษตามนโยบายของทางราชการโดยได้ รับ
อนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 มี
ประมาณร้ อยละ 31
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กลุ่มที่ 4 เป็ นชุมชนที่จดั ตังขึ
้ น้ เป็ นพิเศษตามนโยบายของทางราชการโดยได้ รับ
ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติ ฯข้ างต้ น มีประมาณร้ อยละ 3-4
กลุม่ ที่ 5 กลุม่ ที่ยงั ไมได้ จาแนกชุมชน มีประมาณร้ อยละ 9
พ.ศ. 2551 จากการสารวจโดยสถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สูง จานวนชุมชนบน
พื ้นที่สูงในเขตอุทยานแห่งชาติฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตป่ าอนุรักษ์ อื่นๆ ซึ่งเป็ นเขตที่มีการ
ประกาศเพิ่มเติมตามมติ ครม. จาแนกตามลุ่มนา้ พบว่าชุมชนบนพืน้ ที่สูงที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ ฯ ในลุ่มน ้าปิ ง มากที่สดุ ร้ อยละ 7.66 เช่น อุทยานแห่งชาติห้วยน ้าดัง อุทยานแห่งชาติอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติแม่โถ อุทยานแห่งชาติขนุ ขาน และอุทยานแห่งชาติสเุ ทพ-ปุย เป็ นต้ น
รองลงมา ลุ่มน ้าสาละวิน ร้ อยละ 1.99 เช่น อุทยานแห่งชาติสาละวิน อุทยาน
แห่งชาติน ้าตกแม่สรุ ิ นทร์ และลุ่มน ้ากก ร้ อยละ 1.03 เช่น อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และอุทยาน
แห่งชาติขนุ แจ เป็ นต้ น
สาหรับเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ชุมชนพืน้ ที่สูงในลุ่มนา้ ปิ งมากที่สุดเช่นเดียวกัน
ร้ อยละ 2.04 เช่น เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเชียงดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ ส่วนใหญ่
ชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่เขตป่ าอนุรักษ์ อื่นๆ เป็ นชุมชนในลุ่มน ้าสาละวิน ร้ อยละ 20.99 เช่น ป่ าแม่ยวมฝั่ งซ้ าย
ป่ าแม่ปายฝั่ งขวา ป่ าท่าสองยาง เป็ นต้ น (ตารางที่ 2.10)
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ตารางที่ 2.10 จานวนชุมชนบนพื ้นที่สงู ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ฯ และเขตป่ า
อนุรักษ์อื่นๆ จาแนกตามลุม่ น ้า
ลุ่มน ้า

จานวนกลุ่ม
บ้ านทังหมด
้

เขตอุทยานแห่งชาติฯ
จานวน
ร้ อยละ
ชุมชน
N=3,774
289
7.66

เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ฯ
จานวน
ร้ อยละ
ชุมชน
N=3,774
77
2.04

เขตป่ าอนุรักษ์อื่นๆ
จานวน
ร้ อยละ
ชุมชน
N=3,774
636
16.85

ลุ่มน ้าปิ ง

1,231

ลุ่มน ้าน่าน

314

23

0.61

8

0.21

212

5.62

ลุ่มน ้ายม

121

6

0.16

6

0.16

82

2.17

ลุ่มน ้าวัง

46

14

0.37

-

22

0.58

ลุ่มน ้ากก

380

39

1.03

-

304

8.06

ลุ่มน ้าโขง

273

8

0.21

-

189

5.01

ลุ่มน ้าชายฝั่ งทะเล
ประจวบคีรีขนั ธ์

20

7

0.19

-

8

0.21

ลุ่มน ้าชายฝั่ งทะเล
ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก

3

-

0.08

3

0.08

ลุ่มน ้าท่าจีน

25

-

-

21

0.56

ลุ่มน ้าป่ าสัก

34

1

0.03

-

27

0.72

ลุ่มน ้าเพชรบุรี

28

7

0.19

-

13

0.34

ลุ่มน ้าแม่กลอง

297

38

1.01

1.30

121

3.21

ลุ่มน ้าสะแกกรัง

2

ลุ่มน ้าสาละวิน

1,000

75

1.99

59

1.56

792

20.99

รวมทังหมด
้

3,774

507

13.43

202

5.35

2,430

64.39

3

49

-

-

-
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พ.ศ. 2551 จากการสารวจโดยสถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สูง จานวนชุมชนบนพื ้นที่สูง
ในเขตอุทยานแห่งชาติฯและเขตอื่นๆ จาแนกตามชัน้ คุณภาพลุ่มนา้ ส่วนใหญ่ มีชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่ชนั ้
คุณภาพลุม่ น ้าที่ 1 อยูใ่ นเขตป่ าอนุรักษ์ อื่นๆ มากที่สดุ ร้ อยละ 21.57 เช่น ป่ าแม่ยม ป่ าท่าสองยาง
ป่ าน ้าแม่คา ป่ าน ้าแม่สลองและป่ าน ้าแม่จนั ฝั่ งซ้ าย เป็ นต้ น รองลงมาเป็ นเขตอุทยานแห่งชาติ ฯ
ร้ อยละ 5.67 และเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ฯ ร้ อยละ 1.85 ตามลาดับ (ตารางที่ 2.11)
เขตอุทยานแห่งชาติ ฯ ส่วนใหญ่ มีชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่ชนคุ
ั ้ ณภาพลุ่มน ้าที่ 1เอ ร้ อยละ 5.67
เช่น อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติแจ้ ซ้อน และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็ นต้ น
รองลงมา ได้ แก่ ชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้าที่ 2 ร้ อยละ 3.87 และชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้าที่ 3 ร้ อยละ 1.93 เป็ นต้ น
เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ฯ ส่วนใหญ่ มีชมุ ชนที่ตงอยู
ั ้ ่ชนคุ
ั ้ ณภาพลุ่มน ้าที่ 1เอ ร้ อยละ 1.85
เช่น เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าดอยผาเมือง เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าดอยผา เป็ นต้ น รองลงมา ได้ แก่ ชัน้
คุณภาพลุม่ น ้าที่ 2 ร้ อยละ 1.54 และชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้าที่ 3 ร้ อยละ 1.01 เป็ นต้ น
เขตป่ าอนุรักษ์ อื่นๆ ซึ่งเป็ นเขตที่มีการประกาศเพิ่มเติมตามมติ ครม. ส่วนใหญ่ มีชมุ ชนที่
ตังอยู
้ ช่ นคุ
ั ้ ณภาพลุ่มน ้าที่ 1 เอ ร้ อยละ 21.57 รองลงมา ได้ แก่ ชันคุ
้ ณภาพลุ่มน ้าที่ 2 ร้ อยละ 14.65
และชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้าที่ 3 ร้ อยละ 12.29 เป็ นต้ น
ตารางที่ 2.11 จานวนชุมชนบนพื ้นที่สงู ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ฯและเขต
ป่ าอนุรักษ์อื่นๆ จาแนกตามชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้า
ชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้า

เขตอุทยานแห่งชาติฯ
จานวน
ร้ อยละ
ชุมชน

เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ฯ
จานวน
ร้ อยละ
ชุมชน

เขตป่ าอนุรักษ์ อื่นๆ
จานวน
ร้ อยละ
ชุมชน

ชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้าที่ 1A

214

5.67

70

1.85

814

21.57

ชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้าที่ 1B

28

0.74

9

0.24

198

5.25

ชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้าที่ 2

146

3.87

58

1.54

553

14.65

ชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้าที่ 3

73

1.93

38

1.01

464

12.29

ชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้าที่ 4

34

0.90

25

0.66

329

8.72

ชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้าที่ 5

12

0.32

2

0.05

72

1.91

507

13.43

202

5.35

2,430

64.39

รวมทังหมด
้
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สรุ ปการตังชุ
้ มชนส่วนใหญ่ชนั ้ คุณภาพลุ่มนา้ ที่ 1 เอ ชัน้ คุณภาพลุ่ม นา้ ที่ 2 และชัน้
คุณภาพลุ่มน ้าที่ 3 ทังในเขตป่
้
าอนุรักษ์ อื่นๆ ซึ่งเป็ นเขตที่มีการประกาศเพิ่มเติมตามมติ ครม. เขต
อุทยานแห่งชาติ ฯ และเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื ้นที่ล่มุ น ้าปิ งและลุ่มน ้าสาละวิน
จากสภาพข้ อเท็จจริงในปั จจุบนั มีการบุกรุกป่ าต้ นน ้า(ชันคุ
้ ณภาพลุ่มน ้าที่ 1 เอ) เพื่อทาการเกษตร มี
การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติอ ย่า งไม่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก่ อ ให้ ก ารเสื่ อ มโทรมของพื น้ ที่ ลุ่ม น า้ และมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมรวมทังพื
้ ้นที่ราบ ซึง่ จาเป็ นต้ องมีการวางแผนเพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหาที่
อาจทวี ค วามรุ น แรงยิ่ง ขึน้ โดยพื น้ ที่ ลุ่ม น า้ ชัน้ ที่ 2 ของภาคเหนื อเป็ นแหล่ง ต้ นนา้ ล าธารที่ ถูก
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสภาพป่ าเสื่อมโทรมจากกิจกรรมของมนุษย์ ส่วนพื ้นที่ล่มุ น ้าชัน้ 3 มีการใช้
พื ้นที่ด้านการเกษตรอย่างเข้ มข้ น
ดังนันในการศึ
้
กษาการจัดยุทธศาสตร์ บนพื ้นที่สงู ครัง้ นี ้ จึงมีการทบทวนและวิ เคราะห์ถึง
ปั ญหาของแต่ละลุ่มน ้า ได้ นาเสนอในส่วนสภาพปั ญหาของพื ้นที่สูง ในหัวข้ อ 2.11 และกิจกรรมที่
ดาเนินในแต่ละพืน้ ที่ล่มุ นา้ ทัง้ จากของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ในบทที่ 6 หัวข้ อ 6.3 เพื่อ
พิจารณาประเด็นความสอดคล้ องกับบริ บทของพื ้นที่ ผลกระทบจากการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางที่จะกาหนดไว้ ในการจัดทายุทธศาสตร์ ตอ่ ไป
2.6.2 ภาพรวมของโครงสร้ างประชากร
จากข้ อมูลกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ ปี พ.ศ. 2545 พื ้นที่สงู ของประเทศไทยมี 20 จังหวัดของประเทศไทย มีหมู่บ้านบน
พื ้นที่สงู 3,881 กลุม่ บ้ าน 252,588 หลังคาเรื อน มีจานวนประชากร 1,203,149 คน จาแนกเป็ นชาย
60,047 คน หญิง 599,102 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 ของจานวนประชากรของประเทศไทย (60 ล้ านคน)
ลักษณะการกระจายตัวของชาวเขา 10 กลุ่มชาติพนั ธุ์ ได้ แก่ กระเหรี่ ยง ม้ ง เมี่ยน อาข่า ลาหลู่ ลีซู
ลัวะ ถิ่น ขมุ และมลาบรี
จากการสารวจโครงการพัฒนาฐานข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่สูง 20
จังหวัด ปี พ.ศ.2551- 2552 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูง (องค์การมหาชน) โดยใช้ กรอบ
ประชากร จากฐานข้ อมูลจานวนหมู่บ้านและประชากรในพื น้ ที่สูงของกรมประชาสงเคราะห์ปี พ.ศ.
2545 พบว่า มีหมู่บ้านบนพื ้นที่สูง 20 จังหวัดของประเทศไทยทังหมด
้
3,774 กลุ่มบ้ าน 207,138
หลังคาเรื อน มีจานวนประชากร 878.177 คน จาแนกเป็ นชาย 446,169 คน หญิ ง 432,008 คน
ชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง กระจายตัว อยู่ใ นพื น้ ที่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ มากที่ สุด 1,309 กลุ่ม บ้ า น 56,380
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ครัวเรื อน 236,708 คน รองลงมาเป็ นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 531 ครัวเรื อน 24,447 ครัวเรื อน 103,678
คน และจังหวัดตาก 487 ครัวเรื อน 19,848 ครัวเรื อน 91,016 คน (ตารางที่ 2.12)
ปี พ.ศ. 2551/2552 โครงสร้ างของประชากรบนพืน้ ที่สูง ส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่มีอายุ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 15 ปี ซึ่งถือว่ายังเป็ นวัยเด็ก จานวน 272,689 คน (ร้ อยละ 29) และประชากรที่
มีชว่ งอายุระหว่าง 16 – 30 ปี จานวน 266,090 คน (ร้ อยละ 29) มีสดั ส่วนมากกว่าประชากรที่มีช่วง
อายุ ระหว่าง 31 – 45 ปี จานวน 201,736 คน (ร้ อยละ 22) และช่วงอายุระหว่าง 46 – 60 ปี จานวน
125,372 คน (ร้ อยละ 13)หรื อเป็ น ผู้ที่อยู่ในวัยทางาน อายุระหว่าง 25 – 59 ปี ตามลาดับ และมี
ประชากรเพียงส่วนน้ อยที่เป็ นผู้สงู อายุหรื อ วัยชรา อายุ 60 ปี ขึ ้นไป จานวน 64,079 คน (ร้ อยละ7)
ปี พ.ศ. 2538 จากการสารวจประชากรบนพื น้ ที่สูงของกรมประชาสงเคราะห์
พบว่ามีประชากรบนพื ้นที่สงู ทังสิ
้ ้น 853,274 คน โดยแยกเป็ นชาวเขา 745,910 คน (ร้ อยละ 87.42)
คนไทยพื ้นราบ 67,191 คน (ร้ อยละ 7.87) และกลุ่มชนอื่น ๆ 40,173 คน (ร้ อยละ 4.71) และในปี
พ.ศ.2545 มีประชากรชาวไทยภูเขาเพิ่มมากขึ ้นเป็ น 1,203,149 คน (กองพัฒนาการเกษตรพื ้นที่
เฉพาะ, 2551)โดยมีอตั ราเพิ่มประชากรชาวเขาร้ อยละ 2.9 ซึ่งนับว่าเป็ นอัตราการเพิ่มประชากรใน
เกณฑ์สูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราการเพิ่มประชากรทังประเทศเฉลี
้
่ยร้ อยละ 1.2 ในช่วงครึ่ งแผนฯ
พัฒนา ฉบับที่ 7 (กองสงเคราะห์ชาวเขา, 2538)
จากผลการสารวจโครงสร้ างประชากรชาวพื ้นที่สงู 6 เผ่าหลักคือ เผ่ากะเหรี่ ยง ม้ ง
มูเซอ เย้ าลีซอ และอีก้อ ในปี พ.ศ. 2539 ของศูนย์พฒ
ั นาอนามัยพื ้นที่สงู ก็พบว่าประชากรบนพื ้นที่สูง
ยังคงมีอตั ราเพิ่มประชากรเท่ากับ 2.23 ซึ่งนับว่ายังสูงอยู่มากเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ประชากรพื ้นราบ
เนื่องจากการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ และการอพยพของชาวเขาภายนอกและภายในประเทศ
ได้ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อลักษณะการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ (กรมอนามัย, 2551) ซึ่งสอดคล้ อง
กับการสารวจประชากรบนพื ้นที่สงู ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) พบว่า ประชากรบนพื ้นที่สงู ใน
15 จังหวัด ได้ แก่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี กาแพงเพชร ตากน่าน
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลาปาง สุโขทัย อุทยั ธานี และเลย มีอตั ราการเกิดสูงกว่าอัตราการตาย
โดยมีอตั ราการเกิดต่อประชากร 100 คนมากกว่าอัตราการตาย ในทุกจังหวัด ยกเว้ นจังหวัดเลยที่มี
อัตราการตายมากกว่าอัตราการเกิด โดยจังหวัดที่มีอตั ราการเกิดมากที่สดุ คือ ตาก น่าน กาญจนบุรี
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก แพร่ ราชบุรี ลาปาง กาแพงเพชร อุทยั ธานี ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี สุโขทัย
สุพรรณบุรีและเลย ตามลาดับ ส่วนจังหวัดที่มีอตั ราการตายจากเรี ยงมากไปหาน้ อย คือ ตาก น่าน
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กาญจนบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ แพร่ เพชรบูรณ์ ลาปาง อุทยั ธานี พิษณุโลก และราชบุรี สุโขทัย เพชรบุรี
ตามลาดับ
ปั ญ หาการเพิ่ม ขึน้ ของประชากรบนพืน้ ที่ สูง สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ คาด
ประมาณการเพิ่มประชากรบนพื ้นที่สงู เมื่อปี พ.ศ. 2540 ว่ามีอตั ราร้ อยละ 2.9 คาดว่าอัตราการเกิด
ของประชากรบนพื ้นที่สงู ยังคงอยู่ในระดับที่สงู อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีหน่วยงานราชการใดเก็บข้ อมูล
ประชากรอย่างชัดเจน ซึง่ อัตราการเพิ่มขึ ้นของประชากรบนพื ้นที่สงู อย่างรวดเร็วและไม่มีการควบคุม
อย่างเป็ นระบบนี ้ จะส่งผลกระทบต่อการขยายพื ้นที่ทากินและที่อยู่อาศัยในอนาคต ทังจะก่
้ อให้ เกิด
ปั ญหาความขัดแย้ งในการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ของประชากรบนพื ้นที่สงู ได้
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ตารางที่ 2.12 จานวนประชากรบนพื ้นที่สงู 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ.2545 และปี 2551/2552
ปี 2545

ปี 2551/2552

จานวนประชากร

จังหวัด
ครัวเรือน

ร้ อยละ

1. กาญจนบุรี

20,076

2. ประจวบคีรีขนั ธ์

จานวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

ร้ อยละ

ครัวเรือน

ร้ อยละ

ชาย

หญิง

รวม

ร้ อยละ

7.95

43,155

41,778

84,933

7.06

15,764

7.61

29,177

27,717

56,894

6.48

1,717

0.68

3,944

3,837

7,781

0.65

2,830

1.37

4384

4223

8,607

0.98

3. เพชรบุรี

2,380

0.94

4,791

4,760

9,551

0.79

2,497

1.21

4246

3997

8,243

0.94

4. ราชบุรี

6,174

2.44

12,225

12,362

24,587

2.04

3,021

1.46

5627

5540

11,167

1.27

5. สุพรรณบุรี

931

0.37

1,948

1,774

3,722

0.31

1,298

0.63

2452

2327

4,779

0.54

6. กาแพงเพชร

1,844

0.73

4,282

4,312

8,594

0.71

1,601

0.77

3923

3864

7,787

0.89

7. เชียงราย

42,097

16.67

109,609

111,587

221,196

18.38

27,285

13.17

63,124

62,872

125,996

14.35

8. เชียงใหม่

69,718

27.60

161,930

160,779

322,709

26.82

56,380

27.22

119,546

117,162

236,708

26.95

9. ตาก

26,244

10.39

72,651

72,428

145,079

12.06

19,848

9.58

46458

44558

91,016

10.36

10. น่าน

19,673

7.79

45,625

45,162

90,787

7.55

17,061

8.24

40472

38300

78,772

8.97

11. พิษณุโลก

6,782

2.69

14,476

14,195

28,671

2.38

5,906

2.85

12060

11890

23,950

2.73

12. เพชรบูรณ์

4,611

1.83

12,252

12,686

24,938

2.07

4,987

2.41

12384

12091

24,475

2.79

13. แพร่

4,826

1.91

9,704

9,173

18,877

1.57

5,088

2.46

9644

8858

18,502

2.11

14. แม่ฮ่องสอน

26,520

10.50

64,418

63,085

127,503

10.60

24,447

11.80

52,899

50,779

103,678

11.81

15. ลาปาง

3,769

1.49

8,406

8,268

16,674

1.39

4,437

2.14

9299

8815

18,114

2.06

16. ลาพูน

7,354

2.91

15,034

14,090

29,124

2.42

7,620

3.68

14,923

14,232

29,155

3.32

17. สุโขทัย

1,143

0.45

3,105

2,920

6,025

0.50

1,138

0.55

2276

2144

4,420

0.50

18. อุทยั ธานี

2,087

0.83

4,622

4,314

8,936

0.74

1,792

0.87

3541

3360

6,901

0.79

19. พะเยา

4,351

1.72

11,157

10,768

21,925

1.82

3,821

1.84

8,988

8,549

17,537

2.00

20. เลย

291

0.12

713

824

1,537

0.13

317

0.15

746

730

1,476

0.17

604,047

599,102

1,203,149

100.00

207,138

100.00

446,169

432,008

878,177

100.00

รวมทัง้ หมด

252,588

100
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แผนภาพที่ 2.6 แสดงจานวนครัวเรื อนบนพื ้นที่สงู 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ.2545 และปี 2551/2552
ที่มา : 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัง่ คงของมนุษย์ ,2545
2. สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน) , 2552

แผนภาพที่ 2.7 แสดงจานวนประชากรบนพื ้นที่สงู 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ.2545 และปี 2551/2552
ที่มา : 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัง่ คงของมนุษย์ ,2545
2. สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน) , 2552
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จากการเปรี ยบเทียบชุมชนบนพื ้นที่สงู ระหว่างปี พ.ศ.2545 กับปี พ.ศ.2551/2552 พบว่า
ปี 2551/2552 มี กลุ่ม บ้ า นลดลงจากปี 2545 120 กลุ่ม บ้ านคิด เป็ นร้ อยละ 3 มี ค รั ว เรื อ นลดลง
45,450 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ 18 ประชากรลดลง 324,972 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27 โดยมี 10
จังหวัดที่มีจานวนกลุ่มบ้ านลดลง เรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย ได้ แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน
กาญจนบุรี ลาปาง อุทยั ธานี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ สุโขทัย และเชียงใหม่ ตามลาดับ และมี 9
จังหวัดที่มีจานวนกลุม่ บ้ านเพิ่มขึ ้น เรี ยงลาดับจากมากไปน้ อย ได้ แก่ ตาก ลาพูน ราชบุรี สุพรรณบุรี
พะเยา ประจวบคีรีขนั ธ์ กาแพงเพชร พิษณุโลก และแพร่
ส่วนจังหวัดเลยเป็ นจังหวัดที่ไม่การเปลี่ยนแปลงจานวนกลุ่มบ้ าน มีจานวนกลุ่มบ้ านเท่า
เดิม คือ บ้ านตูบค้ อ และบ้ านหมันข้ าว ตาบลกกสะทอน อาเภอด้ านซ้ าย
เมื่อทาการจาแนกเปรี ยบเทียบที่ตงของชุ
ั้
มชนบนพื ้นที่สงู 20 จังหวัดแยกตามระดับความ
สูงตังแต่
้ 500 เมตรขึ ้นไปในปี พ.ศ.2545 มีชุมชนบนพื ้นที่สูงที่อยู่สูงเกิน 500 เมตร จานวน 2,715
กลุม่ บ้ านจานวน 138,395 ครัวเรื อน ในปี พ.ศ.2551/2552 มี 2,537 กลุม่ บ้ าน

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

2 - 43

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ตารางที่ 2.13 เปรี ยบเทียบจานวนประชากร กลุม่ บ้ าน ครัวเรื อน ระหว่างปี 2545 กับ ปี 2551/2552
ปี 2545

ปี 2551/2552

จังหวัด

ครัว

จานวนกลุ่มบ้ าน

จานวนครัวเรือน

ประชากรรวม

ประชากร

Rate
(+/-)

%
(+/-)

Rate

%
(+/-)

Rate

%
(+/-)

กลุ่มบ้ าน

ครัวเรือน

ประชากร

กลุ่ม
บ้ าน

เรือน

1. กาญจนบุรี

177

20,076

84,933

164

15,764

56,894

-13

-7

-4312

-21

-28039

-33

2. ประจวบคีรีขนั ธ์

17

1,717

7,781

18

2,830

8,607

1

6

1113

65

826

11

3. เพชรบุรี

35

2,380

9,551

28

2,497

8,243

-7

-20

117

5

-1308

-14

4. ราชบุรี

60

6,174

24,587

65

3,021

11,167

5

8

-3153

-51

-13420

-55

5. สุพรรณบุรี

11

931

3,722

15

1,298

4,779

4

36

367

39

1057

28

6. กาแพงเพชร

33

1,844

8,594

34

1,601

7,787

1

3

-243

-13

-807

-9

7. เชียงราย

506

42,097

221,196

476

27,285

125,996

-30

-6

-14812

-35

-95200

-43

8. เชียงใหม่

1,310

69,718

322,709

1,309

56,380

236,708

-1

0

-13338

-19

-86001

-27

9. ตาก

480

26,244

145,079

487

19,848

91,016

7

1

-6396

-24

-54063

-37

10. น่าน

256

19,673

90,787

227

17,061

78,772

-29

-11

-2612

-13

-12015

-13

11. พิษณุโลก

60

6,782

28,671

61

5,906

23,950

1

2

-876

-13

-4721

-16

12. เพชรบูรณ์

66

4,611

24,938

61

4,987

24,475

-5

-8

376

8

-463

-2

13. แพร่

46

4,826

18,877

47

5,088

18,502

1

2

262

5

-375

-2

14. แม่ฮ่องสอน

572

26,520

127,503

531

24,447

103,678

-41

-7

-2073

-8

-23825

-19

15. ลาปาง

80

3,769

16,674

67

4,437

18,114

-13

-16

668

18

1440

9

16. ลาพูน

64

7,354

29,124

71

7,620

29,155

7

11

266

4

31

0

17. สุโขทัย

18

1,143

6,025

16

1,138

4,420

-2

-11

-5

0

-1,605

-27

18. อุทยั ธานี

36

2,087

8,936

28

1,792

6,901

-8

-22

-295

-14

-2,035

-23

19. พะเยา

52

4,351

21,925

54

3,821

17,537

2

4

-530

-12

-4,388

-20

20. เลย

2

291

1,537

2

317

1,476

0

0

26

9

-61

-4

3,881

252,588

1,203,149

3,761

207,138

878,177

-120

-3

-45450

-18

324,972

-27

รวมทัง้ หมด

(+/-)

(+/-)

ที่มา : 1. ทาเนียบชุมชนบนพื ้นที่สงู 20 จังหวัด ในประเทศไทย พ.ศ. 2545 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัง่ คงของมนุษย์
2. โครงการพัฒนาฐานข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่สงู 20 จังหวัด ปี 2551/2552 สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

2 - 44

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ภาพที่ 2.8 เปรี ยบเทียบจานวนประชากร กลุม่ บ้ าน ครัวเรื อน ระหว่างปี 2545 กับ ปี 2551/2552
ที่มา : 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัง่ คงของมนุษย์ ,2545
2. สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน) , 2552

2.6.3 โครงสร้ างประชากรจาแนกตามชาติพันธุ์
ปี พ.ศ.2545 พืน้ ที่สูงของประเทศไทย 20 จังหวัด มีลกั ษณะการกระจายตัวของ
ชาวเขา 10 กลุ่มชาติพนั ธุ์ได้ แก่กระเหรี่ ยง ม้ ง เมี่ยน อาข่า ลาหลู่ ลีซู ลัวะ ถิ่น ขมุ มลาบรี ประชากร
923,257 คน 164,637 ครัวเรื อน ลักษณะการกระจายตัวของชนกลุ่มน้ อยแยกเป็ น 11 กลุ่มชาติพนั ธุ์
ได้ แก่ ปะหล่อง ตองสู้ ไทยลื ้อ จีนฮ่อ ไทยใหญ่ เขมร จีน พม่า มอญ ลาว และอื่นๆ ประชากร 67,172
คน 11,802 หลังคาเรื อนที่เหลือเป็ นชาวไทยพื ้นราบที่อยู่บนพื ้นที่สงู ประชากร 212,720 คน 50,257
หลังคาเรื อน
ปี พ.ศ.2551- 2552 ชุมชนบนพืน้ ที่สูงมีลักษณะการกระจายตัวของชาวเขา 10
กลุ่มชาติพนั ธุ์เรี ยงลาดับจากจานวนประชากรมากไปน้ อย ได้ แก่ กระเหรี่ ยง (ร้ อยละ 39.14) คนท้ องถิ่น
(ร้ อยละ 18.42) ม้ ง (ร้ อยละ 12.68 ) มูเซอ (ร้ อยละ 7.30) ลัวะ (ร้ อยละ 5.23) อาข่า (ร้ อยละ 4.80)
และชนเผ่าอื่นๆ รายละเอียดตารางที่ 2.15

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

2 - 45

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ตารางที่ 2.14 จานวนประชากรบนพื ้นที่สงู 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ.2545 แยกตามกลุม่ ชาติพนั ธุ์
จานวน
กลุ่มชาติพันธุ์

กลุ่ม
บ้ าน

ครัวเรือน

ประชากร
ชาย

หญิง

เด็กชาย

เด็กหญิง

รวม

1

กะเหรี่ ยง

1,912

95,088

151,186 147,168 70,193

69,584

438,131

2

ม้ ง (แม้ ว)

253

24,551

45,382

45,703

31,578

31,292

153,955

3

เมี่ยน (เย้ า)

178

8,022

15,260

15,442

7,609

7,260

45,571

4

อาข่า (อีก้อ)

271

12,909

20,948

21,876

12,756

13,073

68,653

5

ลาหู่ (มูเซอ)

385

20,347

32,059

32,094

19,430

19,293

102,876

6

ลีซู (ลีซอ)

155

7,338

12,345

12,505

6,737

6,712

38,299

7

ลัวะ

69

5,098

7,454

7,553

3,536

3,717

22,260

8

ถิ่น

159

10,474

15,512

14,941

6,084

6,120

42,657

9

ขมุ

38

2,523

3,991

3,873

1,366

1,343

10,573

2

63

76

68

71

67

282

3,422

186,413

304,213 301,223 159,360 158,461 923,257

ชนกลุม่ น้ อย

210

13,230

23,616

23,774

9,530

10,252

67,172

ไทยพื ้นราบ

847

52,945

80,405

78,815

26,923

26,577

212,720

รวมทังหมด
้

4,479

252,588

408,234 403,812 195,813 195,290 1,203,149

10 มลาบรี (ตองเหลือง)
รวมชาวเขา

หมายเหตุ : 1 กลุม่ บ้ านมีมากกว่า 1 กลุม่ ชาติพนั ธุ์
ที่มา : ทาเนียบชุมชนบนพื ้นที่สงู 20 จังหวัด ในประเทศไทย พ.ศ. 2545 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ พัฒนาสังคมและ
ความมัง่ คงของมนุษย์

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

2 - 46

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ตารางที่ 2.15 จานวนประชากรบนพื ้นที่สงู 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ.2551/2552 แยกตามกลุม่ ชาติพนั ธุ์

กลุ่มชาติพันธุ์

จานวน (คน)

ร้ อยละ

กะเหรี่ ยง

343,752

39.14

ม้ ง

111,357

12.68

มูเซอ

64,150

7.30

จีนฮ่อ

11526

1.31

ไทยใหญ่

15,997

1.82

คนท้ องถิ่น

161,717

18.42

เย้ า

27,380

3.12

ลัวะ

45,914

5.23

ลีซอ

22,723

2.59

ไทยลื ้อ

5,311

0.60

อาข่า

42,128

4.80

คะฉิ่น

69

0.01

ปะหล่อง

1,227

0.14

มอญ

4,579

0.52

อื่นๆ

20,347

2.32

รวม

878,177

100.00

หมายเหตุ อื่นๆ เช่น เขมร จีน พม่า เยอรมัน ฯลฯ
ที่มา : สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู , 2552

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

2 - 47

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ภาพที่ 2.9 แสดงจานวนประชากรบนพื ้นที่สงู 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2551/2552 แยกตามกลุม่ ชาติพนั ธุ์

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

2 - 48

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ภาพที่ 2.10 การกระจายตัวของชุมชนบนพื ้นที่สงู จาแนกกลุ่มชาติพนั ธุ์ ในเขต 20 จังหวัดประเทศไทยปี พ.ศ. 2545
ที่มา : สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู , 2552

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

2.6.4 สภาวะการได้ รับสิทธิสัญชาติไทย
เมื่อพิจารณาสถานภาพของประชากรบนพื ้นที่สงู จะเห็นได้ ว่ามีผ้ ไู ด้ รับสัญชาติไทย
ถึงร้ อยละ 93.11 โดยแบ่งเป็ นผู้มีบตั รประชาชนมากที่สุด ร้ อยละ 67.01 ผู้ถือบัตรอื่นๆ ที่ออกโดย
กรมการปกครอง ร้ อยละ 8.92 ผู้ถือบัตรสีฟ้า ที่แสดงสถานะเป็ นบุคคลพื ้นที่สงู ร้ อยละ 2.78 ผู้ถือ
บัตรสีเขียวขอบแดงแสดงสถานะเป็ นบุคคลต่างด้ าวหนีเข้ าเมือง ร้ อยละ 1.87 และ ผู้ถือบัตรสีเขียว
แสดงสถานะเป็ นบุคคลต่างด้ าว ร้ อยละ 0.81 ตามลาดับ และไม่มีสญ
ั ชาติ ร้ อยละ 6.89
2.6.5 การเคลื่อนย้ ายของประชากรบนพืน้ ที่สูง
สาหรับการเคลื่อนย้ ายแรงงานของชุมชนบนพื ้นที่สงู ร้ อยละ 96.21 ไม่มีการอพยพ
เคลื่อนย้ าย มีเพียงร้ อยละ 2.42 เป็ นการอพยพเคลื่อนย้ ายในระดับจังหวัดและร้ อยละ 1.34 อพยพ
เคลื่อนย้ ายมากจากประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น พม่า และลาว โดยมีแรงงานเกษตรเคลื่อนย้ ายไปสู่
ภาคอุตสาหกรรม การค้ า และบริ การ ในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2546 สัดส่วนแรงงานในภาคเกษตร
สูงกว่าแรงงานนอกภาคเกษตร แต่หลังจากปี พ.ศ. 2547 มีสดั ส่วนที่ใกล้ เคียงกัน และมีแนวโน้ มที่
แรงงานในภาคเกษตรลดลงเป็ นลาดับเนื่องจากการย้ ายเข้ าสู่ภาคนอกเกษตรโดยเฉพาะสาขาการ
ผลิต ปี พ.ศ.2549 ภาคเหนือมีแรงงานเปลี่ยนไปทางานในภาคอุตสาหกรรม การค้ า บริ การ
โรงแรม/ภัตตาคาร และก่อสร้ าง เพิ่มขึ ้น และพบว่ามีแรงงานต่างด้ าวอพยพเข้ ามาทางานอย่างผิด
กฎหมายยังมีอยู่ตอ่ เนื่อง ในปี พ.ศ.2548 มีแรงงานต่างด้ าวขึ ้นทะเบียน 261,997 คน ร้ อยละ 96.3
เป็ นแรงงานพม่า จัง หวัดที่ มีแรงงานต่างด้ าวขึน้ ทะเบียนสูง ได้ แก่ ตาก เชียงใหม่ และเชี ยงราย
อย่างไรก็ตามคาดว่า ยังมีแรงงานต่างด้ าวลักลอบเข้ ามาทางานอย่างผิดกฎหมายอีกเป็ นจานวน
มาก ซึ่ง ส่ง ผลกระทบด้ านลบต่อปั ญ หาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ ามนุษย์ และการกลับมา
ระบาดใหม่ของโรคดังเดิ
้ ม อาทิ โรคเท้ าช้ าง วัณโรค เป็ นต้ น
จากการศึกษาของอารี วิบลู ย์พงศ์และคณะ (2552) พบว่า การเคลื่อนย้ ายเยาวชน
บนที่ สูง เข้ า สู่เ มื อ งมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึน้ อย่า งรวดเร็ ว เนื่ อ งจากความไม่เ สมอภาคของการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมบนที่สงู การเคลื่อนย้ ายเยาวชนบนพื ้นที่สงู สู่เมืองมีผลกระทบทังต่
้ อตัวเยาวชน
ครอบครัว และชุมชนที่เกี่ยวข้ องทังด้
้ านบวกและด้ านลบ ซึ่งการเคลื่อนย้ ายของเยาวชนในทุกพื ้นที่
ตัวอย่างมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกหมูบ่ ้ าน จากปี พ.ศ.2547 จานวน 169 ครัวเรื อนเพิ่มขึ ้นเท่าตัวเป็ น 342
ครัวเรื อนในปี พ.ศ. 2552 โดยมีแนวโน้ มของการเคลื่ อนย้ ายเพื่อการศึกษามากขึ ้น คือ สัดส่วนการ
เคลื่อนย้ ายเพื่อมาทางานต่อการเคลื่อนย้ ายเพื่อศึกษาเล่าเรี ยนในปี พ.ศ.2547 คิดเป็ น 61.67:
38.33 และในปี พ.ศ.2552 คิดเป็ นสัดส่วน 54.16 : 45.84 การเคลื่อนย้ ายเยาวชนบนพื ้นที่สงู สู่เมือง
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มี ผ ลกระทบทัง้ ต่อ ตัวเยาวชน ครอบครั ว และชุม ชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งทัง้ ด้ า นบวกและด้ า นลบ โดยมี
ผลกระทบด้ านบวกมากกว่าด้ านลบ แต่ยงั อยู่ในระดับต่าเช่นกัน เนื่องจากเยาวชนมีบทบาทต่อการ
เพิ่มผลิ ตภาพการผลิตเกษตรของครั วเรื อนบนที่ สูงน้ อยมาก ดังนัน้ ทางเลือกที่ เกิดขึน้ จึงเป็ นการ
เคลื่อนย้ ายสูเ่ มืองที่มีการพัฒนาทางด้ านความหลากหลายของอาชีพและความพร้ อมด้ านการศึกษา
จึง เป็ นแรงผลัก ดัน ให้ ค รั ว เรื อ นสนับ สนุน ให้ เ ยาวชนเคลื่ อ นย้ ายมาท างานและเคลื่ อ นย้ า ยเพื่ อ
การศึกษาในเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึง่ การเคลื่อนย้ ายเยาวชนบนพื ้นที่สงู สูเ่ มืองไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การผลิตและการจ้ างงานในชุมชนบนพื น้ ที่สูง แต่มีผลต่อด้ านสังคมและวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ าย
เพื่อการศึกษาทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยของครอบครัวเพิ่มขึ ้น
2.7 ลักษณะทางสังคมและการศึกษา
2.7.1 ลักษณะทางสังคม
ในวิถี ชี วิต ความเป็ นอยู่ข องชาวเขานัน้ มี ห มู่บ้านเป็ นจุดรวมหรื อเป็ นจุด กลาง
ความสัมพันธ์ทางสังคม หมูบ่ ้ านจึงนับเป็ นสังคมที่ใหญ่ที่สดุ ของชาวเขา ขนาดของหมู่บ้านขึ ้นอยู่กบั
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความเหมาะสมของพื ้นที่ ขนาดของหมู่บ้านประมาณ 20-30
หลัง คาเรื อนต่อหมู่บ้า น ในหมู่บ้า นชาวเขามักจะประกอบขึน้ ด้ ว ยกลุ่ม ครั ว เรื อ นหลายกลุ่ม ที่ มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดในการเป็ นญาติพี่น้องหรื อร่ วมแซ่สกุลเดียวกัน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านจะมี
หัวหน้ าบ้ านที่เลือกกันขึ ้นมาเองเพื่อปกครองคนในหมูบ่ ้ านในรูปการปกครองตนเอง โดยในแต่ละเผ่า
จะไม่มีหวั หน้ าสูงสุดแต่จะมีความยึดมัน่ ในหมู่ชนร่วมเผ่าในระดับหนึ่ง ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของ
การแต่งกาย ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา
ระดับครอบครัวของชาวเขามีอยู่ 2 ลักษณะ ได้ แก่ ระบบครอบครัวเดี่ยว หมายถึง
ครอบครัวที่แยกจากครอบครัวเดิมหลังจากแต่งงานแล้ ว เช่น เผ่ามูเซอ และระบบครอบครัวขยายซึ่ง
อยู่รวมกันหลายครอบครัวในครัวเรื อนเดียว ครอบครั วในลักษณะนี ้จะพบในชาวเขาเผ่าม้ ง และเย้ า
(สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู , 2551)
2.7.2 ชีวิตความเป็ นอยู่
ชุม ชนส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในพื น้ ที่ ป่าไม้ ซึ่ง มี ลักษณะสิ่ง แวดล้ อมและพื ช พรรณ
แตกต่างกันไปแบ่งเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ ป่ าดิบเขา ป่ าสนเขา ป่ าดิบแล้ ง ป่ าเบญจพรรณ และป่ าเต็งรัง
ทาให้ ชุมชนมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สมั พันธ์ กับป่ าแตกต่างกันไปรวมทังภู
้ มิปัญญาด้ านพืช สัตว์
สมุนไพร และการดารงชีวิตร่วมกับป่ า ในขณะนันประมาณร้
้
อยละ 48.68 ของชุมชนมีการแบ่งเขต
ป่ าไม้ กบั พื ้นที่ทากินอย่างชัดเจน และเป็ นที่นา่ สังเกตว่า ในขณะที่ชุมชนยังมีการตัดไม้ จากป่ าเพื่อใช้ สอย
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ในครัวเรื อน ชุมชนถึงร้ อยละ 85.56 ก็มีกิจกรรมฟื น้ ฟูป่าไม้ โดยร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่มีการทาแนวกัน
ไฟ รวมทัง้ มีการปลูกป่ าชุม ชน ซึ่ง กิจ กรรมอนุรักษ์ ป่าไม้ เหล่านี ม้ ี การดาเนินการอย่างเข้ ม ข้ นใน
จังหวัด แพร่ น่าน ลาปาง และพะเยา (สานักบริการวิชาการ, 2547)
2.7.3 สภาพการศึกษา
โอกาสการได้ รับการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานของชาวเขามีเพิ่มมากขึน้ ในคนรุ่ นใหม่ที่มี
อายุ 6-15 ปี ในขณะที่คนวัยกลางคนถึงสูงอายุ (15-60 ปี ) มีโอกาสได้ รับการศึกษาในภาคปกติ โดย
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้ น ร้ อยละ 19.66 และประดับประถมศึกษาตอนปลาย
ร้ อยละ 18.20 และระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ร้ อยละ 11.48 ตามล าดับ และในหลัก สูตรของ
การศึกษานอกโรงเรี ยน ซึ่งจานวนผู้ไม่ร้ ู หนังสือมีร้อยละ 33.21 (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื ้นที่สูง ,
2552) นอกจากการศึกษาในชันเรี
้ ยน ชุมชนยังมีระบบการเรี ยนรู้ ภายในครัวเรื อน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความรู้เพื่อการดารงชีวิต ส่วนที่ยงั ได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐน้ อยน่าจะเป็ นการการฝึ กอบรม
อาชีพทังในด้
้ านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้ าและการตลาด และบริ การ รวมทังการจั
้
ดการด้ าน
การท่องเที่ยว และงานช่างฝี มือ งานฝึ กอบรมที่มีการดาเนินงานค่อนข้ างถี่อยู่แล้ ว ได้ แก่ การป้องกัน
และแก้ ไขยาเสพติด การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมและหน้ าที่พ ลเมือง
การรณรงค์เพื่อรู้ หนังสือ อย่างไรก็ตามการฝึ กอบรมเกี่ยวกับสุขภาพยังมีน้อยมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการอนามัยแม่และเด็ก การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ และ การอบรมแม่บ้านด้ านโภชนาการ
เป็ นต้ น (พิทยา, 2551)
2.8 สภาพเศรษฐกิจและการตลาด
2.8.1 สภาพเศรษฐกิจและการตลาด
ในระบบดังเดิ
้ มของชาวเขาจะมีลกั ษณะเศรษฐกิจแบบเลีย้ งตัวเอง และกึ่งเลี ้ยง
ตัวเอง กลุ่มชาวเขาที่มีลกั ษณะเศรษฐกิจแบบเลี ้ยงตัวเอง ได้ แก่ ลัวะ ถิ่น ขมุ และกะเหรี่ ยง ชาวเขา
กลุ่มนี จ้ ะประกอบอาชีพ การเกษตรแบบผสม โดยมุ่งให้ เพียงพอสาหรั บการบริ โภคในครอบครั ว
ทัง้ พื ชอาหาร และพื ช เพื่ อใช้ ส อย ระบบเศรษฐกิจ ในลักษณะนี อ้ าศัยการแลกเปลี่ ยนเป็ นส าคัญ
ส่วนกลุ่มชาวเขาที่มีลกั ษณะเศรษฐกิจแบบกึ่งเลี ้ยงตัวเอง ได้ แก่ แม้ ว เย้ า อีก้อ มูเซอ ซึ่งกลุ่มนี ้จะ
ปลูกพืชเพื่อการบริโภคและปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้ าว ข้ าวโพด และพืชอาหารสัตว์ไว้ ขายเป็ นรายได้
เงินสด จากการติดต่อค้ าขายกับสังคมภายนอกพร้ อมทัง้ ได้ รับการส่งเสริ มแนะนาจากเจ้ าหน้ าที่
พัฒนาของรัฐ ชาวเขาในหลาย ๆ หมู่บ้านได้ หนั มาปลูกพืชเงินสด ในลักษณะการปลูกพืชเดี่ยวกัน
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มากขึ ้น พืชเหล่านี ้ได้ แก่ กะหล่าปลี มะเขือเทศ กาแฟ พืชตัดดอก กล้ วย เผือก ฯลฯ ลักษณะทาง
เศรษฐกิจของชาวเขาในบางหมูบ่ ้ านจึงเปลี่ยนแปลงไป (กองสงเคราะห์ชาวเขา, 2545)
สาหรับอาชีพหลักของครัวเรื อนประชากรบนพื ้นที่สูง ร้ อยละ 53.65 เป็ นการปลูก
พืช รับจ้ างร้ อยละ 33.16 และอาชีพส่วนตัว เช่น ค้ าขาย ร้ อยละ 4.13 โดยมีผ้ วู ่างงานร้ อยละ 1.66
(สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู , 2552)
สภาวะแรงงานและการจ้ างงาน ส่วนใหญ่ยงั เป็ นการใช้ แรงงานภายในครัวเรื อน
เป็ นหลัก โดยมีจานวนแรงงานเฉลี่ย 2.78-3.15 คน นอกจากนีย้ ังมีระบบแลกเปลี่ยนแรงงานเข้ า
เสริมในครอบครัวที่มีพื ้นที่ทากินมาก ซึง่ โดยเฉลี่ยร้ อยละ 31.82 มีการจ้ างแรงงาน
2.8.2 แหล่ งสินเชื่อและการออมทรัพย์
ครั ว เรื อ นถึง ร้ อยละ 87.75 มี ห นี ส้ ิ น โดยส่ว นใหญ่ มี แหล่ง สิน เชื่ อจากกองทุน
หมุนเวียนของราชการ ร้ อยละ 50.07 รองลงมาคือ ธกส. ร้ อยละ 14.99 สินเชื่อเพื่อนบ้ าน ร้ อยละ
9.87 ที่เหลือ คือ กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต สหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์/ออมสิน พ่อค้ าและญาติ
ลักษณะการออมทรั พ ย์ มี ครั ว เรื อนร้ อยละ 64.66 ที่ มี ก ารออมทรั พ ย์ โดยวิธี ที่
ปฏิบตั คิ ือ ออมด้ วยตนเอง (เก็บไว้ ที่บ้าน) ฝากธนาคาร กลุม่ ออมทรัพย์ สหกรณ์ภายในชุมชน เป็ นต้ น
ในจ านวนครั วเรื อนที่ ศึก ษา พบว่าเฉลี่ ย ร้ อยละ 65.59 ระบุว่ารายได้ ไ ม่พ อกับ
รายจ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรชาวเขาในจังหวัดพะเยา ตาก และน่า น ซึ่งระบุว่ารายได้ ไม่พอ
กับรายจ่ายสูงถึงร้ อยละ 80.14, 71.67 และ 69.58 ตามลาดับ (พิทยา, 2551)
2.8.3 สถานการณ์ การผลิตทางการเกษตร
1) การปลูกพืช
การปลูกพื ช โดยรวมแล้ วค่อนข้ างคล้ ายกัน ทัง้ ด้ า นชนิด พื ช เพื่ อบริ โ ภคเป็ น
อาหารหรื อพืชยังชีพและพืชที่สร้ างรายได้ หรื อพืชเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่ ขึ ้นกับสภาพพืน้ ที่และ
แหล่งน ้าเพื่อการเกษตรเพื่อการเพาะปลูก โดยส่วนใหญ่เป็ นเกษตรที่อาศัยน ้าฝนเป็ นหลัก
พื ้นที่ค่อนข้ างลาดชัน การปลูกพืชเพื่อบริ โภคเป็ นอาหาร คือ ข้ าวไร่ (ข้ าวจ้ าว
และข้ าวเหนียว) ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ บางพืน้ ที่เ ริ่ มมีการปลูกกาแฟ มีไม้ ผลไม้ ยืนต้ น เช่น ท้ อ พลัม
ส่วนที่ดอน พืชหลักคือ พืชไร่และไม้ ผลไม้ ยืนต้ น โดยพืชไร่ที่มีอายุสนสามารถปลู
ั้
กได้ 2 ครัง้ ในช่วง
ฤดูฝนที่สาคัญ ประกอบด้ วย ถัว่ เหลือง ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ข้ าวโพดหวาน ถัว่ ลิสง ถัว่ แดง ถัว่ เขียว มัน
ฝรั่ง เป็ นต้ น ส่วนไม้ ผลที่สาคัญได้ แก่ ลาไย มะม่วง ส้ มเขียวหวาน ลิ ้นจี่ เป็ นต้ น

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

2 - 53

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ที่ราบลุม่ ปลูกข้ าวนาดา (ข้ าวจ้ าว และข้ าวเหนียว) ในช่วงฤดูฝน หลังเก็บเกี่ยว
ข้ าวพื ้นที่ส่วนหนึ่งปล่อยว่าง และมีการปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ และพืชไร่ หลังจากเก็บเกี่ยวข้ าวนาปี
พืชผักที่สาคัญประกอบด้ วย กะหล่าปลี แครอท กระเทียม พริ ก มะเขือเทศ ขิง ฟั กทอง ถัว่ ฝั กยาว
ผักกาดขาวปลี เป็ นต้ น
ระบบการปลูกพืชหลักมีลกั ษณะคล้ ายกัน กล่าวคือ พื ้นที่คอ่ นข้ างลาดชันปลูก
ข้ าวและพืชไร่ ในที่ดอนปลูกพืชไร่ และไม้ ผลไม้ ยืนต้ น ส่วนในที่ราบลุ่มปลูกข้ าวนาดา หลังจากเก็บ
เกี่ยวข้ าวนาปี อาจปล่อยพื ้นที่วา่ งหรื อปลูกพืชผัก-พืชไร่ ระบบการปลูกพืชที่แตกต่างกันบ้ างในแต่ละ
พื ้นที่อาจแตกต่างกันบ้ างในเรื่ องชนิดพืช ทังนี
้ ้ขึน้ กับสภาพพื ้นที่ ความถนัดของเกษตรกรผู้ปลูก
แหล่งน ้าเพื่อการเกษตรและความต้ องการของตลาดเป็ นสาคัญ มีรายละเอียดดังนี ้
การปลูกข้ าว เกินกว่าครึ่ งหนึ่งเป็ นการปลูกข้ าวไร่ โดยอาศัยน ้าฝน จึงปลูกได้
เพียงปี ละ 1 ครัง้ ในบริเวณพื ้นที่หบุ เขาจะเป็ นการปลูกข้ าวนาดาบนที่นาขันบั
้ นได และปลูกปี ละครัง้
เดียวเช่นกัน โดยในกระบวนการผลิตเกษตรกรร้ อยละ 25 นิยมใส่ป๋ ยเคมี
ุ ควบคูก่ บั ปุ๋ยธรรมชาติ และ
มีการใช้ สารเคมีควบคุมศัตรู พืช โดยมีค่าใช้ จ่ายด้ านสารเคมีเฉลี่ย 10,711 บาทต่อครัวเรื อนต่อปี
ข้ าวที่ผลิตได้ จะเก็บไว้ บริ โภคในครัวเรื อนเป็ นหลัก ส่วนที่เหลือจึงนาไปจาหน่ายให้ กบั พ่อค้ าที่มารับ
ซื ้อถึงในพื ้นที่ การขายให้ กลุม่ สหกรณ์การเกษตรหรื อโรงสีภายในชุมชน หรื อในลักษณะขายล่วงหน้ า
(ตกเขียว) ยังมีไม่มาก และที่น่าสนใจคือมีเกษตรกรน้ อยกว่าร้ อยละ 1 เข้ าสู่ระบบประกันราคาข้ าว
ของรัฐบาล
การปลูกพืชไร่ ชนิดพืชไร่ที่สาคัญจะแปรผันตามลักษณะของพื ้นที่ ได้ แก่ อ้ อย
มันสาปะหลัง ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ข้ าวฟ่ าง ถัว่ ปอ ฝ้าย และยาสูบ เป็ นต้ น
การปลูกไม้ ผล ชนิดที่มีความสาคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ลิ ้นจี่ มะม่วง
และลาไย นอกจากนันได้
้ แก่ ไม้ ผลเมืองหนาว ส้ มโอ ส้ ม เงาะ และกาแฟ เป็ นต้ น
การปลูกผัก ผักที่ทารายได้ สูง สุดให้ กับชาวเขาคือ กะหล่ าปลี รองลงมาคือ
หอมแดง ขิง พริก ซึง่ เป็ นกลุม่ พืชผักที่ปลูกมากที่สดุ
ลักษณะการใช้ ปัจจัยการผลิต เกษตรร้ อยละ 23.73 ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
ร้ อยละ 25.76
ใช้ ส ารเคมี ควบคุม ศัตรู พื ช ร้ อยละ 23.07 ใช้ เมล็ดพันธุ์ คุณภาพ เพี ยงร้ อยละ 12.71 รู้ จักใช้ ป๋ ุย
ธรรมชาติ ซึ่ง ปั จ จัยการผลิ ต เหล่านี เ้ ป็ นค่า ใช้ จ่า ยส่ว นใหญ่ ของครั วเรื อนในแต่ละปี ด้ ว ย โดยมี
ค่าใช้ จ่ายสาหรับปุ๋ยเคมี สารเคมี และเมล็ดพันธุ์ เฉลี่ยต่อครัวเรื อนต่อปี 3,495.56 3,313.78 และ
2,771.44 บาท ตามลาดับ ต้ นทุนนี ้จะแปรผันอย่างมากตามราคาสารเคมีในท้ องตลาดและความ
ห่างไกลของชุมชนจากแหล่งจาหน่าย
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2) การเลี ้ยงสัตว์
สัตว์ที่เลี ้ยงมาก คือ ไก่ เป็ ด สุกร วัวและกระบือ ตามลาดับ โดยในกรณีของวัว
เป็ นการเลี ้ยงไว้ ขายเกือบทังหมด
้
โดยมีการใช้ งาน ลากจูงบ้ าง ส่วนกระบือ ร้ อยละ 45.27 เป็ นการ
เลี ้ยงไว้ ขาย ที่เหลือเป็ นการเลี ้ยงไว้ ใช้ งาน
2.8.4 การท่ องเที่ยว
การท่องเที่ยวเป็ นธุรกิจที่ กระจายรายได้ ให้ แก่ท้องถิ่น ภาคเหนือตอนบนมีที่ตงที
ั้ ่
ได้ เปรี ยบในด้ านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็ นภูมิประเทศอันงดงามของทิวเขาและพื ้นที่สูง รวมทัง้
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวพืน้ เมืองที่สืบทอดกันมานาน มีแหล่งท่องเที่ยวกว่า 2,800 แห่ง เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ ถึงร้ อยละ 40 แหล่งท่องเที่ยวเฉพาะร้ อยละ 33 แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สิ่งก่อสร้ าง ร้ อยละ 20 เช่น โครงการหลวงอินทนนท์ที่เป็ นที่
รู้ จักและมีชื่อเสียงด้ านแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม โดยให้ จังหวัดเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลาง
รายได้ จากการท่องเที่ยว 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้ แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลาพูน โดย
ทุกจังหวัดมีแนวโน้ มที่ได้ จากการท่องเที่ยวในอัตราเพิ่มขึ ้น
ปี พ.ศ. 2549 ภาคเหนือมีรายได้ จากการท่องเที่ยว 67,742 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 10 และเป็ นอันดับ 4 ของรายได้ จากการท่องเที่ ยวทังประเทศ
้
ขยายตัวเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้ อยละ 3.9
ต่อปี (ปี พ.ศ.2545-2549) ภาคเหนือตอนบนมีสดั ส่วนและการขยายตัวของรายได้ สงู กว่าภาคเหนือ
ตอนล่างมาก จังหวัดท่องเที่ยวหลักที่สร้ างรายได้ จากการท่องเที่ยวสูงได้ แก่ เชียงใหม่ ร้ อยละ 59
เชียงราย ร้ อยละ 14 และพิษณุโลก ร้ อยละ 7 โครงสร้ างรายได้ หลักมาจากการจาหน่ายสินค้ าและ
ของที่ ร ะลึก ร้ อยละ 27 แต่มี ก ารขยายตัว ต่ า มาก สาเหตุส่ว นหนึ่ง มาจากรู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ม่
หลากหลาย ขาดการสร้ างมูลค่าเพิ่มและสร้ างสรรค์ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของนักท่องเที่ยว
ยังมีชุมชนเพียงส่วนน้ อยที่ จัดให้ มีกิจ กรรมท่องเที่ยว โดยมีเอกชนจากภายนอกเข้ ามาสนับสนุน
การดาเนินงานเป็ นส่วนใหญ่ และมีลกั ษณะการดาเนินการท่องเที่ยวน ้าตกและถ ้า (ร้ อยละ 54.02)
ที่เหลือเป็ นการท่องเที่ยวป่ าธรรมชาติ ลาห้ วย ภูเขา อุทยาน เป็ นต้ น
ปั จจุบนั แหล่งท่องเที่ยวบนพื ้นที่สูงได้ รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวทัง้ เชิงบวก
และเชิงลบ อาทิเช่น การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเพื่อพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
สิ่ ง อ านวยความสะดวกรองรั บ นัก ท่อ งเที่ ย ว ขาดการบริ ห ารจัด การที่ ดี ท าให้ แ หล่ ง ท่อ งเที่ ย ว
ธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ ว การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีดงเดิ
ั ้ ม เป็ น
การพัฒนารู ปแบบวัฒนธรรมใหม่ เพื่อมุ่งเป้าสร้ างรายได้ ตลอดจนปั ญหาการแย่งชิงผลประโยชน์
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ระหว่างผู้ประกอบการภายนอกและชุมชนท้ องถิ่นและระหว่างชุมชนท้ องถิ่น เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม
ภาค การท่องเที่ยวถือว่าเป็ นแหล่งสาคัญในการสร้ างรายได้ การจ้ างงานคนในท้ องถิ่น และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ ชมุ ชนทางหนึง่
2.9 สภาพการถือครองที่ดนิ และการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ เพื่อการเกษตร
การถือครองที่ดนิ และใช้ ประโยชน์ที่ดิน เกษตรกรมีพื ้นที่อยู่อาศัย ระหว่าง 0.01-2.50 ไร่
ส่วนที่ ดินทาการเกษตรแต่ล ะครั ว เรื อนมี ที่ดินเฉลี่ ย 2.11 แปลง และมี ที่ดิน เฉลี่ ย 14.97 ไร่ ต่อ
ครัวเรื อน โดยมีลกั ษณะการถือครองที่ดินที่มีหลักฐานจากทางราชการร้ อยละ 22.57 ส่วนที่เหลือ
เป็ นการถือครองที่ดินในพื ้นที่อนุรักษ์ และพื ้นที่ของทางราชการรูปแบบต่างๆ ในกรณีของการปลูก
สร้ างที่อยูอ่ าศัยส่วนใหญ่จะปลูกสร้ างบนพื ้นที่ลาดชัน
2.9.1 ลักษณะของการถือครองที่ดนิ
ข้ อมูลชุมชนบนพื ้นที่สงู 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2540 ได้ แสดงที่ตงชุ
ั ้ มชน
ในเขตซึ่งทางราชการได้ ประกาศเป็ นพื ้นที่หวงห้ ามประเภทต่างๆไว้ พบว่ามีชมุ ชนและประชากรอยู่
ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติมากที่สดุ จานวน 2,822 ชุมชน ประชากร 611,400 คน หรื อร้ อยละ 64.52
และอยู่ในเขตห้ ามล่าสัตว์น้อยที่สดุ จานวน 31 ชุมชน ประชากร 2,001 คน หรื อร้ อยละ 0.70 ดังตาราง
แสดงข้ อมูลจาแนกที่ตงชุ
ั ้ มชนในเขตหวงห้ ามต่อไปนี ้
ตารางที่ 2.16 จาแนกที่ตงชุ
ั ้ มชนในเขตหวงห้ าม
ประเภทป่ า

ม.พรบ.

กลุ่มบ้ าน

จานวนครัวเรือน

จน.ชาย

จน.หญิง

ประชากรรวม

ป่ าสงวนแห่งชาติ

1,220

1,602

112,245

310,252

301,148

611,400

อุทยานแห่งชาติ

102

117

7,208

20,486

18,935

39,421

เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า

115

94

7610

20,821

19,779

40,600

เขตห้ ามล่าสัตว์

7

24

473

1,051

950

2,001

นอกเขตป่ า/พท.กันออกฯ

628

385

56,624

143,687

140,191

283,878

ป่ าเตรียมการสงวน

12

35

1,533

4,220

4,102

8322

เขตราชการทหาร

24

9

1,457

2,857

2,643

5,500

รวม

2,108

2,266

187,150

503,374

487,748

991,122

ที่มา : กองสงเคราะห์ชาวเขา, 2545
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ภาพที่ 2.11 แสดงพื ้นที่ที่เป็ นข้ อจากัดในการดาเนินงานบนพื ้นที่สงู 20 จังหวัด
ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม,2550

พื้นทีป่ ระกาศเขต ส.ป.ก. (ไร่)
2,500,000

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000

อุท ัยธานี

สุพรรณบุรี

สุโขทัย

เลย
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กาแพงเพชร

ราชบุรี
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ลาปาง

แม่ฮ่องสอน

เพชรบูรณ์

เพชรบุรี

พิษณุโลก

พะเยา

ประจวบคีรีขัน ธ์

น่า น

ตาก

เชียงใหม่

เชียงราย

กาญจนบุรี

0

พื้นที่ประกาศเขต ส.ป.ก. (ไร่)

ภาพที่ 2.12 แสดงพื ้นที่ที่ประกาศเป็ นเขต ส.ป.ก.
ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม,2550
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พืน้ ที่สำรวจกำรถือครองที่ดินในเขตป่ ำสงวนแห่ งชำติ (สทก.)/ไร่
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อุทัยธานี

สุพรรณบุรี

สุโขทัย

เลย

แพร่

กาแพงเพชร

ราชบุรี

ลาพูน

ลาปาง

แม่ฮอ่ งสอน

เพชรบูรณ์

เพชรบุรี

พิษณุโลก

พะเยา

ประจวบคีรีขนั ธ์

น่า น

ตาก

เชียงใหม่

เชียงราย

กาญจนบุรี

0

พื ้นที่สารวจการถือครองที่ดนิ ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ (สทก.)/ไร่

ภาพที่ 2.13 แสดงพื ้นที่สารวจการถือครองที่ดินในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ (สทก.)
ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม,2550

2.9.2 ลักษณะการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ในด้ านการเกษตรบนพืน้ ที่สูง
ชุมชนบนที่สงู ที่มีการจัดตังหมู
้ บ่ ้ านอย่างถาวรหรื อมีศกั ยภาพที่จะจัดตังอย่
้ างถาวร
หรื อชุมชนที่จัดตังขึ
้ น้ ตามนโยบายทางราชการ จะมีรูปแบบการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้ างความ
มั่น คงทางอาหารและรายได้ ร ะดับ ครั ว เรื อ นและชุม ชน จะมี รู ป แบบหรื อ ประเภทของ การท า
การเกษตรที่หลากหลาย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับฐานทรัพยากร องค์ความรู้ ขีดความสามารถในการจัดการ
และโอกาสด้ านการตลาด ตลอดจนการมีสว่ นร่วม เข้ าร่วมในโครงการการพัฒนาต่างๆ ทังนี
้ ้สามารถ
แบ่งระบบการใช้ ที่ดนิ 9 ระบบ คือ
1) ระบบการใช้ ท่ ดี นิ แบบแผ้ วถางและเผา
เป็ นระบบการใช้ ป่าหมุนเวียนกับการปลูกข้ าวไร่เพื่อบริ โภค โดยมีระยะพักตัว
5-7 ปี ถือว่าเป็ นระบบที่ใช้ ชีวมวลของป่ าไม้ เป็ นวัสดุฟืน้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสามารถ
รั กษาเสถี ยรภาพของผลผลิ ต ได้ ดีพ อสมควร เดิม ชาวเขามักถางและเผาป่ าในช่ว งฤดูร้ อนปลูก
ข้ าวโพดในช่วงฤดูฝน ตามด้ วยการปลูกฝิ่ นในช่วงปลายฤดูฝน หรื อปลูกข้ าวไร่ และพืชผักพืน้ บ้ าน
ปั จจุบนั ยังคงปฏิบตั ิโดยชุมชนปาเกาะญอ (กะเหรี่ ยง) ปลูกข้ าวไร่ในระยะหมุนเวียนกับการถางป่ า
แบบดังเดิ
้ มอยู่ โดยกระบวนการผลิตจาเป็ นต้ องใช้ แ รงงานครัวเรื อนและพึ่งพิงแรงงานแลกเปลี่ยน
นอกจากนี ้การตัดสินใจใช้ พืน้ ที่ป่าปลูกข้ าวไร่ ต้ องดาเนินการตังแต่
้ การปฏิบตั ิการแผ้ วถางการทา
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แนวกันไฟ และการจัดทารัว้ เพื่ อป้ องกันการทาลายพืชผลของสัตว์ เลี ย้ ง ฯลฯ จะเห็นได้ ว่าระบบ
แผ้ วถางและเผาเป็ นการจัดการที่ระบบครัวเรื อนและที่ระดับกลุ่มเกษตรกรที่มีพื ้นที่ติดต่อกัน วิธีการ
ดังกล่าวใช้ ชีวมวลต้ นไม้ ป่าและพืชพรรณล้ มลุกเพื่อช่วยในการฟื น้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ
มีความยัง่ ยืนทางนิเวศน์ ต่อมาเมื่อประชากรเพิ่มขึ ้นทาให้ ระยะการหมุนเวียน ที่ดินสันลงเหลื
้
อเพียง
3-4 ปี เท่ า นัน้ ท าให้ ค วามอุด มสมบูร ณ์ ข องดิน ไม่ดี พ อและสภาพป่ าทรุ ด โทรมลง นอกจากนี ้
ผลตอบแทนจากการปลูกข้ าวไร่ ความต้ องการสาหรับการบริ โภคในครัวเรื อน บางชุมชนได้ เลิกผลิต
ข้ าวไร่ในป่ าหมุนเวียนที่ใช้ วิธีการแผ้ วถางและเผาโดยปลูกข้ าวโพดทดแทน
2) ระบบข้ าวนาดา
เป็ นระบบการปลูกข้ าวนาดาพันธุ์พื ้นเมืองในพื ้นที่ลมุ่ น ้าบนพื ้นที่สงู ผลผลิตของ
ข้ าวนาดาขึน้ อยู่กับสภาพของนา โดยทาเป็ นนาขันบั
้ นไดตามไหล่เขา เพื่อให้ ความสามารถรักษา
ระดับน ้าของที่นา โดยปกติแล้ วชุมชนปกากะญอให้ ความสาคัญกับการผลิตข้ าวนาดาเป็ นลาดับแรก
ในพื ้นที่ที่นาลุ่มมีไม่เพียงพอ ปากากะญอจะใช้ แรงงานแลกเปลี่ยนหรื อแลกเปลี่ยนหรื อแรงงานรวม
เพื่อพัฒนาที่ดินเป็ นนาขัน้ บันได เนื่ องจากผลผลิตจากข้ าวนาดาจะมีความแน่นอนกว่าข้ าวนาไร่
ซึ่งปั จจัยที่มีผลกระทบต่อผลิตภาพของข้ าวนาดา เช่น ปริ มาณน ้าต้ นทุนที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปลูก
ข้ าว อุณหภูมิในแต่ละลุ่มน ้ามีความแตกต่างกัน ความสัมพันธ์ของปริ มาณน ้าที่พอเพียงกับอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมที่แสดงออกในแต่ละลุ่มน ้าย่อย ทาให้ การปลูกข้ าวเพื่อ เพิ่มผลผลิตต้ องพิจารณาอย่าง
ซับซ้ อนมากยิ่งขึน้ การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตข้ าวนาดาโดยอาศัยองค์ความรู้ ในการฟื ้นฟูความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและการปฏิบตั ิการที่เหมาะสม จะช่วยให้ เพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่
เกษตรกรในแต่ละลุม่ น ้าได้
3) ระบบการปลูกพืชผัก
ชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง ได้ รั บ การส่ ง เสริ มการผลิ ต พื ช ผัก เพื่ อ สร้ างรายได้ ใ ห้ แ ก่
ครัวเรื อน ทดแทนรายได้ จากการปลูกฝิ่ น ซึ่งผู้ผลิตมักใช้ พื ้นที่ลาดชันบนไหล่เขาเป็ นแหล่งผลิต ส่วน
ใหญ่เป็ นพื ้นที่ที่มีคมนาคมสะดวกพอสมควร ใช้ ปัจจัยการผลิตสูง เช่น ปุ๋ยเคมี และสารกาจัดศัตรูพืช
ส่วนใหญ่ได้ รับคาแนะนาจากเพื่อนบ้ า น และผู้ค้าสารเคมีทาให้ สร้ างปั ญหาทังต้
้ นทุนการผลิตที่สูง
และที่สร้ างมลพิษให้ กบั น ้าในลาธาร ดังนันความยั
้
ง่ ยืนของระบบการผลิตผักอย่างยัง่ ยืนในฤดูฝนมี
ความสาคัญต่อการลดภาวะมลพิษ และสร้ างรายได้ ให้ กบั ครัวเรื อนเกษตรที่ไม่มีพื ้นที่นา เทคโนโลยี
การจัดการศัตรูพืช เช่น การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เป็ นแนวทางที่ควรได้ รับการพัฒนาอย่าง
จริ งจังร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ระบบการผลิตพืชผักบนพื ้นที่ลาดชัน ส่วนมากจะปฏิบตั ิโดยชุมชนม้ ง
เป็ นระบบการผลิตแบบเชิงเดี่ยว ที่ให้ ผลตอบแทนสูงในระยะสัน้ แต่ขณะเดียวกันมีความอ่อนไหวเชิง
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นิเวศน์และมีความเสี่ยงสูงด้ านราคาพืชผล ดังนันการพั
้
ฒนาระยะยาวเพื่อยกระดับความเป็ นอยู่ของ
ชุมชน ระบบการผลิตแบบผสมผสานที่เปิ ดโอกาสให้ ชุมชนม้ งได้ ใช้ ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายจะ
เป็ นทางเลือกหนึง่ สาหรับชุมชนดังกล่าวนี ้
ส าหรั บการส่ง เสริ ม การผลิตพื ช ผัก จากโครงการหลวง ได้ รับการดูแลอย่า ง
ใกล้ ชิดจากพนักงานภาคสนามของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งได้ นาระบบมาตรฐานคุณภาพของรัฐ
มาใช้ โดยการควบคุมคุณภาพผลผลิต และควบคุมด้ านการใช้ ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต และ
การตลาด โดยทัว่ ไปแล้ วจะมีความเสี่ยงน้ อย โดยเฉพาะด้ านการตลาด อย่างไรก็ตาม การลดต้ นทุน
การผลิ ตในขณะที่ยัง คงรั กษาระดับผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จ ะเป็ นประเด็นด้ านการ
จัดการที่สาคัญ มีพืชผักเมืองหนาวหลายชนิด เช่น ผักกาดหอมห่อ หอมญี่ปนุ่ ถัว่ แขก ถัว่ ลันเตาฯลฯ
ได้ รับความนิยมสูง
4) ระบบการผลิตพืชไร่ เชิงพาณิชย์
พืชไร่ ที่สาคัญ ได้ แก่ ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และถั่วแดงหลวง การผลิต
ข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ ได้ เปลี่ยนจากการปลูกโดยใช้ พันธุ์ทั่วไปเป็ นการใช้ เมล็ดพันธุ์ลูกผสม โดยทา
สัญญาผูกพันกับบริ ษัทเอกชน เช่น บริ เวณพืน้ ที่สูงตอนล่างของลุ่มน ้าแม่แจ่ม โดยปกติการปลูก
ข้ าวโพดจะใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืชสูง และเผาซังข้ าวโพดในช่วงฤดูแล้ ง ทาให้ เกิดปั ญหาควันพิษใน
บรรยากาศ มีบางชุมชนได้ รับคาแนะนาให้ ปลูกข้ าวโพดสลับกับพืชตระกูลถัว่ เป็ นระบบการปลูกพืช
ไร่ อายุสนที
ั ้ ่ให้ ผลตอบแทนระยะสันได้
้ ดี ระบบการปลูกพืชไร่ หมุนเวียนจะช่วยลดความเสื่อมโทรม
ของสภาพแวดล้ อ มได้ พื ช ไร่ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ ป็ นอาหารสัต ว์ สนับ สนุน กิ จ กรรมการเลี ย้ งสัต ว์ ใ น
ครัวเรื อน ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นแหล่งอาหารคุณภาพสาหรับครัวเรื อนบนที่สงู ได้ เป็ นอย่างดี และนาไปสู่การ
สร้ างมูลค่าเพิ่ม และให้ ผลตอบแทนสูงกว่าการจาหน่ายเป็ นเมล็ดธรรมดา ระบบพืชไร่ จะมีความ
ยั่ง ยืนหรื อไม่ขึน้ อยู่กับความสามารถในการลดต้ นทุนการผลิต และในขณะเดียวกัน ต้ องผนวก
มาตรการในการฟื น้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อความมัน่ คงในระยะยาว
5) ระบบที่มีไม้ ผลเป็ นพืชหลัก
ชุมชนที่มีการจัดตังถิ
้ ่นฐานอย่างถาวร มักจะปรับใช้ ระบบการใช้ ที่ดิน โดยการ
ปลูกไม้ ผลเป็ นพืชหลัก ผสมผสานกับพืชผักอายุสนั ้ โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ที่ไม้ ผลยังเจริ ญเติบโต
ไม่เต็มที่ เทคโนโลยีการผลิตและพันธุ์ไม้ ผลต่างๆ ส่วนมากจะได้ รับการแนะนาและสนับสนุนจาก
มูล นิ ธิ โ ครงการหลวง และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ไม้ ผลชนิ ด หลัก ได้ แ ก่ พลับ พลัม ท้ อ บ๊ ว ย
แมกคาเดอเมีย เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ไม้ ผลพื ้นเมือง เช่น มะม่วง ส้ มโอ ขนุน เป็ นไม้ ผลที่ปลูกใน
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บริเวณรอบบ้ านสาหรับบริ โภค นอกจากนี ้ มีการผสมผสานไม้ ผลเหล่านี ้กับการปลูกกาแฟอราบิก้า จะ
ช่วยลดความเสี่ยงด้ านตลาดและได้ ราคาดีกว่าการพัฒนาเป็ นสวนไม้ ผลเชิงเดี่ ยว ดังนันการใช้
้
ไม้ ผล
มูลค่าสูงเพื่อฟื น้ ฟูการใช้ ที่ดินป่ าหมุนเวียนจะเป็ นแนวทางหนึ่งสาหรับการสร้ างทางเลือกเพื่อลดระบบ
แผ้ วถางและเผา
6) ระบบการปลูกเมี่ยงและกาแฟ
ชุมชนที่ประกอบอาชีพทาเมี่ยงจากต้ นชาอัสสัม ซึ่งขึ ้นอยู่ตามธรรมชาติในป่ า
ทัว่ ไป โดยชุมชนส่วนใหญ่เป็ นชาวไทยที่อาศัยอยู่ตามพื ้นที่ที่มีระดับความสูงตังแต่
้ ระดับ 800-1,200
เมตร ส่วนใหญ่พื ้นที่มีความลาดชันค่อนข้ างสูง สภาพป่ าค่อนข้ างสมบูรณ์ เพราะเป็ นระบบเกษตร
พึ่งพาระหว่างชาเมี่ยงและป่ า ปั จจุบนั ความต้ องการบริ โภคเมี่ยงน้ อยลง ทาให้ ชมุ ชนมีรายได้ ลดลง
บางแห่งหันไปปลูกกาแฟอราบิก้าทดแทน เนื่องจากกาแฟเป็ นพืชที่ต้องอาศัยร่มเงา หรื อหาของป่ า
จาหน่ายเพื่อยังชีพ ในพื ้นที่โครงการหลวงหลายแห่ง จึงปรับเปลี่ยนการปลูกกาแฟอราบิก้า การเพาะ
เห็ด การปลูกเสาวรส การปลูกกล้ วยไม้ หรื อการปลูกวนิลา เป็ นต้ น
7) ระบบเกษตรผสมผสานในพืน้ ที่เดียวกัน
เป็ นระบบใหม่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนที่นาบางส่วน ควบคูไ่ ปกับการขุดสระน ้า
เพื่อกักเก็บน ้าใช้ ปลูกพืชในฤดูแล้ ง และใช้ บ่อน ้าเพื่อเลีย้ งปลาเนื่องจากเป็ นระบบที่มีความมัน่ คง
ทางอาหารและรายได้ และสามารถสร้ างงานได้ ตลอดปี เกษตรกรที่ค้ นุ เคยกับการผลิตพืชผักจะ
สามารถใช้ ประโยชน์จากประสบการณ์ดงั กล่าววางแผนระบบการปลูกพืชได้ สาหรับระบบเกษตร
ผสมผสานในพื ้นที่นาบนที่สูง มีศกั ยภาพที่จะให้ ผลตอบแทนสูงทังที
้ ่เป็ นรายได้ อาหารและโอกาส
การสร้ างงานตลอดปี ถึ ง แม้ พื น้ ที่ จ ะมี จ ากัด แต่พัฒ นาการดัง กล่าวจะสามารถผลักดัน ให้ เ กิ ด
กิจกรรมต่อเนื่องโดยเฉพาะด้ านการจ้ า งงานภายในชุมชน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบดังกล่าว
จาเป็ นต้ องพิจารณาถึงผลข้ างเคียงต่อเกษตรกรที่ใช้ ประโยชน์จากลาน ้าเดียวกัน ความจาเป็ นที่ต้อง
พัฒนาการผลิตควบคูก่ ารตลาด ทังภายในชุ
้
มชนและตลาดนอกพื ้นที่ โดยเฉพาะในระยะแรก
8) ระบบการเลีย้ งสัตว์ กับการจัดสรรการใช้ ประโยชน์ พนื ้ ที่ป่า
ระบบการเลี ้ยงสัตว์ เช่น โคเนื ้อ มีความผูกพันธุ์กบั การใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ป่า
เช่น การคัดเลือกและการจัดสรรพื ้นที่แทะเล็ม ปกติการเลี ้ยงโคเนื ้อจะเป็ นการเลี ้ยงแบบอิสระและ
เจ้ าของวัวจะเป็ นผู้มีฐานะในหมู่บ้าน ในกรณีทีมีการว่าจ้ างมักจะมี การแบ่งสรรประโยชน์ระหว่าง
เจ้ าของกับผู้เลี ้ยงอย่างยุติธรรม เช่น การเลี ้ยงผ่า (การได้ รับส่วนแบ่งสัตว์เลี ้ยงเป็ นของตนเอง กรณี
สัตว์ที่เลี ้ยงไว้ ตกลูก) ต่อมาได้ มีการบริ หารจัดการเลี ้ยงแบบกลุ่มภายใต้ กองทุนวัวโดยองค์กรพัฒนา
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เอกชน เช่น โครงการที่ได้ การสนับสนุนจาก Heifer International โครงการ Karen Baptist Church
(KBC) ระบบดังกล่าวได้ เปิ ดโอกาสให้ ครัวเรื อนยากจนมีโอกาสได้ รับส่วนแบ่งสัตว์เลี ้ยงเป็ นของ
ตนเองได้ ดังนันความส
้
าเร็ จของกลุ่มจึงขึ ้นอยู่กบั การบริ หารจัดการกลุ่มจานวนสมาชิก และจานวน
สัตว์ในระยะแรกที่เริ่มโครงการ ระบบการเลี ้ยงสัตว์จะสร้ างรายได้ ที่มนั่ คงให้ กบั ครัวเรื อน
9) การใช้ ประโยชน์ จากป่ ารอบบ้ าน
พื ้นที่ป่าใช้ สอยหรื อป่ าชุมชนรอบบ้ าน หรื อรอบๆบริ เวณหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นพื น้ ที่ ผื น ใหญ่ ติด ต่อกัน มี การใช้ ประโยชน์ จ ากผลิ ต ภัณฑ์ ข องป่ าที่ ไ ม่ใช่ไ ม้ เช่น พื ช อาหาร
สมุนไพร หรื อ เห็ด เป็ นต้ น สามารถสร้ างรายได้ เสริ มให้ กับชุมชน และในขณะเดียวกันเป็ นการใช้
ประโยชน์จากป่ าอันเนื่องมาจากการอนุรักษ์ เช่น การเก็บผลก่อ และการเก็บเห็ดถอบ ได้ กลายเป็ น
กิจกรรมเสริมรายได้ ที่สาคัญให้ กบั ชุมชน เช่น ชุมชนในพื ้นที่ตาบลบ้ านจันทร์ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
ระบบการผลิต 9 ประเภทดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นระบบที่พบเห็นทัว่ ไปบนพื ้นที่สงู
แต่ชมุ ชนบนที่สงู มักจะผสมผสานระบบการผลิต ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับพื ้นที่ถือครอง (ทังที
้ ่เป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการ) เช่น ครัวเรื อนกะเหรี่ ยง จะมีทงั ้ ที่นา ที่ป่าหมุนเวียน และที่ไร่ หมุนเวียน ในเวลา
เดียวกัน การวางแผนการผลิตในแต่ละปี จะแตกต่างกัน แต่วิถีการผลิตหลักๆ ยังคงปฏิบตั ิกันทุกปี
เช่น การปลูกข้ าวนาดาของชุมชนกะเหรี่ ยง การปลูกผักเชิงพาณิชย์ของชุมชนม้ ง เป็ นต้ น ในการ
วิเคราะห์ระบบการผลิตจาเป็ นต้ องพิจารณาถึงผลตอบแทนระยะสัน้ และระยะยาวทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนความเสี่ยงที่จะกระทบต่อการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้ อมหรื อการสร้ างมลพิษให้ กับ
พื ้นที่ใกล้ เคียง
2.9.3 การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ บนพืน้ ที่สูง
การเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดิน เพื่อการยังชีพของชุมชนดังเดิ
้ ม ชนเผ่าต่างๆบนพื ้นที่
สูง ของภาคเหนื อ ตอนบน และชุม ชนพื น้ ราบที่ บุก รุ ก พื น้ ที่ ป่าเพื่ อ ขยายที่ ท ากิ นและผลิต พื ช เชิ ง
พาณิชย์ หรื อประกอบกิจการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเกษตร เช่น การสร้ างบ้ าน รี สอร์ ท และอื่นๆ
นัน้ เป็ นการทาลายทรัพยากรป่ าไม้ และต้ นน ้าลาธารของภาคเหนือตอนบน ปั ญหาการเปลี่ยนแปลง
การใช้ ที่ดนิ บนพื ้นที่สงู มีแนวโน้ มจะทวีความรุนแรงมากขึ ้น เนื่องจากการขยายตัวของประชากร การ
โยกย้ ายถิ่นฐาน การบุกรุกของชุมชนพื ้นราบที่ขาดแคลนพื ้นที่ทากิน และการขยายตัวของการเกษตร
เชิ ง พาณิ ช ย์ จ ะเป็ นปั ญ หาความขัด แย้ ง กับ การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี
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แนวโน้ ม เพิ่มขึน้ อย่างรุ นแรงในระยะยาว (ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาเศรษฐกิ จภาคเหนื อตอนบน,
2543)
2.9.4 แหล่ งนา้ เพื่อการเกษตร
การตังบ้
้ านเรื อนของชุมชนบนพื ้นที่สูง ส่วนใหญ่อยู่ตามไหล่เขา ดังนันปั
้ ญหาการ
ขาดน ้าเพื่อการเกษตรและการบริ โภคจึงพบเห็นโดยทัว่ ไป การเพาะปลู กส่วนมากต้ องอาศัยแหล่ง
น ้าฝน หรื อนา้ จากลาห้ วย มีเพียงส่วนน้ อย เท่านันที
้ ่ได้ รับน ้าชลประทาน แต่การพัฒนาแหล่งนา้
ชลประทานเพื่อนามาใช้ ในการเกษตรนันกระท
้
าได้ ยากหรื อหากจะกระทาได้ ก็จะต้ องมีการลงทุนสูง
ดังนันเมื
้ ่อศึกษาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรของประชากรบนพื ้นที่สงู ของภาคเหนือตอนบนจึงพบว่า มี
เพียงร้ อยละ 13.43 ของพื ้นที่การเกษตรเท่านันที
้ ่ได้ รับจากแหล่งน ้าธรรมชาติและระบบชลประทาน
ส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 86.57 ต้ องอาศัยแหล่งน ้าฝน
จากการประมาณจากผลการศึกษาของกองวางแผนเตรี ยมพร้ อมด้ านเศรษฐกิจ
สานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ (2544) พบว่าชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง
ภาคเหนือตอนบน 9 จัง หวัดส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.00 ของจ านวนครัวเรื อนที่ทาการศึกษา อาศัย
น ้าฝนเพื่อทาการเกษตร รองลงมาร้ อยละ 43.00 อาศัยแหล่งน ้าผิวดิน เช่น คู คลอง สระน ้า แหล่งน ้า
ธรรมชาติ มีเพียงร้ อยละ 3.00 เท่านันที
้ ่ทาการเกษตรโดยใช้ น ้าจากระบบชลประทาน
2.10 สภาพปั ญหาของพืน้ ที่สูง
สภาพปั ญหาบนพืน้ ที่สูงในปั จจุบนั จากแรงกดดันของการขยายตัวของประชากรทัง้
ชุมชนพื ้นราบและชุมชนบนพื ้นที่สงู ก่อให้ เกิดแรงกดดันต่อพื ้นที่ป่าไม้ ของภาคเหนือตอนบนอย่าง
กว้ างขวาง การพัฒนาพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่ นซึ่งเป็ นพืชผิดกฎหมายทาให้ การขยายตัว
พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่มี ก ารควบคุม ก่ อ ปั ญ หาการท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง
ก่อให้ เกิดปั ญหาอื่นๆตามมา ปั จจุบนั พื ้นที่สูงยังคงมีปัญหาที่จาเป็ นจะต้ องให้ ความสาคัญในการ
แก้ ไขอย่างต่อเนื่อง สภาพปั ญหาบนพื ้นที่สงู สามารถสรุปดังนี ้
2.10.1 ปั ญหาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1) ทรั พยากรป่ าไม้ และต้ นนา้ ถูกทาลาย เขตพื ้นที่ป่าในประเทศไทยตาม
ความหมายของกรมป่ าไม้ มีพื ้นที่รวมประมาณ 147.3 ล้ านไร่ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 46 ของพื ้นที่
ประเทศ โดยจาแนกเป็ นป่ าอนุรักษ์ 88.23 ล้ านไร่ ป่ าเพื่อเศรษฐกิจ 51.88 ล้ านไร่ พื ้นที่เหมาะสมกับ
การเกษตร 7.22 ล้ านไร่ เมื่อดูจากภาพถ่ายดาวเทียมในปี พ.ศ. 2541 ทรัพยากรธรรมชาติ หรื อพื ้นที่
ป่ าของประเทศไทยลดลงไปมาก นับจากปี พ.ศ. 2516 จนถึงปี พ.ศ. 2545 สูญเสียป่ าธรรมชาติไป
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กว่า 53.64 ล้ านไร่ จากพื ้นที่ป่า 134.71 ล้ านไร่ หรื อร้ อยละ 42 เหลือ 81.07 ล้ านไร่ หรื อร้ อยละ 25
ขณะพื ้นที่ของประเทศไทยมีอยู่เพียง 320.6 ล้ านไร่ ประมาณการว่าในพ.ศ. 2556 ประเทศไทยจะ
เหลือป่ าธรรมชาติ 32 ล้ านไร่ หรื อประมาณร้ อยละ 9 ของพื ้นที่ประเทศ
ปั ญหาการสูญเสียพื ้นที่ป่าไม้ ของประเทศไทย เกิดจากหลายสาเหตุที่สืบเนื่อง
และเกี่ยวข้ องกับแนวทางการจัดการป่ าไม้ ของรัฐโดยตรง เช่น การจัดการป่ าเพื่อตอบสนองเร่งการ
เจริ ญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ เกี่ยวข้ องกับการเมืองของประเทศในแต่ละยุคสมัยอย่างมีนยั ยะ
หากมองย้ อนกลับไปในอดีต พบว่าการสูญเสียพื น้ ที่ป่าของประเทศไทย เกิดจากเหตุการณ์สาคัญ
ต่อไปนี ้
(1) การสูญ เสี ย ทรั พ ยากรป่ าไม้ เ กิ ด ขึ น้ จากการสัม ปทานป่ าไม้ ซึ่ ง
ดาเนินการโดยรัฐตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2407 ต่อมาส่วนกลางได้ เข้ ามารวบอานาจในการทาไม้ และตังกรมป่
้
าไม้
ปี พ.ศ. 2439 เพื่อรักษาผลประโยชน์เรื่ องการทาไม้ โดยแบ่งสัมปทานออกเป็ น 9 แบบเฉพาะ
ภาคเหนือตอนบนครอบคลุมพื ้นที่ 52,068,121 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 79.27 ของพื ้นที่ ในขณะที่ป่าทัว่
ประเทศมีป่าที่ถูกสัมปทานมากถึง 230,000 ตารางกิโลเมตร การสัมปทานกินเวลายาวนานถึงปี
พ.ศ. 2532
(2) เกิดจากเงื่อนไขทางการเมือง ได้ แก่ นโยบายเปิ ดป่ าเพื่อความมัน่ คง
ของชาติ สมัยที่รัฐไทยเผชิญกับปั ญหากระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระบบการปกครองใน
แถบอินโดจีน หรื อปั ญหาเรื่ องคอมมิวนิสต์ ช่วงนันรั
้ ฐไม่สามารถควบคุมการบุกรุกพื ้นที่ป่าตลอดการ
เข้ าไปควบคุมและปราบปรามคอมมิวนิสต์ครัง้ นี ป้ ระเทศไทยสูญเสี ยพืน้ ที่ป่ามหาศาล ซึ่งเห็นได้
ชัดเจนที่จงั หวัดน่าน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก
(3) เป็ นผลมาจากการปฏิรูปการเกษตรภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2504 นโยบายรัฐในการพัฒนาประเทศมุ่งเน้ นที่การเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศเป็ นหลัก มีการส่งเสริ มการเพาะปลูกเพื่อการค้ าอย่างกว้ างขวางทังในพื
้
้นที่
ราบและพื ้นที่สงู ก่อให้ เกิดผลกระทบกับทรัพยากร ดิน น ้า ป่ า อย่างมากมาย
2) พืน้ ที่ทากินเสื่อมโทรม จากการทาการเพาะปลูกของคนบนพืน้ ที่สูง
โดยการทาไร่ เลื่อนลอย เช่น การปลูกฝิ่ น ข้ าว ข้ าวโพด พืชผักและมันฝรั่ง ฯลฯ เป็ นการใช้ ที่ดินที่
ไม่ถกู ต้ อง ซึ่งพืชบางชนิดเป็ นพืชที่ปลูกกันมาเป็ นเวลานานโดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ ดินและน ้าที่มี
ประสิทธิภาพ ทาให้ พื ้นที่ทาการเกษตร ร้ อยละ 96.48 ของพื ้นที่สงู ใน 12 จังหวัดของภาคเหนือ ซึ่ง
เป็ นพื ้นที่ที่มีความลาดเทมาก เกิดปั ญหาการชะล้ างพังทลายของหน้ าดิน โดยเฉพาะในระบบการทา
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การเกษตรแบบตัดและเผา ที่เปิ ดหน้ าดินโล่งรับแรงปะทะกับเม็ดฝนโดยตรง และไม่มีระบบชะลอ
การไหลของน ้าฝนที่ไหลบ่าไปตามความลาดชัน หน้ าดินที่ถกู ชะล้ างไปทุกปี ทาให้ พื ้นที่เกษตรเหลือ
แต่ดนิ ชันล่
้ างที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า
จากตารางที่ 2.17 แสดงพื ้นที่การจาแนกตามชันความรุ
้
นแรงของการชะล้ าง
พังทลายของดิน จาแนกตามภาคต่างๆของประเทศไทย พ.ศ. 2543 จะเห็นว่าพื ้นที่ภาคเหนือมีพื ้นที่
ที่เกิดการชะล้ างพังทลายของดินที่มีความรุ นแรงมากที่สุดคือ 7,158,845 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 67.19
ของพื ้นที่ที่เกิดการชะล้ างพังทลายของดินทังหมด
้
ตารางที่ 2.17 พื ้นที่การจาแนกตามชัน้ ความรุ นแรงของการชะล้ างพังทลายของดินจาแนกตาม
ภาคต่างๆ ของประเทศไทย พ.ศ. 2543
การพังทลายของดินความรุนแรงมาก

เนือ้ ที่ ( ไร่ )

ร้ อยละ

ภาคกลาง

165,161

1.55

ภาคตะวันออก

311,772

2.92

ภาคตะวันตก

282,288

2.64

ภาคเหนือ

7,158,845

67.19

-

-

ภาคใต้

2,735,792

25.67

รวมทังหมด
้

10,653,858

100

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3) ปั ญหาการบุกรุกเพื่อหาพืน้ ที่ทากินใหม่ จากการที่ผลผลิตต่อพื ้นที่ต่าลง
จากการเพาะปลูกในพื ้นที่ทากินเดิม ข้ าวและอาหารที่ผลิตได้ ไม่เพียงพอต่อการบริ โภค หรื อผลผลิต
ที่ได้ ไม่พอสาหรับขายเป็ นรายได้ เลี ้ยงครอบครัว จึงต้ องเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มพื ้นที่ปลูกบุกรุกเพื่อ
หาพื น้ ที่ ท ากิ น ใหม่ที่ มี ค วามอุด มสมบูร ณ์ นอกจากนัน้ แล้ ว ยัง เกิ ด จากปั ญ หาการเพิ่ ม ขึ น้ ของ
ประชากรในครัวเรื อนของชุมชนบนพื ้นที่สงู และการอพยพเข้ ามาของประชากรจากนอกประเทศและ
จากประชากรพื ้นราบของประเทศไทย
4) มีระบบการผลิตที่ใช้ สารเคมีเกษตรอย่ างไม่ เหมาะสม จากการพัฒนา
รูปแบบของการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนฝิ่ นหรื อการทาไร่ เลื่อนลอย ทาให้ พยายามที่จะนายา
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กาจัดโรคและแมลงศัตรูพืชเข้ าไปป้องกันและกาจัดโรคและแมลงที่เกิดจากพืชที่นาเข้ าไปส่งเสริ มกัน
มาก ก่อให้ เกิดการปนเปื อ้ นของสารเคมีเกษตร เกิดการตกค้ างทังในผลผลิ
้
ตและในสิ่งแวดล้ อมทัง้
ดิน และน า้ สาเหตุส่ว นใหญ่ เ นื่ อ งมาจากเกษตรกรบนพื น้ ที่ สูง ยัง ขาดความรู้ และทัก ษะในการ
เพาะปลูกที่เหมาะสม ทาให้ มีต้นทุนการผลิตสูง และส่งผลกระทบต่อ คุณภาพของดิน และนา้
ตลอดจนสุขอนามัยของผู้ที่อยูอ่ าศัยบนพื ้นที่สงู เอง ผู้ที่อยูอ่ าศัยบนพื ้นราบ และผู้บริโภคด้ วย
5) ความขัดแย้ งจากการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติ ปั ญหาความขัดแย้ งที่เกิด
จากการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดขึ ้นเนื่องจากการมีอยู่อย่างจากัดของทรัพยากร และไม่เพียงพอ
ต่อความต้ องการนามาใช้ ประโยชน์ โดยเฉพาะทรัพยากรน ้าทาให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งระหว่าง
หมูบ่ ้ านและชุมชน โดยเฉพาะระหว่างชุมชนบนพื ้นที่ต้นน ้าและพื ้นที่ปลายน ้า รวมไปถึงความขัดแย้ ง
ระหว่างรัฐกับชุมชน เนื่องจากต่างมีจดุ ยืนและมุมมองการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่
ต่างกัน ทังทรั
้ พยากรดิน น ้า และป่ าไม้ โดยร้ อยละ 77.74 ของครัวเรื อนเกษตรกรบนพื ้นที่สูงใน
12 จังหวัด ยังอาศัยการตัดไม้ เพื่อการใช้ ประโยชน์ในครัวเรื อน และปั ญหาความขัดแย้ งดังกล่าวก็ยงั
มีแนวโน้ มที่รุนแรง หากไม่สามารถบริหารและจัดการอย่างเป็ นธรรม ผลกระทบจากความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ มีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเกษตรอย่างเข้ มข้ นในพื ้นที่ราบ และพื ้นที่ที่
มีผลกระทบต่อปริมาณน ้าจากลุม่ น ้าที่ลดลง ทาให้ เกษตรกรที่เคยปลูกพืช 2-3 ครัง้ ต่อปี ต้ องกลับมา
ปลูกข้ าวนาปี เพียงอย่างเดียว พืน้ ที่ปลูกพืชฤดูแล้ งสาคัญของภาคเหนือตอนบนมีแนวโน้ มลดลง
จากการคาดคะเนความต้ องการน ้าเพื่อการอุปโภคบริ โภคเกษตรและอุตสาหกรรมของลุ่มน ้าต่างๆ
ในภาคเหนือตอนบน พบว่าความต้ องการเพิ่มขึ ้นสองเท่าของปั จจุบนั ภายในระยะเวลาต่ากว่า 30 ปี
ในอนาคต ในขณะเดีย วกัน พื น้ ที่ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การก่อ สร้ างเขื่ อ นขนาดใหญ่ เ พื่ อ กักน า้ ใน
ภาคเหนือตอนบนมีจากัด และการสร้ างเขื่อนใหม่มกั ประสบกับการต่อต้ านอย่างรุนแรงจากกระแส
การอนุรักษ์ พื น้ ที่ ป่าไม้ พร้ อมๆกับการสนับสนุนจากชุม ชนท้ ายเขื่ อนที่ เป็ นผู้ไ ด้ รับ ผลประโยชน์
โดยตรง
2.10.2 ปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ
1) ปั ญหาความยากจน ชุมชนบนพื ้นที่สงู จะประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อ
เลี ้ยงตนเองและครอบครัวเป็ นหลักแล้ ว เนื่องจากสังคมของชุมชนบนพื ้นที่สูงเปิ ดสู่สงั คมภายนอก
มากขึน้ ความจ าเป็ นต่อการใช้ จ่ายเพื่ อการยัง ชีพ มากขึน้ แนวโน้ มการเกษตรเพื่ อ หารายได้ จึง มี
เพิ่ ม ขึ น้ แต่ เ นื่ อ งจากชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง ขาดความรู้ ในการน าเทคโนโลยี แ บบใหม่ๆ มาใช้ อย่ า ง
เหมาะสมต่อการเกษตรนอกเหนือไปจากการทาการเกษตรแบบการทาไร่เลื่อนลอยทาให้ ได้ ผลผลิต
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ต่า ประกอบกับชุมชนบนพื ้นที่สงู อยูห่ า่ งไกล การคมนาคมไม่สะดวก จึงถูกเอาเปรี ยบด้ านการตลาด
โดยในปี พ.ศ.2543 พบว่า เกษตรกรมีรายได้ เฉลี่ยเพียง 59,184.93 บาท/ครัวเรื อน/ปี และชาวเขา
เผ่าที่ยากจนที่สดุ ได้ แก่ เผ่าไทยลื ้อ มีรายได้ เฉลี่ยต่อครัวเรื อนต่อปี เพียง 19,970 บาท รองลงมาคือ
อาข่า และอีก้อ เฉลี่ย/ครัวเรื อน/ปี เพียง 37,362.13 บาท ชาวเขาเผ่าปะหล่องมีรายได้ เฉลี่ย/
ครัวเรื อน/ปี 43,908 บาท ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยงมีรายได้ เฉลี่ย /ครัวเรื อน/ปี 43,526.78 บาท ชาวเขา
เผ่าไทยใหญ่มีรายได้ เฉลี่ย/ครัวเรื อนต่อปี 44,990.80 บาท ชาวเขาเผ่าละว้ ามีรายได้ เฉลี่ย /ครัวเรื อน/
ปี 45,882.97 บาท และมีชาวเขาเผ่าเย้ า จีนฮ่อ ม้ ง มูเซอ ลีซอ และคนเมือง ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
ครัวเรื อนต่อปี สูงกว่า 50,000 บาทขึ ้นไป (กองพัฒนาการเกษตรพื ้นที่เฉพาะ, 2551) และในปี พ.ศ.
2551 เกษตรกรมีรายได้ เฉลี่ยเพิ่มขึ ้นเป็ น 76,765.65 บาท/ครัวเรื อน/ปี โดยส่วนใหญ่เป็ นรายได้ จาก
ภาคการเกษตร 41,478.89 บาท/ครัวเรื อน/ปี และรายได้ นอกภาคการเกษตร 31,235.35 บาท/
ครัวเรื อน/ปี (สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู , 2551)
ส าหรั บ พื น้ ที่ ที่ ข าดแหล่ง น า้ และทรั พ ยากรน า้ ซึ่ง จ าเป็ นต้ อ งอาศัย รายได้
ส่วนใหญ่จากพืชไร่ ทวั่ ไปที่ผลิตได้ ตามศักยภาพพืน้ ที่ ทาให้ มีรายได้ ต่า หรื อต้ องอาศัยรายได้ จาก
ผลิตภัณฑ์นอกการเกษตรเป็ นรายได้ หลัก แต่ถ้าเป็ นพืน้ ที่ที่มีสภาพดินและนา้ เอือ้ ต่อการผลิตพืช
เศรษฐกิจส่งเสริมจากมูลนิธิโครงการหลวงได้ ก็จะมีรายได้ คอ่ นข้ างดีหรื อสูงกว่า (วันเพ็ญและคณะ,
2548) ครัวเรื อนเกษตรกรมีรายได้ รวมโดยเฉลี่ย 82,635 บาทต่อครัวเรื อนต่อปี หรื อ 6,886 บาทต่อ
ครัวเรื อนต่อเดือนโดยเป็ นรายได้ ที่เป็ นตัวเงิน 62,590 บาท นอกจากนันเป็
้ นรายได้ ที่ไม่เป็ นตัวเงิน
20,045 บาท โดยเย้ าและม้ ง มีรายได้ มากกว่า 100,000 บาทต่อครัวเรื อนต่อปี ส่วนมูเซอ อาข่าและ
กะเหรี่ ยง/ปาเกอะญอ มีรายได้ ระหว่าง 50,000 – 100,000 บาทต่อครัวเรื อ นต่อปี เมื่อพิจารณา
รายได้ รวมต่อคนต่อเดือนพบว่า เย้ า 1,853 บาท ม้ ง 1,538 บาท มูเซอ 1,073 บาท อาข่า 1,061
บาท และกะเหรี่ ยง/ปาเกอะญอ 1,015 บาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับเส้ นความยากจน ในปี พ.ศ. 2549 ที่
1,386 บาท/คน/เดือน กลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่มีรายได้ ต่ากว่าเส้ นความยากจนคือ มูเซอ อาข่าและกะเหรี่ ยง/
ปาเกอะญอ (ลักษมีและคณะ, 2551) จะเห็นว่ารายได้ รวมเฉลี่ยของประชากรบนพื ้นที่สงู ตังแต่
้ อดีต
ที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั มีแนวโน้ มสูงขึ ้น แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับประชากรกลุ่มอื่นๆหรื อเกณฑ์ความ
ยากจนแล้ วก็ยงั มีประชากรบางชนเผ่าที่ยงั คงมีรายได้ ที่ต่ากว่าประชากรกลุ่มอื่นๆหรื อเกณฑ์ความ
ยากจนนันอยู
้ ่ ซึ่งจะต้ องมีการศึกษาถึงมูลเหตุความยากจนที่ยงั คงเป็ นปั ญหาในลักษณะซ ้าซาก
หรื อเป็ นวงจรความยากจนที่ไม่สิ ้นสุดต่อไป
สาหรับมูลเหตุของความยากจน สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของของจานวน
ประชากรบนพื ้นที่สูงที่ยงั มีอยู่ และการแต่งงานเร็ วของบางชนเผ่า สาเหตุจากเป็ นความต้ องการมี
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ลูกมากเพื่อเป็ นแรงงานภาคการเกษตร นอกจากนันแล้
้ วนโยบายโยกย้ ายประชากรและการอพยพ
ย้ ายถิ่นก็ยงั ส่งผลต่อจานวนประชากรที่สงู ขึ ้นเช่นกัน ซึ่งได้ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อลักษณะการใช้
ทรั พยากรธรรมชาติและจ านวนประชากรในชนบทบนพื น้ ที่สูงที่ ห่างไกลและเปราะบาง จ านวน
ประชากรต่อพื ้นที่ ที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละลุ่มน ้า ทาให้ เกษตรกรต้ องการที่ดินทากินเพิ่มขึ ้นแต่ไม่สามารถ
ขยายพื ้นที่ได้ ด้วยข้ อจากัดของสภาพพื ้นที่ที่เหมาะสมหาได้ ยากขึ ้นและการควบคุม ด้ านกฎหมายป่ า
ไม้ เกษตรกรจึงปรั บตัวโดยลดระยะเวลาของการเว้ นช่วงการพักที่ดิน และใช้ พื ้นที่บอ่ ยครัง้ ขึ ้น และ
ใช้ กระบวนการเตรี ยมดินและเพาะปลูกที่รบกวนหน้ าดินมากขึ ้น และใช้ สารเคมีเกษตรประเภทปุ๋ย
และสารเคมี เกษตรในการผลิ ต ซึ่ง ได้ ก่อปั ญหาการพังทลายของหน้ าดินบนพื น้ ที่ ลาดเอี ยง การ
สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินและความหลากหลายทางชีวภาพ ทาให้ ผลผลิตทางการเกษตร
ลดลงรวมถึงทาให้ คณ
ุ ภาพของสิ่งแวดล้ อมเสื่อมลงด้ วย จากสภาพการณ์เหล่านี ้จึงก่อให้ เกิดวงจร
ของความยากจนในชนบทบนพื น้ ที่ สู ง เกิ ด การขาดแคลนอาหาร และปั ญหาการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง เนื่องจากการมุ่งเน้ นการผลิตเพื่อจาหน่าย สาเหตุสาคัญของปั ญหา
ความยากจนบนพื ้นที่สูงเกิดขึ ้นจากข้ อจากัดต่างๆในชุมชนบนพื ้นที่สูง อาทิ ภูมิประเทศ ที่ตงของ
ั้
ชุมชนที่อยูห่ า่ งไกล และกระบวนการพัฒนาไม่อาจดาเนินงานได้ เต็มที่ เพราะพื ้นที่มกั อยู่ในเขตพื ้นที่
ป่ า มี เ ส้ นทางคมนาคมที่ ล าบาก ขณะเดียวกันการพัฒ นาชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง ที่ ผ่านมายัง ไม่มี ใ ช้
องค์ ความรู้ ไปใช้ ในการพัฒ นาให้ เ หมาะสมกับวิ ถีชี วิ ตของราษฎรในพื น้ ที่ การพัฒ นาตามแนว
ทางการพัฒนาในระบบปกติของชุมชนทัว่ ไปในประเทศที่กาหนดจากภายนอก จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่
ทาให้ วิถีชีวิตและสภาพความเป็ นอยู่ของราษฎรในชุมชนบนพื ้นที่สูงเปลี่ยนแปลงการพึ่งพิงทุนทาง
สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนไปสู่การพึ่งพาปั จจัยอื่นๆภายนอกชุมชนเป็ นหลัก การที่เกษตรกรใน
ชุมชนบนพื ้นที่สูง ให้ ความสาคัญกับปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีราคาดี ทาให้ ระบบการผลิตเปลี่ยนจาก
การเกษตรเพื่อยังชีพประกอบด้ วยการปลูกพืชหลากหลายไปสูก่ ารเกษตรเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็ นการปลูก
พืชเชิงเดี่ยวและเน้ นการพึ่งพาปั จจัยการผลิตจากภายนอกชุมชนเป็ นหลัก ผลที่ตามมาคือ ระบบ
ชีวภาพในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนันผลผลิ
้
ตการเกษตรส่วนใหญ่ต้องนาออกขายภายนอก
ชุมชนโดยมีพ่อค้ าจากภายนอกเป็ นผู้กาหนดราคาผลผลิต ส่ วนรายได้ จากการขายดังกล่าวจะต้ อง
นากลับไปซื ้อปั จจัยการผลิตและเครื่ องอุปโภคบริโภคในครัวเรื อน ถ้ าครัวเรื อนไม่สามารถสร้ างรายได้
หรื อกาไรเพิ่มขึ ้นในภายหลัง ราษฎรในชุมชนบนพื ้นที่สูงย่อมประสบกับปั ญหาความยากจนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี ้การจัดตังกลุ
้ ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มพัฒนาอาชีพบนพื ้นที่สูง ส่วนใหญ่
เป็ นการนารูปแบบการดาเนินงานแบบกลุ่มของชุมชนพื ้นราบทัว่ ไปมาใช้ และดาเนินการจัดตัง้ โดย
หน่วยงานภายนอกชุมชน ขณะที่ราษฎรในชุมชนยังไม่มีพื ้นฐานเพียงพอในการให้ ความคิดเห็นใดๆ
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ตังแต่
้ แรก แม้ มีผ้ นู าชุมชนเป็ นผู้ประสานงานหลักระหว่างหน่วยงานภายนอกชุมชนกับราษฎรก็ตาม
ทาให้ งานส่วนใหญ่ไม่บรรลุผลในการเพิ่มรายได้ ให้ กบั ราษฎร ตรงกันข้ ามกลับเพิ่มภาระให้ ราษฎรที่
เป็ นสมาชิก ต้ องแบกรับภาระหนี ้สินที่เกิดจากการดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็ จ ความล้ มเหลวของ
กลุ่มพัฒนาอาชีพมักมาจากการขาดความสามารถด้ านการจัดการและตลาด ภาวะหนีส้ ินทาให้
ราษฎรในชุมชนบนพืน้ ที่ สูงยากจนลง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ง ชาติ, 2546) นอกจากนัน้ ลักษมี และคณะ (2551) ยังพบว่าจากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ ง
ปริ มาณ เหตุผลหลักของความยากจนมี 3 ตัวแปรด้ วยกันคือ ขนาดพื ้นที่ถือครอง จานวนปี ที่ได้ รับ
การศึกษาสูงสุดของสมาชิกและรายจ่ายในการลงทุน ซึ่งสัมพันธ์ กับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การ
ผลิตทางการเกษตร คือผลได้ จากการผลิตขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่ดนิ แรงงาน และทุนเป็ นหลัก
2) ปั ญหาการประกอบอาชี พ การเกษตร โดยขาดความรู้ และ
ปั จจัยพื ้นฐานด้ านการตลาด การประกอบอาชีพของชาวเขาส่วนใหญ่ทาการเกษตรเป็ นอาชีพหลัก มี
การปลูกพืชและเลี ้ยงสัตว์ ส่วนอาชีพรองได้ แก่ขายของป่ า รับจ้ าง ธุรกิจขนส่งและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อน ปั ญหาในการประกอบอาชีพในการเกษตร แยกได้ ดงั นี ้
(1) ด้ านการผลิต ชาวเขาบนพื ้นที่สงู เดิมประกอบอาชีพทางการเกษตรโดย
การทาไร่เลื่อนลอย ปั จจุบนั ชาวเขาส่วนใหญ่หยุดการทาไร่หมุนเวียน ยังมีบางส่วนที่ยงั ตัดและเผา
ป่ าเพื่ อ ท าการเกษตรแต่ ว งรอบของการหมุน เวี ย นมี ร ะยะสัน้ มากขึน้ เนื่ อ งจากพื น้ ที่ ที่ ท ากิ น ที่
เหมาะสมมีน้อยและประชากรเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งเป็ นอันตรายต่อทรัพยากรธรรมชาติทาให้ ดินเสื่อม
โทรมเร็ว ประกอบกับชาวเขาเกือบทังหมดท
้
าการเกษตรแบบดังเดิ
้ มขาดการฟื น้ ฟูความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ทาให้ ผลผลิตที่ได้ น้อยเกินไปหรื ออยู่ในระดับต่าที่ไม่ค้ มุ กับค่าแรงงานที่ได้ ลงทุนไป เกิด
ความรู้สกึ ไม่มนั่ ใจต่อการเพาะปลูก ในขณะเดียวกันไม่สามารถดิ ้นรนไปหาที่ใหม่ได้ เช่นแต่ก่อน ทังนี
้ ้
เพราะขาดความรู้การเกษตรที่เหมาะสม ผลผลิตที่ได้ รับจึงอยูใ่ นระดับต่า แต่ต้นทุนการผลิตสูง
(2) ด้ านการตลาด เนื่องจากชุมชนชาวเขาอาศัยกระจัดกระจายอยู่บนที่สงู
รวมทังบางพื
้
้นที่ที่อยูห่ า่ งไกลไม่มีเส้ นทางคมนาคมที่นาผลผลิตไปสูต่ ลาด ผลผลิตทุกชนิด การขนส่ง
ผลผลิตจึงยากลาบาก และมีต้นทุนสูง ระบบตลาดสินค้ าเกษตรบนพื ้นที่สูง ปั จจุ บนั ประกอบด้ วย
การผลิตเพื่อขายในชุมชน การมีพ่อค้ า ท้ องถิ่นนาไปขายตลาดภายนอก การมีพ่อค้ าภายนอกไปรับ
ซื ้อและระบบตลาดของโครงการหลวง ซึ่งมีขนตอนที
ั้
่มีการกาหนดราคาซื ้อขายล่วงหน้ า มีการระบุ
ชนิด ปริ มาณ คุณภาพ ราคา และเวลาส่งมอบที่ชดั เจน รวมทัง้ มีความเข้ มข้ นในการตรวจรับรอง
มาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ทังนี
้ ้เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์และ
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ทักษะในการเพาะปลูกพืชที่ดี รวมไปถึงมีการใช้ เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต ซึง่ มีชอ่ งทางการจาหน่าย
ผลผลิตของเกษตรกร ได้ แก่ การจาหน่ายผลผลิตให้ โครงการหลวง บริ ษัทเอกชนเพื่อจาหน่ายต่อไป
ยังตลาดปลายทางเป็ น Super market ภายในประเทศและการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศโดย
ผลผลิ ต ของเกษตรกรโครงการหลวงที่ ส่ง ออกจ าหน่า ยสู่ต ลาด ได้ รั บการรั บ รองมาตรฐานการ
เพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐาน GLOBALGAP และมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ จึงเป็ นที่ยอมรับของ
กลุ่มตลาดคุณภาพสูง เช่น บริ ษัทการบินไทยจากัด (มหาชน) ตลาดประเทศญี่ ปนุ่ สิงคโปร์ ฮ่องกง
ไต้ หวัน และตลาดกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ทาให้ เกษตรกรมีรายได้ และมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น
จากการส่ง ผลผลิ ตออกจ าหน่ายผ่านตลาดมูลนิธิ โครงการหลวง 282.68 ล้ า นบาท เพิ่ม จาก
ปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ร้ อยละ 4.40 และเกษตรกรจาหน่ายผลผลิตเองมูลค่า 222.97 ล้ านบาท
รวมเป็ นมูลค่าผลผลิตทังหมด
้
504.65 ล้ านบาท (รายงานประจาปี มูลนิธิโครงการหลวง, 2552)
รู ปแบบวิธีการผลิ ตสิ นค้ าเกษตรตามความต้ องการของตลาดของโครงการหลวง สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ กับเกษตรกรบนพืน้ ที่สูง ขึน้ อยู่กับความพร้ อมของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
เพาะปลูกแบบดังเดิ
้ ม ความเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิดแู ล และทักษะในการเพาะปลูกที่ดี ทังหมดล้
้
วน
เป็ นปั จจัยที่จะส่งผลให้ การดาเนินงานด้ านการตลาดบนพื ้นที่สูงประสบความสาเร็ จได้ เพื่อใช้ เป็ น
ต้ นแบบขยายผลการพัฒนาระบบตลาดสู่ชุมชนอื่ นต่อไป (ไฉไล กองทอง และพรทิพย์ ผลเพิ่ม ,
2552)
3) ปั ญหาการไม่ มีสิทธิ์ถือครองที่ดนิ ตามสภาพที่เป็ นอยู่ปัจจุบนั ทังชาวพื
้
้น
ราบและชาวเขาที่อาศัยอยู่บริ เ วณที่ สูง ส่วนใหญ่ ไม่มีกรรมสิทธิ์ ในที่ ดิน ส่วนที่ เหลื อเป็ นการถื อ
ครองที่ดนิ พื ้นที่ป่าสงวนและในพื ้นที่ป่าอนุรักษ์และพื ้นที่ของทางราชการรูปแบบต่างๆ
4) ปั ญหาการขาดแคลนโครงสร้ างพืน้ ฐาน ปั ญหาโครงสร้ างพื ้นฐานบนที่
สูงที่สาคัญคือ เส้ นทางคมนาคมที่ยากลาบาก เนื่ องจากสภาพภูมิประเทศที่ลาดชันและเป็ นหุบเขา
ทาให้ การเดินทางไม่สะดวกและมีพื ้นที่ห่างไกลรวมทังเส้
้ นทางคมนาคมบางแห่งใช้ ได้ เฉพาะฤดูกาล
พื ้นที่ส่วนใหญ่ยงั ไม่มีรถโดยสารประจาทาง นอกจากนี ้ยังมีปัญหาการให้ บริ การไฟฟ้าของรัฐยัง ไม่
ทัว่ ถึง รวมทังขาดแคลนน
้
้าเพื่อการอุปโภคบริ โภคของประชากรบนพื ้นที่สงู ยังขาดน ้าดื่มและน ้าใช้ ที่
มีความสะอาดและปลอดภัย และบางแห่งไม่มีน ้าอุปโภคบริโภคเพียงพอ
5) แหล่ งท่ องเที่ยวที่ทรุ ดโทรม พื ้นที่สงู ของประเทศไทยประกอบด้ วย ป่ า
ธรรมชาติ น ้าตก วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนบนพื ้นที่สงู ปั จจุบนั ขาดระบบการจัดการที่ดี และ
กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน รวมทังกิ
้ จกรรมอื่นๆ อาทิ เช่น การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้ อมทังทางตรงและทางอ้
้
อม ขาดสิ่งอานวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยว ขาดการบริ หาร
จัดการที่ดีทาให้ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ ว การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมประเพณีดงเดิ
ั้ ม
2.10.3 ปั ญหาด้ านสังคม
1) ปั ญหาสุ ขอนามั ยของประชากรบนพืน้ ที่สูง โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ต่า
มาก กล่าวคือ
(1) การเพิ่มประชากรโดยธรรมชาติ ประชากรบนพื ้นที่สงู ยังคงมีอตั ราเพิ่ม
ประชากรสูงอยู่ เนื่องจากอยูใ่ นพื ้นที่ห่างไกลและยากต่อการเข้ าถึงบริ การ ดังนันกรมอนามั
้
ย ซึ่งเป็ น
หน่ว ยงานหลัก ที่ รั บ ผิ ด ชอบการวางแผนครอบครั ว ของประเทศไทย จึง มี น โยบายปรั บ เปลี่ ย น
กลุ่มเป้าหมายจากประชากรทัว่ ไป มาเน้ นการดาเนินการในกลุ่มประชากรบนพื ้นที่สูง จากผลการ
สารวจโครงสร้ างประชากรชาวพื ้นที่สงู 6 เผ่าหลักคือ เผ่ากะเหรี่ ยง ม้ ง มูเซอ เย้ า ลีซอ และอีก้อ ในปี
พ.ศ 2539 ของศูนย์พฒ
ั นาอนามัยพื ้นที่สงู ก็พบว่าประชากรบนพื ้นที่สงู ยังคงมีอตั ราเพิ่มประชากร
เท่ากับ 2.23 ซึง่ นับว่ายังสูงอยูม่ ากเมื่อเปรี ยบเทียบกับประชากรพื ้นราบ (กรมอนามัย, 2551)
(2) การเจ็บป่ วย สาเหตุที่เจ็บป่ วยส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดต่อและการ
สุขาภิบาล เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร ไข้ มาเลเรี ย เป็ นต้ น และยังมี
รายงานผู้เสียชีวิตด้ วยโรคเอดส์ของกลุ่มหมู่บ้านต่างๆ สูงถึงร้ อยละ 35.88 (กองพัฒนาการเกษตร
พื ้นที่เฉพาะ, 2551) นอกจากนันแล้
้ วชาวเขายังไม่คานึงถึงการรักษาความสะอาดของร่างกาย การ
ปลูกบ้ านเรื อนมืดทึบไม่ถกู สุขลักษณะ ไม่รักษาสุขภาพพื ้นฐาน เช่น ความสะอาดของเครื่ องอุปโภค
บริ โภค ไม่มีส้วมใช้ การเลี ้ยงสัตว์ไว้ ใต้ ถุนบ้ านที่ไม่ถกู สุขลักษณะซึ่งก่อให้ เกิดเชื ้อโรคต่างๆ และยัง
อาศัยหมอผีในการรักษาโรคภัยไข้ เจ็บอีกด้ วย ทาให้ เกิดการเจ็บป่ วยและสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม
(3) การระบาดของยาเสพติด เนื่องมาจากคนบนพื ้นที่สงู มีการใช้ ฝิ่นเป็ นยา
รักษาโรคมาตังแต่
้ อดีต และ ใช้ เป็ นเครื่ องผ่อนคลายทางอารมณ์ สังคม โดยใช้ สืบต่อกันมาตาม
ประเพณีและสภาพทัว่ ไปในสังคม ประกอบกับพื ้นที่ชมุ ชนตังอยู
้ ่ห่างไกล กระจัดกระจาย บางชุมชน
อยู่ในเส้ นทางล าเลี ย งของยาเสพติดจากประเทศเพื่ อนบ้ าน จึง ทาให้ การระบาดของยาเสพติด
ประเภทต่างๆ ไปสูช่ มุ ชนได้ ง่าย
(4) การโภชนาการ มีภาวะทุพโภชนาการสูงมาก เนื่องจากการประกอบ
อาชีพส่วนใหญ่ของคนบนพื ้นที่สงู เป็ นการทาการเกษตร การที่ผลิตผลทางการเกษตรไม่เพียงพอต่อ
การดารงชีพ การมี จานวนประชากรในครัวเรื อนที่สูง ทาให้ ขาดแคลนอาหารที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย และจากความเป็ นอยูแ่ ร้ นแค้ น ทาให้ เกิดภาวะทุพโภชนาการที่สงู
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(5) การเข้ าถึงบริ การสาธารณสุขของรัฐน้ อย เนื่องจากพื ้นที่สงู อยู่ห่างไกล
การคมนาคมไม่สะดวกยากแก่การเข้ าถึงของรัฐ ทาให้ ขาดสถานบริ การด้ านสาธารณสุข และเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับประชากรบนพื ้นราบแล้ วยังมีความแตกต่างกันมาก
2) ปั ญหาการขาดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยภาพรวมชุมชนบนพื ้นที่สูงยัง
ได้ รั บการศึก ษาน้ อยและไม่ทั่ว ถึง ทัง้ นี อ้ าจเนื่ อ งมาจากชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง ยัง ไม่เห็ น คุณ ค่าของ
การศึกษา ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ตังบ้
้ านเรื อนอยู่ในเขตป่ าหวงห้ ามของทางราชการไม่มีเอกสารสิทธิ์
ในพื ้นที่ทากินและที่อยู่อาศัย สภาพภูมิประเทศอยู่ห่างไกลทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ทาให้
เด็กและเยาวชนชาวเขาเหล่านันไม่
้ สามารถเดินทางมาเรี ยนหนังสือในโรงเรี ยน หรื อสถานศึกษาของ
รัฐที่จดั บริ การไว้ ได้ ทาให้ เยาวชนชาวเขาเหล่านี ้ขาดโอกาสทางการศึกษา (กองสงเคราะห์ชาวเขา,
2545) ชาวไทยภูเขาที่อยูใ่ นวัยศึกษา คือ อายุตงแต่
ั ้ 13 ปี ขึ ้นไป มากกว่าครึ่งคือ ร้ อยละ 65.40 ได้ รับ
การศึกษาและไม่ได้ รับการศึกษาร้ อยละ 34.60 (กองพัฒนาเกษตรที่สงู , 543) แต่ชาวเขาที่อยู่ในวัย
ทางานส่วนใหญ่ไม่ได้ รับการศึกษา ก่อให้ เกิดปั ญหาความไม่ร้ ู และงมงายต่อสิ่งที่ยึดถือปฏิบตั ิใน
ด้ านความเชื่อยากแก่การพัฒนา และภาษาก็เป็ นอุปสรรคที่สาคัญ ป็ นปั ญหาสาคัญอย่างยิ่งในด้ าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
3) ปั ญหาการเพิ่มขึน้ ของประชากรและการอพยพย้ ายถิ่น จาแนกได้ เป็ น
2 ประเภท คือ
(1) การอพยพหลบหนีเข้ าเมืองจากนอกประเทศ การย้ ายถิ่นจากนอก
ประเทศของประชากรบนที่สงู ก่อให้ เกิดแรงกดดันต่อการใช้ ที่ดินบนที่สู งจนเกินขีดความสามารถใน
การรองรับของทรัพยากร มีผลต่อปั ญหาการลดลงของพื ้นที่ป่าต้ นน ้า และต่อปั ญหาความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเ วศน์ บนที่ สูง นอกจากนัน้ ยังมี ปัญหาการเคลื่ อนย้ ายของประชากรบนที่ สูง ทัง้ ผู้ที่มี
สัญชาติไทยและชาวต่างด้ าวเข้ าไปในเมืองในลักษณะของแรงงานไร้ ฝีมือราคาถูก และมีจานวนหนึ่ง
ถูกดึงดูดเข้ าไปทางานที่เป็ นปั ญหาเช่น แรงงานเด็กและโสเภณี ยิ่งไปกว่านัน้ การเคลื่อนย้ ายแรงงาน
ของประชากรบนที่สูงตามรอยต่อแนวพรมแดนยังมีผลกระทบต่อปั ญหาความมัน่ คงตามชายแดน
และปั ญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิ จภาคเหนือตอนบน,
2543) ปั ญหาการย้ ายถิ่นจากนอกประเทศเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง การดาเนินการเพื่อสกัดกัน้ และ
ผลักดันการอพยพ ในการปฏิบตั ิไม่สามารถกระทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เนื่องจาก
ระบบการป้องการอพยพไม่ได้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่ ตลอดจนยังขาดการดาเนินงานผลักดันผู้ ที่อพยพ
เข้ ามาให้ กลับออกไปอย่างต่อเนื่องและทันการณ์ การอพยพเข้ ามาของชาวเขาจากนอกประเทศเป็ น
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การซ ้าเติมปั ญหาภายในให้ รุนแรงยิ่งขึ ้น และการแก้ ไขปั ญหาจะไม่สามารถกาหนดขนาดของปั ญหา
ได้ ชดั เจน
(2) การย้ ายถิ่นภายในประเทศ มักมีการย้ ายถิ่นอยู่เสมอของคนบนพื ้นที่สูง
ซึ่ง เป็ นการย้ า ยถิ่ น เพื่ อ หาที่ ท ากิ น ใหม่ที่ อุด มสมบูร ณ์ ก ว่า ที่ เ ดิม เพราะคนบนพื น้ ที่ สูง มัก ท าไร่
เลื่อนลอยเป็ นส่วนใหญ่ เมื่อดินขาดความอุดมสมบูรณ์ก็จะโยกย้ ายเพื่อหาที่ดินใหม่ที่อดุ มสมบูรณ์
กว่าซึ่งทาให้ เกิดปั ญหาการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และเป็ นการยากต่อการจัด
ระเบียบการปกครอง ลักษณะการย้ ายถิ่นมักจะย้ ายเป็ นครัวเรื อนหรื อกลุม่ บ้ าน
4) ปั ญหาด้ านสั งคมในอนาคต ชุม ชนบนพืน้ ที่ สูงอาศัยอยู่อย่างกระจัด
กระจาย และมีวฒ
ั นธรรมเฉพาะ อาศัยกฎระเบียบชุมชน และความเชื่อทางศาสนาเป็ นกรอบการ
ดารงชีวิต และการสร้ างความสงบสุขในสังคม ลักษณะเช่นนี ้ทาให้ ชุมชนมีภูมิต้านทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงน้ อย ปั จจุบนั สังคมของชุมชนชาวเขาเปิ ดสู่สงั คมภายนอกมากขึ ้น ทาให้ มีความ
ล่อแหลมต่อปั ญหาต่างๆ ทังปั
้ ญหาเยาวชน การขาดจิตสานึกต่อสังคม การแพร่ระบาดของยาเสพติด
โรคเอดส์ รวมทัง้ ปั ญ หาด้ านความมั่นคงตามแนวชายแดน ขณะเดียวกันเยาวชนบนพื น้ ที่สูง มี
แนวโน้ มที่จะอพยพไปประกอบอาชีพในเมืองมากขึ ้น ทาให้ มีแนวโน้ มขาดแคลนแรงงานในชุมชน
5) ปั ญหาความขั ด แย้ ง อื่ น ๆ เนื่ อ งจากพื น้ ที่ สู ง มี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อง
มากมายมีหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนที่รับผิดชอบ จะเห็นได้ ว่ายังขาด
การประสานงานและมักมีความขัดแย้ งกันอยู่ จึงเป็ นที่น่าสังเกตว่าเกณฑ์ดงั กล่าวขาดการนาเอามา
มิติทางจิตวิทยาทางสังคม และวัฒ นธรรมชุมชนและชนเผ่า ตลอดจนภูมิ ปัญญาท้ องถิ่นมาร่ วม
กาหนด จึงก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางสังคม การเมือง และส่งผลกระทบต่อความมัน่ คง และการ
จัดการทรัพยากรและระบบนิเวศน์ปราศจากการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ไ ด้ และไม่มีวันสิ น้ สุด (ส านักบริ การวิช าการ, 2544) ทาให้ มีมุมมองต่อการใช้ ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ลุม่ น ้าและป่ าไม้ ที่แตกต่างกัน จึงก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหลักๆ 2 ประการ คือ
(1) ความขัดแย้ งที่เกิดจากนโยบาย ข้ อกฎหมายหรื อระเบียบที่ ไม่สามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้ ในการพัฒนาที่ดาเนินการมาแล้ วมักเกิดขึน้ เสมอ เพราะทุกองค์กรต่างมุ่งให้ การ
พัฒนาตอบสนองต่อภารกิจของตนเอง ทาให้ ขาดการบูรณาการในการปฏิบตั งิ าน
(2) การปรั บ ตัว ของประชากรต่อ วัฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ของชุม ชนกับ
วัฒนธรรมภายนอก สืบเนื่องจากสังคมชุมชนบนพื ้นที่สงู เดิมเป็ นสังคมบุพกาล และหันมาสู่กระแส
สัง คมภายนอก ยุค หลัง การเลิ ก ปลูก ฝิ่ น และเทคโนโลยี สื่ อ สารสมัยใหม่ สามารถเข้ า ถึง ได้ ทุก
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ครั ว เรื อ น รวมทัง้ การท่อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ท าให้ เ กิ ด กระแสทัน สมัย ที่ เ ลี ย นแบบสัง คมภายนอก
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทังการด
้
ารงชีพและวิถีชีวิตดังเดิ
้ ม
2.10.4 ปั ญหาด้ านความมั่นคงและยาเสพติด
1) ปั ญหาการปลูกฝิ่ น
การปลูกฝิ่ นเป็ นการทาไร่ เลื่อนลอยชนิดหนึ่ง โดยการปลูกฝิ่ นหลังจากปลูก
ข้ าวโพดในช่วงปลายฤดูฝน ผลผลิตฝิ่ นถึง 200 ตันต่อปี ประเทศไทยเคยมีการแก้ ปัญหาการปลูกฝิ่ น
รัฐบาลได้ ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยในระยะแรก มีหน่วยงานต่างๆ ได้ แก่ ตารวจตระเวน
ชายแดน และกรมประชาสงเคราะห์ เป็ นผู้รับผิดชอบ ในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
ทรงโปรดเกล้ าฯ จัดตังโครงการหลวงพั
้
ฒนาชาวเขาขึ ้น เริ่ มพัฒนารู ปแบบของการปลูกพืชทดแทนฝิ่ น
นอกจากนัน้ ต่อมามีความช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติในการพัฒนาชาวเขาเพื่อปลูกพืช
ทดแทนฝิ่ น เช่น โครงการพัฒนาเศรษฐกิ จชาวไทยภูเขา (CRCD) ไทย-UNFDAC และโครงการ
พัฒนาลุ่มนา้ แม่แจ่ม เป็ นต้ น สารวจพื ้นที่ปลูกฝิ่ นเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และความร่ วมมื อจากหน่วยควบคุม ยาเสพติดแห่ง
สหประชาชาติ (UNODC ในปั จจุบนั ) และประเทศต่าง ๆ ในยุโรป โดยรายละเอียดได้ กล่าวไว้ ในบท
ที่ 3 ซึง่ จากการดาเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมาทาให้ ประเทศไทยใช้ เวลา 40 ปี คือตังแต่
้ ปีพ.ศ.
2502 - พ.ศ.2546 จึงสามารถลดพื ้นที่ปลูกฝิ่ น จาก 112,000 ไร่ จานวนผลผลิต 145 ตัน จนเหลือ
ประมาณ 5,266 ไร่ จานวนผลผลิต 20.3 ตัน ในปี พ.ศ. 2546 แต่ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา พื ้นที่ปลูก
ฝิ่ นกลับมีปริมาณเพิ่มสูงขึ ้นจาก 744 ไร่ในฤดูกาลปลูกปี 2547/48 เพิ่มเป็ น 984 ไร่ในฤดูกาลปลูกปี
2548/49 และเพิ่มเป็ น 1,445 ไร่ในฤดูกาลปลูกปี 2549/50 ซึง่ สามารถสรุปประเด็นปั ญหาต่อเนื่องที่
เกิดขึน้ บนพื ้นที่สูงจากการปลูกฝิ่ นที่ผ่านมาและเงื่อนไขสนับสนุนที่ยงั คงทาให้ ปัญหาการปลูกฝิ่ น
ยังคงมีอยูไ่ ด้ 3 ประเด็น ดังนี ้
(1) ด้ านเศรษฐกิจ
เนื่องจากชาวเขาได้ ทาการปลูกฝิ่ นมาเป็ นเวลานานจนมีความชานาญ
และลักษณะทางกายภาพของถิ่นที่อยู่เอื ้ออานวย มีแรงงานพร้ อมหรื อเพียงพอจะปลูกฝิ่ น ในขณะที่
ทาการปลูกพืชอย่างอื่นมีประสิทธิภาพต่า ทาให้ เกิดการขาดแคลนรายได้ ที่จะใช้ จ่ายในการอุปโภค
และบริ โภค ประกอบกับแรงหนุนจากทุนภายนอกชุมชนทาให้ ชาวเขาที่อยู่ในพื ้นที่ห่างไกลต่อการ
ต่อการเข้ าถึงของเจ้ าหน้ าที่ จึง หวนกลับมาปลูกฝิ่ นโดยมีลกั ษณะการปลูกที่ซับซ้ อนกว่าเดิม เพื่อ
สนองความต้ องการรายได้ ดงั กล่าว ฝิ่ นให้ ความได้ เปรี ยบแก่ชาวเขา ทังทางด้
้
านราคาและการตลาด
การได้ เปรี ยบทางด้ านการขนส่งและการเก็บรักษา ปั จจุบนั ราคาฝิ่ นกับสูงขึ ้นกว่าแต่ก่อนมาก ทาให้
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

2 - 74

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ผลตอบแทนสูงกว่า ผลผลิตของพืชชนิดอื่นๆ จากพืน้ ที่เดียวกันซึ่ง เมื่อเปรี ยบเทียบผลตอบแทนที่
ได้ รับจากฝิ่ นเห็นได้ ว่าฝิ่ นมีราคาขายส่งในประเทศ 40,000 – 70,000 บาทต่อจ๊ อย และขายปลีกสูง
ถึง 100,000 – 134,400 บาทต่อจ๊ อย (1 จ๊ อย หนัก 1.6 กิโลกรัม) ในขณะที่สมัยเดิมราคาจ๊ อยละ
3,000 – 15,000 บาท ขึ ้นกับฤดูกาล ส่วนทางด้ านตลาดมีพ่อค้ าเข้ าไปรับซื ้อถึงแหล่งผลิต และยังมี
การสนับสนุนเทคโนโลยีและระบบตลาดจากบุคคลภายนอก โดยพบว่าการปลูกฝิ่ นในยุคปั จจุบนั
ต่างจากการปลูกในยุคก่ อน โดยมี ก ารใช้ ระบบการให้ นา้ สารเคมี กาจัดวัช พื ช และปุ๋ยเพื่ อเพิ่ ม
ผลผลิต ซึ่งจากอดีตผลผลิตจากเนื ้อที่เพาะปลูก 1 ไร่ จะมีน ้าหนักประมาณ 1 กิโลกรัม (พงษ์ ศกั ดิ์,
2535) และโดยเฉลี่ยผลผลิตอยู่ที่1 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ปัจจุบนั อาจได้ ผลผลิตสูงถึง 2.5 กิโลกรัมต่อไร่
นอกจากนัน้ ยังมี ความพยายามที่จ ะปลูกฝิ่ นนอกฤดู แต่ได้ ผลผลิตน้ อยเพี ยง 0.5 กิ โลกรั มต่อไร่
นับเป็ นการเริ่มต้ นที่อนั ตรายต่อประเทศ นอกจากนี ้รูปแบบการปลูกฝิ่ นมีการพัฒนาไปมากโดยมีทงั ้
ลักษณะการปลูกหลบซ่อนหรื อปลูกในที่ กาบัง ร้ อยละ 80 ปลูกเป็ นแปลงเล็กแปลงน้ อยกระจัด
กระจายขนาดไม่ถึง 1 ไร่ การปลูกหลายรุ่ นในแปลงเดียวกัน การปลูกเป็ นแถวเป็ นแนวคล้ ายแปลงผัก
ตลอดจนการปลูกปะปนกับพืชสวนพืชไร่ ชนิดอื่นๆ ซึ่งสร้ างความยากลาบากทังต่
้ อการสารวจทาง
อากาศและการตัดทาลาย (แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ ปัญหาการปลูกฝิ่ น
อย่างยัง่ ยืน ระยะเวลา 8 ปี (พ.ศ.2552 - พ.ศ.2559), 2551) ถึงแม้ ว่าจากการดาเนินงานของรัฐบาล
ในการแก้ ไขปั ญหาการปลูกฝิ่ นอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ก็ยงั พบว่ามีร้อยละของกลุ่มหมู่บ้านที่มีคนค้ า
ยาเสพติดร้ อยละ 43.97 (กองพัฒนาเกษตรที่สงู , 2543)
(2) ด้ านสังคม
สังคมของชุมชนบนพื ้นที่สูง ยังคง เป็ นสังคมแบบดังเดิ
้ ม มีการบริ โภค
อาหารไม่ถูกสุขลักษณะและครัวเรื อนขาดสุขอนามัย ทาให้ เกิดโรคภัยไข้ เจ็บ โดยเฉพาะโรคระบบ
ทางเดินอาหาร ฝิ่ นเป็ นสิ่งเดียวที่ชมุ ชนรู้ว่าสามารถใช้ รักษาโรคปวดเมื่อยที่เกิดจากการทางานหนัก
ในไร่ ได้ จึงจาเป็ นต้ องมีฝิ่นเพื่อใช้ เป็ นยารักษาโรค เช่น แก้ ปวดท้ อง และเป็ นปั จจัยสาคัญ ในการ
แลกเปลี่ยนหรื อค่าจ้ างแรงงาน นอกจากนี ้ยังใช้ ในพิธีกรรมต่างๆ กระทัง่ ใช้ ในการต้ อนรับทางสังคม
ของชุมชนชาวเขาบางส่วน จึงยังรู้ สึกว่ามีความจาเป็ นที่จะต้ องปลูกฝิ่ นเพื่อตอบสนองต่อชีวิตแบบ
ดังเดิ
้ ม พบว่าหมู่บ้านที่มีผ้ ตู ิดยาร้ อยละ 72.18 และมีผ้ ตู ิดยาเสพติดต่อกลุ่มหมู่บ้าน เฉลี่ย 17.04 คน
(กองพัฒนาเกษตรที่สงู , 2543) และความห่างไกลของพื ้นที่และการขาดโอกาสของเกษตรกรในพื ้นที่
ทุรกันดาร ทาให้ ขาดแคลนด้ านสาธารณูปโภค สาธารณสุข การศึกษา และโอกาสในการประกอบ
อาชี พ รวมทัง้ ไม่มี ตลาดรองรั บผลผลิต ตลอดจนการคมนาคมไม่สะดวก และการกากับ ดูแ ล
ช่วยเหลือจากภาครัฐเข้ าถึงได้ ยาก ทาให้ การเข้ าไปช่วยเหลือและแก้ ไขปั ญหาทาได้ ยากและไม่ทวั่ ถึง
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อีกทังยั
้ งมีปัญหาการดาเนินงานในระบบกลไกปกติของหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีข้อจากัดที่ไม่สามารถขจัด
ปั ญหาได้ อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
(3) ด้ านการเมืองและความมัน่ คงของประเทศ
เนื่องจากชาวเขามีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ถกู กาหนดโดยฝิ่ น และ
พื ้นที่ปลูกฝิ่ นส่วนใหญ่อยู่บริ เวณใกล้ ชายแดนอันเป็ นเขตปฏิบตั ิการของฝ่ ายตรงกันข้ ามซึ่งง่ายต่อ
การแทรกซึมยุยงให้ ชาวเขาทาผิดกฎหมายโดยการปลูกฝิ่ น นอกจากชาวเขาจะได้ รับการยุยงผลักดัน
จากกลุ่มทุนภายในประเทศที่ม่งุ สร้ างรายได้ จากยาเสพติด ยังได้ รับการผลักดันจากกลุ่มการเมือง
ระหว่างประเทศอีกด้ วย การต่อสู้ทางการเมืองของชนกลุ่มน้ อยทางภาคเหนือของประเทศไทยและ
บริ เวณใกล้ เคียงผูกพันกับฝิ่ นในระดับสูงเนื่องจากฝิ่ นเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ สามารถขายเป็ น
เงินสดเพื่อซื ้ออาวุธหรื อจัดตังกองก
้
าลัง บางครัง้ ก็ใช้ แลกอาวุธโดยตรง เมื่อการต่อสู้ทางการเมืองใน
ลักษณะนี ้ยังอยูก่ ็ยอ่ มเป็ นสาเหตุที่ผลักดันให้ ชาวเขาส่วนหนึง่ ปลูกฝิ่ นต่อไป (พงษ์ ศกั ดิ,์ 2535)
จากสถานการณ์การกลับไปสูก่ ารปลูกฝิ่ นเพื่อการค้ าของเกษตรกรในพื ้นที่ด้อย
โอกาสบนพืน้ ที่สูง โดยมีเงื่ อนไขสนับสนุนหลายประการดังกล่าวข้ างต้ น ถือว่าเป็ นอันตรายอย่าง
มากสาหรับประเทศ ทัง้ ในระยะสันและระยะยาว
้
ทังในการก่
้
อปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ สังคม ความ
มั่นคงของประเทศและปั ญหาการยอมรับของนานาชาติ เพื่ อให้ การแก้ ไขปั ญหามีความชัดเจน
จาเป็ นต้ องจัดกระบวนการทางานในเชิงบูรณาการ ที่ครอบคลุมทังการพั
้
ฒนาสังคมและชุมชน และ
การบังคับใช้ กฎหมาย โดยอาศัยฐานความรู้ที่เหมาะสม ควบคูก่ บั การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั
ชุมชน และการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ที่ขบั เคลื่อนด้ วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานและชุมชนท้ องถิ่น เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ควรจะมีการบูรณาการ
อย่างจริงจัง ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน และกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
2.11 สภาพปั ญหาในบริบทลุ่มนา้ บนพืน้ ที่สูง
พื ้นที่ลมุ่ น ้าของประเทศไทยในปั จจุบนั มีปัญหาด้ วยสาเหตุมาจากการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
และทรัพยากรที่ดินที่ไม่ถูกต้ อง ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและระบบนิเวศน์เป็ นอย่างมาก
เช่น ทรัพยากรป่ าไม้ ถกู ทาลายเพื่อทาพื ้นที่เกษตรกรรมทาให้ สภาพพื ้นที่สญ
ู เสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศน์เกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้ ยังเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน ้าใน
พื ้นที่ล่มุ น ้าที่มีการจัดการไม่ดีพอ กล่าวคือ ในพื ้นที่ล่มุ น ้าหลายแห่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา จะเกิดน ้าท่วม
ฉับพลันรุ นแรงในฤดูฝนและเกิดการขาดแคลนนา้ หรื อภาวะภัยแล้ งในฤดูแล้ ง แนวทางการแก้ ไข
ปั ญหาทรัพยากรในพื ้นที่ล่มุ น ้าในปั จจุบนั ต้ องการวิธีการที่มีความเข้ าใจความซับซ้ อนของปั ญหา

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

2 - 76

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

มากขึ ้น เนื่องจากทุกอย่างมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันหมดตังแต่
้ การทาเกษตรกรรมบนที่สงู ที่
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่ าไม้ ที่ดิน แหล่งน ้า ภูมิอากาศ ซึ่งก่อให้ เกิดสภาพความกดดันต่อการ
ประกอบอาชีพ ของเกษตรกรบนพื น้ ที่ สูง รวมถึงความไม่มั่นคงของสภาพเศรษฐกิจ และสังคม
ตลอดจนการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่ลมุ่ น ้าแต่ละแห่ง
สภาพปั ญหาของแต่ละลุ่มน ้าที่ครอบคลุมพื ้นที่ชมุ ชนบนพื ้นที่สงู 20 จังหวัดจานวน 14
ลุม่ น ้า ได้ แก่ ลุม่ น ้าสาละวิน ลุม่ น ้าปิ ง ลุม่ น ้าวัง ลุม่ น ้ายม ลุม่ น ้าน่าน ลุม่ น ้ากก ลุ่มน ้าโขง ลุ่มน ้าแม่กลอง
ลุม่ น ้าท่าจีน ลุม่ น ้าสะแกกรัง ลุ่มน ้าป่ าสัก ลุ่มน ้าเพชรบุรี ลุ่มน ้าชายฝั่ งทะเลประจวบคีรีขนั ธ์ และ ลุ่มน ้า
ชายฝั่ งทะเลภาคใต้ ฝั่งตะวันออกซึ่งมีรายละเอียดสภาพปั ญหาของแต่ละพื ้นที่ล่มุ น ้า ดังนี ้ (ตารางที่
2.19)
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ตารางที่ 2.18 สรุปข้ อมูลการปลูกฝิ่ นและการตัดทาลายฝิ่ นปี 2522/23 ถึงปี 2550/51
ปี การปลูกฝิ่ น

พืน้ ที่ปลูกฝิ่ น

ผล

พืน้ ที่ตัด
ทาลาย

พืน้ ที่ตัด

ผลิตฝิ่ น

ผลผลิตฝิ่ น
รวม

ทาลาย

พืน้ ที่ปลูกฝิ่ น
คงเหลือ

(กก./ไร่ )

(เมตริกตัน)

(ไร่ )

(ร้ อยละ)

(ไร่ )

ผลผลิตฝิ่ น
คงเหลือ
(เมตริกตัน)

(ไร่ )
2522/2523

26,440.00

0.53

14.084

-

-

26,440.00

14.084

2523/2524

37,661.00

1.29

48.565

-

-

37,661.00

48.565

2524/2525

46,196.00

1.24

57.158

-

-

46,196.00

57.158

2525/2526

34,568.00

0.97

33.527

-

-

34,568.00

33.527

2526/2527

43,333.00

0.83

35.949

-

-

43,333.00

35.949

2527/2528

54,853.00

0.63

34.674

3,000.00

5.47

51,853.00

32.667

2528/2529

25,789.00

1.01

25.896

10,613.00

41.15

15,176.00

15.328

2529/2530

23,470.00

1.04

24.291

19,768.00

84.23

3,702.00

3.850

2530/2531

28,443.00

0.96

27.191

10,876.50

38.24

17,566.50

16.864

2531/2532

30,100.00

1.66

49.966

11,459.50

38.07

18,640.50

30.943

2532/2533

26,109.00

1.76

45.491

14,970.00

57.34

11,139.00

19.605

2533/2534

23,295.00

2.56

59.635

21,076.00

90.47

2,219.00

5.681

2534/2535

18,854.00

1.84

34.691

13,422.00

71.19

5,432.00

9.995

2535/2536

16,906.00

2.30

38.951

10,663.93

63.08

6,242.07

14.357

2536/2537

11,198.00

1.08

12.094

8,209.00

73.31

2,989.00

3.228

2537/2538

4,680.00

1.52

7.110

3,622.02

77.39

1,057.98

1.608

2538/2539

7,839.00

2.20

17.246

5,537.39

70.64

2,301.61

5.064

2539/2540

8,783.66

2.00

17.567

6,581.32

74.93

2,202.34

4.405

2540/2541

9,285.99

1.80

16.715

4,471.55

48.15

4,814.44

8.666

2541/2542

9,006.58

1.80

16.212

5,051.25

56.08

3,955.33

7.120

2542/2543

6,796.20

1.80

12.233

4,734.49

69.66

2,061.71

3.711

2543/2544

6,897.40

2.00

13.795

5,199.74

75.39

1,697.66

3.395

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

2 - 78

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ปี การปลูกฝิ่ น

พืน้ ที่ปลูกฝิ่ น

ผล

พืน้ ที่ตัด
ทาลาย

พืน้ ที่ตัด

ผลิตฝิ่ น

ผลผลิตฝิ่ น
รวม

ทาลาย

พืน้ ที่ปลูกฝิ่ น
คงเหลือ

(กก./ไร่ )

(เมตริกตัน)

(ไร่ )

(ร้ อยละ)

(ไร่ )

ผลผลิตฝิ่ น
คงเหลือ
(เมตริกตัน)

(ไร่ )
2544/2545

7,857.11

4.08

32.057

6,183.24

78.70

1,673.86

6.829

2545/2546

5,265.58

3.85

20.272

4,794.77

91.05

470.81

1.812

2546/2547

803.31

2.50

2.011

762.07

94.87

41.27

0.103

2547/2548

744.09

2.50

1.860

689.02

92.60

55.07

0.137

2548/2549

984.00

2.50

2.460

957.71

97.33

26.29

0.066

2549/2550

1,444.55

2.50

3.611

1,373.26

95.06

71.29

0.178

2550/2551

1,800.40

2.50

4.501

1,777.86

98.75

22.54

0.056

ที่มา : สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สังกัดสานักงาน ป.ป.ส., 2551
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ตารางที่ 2.19 สภาพปั ญหาของแต่ละพื ้นที่ลมุ่ น ้า
ลุ่มนา้
1. ลุม่ น ้าสาละวิน

2. ลุม่ น ้าปิ ง

สภาพปั ญหา
1) ปั ญหาอุทกภัย
สภาพการเกิดอุทกภัยในลุม่ น ้าสาละวินที่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่สงู ได้ แก่ เกิดจากการที่
มีฝนตกหนักและน ้าป่ าไหลหลากจากต้ นน ้าลงมามากจนลาน ้าสายหลักไม่สามารถระบาย
น ้าได้ ทนั พื ้นที่ที่เกิดน ้าท่วมเป็ นประจาได้ แก่ อาเภอขุนยวม กิ่งอาเภอปางมะผ้ า อาเภอ
แม่ลาน้ อย อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และแม่น ้าสาย
หลักตื ้นเขิน มีความสามารถระบายน ้าไม่เพียงพอ ทาให้ ไม่สามารถระบายน ้าลงได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ สาหรับพื ้นที่ที่เกิดน ้าท่วมเป็ นประจา ได้ แก่ บริ เวณอาเภอ แม่สะเรี ยง อาเภอปาย
และอาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นต้ น
พืน้ ที่ประสบอุทกภัยในลุ่มน า้ สาละวิ น ได้ ร วบรวมข้ อมูลพืน้ ที่ เสี่ยงอุท กภัยและ
โคลนถล่มจากศูนย์ป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้
รวบรวมข้ อมูลหมูบ่ ้ านที่ประสบปั ญหาอุทกภัยในรู ปแบบต่าง ๆ ได้ แก่ น ้าท่วมขัง น ้าไหลล้ นตลิ่ง
น ้าป่ าไหลหลาก และโคลนถล่ม โดยหมูบ่ ้ านที่ประสบปั ญหาอุทกภัยส่วนใหญ่จะอยูใ่ นพื ้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอนถึง ร้ อยละ 65.87 ของหมูบ่ ้ านที่ประสบอุทกภัยทังหมด
้
2) ปั ญหาภัยแล้ ง
พื ้นที่ประสบภัยแล้ งในลุม่ น ้าสาละวิน ได้ รวบรวมข้ อมู ลแหล่งน ้าและสภาพการใช้
น ้าจากรายงานข้ อมูลพื ้นฐานระดับหมู่บ้าน จากแบบสารวจ กชช.2ค. ปี 2542 ของสานัก
นโยบายและสารสนเทศการงบประมาณ สานักงบประมาณ พบว่าในลุ่มน ้าสาละวิน เป็ น
หมูบ่ ้ านที่ประสบกับปั ญหาภัยแล้ ง ร้ อยละ 70.00 ซึ่งขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร ร้ อยละ
30.94 ขาดแคลนทังน
้ ้าเพื่อการอุปโภค-บริ โภค และน ้าเพื่อการเกษตรร้ อยละ 39.06 โดย
หมู่บ้านที่ประสบปั ญหาภัยแล้ งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื ้นที่จงั หวัดแม่ฮ่องสอน ร้ อยละ 58.26
ของหมูบ่ ้ านที่ประสบปั ญหาภัยแล้ งทังหมด
้
1) ปั ญหาภัยแล้ งและการขาดแคลนนา้
ประกอบด้ วย ปั ญหาการขาดแคลนนา้ เพื่อการอุปโภคบริ โภค พบว่า ในสภาพ
ปั จจุบนั ประชาชนในชนบทที่มีระบบประปาหมู่บ้านหรื อประปาชนบทใช้ ในเกณฑ์ที่ต่ากว่า
ร้ อยละ 70 ของจานวนหมู่บ้านยังมีอยู่ในหลายพื ้นที่ เช่น ในลุ่มน ้าสาขาแม่ปิงส่วนที่ 1 แม่
แตง แม่งดั แม่ปิงส่วนที่ 2 แม่กวง แม่แจ่ม และในลุม่ น ้าสาขาของปิ งตอนล่าง ส่วนปั ญหา
ภัยแล้ ง มีปัญหารุนแรงในลุม่ น ้าแม่อาว ซึง่ ทาให้ ต้องมีการใช้ น ้าบาดาลเพื่อการเกษตรสูง เป็ น
ผลให้ เกิดวิกฤติด้านน ้าบาดาลตามมา ส่วนปั ญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร
2) ปั ญหานา้ ท่ วม
ในส่วนของลุม่ น ้าปิ งตอนบน ซึง่ มีภมู ิประเทศลาดชันจะประสบปั ญหาน ้าหลากท่วม
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ลุ่มนา้
2. ลุม่ น ้าปิ ง (ต่อ)

สภาพปั ญหา
1) ปั ญหาด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
ถึงแม้ ว่าสภาพป่ าไม้ ในพื ้นที่ลมุ่ น ้าปิ งยังคงความอุดมสมบูรณ์ กล่าวคือ ในลุม่ น ้า
ปิ งตอนบนมีพื ้นที่ป่าประเภทต่าง ๆ รวมกันประมาณ 10,665,538 ไร่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
73.04 ของพื ้นที่ลมุ่ น ้า และในลุม่ น ้าปิ งตอนล่างมีพื ้นที่ป่ารวมกันประมาณ 3,945,888 ไร่
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 54.53 ของพื ้นที่ลมุ่ น ้า แม้ ว่าจะมากกว่าเป้าหมายพื ้นที่ป่าไม้ เฉลี่ย
ของประเทศร้ อยละ 50 แต่โดยที่ลมุ่ น ้าปิ งจัดเป็ นพื ้นที่แหล่งต้ นน ้าลาธาร จึงควรจะที่รักษา
สัดส่วนของพื ้นที่ป่าไม้ ให้ สงู กว่าเป้าหมายเฉลี่ยของประเทศ และจากข้ อมูลการใช้ ที่ดิน
พบว่าในลุ่มนา้ ปิ งมีปัญหาถูกบุกรุ กพืน้ ที่ป่าโดยเฉพาะลุ่มนา้ ชัน้ 1 เอ และ 1 บี ทัง้ เพื่อ
การเกษตรและตังชุ
้ มชนเมือง ทาให้ เกิดปั ญหาความเสือ่ มโทรมของลุม่ น ้าอันนามาสูป่ ั ญหา
การชะล้ างพังทลายของดิน การสูญเสียหน้ าดินและการตกตะกอนในลาน ้า และแหล่งน ้า
เป็ นต้ น
2) ปั ญหาคุณภาพนา้
ปั ญหาคุณภาพน ้าบาดาล ซึ่งเป็ นแหล่งน ้าหลักสาหรับการอุปโภคบริ โภค พบว่ามี
ปั ญหาเหล็กสูงและปั ญหาฟลูออไรด์ในบางอาเภอของจังหวัดลาพูน และจังหวัดเชียงใหม่
ซึง่ ปั ญหานี ้จะพบในลุม่ น ้าปิ งตอนบนมากกว่าลุม่ น ้าปิ งตอนล่าง
3) ปั ญหาการชะล้ างพังทลายของดิน
การสูญเสียดินทัง้ ลุ่มน ้าปิ งเป็ นปริ มาณเฉลี่ยปี ละ 87 ล้ านตัน ประกอบด้ วยการ
ชะล้ างพังทลายของดินสาหรับลุม่ น ้าปิ งตอนบนและตอนล่างเป็ นปริ มาณเฉลีย่ ปี ละ 59 และ
28 ล้ านตัน ตามลาดับ และผลวิเคราะห์ระดับการสูญเสียดินและการสูญเสียดินโดยเฉลี่ย
ต่อพื ้นที่ในลุม่ น ้าสาขาต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี ้
(1) พื ้นที่ล่มุ นา้ ปิ งตอนบนมีการสูญเสียในระดับอัตราการสูญเสียดินน้ อยคือ
ระหว่าง 0-2 ตัน/ไร่ /ปี เป็ นพื ้นที่รวมประมาณร้ อยละ 48 และมีอตั ราการสูญเสียดินระดับ
ปานกลางขึ ้นไปจนถึงระดับรุ นแรงมากที่สดุ คือมากกว่า 2 ตัน/ไร่ /ปี ครอบคลุมพื ้นที่ลมุ่ น ้า
รวมประมาณร้ อยละ 52 โดยมีอตั ราการสูญเสียดินในระดับปานกลางมากที่สดุ ในกลุ่มนี ้
(ประมาณร้ อยละ 39)
(2) พื ้นที่ลมุ่ น ้าปิ งตอนล่าง อัตราการสูญ เสียดินที่อยู่ในระดับน้ อย หรื อในอัตรา
0-2 ตัน/ไร่ /ปี คิดเป็ นเนื ้อที่ประมาณร้ อยละ 43 และมีอตั ราการสูญเสียดินระดับปานกลาง
ขึ ้นไปจนถึงระดับรุ นแรงมากที่สดุ หรื อในอัตรามากกว่า 2 ตัน/ไร่ /ปี ครอบคลุมพื ้นที่ลมุ่ น ้า
รวมประมาณร้ อยละ 57 โดยมีอตั ราการสูญเสียในระดับปานกลาง (2-5 ตัน/ไร่ /ปี ) มีเนื ้อที่
มากที่สดุ ในกลุม่ นี ้คือ ประมาณร้ อยละ 42 ของพื ้นที่ลมุ่ น ้า
4) ปั ญหาการบุกรุ กพืน้ ที่ป่าต้ นนา้ ลาธาร
จากข้ อมูลแผนที่การใช้ ที่ดิน พ.ศ.2543 จัดทาโดยกรมพัฒนาที่ดินแสดงให้ เห็นถึง
การใช้ ที่ดินผิดประเภทโดยการบุกรุกพื ้นที่ป่าต้ นน ้าลาธาร โดยเฉพาะลุม่ น ้าชัน้ 1เอ และชัน้
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ลุ่มนา้
2. ลุม่ น ้าปิ ง (ต่อ)

3. ลุม่ น ้าวัง

สภาพปั ญหา
1บี เพื่อทาการเกษตรและการตังถิ
้ ่นฐานชุมชนต่าง ๆ ในลุม่ น ้าปิ งรวม 378,647 ไร่ เป็ นพื ้นที่
ในลุ่มน ้าปิ งตอนบน 338,364 ไร่ และลุ่มน ้าปิ งตอนล่าง 40,283 ไร่ ดังแสดงตาแหน่งของ
การใช้ ที่ดินด้ านการเกษตร และชุมชนเมืองในชัน้ คุณภาพลุ่มน ้า1เอ และ 1บี มีล่มุ น ้าถูก
บุกรุกพื ้นที่ลมุ่ น ้า 1เอ เพื่อทาการเกษตรสูง เช่น ลุม่ น ้าแม่แตง เป็ นพื ้นที่ประมาณ 87,200
ไร่ แม่แจ่ม เป็ นพื ้นที่ประมาณ 70,200 ไร่ แม่ขานเป็ นพื ้นที่ 43,988 ไร่ และแม่ตื่น เป็ น
พื ้นที่ประมาณ 45,681 ไร่ เป็ นต้ น
1) ปั ญหาด้ านเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้ แก่ มีครัวเรื อนที่มีน ้าสาหรับการเพาะปลูก
ไม่เพียงพอ ประมาณร้ อยละ 11.96 ของจานวนครัวเรื อนในลุม่ น ้าวังทังหมด
้
ยังขาดแหล่ง
น ้าภายในหมูบ่ ้ าน โดยเฉพาะบ่อน ้าตื ้นและบ่อน ้าบาดาล
รายได้ เฉลี่ยของประชากรที่มีงานทาต่ากว่ารายได้ เฉลี่ยของจ.ลาปาง จานวน 6 ลุม่
น ้าสาขา มีสถานที่รวบรวมเพื่อจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรภายในหมู่บ้านหรื อตาบล
ค่อนข้ างน้ อย และผลผลิตราคาต่า
2) ปั ญหาด้ านสังคมที่สาคัญ ได้ แก่ การคมนาคมไม่สะดวก โดยเฉพาะถนน
ภายในหมูบ่ ้ าน ปั ญหายาเสพติดในกลุม่ เยาวชน และปั ญหาการว่างงาน
3) ปั ญหาด้ านการเพาะปลูก
(1) การเกษตรในพืน้ ที่ล่มุ น ้าอาศัยน ้าฝนเป็ นหลัก และมีช่วงฤดูเพาะปลูกได้ ดี
ระหว่างปลายเดือนเมษายนหรื อต้ นเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม แต่ในช่วงดังกล่าว
ตอนต้ นเดือนมิถนุ ายน เป็ นระยะเวลาที่มีปริ มาณน ้าฝนลดลงจากเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็ น
ช่วงต้ นของฤดูฝน ดังนันหากในปี
้
ใดลักษณะภูมิอากาศเกิดการแปรปรวน อาจทาให้ เกิด
ภาวะฝนทิ ้งช่วง ซึง่ มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของพืชที่ปลูกช่วงต้ นฤดูฝนได้
(2) ในเขตชลประทาน พื ้นที่บางส่วนไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้ งได้ เนื่องจากปริ มาณ
น ้ามีไม่เพียงพอ
(3) ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่า
(4) การเพาะปลูกในบริ เวณพื ้นที่ที่มีความลาดชันสูง มีโอกาสที่จะเกิดการชะล้ าง
พังทลายของหน้ าดิน ทาให้ สญ
ู เสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน
(5)มีการใช้ สารเคมีเพื่อการเพาะปลูกในปริ มาณมาก
4) ปั ญหาด้ านการปศุสัตว์
(1) ทุง่ หญ้ าเลี ้ยงสัตว์ไม่เพียงพอกับจานวนสัตว์
(2) เกษตรกรขาดความรู้และยากจนเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาพันธุ์สตั ว์
(3) มีโรคระบาดในสัตว์ปีก โดยเฉพาะกับเกษตรกรรายย่อย และในปี 2546 มีการ
ระบาดของโรคไข้ หวัดนกเกือบทัว่ ทังประเทศรวมถึ
้
งในบางส่วนของพื ้นที่ลมุ่ น ้าด้ วย ซึง่ เมือ่ มี
สัญญาณอันตรายของสภาวะการระบาดของโรค
(4) ปั จจัยการผลิตราคาแพง ผกผันกับราคาสัตว์ที่ตกต่าและผันแปร
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ลุ่มนา้
4. ลุม่ น ้ายม

สภาพปั ญหา
1) ปั ญหาการขาดแคลนนา้
ในบริ เวณพื ้นที่ลมุ่ น ้ายม ยังคงมีปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริ โภคและ
การขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรในหลายพื ้นที่ลมุ่ น ้าสาขา
2) ปั ญหานา้ ท่ วม
จากข้ อ มูลพื น้ ที่ ป ระสบอุท กภัย ในพื น้ ที่ ลุ่ม น า้ ยมของกรมป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้ รวบรวมข้ อมูลหมู่บ้านที่ประสบปั ญหาอุทกภัยใน
รู ปแบบต่าง ๆ ได้ แก่ นา้ ท่วมขัง นา้ ไหลล้ นตลิ่ง นา้ ป่ าไหลหลาก และโคลนถล่ม พบว่า
ประสบปั ญ หาอุท กภัย ส่ว นใหญ่ จ ะอยู่ใ นบริ เ วณพื น้ ที่ ลุ่ม น า้ ยมตอนล่า ง และจากการ
รวบรวมข้ อมูลในอดีตช่วง พ.ศ.2526-2545 ตามรายงานและหน่วยงานต่าง ๆ พบว่ามีพื ้นที่
ประสบปั ญหาอุทกภัยเป็ นประจา อยูใ่ นช่วงบริ เวณลุม่ น ้ายมตอนล่าง
3) ปั ญหาด้ านคุณภาพนา้
ในพืน้ ที่ล่มุ นา้ ยมตอนบนส่วนใหญ่ ในฤดูฝนคุณภาพนา้ มีมาตรฐานต่ากว่าใน
ฤดูแล้ ง โดยเฉพาะบริ เวณอาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในพื ้นที่ลมุ่ น ้ายมตอนกลางทังใน
้
ฤดูฝนและฤดูแล้ งจัดว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี และมีระดับความรุนแรงของปั ญหาน้ อย ส่วนในพื ้นที่
ลุม่ น ้ายมตอนล่างโดยเฉพาะบริ เวณที่ไหลผ่านชุมชนเมืองขนาดใหญ่ในจังหวัดกาแพงเพชร
พิจิตร พิษณุโลก แพร่ และสุโขทัย มีปริ มาณแบคทีเรี ยกลุม่ โคลิฟอร์ มทังหมด
้
และแบคทีเรี ย
กลุม่ ฟี คอลโคลิฟอร์ มซึ่งมาจากน ้าทิ ้งชุมชนค่อนข้ างสูง แต่ยงั จัดว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ถึงดี
และยังมีระดับความรุนแรงของปั ญหาน้ อย
นอกจากนี ้ยังพบว่าในพื ้นที่ลมุ่ น ้ายมเป็ นลุม่ น ้าหนึ่งที่มีสดั ส่วนของการใช้ ที่ดินเพื่อ
การเกษตรมากและส่วนใหญ่มีการทาการเกษตรอย่างเข้ มข้ น มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ งสูง
และมี แ นวโน้ ม ของการขยายพื น้ ที่ เพาะปลูก สวนผลไม้ ท าให้ มี ก ารใช้ ป๋ ุยและสารเคมี
ทางการเกษตรมาก ก่อให้ เกิดสารตกค้ างในดินและละลายลงแหล่งน ้าเป็ นปั ญหามลพิษ
ทางน ้า ดังนันเพื
้ ่อสนับสนุนมาตรการและควบคุมมลพิษจากพื ้นที่การเกษตร จึงควรดาเนิน
โครงการอบรมเกษตรกรให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ ป๋ ยและสารเคมี
ุ
การเกษตรใน
ระดับที่เหมาะสม
4) ปั ญหาด้ านป่ าไม้
โดยภาพรวมของลุม่ น ้ายมมีพื ้นที่ป่าไม้ เพิ่มขึ ้นประมาณ 72,940 ไร่ โดยลุม่ น ้าสาขา
ที่พื ้นที่ป่าเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ แม่น ้ายมตอนบน แม่น ้าควร แม่น ้างาว น ้าแม่ต้า และน ้าแม่ราพัน
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน ้าสาขาที่มีโครงการฟื น้ ฟูสภาพป่ าของกรมป่ าไม้ อย่างไรก็ตาม ยัง
พบว่ามีการบุกรุ กพื ้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อการเกษตรและไร่ เลื่อนลอยโดยในปี พ.ศ.2544 พบ
มากที่พื ้นที่ลมุ่ น ้าปี ้ รองลงมาคือลุ่มน ้ายมตอนล่าง แม่น ้างาว ลุ่มน ้ายมตอนกลาง และมี
พื ้นที่ป่าเสือ่ มโทรมโดยพบมากที่สดุ ในลุม่ น ้าแม่น ้าควร รองลงมาคือ น ้าแม่มอก แม่น ้างาว
และแม่น ้ายมตอนบน
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ลุ่มนา้
4. ลุม่ น ้ายม (ต่อ)

สภาพปั ญหา
5) ปั ญหาด้ านพืน้ ที่ชัน้ คุณภาพลุ่มนา้
ลุม่ น ้ายมมีการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ชนคุ
ั ้ ณภาพลุม่ น ้า (พ.ศ.2534-2544) โดยเฉพาะ
ในพื ้นที่ล่มุ น ้าชัน้ 1 ที่มีการเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่ป่าไม้ ไปเป็ นพืน้ ที่ป่าเสื่อมโทรมและพื ้นที่
การเกษตร ซึง่ ลุม่ น ้าสาขาที่พื ้นที่ป่าลดลง ได้ แก่ แม่น ้าควร และน ้าปี ้
6) ปั ญหาด้ านพืน้ ที่ช่ ุมนา้
สภาพปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่ช่มุ น ้าในลุม่ น ้ายมซึง่ มีอยู่ 3 แห่ง คือ ที่ราบลุม่
แม่น ้ายมตอนล่าง แม่น ้ายม และอุทยานแห่งชาติแม่ยม มีรายละเอียดคือ
(1) พื น้ ที่ ชุ่ ม น า้ ที่ ร าบลุ่ม แม่ น า้ ยมซึ่ ง เป็ นพื น้ ที่ ชุ่ ม น า้ ระดับ นานาชาติ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากแหล่งนา้ ไปเป็ นพืน้ ที่ เกษตรและตัวเมืองมากขึน้ รวมทัง้ การที่แหล่งนา้
ประเภทหนองบึงจานวนมากอยู่ในสภาพตื ้นเขิน ซึ่งเป็ นสาเหตุการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่
อาศัยของประชากรพืชและสัตว์ ทังนกสายพั
้
นธุ์ที่หายากและมีแนวโน้ มใกล้ สญ
ู พันธุ์ แหล่ง
อาหารที่สาคัญสาหรั บปลา แหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน และ/หรื อเป็ น
เส้ นทางในการอพยพ
(2) พื ้นที่ชุ่มนา้ แม่น ้ายมมีกิจกรรมที่มีผลต่อทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากร
ชีวภาพในแม่น ้า ได้ แก่ การสร้ างฝาย หรื อเขื่อนกันล
้ าน ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะส่งผลต่อการ
เคลือ่ นย้ ายของปลา ซึง่ จะส่งผลต่อชนิด ปริ มาณ และการกระจายตัวของปลาทางด้ านท้ ายน ้า
(3) พื ้นที่ช่มุ น ้าอุทยานแห่งชาติแม่ยมตังแต่
้ ปี พ.ศ.2534-2543 มีการเปลี่ยนแปลง
พื ้นที่ป่าไม้ ซงึ่ เป็ นแหล่งต้ นน ้าที่สาคัญเล็กน้ อย นอกจากนี ้มีการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่เพื่อทาไร่
เลือ่ นลอยมากขึ ้น
7) ปั ญหาด้ านการบริหารจัดการ มีปัญหาดังนี ้
(1) การขาดเอกภาพในการกาหนดนโยบายและภาพรวมที่ชดั เจน
(2) การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ มีความซ ้าซ้ อน และขาดการประสานความ
ร่ วมมือ ในภาพของลุ่มนา้ อีกทัง้ ไม่มี หน่วยงานใดเป็ นแกนกลางทาหน้ าที่ ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานดังกล่าว
(3) กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่มีและบังคับใช้ ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่มีไว้ เพื่อกากับ
การปฏิบตั ิงานเฉพาะด้ านของแต่ละหน่วยงาน กฎหมายและระเบียบบางฉบับยังล้ าหลัง
และไม่สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ ง
(4) การขาดแผนแม่บทที่เป็ นแผนรวมในการบริ หารจัดการทรัพยากรน ้าในระบบลุม่
น ้า ทังแผนด้
้
านการพัฒนาแหล่งน ้า แผนการบริ หารจัดการน ้า แผนแก้ ปัญหาน ้าท่วมและ
ภัยแล้ ง และแผนการอนุรักษ์ ทรัพยากรน ้าเป็ นต้ น
(5) ปั ญหาด้ านกาจัดการระบบฐานข้ อมูล ฐานข้ อมูลยังไม่อยูใ่ นระบบเดียวกัน และ
ยังไม่มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้ อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเข้ าด้ วยกัน
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ลุ่มนา้
4. ลุม่ น ้ายม (ต่อ)

5. ลุม่ น ้าน่าน

สภาพปั ญหา
(6) ปั ญหาด้ านการบริ หารจัดการน ้าอย่างเป็ นระบบทังลุ
้ ่มน ้า ซึ่งจาต้ องต้ องมี
แบบจาลองที่ทนั สมัย และมีโครงข่ายสถานีอุตุ -อุทกวิทยาที่พอเพียง และสามารถรับ -ส่ง
ข้ อมูล ได้ อย่างทันเหตุการณ์
1) ปั ญหาด้ านการขาดแคลนนา้ อุปโภคบริโภค ไม่มีประปาหมู่บ้านใช้ เลย
ทังหมู
้ บ้าน และขาดแคลนแหล่งน ้าดิบเพื่อใช้ ในการประปา ลุม่ น ้าสาขาที่ประสบปั ญหา
ได้ แ ก่ ทุก ลุ่ม น า้ สาขา โดยลุ่ม น า้ สาขาห้ ว ยน า้ ยาวประสบปั ญ หามากที่ สุด ประมาณ
รองลงมาคือลุม่ น ้าสาขาน ้าสมุน
2) ไม่ มีประปาหมู่บ้านบางหมู่บ้านหรือไม่ ครบในหมู่บ้าน และ แหล่ งนา้
ดิบตืน้ ลุม่ น ้าสาขาที่ประสบปั ญหา ได้ แก่ มีทงหมด
ั้
6 ลุม่ น ้าสาขา ได้ แก่ ลุม่ น ้าสาขาน ้าว้ า
ลุม่ น ้าสาขาน ้าแหง ลุม่ น ้าสาขาแม่น ้าน่านตอนล่าง ลุม่ น ้าสาขาแม่น ้าน่านส่วนที่ 2 ลุม่ น ้า
สาขาแม่น ้าน่านส่วนที่ 3 และลุม่ น ้าสาขาแม่น ้าน่านส่วนที่ 4 โดยลุ่มน ้าที่ประสบปั ญหา
มากที่สดุ คือ ลุม่ น ้าสาขาน ้าว้ า รองลงมาคือ ลุม่ น ้าสาขาแม่น ้าน่าน
3) คุณภาพนา้ ไม่ ดี กระด้ างและมีสนิมเหล็กมาก มีสารเคมีเจือปนใน
แหล่ งนา้ และนา้ ประปาขุ่น ลุ่มน ้าสาขาที่ประสบปั ญหา มีทงหมด
ั้
11 ลุ่มน ้าสาขา
ยกเว้ น ลุม่ น ้าสาขาน ้าภาค ลุม่ น ้าสาขาน ้ายาว ลุม่ น ้าสาขาน ้าสา ลุม่ น ้าสาขาแม่น ้าแคว
น้ อย ลุม่ น ้าสาขาแม่น ้าวังทอง
4) ปั ญหาการขาดแคลนนา้ เพื่อการเกษตรและกิจกรรมอื่น ๆ ไม่มีแหล่ง
เก็บกักน ้าในช่วงฤดูฝนไว้ ใช้ ในช่วงที่ขาดแคลน และไม่มีแหล่งน ้าต้ นทุนภายในพื ้นที่ ลุม่ น ้า
สาขาที่ประสบปั ญหา ได้ แก่ ทุกลุม่ น ้าสาขา โดยลุม่ น ้าสาขาน ้าปาด ลุม่ น ้าสาขาน ้ายาว
ประสบปั ญหามากที่สดุ
5) แหล่ งนา้ ตืน้ เขิน เนื่องจากการตัดไม้ ทาลายป่ าบริเวณ ต้ นนา้ และลาธาร
ทาให้ เกิดการชะล้ างผิวดินการทาไร่ เลื่อนลอย ลุม่ น ้าสาขาที่ประสบปั ญหา มีทงหมด
ั้
12
ลุม่ น ้าสาขา ยกเว้ น ลุ่มน ้าสาขาน ้าปาด ลุ่มน ้าสาขาน ้าแหง ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าวังทอง ลุม่ น ้า
สาขาห้ วยน ้ายาว โดยลุม่ น ้าที่ประสบปั ญหามากที่สดุ คือ ลุม่ น ้าสาขาน ้าภาค รองลงมาคือ
ลุม่ น ้าสาขาน ้าว้ า
6) ระบบกระจายนา้ ไม่ ท่ วั ถึง ไม่สามารถเพิ่มพื ้นที่สบู น ้าได้ แหล่งเก็บน ้าไม่
มีระบบกระจายน ้า ลุม่ น ้าสาขาที่ประสบปั ญหา มีทงหมด
ั้
11 ลุม่ น ้าสาขา ยกเว้ น ลุม่ น ้า
สาขาน ้าภาค ลุ่มน ้าสาขาน ้ายาว ลุ่มน ้าสาขาน ้าแหง ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าวังทอง ลุ่มน ้า
สาขาห้ วยน ้ายาว โดยลุม่ น ้าที่ประสบปั ญหามากที่สดุ คือ ลุม่ น ้าสาขาน ้าว้ า
7) ปั ญหานา้ ท่ วม
7.1) มีปัญหาน ้าท่วมที่อยู่อาศัย สาเหตุเกิดจากลาน ้าตื ้นเขิน เกิดจากการรุ กล ้า
ลาน ้าเกิดจากไม่มีแหล่งเก็บกักน ้าตอนบนของต้ นน ้าเพื่อชะลอน ้าหลากบางส่วน เกิดจาก
การตัดไม้ ทาลายป่ าบริ เวณต้ นน ้าลาธารจึงทาให้ น ้าไหลหลากมาเร็ ว ลุม่ น ้าสาขาที่ประสบ
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ลุ่มนา้
สภาพปั ญหา
5.ลุม่ น ้าน่าน (ต่อ) ปั ญหา มีทงหมด
ั้
11 ลุม่ น ้าสาขา ยกเว้ น ลุม่ น ้าสาขาน ้าปาด ลุม่ น ้าสาขาน ้าภาค ลุม่ น ้า
สาขาน ้าสมุน ลุม่ น ้าสาขาน ้าสา ลุม่ น ้าสาขาน ้าแหง โดยลุม่ น ้าที่ประสบปั ญหามากที่สดุ
คือ ลุม่ น ้าสาขาน ้าว้ า
7.2) มีปัญหาน ้าท่วมพื ้นที่เกษตรกรรม สาเหตุ เกิดจากลาน ้าตื ้นเขิน พื ้นที่
เพาะปลูกอยูใ่ นบริ เวณที่ราบลุม่ เกิดจากไม่มีแหล่งเก็บกักน ้าตอนบนของต้ นน ้าเพื่อชะลอ
น ้าหลากบางส่วน เกิดจากการตัดไม้ ทาลายป่ าบริ เวณต้ นน ้าลาธารจึงทาให้ น ้าไหลหลาก
มาเร็ ว ลุม่ น ้าสาขาที่ประสบปั ญหา มีทงหมด
ั้
13 ลุม่ น ้าสาขา ยกเว้ น ลุม่ น ้าสาขาน ้าปาด
ลุม่ น ้าสาขาน ้าภาค ลุม่ น ้าสาขาน ้าสา โดยลุม่ น ้าที่ประสบปั ญหามากที่สดุ คือ ลุม่ น ้าสาขา
แม่น ้าน่าน ตอนล่าง
8) ปั ญหาด้ านการบริหารจัดการนา้
8.1) ขาดองค์กรที่เข้ มแข็ง/ การจัดสรรน ้าไม่เป็ นธรรม สาเหตุไม่มีการรวมกลุ่ม
ผู้ใช้ น ้า ทาให้ เกิดการแย่งน ้ากันไม่มีองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดสรรน ้าอย่างทัว่ ถึงและ
เป็ นธรรม คลองส่งน ้าตื ้นเขิน ส่งน ้าได้ อย่างไม่มี ประสิทธิ ภาพ และไม่มีแหล่งน ้าต้ นทุน
เพียงพอในการใช้ ทาให้ เกิดการแย่งชิงน ้ากัน ลุม่ น ้าสาขาที่ประสบปั ญหา มีทงหมด
ั้
13
ลุม่ น ้าสาขา ยกเว้ น ลุม่ น ้าสาขาน ้าภาค ลุม่ น ้าสาขาน ้ายาว ลุม่ น ้าสาขาห้ วยน ้ายาว โดย
ลุ่มน ้าที่ประสบปั ญหามากที่สุดคือ ลุ่มน ้าสาขาคลองตรอน รองลงมาคือ ลุ่มนา้ สาขา
แม่น ้าน่านตอนล่าง
8.2) ขาดจิตสานึกและความเข้ าใจการใช้ น ้า สาเหตุ ผู้ใช้ น ้าบริ เวณต้ นน ้านาน ้าไป
ใช้ หมดไม่เหลือให้ ผ้ ูอยู่ทางด้ านท้ ายน ้าได้ ใช้ และปลูกพืชไม่เหมาะสม ลุ่มน ้าสาขาที่
ประสบปั ญหา มีทงหมด
ั้
13 ลุม่ น ้าสาขา ยกเว้ น ลุม่ น ้าสาขาคลองตรอน ลุม่ น ้าสาขาน ้า
ภาค ลุม่ น ้าสาขาน ้ายาว
9) ปั ญหาด้ านอนุรักษ์ ทรัพยากรนา้ และคุณภาพนา้
9.1) การบุกรุ กทาลายป่ า สาเหตุทาไร่ เลื่อนลอย ไม่มีที่ทากินและไฟป่ า ลุม่ น ้า
สาขาที่ประสบปั ญหามีทงหมด
ั้
14 ลุม่ น ้าสาขา ยกเว้ น ลุม่ น ้าสาขาน ้าภาค ลุ่มน ้าสาขา
แม่น ้าน่าตอนล่าง โดยลุม่ น ้าที่ประสบปั ญหามากที่สดุ คือ ลุม่ น ้าสาขาห้ วยน ้ายาว
9.2) น ้าเน่าเสียและปนสารเคมี เนื่องจากไม่มีพืชคลุมดินและทาไร่ เลื่อนลอย
ลุม่ น ้าสาขาที่ประสบปั ญหา มีทงหมด
ั้
13 ลุ่มน ้าสาขา ยกเว้ น ลุ่มน ้าสาขาคลองตรอน
ลุม่ น ้าสาขาน ้าภาค ลุม่ น ้าสาขาน ้ายาว
9.3) การพังทลาย การชะล้ างหน้ าดินและการกัดเซาะตลิง่ เนื่องจาก สารเคมีจาก
การเกษตร การทิ ้งขยะลงลาน ้า และแหล่งน ้าตื ้นเขิน ลุม่ น ้าสาขาที่ประสบปั ญหา มีทงหมด
ั้
13 ลุม่ น ้าสาขา ยกเว้ น ลุม่ น ้าสาขาน ้าปาด ลุม่ น ้าสาขาแม่น ้าแควน้ อย ลุม่ น ้าสาขาแม่น ้า
วังทอง
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ลุ่มนา้
6. ลุม่ น ้ากก

สภาพปั ญหา

1) ปั ญหาอุทกภัย
อุทกภัยที่เกิดในบริ เวณพื ้นที่ล่มุ น ้าตอนบนและลาน ้าสาขาต่างๆ เกิดจากการที่มี
ฝนตกหนัก และน า้ ป่ าไหลหลากจากต้ นน า้ ลงมามาก พืน้ ที่ เกิ ดนา้ ท่ว มประจ า ได้ แ ก่
อาเภอฝาง และอาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2) ปั ญหาภัยแล้ ง
ปั ญหาภัยแล้ งในลุม่ น ้านี ้เกิดจากภาวะฝนทิ ้งช่วงยาวนาน ทาให้ พื ้นที่การเกษตร
นอกเขตชลประทานเกิดความแห้ งแล้ ง ขาดแคลนน ้าอุปโภค-บริ โภค และทาการเกษตร
รวมทังการใช้
้
น ้าในกิจกรรมอื่นๆ ด้ วย ข้ อมูล กชช. 2ค. ปี 2542 ในลุม่ น ้านี ้มีหมู่บ้านที่
ขาดแคลนน ้า ร้ อยละ 69.15 โดยแยกเป็ นหมู่บ้านที่ขาดแคลนน ้าเพื่ อการเกษตร ร้ อยละ
43.95 และหมูบ่ ้ านที่ขาดแคลนน ้าทังเพื
้ ่ออุปโภค-บริ โภคและเพื่อการเกษตร ร้ อยละ 25.21
หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ ง ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื ้นที่จังหวัดเชียงราย ถึงร้ อยละ 60.91 ของ
หมูบ่ ้ านที่ประสบภัยแล้ งทังหมด
้
ปั ญหาอุทกภัย
7. ลุม่ น ้าโขง
สาหรั บสภาพการเกิ ดอุทกภัยในลุ่ม นา้ โขง แบ่งออกได้ เป็ น 2 ลัก ษณะ ได้ แ ก่
อุทกภัยที่เกิดในบริ เวณพื ้นที่ล่มุ น ้าตอนบนและลาน ้าสาขาต่าง ๆ และ พื ้นที่ที่เกิดน ้าท่วม
เป็ นประจาได้ แก่ อาเภอเทิง อาเภอเชียงของ กิ่งอาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย อาเภอเชียง
คา จังหวัดพะเยา ในการศึกษาพื ้นที่ ประสบอุทกภัยในลุ่มนา้ โขง ได้ รวบรวมข้ อมูลพื ้นที่
เสี่ ย งอุ ท กภั ย และโคลนถล่ ม จากศู น ย์ ป้ องกั น ภั ย ฝ่ ายพลเรื อ น กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ รวบรวมข้ อมูลหมู่บ้านที่ประสบปั ญหาอุทกภัยในรู ปแบบต่าง ๆ
ได้ แก่ น ้าท่วมขัง น ้าไหลล้ นตลิง่ น ้าป่ าไหลหลาก และโคลนถล่ม
1) ปั ญหาอุทกภัย
8. ลุม่ น ้าแม่กลอง
อุทกภัยที่เกิดบริ เวณที่เป็ นพื ้นที่ราบลุม่ และแม่น ้าสายหลักตื ้นเขิน พื ้นที่ที่เกิดน ้าท่วม
เป็ นประจา ได้ แก่ บริ เวณอาเภอสวนผึ ้ง จังหวัดราชบุรี
2) ปั ญหาภัยแล้ ง
ปั ญหาภัยแล้ งในลุม่ น ้านี ้เกิดจากภาวะฝนทิ ้งช่วงยาวนาน ทาให้ พื ้นที่การเกษตร
ที่อยู่นอกเขตชลประทานเกิดความแห้ งแล้ ง ขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภค-บริ โภค และทา
การเกษตร จากข้ อมูล กชช.2ค. ปี 2542 ระบุว่าลุ่มนา้ แม่กลองมีหมู่บ้านที่ประสบกับ
ปั ญหาภัยแล้ ง ร้ อยละ 60.71โดยแยกเป็ นหมู่บ้านที่ขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร ร้ อยละ
19.34 และเป็ นหมู่บ้านที่ขาดแคลนทังน
้ ้าเพื่อการอุปโภค-บริ โภค และน ้าเพื่อการเกษตร
ร้ อยละ 41.47 หมูบ่ ้ านที่ประสบปั ญหาภัยแล้ ง ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื ้นที่จงั หวัดราชบุรีถึง ร้ อยละ
43.77 ของหมูบ่ ้ านที่ประสบปั ญหาภัยแล้ งทังหมด
้

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

2 - 87

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 2

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ลุ่มนา้
9. ลุม่ น ้าท่าจีน

10. ลุม่ น ้าสะแก
กรัง

11. ลุม่ น ้าป่ าสัก

สภาพปั ญหา
1) ปั ญหาด้ านอุทกภัย
อุทกภัยที่เกิดในบริ เวณพื ้นที่ลมุ่ น ้าตอนบนและลาน ้าสาขาต่างๆ จะเกิดจากการที่มี
ฝนตกหนักและน ้าป่ าไหลหลากจากต้ นน ้าลงมามากพื ้นที่ที่เกิดน ้าเป็ นประจาได้ แก่ อาเภอ
ห้ วยคต และอาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี
2) ปั ญหาภัยแล้ ง
ในลุ่มน ้าท่าจีนมีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน ้า ร้ อยละ 45.23 โดยแยกเป็ นหมู่บ้านที่
ขาดแคลนนา้ เพื่อทาการเกษตร ร้ อยละ18.259 และ หมู่บ้านที่ขาดแคลนน ้าทังเพื
้ ่อการ
อุปโภค-บริ โภคและการเกษตร ร้ อยละ 26.98 หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ งส่วนใหญ่จะอยู่ใน
พื ้นที่จงั หวัดสุพรรณบุรีถึง ร้ อยละ 46.88 ของหมูบ่ ้ านที่ประสบภัยแล้ งทังหมด
้
1) ปั ญหาอุทกภัย
อุทกภัยที่เกิดในบริ เวณพื ้นที่ลมุ่ น ้าตอนบนและลาน ้าสาขาต่าง ๆ เกิดจากการที่มี
ฝนตกหนักและน ้าป่ าไหลหลากจากต้ นน ้าลงมามาก
2) ปั ญหาภัยแล้ ง
ปั ญหาภัยแล้ งในลุม่ น ้านี ้ เกิดจากภาวะฝนทิ ้งช่วงยาวนาน ทาให้ พื ้นที่การเกษตร
ที่อยูน่ อกเขตชลประทานเกิดความแห้ งแล้ ง ขาดแคลนน ้าอุปโภค-บริ โภคและทาการเกษตร
รวมถึงการใช้ น ้าในกิจกรรมอื่นๆด้ วย มีหมูบ่ ้ านที่ขาดแคลนน ้า ร้ อยละ 74.76 โดยแยกเป็ น
หมู่บ้านที่ขาดแคลนน ้าเพื่อทาการเกษตร ร้ อยละ 65.09 และมีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน ้าทัง้
เพื่อการอุปโภค-บริ โภคและการเกษตรประมาณ ร้ อยละ9.68 หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ ง
ส่วนใหญ่ จะอยู่ในพืน้ ที่ จังหวัด อุทัยธานีถึง ร้ อยละ 58.26ของหมู่บ้านที่ ประสบภัยแล้ ง
ทังหมด
้
1) ปั ญหาด้ านอุทกภัย
อุทกภัยที่เกิดในบริ เวณพื ้นที่ลมุ่ น ้าตอนบนและลาน ้าสาขาต่างๆ เกิดจากการที่มีฝน
ตกหนักและน ้าป่ าไหลหลากจากต้ นน ้าลงมามากจนลาน ้าสายหลักไม่สามารถระบายน ้าได้ ทนั
พื ้นที่ที่เกิดน ้าท่วมเป็ นประจา ได้ แก่ อาเภอหล่มเก่า อาเภอหล่มสัก และอาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์
2) ปั ญหาด้ านภัยแล้ ง
ปั ญหาภัยแล้ งในลุม่ น ้านี ้ เกิดจากภาวะฝนทิ ้งช่วงยาวนาน ทาให้ พื ้นที่การเกษตรที่
อยู่นอกเขตชลประทานเกิดความแห้ งแล้ ง ขาดแคลนน ้าอุปโภค-บริ โภคและทาการเกษตร
รวมถึงการใช้ น ้าในกิจกรรมอื่นๆด้ วย มีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน ้าถึงร้ อยละ 65.92 โดยแยก
เป็ นหมู่บ้านที่ขาดแคลนนา้ เพื่อทาการเกษตรจานวน ร้ อยละ 30.39 และหมู่บ้านที่ขาด
แคลนน ้าทังเพื
้ ่อการอุปโภค-บริ โภค และการเกษตร ร้ อยละ 35.53 หมู่บ้านที่ประสบภัย
แล้ งส่วนใหญ่ จะอยู่ในพื ้นที่จงั หวัดเพชรบูรณ์ ถึง 796 หมู่บ้าน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 64.61
ของหมูบ่ ้ านที่ประสบภัยแล้ งทังหมด
้
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ลุ่มนา้
12. ลุม่ น ้า
เพชรบุรี

13.ลุม่ น ้าชายฝั่ ง
ทะเล
ประจวบคีรีขนั ธ์

14.ลุม่ น ้าชายฝั่ ง
ทะเลภาคใต้ ฝั่ง
ตะวันออก

สภาพปั ญหา
1) ปั ญหาด้ านอุทกภัย
อุทกภัยที่เกิดบริ เวณพื ้นทีลมุ่ น ้าตอนบน เกิ ดจากการที่มีฝนตกหนักและน ้าป่ าไหล
หลากจากต้ นลงมามากจนลานา้ สายหลักไม่สามารถระบายนา้ พืน้ ที่ที่เกิ ดนา้ ท่วมเป็ น
ประจา ได้ แก่ อาเภอเขาย้ อย อาเภอหนองหญ้ าปล้ อง จังหวัดเพชรบุรี
2) ปั ญหาด้ านภัยแล้ ง
ปั ญหาภัยแล้ งในลุม่ น ้านี ้เกิดจากภาวะฝนทิ ้งช่วงยาวนาน ทาให้ พื ้นที่การเกษตร
ที่อยูน่ อกเขตชลประทานเกิดความแห้ งแล้ ง ขาดแคลนน ้าอุปโภค-บริ โภคและทาการเกษตร
รวมถึงการใช้ น ้าในกิจกรรมอื่น ๆ มีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ ง ร้ อยละ70.67 โดยแยกเป็ น
หมู่บ้านที่ขาดนา้ เพื่อการเกษตร ร้ อยละ 23.75 และหมู่บ้านที่ขาดแคลนทัง้ นา้ เพื่อการ
อุปโภค-อุปโภคและการเกษตร ร้ อยละ 46.96 ซึ่งหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ ง ส่วนใหญ่จะอยู่
ในพื ้นที่จงั หวัดเพชรบุรึถึง 442 หมูบ่ ้ าน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 91.70 ของหมู่บ้านที่ประสบภัย
แล้ งทังหมด
้
1) ปั ญหาด้ านอุทกภัย
อุทกภัยที่เกิดในบริ เวณพื ้นที่ลมุ่ น ้าตอนบนและลุม่ น ้าสาขา จะเกิดจากการที่มีฝน
ตกหนักในบริ เวณต้ นน ้า ทาให้ น ้าป่ าไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็ วจนถึงลาน ้าสายหลัก ซึ่ง
ไม่สามารถระบายน ้าได้ ทนั เนื่องจากสภาพพื ้นที่ป่าไม้ ต้นน ้าตอนบนถูกทาลาย รวมทังขาด
้
แหล่งเก็บกักน ้าขนาดใหญ่ในพื ้นที่ลมุ่ น ้าตอนบนเพื่อช่วยชะลอน ้าหลาก
2) ปั ญหาภัยแล้ ง
ปั ญหาภัยแล้ งในลุม่ น ้านี ้เกิดจากภาวะฝนทิ ้งช่วงยาวนาน ทาให้ พื ้นที่การเกษตรที่
อยู่นอกเขตชลประทานเกิดความแห้ งแล้ ง ขาดแคลนน ้าอุปโภค-บริ โภคและทาการเกษตร
รวมถึงการใช้ น ้าในกิจกรรมอื่นๆ ด้ วย มีหมูบ่ ้ านที่ขาดแคลนน ้า ร้ อยละ 57.29 โดยแยกเป็ น
หมูบ่ ้ านที่ขาดแคลนน ้าเพื่อทาการเกษตร ร้ อยละ 35.25 และหมู่บ้านที่ขาดแคลนน ้าทังเพื
้ ่อ
การอุปโภค-บริ โภคและการเกษตร ร้ อยละ 22.03
ปั ญหาด้ านอุทกภัย
อุทกภัยที่เกิดในบริ เวณพื ้นที่ลมุ่ น ้าตอนบนและลาน ้าสาขาต่างๆ จะเกิดจากการทีม่ ฝี น
ตกหนักและน ้าป่ าไหลหลากจากต้ นน ้าลงมามากจนลาน ้าสายหลักไม่สามารถระบายน ้าได้ ทนั
ประกอบกับมีสงิ่ กีดขวางจากเส้ นทางคมนาคมขวางทางน ้า และมีอาคารระบายน ้าไม่เพียงพอ
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บทที่ 3
การทบทวน และสรุ ปบทเรี ยน
ของการพัฒนาพืน้ ที่สูงที่ผ่านมาในระยะ 25 ปี ที่ผ่านมา
การศึกษาครัง้ นีเ้ น้ นความสาคัญ ต่อการสร้ างความสมดุล ภูมิค้ มุ กัน การพึ่งพาตนเอง และ
ความยัง่ ยืนในการพัฒนา ให้ เกิดขึ ้นกับคน สังคม ระบบเศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศภายใต้ สภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริ บทของประเทศและบริ บทของโลก ดังนันเพื
้ ่อให้ การ
กาหนดยุทธศาสตร์ มีความสอดคล้ องกับความสาคัญและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้ างต้ น จึง ได้ พิจ ารณาถึง มิติความเชื่อมโยงทัง้ ด้ านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ง แวดล้ อม ตลอดจน
การบูรณาการทางานของหน่ว ยงานบนพื ้นที่สูง โดยการทบทวนผลการดาเนินงานของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้ อกับการกาหนด นโยบายการพัฒนา แผนพัฒนากฎหมาย และการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาพื ้นที่สงู รวมทังสรุ
้ ปบทเรี ยนของการพัฒนาพื ้นที่สูงที่ผ่านมา จากเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 การพัฒนาคน
การขยายผลองค์ความรู้ จากแนวพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ที่มี ต่อการ
พัฒนาบนพื ้นที่สงู เพื่อให้ เกิดการนาไปใช้ และถ่ายทอดความรู้ให้ เกษตรกรให้ สามารถนาไปปรับใช้ ให้
เหมาะกับสภาพภูมิสงั คม ภายใต้ เงื่อนไข และข้ อจากัดของฐานทรัพยากรบนพื ้นที่สงู มีรายละเอียดดังนี ้
3.1.1 มูลนิธิโครงการหลวง สานักงานตังอยู
้ ่ในจังหวัดเชียงใหม่ดาเนินการต่อเนื่องจาก
โครงการหลวง ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั โปรดเกล้ าฯ พระราชทานให้ ตงขึ
ั ้ ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 มี
พื ้นที่ดาเนินงาน 5 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่
ของประชากรบนพื ้นที่สูง ลดการปลูกฝิ่ น และฟื น้ ฟูป่าต้ นน ้าลาธาร เห็นได้ ว่าการดาเนินงานของ
โครงการหลวงที่ผ่านมากว่า 40 ปี ถือว่าประสบความสาเร็ จในระดับหนึ่งในการพัฒนาพื ้นที่สงู อย่าง
ครบวงจร ประกอบด้ วยงานวิจยั งานพัฒนา และงานด้ านการตลาด โดยการถ่ายทอดความรู้ จาก
งานวิ จัยไปยัง เกษตรกรในพื น้ ที่ โครงการหลวง เพื่ อปลูกพื ช ส าหรั บ การบริ โภคในครั วเรื อ นและ
จาหน่ายสูต่ ลาด ทดแทนการพึง่ พารายได้ จากการปลูกฝิ่ น ทาให้ เกษตรกรชาวเขาโดยทัว่ ไปสามารถ
ปลูกไม้ ผลและพืชเมืองหนาวเพื่อบริโภคในครัวเรื อนและเป็ นรายได้ ให้ แก่ครัวเรื อน ชีวิตความเป็ นอยู่
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ของชาวเขาดีขึ ้น ปั จจุบนั เกษตรกรในพื ้นที่โครงการหลวง เลิกปลูกฝิ่ นทังหมด
้
โดยมีรายได้ จากการ
ประกอบอาชีพภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรที่เป็ นเงินสดเฉลี่ย 68,596 บาทต่อครัวเรื อน
ต่อปี (พ.ศ. 2548) จากการส่งเสริมของโครงการหลวงที่ครบวงจร ทาให้ ปัจจุบนั ผลผลิตของเกษตรกร
ที่ส่งออกจ าหน่ายสู่ตลาด ได้ รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสม และ
เกษตรอิน ทรี ย์ เช่น พื ช ผักและสมุน ไพร ผักอิน ทรี ย์ เป็ นต้ น นอกจากนี โ้ ครงการหลวงยัง ให้
ความส าคัญ กับ การผลิ ต ควบคู่กับ การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ
การเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริ โภค สิ่งแวดล้ อม และการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้
สดสะอาด ได้ แก่ การลดการใช้ สารเคมี โดยการวิจยั และพัฒนาปั จจัยการผลิตชีวภัณฑ์ การส่งเสริ ม
การปลูกพืชอินทรี ย์ การใช้ กระบวนการป้องกันและกาจัดแบบผสมผสานและการตรวจสอบสาร
ตกค้ างในผลผลิตทังก่
้ อนและหลังการเก็บเกี่ยว
นอกจากนี ้โครงการหลวงได้ ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพนอกการเกษตร โดยการให้ ความรู้ด้าน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยในปี พ.ศ. 2549 มีนกั ท่องเที่ยวในพื ้นที่โครงการ
หลวง จานวน 454,690 คน มีรายได้ ไปสูช่ มุ ชนจานวน 43,653,366 บาท (พ.ศ. 2549 ) การฟื น้ ฟูและ
ส่งเสริ มงานหัตถกรรมท้ องถิ่นของชาวเขา เพื่ออนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและการพัฒนาต่อยอดให้
สามารถมีรายได้ เสริ มแก่ครอบครัวชาวเขา โดยในปี พ.ศ. 2549 สมาชิกมีรายได้ จากการจาหน่าย
หัตถกรรม จานวน 599,049 บาท
3.1.2 ศู นย์ การศึกษาพัฒนาห้ วยฮ่ องไคร้ อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ตังอยู
้ ่ใ น
จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยตังแต่
้ เริ่ มก่อตังศู
้ นย์จนถึงปั จจุบัน เน้ นงานการศึกษา ทดลอง และวิจัย ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน ้า พัฒนาป่ าไม้ พัฒนาที่ดิน ทดสอบการปลูกพืช พัฒนาเกษตรกรรมแบบ
ประณีต พัฒนาปศุสตั ว์ พัฒนาการประมง และงานอนุรักษ์ และพัฒนาพันธุ์กบ จากนันได้
้ นาไปสู่
งานขยายผลของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาด้ านเกษตรผสมผสานและงานพัฒนาหมู่บ้านรอบศูนย์ฯและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ มีอาชีพที่มนั่ คงมีรายได้ เช่น โครงการศูนย์บริ การการพัฒนาขยายพันธุ์
ไม้ ดอกไม้ ผลบ้ านไร่ อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นศูนย์ฯสาธิต
ฝึ กอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ แก่ราษฎร โดยทาการขยายพันธุ์ไม้ ดอกไม้ ผล ที่เหมาะสมและส่งเสริ ม
ให้ ราษฎรต่อไป
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3.1.3 ศูนย์ พัฒนาและบริ การที่สูงตามพระราชดาริ ตังอยู
้ ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็ น
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ดาเนินงานตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2522 ที่เน้ นศูนย์พฒ
ั นาอาชีพ
ของราษฎรให้ มีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องร่วมกันทางาน เช่น กองทัพภาคที่ 1
และกองทัพภาคที่ 3 ร่ วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอื่นๆ โดยได้ จดั เป็ นศูนย์
พัฒนา 4 แห่ง คือ ศูนย์พฒ
ั นาลุ่มน ้าปาย ศูนย์พฒ
ั นาที่สงู ปางตอง ศูนย์พฒ
ั นาในสอย ศูนย์พฒ
ั นา
ห้ วยมะเขือส้ ม โดยศูนย์เหล่านี ้ มีหน้ าที่ทดลองค้ นคว้ าสาธิตงานด้ านการให้ เหมาะสมตามสภาพของ
ท้ องถิ่น เพื่อขยายผลไปยังราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนเป็ นการพัฒนา
ส่งเสริ มอาชีพ การปลูกพืช การเลี ้ยงสัตว์ และการประมง การจัดที่ดินทากิน ที่อยู่อาศัย และพัฒนา
และส่งเสริมงานศิลปาชีพ และพัฒนาด้ านการศึกษาเป็ นต้ น
\
3.1.4 โครงการพัฒนาดอยตุง เป็ นการประยุกต์ใช้ ผลการศึกษาของโครงการศูนย์ศกึ ษา
การพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน โดยเน้ นการ
พัฒนาด้ านสังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ง แวดล้ อมอย่างยั่งยื น สามารถเป็ นต้ นแบบของการพัฒนา
ทางเลือกในการดารงชีวิตที่ยงั่ ยื น เพื่อการศึกษาและนาไปปรับใช้ เพื่อแก้ ปัญหา และเป็ นประโยชน์
แก่สว่ นร่วมต่อไป ซึง่ เน้ นการส่งเสริ มการปลูกพืชทดแทน และพัฒนาการเกษตรอย่างเป็ นระบบครบ
วงจร ทังยั
้ งสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และที่สาคัญ คือ การแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจน โดยโครงการพัฒนาดอยตุง จะสนับสนุนการสร้ างงานสร้ างอาชีพที่ยงั่ ยืนให้ ราษฎรมีรายได้ ที่
มัน่ คง สามารถพึ่งพาตนเองและครอบครัวได้ และมีร้านแม่ฟ้าหลวงเป็ นช่องทางในการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ฝีมือราษฎรที่เข้ าร่วมโครงการ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “ดอยตุง” โดยมีแผนงาน
พัฒนาการเกษตรและอาชีพ เพื่อดาเนินการศึกษาวิจยั พัฒนาการเกษตร และอาชีพการเกษตร โดย
ทาการศึกษาวิจยั เพื่อปรับปรุ งพันธุ์ ค้ นหาวิธีการขยายพันธุ์ และรวบรวมพันธุ์พืช ที่เหมาะสมกับ
พื ้นที่ ให้ การสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในการเพิ่มผลผลิตและจาหน่ายผลิตผลด้ าน
การเกษตร โดยการรวมกันจัดตังกลุ
้ ่มตามชนิด ของพืชที่ปลูก รวมกลุ่มในการซื ้อปั จจัยการผลิตและ
การรวมกันขายผลผลิตด้ านการเกษตร สนับสนุนภาคเอกชนให้ มาลงทุนดาเนินธุรกิจการเกษตรแผน
ใหม่ในการผลิตสินค้ าเกษตรใหม่ๆ รวมทัง้ การพัฒนา อุตสาหกรรมแปรรู ปสินค้ าเกษตร จาก
ผลสาเร็จและการขยายผลการดาเนินงานของโครงการพัฒ นาดอยตุง ในปี 2543 องค์กร UNESCO
ได้ เฉลิมพระเกียรติ ยกย่องสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี เป็ น "บุคคลสาคัญของโลก"
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3.1.5 มู ลนิ ธิส่งเสริ ม ศิลปาชี พในสมเด็จพระนางเจ้ า สิริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ
ตังอยู
้ ่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา และอุตรดิตถ์ โดยศูนย์
ศิลปาชีพต่างๆ ในพื ้นที่ภาคเหนือ มีดงั นี ้ คือ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ศิลปาชีพบ้ าน
ห้ วยเดื่อ ศูนย์ศิลปาชีพบ้ านแม่ต๋า และศูนย์ศิลปาชีพบ้ านวัดจันทร์ มีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อให้
โอกาสเกษตรกรและครอบครั วประกอบอาชี พ เสริ ม เพิ่ม รายได้ และเพื่ อ อนุรัก ษ์ และสื บทอด
ศิลปหัตถกรรมไทย และมุ่งผลิตผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ โดยการดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ
ส่งเสริ มศิลปาชีพฯ ได้ เข้ าไปส่งเสริ มสนับสนุนให้ ราษฎรในท้ องถิ่ นใช้ เวลานอกเหนือจากฤดูกาล
เพาะปลูกมาสร้ างงานหัตถกรรมประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของพื ้นบ้ าน รวมทังความช
้
านาญและ
ฝี มือที่มีอยูแ่ ต่ดงเดิ
ั ้ มของแต่ละภาคของประเทศไทย เช่น ในภาคเหนือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้
สอนการเย็บปั กถักร้ อย การทอผ้ าทังผ้
้ าไหม ผ้ าฝ้าย ผ้ าตีนจก รวมทังผ้
้ าปั กของพวกชาวเขา
3.1.6 โครงการศู นย์ ภูฟ้ าพั ฒนา ตังอยู
้ ่ที่จัง หวัดน่าน เป็ นโครงการส่วนพระองค์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ เป็ นต้ นแบบการพัฒ นาและถ่ายทอด
ความรู้ การพัฒนาไปสู่ราษฎร ในพื ้นที่เป้าหมายท้ องที่อาเภอบ่อเกลือ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่าน โดยเริ่ มพัฒนาที่โรงเรี ยนประถมศึกษาก่อนเป็ นลาดับแรก แล้ วจึงขยายไปยังศูนย์การ
เรี ยนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการส่งเสริ มอาชีพที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของราษฎร และพื ้นที่บนที่สูง เป็ นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ สอดคล้ องด้ าน
การตลาด การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้ องถิ่น การศึกษาวิจยั ถ่ายทอด
ความรู้ การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยงั่ ยืน โดยความสาเร็ จด้ านการพัฒนาใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชการกุมารี ได้ เป็ นที่ประจักษ์ แก่ประชาชนชาวไทยและ
ประชาคมโลก เมื่อทรงได้ รับการถวายรางวัลมูลนิธิรามอน แมกไซไซ ประจาปี 2534 และรางวัลอินทิรา
คานธี เพื่อสันติภาพ การลดอาวุธและการพัฒนา ประจาปี 2547
3.1.7 โครงการบูรณาการของหน่ วยงาน การพัฒนาพื ้นที่สงู ที่ผา่ นมามีดาเนินงานทังงาน
้
ปกติของหน่วยงานและการบูรณาการของหน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งเพื่ อมุ่ง สร้ างรายได้ และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตให้ กบั เกษตรกรบนพื ้นที่สงู มีรายละเอียดดังนี ้
1) โครงการขยายผลโครงการหลวง เป็ นการดาเนินการพัฒนาและส่งเสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากโครงการหลวงเพื่อนาไปปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับทุน
ความรู้ และสภาพภูมิสงั คมท้ องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง
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โดยการร่ วมมือกับหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดการเสริ มสร้ างรายได้ ของ
ครัวเรื อน พัฒนาความเข้ มแข็งของชุม ชน ตลอดจนสร้ างความสมดุลของสิ่ง แวดล้ อม โดยมีแนว
ดาเนินการที่สาคัญคือ นาผลสาเร็ จของการพัฒนาในโครงการหลวง องค์ความรู้จากโครงการหลวง
ไปถ่ายทอดสู่ชุมชน ผสมผสานกับองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่นในแต่ละภูมิสังคม และการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการผลิตเพื่อให้ ได้ มาตรฐานและการเพิ่มมูลค่าสินค้ า รวมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริ มองค์กรพึ่งตนเอง
ในระดับชุมชนให้ มีความเข้ มแข็ง เพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาของชุมชนที่ยั่งยืนใน
อนาคต
การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ สร้ างรายได้ และทักษะความรู้ให้ ชมุ ชนบนพื ้นที่สงู ที่ผ่านมา
ทาให้ เกษตรกรได้ รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการศึกษาดูงานและการฝึ กอบรม
จากองค์ความรู้ จากโครงการหลวง ชุมชนได้ รับการเตรี ยมความพร้ อมในด้ านการเรี ยนรู้ จากองค์
ความรู้ โครงการหลวง โดยเฉพาะด้ า นการพัฒ นาและส่ง เสริ ม อาชี พ ภาคการเกษตร เช่น การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมตรงกับความต้ องการของเกษตรกรทังจั
้ ดให้ มีการศึกษาดูงานและ
การฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องและการแนะนาการปลูกพืชและเลี ้ยงสัตว์ และการส่งเสริ มอาชีพนอกภาค
การเกษตร การส่งเสริ มกลุ่มหัตถกรรมโดยการรวมกลุ่มและฟื น้ ฟูภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านหัตถกรรม
โดยมีการให้ ความรู้ เพื่อการพัฒนางานหัตถกรรมเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ าทอ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผ้ าปั ก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ ไผ่ เป็ นต้ น
2) โครงการ “รั กษ์ นา้ เพื่อพระแม่ ของแผ่ นดิน ” เป็ นดาเนินงานโครงการพัฒนา
ตามพระราชดาริ ของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติ
และประสงค์ที่จะให้ พสกนิกร ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่สงู ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของต้ นไม้ น ้า และดิน
เป็ นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูป่าไม้ ซึ่งเป็ นแหล่งต้ นน ้าสามารถดารงชีพอยู่กบั
ป่ าได้ อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน เป็ นการดาเนินงานภายใต้ แผนแม่บทโครงการ “รักษ์ น ้าเพื่อพระแม่
ของแผ่นดิน”ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ลักษณะโครงการ ฯ เน้ นการขยายผลการดาเนินงานของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งโปรดเกล้ าพระราชทานศูนย์บริ การและพัฒนาไปยังชุมชน
และหมู่บ้านใกล้ เคียง ในบริ บทของลุ่มน ้า 10 แห่ง ได้ แก่ ลุ่มน ้าคา ลุ่มน ้าปิ งน้ อย ลุ่มน ้าแม่หาด
ลุ่มน ้าขุนน่าน ลุ่มน ้าภาค ลุ่มน ้าแม่สะมาด-ห้ วยหมากลาง ลุ่มน ้าแม่สะงา ลุ่มน ้าปาย ลุ่มน ้าของ
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และลุ่มนา้ ลี ครอบคลุม พืน้ ที่ 6 จังหวัด ได้ แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก
อุตรดิตถ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อราษฎรในพื ้นที่เป้าหมาย 7,933 ครัวเรื อน รวม 32,586 คน มี
ปั จจัยพื ้นฐานที่เพียงพอ มีรายได้ จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คม มีชีวิตความ
เป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น อยู่กับป่ าไม้ ได้ อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน โดยมีศนู ย์บริ การและพัฒนาเป็ นศูนย์กลาง
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยีไปสู่ชมุ ชน เชื่ อมโยงกับองค์กร สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังการลดการบุ
้
กรุกพื ้นที่ป่า และฟื น้ ฟูสภาพป่ าต้ นน ้าลาธารในพื ้นที่เป้าหมาย โดยมีหน่วยงาน
ต่างๆ ร่ วมปฏิบตั ิงาน 19 หน่วยงาน เช่น ศูนย์ไผ่ศึกษาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สั ตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช การ
ขยายพันธุ์เขียดแลวของกรมประมง การขยายผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาโดยการฝึ กอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตด้ านการเกษตรบนพื ้นที่สงู ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็ นต้ น
สาหรับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯที่ผ่านมา ได้ มีการฝึ กอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้ านการผลิตพืช ได้ แก่ การปลูกไม้ ผล ไม้ ยืนต้ นและไม้ ใช้ สอย
แบบวนเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตข้ าว การฝึ กอบรมด้ านการปศุสตั ว์ การเพาะเลี ้ยง
สัตว์น ้า รณรงค์ให้ ความรู้การลดการใช้ สารเคมีและและอบรมการใช้ ปัจจัยการผลิตธรรมชาติทดแทน
การใช้ ส ารเคมี รวมทัง้ การจัด ตัง้ ศูน ย์ เ รี ย นรู้ และแปลงสาธิ ต ในชุม ชน เช่ น จุด เรี ย นรู้ ด้ า นการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า แปลงสาธิตการบารุงรักษาพืชอาหารสัตว์ แปลงเรี ยนรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิต
ข้ าว แปลงทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพ เช่น กาแฟอาราบิก้า เป็ นต้ น
3) กองสงเคราะห์ ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ รัฐบาลได้ ตระหนักถึงปั ญหาที่
เกี่ ย วกับชาวเขา นอกเหนื อ จากปั ญ หาเกี่ ย วกับความมั่น คงของชาติ ได้ แ ก่ ปั ญ หาการท าลาย
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเกิดจากการทาไร่ เลื่อนลอยของชาวเขา ปั ญหาการปลูกและเสพฝิ่ น
ของชาวเขา เป็ นต้ น รัฐบาลจึงได้ จดั ตังคณะกรรมการสงเคราะห์
้
ชาวเขาขึ ้นเป็ นองค์กรระดับชาติที่
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับชาวเขา และมอบหมายให้ กรมประชาสงเคราะห์ เป็ นหน่วยงานหลักในการ
ดาเนินงานพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา และเป็ นหน่วยงานหลักในการประสานงานหน่วยงานอื่นๆ
เกี่ ย วกั บ การแก้ ไขปั ญหาชาวเขาตัง้ แต่ นัน้ เป็ นต้ นมา และกองสงเคราะห์ ช าวเขาและกรม
ประชาสงเคราะห์ได้ เข้ าอยู่ภายใต้ สงั กัด “กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” โดยมีแผนงานและ
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โครงการที่สาคัญ เช่น แผนงานขยายบริ การพื ้นฐานทางสังคมแก่ชาวเขา เพื่อจัดทาทาเนียบชุมชน
บนพื ้นที่สูงในประเทศ โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้ มีแผนงานที่จะขยายการดาเนินงานเพื่อให้ บริ การ
พื ้นฐานทางสังคมให้ ทวั่ ถึงมากขึ ้น แผนงานพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและสังคมแก่ชาวเขา เพื่อให้ ชาวเขา
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น แม้ ว่ากรมประชาสงเคราะห์จะได้ พยายามพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจน
แก้ ไขปั ญหามาได้ ระดับหนึ่งก็ตาม แต่ชาวเขาส่วนใหญ่ก็ยังมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ต่ากว่าคนไทยทั่วไป
กล่ า วคื อ จากเดิ ม ที่ ช าวเขามี ร ายได้ เ ฉลี่ ย เพี ย ง 6,000 บาท/ครอบครั ว /ปี ในปี 2545จากการ
ดาเนินงานของกรมประชาสงเคราะห์ ชาวเขาในพื ้นที่ที่กรมประชาสงเคราะห์เข้ าดูแลมีรายได้ เฉลี่ย
เป็ น 14,000 บาท/ครอบครัว/ปี แต่ก็ยงั ต่ากว่าเกณฑ์ความยากจนของประเทศที่กาหนดไว้ 6,000
บาท/คน/ปี ด้ านการศึกษานันแม้
้ ว่ากรมประชาสงเคราะห์จะได้ พยายามพัฒนาจนชาวเขาสามารถ
พูดและเข้ าใจภาษาไทยได้ 278,544 คน ร้ อยละ 80.1 ของชาวเขาที่กรมประชาสงเคราะห์เข้ าดูแล
แต่ชาวเขาที่จบการศึกษาภาคบังคับมีเพียง 101,826 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 29.3ของชาวเขาที่กรม
ประชาสงเคราะห์เ ข้ าดูแลเท่านัน้ นอกจากนี ย้ ัง มีปัญหาในด้ านคุณภาพชีวิตอื่ นๆ อี กมากมายที่
ชาวเขายังไม่ไ ด้ รับบริ การของรัฐ อย่างเพียงพอ จึง เป็ นเหตุผลส าคัญที่ กรมประชาสงเคราะห์ ไ ด้
กาหนดให้ มีแผนงานด้ านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ชาวเขา ตลอดจนการส่งเสริ มศึกษาของ
เยาวชนชาวเขา
3.2 การพัฒนาชุมชน
การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การพัฒ นาชุ ม ชนบนพื น้ ที่ สู ง ของภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อง ให้
ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ มีความเป็ นอยู่ที่ดี ทังด้
้ านการศึกษา สาธารณสุข
และ สุขภาพอนามัย สวัสดิการสังคม และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง ให้ ชุมชน เพื่อให้ เกิดการพึ่งพา
ตนเองให้ ได้ ในภายชุมชน รวมทังการสร้
้
างศูนย์เรี ยนรู้ ของโครงการพระราชดาริ ตา่ งๆเพื่อขยายผลไป
ยังพื ้นที่สงู อื่นๆ มีรายละเอียดดังนี ้
3.2.1 มูลนิธิโครงการหลวง ได้ ให้ ความสาคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกิจกรรมกลุ่ม
ในการสนับสนุนให้ เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ ในรู ปแบบต่างๆ ในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป เช่น
การรวมกลุ่มเกษตรกร การจัดตังสหกรณ์
้
การจัดตังกลุ
้ ่มอนุรักษ์ ร่วมกันดูแลและรักษาต้ นน ้าลาธาร
การพัฒ นาสัง คม ในรู ปเครื อข่ายการดาเนินงานร่ วมกับหน่ วยงานราชการและองค์กรเอกชน ใน
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รู ปแบบต่างๆ ได้ แก่ การรณรงค์การวางแผนครอบครัว การส่งเสริ มศิลปาชีพ การป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด และการสนับสนุนการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เป็ นต้ น
3.2.2 ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ใน
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวเป็ นต้ นแบบการพัฒ นาอย่างยั่ง ยื น ที่ เป็ นศูนย์ กลางในการศึกษา
ทดลอง วิจยั เพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้ านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่ภาคเหนือและเผยแพร่
แก่ราษฎรให้ ส ามารถนาไปปฏิ บัติไ ด้ ด้วยตนเอง กล่าวโดยสรุ ปการดาเนินงานของศูนย์ ฯ ได้ ใ ห้
ความสาคัญของการรักษาพื น้ ที่ต้นน ้า และพัฒนาอาชีพ ได้ ให้ “คนอยู่กบั ป่ า” ผ่านการทดลอง และ
วิจยั ก่อนที่จะนาไปขยายผลในโครงการสาขาต่างๆ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีการใช้ ฐานทรัพยากรได้
อย่างเกื อ้ กูลและเหมาะสม ทัง้ ด้ านต้ นน ้า ที่ม่งุ เน้ นการรักษาสภาพต้ นนา้ ลดการทาลายป่ า และ
ปลายน ้า ที่มีการสร้ างอาชีพและรายได้ จากการใช้ ฐานทรัพยากร ซึ่งเป็ นพัฒนาท้ องถิ่น โดยการน้ อม
นาแนวทางตามพระราชดาริไปสูก่ ารพัฒนาในชุมชนท้ องถิ่นอย่างเป็ นรูปธรรม เกิดเครื อข่ายแห่งการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มและคุณ ภาพชี วิ ต อย่า งยั่ง ยื น และเกิ ด
กระบวนการในการสร้ างภูมิค้ มุ กันชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3.2.3 ศูนย์ พัฒนาและบริ การที่สูง ตามพระราชดาริ โดยมีการพัฒนาด้ านต่างๆ ดังนี ้
การส่งเสริ ม และการพัฒนาระบบสหกรณ์พื ้นฐาน กลุ่มออมทรัพย์ และธนาคารข้ าว โรงเรี ยน และ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก การส่งเสริมงานศิลปาชีพพิเศษและการอนุรัก ษ์ ศิลปกรรมของท้ องถิ่นโดยมีศนู ย์
ศิลปาชีพเป็ นศูนย์กลางในการประสานงาน โดยศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปั จจุบนั เป็ นขันการขยายผล
้
สู่ราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย
อื่นๆ โดยกาหนดให้ แต่ละอาเภอ นาผลการดาเนินงานไปเผยแพร่ ให้ ราษฎรต่อไป โดยได้ จดั ตัง้
คณะทางานในระดับอาเภอ ทุกอาเภอ เพื่อพิจารณากาหนดหมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งในปั จ จุบัน
หน่วยงานต่างๆ ได้ มีการพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาฯ เป็ นฐานเรี ยนรู้ เช่นศูนย์บริ การและพัฒนาที่สงู ปาง
ตองตามพระราชดาริ เป็ นฐานการเรี ยนรู้ ตามแนวพระราชดาริ ที่สาคัญในเขตพื น้ ที่ลุ่มน ้าแม่สะงา
เช่น ฐานการเรี ยนรู้ ด้ านการพัฒนาและส่ง เสริ มอาชี พ ฐานการเรี ยนรู้ ด้ านการฟื ้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ฐานการเรี ยนรู้ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และฐานการเรี ยนรู้ ด้านการ
ท่องเที่ยว เป็ นต้ น
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3.2.4 โครงการพัฒนาดอยตุง ตัง้ อยู่ในจังหวัดเชียงราย มีแผนพัฒนาสังคม คุณภาพ
ชีวิต และความมัน่ คง เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและชุมชน
ในพื น้ ที่ โครงการให้ ส ามารถดารงชี วิตและเข้ ามามี ส่วนร่ วมใน การพัฒ นา ทัง้ ด้ านการศึกษา
สาธารณสุข และ สุขภาพอนามัย สวัสดิการสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทัง้
จัดระเบียบการปกครองและรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในพื ้นที่โครงการ โดยการจัดตังถิ
้ ่นฐานถาวร
ที่ถกู ต้ องตามกฎหมายให้ แก่ชมุ ชน ในพื ้นที่ รวมทังการป
้ ้ องกันและสกัดกันการอพยพเคลื
้
่อนย้ ายถิ่น
3.2.5 โครงการบูรณาการของหน่ วยงาน
1) โครงการขยายผลโครงการหลวง ได้ มี ก ารพัฒ นาสัง คมและการตลาด
ส่งเสริ มรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อเป็ นองค์กรพึ่งตนเองและมีความสามารถในการเข้ าถึงองค์ความรู้
และแหล่งทุน จานวน 136 กลุ่ม สมาชิก 1,360 คน โดยการดาเนินกิจกรรมพัฒนาของกลุ่มต่างๆ
ได้ แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่มยุวเกษตรกร ฯลฯ ส่งผลให้ ชุมชนมี ความเข้ มแข็งตามลาดับ
รวมทัง้ เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นแหล่งให้ ชุมชนในการเข้ ามาศึกษาเรี ยนรู้ จัดทาศูนย์เรี ยนรู้ ในระดับ
ชุมชน มีการจัดทาแปลงทดสอบสาธิต โรงเรื อนเพาะชา โรงปุ๋ยหมัก โรงเลี ้ยงกระต่าย เป็ นต้ นรวมทัง้
จากผู้สนใจภายนอกทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งจะทาให้ ชุมชนเกิดการ
ยอมรับ และนาไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิได้ แพร่ หลาย การสนับสนุนด้ านการตลาด โดยการพัฒนา
ระบบตลาดชุม ชนเพื่ อ รองรั บผลผลิ ตโดยแบ่ง เป็ นตลาดที่ซื อ้ ภายในชุม ชน ตลาดที่ เชื่ อมโยงกับ
โครงการหลวง และตลาดแบบมีสญ
ั ญากับเอกชนภายนอก
2) โครงการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชน
บนพืน้ ที่สูง เป็ นการร่วมงานสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ด้ วย
การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ ดาเนิน โครงการจัดการความรู้
และกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาพื ้นที่สงู อย่างยัง่ ยืน ในศูนย์การเรี ยนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่
ฟ้ าหลวง” หรื อ ศศช. ที่ ไ ด้ รับ การคัด เลื อก จ านวน 180 แห่ง จากจ านวนทัง้ หมด 753 แห่ง โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่ อถ่ ายทอดองค์ ความรู้ โครงการหลวงสู่ชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง โดยผ่า นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของครู ศศช. และชุมชน เพื่อยกระดับของคนบนพื ้นที่สูง ให้ เข้ าสู่สังคมแห่งการ
เรี ยนรู้ ให้ ชมุ ชนมีการประกอบอาชีพที่เหมาะสม และอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้ อมได้ อย่างยัง่ ยืนรวมถึง
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การสร้ างภูมิค้ มุ กันทางสังคมการเสริ มสร้ างสุขภาพที่ดีการรักษาคุณค่าของวัฒนธรรมรวมทังการ
้
เสริมสร้ างคุณธรรม และมีจิตสานึกแห่งความเป็ นคนไทยที่มีคณ
ุ ภาพ
จากผลการดาเนินงานโครงการจัดการความรู้ และกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อการพัฒนาพื ้นที่สูง
อย่างยัง่ ยืนผ่านมา ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปั จจุบนั เป็ นการวางรากฐานและเตรี ยมความพร้ อมใน
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ การพัฒนาระบบบริ หารจัดการ การผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้
ของโครงการหลวง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อย่างไรก็ตามเพื่อให้ กระบวนการ
เรี ยนรู้ สามารถนาไปแปลงสู่การปฏิบตั ิได้ อย่ างต่อเนื่องและแสดงผลอย่างมีประสิทธิ ผลได้ นนั ้ จึง
จาเป็ นต้ องใช้ กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนโดยมีการบูรณาการการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานของ
รัฐและองค์กรท้ องถิ่น เพื่อให้ เกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับชุมชน ดังนันจึ
้ งได้ มีการ
จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื ้นที่สงู
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) ซึ่งคณะรั ฐมนตรี มี มติเห็นชอบ เมื่ อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนินการต่อเนื่องด้ านการถ่ายทอดความรู้และการเรี ยนรู้ เร่งรัดการแก้ ไขปั ญหา
ความยากจนและการฟื ้นฟู สิ่งแวดล้ อมภายใต้ ภารกิ จที่รับผิดชอบ โดยการบูรณาการแผนงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นพื ้นที่เป้าหมายต่อไป
3) โครงการ “รั กษ์ นา้ เพื่อพระแม่ ของแผ่ นดิน ” มีการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน โดยการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ที่เข้ มแข็ง
พัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ การสนับสนุนของรัฐและองค์กรท้ องถิ่น
เช่น การจัดตังกลุ
้ ่มเตรี ยมสหกรณ์ /ฝึ กอบรมอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน การจัดทาบัญชีด้านครัวเรื อน
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนด้ านการผลิต การตลาด ให้ แก่กลุม่ เกษตรกรและยุวเกษตรกร เป็ นต้ น
4) กองสงเคราะห์ ชาวเขา ร่ วมกับคณะพระธรรมจาริ ก และมูลนิธิเผยแพร่
พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี จาก
การดาเนินการมาจนถึงปั จจุบนั ได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์สขุ แก่บคุ คลบนพื ้นที่สงู ในถิ่น ทุรกันดาร อย่าง
ยิ่ง ปั จจุบนั ได้ ร่วมกับสานักบริ หารโครงการพระธรรมจาริ กส่วนภูมิภาควัดศรี โสดา จังหวัดเชียงใหม่
และการอบรมพัฒ นาจิ ต ใจให้ แ ก่ ป ระชากรในชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง เพื่ อ ให้ พ วกเขาเหล่ า นัน้ เป็ น
พุทธศาสนิกชนที่ดีตอ่ ไป
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3.3 การอนุรักษ์ และฟื ้ นฟูทรั พยากรธรรมชาติ
การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ บนพื ้นที่สงู ของภาคส่วน
ที่เ กี่ ยวข้ องระยะที่ ผ่านมา ให้ ความสาคัญเกี่ ยวกับ การอนุรักษ์ ป่าต้ นนา้ ล าธาร การจัดทาระบบ
อนุรักษ์ ดินและนา้ การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการกาหนดเขตการใช้ ที่ดินระหว่างพื ้นที่ป่าไม้ และ
ชุมชนการฟื น้ ฟูแหล่งอาหารชุมชน เพื่อลดการบุกรุกทาลายป่ า ลดการทาไร่เลื่อนลอยหรื อลดการใช้
พื ้นที่ทากิน และรู้จกั การปลูกป่ าทดแทนหรื อป่ าชุมชน มุ่งเน้ นให้ ชาวเขารู้จกั วิธีการทาการเกษตรเชิง
อนุรักษ์ภายใต้ โครงการพัฒนาลุม่ น ้าขนาดเล็ก มีรายละเอียดดังนี ้
3.3.1 มูลนิธิโครงการหลวง ดาเนินงานโครงการหลวงมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2512 เพื่อ
พัฒนาการเกษตรที่สูง ลดการปลูกพืชเสพติด และการอนุรักษ์ ป่าต้ นนา้ ลาธาร โดยมีพระราช
ประสงค์จะทรงช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในท้ องถิ่นทุรกันดารให้ มีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น โดย
โครงการหลวงได้ มีแผนงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมร่ วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ทังด้
้ านการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดนิ และน ้า การส่งเสริ มปลูกป่ าชาวบ้ าน เพื่อใช้ สอยทดแทน
การตัดไม้ จากป่ าธรรมชาติ ตามโครงการปลูกป่ าชาวบ้ านภายใต้ พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เริ่ ม ปลูก ปี พ.ศ. 2537 ถึง ปี พ.ศ. 2549 ปั จ จุบัน มี ก ล้ า ไม้
1,318,416 ต้ น เกษตรกรในพื ้นที่โครงการหลวงจานวน 35 ศูนย์ รวมจานวน 3,366 ราย และปลูกป่ า
ชาวบ้ านรวมทังหมด
้
4,394.79 ไร่
3.3.2 ศู นย์ การศึกษาพัฒนาห้ วยฮ่ องไคร้ อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ เป็ นการ
พัฒนาพื ้นที่ให้ เป็ นแหล่งต้ นน ้าลาธาร จึงได้ ดาเนินการหาแนวทางการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้า โดยให้
ทาการศึกษาพัฒนาป่ าไม้ 3 อย่าง 3 วิธี เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง คือ มีไม้ ใช้ สอย ไม้ ผล ไม้ เชื ้อเพลิง ซึ่ง
จะอานวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ ดินและน ้า ตลอดจนความชุ่มชื ้นเอาไว้ เป็ นประโยชน์อ ย่างที่ 4
และอนุรักษ์ พื ้นที่ต้นน ้าลาธาร ให้ ได้ ผลอย่างสมบูรณ์เป็ นหลัก ในลักษณะต้ นทางเป็ นการศึกษา
สภาพพื ้นที่ป่าไม้ ต้นน ้าลาธาร ปลายทางเป็ นการศึกษาด้ านการประมงตามอ่างเก็บน ้าต่างๆ ผสมกับ
การศึกษา ด้ านการเกษตรกรรม ปศุสตั ว์ โคนม และเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้ เป็ นศูนย์ที่สมบูรณ์
แบบก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ราษฎรที่จะเข้ ามาศึกษากิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯ
3.3.3 ศู นย์ พัฒนาและบริ การที่สูง ตามพระราชดาริ พัฒนาป่ าไม้ ขยายพันธุ์และ
อนุรักษ์พนั ธุ์สตั ว์ป่า การจัดทาระบบอนุรักษ์ดนิ และน ้า เช่น สถานีวิจยั การเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่าเพื่อการ
อนุรักษ์ปางตอง สถานีพฒ
ั นาที่ดนิ และศูนย์ไผ่ศกึ ษา เป็ นต้ น
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3.3.4 โครงการพัฒนาดอยตุง มี แผนคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริ มการปลูก
และฟื ้นฟู ตลอดจนดูแลรักษาสภาพพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์ และป่ าชุมชนโดยการเน้ นการมีส่วนร่ วมของ
ราษฎร เพิ่มประชากรในการป้องกันและควบคุมไฟป่ า ทัง้ ในด้ านการบริ หารและการดาเนินการ
รวมทังการให้
้
ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วม ดาเนินการสารวจรังวัดและวางแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ในพื ้นที่โครงการ พร้ อมทังจั
้ ดหามาตรการป้องกันผลกระทบของการพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพดิน น ้า และภูมิทศั น์ในพื ้นที่โครงการ
3.3.5 โครงการบูรณาการของหน่ วยงาน
1) โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย ผ ล โ ค ร ง ก า ร ห ล ว ง ไ ด้ มี ก า ร ฟื ้ น ฟู แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ตระหนักถึงความปลอดภัยและการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น เช่น
การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการกาหนดเขตการใช้ ที่ดินระหว่างพื ้นที่ป่าไม้ และชุมชนการฟื น้ ฟู แหล่ง
อาหารชุมชน การจัดกิจกรรมการณรงค์ปลูกป่ าชาวบ้ าน ป่ าชุมชน และการปลูกหญ้ าแฝก การปลูก
ป่ าชาวบ้ านในพืน้ ที่ทากินของตนเอง ทาแนวกันไฟ บวชป่ า และสร้ างฝายชะลอความชุ่มชืน้ การ
ปลูกและการใช้ ประโยชน์จากหญ้ าแฝก จัดกิจกรรมการณรงค์ปลูกไผ่ตงดาเพื่อฟื ้นฟูสิ่งแวดล้ อม
ตลอดจนการจัดกิจกรรมการรณรงค์การลดการใช้ สารเคมีเกษตร การรณรงค์การรักษาคุณภาพน ้า
ในล าธารโดยมี ก ารเก็ บตัวอย่างน า้ เพื่ อวิเ คราะห์ ห าสารปนเปื ้อ น และจัดกิ จ กรรมให้ ความรู้ แก่
เกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการทาการเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เป็ นต้ น
2) โครงการ “รั กษ์ นา้ เพื่อพระแม่ ของแผ่ นดิน” เน้ นการฟื น้ ฟู อนุรักษ์ ป่าต้ นน ้า
ลาธาร เพื่อเป็ นแหล่งซับน ้าธรรมชาติ และคืนความหลากหลายทางธรรมชาติของพืชพันธุ์ท้องถิ่น
เช่น การฟื ้นฟู แหล่ง อาหารของชุม ชน และอนุรักษ์ พันธุ์ กล้ วยไม้ ท้องถิ่ นของจัง หวัดแม่ฮ่องสอน
รวมทังการลดการบุ
้
กรุ กทาลายป่ าเพื่อให้ สามารถเกิดประโยชน์ได้ อย่างยัง่ ยืน เช่น การกาหนดเขต
การใช้ ประโยชน์ที่ดินโดยแยกพื ้นที่ป่าไม้ ออกจากพื ้นที่อยู่อาศัยและพื ้นที่ทากินด้ วยกระบวนการมี
ส่วนร่ วม การจัดทาฝายต้ นนา้ แบบผสมผสาน ส่งเสริ มการสร้ างธนาคารอาหารชุมชน และจัดทา
ระบบอนุรักษ์ ดินและนา้ ส่ง เสริ ม และสาธิ ตการใช้ ป๋ ยหมั
ุ ก และสนับสนุนการปลูกหญ้ าแฝกเพื่ อ
ป้องกันการพังทลายของดิน
3) กองสงเคราะห์ ชาวเขา กรมประชาสงค์ เคราะห์ ได้ มีแผนงานด้ านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจาก ชาวเขาส่วนใหญ่มีพื ้นที่ทากินอยู่บนที่สงู และในพื ้นที่ที่ถกู กาหนดให้
เป็ นเขตหวงห้ าม ตามกฎหมายป่ าไม้ เช่น ป่ าสงวนแห่งชาติ ฯ แม้ ว่าชาวเขาดังกล่าวจะได้ อาศัยทา
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กินมาก่อนที่พื ้นที่ดงั กล่าวจะเป็ นเขตหวงห้ ามซับซ้ อนและต้ องใช้ ระยะที่ยาวนาน การแก้ ไขปั ญหา
เฉพาะหน้ าก็โดยการมุง่ พัฒนาชาวเขาให้ ร้ ูจกั อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ลดการบุก
รุกทาลายป่ าเพื่อทาไร่เลื่อนลอย รู้จกั การทาการเกษตรแบบถาวร ลดการทาไร่เลื่อนลอยหรื อลดการ
ใช้ พื ้นที่ทากินเพื่อให้ พื ้นที่ดงั กล่าวกลับคืนเป็ นป่ า และรู้จกั การปลูกป่ าทดแทนหรื อป่ าชุมชน มุ่งเน้ น
ให้ ชาวเขารู้ จกั วิธีการทาการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ภายใต้ โครงการพัฒนาลุ่มน ้าขนาดเล็ก จนประสบ
ความสาเร็ จอย่างมาก สามารถทาให้ ชาวเขาใช้ พืน้ ที่ทากินลดลงจากเดิมครอบครัวละ 60-80 ไร่
เหลือเพียงครอบครัวละ 15-20 ไร่ โดยแก้ ไขปั ญหาโดยการวางแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดินรวมทัง้
พัฒนาและฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติเหล่านันให้
้ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์โดยใช้ รูปแบบการพัฒนาลุ่ม
น ้าขนาดเล็ก ซึ่งมุ่งเน้ นการเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้ อมและป้องกันการ ชะล้ างพังทลาย
ของหน้ าดิน โดยการปลูกพืชสลับแนวหญ้ าแฝกตามแนวระดับความลาดชัน และการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมกับพื ้นที่ซึ่งแต่เดิมในพื ้นที่ทา กินของชาวเขามีอตั ราการสูญเสียหน้ า
ดินเนื่องมาจากการชะล้ างพังทลายหน้ าดินประมาณ 18 ตัน /ไร่ /ปี คิดเป็ นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2,200 บาท/ไร่ ชาวเขากลุ่มเป้าหมายได้ รับประโยชน์และส่งผลให้ กองสงเคราะห์ชาวเขาได้ รับ “
รางวัลเกียรติคณ
ุ ดีเด่นในการอนุรักษ์ดนิ และน ้า” จากสมาคมอนุรักษ์ ดินและน ้าแห่งประเทศไทยในปี
2532 และปี 2538 ได้ รับรางวัล “International Merit Award ” จากสมาคมควบคุมการชะล้ าง
พังทลายของดินระหว่างประเทศ ( International Erosion Control Association หรื อ IECA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4 การพัฒนาด้ านปั จจัยโครงสร้ างพืน้ ฐาน
การดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาด้ านปั จจัยโครงสร้ างพื ้นฐานบนพื ้นที่สงู ของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้ องที่ผา่ นมายังมีข้อจากัด และยังพัฒนาได้ ไม่ทวั่ ถึง เนื่องจากมีคา่ ใช้ จ่ายในการลงทุนค่อนข้ าง
สูง จึงให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาด้ านปั จจัยโครงสร้ างพืน้ ฐานตามความจาเป็ นและความ
เหมาะสมของสภาพของพื ้นที่ มีรายละเอียดดังนี ้
3.4.1 มูลนิธิโครงการหลวง เล็งเห็นว่าการพัฒนาแหล่งน ้าและปั จจัยพืน้ ฐาน เป็ น
สิ่ ง จ าเป็ นและโครงการหลวงได้ รับ การสนับสนุนในด้ านการพัฒ นาแหล่ง นา้ การปรั บ ปรุ ง และ
บารุ งรักษาถนนระหว่างหมู่บ้าน และไฟฟ้าชนบทจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมและสภาพของพื ้นที่
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3.4.2 ศูนย์ การศึกษาพัฒนาห้ วยฮ่ องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ครอบคลุม
พื ้นที่ 8,500 ไร่ มีพื ้นที่หมู่บ้านรอบบริ เวณศูนย์ฯ 18 หมู่บ้าน และโครงการบริ การการพัฒนาใน
ระดับพื น้ ที่ ศูน ย์ ฯ สาขา โดยมี โ ครงการพัฒ นาเบ็ด เสร็ จ ลุ่ม น า้ สาขาแม่น า้ ปิ งอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดาริ เป็ นการพัฒนาแหล่งน ้าและต้ นน ้าลาธาร โดยการสร้ างฝายเก็บกักน ้า เพื่อบารุงรักษา
พื ้นที่ป่า พร้ อมกับจัดหาน ้าเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริ โภค โครงการพัฒนาพื ้นที่ป่าขุนแม่กวงอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เป็ นการบริ หารจัดการลุ่มน ้าอย่างเป็ นระบบควบคูก่ บั การจัดหาที่ดินทา
กินให้ แก่ราษฎร รวมถึงการปลูกป่ าในพื ้นที่ที่ถกู ทาลาย เพื่อฟื น้ ฟูแหล่งต้ นน ้าลาธาร และโครงการ
พัฒนาพื ้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ดาเนินการจัดหาน ้าให้ แก่พื ้นที่เพาะปลูก และ
จัดตังสถานี
้
ป่าไม้ และสถานีประมง
3.4.3 ศูนย์ พัฒนาและบริ การที่สูงตามพระราชดาริ โดยมีการพัฒนาด้ านต่างๆ ดังนี ้
พัฒนาและปรับปรุ งระบบชลประทาน โดยโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน การจัดหาน ้าเพื่อ
อุปโภคและบริโภค โดยกรมทรัพยากรน ้าบาดาล
3.5 ด้ านความมั่นคงและการแก้ ไขปั ญหายาเสพติด
จากผลดาเนินงานของบนพื ้นที่สงู ที่ผ่านมา ทังด้
้ านการจัดระเบียบการปกครอง การแก้ ไข
ปั ญหาสถานะบุคคล และการจัดตังถิ
้ ่นฐานให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ดาเนินการกาหนดสถานะบุคคลบนพื ้นที่สงู และการแก้ ไขปั ญหายาเสพติดทาให้ เกิดความร่วมมือทัง้
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายในประเทศและความร่ วมมือระหว่างประเทศ ทังในระดั
้
บทวิภาคี
ระดับอนุภมู ิภาค และระดับภูมิภาค โดยประเทศไทยและองค์การสหประชาชาติได้ มีความร่วมมือกัน
อย่างใกล้ ชิด ในการดาเนินงานแก้ ไขปั ญหายาเสพติด ภายใต้ ชื่อภายใต้ โครงการชื่อ โครงการปลูก
พืชทดแทนและพัฒนาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขาไทย-สหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยดาเนินการประสบ
ผลสาเร็ จในเรื่ องนี ้ โดยสามารถลดพื ้นที่การลักลอบปลูกฝิ่ นจาก 125,000 ไร่ ผลผลิตเหลือ 32
เมตริ กตัน และหลังการตัดทาลายแล้ วคงเหลือผลผลิตเพียง 6.8 เมตริ กตัน ความสาเร็ จในโครงการ
นี ้ ทางสานักงานโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (United Nations
International Drug Control Programme – UNDCP) ขอให้ ประเทศไทยถ่ายทอดประสบการณ์ของ
ความสาเร็ จดังกล่าวแก่ประเทศในอนุภูมิภาคนี ้เพื่อนาไปปรับใช้ ซึ่งแนวทางการดาเนินงานของ
มูลนิธิโครงการหลวงถือเป็ นต้ นแบบการพัฒนาที่ยงั่ ยืนรูปแบบหนึ่งที่มีการพัฒนาด้ านต่างๆ ควบคู่
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กันไป เพื่อให้ เกิดความสมดุลทังด้
้ านคุณภาพชีวิต มีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น เลิกการปลูกฝิ่ นและ
การฟื น้ ฟูป่าต้ นน ้าลาธาร ทาให้ ได้ รับรางวัลแมกไซไซในสาขา International Understanding เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531 และรางวัล โคลัมโบแพลน จาก The Colombo Plan :Drug Advisory
Program (DAP) ในฐานะเป็ นองค์กรเดียวของโลกที่แก้ ไขปั ญหาการปลูกฝิ่ นโดยการปลูกพืชทดแทน
เป็ นผลสาเร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ผลจากความสาเร็ จทาให้ โครงการหลวงเป็ นที่ยอมรับของหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ นอกจากนี ้โครงการพัฒนาดอยตุง ได้ ดาเนินการ
ฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมของดอยตุง จังหวัดเชียงราย ซึ่งถูกทาลายจากการทาไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกฝิ่ น
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรภายใต้ แนวทางการพัฒนาทางเลือกอย่างยัง่ ยืน (Sustainable
Alternative Livelihood Development) ซึ่งเน้ นการส่งเสริ มการปลูกพืชทดแทน และพัฒนาการ
เกษตรอย่างเป็ นระบบครบวงจร ทังยั
้ งสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3.5.1 สานั กงานคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน
ป.ป.ส.) จัดตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ นหน่วยงานกลางในการกาหนดนโยบาย และการประสานงานด้ า นการป้ องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด โดยการดาเนินงานในช่วงแรกที่เกี่ยวข้ องกับชาวเขา และการปลูกทดแทนพืช
เสพติดซึง่ ได้ รับการโอนงานจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขา จากความสาเร็ จดังกล่าวทา
ให้ รัฐบาลไทยได้ รับความช่วยเหลือจากมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ผ่านสานักงาน
ป.ป.ส. โดยรัฐบาลได้ ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาฝิ่ นในรูปแบบและวิธีการต่างๆ มาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2516
จนถึงปั จจุบนั พบว่า องค์ประกอบที่สาคัญของปั ญหาการปลูกฝิ่ นมีอยู่ 3 ประการ คือ ตัวชาวเขาผู้
ปลูกฝิ่ น สภาพแวดล้ อม หรื อพื ้นที่บนภูเขาที่ชาวเขาใช้ ปลูกฝิ่ น และตัวยาหรื อต้ นฝิ่ นที่ชาวเขาเป็ นผู้
ปลูก ดังนันส
้ านักงาน ป.ป.ส. จึงได้ กาหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญหายาเสพติดของชาวเขาโดย
กาหนดมาตรการหลักในการควบคุมพืชเสพติด 2 มาตรการ ได้ แก่
1) มาตรการการพัฒนา เป็ นการดาเนินงานโครงการความร่ วมมือไทย-นานาชาติ
มี โ ครงการที่ อ ยู่ภ ายใต้ ม าตรการการพัฒ นาโดยสรุ ป แล้ ว มี โ ครงการที่ ใ ห้ ค วามช่ว ยเหลื อ จาก
ต่างประเทศด้ านการพัฒนาทางเลือก 18 โครงการ 11 หน่วยงาน ดังนี ้ โครงการปลูกพืชทดแทนและ
การตลาดที่สงู ไทย/สหประชาชาติ โครงการพัฒนาที่สงู ไทย – เยอรมัน โครงการปลูกพืชทดแทน
ไทย-แคนาดา โครงการพัฒนาที่สงู ไทย–นอรเวย์ โครงการพัฒนาที่สงู ดอยแปเป้อ โครงการพัฒนาที่
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สูงสามหมื่น โครงการพัฒนาที่สงู เฉพาะที่ โครงการพัฒนาที่สงู ดอยยาว – ผาหม่น โครงการพัฒนา
ลุ่มน ้าแม่แจ่ม โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการควบคุมพืชเสพติดไทย – ประชาคมยุโรป โครงการ
สื่อสารการพัฒนาที่สงู ไทย โครงการศูนย์วิจยั และพัฒนากาแฟบนที่ สงู โครงการลดความต้ องการใช้
ยาเสพติดบนที่สูง และโครงการ Drug Abuse Control in Border Area of Myanmar and
Thailand
2) มาตรการการปราบปราม เพื่อให้ ชาวเขาได้ เรี ยนรู้ว่าการปลูกฝิ่ นนันผิ
้ ดกฎหมาย
และรัฐบาลไทย ได้ ใช้ มาตรการด้ านกฎหมายอย่างจริ งจัง ในการตัดทาลายต้ นฝิ่ นในบริ เวณพื ้นที่ที่มี
การปลูกฝิ่ นอย่างหนาแน่นและปลูกเพื่อเป็ นการค้ า อย่างไรก็ดีการตัดทาลายต้ นฝิ่ นทางรัฐบาลก็
คานึงถึงหลักมนุษยธรรม โดยคานึงว่าถ้ าหากพื ้นที่ใดได้ รับการพัฒนาเป็ นระยะเวลานานพอสมควร
และชาวเขามีความเป็ นอยูด่ ีขึ ้น
3.5.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่ อ แก้ ปั ญ หาพื น้ ที่ ป ลู ก ฝิ่ นอย่ า งยั่ งยื น
สานักงาน ป.ป.ส. ได้ ประสานขอความร่ วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจยั และพัฒนา
พื ้นที่สงู เพื่อให้ เข้ าไปดาเนินงานในพื ้นที่ที่มีการปลูกฝิ่ นซ ้าซาก โดยใช้ การพัฒนาตามแนวทางของ
โครงการหลวงที่ดาเนินงานพัฒนาพื ้นที่สงู โดยอาศัยฐานความรู้ที่เหมาะสม ควบคูก่ บั การเสริ มสร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชน และการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ที่ขบั เคลื่อน
ด้ วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานและชุมชนท้ องถิ่น เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จึงได้
มี การจัดทาแผนแม่บ ทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่ อแก้ ปั ญหาพื น้ ที่ ปลูก ฝิ่ นอย่า งยั่ง ยื น
ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2556) ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2552 โดยให้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องดาเนินการ เพื่อขยายผลความสาเร็ จของโครงการในการพัฒนา
พื ้นที่สูงและการลดปั ญหาการเพาะปลูกฝิ่ นอย่างยัง่ ยืนไปยังพื ้นที่ที่มีปัญหาการปลูกฝิ่ นซ ้าซากใน
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอนและตาก เพื่อพัฒนาพื ้นที่ที่มีปัญหาการปลูกฝิ่ นซ ้าซาก โดยใช้ แนวทาง
ของโครงการหลวงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเสริ มสร้ างอาชีพและรายได้ บนฐานความรู้ ที่
สอดคล้ องกับสภาพภูมิสงั คม เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับสังคมและชุมชน รวมทังส่
้ งเสริ ม
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนและหน่วยงานในพื ้นที่ในการพัฒนาที่นาไปสู่การพึ่งตนเอง และ
เป็ นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ และเพื่ อสร้ างความมั่นคงของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมบนพื ้นที่สงู อย่างยัง่ ยืนด้ วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
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การดาเนินงานช่วงแรกของโครงการได้ รับสนับสนุนงบประมาณจากสานักงาน ป.ป.ส.
ปี งบประมาณ 2552 โดยเป็ นการดาเนินงานของสถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ในพื ้นที่ 10 แห่ง ซึ่งจะต้ องดาเนินงานในพื ้นที่บ้ านหลัก 10 หย่อมบ้ าน บ้ านรอง 41 หย่อม
บ้ าน โดยจะมีการฝึ กอบรมและสาธิตเพื่อพัฒนาทักษะของเกษตรกรในเรื่ องการเพิ่มผลผลิตของพืช
อาหาร เช่น ข้ าวไร่ ข้ าวนาดา และการสร้ างรายได้ ให้ กับครอบครัวได้ แก่ การปลูกข้ าวโพดเหลื่อม
ด้ วยพืชตระกูลถัว่ ไม้ ผลไม้ ยืนต้ น การปลูกผักเพื่อบริ โภค การปลูกและดูแลกาแฟอราบิก้า การเลี ้ยง
และควบคุมโรคปศุสตั ว์ในไก่พื ้นเมือง สุกรพื ้นเมือง โค กระบือ การส่งเสริ มอาชีพด้ านหัตถกรรม การ
พัฒนาระบบตลาดชุมชน การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนเรื่ องการบริ หารจัดการชุมชน
ฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีชนเผ่า การสนับสนุนกิจกรรมเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่มอาชีพและ
กลุม่ ออมทรัพย์ การส่งเสริมการเรี ยนรู้บทเรี ยนของโครงการหลวงร่วมกับหน่วยงานของรัฐในท้ องถิ่น
การวางแผนการใช้ ประโยชน์โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน การส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในการปลูกป่ าฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ป่าต้ นน ้าลาธาร โดยการส่งเสริมกิจกรรมป่ า 3 อย่าง ประโยชน์
4 อย่าง การส่งเสริมและรณรงค์การปลูกหญ้ าแฝกอย่างมีสว่ นร่วม เป็ นต้ น
3.5.3 กองสงเคราะห์ ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ ได้ มีการพัฒนาชุมชนบนพื ้นที่
สูงกับความมัน่ คงและการแก้ ไขปั ญหายาเสพติด ที่มีแนวทางต้ องเกิดจากความสมัครใจโดยการ
ปลูกจิตสานึกและการให้ ความรู้ เรื่ องโทษและพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนให้ ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่มีรายได้ ที่มากพอต่อการดารงชีวิต โดยการส่งเสริ มพืชที่มีราคาเช่น ชา กาแฟ ไม้ ผล
เมืองหนาว มาปลูกทดแทน รวมทังการน
้
าผู้เสพไปทาการบาบัด ซึ่งถือว่าบุคคลนันเป็
้ นผู้ป่วยมิใช่
ผู้กระทาผิด ทาให้ สามารถลดพื ้นที่ปลูกฝิ่ นบนพื ้นที่สงู ได้ จากการสารวจ ปี 2545 – 2546 มีพื ้นที่ปลูก
ฝิ่ น 5,265.58 ไร่ และในปี 2546- 2547 มีพื ้นที่ปลูกฝิ่ น 803.31 ไร่ ลดลงจากเดิม 4,462.27 ไร่ หรื อ
ร้ อยละ 85 ตลอดจนการกาหนดสถานะบุคคล จากการดาเนินงานในพื น้ ที่อย่างต่อเนื่องและมีการ
เก็บข้ อมูล ทาให้ ใช้ เป็ นหลักฐานหนึ่งในการพิสูจน์สถานะบุคคลรวมทังประสานการด
้
าเนินงานใน
พื ้นที่ด้วยการประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้เกี่ยวกับการลงรายการสถานะบุคคล การรวบรวมหลักฐาน
และการประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างทัว่ ถึง
และถูกต้ อง
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3.5.4 กรมการปกครอง เป็ นหน่วยงานหลักหนึ่งที่ได้ ดาเนินการแก้ ไขปั ญหาชุมชนบน
พื ้นที่สงู ตามกรอบแนวทางของแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้ อมและการควบคุมพืชเสพ
ติดบนพื ้นที่สงู ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535 – 2539) และแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540 – 2544) อย่าง
จริ งจังและต่อเนื่อง ทังในด้
้ านการจัดระเบียบการปกครอง การแก้ ไขปั ญหาสถานะบุคคล และการ
จัดตังถิ
้ ่นฐานให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการกาหนดสถานะบุคคลบน
พืน้ ที่สูง กรมการปกครองได้ ดาเนินการกาหนดสถานะบุคคลให้ บรรลุผลส าเร็ จได้ อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ การแก้ ไขปั ญหาชุมชนบนพืน้ ที่สูงในช่วงที่ผ่านมาจะประสบผลสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาบางเรื่ องที่สาคัญก็ยงั คงดารงอยู่และ
จาเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไขปั ญหาอย่างต่อเนื่อง รวมทังมุ
้ ่งเน้ นการจัดการปั ญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ ้นและ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรี ยบร้ อยในเขตชุมชนบนพืน้ ที่สูง อาทิ ปั ญหาความ
ขัดแย้ งและแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติในเขตชุมชนบนพืน้ ที่สูง เป็ นต้ น กรมการปกครองจึงได้
ดาเนินการในเรื่ องการส่งเสริ มให้ ประชาชนและชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การเมืองการ
ปกครอง การป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด การสกัดกัน้ ผลักดันชาวเขาจากนอกประเทศ และ
การโยกย้ ายถิ่นที่อยูภ่ ายในประเทศ รวมถึงการออกบริการงานทะเบียนราษฎรสาหรับบุคคลบนพื ้นที่
สูงที่อยูห่ า่ งไกลและทุรกันดาร
3.6 ความร่ วมมือระหว่ างประเทศ
การดาเนินการเกี่ยวกับความร่ วมมือระหว่างประเทศบนพื ้นที่สงู ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้และการพัฒนางานวิชาการกับนานาประเทศ
โดยช่วงแรกเน้ น การแก้ ปัญ หาของพืช เสพติด การสร้ างพื ชทางเลือกทดแทนการปลูกพืช เสพติด
ต่อมาได้ พฒ
ั นาคุณภาพชีวิต ควบคูไ่ ปกับการฟื น้ ฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ซึ่ง
ในปั จจุบนั ได้ ดาเนินการวิจยั ด้ านการพัฒนาระบบธุรกิจและการตลาดสินค้ าเกษตรชุมชนบนพื ้นที่สงู
และพื น้ ที่ ปลูกพื ช เสพติด ขยายไปยัง ต่า งประเทศ โดยการน าองค์ ความรู้ ของโครงการหลวงไป
ประยุกต์ใช้ การพัฒนาชุมชนบนพื ้นที่สงู นาร่องในต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี ้
3.6.1 โครงการความร่ วมมือไทย-นานาชาติ เป็ นการแสวงหาความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือด้ านการเงินจากองค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศทังภาครั
้
ฐและเอกชน ซึ่ง
มีจานวนหลายโครงการ ซึง่ แต่ละโครงการใช้ รูปแบบการพัฒนาแบบผสมผสานภายใต้ ชื่อ “โครงการ
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พัฒนาที่สงู ” และแต่ละโครงการจะในเวลาการดาเนินการพัฒนาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มผลผลิตพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ ปรับปรุ ง
ปั จจัยพื ้นฐานที่จาเป็ น เช่น การศึกษา การอนามัยชุมชน รวมถึงการปลูกฝั งในเกิดสานึกในความ
เป็ นคนไทยเพื่อที่จะยกฐานะความเป็ นอยู่ของชาวเขาให้ ดียิ่งขึ ้น อันนาไปสู่การแก้ ปัญหาของการ
ปลูกฝิ่ นในที่สุด ภายใต้ กรอบความร่ วมมือที่ดาเนินการต่อเนื่องในโครงการส่งเสริ มการปลูกพืช
ทดแทนฝิ่ น (โครง การ HAMP) และโครง การพื น้ ที่ สู ง (Highland
Development
Project/Program/HDP) ต่า ง ๆ เช่ น โครงการไทยเยอรมัน (TG-HDP) โครงการไทย-นอร์ เ วย์
โครงการดอยยาว-ผาหม่น (DP-HDP) โครงการพัฒนาพื ้นที่สูงดอยสามหมื่น (SM-HDP) โครงการ
ดอยแปเปอร์ (PP-HDP) โครงการพัฒนาที่สูงดอยเวียงผา โครงการ IPAD โครงการสื่อสารการ
พัฒนาที่สูงไทย โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง โครงการไทย-ออสเตรเลีย โครงการ
พัฒนาลุม่ น ้าแม่แจ่ม เป็ นต้ น
3.6.2 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื น้ ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) มี ภ ารกิ จ ส าคัญ ในการ
สนับสนุนการวิจยั และการพัฒนางานโครงการหลวง และขยายผลการดาเนินงานโครงการหลวงไป
ยังพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่ของประเทศ นับตังแต่
้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
พระราชทานพระราชดาริ ตงโครงการหลวง
ั้
เมื่อ พ.ศ. 2512 เพื่อพัฒนาความเป็ นอยู่ของชาวเขา ลด
การปลูกฝิ่ น และฟื น้ ฟูป่าต้ นน ้าลาธาร ในปั จจุบนั เกษตรกรในพื ้นที่โครงการหลวงมีชีวิ ตความเป็ นอยู่
ที่ดีขึ ้น เลิกการปลูกฝิ่ น ประกอบอาชีพการเกษตร ภายใต้ ระบบการอนุรักษ์ ดินและน ้าที่เหมาะสม
และมีส่วนร่ วมในการฟื น้ ฟูป่าต้ นน ้าลาธาร ผลสาเร็ จของโครงการหลวงในการพัฒนาพื ้นที่สงู อย่าง
ยัง่ ยืนนี ้เป็ นที่ยอมรับทังในประเทศและต่
้
างประเทศอย่างกว้ างขวาง ในปี พ.ศ. 2547 สานักพัฒนา
เกษตรที่สูง (ชื่อเดิมในขณะนัน้ ) ร่ วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ จดั การสัมมนานานาชาติ
เรื่ อง การพัฒนาเกษตรที่สงู อย่างยัง่ ยืน : จากบทเรี ยนของโครงการหลวงสู่เวทีนานาชาติ ซึ่งมีผ้ แู ทน
หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศและนักวิชาการจากประเทศต่างๆ ที่มี พื ้นที่ภูเขาเข้ าร่ วมประชุม
รวม20 ประเทศ จานวน 220 คน ที่ประชุมได้ ยอมรับถึงความสาเร็ จของโครงการหลวง และประกาศ
เจตนารมณ์ที่จะร่วมมือเป็ นเครื อข่ายทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในระดับนานาชาติ โดยใช้
บทเรี ยนจากโครงการหลวงเป็ นส่วนส าคัญของกิ จ กรรม ทัง้ นี เ้ พื่อ ให้ เกิ ดเป็ นภาคีร่วมมื อในการ
พัฒนาพื ้นที่สงู ในระดับนานาชาติ
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สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สูง ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ได้ ดาเนินการเผยแพร่พระ
ราชกรณี ยกิ จ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวเกี่ ยวกับผลส าเร็ จ ของโครงการหลวง โดยผ่าน
กระบวน การสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ และการพัฒนางานวิชาการกับนานาประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในพืน้ ที่ที่มีการปลูกพืชเสพติด เช่น ประเทศอัฟกานิสถาน สาธารณรั ฐโคลอมเบีย และ
สสป.ลาว โดยร่ วมมือกับหน่วยงานด้ านที่ รับผิดชอบการขจัดพืชเสพติดในต่างประเทศ องค์กร
พัฒนาเอกชน และ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
ในปี พ.ศ.2551 สถาบันได้ พฒ
ั นาเครื อข่ายความร่วมมือนานาชาติอย่างเป็ นรูปธรรมกับ
หน่วยงานพัฒนาใน 2 ประเทศคือ สาธารณรัฐโคลอมเบีย และ ประเทศอัฟกานิสถาน โดยในส่วน
ของสาธารณรัฐโคลอมเบีย สถาบันและมูลนิธิโครงการหลวงได้ ลงนามข้ อตกลงความร่ วมมือทาง
วิชาการร่ วมกับ Accion Social ซึ่งเป็ นหน่วยงานภาครัฐในสังกัดสานักงานประธานาธิ บดี
โคลอมเบียที่ดาเนินการส่งเสริ มการพัฒนาพื ้นที่สูงอย่างยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการพัฒนาพื น้ ที่ สูง และพื น้ ที่ปลูกพื ช เสพติด ในด้ านการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการวางแผนการใช้ ที่ดินของโครงการหลวงสู่โคลอมเบีย และการแปร
รูปและการตลาดกาแฟของโคลอมเบียสู่โครงการหลวงโดยมีระยะเวลาการดาเนินโครงการ 3 ปี
(2550-2553)
ในส่วนของประเทศอัฟกานิสถาน สถาบันและมูลนิธิโครงการหลวงได้ ให้ ความช่วยเหลือ
ในการพัฒ นาศัก ยภาพเจ้ าหน้ าที่ ด้านการวางแผนการใช้ ที่ดินและทรั พยากรนา้ การวิเคราะห์
คุณ ภาพดิน การจัดการโรคและแมลง และการจัดการศัตรู พื ช แบบผสมผสาน ให้ กับเจ้ าหน้ าที่
กระทรวงเกษตรและปศุสตั ว์ ประเทศอัฟกานิสถาน ด้ านการเกษตรของเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐและองค์กร
พัฒนาเอกชน และการพัฒนาข้ อเสนอโครงการนาร่ องการพัฒนาระบบธุรกิจและการตลาดสินค้ า
เกษตรชุมชนในประเทศอัฟกานิสถาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางเลือกการปลูกพืชทดแทน
ฝิ่ นที่มีคณ
ุ ภาพและราคาดี และการสร้ างต้ นแบบการพัฒนาทางเลือกนาร่อง สาหรับการขยายผล
การดาเนินงานในพื ้นที่อื่นของประเทศอัฟกานิสถานต่อไป โดยสถาบันและมูลนิธิโครงการหลวงจะ
มี บทบาทในการให้ คาที่ ปรึ กษาด้ านการบริ หารโครงการกับหน่วยกระทรวงเกษตรและปศุสัต ว์
กระทรวงพัฒนาและฟื ้นฟูชนบท กระทรวงป้องกันและปรามยาเสพติด และองค์กรพัฒนาเอกชน
ของประเทศอัฟกานิสถาน รวมทังการฝึ
้
กอบรมเจ้ าหน้ าที่ในด้ านการบริ หารธุ รกิจและการตลาด การ
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จัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการปรับปรุงคุณภาพพืชและผลผลิต โดยการเรี ยนรู้จากผลสาเร็ จของ
โครงการหลวง
การวิจยั และการทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชบางชนิดบนพื ้นที่สงู จากต่างประเทศ
มาใช้ ในการปรับปรุงระบบการผลิตพืชของโครงการหลวงจาเป็ นต้ องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตโครงการหลวงให้ มีมาตรฐานเพิ่มสูงขึ ้น อันจะเป็ นการเสริ มสร้ างรายได้ และ
พัฒนาความเป็ นอยู่ที่ดีของชุมชนบนพื ้นที่สงู ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2552 สถาบัน
ได้ ดาเนินโครงการพัฒนาเครื อข่ายวิจยั และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนากับนานาชาติใน 2
ลักษณะดังนี ้
ประการที่หนึง่ การเผยแพร่ผลสาเร็ จของโครงการหลวงในการพัฒนาพื ้นที่สงู อย่างยัง่ ยืน
ผ่านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาทดแทนพืชเสพติด การเป็ นที่
ปรึกษาในการดาเนินโครงการพัฒนาชุมชนบนพื ้นที่สงู ในต่างประเทศ และการจัดนิทรรศการ โดยมี
รายละเอียดกิจกรรมคือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการเพาะปลูกพืชผักและไม้ ผลเขตหนาว การ
จัดการหลัง การเก็ บเกี่ ยวและการตลาด ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ จ ากส่วนราชการและองค์กรพัฒ นาใน
ประเทศอัฟกานิสถาน การจัดการหลังการเก็บเกี่ ยวและการวางแผนการใช้ ที่ดิน ให้ กับเจ้ าหน้ าที่
จากส่วนราชการของสาธารณรัฐโคลอมเบีย รวมทัง้ การเพาะปลูกพืชผัก ไม้ ผลและการเลีย้ งสัตว์
ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่จากส่วนราชการและเกษตรกรจาก สปป.ลาว โดยส่วนราชการและองค์กรพัฒนา
ดังกล่าวได้ นาองค์ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงไปประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงระบบการเพาะปลูก
พืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดในหมู่บ้านหรื อชุมชนนาร่ องในประเทศของตน ใน
ส่วนของการจัดนิทรรศการเผยแพร่ งานโครงการหลวง มุ่งเน้ นที่การเผยแพร่ พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เกี่ยวกับงานโครงการหลวงในการพัฒนาทดแทนการปลูกฝิ่ น และการ
ฟื ้นฟูป่าต้ นนา้ ลาธาร รวมทัง้ การเผยแพร่ ผลผลิตของโครงการหลวงที่ มีคุณภาพให้ เป็ นที่ร้ ู จักใน
ต่างประเทศ
ประการที่ส อง การนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตพืชบนพืน้ ที่ สูงบางชนิดจาก
ต่างประเทศ มาวิจยั และทดสอบใช้ ในการปรับปรุงระบบการผลิตพืชของโครงการหลวง โดยสถาบัน
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้ านการแปรรูปกาแฟจากสาธารณรัฐโคลอมเบีย ซึ่งเป็ นประเทศที่ผลิตกาแฟ
อาราบิก้าคุณภาพสูงส่งออกเป็ นอันดับหนึง่ ของโลก เดินทางมาให้ คาปรึกษาด้ านการปรับปรุงระบบ
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การแปรรู ปกาแฟของโครงการหลวง ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนที่ สาคัญที่สุดในการผลิตกาแฟที่ มี คุณภาพ
รวมทังด
้ าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการแปรรู ปกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงของโคลอมเบียในการ
แปรรู ปกาแฟโครงการหลวง ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญมูลนิธิโครงการหลวง และสนับสนุนการไปรับ
การฝึ กอบรมด้ า นการแปรรู ป กาแฟของคณะเจ้ า หน้ า ที่ มูล นิ ธิ โ ครงการหลวงและสถาบัน ณ
สาธารณรัฐโคลอมเบีย
สาหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื ้นที่สงู สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่
สูง ร่วมกับหน่วยงานเครื อข่ายนานาชาติ ดาเนินการวิจยั ด้ านการพัฒนาระบบธุรกิจและการตลาด
สินค้ าเกษตรชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง และพืน้ ที่ปลูกพื ชเสพติด การวิจัยประกอบด้ วยการรวบรวมและ
สังเคราะห์กรณีศกึ ษาและแนวปฏิบตั ิที่ดีจากชุมชนนานาชาติจานวน 8 ประเทศ คือ โบลิเวีย เปรู
โคลัมเบีย ลาว เวียดนาม จีน อัฟกานิสถาน และไทย โดยมีพื ้นที่โครงการหลวงเป็ นกรณีศกึ ษาจาก
ประเทศไทย ทังนี
้ ้ได้ มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อปรับปรุงผลการวิจยั ครัง้ สุดท้ ายในเดือนมีนาคม
2550 โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจานวน 38 คนจาก 10 ประเทศ จากกผลการวิจยั ดังกล่าวสถาบัน
ร่ วมกับหน่วยงานเครื อข่ายนานาชาติ พัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบธุรกิจและการตลาดสินค้ า
เกษตรชุมชน (Rapid Rural Agriculture Commercialization-RRAC) สถาบันได้ จดั พิมพ์ผล
การศึกษาดังกล่าวเป็ นคู่มือ และ CD Rom เรื่ อง Building Development Oriented-Rural
Enterprise: Best Practice Marketing for Communities in Mountainous and/or Drug-Crop
Producing Regions จานวน 500 ชุด เพื่อการเผยแพร่ในระดับประเทศและนานาชาติตอ่ ไป และได้
เผยแพร่ ค่มู ือดังกล่าวบนเวบไซด์ www.adkn.org ซึ่งเป็ นเวปไซด์ที่สถาบันได้ พัฒนาเพื่อเป็ น
ช่องทางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทางเลือกกับนานาชาติ
การพัฒนาเครื อข่ายวิจยั และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนากับนานาชาติ จาเป็ น
ต้ องดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การนาองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปประยุกต์ใช้ การพัฒนา
ชุมชนบนพื ้นที่สงู นาร่องในต่างประเทศดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการให้ คาปรึกษา
ของคณะผู้ เชี่ ย วชาญโครงการหลวง การจัด การฝึ กอบรมให้ กั บ บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานใน
ต่างประเทศอย่างอย่างสม่าเสมอ รวมทังการประยุ
้
กต์ใช้ องค์ความรู้ใหม่จากต่างประเทศผ่านการ
วิจยั และพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตของโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องและเกิดเป็ นผลสัมฤทธิ์
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จากความพยายามในการสร้ างความร่วมมือกับทังสองประเทศ
้
โดยผ่านกระบวนการเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้และพัฒนางานทางวิชาการ ทาให้ มีความจาเป็ นที่จกั ต้ องดาเนินโครงการความร่วมมือทังสอง
้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาองค์ความรู้ จากต่างประเทศในการพัฒนาการดาเนินงานของโครงการหลวง
และการเผยแพร่ผลสาเร็ จของโครงการหลวงต่อ นานาชาติ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเครื อข่ายวิจยั
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนากับนานาชาติ จาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาขยายวงกว้ าง
ออกไปทังในเชิ
้
งลึก เกี่ยวกับองค์ความรู้ ในสาขาที่มีความจาเป็ นต่อการพัฒนางานโครงการหลวง
และในเชิงกว้ างกับประเทศและองค์กรนานาชาติแห่งใหม่เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็ นการพัฒนาทางเลือกใน
การเข้ าถึงองค์ความรู้ ที่มีอยู่หน่วยงานต่าง นอกจากนี ้ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบัน
และโครงการหลวงยัง เป็ นสิ่ ง ที่ มี ความจ าเป็ น ในการเตรี ย มความพร้ อมของเจ้ าหน้ า ที่ ในการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ในเวทีนานาชาติ
3.7 นโยบายการพัฒนา และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาพืน้ ที่สูง
การกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาที่เ กี่ยวข้ องในการพัฒนาพื ้นที่สงู ระยะที่ผ่านมาได้ มี
ความพยายามในการจัดการและแก้ ไขปั ญหาทังด้
้ านความมัน่ คง การแก้ ไขปั ญหาพืชเสพติด การ
ฟื น้ ฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยมีนาแนวคิดการพัฒนามาใช้ ทงการพั
ั้
ฒนา
ชนบทแบบผสมผสาน การมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ตลอดจนมีการจัดทาแผนแม่บทที่มีเป้าหมายการพัฒนาด้ านความมัน่ คง และการควบคุมพืชเสพติด
บนพื ้นที่สงู พัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในช่วงเวลา
ที่แตกต่างกัน
สาหรับกฎหมายและพระราชบัญญัตทิ ี่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ อง
กับควบคุม ปกป้องป้องและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ ที่สูง มีทงั ้ พระราชบัญญัติ มติ
คณะรัฐมนตรี เป็ นต้ น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกฎหมายที่ให้ อานาจเจ้ าหน้ าที่ของรัฐเป็ นผู้ดแู ล และเปิ ด
โอกาสให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมน้ อย ทาให้ การบังคับใช้ กฎหมายดังกล่าวมีความขัดแย้ งที่เกิดจากการ
ปฏิบตั ิตามนโยบาย ข้ อกฎหมายหรื อระเบียบที่ไม่ชดั เจน ทาให้ ชุมชนและภาครัฐ มีความไม่เข้ าใจ
และขัดแย้ งกัน โดยเฉพาะปั ญหาป่ าไม้ และการใช้ ที่ดินที่มีมาอย่างยืดเยื ้อยาวนาน และไม่สามารถ
บังคับใช้ ได้ อย่างเข้ มแข็ง มีรายละเอียดดังนี ้
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3.7.1 แนวคิดและนโยบายการพัฒนาพืน้ ที่สูง (พ.ศ.2498 ถึงปั จจุบัน)
ประเทศไทยได้ ดาเนินการพัฒนาพื ้นที่สงู มาไม่น้อยกว่า 40 ปี มีการดาเนินการพัฒนา
หลายวิธี โดยหน่วยงานทังของรั
้
ฐ เอกชน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศได้ เข้ ามาช่วยกัน
พัฒนาพื ้นที่สูง และนอกจากนี ส้ มเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ยังได้ ทรงโปรดให้ มีการจัดตังโครงการหลวงขึ
้
้น
เพื่อที่จะได้ ชว่ ยพัฒนาชุมชนบนพื ้นที่สงู ให้ สามารถดาเนินชีวิตอยูไ่ ด้ โดยไม่ต้องพึ่งพาการปลูกฝิ่ น ใน
การดาเนินการพัฒนาพื ้นที่สงู จากหน่วยงานดังกล่าวข้ างต้ นได้ ดาเนินการในหลากหลายกิจกรรมใน
การแก้ ไขปั ญหาการเพาะปลู ก พื ช เสพติ ด และการพั ฒ นาชุ ม ชนบนพื น้ ที่ สู ง ก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ที่ซบั ซ้ อนแตกต่างกันในแต่ละพื ้นที่ แนวคิดการพัฒนาพื ้นที่สงู ตังแต่
้ อดีต
ถึงปั จจุบนั มีดงั นี ้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545)
1) แนวคิ ด เกี่ ยวกั บ รั ฐกั น ชนและการแก้ ไขปั ญหาด้ านความมั่ นคง
(พ.ศ. 2498-2512)
ในอดีตที่ผ่านมา เริ่ มตังแต่
้ ปี พ.ศ.2498 หน่วยงานของรัฐ คือ กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน กรมประชาสงเคราะห์ และกรมป่ าไม้ ได้ เข้ าไปดาเนินการบนพืน้ ที่สูงกับกลุ่ม
ชาวเขา ในลักษณะการพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาในฐานะชนกลุ่มน้ อยที่เป็ นรัฐกันชน เนื่องจาก
ในช่ว งนัน้ เป็ นระยะของการเปลี่ ยนแปลงด้ า นลัท ธิ ก ารปกครองและการเมื อ งระหว่า งประเทศ
โดยเฉพาะพม่าและลาว รวมทัง้ เป็ นการแก้ ปัญหาการปลูกฝิ่ นของชาวเขา ซึ่งเป็ นประเด็นปั ญหา
ด้ านความมัน่ คงอีกด้ วย
2) แนวคิดเกี่ยวกับการลดพืน้ ที่ปลูกฝิ่ นโดยการปลูกพืชทดแทน (พ.ศ.2512-2534)
(1) ในปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ
ให้ ตงโครงการหลวง
ั้
ตามที่มีพระกระแสรับสัง่ ในการก่อตังโครงการหลวงพั
้
ฒนาชาวเขาเพื่อพัฒนา
ชีวิตเป็ นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่ น และฟื น้ ฟูป่าต้ นน ้าลาธาร โดยดาเนินงานในลักษณะเชิง
บูรณาการภายในพื ้นที่ลมุ่ น ้าขนาดเล็ก 30-100 ตร.กม.
(2) ในระหว่างปี 2514 – 2534
(2.1) องค์การสหประชาชาติ โดยกองทุนเพื่อควบคุมการใช้ ยาในทางที่ผิด
แห่งสหประชาชาติ (United Nation For Drug Abuse Control – UNFDAC) ได้ สนับสนุนให้ ชาวไทย
ภูเขาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทนฝิ่ น สิ่งที่ได้ คือ กิจกรรมการพัฒนาที่นอกจากจะสนับสนุนการ
ดาเนินงานของโครงการหลวงแล้ ว ยังเป็ นการช่วยลดปริ มาณการปลูกฝิ่ นและอัตราการหักล้ างถาง

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

3- 24

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 3

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ป่ าได้ อีกด้ วย ภายใต้ การดาเนินกิจกรรม 3 โครงการ คือ โครงการบาบัดรักษาและฟื น้ ฟูสภาพจิตผู้
ติดยาเสพติด โครงการศึกษาและเผยแพร่เกี่ยวกับยาเสพติด และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชาวไทย
ภูเขา โดยการดาเนินงานในสองโครงการแรก เป็ นการศึกษาวิจยั เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการ
ป้องกันและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ส่วนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขา จะมุ่งพัฒนา
ชาวเขาให้ ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกฝิ่ น
(2.2) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ได้ ก่อตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เป็ นหน่วยงานกลางในการกาหนดนโยบาย และการประสานงานด้ านการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด
(2.3) ปี พ.ศ. 2521 ผลการประชุมระหว่างผู้แทนฝ่ ายกองทุน UNFDAC ณ
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรี ย มีข้อสรุปว่า หากต้ องการลดพื ้นที่การปลูกฝิ่ นในประเทศไทย จะต้ อง
ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนให้ กบั ชาวเขาและต้ องสามารถขยายผลไปสู่ประเทศอื่นที่มีปัญหาในด้ าน
การปลูกฝิ่ นด้ วย แนวทางดังกล่าวนี ้คณะรัฐมนตรี ได้ ให้ ความเห็นชอบจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2521
(2.4) ปี พ.ศ. 2523-2527 มีโครงการปลูกพืชทดแทนและการตลาดที่สงู ไทยสหประชาชาติ ดาเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2523-2525 โดยได้ ม่งุ เน้ นการส่งเสริ มให้ ชาวเขาปลูกพืช
เศรษฐกิจอื่นทดแทนการปลูกฝิ่ นเช่นเดียวกับโครงการแรก และมีการขยายพื ้นที่การดาเนินงานจาก
เดิม 30 หมูบ่ ้ าน เป็ น 67 หมูบ่ ้ านในพื ้นที่สงู จังหวัดเชียงใหม่
3) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน
3.1) จากการดาเนินงานที่ผ่านมาพบว่า การแก้ ปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่ นของ
ชาวเขาด้ วยการปลูกพืชทดแทนนัน้ ยังมีข้อจากัด เพราะการดาเนินงานเป็ นโครงการพิเศษที่ได้ รับ
การช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะบางพืน้ ที่ โดยเน้ นการปลูกพืชทดแทน
มากกว่าการแก้ ไขปั ญหาการลักลอบปลูกฝิ่ นหรื อปั ญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวพันกัน ลักษณะการดาเนินงาน
ของโครงการเป็ นการปฏิบตั ิงาน โดยเจ้ าหน้ าที่ขององค์การเอง แต่ทว่าคนในพื ้นที่สูงเป็ นเพียงผู้รับ
ผลการพัฒนา ทาให้ เกิดปั ญหาความต่อเนื่องของโครงการภายหลังจากการช่วยเหลือสิ ้นสุด
3.2) แม้ ว่าการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นจะสามารถบรรลุผลในด้ านการลด
พื ้นที่การปลูกฝิ่ นลงได้ แต่ปัญหาในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิต
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ของคนบนที่สงู ได้ แก่ การศึกษา สาธารณสุข ปั จจัยพื ้นฐาน ฯลฯ ยังคงดารงอยู่ และไม่สามารถบอก
ทิ ศ ทางและรู ป แบบที่ เ หมาะสมในการด าเนิ น การในระยะต่ อ ไปได้ (สถานวิ ช าการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธันวาคม 2547)
3.3) การบริหารการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวยังเป็ นไปในลักษณะที่ตา่ งหน่วยต่างทา
หรื อมีเพียงบางหน่วยที่ดาเนินการอยู่เท่านัน้ หรื ออาจเป็ นโครงการพิเศษที่ได้ รับความช่วยเหลือจาก
ต่า งประเทศที่ เ ป็ นการแก้ ไขเฉพาะเรื่ อ ง และเฉพาะพื น้ ที่ ไม่ มี ก ารบูร ณาการในด้ า นงานและ
งบประมาณแต่อย่างใด ทาให้ การพัฒนาขาดการเชื่อมโยง
3.4) สภาพปั ญหาบนพื ้นที่สูงเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรุ นแรง
ของการทาลายทรัพยากรธรรมชาติจากการส่งเสริ มให้ ปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกเพื่อทดแทนการ
ปลูกฝิ่ นที่ต้องใช้ พื ้นที่ปลูกมากขึ ้นและใช้ สารเคมีเพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนเป็ นมูลค่าเท่ากับการปลูกฝิ่ น
3.5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ได้ มี
มาตรการแก้ ไขปั ญหาและขจัดการปลูกฝิ่ น รวมทังแก้
้ ไขปั ญหาอื่นๆ บนพื ้นที่สงู โดยสมบูรณ์ และให้ มี
ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ดังกล่าว ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาชนบท
แบบผสมผสานบนพื ้นที่สงู โดยการนาเอาการพัฒนาสาขาต่างๆ มาบูรณาการเพื่อให้ การปฏิบตั ิงาน
มีเอกภาพ มีทิศทางที่ชดั เจนไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ กาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสาขาต่างๆ ไว้
ดังนี ้ สาขาการพัฒนาการเกษตร สาขาการพัฒนาป่ าไม้ สาขาการพัฒนาการศึกษา สาขาการ
พัฒนาสาธารณสุข สาขาการพัฒนาปั จจัยพื ้นฐานและแหล่งน ้า สาขาการพัฒนาชุมชน และสาขา
การพัฒนาอาชีพอื่นนอกภาคการเกษตร
3.6) จากการน าเอานโยบายและแนวทางการปฏิ บัติ ใ นการพัฒ นาชนบท
แห่งชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 มาพัฒนาเป็ นแนวความคิดใหม่ที่ม่งุ
จะแก้ ไขปั ญหาชาวเขาและการปลูกฝิ่ น ตลอดจนปั ญหาอื่นๆ บนพื ้นที่สงู โดยสมบูรณ์ ให้ มีผลในทาง
ปฏิบตั ิ แต่ทว่าปั จจัยแห่งความสาเร็ จของการนาเอาแนวความคิดข้ างต้ นไปสู่การปฏิบตั ิจะเกิดขึ ้นก็
ต่อเมื่ อ หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้ องยอมรั บ และมี ความเข้ าใจในแนวความคิดอย่างถูกต้ องในทิศทาง
เดี ย วกัน รวมทัง้ ต้ อ งพร้ อมใจกัน ปฏิ บัติเ พื่ อ ให้ บ รรลุผ ล และที่ ส าคัญ ที่ สุด คื อ จะต้ อ งได้ รั บ การ
สนับสนุนให้ เป็ นนโยบายของรัฐเพื่อแก้ ไขปั ญหาชาวเขาและขจัดพื ้นที่ปลูกฝิ่ นของประเทศให้ หมด
สิ ้นไป
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3.7) จากแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ นได้ นาไปสู่การจัดทาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนา
ชุมชนสิ่งแวดล้ อม และการควบคุมพืชเสพติดบนพื ้นที่สงู ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535 – 2539) และฉบับที่
2 (พ.ศ. 2540 – 2544) เกิดขึ ้นจากความร่วมมือของส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องแผนแม่บทฯ ทัง้ 2 แผนนี ้
มีจดุ มุง่ หมายที่สาคัญ 3 ประการ คือ ขจัดปั ญหาการบริหารงานที่สาคัญ ได้ แก่ การขาดการประสาน
ทังในระดั
้
บนโยบายและการปฏิบตั ิ แก้ ไขปั ญหาในภาพรวมที่เป็ นปั ญหาที่กบั ชุมชนบนพื ้นที่สงู และ
สนับสนุนให้ มีการประสานทังในส่
้ วนกลางและในพืน้ ที่ โดยแผนแม่บทฯ จะเป็ นกรอบชี น้ าในการ
ดาเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง
4) แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา
จากการประเมินสถานการณ์ และศึกษาวิเคราะห์ ผลการดาเนินการที่ ผ่านมา
พบว่าปั ญหาชุมชนบนพื ้นที่สูงได้ ลดความรุนแรงลง และมีแนวโน้ มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ ้น เป็ น
เพราะระบบการพัฒนาในระบบปกติของทางราชการได้ เข้ าถึงชุมชนบนพื ้นที่สงู มากขึ ้น จะเห็นได้ ว่า
พื ้นที่ปลูกฝิ่ นมีแนวโน้ มลดลงในช่วงเริ่ มต้ นของแผนแม่บทฯ ฉบับแรกมีพื ้นที่ปลูกฝิ่ น 23,295 ไร่ แต่
ในช่วงของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 ลดลงเหลือเพียง 8,342.5 ไร่ อย่างไรก็ตาม ด้ วยเทคโนโลยีการ
เพาะปลูกที่ทนั สมัย ประกอบกับความต้ องการทางด้ านเศรษฐกิจที่ยงั คงมีปริ มาณสูง จึงอาจมีผลทา
ให้ ปริ มาณผลผลิตและพื ้นที่เพาะปลูกขยายตัวเพิ่มขึ ้น แต่ทว่ายังมีปัญหาสาคัญบางเรื่ องยังคงอยู่
และจาเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไขอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยในบางเรื่ องเป็ นปั ญหาใหม่ที่ เกิดขึ ้น และมี
แนวโน้ มที่จะขยายตัวรุนแรงมากขึ ้น
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน เป็ นแนวคิดในยุคปั จจุบนั ที่เปิ ดโอกาส
ให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนา ซึ่งจะดาเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทังของรั
้
ฐบาลไทย
องค์กรเอกชน รวมทังโครงการองค์
้
การความร่ วมมือ กล่าวคือ เช่นโครงการให้ การศึกษานอกระบบแก่
ประชาชนบนพื ้นที่สงู ของกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) โครงการพัฒนาที่สงู ดอยสามหมื่น โครงการ
พัฒนาที่สูงไทย-นอรเวย์ โครงการพัฒนาพื ้นที่สูงเฉพาะพื ้นที่ โครงการพัฒนาพื ้นที่สูงเฉพาะพื ้นที่
โครงการพัฒนาพื ้นที่สงู ไทย-เยอรมัน โครงการหลวง และโครงการพัฒนาดอยตุง เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ แนวคิดการให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา ยังเป็ นมาตรการ
หนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ซึ่งต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

3- 27

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 3

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

10 ที่สนับสนุนและส่งเสริ มให้ ประชาชนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกการพัฒนาชุมชนของตนเองตาม
ความต้ องการของชุมชน
3.7.2 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อมภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2545-2549
เป็ นแผนแม่บ ทในการบริ การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อม โดยใช้
หลักการพื ้นที่-หน้ าที่-การมีส่วนร่วม (Area-Function-Participation : AFP) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้ อมที่เสื่อมโทรมได้ รับการฟื น้ ฟูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
วิ สั ย ทั ศ น์ “พื น้ ที่ ลุ่ ม น า้ ภาคเหนื อ ตอนบน มี ก ารอนุ รั ก ษ์ ฟื ้ น ฟู และพั ฒ นาดุ ล ยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน โดยองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นอย่างมีส่วนร่ วมของประชาชน” ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้ องกับพื ้นที่สงู คือ ยุทธศาสตร์ การ
อนุรักษ์ ธรรมชาติ มีกลยุทธ์คือ การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้ สอดคล้ องกับศักยภาพของระบบนิเวศ
ภาคเหนือตอนบน และกลยุทธ์การส่งเสริมการใช้ ที่ดนิ ให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมท้ องถิ่น
3.7.3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้ อง
แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้ อม และการควบคุมพืชเสพติดบนพื ้นที่สงู 3
ฉบับ ของสานักงานสภาความมั่นคงแห่ง ชาติ สานักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ
อานวยการแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงแห่งชาติเกี่ยวกับ ชุมชน สิ่งแวดล้ อม และการควบคุมพืชเสพติด
บนพื ้นที่สงู (สล.อนส.) มีสาระสาคัญดังนี ้
1) แผนแม่ บทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้ อม และการควบคุมพืชเสพติด
บนพืน้ ที่สูง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2535-2539)
รัฐบาลได้ กาหนดนโยบายการแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเขา
และการปลูกพืชเสพติดเพื่อใช้ เป็ นแนวทางแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเขาและการ
ปลูกพืชเสพติด เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาการบุกรุกทาลายป่ า การจัดระเบียบการ
ปกครอง การแก้ ไขปั ญหาสถานะบุคคล และการจัดตังถิ
้ ่นฐานที่อยู่อาศัยของชุมชนบนที่สงู ให้
ถูกต้ องตามกฎหมาย
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2) แผนแม่ บทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้ อม และการควบคุมพืชเสพติด
บนพืน้ ที่สูง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540-2544)
แผนนี เ้ ป็ นการริ เ ริ่ ม บูร ณาการการด าเนิ น งานพัฒ นาชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง โดยมี
คณะกรรมการนโยบายและอานวยการแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คงแห่งชาติเกี่ยวกับชุมชน สิ่งแวดล้ อม
และการควบคุมพืชเสพติดบนพื ้นที่สงู (นอส.) มีรองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน และได้ มีการแก้ ไข
ปั ญหาที่จาเป็ นเร่งด่วนโดยเฉพาะปั ญหาสถานะบุคคล การจัดระเบียบชุมชน การศึกษา เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมของชุมชนทังเรื
้ ่ องเศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข ส่งผลให้ ปัญหาต่างๆ ในพื ้นที่
ลดความรุ นแรงลง แต่การจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เกี่ยวกับการกาหนดเขต
ที่ดินทากิ น และที่อยู่อาศัยของชุมชนบนที่ สูง ยัง ไม่สามารถกาหนดได้ ชัดเจน ทาให้ นาไปสู่การ
กาหนดแนวทางของแผนแม่บท ฯ ฉบับที่ 3 ต่อไป
3) แผนแม่ บทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้ อม และการควบคุมพืชเสพติด
บนพืน้ ที่สูง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2545-2549)
แผนนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเร่งรัดดาเนินการจัดระเบียบชุมชน และกาหนดขอบเขต
การใช้ ประโยชน์ที่ดินในชุมชนบนพืน้ ที่สูงให้ มีความชัดเจน ได้ แก่ การพิสูจน์สิทธิ การครอบครอง
และวงรอบขอบเขตการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน รวมทัง้ เร่ ง รั ด ด าเนิ น การก าหนดสถานะบุค คลตาม
กฎหมายการจัดตังหมู
้ ่บ้าน การควบคุมจานวนประชากร การจัดระบบข้ อมูลประชากร ข้ อมูลกลุ่ม
บ้ าน/หมู่บ้าน การสกัดกัน้ และป้องกันการเข้ ามาใหม่ โดยได้ กาหนดกรอบการดาเนินงานไว้ 3
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ การสร้ างความมั่นคงถาวรของชุม ชนบนพืน้ ที่ สูง ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา จัดการเรื่ องที่อยูอ่ าศัยและที่ดนิ ทากินบนพื ้นที่สงู และยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
4) แผนแม่ บทศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงระยะที่ 3 ได้ น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางในการพัฒนาเพื่อนาไปสูก่ ารสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพื่อให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ ตลอดชี วิตและการสร้ างความเข้ ม แข็ง ให้ แก่ชุมชนและกลุ่มองค์กรชุม ชนเป้าหมาย ซึ่ง
เป้าหมายสาคัญของการจัดทาแผนแม่บทศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง ระยะที่ 3 นี ้ เน้ นให้ เห็นทิศทาง
ของความก้ าวหน้ าของงานพัฒนาพื ้นที่สงู ในความรับผิดชอบของศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง เพื่อให้
เป็ นต้ นแบบของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างชุมชนพื ้นที่สูง โดยมีศนู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวงทา
หน้ าที่เป็ นแหล่ง ประสานการเรี ยนรู้ ซึ่ง มีผลลัพ ธ์ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ ยั่งยื น การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่สมั พันธ์กบั แนวคิดการพึ่งตนเองและเศรษฐกิจพอเพียง ทังนี
้ ้
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การส่งเสริ มของศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงด้ านการเรี ยนรู้ จะกลายเป็ นต้ นแบบของการพัฒนาพื ้นที่
สูงที่บูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาของชุมชนท้ องถิ่น โดยมีบริ บทที่ต้องพิจารณาด้ านชุมชน
และวัฒนธรรม ศักยภาพชุมชน เครื อข่าย องค์กรชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง
5) แผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงระยะ 4 ปี (พ.ศ. 25512554) เป็ นแผนปฏิบตั กิ ารที่ขยายผลความสาเร็ จของโครงการหลวงไปสู่ชมุ ชนบนพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่
ของประเทศ เพื่อแก้ ปัญหาในระดับพื ้นที่ตามยุทธศาสตร์ ของจังหวัดและชุมชน โดยนาองค์ความรู้
และต้ นแบบการพัฒนาที่ยงั่ ยืนจากโครงการหลวงไปปรับใช้ เพื่อก่อให้ เกิดการสร้ างเศรษฐกิจชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมท้ องถิ่น
และสภาพแวดล้ อม ควบคู่ไปกับการลดการใช้ สารเคมี การฟื น้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
ป้องกันการชะล้ างพังทลายของหน้ าดินบนพื ้นที่สงู ตลอดจนการเสริ มสร้ างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและการพัฒนาองค์กรของชุมชนให้ เข้ มแข็ง เพื่อเป็ นกลไกในการพัฒนาในอนาคต โดยมี
หลักการสาคัญในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ สาคัญ 3 ประการ คือ 1) มุ่งแก้ ปัญหาความยากจนของ
ประชากรบนพื ้นที่สูง ควบคู่ไปกับการฟื น้ ฟูสภาพสิ่งแวดล้ อม บนพื ้นที่สงู ที่อาศัยฐานความรู้จาก
โครงการหลวงผสมผสานกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้ องถิ่นภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2)
เน้ นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื ้นที่สงู ด้ วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้
ส่วนกลางและในระดับพื ้นที่ และ 3) มีระยะเวลาดาเนินงานตามแผนงาน 4 ปี และจะส่งมอบพื ้นที่
แก่ชมุ ชนและหน่วยงานในพื ้นที่ดาเนินการต่อไปในที่สดุ สาหรับทิศทางการพัฒนาตามแผนปฏิบตั ิ
การนี ้มีเป้าหมายเพื่อให้ ชมุ ชนเข้ มแข็ง พึง่ ตนเองได้ และสามารถดารงชีพอยู่กบั ป่ าได้ อย่างเหมาะสม
และยัง่ ยืน
6) แผนแม่ บ ทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ แก้ ปั ญหาพื น้ ที่ป ลู ก ฝิ่ น
อย่ างยั่งยืน พ.ศ.2553 – พ.ศ.2555) ซึ่งมีลกั ษณะที่เกี่ยวข้ องกับการนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนา คือ เป็ นแผนพัฒนาแบบองค์รวม ที่เน้ นการนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบตั ิในชุมชนพื ้นที่ห่างไกลเพื่อพัฒนาชุมชนเข้ มแข็ง ครอบคลุมมิติ
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และความมัน่ คงและเชื่อมโยงและบูรณาการ
กิจกรรมปกติของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ พืน้ ที่เป็ นตัวตัง้ เน้ นกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่เป็ นหน่วยงานหลักในพื ้นที่ และเน้ นการพัฒนาบนฐานการ
วิเคราะห์จดุ เด่น จุดด้ อย และศักยภาพความพร้ อมของชุมชน ดังนันในกระบวนการพั
้
ฒนาควรเป็ น
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ขันเป็
้ นตอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือผลิตพอกินพอใช้ เหลือจึงจาหน่าย ระบบตลาด
ควรเริ่มเน้ นที่ตลาดชุมชนเพื่อลดปั ญหาจากต้ นทุนการขนส่ง ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาของ พิทยา สรวมศิริ (2550) ที่สรุปไว้ ว่า ชุมชนบนพื ้นที่
สูงจะมีระดับการพัฒนาและวัฒนธรรมประเพณี ที่แตกต่างกัน ชุม ชนห่างไกลเมืองที่มีระดับการ
พัฒนาต่ามาก ควรได้ รับการพัฒนาเข้ าสู่ “ระดับพอกินพอใช้ ” เมื่อถึงระดับที่พึ่งพาตนเองได้ แล้ ว จึง
เริ่ มพัฒนาเข้ าสู่ระดับที่สูงขึ ้น คือ “ระดับการผลิตเพื่อบริ โภคและมีเหลือจาหน่าย”และ “ระดับการ
ผลิตเพื่อการค้ า”ตามลาดับ ดังนันการพั
้
ฒนาชุมชนบนพื ้นที่ในลักษณะดังกล่าว สู่ความยั่งยืน ได้ นนั ้
“ความพอมีพอกิน และความพอเหมาะต่อศักยภาพของชุมชนและสภาพแวดล้ อม จึงคือหัวใจการ
พัฒนาชนบทบนพื ้นที่สงู อย่างยัง่ ยืน
7) แผนปฏิ บั ติก ารโครงการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ โครงการหลวงและพั ฒนา
ศั ก ยภาพชุ ม ชนบนพื น้ ที่ สูง (พ.ศ. 2553-2554) นี ้ อาศัยกรอบแนวคิดการดาเนิ นงานที่ ความ
สอดคล้ องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้ น หลักการมีเหตุมีผล คือ การประกอบอาชีพ
ที่อยูบ่ นฐานความรู้ หลักความพอประมาณ คือ การสร้ างความมัน่ คงของอาหารและการผลิตเพื่อให้
มีรายได้ พอเพียงและการพึ่งตนเอง และหลักการมี ภูมิค้ มุ กันที่ดี คือ การสร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชนด้ วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคต่างๆเพื่อความยัง่ ยืนของการพัฒนา และอาศัยแนวทาง
ของโครงการหลวง ในการพัฒนาพื ้นที่ศนู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวงและการดาเนินงานในพื ้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวง ประกอบด้ วยการพัฒนาอาชีพและรายได้ บนพื ้นฐานความรู้ การเสริ มสร้ าง
ความเข้ มแข็งของชุมชนและการสนับสนุนการเรี ยนรู้ จากโครงการหลวง การพัฒนาระบบตลาด
ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน การจัดการเชิงพื ้นที่ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และการบูรณาการการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
3.7.4 กฎหมายและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาพืน้ ที่สูง
1) กฎหมายและพระราชบั ญ ญั ติ ท่ ี เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การพั ฒนาพื น้ ที่ สู ง การ
พัฒนาในพื ้นที่สูงจะเกี่ยวข้ องกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2507 ดัง นัน้ จึ ง ต้ อ งเกี่ ย วโยงกับ หลัก กฎหมายทัง้ สองฉบับ ดัง กล่ า วเป็ นหลัก
นอกจากนันยั
้ งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในระดับรองลงไปคือ
(1) พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
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(2) พระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
(3) พระราชบัญญัตสิ วนป่ า พ.ศ. 2535
(4) พระราชบัญญัตจิ ดั ที่ดนิ เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2485
(5) พระราชบัญญัตกิ ารปฏิรูปที่ดนิ เพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
มติคณะรัฐมนตรี 1 กันยายน 2530 ได้ มติเรื่ องการวางนโยบายที่ดิน กลยุทธ์ และ
มาตรการไว้ ประกอบด้ วย นโยบายที่ดนิ เพื่อเศรษฐกิจ นโยบายที่ดนิ เพื่อสังคม นโยบายที่ดินเพื่อการ
อนุรักษ์ นโยบายที่ดินเพื่อความมัน่ คง และนโยบายชาวเขา โดยมีนโยบายที่ดินที่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่
สูงมีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี ้
นโยบายที่ดนิ เพื่อการอนุรักษ์ กาหนดให้ มีพื ้นที่เพื่อการอนุรักษ์ จานวนร้ อยละ 15
ของเนื ้อที่ของทังประเทศ
้
หรื อประมาณ 45 ล้ านไร่ รวมถึงเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
และเขตต้ นน ้าลาธาร โดยป้องกัน ควบคุมการบุกรุกทาลายต้ นน ้าลาธารอย่างเข้ มงวดและเร่งรัดการ
ปลูกป่ าทดแทน ตลอดจนดาเนินการวิจยั เพื่อหาวิธีการฟื น้ ฟูเขตต้ นน ้าลาธาร จัดทาแผนแม่บทใน
การพัฒนาเขตอุทยานแห่งชาติ จานวน 16 ล้ านไร่ ให้ สามารถใช้ เป็ นทังอุ
้ ทยานแห่งชาติ และสถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อน และส่งเสริ มให้ ภาคเอกชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน แก้ ไขกฎหมาย
ระเบียบต่างๆ ตลอดจนรวมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเข้ ากับเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้ การจัดการ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
นโยบายที่ดินเพื่อความมัน่ คง กาหนดให้ มีการใช้ ที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่
สนับสนุนความมัน่ คงของชาติ นอกเหนือจากที่ดินที่ใช้ ในการราชการทหารในปั จจุบนั เพื่อจัดตังเป็
้ น
นิคมชายแดนหรื อโครงการเพื่อความมัน่ คงในพื ้นที่ตา่ งๆ ตามความเหมาะสม
นโยบายชาวเขา กาหนดให้ แบ่งชาวเขาออกเป็ น 2 ประเภท ตามวัฒนธรรมและ
ประเพณี พวกที่สามารถกาหนดให้ อยู่เป็ นหลักแหล่งได้ ให้ จดั อยู่ในชุมชนเดิม และจัดให้ มีกิจกรรม
ปลูกป่ า และรั กษาป่ าในบริ เ วณดัง กล่าว พวกที่ อพยพเคลื่ อนย้ ายเพื่ อทาไร่ เลื่ อนลอย ให้ จัดทา
โครงการจัดที่ดินให้ อยู่อย่างถาวรในพื ้นที่ราบ พร้ อมทังให้
้ มีการควบคุมการเคลื่อนย้ ายอย่างใกล้ ชิด
ตลอดจนสกัดกันและการป
้
้ องกันการอพยพเข้ ามาใหม่
(1) มติคณะรัฐมนตรี 16 กันยายน 2540
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ได้ เห็นชอบหลักการของแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่ าไม้ ระดับพื ้นที่
เพื่อการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยเน้ นด้ านการอนุรักษ์ ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
สงวนรักษาทรัพยากรป่ าไม้ ที่เหลืออยูแ่ ละฟื น้ ฟูทรัพยากรป่ าไม้ ที่เสื่อมสภาพ ทังนี
้ ้ต้ องอยู่บนหลักการ
ลดปั ญหาความขัดแย้ งการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที่
(2) มติคณะรัฐมนตรี 30 มิถนุ ายน 2541
ได้ กาหนดมาตรการและแนวทางแก้ ไขปั ญหาในพื ้นที่ป่าไม้ เป็ น 2 ด้ าน ได้ แก่
- ด้ านการจัดการทรัพยากรที่ดนิ และป่ าไม้ โดยจาแนกเป็ นพื ้นที่ 3 ประเภท
คือ ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าอนุรักษ์ตามกฎหมายเช่นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สตั ว์ป่า เขตห้ าม
ล่าสัตว์ และป่ าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี และพื ้นที่อื่นๆ ที่สงวนหรื ออนุรักษ์ไว้ เพื่อกิจ การป่ าไม้
- ด้ านการป้องกันพื ้นที่ป่าไม้ และอื่นๆ
เนื่องจากพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ได้ ประกาศใช้ มานานแล้ วเป็ นกฎหมายที่ป้องกันและปราบปรามไม่ให้ มีการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับป่ าไม้ ของชาติ ปั จจุบนั ยังถื อว่าไม่ได้ รับผลสาเร็ จ เพราะมีการบุกรุกทาลาย
ป่ าไม้ อนั เป็ นทรัพยากรของชาติเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ พื ้นที่ป่าไม้ ลดน้ อยลง อย่างไรก็ตามรัฐบาลทุก
สมัยพยายามแก้ ไขปั ญหาการบุกรุ กทาลายป่ ามาตลอด โดยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายทัง้ สอง
ฉบับ หลายครั ง้ ตลอดจนการออกนโยบายต่า งๆ โดยออกเป็ นพระราชกฤษฎี ก า กฎกระทรวง
ข้ อกาหนด หรื อแม้ แต่ประกาศกระทรวงอย่างมากมาย กล่าวคือ
2) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ งชาติ
พ.ศ. 2507
เป็ นกฎหมายที่ ได้ ประกาศใช้ ม านานแล้ ว บางมาตราเขี ยนไม่ชัดเจน มี ความ
คลุมเครื อ หรื อบางมาตรการมี ความล้ าสมัย อัตราโทษไม่สอดคล้ องกับสภาพสังคมปั จจุบนั ซึ่ง
พระราชบัญญัตทิ งสองฉบั
ั้
บนี ้ มีวตั ถุประสงค์และการบังคับใช้ เหมือนกัน ดังนันจึ
้ งน่าจะมีการรวมไว้
หรื อทาใหม่ให้ เป็ นฉบับเดียวเพื่อให้ สอดคล้ องกับสังคมปั จจุบนั เช่น การดาเนินงานของมูลนิธี
โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดาริ ต่างๆ ที่ดาเนินการพัฒนาในพื ้นที่สูง ส่วนใหญ่มีพื ้นที่
ดาเนินการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมป่ าไม้ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติทงสองฉบั
ั้
บ
ดังกล่าว ซึ่งการดาเนินงานของโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดาริ ต่างๆ ได้ ผ่านมติของ
คณะรัฐมนตรี ในการประกาศเป็ นนโยบายของชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในแต่ละพื ้นที่ที่โครงการ
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ตังอยู
้ ่ และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ลงนามประกาศแต่งตังให้
้ พนักงานของ
โครงการหลวงหรื อ พนัก งานของโครงการตามพระราชด าริ ต่า งๆ ให้ เ ป็ นพนัก งานเจ้ า ที่ ห น้ า ที่
เช่นเดียวกับพนักงานของกรมป่ าไม้ ซึ่งมี อานาจจับกุมผู้กระทาผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.
2484 ได้ และเจ้ าพนักงานของโครงการหลวงก็สามารถอยู่ในพื ้นที่ป่าไม้ เพื่อพัฒนาในโครงการหลวง
ได้ โดยชอบด้ วยกฎหมาย ทาให้ มีความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ านในพื ้นที่ป่าไม้ เป็ นต้ น
3 ) พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ จั ด ที่ ดิ น เ พื่ อ ก า ร ค ร อ ง ชี พ พ . ศ . 2 4 8 5 แ ล ะ
พระราชบัญญัตกิ ารปฏิรูปที่ดนิ เพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
เป็ นการกาหนดเอาพื ้นที่ป่าไม้ บางส่วนไปจัดในรูปของนิคม เพื่อให้ ประชาชนคน
จนอยูอ่ าศัย หรื อเป็ นการเอาที่ดนิ ในเขตป่ าไม้ สงวนแห่งชาติ นาไปปฏิรูปที่ดินเพื่อให้ ประชาชนที่เป็ น
เกษตรกรมีที่ทากิน มีผลเป็ นการเพิกถอนป่ าสงวนแห่งชาติ โดยรัฐบาลออกเป็ นพระราชกฤษฎีกา
การนาพื ้นที่ป่าไม้ นามาจัดสรรหรื อปฏิรูปนัน้ ความเป็ นจริ งเป็ นการนาสภาพป่ าที่เสื่อมโทรมแล้ วเป็ น
หย่อมๆ นาไปจัดสรรหรื อปฏิรูปให้ ประชาชนมีที่อยูอ่ าศัยหรื อที่ทาการเกษตร
4) พระราชบัญญัตปิ ่ าชุมชน
พระราชบัญญัติป่าชุมชนนี ้ได้ ออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 แห่งมาตรา 79 ที่ระบุว่า “รัฐต้ องส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการสงวน
บารุ งรักษาและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
รวมทัง้ มี ส่วนร่ วมในการส่งเสริ มบารุ งรั กษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่ง แวดล้ อมตามหลักการการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน” โดยพระราชบัญญัติป่าชุมชนนี ้เป็ นแนวคิดการอนุรักษ์ ป่าไม้ สมัยใหม่
ซึง่ จะสนับสนุนการพัฒนาในพื ้นที่สงู อย่างเต็มที่ พรบ.ป่ าชุมชนได้ ผ่านสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิ กายน 2550 โดยมีม าตราส าคัญที่ ถือเป็ นหัวใจของกฎหมายคือ มาตรา 25
กาหนดการจัดตังป่
้ าชุมชนในเขตป่ าอนุรักษ์ ทาได้ เฉพาะชุมชนที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานมาก่อนการประกาศพื ้นที่
ป่ าอนุรักษ์ และได้ จดั การดูแลรักษามานานไม่น้อยกว่า 10 ปี และมาตรา 34 กาหนดห้ ามไม่ให้ มีการ
ทาไม้ ในป่ าชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตป่ าอนุรักษ์
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3.7.5 หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาพืน้ ที่สูง ประกอบด้ วย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ แก่ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดนิ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสตั ว์ กรมการข้ าว กรม
วิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู
กระทรวงมหาดไทย ได้ แก่ จังหวัดต่างๆ ในพื ้นที่ กรมการปกครอง และกรมพัฒนา
ชุมชน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ กรมป่ าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน ้า และกรมทรัพยากรน ้าบาดาล
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ได้ แก่ กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ แก่ สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
นอกจากนี ้ประกอบด้ วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม/สานักงานตารวจ
แห่งชาติ สภาความมัน่ คงแห่งชาติ รับผิดชอบการแก้ ไขปั ญหาชาวเขาและพืชเสพติด สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงานกปร.) มีหน้ าที่เป็ นหน่วยงานหลักในการประสาน สนับสนุน
ดาเนินงานและติดตามผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และหน่วยงานต่างๆ ที่ดาเนินการอยู่
ที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาพื น้ ที่ สู ง อาทิ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ องค์การสหประชาชาติ โครงการพระราชดาริ ต่างๆ เช่นโครงการบ้ านเล็กในป่ า
ใหญ่ โครงการพัฒนาดอยตุง โครงการปลูกป่ า โครงการ IPAD และ โครงการ CARE เป็ นต้ น
3.8 สรุ ปบทเรี ยนการพัฒนาพืน้ ที่สูงที่ผ่านมา
3.8.1 การพัฒนาพืน้ ที่สูงที่ผ่านมา
การพัฒนาพื ้นที่สงู ในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ต่างๆ อาทิเช่น เอกชน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทังโครงการพระราชด
้
าริ ตา่ งๆได้
เข้ ามาดาเนินการพัฒนาพื ้นที่สงู เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนบนพื ้นที่สงู ให้ สามารถดาเนินชีวิตอยู่ได้ โดย
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ไม่ต้องพึ่งพาการปลูกฝิ่ น ลดการบุกรุ กทาลายป่ า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื ้นที่สูง
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนาพื ้นที่สงู ในแต่ละช่วงเวลาดังนี ้
ช่ วงปี พ.ศ. 2498-2512
โดยระยะแรกรั ฐ ให้ ความส าคัญ ในการแก้ ไขปั ญ หาด้ า นความมั่ น คง ซึ่ ง
หน่วยงานหลักที่ดาเนินการคือ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน และกรมประชาสงเคราะห์
และกรมป่ าไม้ ได้ เข้ าไปดาเนินการบนพื ้นที่สงู กับกลุ่มชาวเขา ในลักษณะการพัฒนาและสงเคราะห์
ชาวเขาในฐานะชนกลุม่ น้ อยที่เป็ นรัฐกันชน
การดาเนินงานพัฒนาพื ้นที่สงู ในช่วงนี ้ตรงกับช่วงแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1
ในระยะสามปี แรกของแผน คือ ปี พ.ศ. 2504-2506 พบว่ามีการกาหนดแนวทางในการดาเนินงาน
ด้ านการพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา คือ “โครงการนิคมสร้ างตนเองสงเคราะห์ ชาวเขา” เป็ น
โครงการเพื่อป้องกันการทาลายป่ าทางต้ นน ้าลาธาร โดยมีการจัดแบ่งที่ดินทากิน และส่งเสริ มการ
ปลูกชา กาแฟ และพืชผักต่างๆ และในช่วงระยะหลังของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 มีการจัดตังศู
้ นย์วิจยั
ชาวเขาและหน่วยพัฒนาสงเคราะห์ชาวเขาเคลื่อนที่ที่ออกไปปฏิบตั งิ านตามหมูบ่ ้ านให้ ครบทุกแห่ง
ช่ วงปี พ.ศ. 2512-2534
ในช่วงปี ดังกล่าวนี ้หน่วยงานของภาครัฐให้ ความสาคัญการแก้ ไขปั ญหาการปลูก
ฝิ่ น ควบคู่กับการแก้ ไขปั ญหาด้ านความมั่นคงเป็ นหลัก เพื่อให้ ดาเนินการสืบเนื่องจากช่วงแรก
และมีจดุ เปลี่ยนที่สาคัญของการพัฒนาบนพื ้นที่สงู เกิดขึ ้นในช่วงนี ้ โดยมีโครงการหลวงและโครงการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ ามาดาเนินการ รายละเอียดดังนี ้
ปี 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงโปรดเกล้ าฯตังโครงการหลวง
้
เพื่อ
พัฒนาชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวเขา ลดการปลูกพืชเสพติด และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูป่าต้ นน ้าลาธาร ใน
พื ้นที่โครงการหลวง 36 แห่ง ใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเป็ นการพัฒนามุ่งเน้ นการพัฒนา
อาชีพ การตลาดและสร้ างรายได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ของชุมชน ทาให้ เกษตรกรมีชีวิตความเป็ นอยู่ดีขึน้ การชะล้ างพังทลายของดินลดลง ตลอดจน
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการฟื น้ ฟูป่าต้ นน ้าลาธาร (สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู , 2550)
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มูลนิธิโครงการหลวงได้ กาหนดกิจกรรมหลัก 3 ด้ าน คือ การวิจัย ซึ่งถือเป็ น
เรื่ องจาเป็ นลาดับแรก ตังแต่
้ เริ่มงานโครงการหลวง เพื่อให้ ได้ มาซึ่งชนิดพืช พันธุ์สตั ว์และองค์ความรู้
ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้ อมและสังคมของชาวเขา โดยเป็ นการวิจยั หาชนิดพืชหรื อสัตว์ที่เหมาะสม
กับพื ้นที่สงู รวมทังงานวิ
้
จยั ด้ านวัฒนธรรมท้ องถิ่นและสิ่งแวดล้ อม การพัฒนา โครงการหลวงให้
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาควบคูก่ บั งานวิจยั ตังแต่
้ เริ่ มโครงการระยะแรก ทัง้
ให้ คาปรึ กษาแนะนาการวางแผนการปลูกพืช และยัง มี ศูนย์ อารั กขาพื ช ทาหน้ าที่ ดูแลปั ญหาโรค
แมลง และแนะน าการใช้ สารเคมี อ ย่ า งใกล้ ชิ ด รวมถึ ง การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต และการฟื ้น ฟู
สิ่งแวดล้ อมโดยเน้ นกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน รวมถึงการพัฒนาปั จจัยพืน้ ฐานโดยความ
ร่ วมมื อของหน่วยงานภาครั ฐ อย่างใกล้ ชิด การตลาด ซึ่งเป็ นงานที่ โครงการหลวงมุ่งนาสินค้ า
การเกษตรของชุมชนไปจาหน่าย โดยเริ่ มงานการตลาดประมาณ พ.ศ. 2524 ส่วนใหญ่เป็ นพืชผัก
และไม้ ผลเขตหนาวที่ตลาดทัว่ ไปยังไม่ร้ ู จกั การดาเนินงานด้ านการตลาดรวมถึงกาจัดการก่อนและ
หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การควบคุมคุณภาพผลผลิต การขนส่ง การคัดบรรจุ และการจัดจาหน่าย
รวมทัง้ ตัง้ โรงงานหลวงอาหารส าเร็ จ รู ป เพื่ อแปรรู ปผลผลิตเป็ นการเพิ่ม มู ลค่าของผลผลิต การ
จ าหน่ า ยผลิ ต ผล ผลิ ต ภัณ ฑ์ ภ ายใต้ ต ราสิ น ค้ า “ดอยค า” ที่ เ น้ น ในเรื่ อ งความสด สะอาด และ
ปลอดภัยของสินค้ าภายใต้ ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ปั จจุบนั โครงการหลวงมีพื ้นที่เป้าหมายในการพัฒนา 38 แห่ง เรี ยกว่า ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง
ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้ แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาพูน และพะเยา
สนับสนุนงานทดสอบ สาธิต วิจยั และผลิตพันธุ์พืช/ สัตว์ ส่งเสริ มให้ เกษตรกรมีรายได้ และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ ้น พัฒนาปั จจัยพื ้นฐาน คุณภาพชีวิต อนุรักษ์ ฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมร่ วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
โครงการหลวงดาเนินงานประสบความสาเร็ จในการพัฒนาพืน้ ที่สูง โดยมีการ
ดาเนินงานที่ครบวงจร สามารถขจัดปั ญหาการปลูกฝิ่ นได้ หมดสิ ้น เกษตรกรชาวเขาสามารถมีไม้ ผล
และพื ชเมื องหนาวเพื่ อบริ โภคในครั วเรื อนและสร้ างรายได้ ให้ แก่ครั วเรื อน โดยมี รายได้ จากการ
ประกอบอาชีพภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรที่เป็ นเงินสดเฉลี่ย 68,596 บาทต่อครัวเรื อน
ต่อปี (พ.ศ. 2548) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเกษตรกรบนพืน้ ที่สูงที่อยู่นอกเขตความรับผิดชอบของ
โครงการหลวงประมาณ 1 เท่าตัว ปั จ จุบันโครงการหลวงเน้ นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของ
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เกษตรกร โดยได้ รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสม และเกษตรอินทรี ย์
เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ปลูก ผู้บริ โภคและสิ่งแวดล้ อม ทาให้ ชีวิตความเป็ นอยู่ของ
เกษตรกรชาวเขาดีขึน้ ชุม ชนมี ความสงบสุข มี การรั กษาเอกลักษณ์ แ ละวัฒ นธรรมของตนเอง
ปั จ จุบัน มี นักท่องเที่ ยวเดินทางไปยัง พื น้ ที่ โครงการหลวงเหล่านี ถ้ ึง ปี ละประมาณ 500,000 คน
รวมทัง้ อัตราการทาลายป่ าในพื น้ ที่ โครงการฯลดลง และป่ าไม้ ไ ด้ รับ การฟื ้นฟูกลับสู่ค วามอุด ม
สมบูรณ์ จากผลสาเร็ จข้ างต้ นทาให้ โครงการหลวงได้ รับรางวัลแมกไซไซในสาขา International
Understanding เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531 และรางวัล โคลัมโบแพลน จาก The Colombo
Plan :Drug Advisory Program (DAP) ในฐานะเป็ นองค์กรเดียวของโลกที่แก้ ไขปั ญหาการปลูกฝิ่ น
โดยการปลูกพืชทดแทนเป็ นผลสาเร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ผลจากความสาเร็ จทาให้ โครงการหลวงเป็ น
ที่ ยอมรั บของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทาให้ ปัจ จุบันมี ความ
ต้ องการเรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบทเรี ยนผลสาเร็ จต่างๆ ของโครงการหลวงอย่าง
กว้ างขวาง
พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ตังศู
้ นย์
การศึกษาพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อเป็ นต้ นแบบการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดยมี ก ารศึก ษา ทดลอง วิจัย เพื่ อ หารู ป แบบการพัฒ นาด้ านต่า งๆ ที่ เหมาะสมกับ สภาพพื น้ ที่
ภาคเหนือและเผยแพร่ แก่ราษฎรให้ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ด้วยตนเอง โดยฟื น้ ฟูพื ้นที่ให้ เป็ นแหล่ง
ต้ นน ้าลาธาร โดยต้ นทางเป็ นการศึกษาด้ านป่ าไม้ ปลายทางเป็ นการศึกษาด้ านการประมงตามอ่าง
เก็บน ้าต่างๆ ผสมกับการศึกษา ด้ านการเกษตรกรรม ปศุสตั ว์ โคนม และอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อให้ เป็ นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนรอบบริ เวณนัน้ เป็ นแบบจาลองของพื ้นที่
ที่มีการพัฒนาแบบผสมผสานทุกสาขาในลักษณะสหวิทยาการ เป็ นศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จใน
ลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”
นอกเหนือจากการขยายผลในระดับพื ้นที่โครงการแล้ ว ในระดับชุมชนที่ผ่านการ
เรี ยนรู้ แล้ ว ได้ น้อมนาพระราชดาริ การพัฒนาตามรู ปแบบศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ ไป
อนุรักษ์ พื ้นที่ล่มุ น ้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมั พันธ์เกือ้ กูลกับธรรมชาติสิ่งแวดล้ อมลุ่มน ้าได้ เช่น
หมูบ่ ้ านป่ าสักงาม หมูท่ ี่ 1 ตาบลลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด ได้ รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 รางวัลหมู่บ้านน้ อมนา
พระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เพื่อการฟื น้ ฟูและจัดการทรัพยากรลุม่ น ้า
ระหว่างปี พ.ศ. 2514-2534 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกับองค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โดยกองทุนเพื่อควบคุมการใช้ ยาในทาง
ที่ผิดแห่งสหประชาชาติ (United Nation For Drug Abuse Control – UNFDAC) ได้ สนับสนุนให้
ชาวไทยภูเขาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนฝิ่ น ซึ่งประกอบไปด้ วย โครงการบาบัดรักษาและฟื น้ ฟูสภาพ
จิตผู้ติดยาเสพติด โครงการศึกษาและเผยแพร่ เกี่ ยวกับยาเสพติด เพื่อศึกษาวิจัยเพื่อมาตรการที่
เหมาะสมในการป้องกันและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขา
ซึ่งมุ่งพัฒนาชาวเขาให้ ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกฝิ่ น รวมถึงโครงการปลูกพืชทดแทนและ
การตลาดที่สงู ไทย-สหประชาชาติ (Thai-UN Highland Agricultural Marketing and Production
Project-HAMP) ดาเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2523-2525 มุ่งเน้ นการส่งเสริ มให้ ชาวเขาปลูกพืช
เศรษฐกิจอื่นทดแทนการปลูกฝิ่ นเช่นเดียวกับโครงการแรก และมีการขยายพื ้นที่การดาเนินงานจาก
เดิม 30 หมูบ่ ้ าน เป็ น 67 หมูบ่ ้ านในพื ้นที่สงู จังหวัดเชียงใหม่
นอกนีใ้ นช่วงเวลาดังกล่าวมีโครงการที่ ประเทศไทยได้ รับความช่วยเหลื อจาก
ต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นโครงการที่เกิดจากการประสานงานของ ป.ป.ส. ในการ
พยายามที่ จ ะลดพื น้ ที่ ปลูกฝิ่ น โดยมี โครงการที่ ส าคัญๆ ได้ แก่ โครงการพัฒ นาที่ สูง ดอยแปเป้อ
โครงการพัฒนาที่สงู ดอยยาว- ผาหม่น และโครงการพัฒนาเฉพาะพื ้นที่โครงการพัฒนาสื่อบนที่สงู
ช่ วงปี พ.ศ.2535-2545
การพัฒ นาบนพื น้ ที่ สู ง ช่ ว งนี ้ มี ก ารจัด ท าแผนแม่ บ ทเพื่ อ การพัฒ นาชุ ม ชน
สิ่งแวดล้ อม และการควบคุม พืชเสพติดบนพื น้ ที่สูง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535 – 2539) และฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2540 – 2544) ร่ วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง (สภาความมั่นคงแห่ง ชาติ, 2535)
โดยจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้ อม และการควบคุมพืชเสพติดบนพืน้ ที่สูงรวม 3
แผน คือ แผนแม่บทฯระยะที่ 1 (ซึ่งอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2535-2539) แผนแม่บทฯระยะที่ 2 (ซึ่งอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544) และแผนแม่บทฯระยะที่ 3 (ซึ่งยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549) โดยหลักการของแผนแม่บทฯนี ้ ได้ ม่งุ การแก้ ไขปั ญหาที่
สาคัญๆ คือ
(1) เร่งรัดการกาหนดสถานะบุคคลบนพื ้นที่สงู ให้ ชดั เจนตามกฎหมาย
(2) จัด ตัง้ ถิ่ น ฐานถาวรและจัด ระเบี ย บการปกครองชุม ชนบนพื น้ ที่ สู ง ตาม
กฎหมาย
(3) กาหนดขอบเขตการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ให้ ชดั เจนและสอดคล้ องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
(4) เตรี ยมความพร้ อมของชุมชนบนพืน้ ที่สูง เพื่อเข้ าสู่กระบวนการพัฒ นาของ
ประเทศ
การดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นสามารถบรรลุผลด้ านการลดพื ้นที่การปลูกฝิ่ นลง
ได้ เห็นได้ ว่าพื ้นที่ปลูกฝิ่ นลดลงมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงก่อน พ.ศ. 2512 รวมถึงช่วงเริ่ มต้ นของ
แผนแม่บทฯ ฉบับแรกมีพื ้นที่ปลูกฝิ่ น 23,295 ไร่ และในช่วงของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 ลดลงเหลือ
เพี ย ง 8,342.5 ไร่ แต่ปั ญ หาด้ า นคุณ ภาพชี วิ ต ของคนบนที่ สูง ได้ แ ก่ การศึก ษา สาธารณสุข
ปั จ จัย พื น้ ฐาน ฯลฯ ยัง คงดารงอยู่ รวมถึง ปั ญ หาการเสื่ อ มโทรมของสิ่ง แวดล้ อมยัง จ าเป็ นต้ อ ง
ดาเนินการต่อไป
ในปี พ.ศ.2535 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ ใ ห้ จัด ตัง้ คณะกรรมการอ านวยการและ
ประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานคณะกรรมการ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็ นกรรมการและเลขานุการ และจัดตังหน่
้ วยงานระดับกองขึน้ ในสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ แก่ กองพัฒนาเกษตรที่ สูง เพื่อรองรับงานและขยายผล
ปฏิบัติงานของโครงการหลวงให้ เ กิดประโยชน์กว้ างขวางออกไป รวมทัง้ ให้ จัดหางบประมาณ
สนับสนุนและดาเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง และเพื่อให้ เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ได้ มีการเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคล งบประมาณมาสนับสนุน และส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานในโครงการ
หลวงอย่างต่อเนื่อง และมีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการปฏิบตั ิงานที่ เกี่ ยวข้ องกับงาน
โครงการหลวง พ.ศ. 2542 ที่นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน เพื่อรองรับการปฏิบตั ิงานในพื ้นที่โครงการ
หลวง เป็ นผลให้ การดาเนินงานในพืน้ ที่ โครงการหลวงมี การบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐตามแผนการพัฒนาที่เกิดขึ ้นจากคณะกรรมการมาตามลาดับ
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อย่างไรก็ตามการพัฒนาบนพื ้นที่สงู ทัว่ ไป มีการบุกรุกพื ้นที่ป่าเพื่อขยายพื ้นที่ทากิน
เพื่ อใช้ พื น้ ที่ ปลูก พื ช เศรษฐกิ จ ทางเลื อกเพื่ อทดแทนการปลูก ฝิ่ น สาเหตุส่ว นหนึ่ง เกิ ด จากการที่
ประชากรบนพื ้นที่สงู มีอตั ราการเพิ่มของประชากรในเกณฑ์ ที่สงู และสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศ
มาก โดยสาเหตุสาคัญ 2 ประการคือ การเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ และการอพยพของชาวเขา
ภายนอกและภายในประเทศ โดยมีอตั ราเพิ่มประชากรชาวเขาร้ อยละ 2.9 ซึ่งนับว่าเป็ นอัตราการ
เพิ่มประชากรในเกณฑ์สูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราการเพิ่มประชากรทังประเทศเฉลี
้
่ยร้ อยละ 1.2
ในช่วงครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 7 (กองสงเคราะห์ชาวเขา, 2538)
จากการเปลี่ยนแปลงด้ านการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อทาการเกษตรกรรมด้ วยการ
ปลูกพืชอายุสนและแรงกดดั
ั้
นจากปั จจัยด้ านประชากร ข้ อจากัดด้ านกฎหมายป่ าไม้ และพื ้นที่ทากิน
มีอยู่อย่างจากัด ทาให้ เกษตรกรต้ องการที่ดินทากินเพิ่มขึ ้นแต่ไม่สามารถขยายพื ้นที่ได้ เกษตรกรจึง
ลดระยะเวลาของการเว้ นช่วงการพักที่ดิน ใช้ พืน้ ที่บ่อยครัง้ ขึ ้น และใช้ กระบวนการเตรี ยมดินและ
เพาะปลูก โดยขาดระบบอนุรักษ์ ดินและนา้ ที่เหมาะสม และใช้ สารเคมี เกษตรประเภทปุ๋ย และ
สารเคมีป้องกันกาจัดโรคแมลง โดยขาดความรู้ ที่เหมาะสมซึ่งได้ ก่อปั ญหาการพังทลายของหน้ าดิน
บนพื น้ ที่ สูง การสูญเสี ยความอุดมสมบูรณ์ ของดิน รวมไปถึง การสูญเสี ย ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทาให้ ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ต้ นทุนการผลิตสูงและคุณภาพของสิ่งแวดล้ อมเสื่อมลง
ด้ วย จากสภาพการณ์ เ หล่านี จ้ ึงก่อให้ เกิ ดวงจรของความยากจนบนพื น้ ที่ สูง เกิดการขาดแคลน
อาหาร และการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ได้ มีมาตรการ
แก้ ไขปั ญหาและขจัดการปลูกฝิ่ น รวมทัง้ แก้ ไขปั ญหาอื่นๆ บนพืน้ ที่สูง โดยนาแนวคิดการพัฒนา
ชนบทแบบผสมผสานบนพื ้นที่สูง ซึ่งมีการพัฒนาสาขาต่างๆ มาบูรณาการเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมี
เอกภาพ มีทิศทางที่ชดั เจนไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ กาหนดกลยุทธ์ ในการพัฒนาสาขาต่างๆ ไว้
ดังนี ้ การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาป่ าไม้ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาสาธารณสุข สาขา
การพัฒนาปั จจัยพื ้นฐานและแหล่งน ้า การพัฒนาชุมชน การพัฒนาอาชีพอื่นนอกภาคการเกษตร
โดยการพัฒนาของชุมชนได้ นาแนวคิดเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนาพื ้นที่สงู เพื่อให้
เกิดการร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ของรัฐบาลไทย องค์กรเอกชน รวมทังโครงการองค์
้
การความ
ร่วมมือ อาทิเช่น โครงการพัฒนาดอยตุง โครงการพัฒนาพื ้นที่สงู ไทย-เยอรมัน โครงการพัฒนาที่
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สูงไทย-นอรเวย์ โครงการพัฒนาที่สงู ไทย-ออสเตรเลีย โครงการพัฒนาที่สงู ไทย-เบลเยี่ยม โครงการ
พัฒนาที่สูงดอยสามหมื่น โครงการให้ การศึกษานอกระบบแก่ประชาชนบนพืน้ ที่สูงของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) ฯลฯ นอกจากนี ้ มีการกาหนดแนวทางการจัดการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการ
ใช้ พื ้นที่ของชุมชนบนพื ้นที่สงู เขตป่ าอนุรักษ์ ของรัฐบาล โดยมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.
2540 ได้ เห็นชอบแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและพื ้นที่ป่าไม้ ระดับพืน้ ที่ เพื่อบริ หารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่ าไม้ อย่างเป็ นระบบ โดยเน้ นด้ านการอนุรักษ์ ควบคูก่ บั การพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดย
รักษาทรัพยากรป่ าไม้ ที่เหลืออยู่ และฟื ้นฟูทรัพยากรป่ าไม้ ที่เสื่อมสภาพ ทังนี
้ อ้ ยู่บนหลักการลด
ปั ญหาความขัดแย้ งการใช้ ทรัพยากรป่ าไม้ ในพื ้นที่
อย่างไรก็ตามในการพัฒนาช่วงนีป้ ั ญหาชุมชนบนพืน้ ที่สูงได้ ลดน้ อยลง และมี
แนวโน้ มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาชุมชนบนพื ้นที่สูงภายใต้ โครงการ
หลวง โดย เกษตรกรในพื ้นที่โครงการหลวงจานวน 26,102 ครัวเรื อน มีชีวิตและความเป็ นอยู่ดีขึ ้น มี
รายได้ ตอ่ ครัวเรื อน เฉลี่ยปี ละ 68,596 บาท
ช่ วงปี พ.ศ.2546-ปั จจุบัน
ในช่วงต้ นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ได้ มีการจัดทาแผนแม่บท
เพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้ อม และการควบคุมพืชเสพติดบนพื ้นที่สงู ฉบับที่ 3และปี พ.ศ. 2545
ได้ มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ให้ กองพัฒนาเกษตรที่สงู เปลี่ยนเป็ น "สานัก
พัฒนาเกษตรที่สูง" และปี 2547 คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติให้ จดั ตังสถาบั
้
นวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สูง
(องค์การมหาชน) แทนสานักพัฒนาเกษตรที่สงู เพื่อทาหน้ าที่ขบั เคลื่อนการพัฒนาพื ้นที่สงู เน้ นการ
สนับสนุนภารกิจโครงการหลวงในการขยายผลความสาเร็ จไปสู่พื ้นที่สงู ของประเทศ เพื่อให้ เกิดการ
พัฒนาอย่างบูรณาการให้ เกิดความสมดุลทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ นบริ บทใหม่
ของการพัฒนาพื ้นที่สงู ที่มีหน่วยงานหลักในการทางานวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู
นอกจากนี ้ ปี พ.ศ. 2545 ส านักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อ การประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ร่วมกันจัดทา
โครงการเพื่อขยายผลรู ปแบบการศึกษาทดลองวิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ไปดาเนินการพัฒนาคุณภาพลุม่ น ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ สมั พันธ์และ
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เอื ้อประโยชน์ตอ่ กันอย่างยัง่ ยืน และต่อมากองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ พิจารณาพัฒนาเป็ นการ
ต่อเนื่อง ได้ แก่ โครงการฟื น้ ฟูพฒ
ั นาคุณภาพชีวิตและพื ้นที่ต้นน ้าน ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อ
น้ อมเกล้ าถวายเป็ นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เนื่องในวโรกาส ครองสิริราช
สมบัตคิ รบ 60 ปี
แนวคิดการพัฒนาพื ้นที่สงู ในปั จจุบนั ได้ กาหนดให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่เน้ นการสร้ าง “ความสมดุลและภูมิค้ มุ กัน” ให้
เกิดขึ ้นกับ คน สังคม ระบบเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของประเทศ พร้ อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น โดยการพัฒนายึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่
จะนาไปสู่การตัดสินใจโดยคานึงถึง “พอประมาณ” เพื่อสร้ างความสมดุลในการพัฒนาบนพื ้นฐาน
ความพอดี ระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามรถในการแข่งขันในเวทีโลกและ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขันตอนที
้
่ใช้ “ความรอบรู้ ” ในการพัฒนาด้ านต่างๆ ทุกภาคส่วน
สานึกใน “คุณธรรม” ดาเนินชีวิตด้ วย “ความเพียร” และกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็ น
องค์รวมที่ยดึ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” ให้ ความสาคัญกับผลประโยชน์และความอยู่ดีมีสขุ ของ
ประชาชน บูรณาการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาเป็ นองค์รวมที่มีคนเป็ นศูนย์กลางและยึดหลัก
“ภูมิสงั คม” ความแตกต่างของความหลากหลายของธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมตาม
สภาพแวดล้ อมของพื ้นที่และวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมนันๆ
้ พร้ อมทังยึ
้ ดหลัก “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน” ในกระบวนการพัฒนาและตัดสินใจ ดังเห็นได้ จากแผนแม่บทศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2550-2554)ที่ มุ่ง หวัง จะให้ เ ป็ นต้ น แบบของการพัฒ นาพื น้ ที่ สูง ที่ บูร ณาการการ
ปฏิบตั ิงานให้ ครอบคลุมทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม แผนปฏิบตั ิการโครงการขยายผล
โครงการหลวงระยะ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ที่ปรับให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัด รวมถึง
การปรับใช้ องค์ความรู้ โครงการหลวงกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิ จ
สังคม และสภาพแวดล้ อมของท้ องถิ่น แผนปฏิบตั ิการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการหลวง
และพัฒ นาศักยภาพชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง (พ.ศ. 2553-2554) รวมถึง แผนแม่บทโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแก้ ปัญหาการปลูกฝิ่ นอย่างยัง่ ยืน (พ.ศ.2552-2559) เป็ นต้ น
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3.8.2 สรุ ปบทเรี ยนการพัฒนาพืน้ ที่สูงที่ผ่านมา
1) การสร้ างความมั่นคงตามแนวชายแดน
การพัฒนาพื ้นที่สงู ในช่วงแรกให้ ความสาคัญด้ านการแก้ ไขปั ญหาด้ านความ
มัน่ คง ทังด้
้ านป้องกันตามแนวชายแดน และการเคลื่อนย้ ายและอพยพของกลุ่มชาวเขา จะเห็นได้
จากมีลกั ษณะการพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาในฐานะชนกลุ่มน้ อยที่เป็ นรัฐกันชน โดยเข้ าไปให้
การสงเคราะห์และช่วยเหลือชาวเขาในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการนิคมสร้ างตนเองสงเคราะห์
ชาวเขา ศูนย์พฒ
ั นาสงเคราะห์ชาวเขา ศูนย์วิจยั ชาวเขา และหน่วยสงเคราะห์ชาวเขา โดยมีการ
จัดแบ่งที่ดินทากิน ให้ เป็ นหลักแหล่ง เช่น การจัดสรรพืน้ ที่ในบริ เวณนิคมดอยมูเซอ จังหวัดตาก
ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเลย รวมทังและส่
้
งเสริ มการปลูกชา
กาแฟ และพืชผักต่างๆ ส่งเสริ มอาชีพโดยแจกจ่ายพันธุ์พืชและจัดหาพันธุ์สตั ว์ให้ ชาวเขาเลีย้ ง
ตลอดจนจัดหาบริการที่จาเป็ น
2) การแก้ ปัญหาการปลูกฝิ่ น
2.1) การส่ง เสริ ม การปลูก พื ช ทดแทนฝิ่ น จากหน่ว ยงานของภาครั ฐ ทัง้
หน่วยงานภาครัฐ และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมากกว่า 90 หน่วยงาน ควบคูก่ บั การ
แก้ ไขปั ญหาด้ านความมัน่ คงเป็ นหลัก เช่น โครงการหลวง มูลนิธิส่งเสริ มผลผลิตชาวไทยภูเขาไทย
รวมทังองค์
้ ระหว่างประเทศ เช่น UNFDAC HAMP มุ่งเน้ นการพัฒนาที่มีเป้าหมายเพื่อให้ ชาวเขา
ลดการปลูกฝิ่ นโดยส่งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน ลดการบุกรุ กพืน้ ที่ป่า โดยให้ ชาวเขา
อาศัยอยู่เป็ นหลักแหล่ง เพื่อลดการทาไร่ หมุนเวียน พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ ดีขึ ้น รวมทัง้
การเน้ นหนักในด้ านการอนุรักษ์ ทรัพ ยากรธรรมชาติ เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุ กพืน้ ที่
ทาลายป่ าของชาวเขา
2.2) มีการเริ่มดาเนินการตลาดสาหรับผลผลิตที่ได้ รับการส่งเสริ มทดแทนฝิ่ น
ควบคูไ่ ปด้ วย ทังของมู
้
ลนิธิโครงการที่ เริ่ มงานการตลาดประมาณ พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็ นการนาผลผลิต
ของเกษตรกรไปจาหน่าย ส่วนใหญ่เ ป็ นพืช ผัก และไม้ ผลเขตหนาวที่ ตลาดทั่วไปยังไม่ร้ ู จัก การ
ดาเนินงานด้ านการตลาดร่วมไปกับการขนส่ง การคัดบรรจุ และการจัดจาหน่าย และมีโครงการปลูก
พืชทดแทนและการตลาดที่สงู ไทย-สหประชาชาติ (Thai-UN Highland Agricultural Marketing
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and Production Project-HAMP) ดาเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2523-2525 โดยได้ มีการขยายพื ้นที่
การดาเนินงานจากเดิม 30 หมูบ่ ้ าน เป็ น 67 หมูบ่ ้ านในพื ้นที่สงู จังหวัดเชียงใหม่
2.3) การลดพืน้ ที่การปลูกฝิ่ นจากการส่งเสริ มการปลูกพืชทดแทนฝิ่ น เช่น
กาแฟ ถั่วแดง และไม้ ผลเมื องหนาว เป็ นต้ น นับว่าประสบความสาเร็ จ ระดับหนึ่ง จะเห็นได้ จาก
ในช่วงปี 2508-2509 มีพื ้นที่ปลูกฝิ่ น 112,000 ไร่ เหลือพื ้นที่ปลูกฝิ่ น 54,854 ไร่ ในปี 2527-2528
นอกจากนี ้รูปแบบการพัฒนาดังกล่าวทาให้ ชาวเขามีรายได้ เพิ่มขึ ้น ทาให้ องค์ระหว่างประเทศ ให้
การสนับสนุนทัง้ รู ปแบบเงินช่วยเหลือให้ เปล่าและเงินกู้ เช่น โครงการพัฒนาพัฒนาพืน้ ที่สูงไทยเยอรมัน ไทย-ออสเตรเลี ย ไทย-นอร์ เวย์ ดอยแปเป้อ ดอยสามหมื่ น ดอยเวียงผาพัฒนาพื น้ ที่ สูง
เฉพาะที่ ดอยยาว—ผาหม่น และโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการควบคุมพืชเสพติดไทย-ประชาคม
ยุโรป เป็ นต้ น
2.4) จากการช่วยเหลือและสนับสนุนจากองค์ระหว่างประเทศ ที่ มีการ
ช่ว ยเหลื อ ชาวเขาในรู ป แบบต่า งๆ น าไปสู่ก ารพัฒ นาที่ ดี ขึ น้ ในช่ ว งระยะเวลาด าเนิ น การ เมื่ อ
ระยะเวลาโครงการสิ น้ สุด ท าให้ เ กิ ด ความไม่ ต่อ เนื่ อ งและชาวเขาไม่ส ามารถพึ่ง พาตนเองได้
เนื่องจากชาวเขาส่วนใหญ่เป็ นผู้รับการพัฒนาเพียงอย่างเดียว
3) การจัดการด้ านคนและชุมชน
3.1) การจัดตังถิ
้ ่นฐานถาวรให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย ดาเนินการได้ เพียง ร้ อย
ละ 30 (ปี 2539) เนื่องจากมีข้อจากัด เช่น ความเหมาะสมของการพื ้นที่ตงต่
ั ้ อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ข้ อจ ากั ด ในการใช้ ที่ ดิ น บนพื น้ สู ง ตามกฎหมาย เ ช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ป่ าไม พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัตปิ ่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ตลอดจน
พระราชบัญญัตแิ ละมติคณะรัฐมนตรี เช่น เกี่ยวกับการจัดชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้า เป็ นต้ น
3.2) การดาเนินงานในลักษณะการจัดนิคมสร้ างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ไม่
ประสบความสาเร็ จ เนื่ องจากการทางานเน้ นให้ ช าวเขาแต่ละชนเผ่าอยู่รวมกันซึ่ง ไม่สอดคล้ อง
วัฒนธรรมชนเผ่า
3.3) การดาเนินการเกี่ ยวกับการลดอัตราการเพิ่ม ขึน้ ของประชากรยัง ไม่
สาเร็จเท่าที่ควร มีอตั ราการเพิ่มของประชากรถึง ร้ อยละ 5.5 เนื่องจากพื ้นที่ห่างไกลและยากต่อการ
เข้ าถึงบริ การจากภาครัฐ ประกอบกับความเชื่อของบางชนเผ่าเกี่ยวกับคุมกาเนิดทาให้ ครอบครัว
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แต่ละครอบครัวมีลกู มาก อีกทังความเชื
้
่อเรื่ องการแต่งงาน ชาวเขาเผ่าม้ งมีการแต่งงานเร็ วอายุ 12
ปี ขึ ้นไป
4) การฟื ้ นฟู และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
4.1) การด าเนิ น โครงการพัฒ นาการเกษตรภาคเหนื อ ที่ ใ ช้ เงิ น กู้ จาก
ธนาคารโลก ซึง่ ประกอบด้ วยโครงการพัฒนาป่ าไม้ ที่สงู โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื ้นที่
สูง และโครงการพัฒนาที่ดินภาคเหนือ ซึ่งร่ วมดาเนินการในพืน้ ที่เดียวกันใน 5 จังหวัดภาคเหนือ
ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลของต่างประเทศ เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน ้าแม่แจ่ม โครงการพัฒนา
โครงการพัฒนาพัฒนาพื ้นที่สูงไทย-เยอรมัน ไทย-ออสเตรเลี ย ไทย-นอร์ เวย์ ดอยแปเป้อ ดอยสาม
หมื่น ดอยเวียงผาพัฒนาพื ้นที่สูงเฉพาะที่ ดอยยาว—ผาหม่น และโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อการ
ควบคุมพืชเสพติดไทย-ประชาคมยุโรป เป็ นต้ น
4.2) ผลสาเร็จของการฟื น้ ฟูนิเวศลุ่มน ้าห้ วยฮ่องไคร้ มีความอุดมสมบูรณ์ ทัง้
ด้ านชนิดป่ า ความหลากหลายพืชพรรณไม้ สัตว์ป่า คุณภาพลุ่มน ้าที่ทาหน้ าที่ได้ ดีขึ ้น และทาหน้ าที่
เป็ น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” มีผ้ เู ขามาศึกษาเรี ยนรู้เพื่อนาความรู้ไปพัฒนาปี หนึ่งไม่น้อยกว่า
3,000 คณะ หรื อ 110,000 รายต่อปี และยังเป็ นต้ นแบบให้ แก่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อื่นๆ ได้ นารูปแบบไปขยายผลการเพื่อเป็ นแหล่งเพื่อการเรี ยนรู้ที่สามารถนาเอาไปปฏิบตั ิได้ จริ งอย่าง
เบ็ดเสร็จ หรื อเป็ นการเรี ยนรู้อย่างเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
4.3) จากการดาเนินงานพัฒนาพื ้นที่สงู ที่ผ่านมา จะเห็นได้ ว่า การแก้ ปัญหา
บนพื ้นที่สูงในแต่ละช่วงระยะเวลามีความแตกต่างกันตามสภาพปั ญหาที่เกิดจากสภาพการณ์ ณ
ขณะนัน้ โดยเริ่ มจากความต้ องการแก้ ปัญหาด้ านความมัน่ คงและการปลูกฝิ่ น ผ่านการส่งเสริ มการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการค้ า และสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศในขณะนัน้ นอกจากนี ้ยัง
พบว่า การพัฒนาพื ้นที่สงู ในปั จจุบนั ส่วนหนึ่งยังคงเป็ นไปเพื่อแก้ ปัญหาผลกระทบทางด้ านลบที่ ตอ่
เนื่องมาจากการดาเนินนโยบายที่ผา่ นมา ตัวอย่างที่ชดั เจนจากการส่งเสริ มให้ ปลูกพืชเศรษฐกิจแทน
การปลูกพืชเสพติด ซึ่งได้ เร่งการใช้ ประโยชน์จากที่ดินที่ถกู จากัดด้ วยข้ อกฎหมาย และเป็ นสาเหตุที่
สร้ างความเสียหายแก่สภาพแวดล้ อมดังที่กล่าวในข้ างต้ น ทาให้ ในปั จจุบนั นอกเหนือจากการมุ่ง
แก้ ปัญหาความยากจนของประชากรในพื ้นที่สงู แล้ ว ยังต้ องควบคูไ่ ปกับการฟื น้ ฟูสภาพสิ่งแวดล้ อม
โดยอาศัยกระบวนการมีสว่ นร่วมจากภาคประชาชนและบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ
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5) การพัฒนาเชิงบูรณาการ
5.1) โครงการหลวงประสบความสาเร็ จในระดับหนึ่งในการพัฒนาพื ้นที่สูง
อย่างครบวงจร ประกอบด้ วยการวิจยั การพัฒนา และการตลาดผลผลิตของเกษตรกร โดยสามารถ
ขจัดปั ญหาการปลูกฝิ่ นได้ หมดสิน้ เกษตรกรชาวเขาโดยทั่วไปสามารถมี พืชอาหาร ไม้ ผลและพืช
เมืองหนาวเพื่อบริ โภคในครัวเรื อนและจาหน่ายเป็ นรายได้ ให้ แก่ครัวเรื อน 68,596 บาทต่อปี (พ.ศ.
2548) มากกว่ารายได้ เฉลี่ยต่อครัวเรื อน นอกเหนือจากมูลนิธิโครงการหลวงแล้ ว ยังมีโครงการ
พระราชดาริ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน รวมถึงโครงการความร่ วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมี
บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาพื ้นที่สูง ที่สาคัญ อาทิ โครงการพัฒนาดอยตุง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้ วยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ กรมชลประทาน กองสงเคราะห์ ช าวเขา กรม
ประชาสงเคราะห์ และมูล นิ ธิ เ กษตรกรรมยั่ ง ยื น (ประเทศไทย) เป็ นต้ น ทัง้ นี ผ้ ลการพัฒ นาจาก
โครงการหรื อหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวนี ้ ได้ ช่วยให้ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพืน้ ที่สูงดีขึน้
ตัวอย่างที่ชดั เจนเห็นได้ จากโครงการหลวง ซึง่ ทาให้ ประชาชนในพื ้นที่เป้าหมาย 36 แห่งใน 5 จังหวัด
ภาคเหนื อตอนบนไ ด้ รั บประโยชน์ แล ะมี คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ดี ขึ น้ ผลในด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เห็นได้ จากอัตราการทาลายป่ าในพื ้นที่โครงการลดลง และมี
ความอุดมสมบูรณ์ขึ ้น นอกจากนี ้ยังได้ ชว่ ยลดพื ้นที่ปลูกฝิ่ นได้ จานวนมาก
5.2) การพัฒนาได้ มีการน้ อมนาแนวพระราชดาริ มาใช้ เช่น ศูนย์พฒ
ั นาและ
บริการที่สงู ตามพระราชดาริ เป็ นศูนย์ที่เน้ นเป็ นศูนย์พฒ
ั นาอาชีพของราษฎรให้ มีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น
โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ จดั เป็ นศูนย์พฒ
ั นา 4 แห่ง คือ ศูนย์พฒ
ั นาลุ่มน ้าปาย ศูนย์
พัฒนาที่สงู ปางตอง ศูนย์พฒ
ั นาในสอย ศูนย์พฒ
ั นาห้ วยมะเขือส้ ม โดยศูนย์เหล่านี ้ มีหน้ าที่ทดลอง
ค้ นคว้ าสาธิตงานด้ านการให้ เหมาะสมตามสภาพของท้ องถิ่น เพื่อขยายผลไปยังราษฎรในหมู่บ้าน
เป้าหมาย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนเป็ นการพัฒนาส่งเสริ มอาชีพ การปลูกพืช การเลี ้ยงสัตว์ และการ
ประมง การจัดที่ ดินทากิ น ที่อยู่อาศัย และพัฒ นาและส่ง เสริ ม งานศิลปาชี พ และพัฒ นาด้ าน
การศึกษา
5.3) มีการกาหนดแผนงานและนโยบายที่นามาใช้ ในการพัฒนาพื ้นที่สงู เช่น
เช่น แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 1- ฉบับที่ 10 นโยบายรวมพวก มุ่งเน้ นให้
ชาวเขาเป็ นพลเมืองไทยที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ นโยบายสาคัญอื่ นๆ เช่น การจด
ทะเบียนชาวเขา แผนลดอัตราการเพิ่มขึ ้นของประชากร และมีการแต่งตังคณะกรรมการชาวเขา
้
มี
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การนาแนวคิดการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานบนพืน้ ที่สูง ซึ่งเป็ นการปรับประยุกต์จากนโยบาย
ของแผนพัฒนาฉบับที่ 7 นามาใช้ บนพื ้นที่สงู เพื่อเสริมสร้ างความมัน่ คง ให้ ชาวเขาทังด้
้ านการพัฒนา
ชุมชน สิ่งแวดล้ อม และการแก้ ไขปั ญหายาเสพติด และมีการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารโลกเพื่อ
ดาเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื ้นที่สงู
5.4) การส่งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทนการปลูกฝิ่ น ในพื ้นที่ที่มี
การกาหนดขอบเขตชัดเจน เช่น โครงการหลวง โครงการพระราชดาริตา่ งๆ ทาให้ ไม่มีการขยายพื ้นที่
ทากินเพิ่มเติม แต่ในพื ้นที่อื่นๆ นอกเขตโครงการดังกล่าว ยังมีการบุรุกพื ้นที่ป่าและขยายพื ้นที่ทากิน
อย่างต่อเนื่อง
5.5) ปั ญหาด้ านการบริ หารจัดการที่ผ่านมา ที่มีหน่วยงานของภาครัฐหลาย
หน่วยงาน เข้ าไปปฏิบตั งิ านในพื ้นที่โดยยังขาดแผนงานและแผนปฏิบตั ิงานที่กาหนดขอบเขตของแต่
ละหน่วยงานให้ ชดั เจนและสัมพันธ์กนั การปฏิบตั ิงานจึงมีลกั ษณะซ ้าซ้ อนกันทังในภาครั
้
ฐบาลและ
ภาคเอกชนทัง้ ภายในและนอกประเทศ และยังไม่มี หน่วยงานใดทาหน้ าที่ เป็ นแกนกลางในการ
ประสานการดาเนินการ จากการพัฒนาที่ผา่ นมาชุมชนบนพื ้นที่สงู ยังมีหมู่บ้านที่เข้ าสารวจไม่ถึงอีก
ประมาณกว่า 1,000 หมู่บ้าน การดารงชีวิตและประกอบอาชีพ ของชาวเขาส่วนใหญ่ยงั เป็ นแบบ
ดัง้ เดิม ผลผลิ ต ต่าและมี การใช้ ส ารเคมี ม าก ทาให้ เกิ ดปั ญหาและผลกระทบต่อสัง คมส่วนรวม
หลาย ๆ ด้ าน ได้ แก่
(1) มีการเพิ่มประชากรโดยธรรมชาติและโดยการอพยพของชาวเขาเอง
ทังจากภายในและภายนอกประเทศ
้
และการอพยพขึ ้นไปทากินบนภูเขาของประชากรพื ้นราบ
(2) ปั ญหาด้ านเศรษฐกิ จ และสั ง คม การประกอบอาชี พ รายได้
การศึกษา สุขภาพอนามัยที่ไม่ถกู สุขลักษณะ และการรับข้ อมูลข่าวสาร การศึกษาที่ไม่ทวั่ ถึง
(3) ปั ญหาการทาลายป่ าแหล่งต้ นน ้าลาธารคือระหว่างปี พ.ศ. 2516 ถึง
ปี พ.ศ. 2520 พื ้นที่ป่าไม้ ของภาคเหนือลดลงจาก 95,842 ตารางกิโลเมตร เหลือ 68,588 ตาราง
กิโลเมตร เนื ้อที่ป่าลดลง 27,254 ตารางกิโลเมตร หรื อร้ อยละ 5.69 ต่อปี
(4) ปั ญหาด้ านความมัน่ คงปลอดภัยทางชายแดนเนื่องจากการบริ การ
ของรัฐไม่สามารถเข้ าถึงหมูบ่ ้ านเหล่านี ้

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

3- 48

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 3

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

(5) ปั ญ หายาเสพติด และการหวนกลับ มาปลูก ฝิ่ นของชุม ชนที่ อ ยู่
ห่างไกลและทุรกันดาร
(6) ปั ญ หาการบุก รุ ก พื น้ ที่ ป่ าเพื่ อ ขยายพื น้ ที่ ท ากิ น ในการปลูก พื ช
เศรษฐกิจและการบุกรุกประกอบอาชีพของคนพื ้นราบ
(7) การประกอบอาชี พ เกษตรเพื่ อ การค้ า น ามาสู่ก ารใช้ ส ารเคมี
ป้องกันและกาจัดศัตรูพืชอย่างเข้ มข้ น ส่งผลคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ดินเสื่อมโทรม มลพิษทางน ้า
และความปลอดภัยของผลผลิตพืชบนที่สงู อันเกิดจากการใช้ สารเคมีในปริ มาณมากโดยขาดความรู้
และวิธีการจัดการที่ถกู ต้ อง
(8) ปั ญหาด้ านการตลาดสินค้ าเกษตร อันเกิดจากปั ญหาด้ านต้ นทุน
การคมนาคมขนส่ง และการถูกกดราคาจากพ่อค้ าคนกลาง
5.6) ผลจากการพัฒนาพืน้ ที่สูง ไม่ทั่วถึงที่ผ่านมา ยังก่อให้ เกิดปั ญหาที่รัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจาเป็ นต้ องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ ชิด ได้ แก่ ปั ญหาความขัดแย้ ง
จากการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาความเหลื่อมล ้าด้ านสังคม อันเกิดจากความยากจนและขาด
โอกาสในการเข้ าถึงบริ การจากภาครัฐ ซึ่งเป็ นผลมาจากการตังชุ
้ มชนที่อยู่ห่างไกลบนภูเขาสูง จาก
การคมนาคมที่ลาบาก และปั ญหาการอพยพเข้ าสู่เมือง ที่เป็ นผลจากปั จจัยผลักดันทางเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ ปั จจัยดึงดูดอันเกิดจากความต้ องการความมัน่ คงและสะดวกสบาย
ในชีวิต ความแตกต่างของอัตราค่าจ้ างที่สูงกว่า ตลอดจนความต้ องการเครื่ องอุปโภคบริ โภค เกิด
การเลียนแบบการใช้ ชีวิตในเมือง (อารี วิบลู ย์พงศ์ และคณะ, 2552) ซึ่งเป็ นปั ญหาที่ขยายวงกว้ างสู่
สังคมเมือง
สรุ ปบทเรี ยนการพัฒนาพื ้นที่สูงได้ นาแนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนมาใช้ เนื่องจาก
สาเหตุของความกดดันที่เกิดขึ ้นจากความไม่สมดุลของการเร่งรัดพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ การลงทุนใน
โครงสร้ างปั จ จัยพื น้ ฐาน และการใช้ วัตถุดิบจากการทรั พ ยากรธรรมชาติอ ย่างจนเกิ น ขี ดความ
เหมาะสม ซึง่ จะเห็นได้ จากการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงแผนพัฒนา ฯฉบับที่ 1 -ฉบับ
ที่ 6 เน้ นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นสาคัญ สร้ างความเสื่อมถอยในด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม สร้ างปั ญหาความไม่สมดุลในสังคมไทย เช่น เดียวกับการพัฒนาพื ้นที่สงู ที่มีการมีการ
ส่งเสริมการเพาะปลูกเพื่อการค้ าอย่างกว้ างขวาง ก่อให้ เกิดผลกระทบกับทรัพยากร ดิน น ้า ป่ า และ
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ความลดน้ อยลงของความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศน์ จากความไม่สมดุลระหว่างการ
พัฒนาด้ านเศรษฐกิจและสังคม กับสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
สาหรับแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเมื่อนามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาชนบท
หรื อพัฒนาชุมชนบนพื ้นที่สงู เป็ นแนวคิดที่สอดคล้ องกับการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช ที่ มีราชประสงค์ในการพัฒนาชุม ชนหรื อ พัฒ นาชนบท ที่รักษา
สภาพแวดล้ อมที่มีอยู่ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จนให้ เกิดการพึ่งพาตนเอง
ได้ ทรงใช้ หลักการมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็ นจุดสาคัญในการพัฒนา ยึดหลักสภาพภูมิสงั คมเป็ น
แนวทางในการดาเนินงาน และสนับสนุนการสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชุมชน โดยมีขัน้ ตอนที่สาคัญ
ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การพึง่ ตนเอง การรวมพลัง และการร่วมมือในการสร้ างความก้ าวหน้ า
3.8.3 ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาบนพื น้ ที่ สู ง ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้ อม
บนพื ้นที่สงู เป็ นแหล่งของทุนทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ กล่าวคือ เป็ นแหล่งเป็ น
แหล่งต้ นน ้าลาธาร ที่เป็ นต้ นกาเนิดของลุ่มน ้าปิ ง วัง ยม และน่าน นอกจากนี ้พื ้นที่สูงของภาคเหนือ
ซึ่งเป็ นป่ าไม้ เขตร้ อน ถือเป็ นแหล่งที่ มีความหลากหลายทางชีวภาพใหญ่ของประเทศไทย รวมทังแร่
้
ธาตุต่าง ๆ เช่น ดินขาว ถ่านหิน ซึ่งลักษณะของทุนดังกล่าวถือเป็ นทุนทางธรรมชาติของสังคมใน
อนาคต
นอกจากนีพ้ ืน้ ที่สูงส่วนใหญ่มีสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเอือ้ ประโยชน์ต่อการพัฒนา
เกษตรที่สูง เป็ นพื ้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเมืองหนาว ชา กาแฟ ไม้ ดอกไม้ ประดับ ที่มีมลู ค่า
ด้ านเศรษฐกิจ รวมทังเป็
้ นแหล่งที่มีความหลากหลายของภูมิทัศน์และทิวทัศน์ที่สวยงาม จึงเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น ที่เป็ นทุน
ทางสังคมซึ่งมีความเป็ นเอกลักษณ์ ที่สามารถส่งเสริ มให้ เป็ นรายได้ แก่ชุมชนบนพืน้ ที่สูง และของ
ประเทศ การพัฒนาอาชีพนอกการเกษตรแก่ชุมชนบนพื ้นที่สูง ทังการท่
้
องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรม
และธรรมชาติ และการฟื ้นฟูและส่งเสริ มงานหัตถกรรมท้ องถิ่นของชาวเขา เพื่ออนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นและการพัฒนาต่อยอด สามารถสร้ างรายได้ เสริ มแก่ครอบครัวชาวเขา ดังเช่นในพื ้นที่โครงการ
หลวงมีจานวนนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติให้ ความสนใจมาก สามารถสร้ างรายได้ ไปสู่
ชุมชนจานวน 43,653,366 บาท (พ.ศ. 2549 ) และสวนแม่ฟ้าหลวงได้ รับรางวัล PATA Gold Award
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ของสมาคมส่งเสริ มการท่องเที่ยวภูมิภาคแปซิฟิกประเภทรางวัลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (พ.ศ.
2536) เป็ นต้ น
จากที่กล่าวมาล้ วนเป็ นข้ อได้ เปรี ยบเชิงพื ้นที่ของพื ้นที่สงู และชุมชนบนพื ้นที่สงู ที่มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาพืน้ ที่สูงที่เหมาะสมสามารถส่ง ผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี บนฐานของการใช้ ทรัพยากรที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คม เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนและมีสมดุลของมิตดิ ้ านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม
การพัฒนาพื ้นที่สูงที่ผ่านมาเป็ นการเน้ น การช่ วยเหลือตัวชาวเขาและชุมชน
บนพืน้ ที่สูงที่เกิดประโยชน์ โดยตรงกับตัวชาวเขา เช่น การจัดตังถิ
้ ่นฐานและที่ทากินที่ถาวรใน
พื น้ ที่ ที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกับ ระบบการอนุรั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ยกระดับรายได้ ข อง
ประชากรและชุมชนบนพื ้นที่สงู ให้ สามารถดารงชีวิตและช่วยเหลือตนเอง จนสามารถเลิกพึ่งพาพืช
เสพติดเป็ นรายได้ โดยคานึงถึงการกระจายรายได้ ที่เหมาะสม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
และชุมชนบนพื ้นที่สูง ให้ ได้ รับบริ การสังคมขันพื
้ ้นฐานที่เหมาะสมและเป็ นธรรม ทังด้
้ านการศึกษา
การสาธารณสุข สวัส ดิก ารสัง คม และความปลอดภัยในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น การสนับสนุนให้ มี
โครงสร้ างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจที่จาเป็ น และเหมาะสมแก่สภาพท้ องถิ่น ตลอดจนการสนับสนุนให้
เกิดการกระบวนการมีสว่ นร่วม เป็ นต้ น
ความส าคัญ ของการพัฒ นาพื น้ ที่ สูง เห็ น ได้ จ ากแนวพระราชด าริ ข องสมเด็ จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ผู้ทรงเป็ นผู้บกุ เบิกในการแก้ ปัญหาบนที่สงู ที่มีแนวพระราชดาริ ถึง
ความจาเป็ นที่ต้องพัฒนาชุมชนบนที่สงู ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาระบบนิเวศ โดยที่ไม่ทรงละเลยสิ่งใด
สิ่งหนึง่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2517 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า
เรื่ องที่ช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานัน้ มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขา เพื่อ
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ชาวเขามีความเป็ นอยู่ดีขึน้ สามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งที่จะเป็ นประโยชน์
และเป็ นรายได้ กับเขาเอง ที่มีโครงการเช่นนี ้จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือ มนุษยธรรมอยากที่จะให้ ผ้ ู ที่
อยู่ในที่ ทุรกันดารสามารถที่จะมี ความรู้ และพยุงตัวมี ความเจริ ญได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็ นเรื่ องช่วย
ในทางที่ทกุ คนเห็นว่าควรจะช่วย เพราะเป็ นปั ญหาใหญ่ ก็คือปั ญหาเรื่ องยาเสพติด ถ้ าเราสามารถที่
จะช่วยชาวเขาให้ ปลูกพืชที่เป็ นประโยชน์มาก เขาจะเลิกปลูกฝิ่ น ทาให้ นโยบายการระงับการปราบ
การสูบฝิ่ นและการค้ าฝิ่ นได้ ผลดี อันนี ้ก็เป็ นผลอย่างหนึ่ง ผลอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญมากก็คือ ชาวเขา
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ตามที่ร้ ู เป็ นผู้ที่ทาการเพาะปลูกที่อาจทาให้ บ้านเมืองเราไปสู่หายนะได้ โดยถางป่ าและเพาะปลูก
โดยวิธีที่ไม่ถูกต้ อง ถ้ าพวกเราทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วยบ้ านเมื องให้ มีความอยู่ดีกินดี และ
ปลอดภัยได้ อีกทัง้ ประเทศเพราะว่าเราสามารถทาโครงการนี ไ้ ด้ ส าเร็ จ ให้ เขาอยู่เป็ นหลักแหล่ง
สามารถอยู่ดีกินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่รักษาป่ าไม้ รักษาดิน ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ไป
ประโยชน์อนั นี ้จะยัง่ ยืนมาก..."
สรุ ปได้ ว่าการพัฒนาพื ้นที่สูงมีความสาคัญและมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงของต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมของประเทศ ได้ ดงั นี ้
1) ความสาคัญต่ อการรักษาความมั่นคงและภาพลักษณ์ ของประเทศ
1.1) ด้ านการเมืองและความมัน่ คงของประเทศ เนื่องจากพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่
อยูใ่ นพื ้นที่หา่ งไกลและใกล้ บริเวณใกล้ ชายแดน ทาให้ มีความล่อแหลมและง่ายต่อการแทรกซึมยุยง
จากกลุ่มชนทังภายในและภายนอกประเทศ
้
เพื่อให้ ชาวเขาทาผิดกฎหมายตังแต่
้ การหวนกลับมา
ปลูกฝิ่ น การเป็ นแหล่งพักและการลักลอบขนยาเสพติด ตลอดจนการกระทาที่เป็ นอันตรายต่างๆ
สาหรับประเทศ ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศโดยตรงทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
จาก
รายงานสรุ ปสถานการณ์ ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในพื ้นที่กองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 3
ในช่วงปี 2539 ได้ มีการจับกุมคดีผ้ ูหลบหนีเข้ าเมือง คดีลกั ลอบค้ ายาเสพติด และคดีค้าอาวุธ
สงครามเป็ นจานวนมาก รวมทังปรากฏกองก
้
าลังทราบไม่ฝ่ายเข้ ามาก่อความไม่สงบในรู ปแบบ
ต่าง ๆ ในหลายพื ้นที่ นอกจากนี ้ยังมีผ้ หู นีภยั จากการสู้รบเข้ ามาเป็ นจานวนมาก จากข้ อมูลเมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2539 ระบุว่าในจังหวัดชายแดนภาคเหนือ 8 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดตาก และ
แม่ฮ่องสอน มีผ้ ูหนีภัยการสู้รบจากประเทศเพื่อนบ้ านเข้ ามาพักพิง ประมาณ 82,896 คน เป็ น
กะเหรี่ ยง 12,549 ครอบครัว 73,719 คน และคะยา 1,383 ครอบครัว 9,177 คน แยกเป็ น จังหวัด
ตาก 10,227 ครอบครัว 60,447 คน และแม่ฮอ่ งสอน 3,705 ครอบครัว 22,449 คน
1.2) ด้ านการแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด จากการด าเนิ น งานตามแนว
พระราชดาริ และนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ที่ส่งเสริ มให้ ชาวเขาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการทาไร่
เลื่อนลอย และทดแทนการปลูกฝิ่ น ซึ่งประเทศไทยใช้ เวลาประมาณ 40 ปี คือ ตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2502 พ.ศ.2546 จึงสามารถลดพื ้นที่ปลูกฝิ่ น จาก 112,000 ไร่ จานวนผลผลิต 145 ตัน จนเหลือประมาณ
5,266 ไร่ จานวนผลผลิต 20.3 ตัน ในปี พ.ศ. 2546 และเหลือเพียงประมาณ 1,445 ไร่ จานวน
ผลผลิต 13.6 ตัน ในปี พ.ศ. 2550 (แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ ปัญหาการ
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ปลูกฝิ่ นอย่างยัง่ ยืน ระยะเวลา 8 ปี (พ.ศ.2552 - พ.ศ.2559) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการหลวง และ
โครงการพัฒนาพื ้นที่สงู ของส่วนราชการและหน่วยงานช่วยเหลือภาคเอกชนและจากนานาชาติ
ความส าเร็ จ ดัง กล่าวทาให้ ในปี พ.ศ. 2547 รั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก าได้ ถอน
ประเทศไทยออกจากประเทศที่เป็ นผู้ผลิตและลาเลียงยาเสพติดรายสาคัญ โดยมีเกณฑ์หลัก คือ
พื ้นที่ปลูกฝิ่ นของประเทศไม่เกิ น 1,000 Hectare หรื อ 6,250 ไร่ นอกจากนี ้ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิกภาคีอาเซียน ก็ได้ ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือให้ อาเซียนเป็ นเขตปลอดยาเสพ
ติดในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการลักลอบปลูกพืชเสพติด และการจัดให้ มีแนว
ทางการดารงชีพอย่างยัง่ ยืนสาหรับกลุ่มผู้เคยปลูกพืชเสพติดมาก่อน
จากผลส ารวจของการด าเนิ น งานตาม แนวพระราชด าริ ต่ า งๆของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รวมทังการอุ
้
ทิศพระองค์ในการเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาที่อยู่ห่างไกล
และทุรกันดารเหล่านัน้ อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลายาวนาน ทาให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัว
ได้ รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติ (UN) และโครงการหลวงได้ รับรางวัลแม็กไซไซในสาขา
International Understanding เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531 และรางวัล โคลัมโบแพลน จาก
The Colombo Plan: Drug Advisory Program (DAP) ในฐานะเป็ นองค์กรเดียวของโลกที่แก้ ไข
ปั ญหาการปลูกฝิ่ นโดยการปลูกพืชทดแทนเป็ นผลสาเร็ จ เมื่อปี พ.ศ. 2546 ผลจากความสาเร็ จทาให้
โครงการหลวงเป็ นที่ยอมรับของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
นอกจากนีย้ งั มีโครงการพระราชดาริ อื่น ๆ ได้ การยกย่องและเป็ นที่ยอมรับจาก
นานาชาติ อาทิเช่น สานักงานว่าด้ วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อ UNODC
ให้ สินค้ าจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ใช้ ตราสัญลักษณ์รับรองว่ามีส่วนช่วยเหลือสังคมจากยาเสพ
ติด การแลกเปลี่ยนความสาเร็ จในการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ ไขปั ญหายาเสพ
ติด ตามแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวงและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในการพัฒนาชาวเขาให้ มีความ
เป็ นอยู่ที่ดีขึน้ และเลิ กการปลูกพื ชเสพติด ซึ่งมุ่งพัฒนาคนเป็ นหลัก มาเน้ นการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในพื ้นที่ รวมทังการพั
้
ฒนาที่ครอบคลุมทางด้ านสาธารณสุข สังคม รวมถึงการแก้ ไขปั ญหา
ความไม่ร้ ูหนังสือของประชาชนในพื ้นที่ ตลอดจนให้ ความสาคัญในเรื่ องของการหาตลาดสาหรับ
ผลผลิตที่เกิดจากการสร้ างอาชีพในท้ องถิ่น เพื่อสร้ างความยัง่ ยืนในการแก้ ไขปั ญหายาเสพติด และ
ต่อมาประเทศไทยได้ มีการสรุปบทเรี ยน และเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์การแก้ ปัญหาการปลูกฝิ่ น
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ไปยังประเทศอื่น ผ่านทางการจัดประชุมฝึ กอบรม ดูงานซึ่งจัดโดย สานักงานว่าด้ วยยาเสพติดและ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และหน่วยงานต่างๆ ทาให้ หลายประเทศสนใจและขอ
ความร่วมมือ/ช่วยเหลือจากไทยเพื่อการแก้ ไขปั ญหาการปลูกพืชเสพติดอย่างต่อเนื่อง
2) ความสาคัญต่ อความหลากหลายและทรั พยากรชีวภาพของประเทศ
ของประเทศ พื ้นที่สงู ถือว่าเป็ นแหล่งชีวภูมิศาสตร์ ใหญ่ของประเทศ เป็ นแหล่งอาหาร สมุนไพร
และพืชพรรณนานาชนิด รวมถึง สัตว์ป่า แหล่งกักเก็บนา้ และแหล่งดูดซับน ้าตามธรรมชาติ เป็ น
ถิ่นที่อาศัยของจุลินทรี ย์และธาตุอาหารในดิน ช่วยควบคุมบรรยากาศภูมิอากาศของโลก ตลอดจน
เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ ซึ่งคือเป็ นแหล่งสาคัญต่อการสร้ างความมัน่ คงทรัพยากร แหล่ง
อาหาร ยารักษาโรค แหล่งของ carbon credit และแหล่งของพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น
พลังงานน ้า พลังงานเชื ้อเพลิง จากธรรมชาติ พลังงานลม เป็ นต้ น รวมทัง้ การรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศน์ให้ มีความสมดุล เสถียรภาพและยัง่ ยืน
3) ความสาคั ญต่ อ การฟื ้ นฟู และอนุ รักษ์ ป่าไม้ ซึ่งเป็ นแหล่ง ต้ นนา้ ลาธาร
การฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ บนพื ้นที่สงู มีการนาแนวพระราชดาริมาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ทัง้
ด้ านป้องกันรักษาป่ าธรรมชาติที่ยงั สมบูรณ์อยู่ ให้ เป็ นแหล่งต้ นน ้าลาธารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
มิให้ ถกู ทาลาย ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้ อม และฟื น้ ฟูสภาพป่ าที่ถกู ทาลายจนเสื่อมโทรม ให้ คืนสู่
สภาพป่ าที่สมบูรณ์ดงเดิ
ั ้ ม และแก้ ไขปั ญหาการจัดการพื ้นที่ที่เหมาะสมสาหรับราษฎรที่อยู่อาศัยใน
ป่ าสงวนแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของราษฎรในพื ้นที่ ให้ “คนอยู่กบั ป่ าได้ อย่าง
เกื ้อกูล” เช่น
การปลู ก ป่ า 3 อย่ า ง ประโยชน์ 4 อย่ า ง ตามแนวพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ในพื ้นที่โครงการหลวงและพื ้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ซึ่ง
การดาเนินงานที่ผา่ นมาทาให้ มีอตั ราการทาลายป่ าในพื ้นที่โครงการลดลง เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูก
สามารถตัดไม้ จากป่ าที่ปลูกขึ ้นมาใช้ สอยในชีวิตประจาวันทดแทนจากตัดจากป่ าทัว่ ไป และป่ าไม้
ได้ รับการฟื น้ ฟูกลับสูค่ วามอุดมสมบูรณ์ โดยที่เกษตรกรได้ รับประโยชน์เพื่อใช้ สอยในครัวเรื อน
การปลูกป่ าทดแทนตามไหล่ เขาและโครงการปลูกป่ าเศรษฐกิจ และ
ป่ าใช้ สอย ของโครงการดอยตุง โดยเลือกปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าและถัว่ แมคคาเดเมีย เพราะมี
ความเหมาะสมในเรื่ องพื ้นที่ ภูมิอากาศ เป็ นไม้ ยืนต้ น และมีคา่ ทางเศรษฐกิจ ทังนี
้ ้ ก็เพื่อความอุดม
สมบูรณ์ของป่ าและประโยชน์ที่ชาวบ้ านจะได้ รับจากป่ า ทังทางตรงและทางอ้
้
อม ซึ่งในปี 2548 มี
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การขยายผลบทเรี ยนของการปลูกป่ าจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด ร่ วมกับมูลนิธิ แม่ฟ้าหลวงฯ ดาเนินโครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิม พระ
เกียรติ หรื อโครงการปลูกป่ าแก้ จน
การปลู กป่ าทดแทนในพืน้ ที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อเพิ่มความชุ่มชื ้นและ
ป้องกันไฟป่ า และต้ นไม้ ยดึ ดิน ไม้ ผล ต้ นไม้ ใช้ ทาฟื น และต้ นไม้ ที่มีคา่ ทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบต่างๆ
ได้ แก่
(1) การสร้ างป่ าเปี ยก เป็ นการพัฒนาป่ าไม้ โดยใช้ ทรัพยากรน ้ามาช่วยใน
การสร้ างแนวป้องกันไฟเพื่อป้องกันไฟไหม้ ป่าในระยะยาว ของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ ฯ
(2) การปลูกป่ าต้ นน ้า เน้ นการปลูกป่ าโดยไม้ ยืนต้ น และปลูกไม้ ฟืน โดยมี
การปลูกป่ าทดแทนให้ มี ไ ม้ ฟื นไว้ ใช้ ของ โครงการพัฒ นาพื น้ ที่ ป่ าขุนแม่กวงอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ
(3) การพัฒนาป่ าไม้ ด้วยการเก็บกักน ้าขนาดเล็ก หรื อฝายชะลอความชุ่ม
ชื ้นตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวโดยการสร้ างฝายอย่างง่ายเพื่อเก็บกัก
ความชื ้น บางพื ้นที่ชมุ ชนได้ ตอ่ ท่อน ้าด้ วยไม้ ไผ่ เพื่อนาน ้าไปสนับสนุนการปลูกป่ า เป็ นต้ น
จากการดาเนิ นงานฟื ้ นฟู และอนุ รักษ์ ป่าไม้ บ นพืน้ ที่สูงส่ ว นใหญ่ ท่ ี
เห็นผลเป็ นรู ปธรรมชัดเจนแต่ ยังจากัดอยู่เฉพาะในพืน้ ที่โครงการพระราชดาริ และแม้ จะมี
การสนับสนุนให้ ชมุ ชนบนพื ้นที่สงู มีที่ตงชุ
ั ้ มชนเป็ นหลักเป็ นแหล่งถาวรดังเช่นนโยบายการพัฒนาที่
ผ่านมา ซึ่งเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะพยายามป้องกันและลดการบุกรุกทาลายป่ าต้ นน ้าลาธาร แต่พื น้ ที่
ป่ าไม้ ของประเทศไทยยังลดลงเป็ นลาดับ จะเห็นได้ จากในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื ้นที่ป่าไม้
ร้ อยละ 53.33 และปี พ.ศ. 2547 พืน้ ที่ป่าไม้ ลดลงเหลือเพียงร้ อยละ 32.66 (กรมป่ าไม้ , 2551)
ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบุกรุ กทาลายป่ าที่สาคัญคือ การทาการเกษตรบนพืน้ ที่สูงมีการใช้
ที่ดนิ ไม่ ถูกต้ องและเหมาะสม ซึง่ มีการบุกรุกพื ้นที่ป่าไม้ ในการเพาะปลูกแบบทาไร่หมุนเวียน เช่น
ข้ าว ข้ าวโพด พืชผักและมันฝรั่ง และการบุกรุ กเพื่อหาพืน้ ที่ทากินใหม่ สาเหตุเกิดจากการขาด
ความอุดมสมบูรณ์ ของดินทาให้ ผลผลิตที่ ไ ด้ รับต่อพื น้ ที่ ต่าลง ทาให้ ข้าวและอาหารที่ ผลิตได้ ไ ม่
เพี ยงพอต่อการบริ โภค หรื อผลผลิตที่ ไ ด้ ไ ม่พ อส าหรับขายเป็ นรายได้ เลีย้ งครอบครั ว รวมทัง้
ประชากรที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่พื ้นที่ที่เหมาะสมแก่การเกษตรมีจากัด เห็นได้ จากการที่พื ้นที่ถือครอง
เพื่ อการเกษตรโดยเฉลี่ ยของแต่ละครอบครั วมี ขนาดเล็ก จึง ต้ องเพิ่ ม ผลผลิตโดยเพิ่มพื น้ ที่ปลูก
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รวมทังการเข้
้
าไปซื ้อพื ้นที่ดงเดิ
ั ้ มจากชุมชนบนพื ้นที่สงู จากบุคคลในพื ้นราบที่ม่งุ หวังในการประกอบ
อาชีพการท่องเที่ยวและพื ้นที่พกั ผ่อนส่วนตัว ทาให้ เจ้ าของดังเดิ
้ ม ซึ่งเป็ นชาวเขาบุกเบิกหาพื ้นที่ใหม่
ต่อไป นอกจากนี ้ยังเกิดจากการเพิ่ม ขึน้ ของประชากรจากการอพยพเข้ ามาของประชากรจาก
นอกประเทศและจากการบุกรุกของประชากรจากพื ้นราบของประเทศไทย ทาให้ เกิดการบุกรุกพื ้นที่
ป่ าเพิ่มมากขึ ้นเป็ นลาดับ (พิทยา, 2551)
4) ความสาคัญต่ อการลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมของชุมชนบนพืน้ ที่สูง
และชุมชนบนพืน้ ราบ ในแง่ของความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรดิ น น้าและมลพิ ษอื ่นๆจากกิ จกรรม
บนพืน้ ที ส่ ูง เช่น คุณภาพดิน คุณภาพน ้าที่ส่งผลถึงคุณภาพน ้าในพื ้นที่ ท้ายน ้า เนื่องจากระบบการ
ผลิตบนพื ้นที่สงู ที่ใช้ สารเคมีเกษตรอย่างไม่เหมาะสม ทาให้ เกิดการปนเปื อ้ นของสารเคมี รวมไปถึง
จุลินทรี ย์ต่างๆ ทังที
้ ่เกิดจากคนและสัตว์ สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากเกษตรกรบนพื ้นที่สูงยังขาด
ความรู้และทักษะในการเพาะปลูกที่เหมาะสม และส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน ้าและผู้ที่อยู่อาศัย
บนพื ้นราบด้ วย รวมทังท
้ าให้ เกิดการปนเปื อ้ นของสารเคมีเกษตร เกิดการตกค้ างทังในผลผลิ
้
ตและ
ในสิ่ งแวดล้ อมทัง้ ดินและนา้ อีกทัง้ จากการเปลี่ ยนแปลงด้ านการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อทาการ
เกษตรกรรมด้ วยการปลูกพืชอายุสนและแรงกดดั
ั้
นจากปั จจัยด้ านประชากร ประกอบกับข้ อจากัด
ด้ านพืน้ ที่ทากิ นมีอยู่อย่างจากัด ทาให้ เกษตรกรจาเป็ นต้ องใช้ พืน้ ที่ บ่อยครัง้ ขึน้ ทาให้ เกิ ดความ
จาเป็ นในการเพิ่มผลผลิตด้ วยการใช้ ปัจจัยการผลิตที่เป็ นสารเคมี นอกจากนี ้การทาการเกษตรบน
พื ้นที่สงู โดยขาดระบบการอนุรักษ์ดนิ และน ้าที่เหมาะสม ก่อปั ญหาการพังทลายของหน้ าดินบนพื ้นที่
ลาดเท การสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทังสู
้ ญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของพื ้นที่สงู จากสภาพการณ์เหล่านี ้จึงก่อให้ เกิดวงจรของการขาดแคลน
อาหาร ความยากจน และปั ญหาการทาลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง (ลักษมี วรชัย, 2551)
การพัฒนาพื ้นที่สงู ที่ผ่านมา ทังการด
้
าเนินงานตามแนวพระราชดาริ และการพัฒนาภายใต้ งานปกติ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ มีการทาระบบการเพาะปลูกพืชที่ปลอดภัย และมาตรการอนุรักษ์ ดิน
และน ้ามาใช้ ยกตัวอย่าง เช่น
(1) มูลนิธิโครงการหลวงได้ ให้ ความสาคัญกับการประกอบอาชีพการเกษตร
ภายใต้ องค์ความรู้ ที่ได้ รับที่ มีความปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริ โภค สิ่งแวดล้ อม และการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตให้ สดสะอาด เช่น การลดการใช้ สารเคมี โดยการวิจยั และพัฒนาปั จจัยการผลิตชีว
ภัณฑ์ การส่งเสริมการปลูกพืชอินทรี ย์ การใช้ กระบวนการป้องกันและกาจัดแบบผสมผสานและการ
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ตรวจสอบสารตกค้ างในผลผลิตทังก่
้ อนและหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งสถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู ได้
ตรวจสอบคุณภาพน ้าในสายน ้าหลักที่สาคัญเป็ นระยะๆ พบว่าปลอดภัยตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
นอกจากนี ้ผลผลิตของเกษตรกรที่ส่งออกจาหน่ายสู่ตลาด ปั จจุบนั ได้ รับการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) และมาตรฐานเกษตร
อินทรี ย์
(2) การพัฒ นาระบบการอนุรักษ์ ดินและนา้ ที่ ดาเนินการโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง เช่น พ.ศ. 2523 การดาเนินการโครงการพัฒนาป่ าไม้ ที่สงู ของกรมป่ าไม้ โครงการพัฒนา
ที่ดินภาคเหนือ ของกรมพัฒนาที่ดิน เป็ นต้ น หรื อในพื ้นที่โครงการหลวงมีการทาระบบอนุรักษ์ และ
ปลูกแฝกบนพื ้นที่ลาดชัน และมีการทาการเกษตรแบบผสมผสานในแปลงเกษตร โดยชุมชนมีส่วน
ร่ วมในการฟื ้นฟูป่าต้ นน ้าลาธารมากขึน้ นอกจากนี ้จากการทาการสารวจพบว่า เกษตรกรร้ อยละ
78.62 มี ส่ ว นร่ ว มในการท าแนวกั น ไฟ และฟื ้น ฟู ป่ าต้ น น า้ ล าธารมากขึ น้ ซึ่ ง สอดคล้ องแนว
พระราชดาริ เพื่อแก้ ไขปั ญหาการพังทลายของดิน ในการปลูกในพื ้นที่ลาดชัน และการปลูก แฝกเพื่อ
การอนุรักษ์ ความชุ่มชืน้ ในดิน ผลสาเร็ จนีม้ าจากแนวคิดพระราชทานที่ว่า “การปรับปรุ ง พัฒนา
ที่ดิน ที่สาคัญคือ ต้ องอนุรักษ์ ผิวดินซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไว้ ให้ ได้ ไม่ลอกหน้ าดินทิ ้งไป ต้ องสงวน
ไม้ ยืนต้ นที่ยงั เหลืออยู่ เพื่อรักษาความชุม่ ชื ้นของผืนดินไว้ ...” (สานักงาน กปร., 2548)
(3) ศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ดินและน ้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้ วย ฮ่องไคร้ เป็ นการดาเนินงานเพื่อศึกษาหาวิธีการอนุรักษ์ ดินและน ้าที่เหมาะสมสาหรับพื ้นที่
ซึ่งมีความลาดชัน และเพื่อการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ดินซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ ต่าไม่เหมาะสมที่จะ
นามาใช้ ในทางการเกษตรให้ มีศกั ยภาพในการผลิตสูงขึ ้น ซึ่งในปั จจุบนั นี ้ได้ ผลการศึกษาและวิจยั นี ้
นาไปขยายผลในพื ้นที่ชมุ ชนรอบศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้
ตัวอย่างของกิจกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ที่มุ่ งส่งเสริ มการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อมด้ วยการท าการ เกษตรอินทรี ย์ ลดการสารเคมี บ นพื น้ ที่ สูง การสร้ างมูลค่าให้ กับ
ผลผลิต รวมทังการปรั
้
บปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินที่มีสภาพเสื่อมโทรมบนพื ้นที่สงู ซึ่งเป็ นหัวใจ
สาคัญของการพัฒนาเกษตรที่สูง ผลกระทบจากการพัฒนาดังกล่าวนี ้ ล้ วนมีความสาคัญต่อชุมชน
บนพื ้นที่สงู และชุมชนพื ้นราบ เนื่องจากช่วยลดปั ญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับชุมชนบนพื ้นที่สงู
และชุมชนบนพื ้นราบ รวมทังการสร้
้
างโอกาสด้ านการผลิตของชุมชนบนพื ้นที่สงู ให้ สอดคล้ องกระแส
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ความต้ องการผลผลิตการเกษตรที่ปลอดสารเคมีของผู้ บริ โภคภายในประเทศและต่างประเทศที่มี
แนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น
5) ความส าคั ญต่ อ การลดปั ญหาด้ า นสั ง คมที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการ
เคลื่อนย้ ายแรงงาน
การพัฒนาของพื ้นที่สงู ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองและ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยของชุมชนบนพื ้นที่สงู โดยการจัดตังถิ
้ ่นฐานถาวรที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
รวมทังการป
้
้ องกันและสกัดกันการอพยพเคลื
้
่อนย้ ายถิ่น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ได้ กระจายบริ การ
สาธารณสุขขันพื
้ ้นฐาน รวมถึงด้ านโภชนาการ การศึกษาภาคบังคับ และข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการ
จัดที่ดนิ ให้ ราษฎรได้ มีสิทธิทากินถูกต้ องตามกฎหมาย เป็ นหมูบ่ ้ านพัฒนาเต็มรูปแบบ แต่จากผลการ
สารวจทางเศรษฐกิจและสังคมหลายครัง้ พบว่า ปั จจุบนั ชาวเขาโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอพยพไป
ประกอบอาชีพในเมืองมากขึ ้น โดยสาเหตุสาคัญของเคลื่อนย้ ายสู่ชุมชนเมืองของเยาวชนชาวเขา
เพื่อมาทางานในเมือง 3 อันดับแรก คือ 1) ความยากจนของครอบครัว 2) ในเมืองมีอาชีพที่
หลากหลาย และ3)การขาดแคลนที่ดินทากิน โดยข้ อจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญกับการมุ่งเน้ นการ
สร้ างสภาพการณ์ในชุมชนบนพื ้นที่สงู ให้ เอื ้ออานวยต่อความต้ องการโอกาสในการปรับปรุงรายได้
และความเป็ นอยู่ให้ มากที่สดุ ได้ แก่ การพัฒนารูปแบบการเกษตรและส่งเสริ มกิจกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตร และส่งเสริมการเพิ่มรายได้ ไม่ใช่ภาคเกษตร เช่นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริ ม
อาชีพหัตถกรรมและงานฝี มือต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้ านการศึกษาและสวัสดิการ
ต่างๆ (อารี วิบลู ย์พงศ์ และคณะ, 2552) การศึกษาของวันเพ็ญ สุรฤกษ์ (2551) โดยสรุปถึงการ
อพยพของเยาวชนเพื่อมาทางานในชุมชนเมืองมีปัจจัยผลักดันสาคัญที่สุด คือฐานะความยากจน
ของพ่อแม่และครอบครัว และที่ดนิ ทากินทางการเกษตรบนพื ้นที่สงู มีจากัดไม่พอทากินและขยายอีก
ไม่ได้ เพราะไม่มีกรรมสิทธิ์ และพื ้นที่สว่ นใหญ่ทาการเกษตรได้ เฉพาะฤดูฝน ทาให้ เกิดการว่างงานใน
ฤดูแล้ ง กอรปกับปั จจุบนั สังคมของชุมชนชาวเขาเปิ ดสู่สังคมภายนอกมากขึ ้น ทาให้ เป็ นปั จจัย
ผลักดันให้ เยาวชนชาวเขามุ่งไปประกอบอาชีพในเมืองทังแบบชั
้
ว่ คราวและแบบถาวรมากขึ ้น โดย
เยาวชนส่วนใหญ่มกั มีปัญหาการปรับตัวต่อสังคมเมือง รวมทังมี
้ ความล่อแหลมต่อการเกิดปั ญหา
ทางสังคมต่างๆ
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6) ความสาคัญต่ อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เนื่ อ งจากทรั พ ยากรมนุษ ย์ เ ป็ นหัว ใจที่ ส าคัญ ต่อ การพัฒ นาในทุก บริ บ ท
เนื่องจากมนุษย์ เป็ นทุนที่ จะใช้ ฐ านทุนอื่นๆ ให้ เกิดประโยชน์และร่ วมกันรักษาไว้ ในที่นีห้ มายถึง
คุณ ภาพของคนและความเข้ มแข็ง ของชุมชน เนื่องจากการคนและชุม ชนได้ รับการพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่อง มีความรอบรู้เท่าทันและสามารถปรับตัวได้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
ได้ รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ปั จจัยสาคัญสาคัญต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
แม้ การพัฒนาที่ผ่านมาได้ ให้ ความส าคัญ ทัง้ ด้ านสถานภาพของบุคคล สุขภาพ การโภชนาการ
การศึกษา ความรู้ ความชานาญในการประกอบอาชีพ สถานภาพทางสังคม และการเข้ าถึงแหล่งทุน
และสวัสดิการจากภาครัฐ เช่น มีปฏิบตั ิงานในเชิงบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งให้ ความสาคัญ
การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตและกิ จ กรรมกลุ่ ม ในการสนับสนุนให้ เกษตรกรสามารถพึ่ง ตนเองได้ ใ น
รูปแบบต่างๆ ในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป เช่น การรวมกลุ่มเกษตรกร การจัดตังสหกรณ์
้
การจัดตัง้
กลุ่มอนุรักษ์ ร่วมกันดูแลและรักษาต้ นนา้ ลาธาร การพัฒนาสังคม ในรู ปเครื อข่ายการดาเนินงาน
ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานราชการและองค์ ก รเอกชน ในรู ป แบบต่า งๆ ได้ แ ก่ การรณรงค์ ก ารวางแผน
ครอบครั ว การส่ง เสริ ม ศิล ปาชี พ การป้องกันการแพร่ ร ะบาดของยาเสพติด และการสนับสนุน
การศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน เป็ นต้ น แต่การพัฒนาเหล่านี ้ยังไม่ทั่วถึง และการยอมรับของชุมชนที่จะ
นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ยังมีไม่มาก ส่วนใหญ่ขึ ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ของหน่วยงานหรื อโครงการกับชุมชน
นันๆ
้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาพื ้นฐานที่ยงั มีผ้ ไู ม่ร้ ูหนังสืออีกจานวนมาก
7) ความสาคัญในเป็ นด้ านแหล่ งเรี ยนรู้ และต้ นแบบของการพัฒนาพืน้ ที่
สูง ดัง เช่น โครงการหลวง จากผลการดาเนินทาให้ โครงการหลวงเป็ นแหล่งขององค์ความรู้ ที่
สาคัญและและงานวิจยั และการพัฒ นากว่า 40 ปี ของโครงการหลวง เป็ นต้ นแบบของการพัฒนา
พื ้นที่สูงที่บูรณาการความรู้ ใหม่กับภูมิปัญญาของชุมชนท้ องถิ่น โดยมีบริ บทที่ต้องพิจารณาด้ าน
ชุมชนและวัฒนธรรม ศักยภาพชุมชน เครื อข่าย องค์กรชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง ปั จจุบนั
หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ได้ เข้ าไปรับการศึกษาดูงานและจัดอบรม
ในด้ านต่างๆ รวมทัง้ มีความร่ วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ ในด้ านการพัฒ นาบนพืน้ ที่ สูงกับ
นานาประเทศ
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ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ เป็ น
ศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาพื ้นที่ให้ เป็ นแหล่งต้ นน ้าลาธาร โดยต้ นทางเป็ น
การศึก ษาด้ า นป่ าไม้ ปลายทางเป็ นการศึก ษาด้ า นการประมงตามอ่า งเก็ บ น า้ ต่า งๆ ผสมกับ
การศึกษาด้ านการเกษตรกรรม ปศุสตั ว์ โคนม และเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้ เป็ นศูนย์ที่สมบูรณ์
แบบก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนรอบบริ เวณนัน้ ซึ่งเป็ นแบบจาลองของพืน้ ที่ที่มีการพัฒนาแบบ
ผสมผสานทุก สาขาในลัก ษณะสหวิ ท ยาการ เป็ นศูน ย์ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ ในลัก ษณะของ
“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”
ศูนย์ บริ การและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดาริ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้บน
พื ้นที่สงู ตามแนวพระราชดาริ ผลิตปั จจัยการผลิตที่จาเป็ นเพื่อใช้ ประโยชน์ในการขยายผล วิจยั เชิง
พัฒนาเพื่อการต่อยอดและประยุกต์ใช้ ในการขยายผล เผยแพร่องค์ความรู้ สร้ างเครื อข่ายและขยาย
ผลสูพ่ ื ้นที่เป้าหมาย ปั จจุบนั เป็ นฐานการเรี ยนรู้ตามแนวพระราชดาริ ที่สาคัญในเขตพื ้นที่ล่มุ น ้าแม่สะ
งา จานวน 13 ฐาน เช่น ด้ านการปลูกเลี ้ยงกล้ วยไม้ ท้องถิ่นและเฟิ ร์ น ด้ านการเพาะเลีย้ งและ
ขยายพันธุ์สตั ว์ป่า ด้ านการเพาะเลี ้ยงและขยายพันธุ์สตั ว์ป่า ด้ านการจัดระบบธนาคารอาหารใน
พื ้นที่ป่าชุมชน ด้ านการจัดระบบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบ Home Stay เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ยัง มีการน้ อมนาองค์ความรู้ และบทเรี ยนของโครงการหลวง ในการพัฒนาพืน้ ที่สูงไป
ขยายผลสูช่ มุ ชนบนพื ้นที่สงู ทังรู้ ปแบบโครงการขยายผลการหลวง โครงการ “รักษ์น ้าเพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน” ตลอดจนการจัดการความรู้ และกระบวนการเรี ยนรู้ บนพื ้นที่สงู กับชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้จากฐานองค์ความรู้จากโครงการหลวงและนาไปสู่การปฏิบตั ิ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื ้นที่สงู ทังในด้
้ านอาชีพ ระบบนิเวศ และการส่งเสริ มด้ าน
วัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชน
8) ความสาคัญต่ อการเพิ่มผลผลิตเกษตร ทังในด้
้ านงานวิจยั และการพัฒนา
ในการเพาะปลูกพื ชเหมาะสมต่อสภาพภูมิ อากาศบนพืน้ ที่ สูง หลากหลายชนิด เพื่อใช้ บริ โภคใน
ประเทศ เช่น พืชผัก ดอกไม้ พืชไร่ ชา กาแฟ รวมทังสมุ
้ นไพร และอื่นๆ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและปรับปรุ งมาตรฐานในการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริ มและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้ มากขึ ้น เพื่อให้ เกษตรกรมีความรู้ความชานาญ พัฒนาการผลิตที่
มีคณ
ุ ภาพและสามารถลดต้ นทุนการผลิต

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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9) ความสาคัญต่ อการรั กษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เนื่องจากวิถีชีวิตของ
ชุมชนชาวเขาบนพื ้นที่สงู ของประเทศไทยมีมากกว่า 13 เผ่าพันธุ์ ซึง่ มีความหลากหลายทังภาษาและ
้
วัฒนธรรม ถือเป็ นทุนทางสังคมที่สาคัญ ในการเป็ นแหล่งองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น แหล่ง
ช่างฝี มื อหรื อศิล ปะ แหล่ง วัฒ นธรรมประเพณี รวมทัง้ เป็ นทรั พ ยากรการท่องเที่ ยวที่ส าคัญ เช่น
โครงการดอยตุงได้ ส่งเสริ มชุมชนให้ เกิดความรักและความภูมิใจในถิ่นฐานบ้ านเกิ ดและวัฒนธรรม
ของตนด้ วย สาหรับโครงการหลวงมีการฟื น้ ฟูและส่งเสริ มงานหัตถกรรมท้ องถิ่นของชาวเขา เพื่อ
อนุรักษ์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นและการพัฒนาต่อยอดให้ สามารถมีรายได้ เสริ มแก่ครอบครัวชาวเขา โดย
ในปี พ.ศ. 2549 สมาชิกมีรายได้ จากการจาหน่ายหัตถกรรม จานวน 599,049 บาท โดยเป็ นการ
รวมกลุม่ ของครอบครัวชาวเขาจานวนทังหมด
้
20 กลุม่ มีสมาชิก 307 คน ในพื ้นที่โครงการหลวง
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บทที่ 4
สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก ภูมิภาค
ทิศทางของประเทศที่มีผลกระทบต่ อการพัฒนาพืน้ ที่สูง
ปั จจุบนั บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกหลายด้ านที่สาคัญ อาทิเช่น การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้ าวกระโดดและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้ อน ล้ วนมีผลกระทบต่อประเทศไทยทังเชิ
้ งบวกและ
เชิงลบ เช่น การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมัน่ คงด้ านอาหาร ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น โดยบริ บทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้ านเหล่านี ้
สามารถก่อให้ เกิดผลกระทบจากทังที
้ ่เป็ นโอกาสและข้ อจากัดต่อการพัฒนาพื ้นที่สงู เป็ นอย่างมาก ได้ แก่
4.1 การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก
การเคลื่ อนย้ ายเงินทุน สินค้ าและบริ การระหว่ างประเทศมี ความคล่องตัวอย่างมาก การ
เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์การค้ าโลกเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง แนวโน้ มการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจเพื่อสร้ างความร่วมมือทางการค้ าและการลงทุน ทังในระดั
้
บทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาคี และ
การรวมกลุ่มเขตการค้ าเสรี มี ความเข้ ม ข้ นและมี บทบาทชัดเจนมากขึน้ (อารี วิบูลย์ พงศ์และคณะ,
2551) โดยก่อให้ เกิดผลกระทบในระดับต่างๆ คือ
4.1.1 ผลกระทบต่ อประเทศไทย ภูมิศาสตร์ ของประเทศไทยมีความได้ เปรี ยบกว่าบาง
ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ในด้ านการขนส่งทางถนน เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับพรมแดนประเทศ
เพื่อนบ้ านหลายประเทศ ได้ แก่ พม่า ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย นอกจากนี ้ การขนส่งสินค้ ายังสามารถ
เชื่อมต่อไปยังจีนตอนใต้ และเวียดนามได้ ดังนันประเทศไทยจึ
้
งได้ มีการพัฒนากรอบความร่วมมือ
ทวิภาคีกบั ประเทศเพื่อนบ้ าน เพื่อสร้ างเครื อข่ายการขนส่งเชื่อมโยงทางบกผ่านจุดผ่านแดนของประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 6 ประเทศ
(Greater Mekong Subregional Cooperation:GMS) กรอบความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดีเจ้ าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Makong Economic Cooperation Strategy:
ACMECS) และความร่ วมมือด้ านการจัดตังข้
้ อตกลงเขตเศรษฐกิ จการค้ าเสรี (Free Trade Area
Agreement:FTA) เพื่อการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการขนส่งสินค้ าระหว่างกันบนพื ้นฐานผลประโยชน์
ที่ได้ รับของแต่ละประเทศ ซึ่งการขนส่งสินค้ าผ่านแดนนันจะท
้
าการขนส่งผ่านจุดผ่านแดนระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้ าน แบ่งเป็ นจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่านแดนชัว่ คราว เป็ นจุดที่สามารถสัญจร
ไป-มาทังบุ
้ คคล สิ่งของ และยานพาหนะ
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4.1.2 ผลกระทบต่ อพืน้ ที่สูงจากข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี (FTA) การที่ไทยดาเนินการ
ผูกพันไว้ ภายใต้ กรอบอาเซียน-จีน ไทย-ญี่ ปนุ่ ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-อินเดีย และอื่นๆ ได้ ส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อสินค้ าเกษตรจากพื ้นที่สงู ของไทยพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิน ค้ าประเภทพืชผัก ดอกไม้
และผลไม้ เมืองหนาว โดยพบว่าผลไม้ เช่น ส้ ม ลาไย สตรอเบอรี่ พลับ พีช อะโวกาโด กีวีฟรุต องุ่น และ
แอปเปิ ล มีการนาเข้ ามากกว่าการส่งออกและการขาดดุลการค้ าผลไม้ ดงั กล่าวเพิ่มขึ ้นทุกปี นอกจากนี ้
การค้ าชายแดนจากผลของ FTA กับจีน ส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าการค้ าชายแดนที่ดา่ นเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ทาให้ มลู ค่านาเข้ าผลไม้ และพืชผักจากจีนสูงขึ ้นมากอย่างต่อเนื่อง ทาให้ เกษตรกรบนพื ้นที่สงู
มีค่แู ข่งขันทางการค้ ามากขึน้ จาเป็ นต้ องปรั บตัวโดยเฉพาะการลดต้ นทุนการผลิตและการปรับปรุ ง
คุณ ภาพสิ นค้ า และโดยมีการเพาะปลูกภายใต้ ระบบรั บรองมาตรฐานความปลอดภัย ต่างๆ เช่น GAP
Global GAP เป็ นต้ น
4.1.3 ผลกระทบต่ อพืน้ ที่สูงจากกรอบความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ ภูมิภาคลุ่ ม
แม่ นา้ โขง ในอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยกาลังมุ่งสู่การสร้ างความเชื่ อมโยงเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในเชิงอนุภูมิภาคมากยิ่งขึ ้น เช่น การพัฒนาโครงข่ายถนน East-West Economic Corridor
เพื่อเชื่อมโยง เวียดนาม ลาว ไทย พม่า หรื อ การพัฒนา North-South Economic Corridor เชื่อมโยง
กรุงเทพฯกับเมืองคุณหมิงในประเทศจีนตอนใต้ เป็ นต้ น การไหลเวี ยนของสินค้ า และการขยายตัวของ
ธุรกิจบริการภายใต้ กรอบนโยบายดังกล่าว จะเป็ นการขยายฐานทางอุตสาหกรรมและบริ การของไทย ที่
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้ านที่หลากหลายและมีราคาต่า โดยเฉพาะ
การพึง่ พาไฟฟ้าพลังน ้าและแหล่งแร่ตา่ งๆ รวมถึงการสนับสนุนการปรับโครงสร้ างทางอุตสาหกรรมของ
ไทยที่ใช้ เทคโนโลยีสูงขึ ้น โดยการใช้ อุตสาหกรรมพื ้นฐานในประเทศเพื่อนบ้ าน เป็ นฐานวัตถุดิบและ
อุตสาหกรรมพื ้นฐานให้ กบั ไทย จะส่งผลกระทบทังเชิ
้ งบวกและเชิงลบต่อสินค้ าเกษตรจากพื ้นที่สูงของ
ไทย และจะส่งเสริ มให้ กระแสการเคลื่อนย้ ายของเยาวชนและแรงงานออกจากชุมชนบนพื ้นที่สูงเข้ าสู่
ชุมชนเมืองมากขึน้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทัง้ การพัฒนาพลังงานภายใต้ กรอบความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจภูมิภาค เช่น ซื ้อไฟฟ้าจากประเทศลาว ซื ้อแก๊ สจากประเทศพม่าเป็ นต้ น ในขณะที่ชมุ ชนบน
พื ้นที่สูงจะมีปัญหาด้ านต้ นทุนการขนส่ง ที่สูงขึ ้น เมื่อต้ นทุนพลังงานเพิ่มมากขึ ้น สาหรับผลกระทบใน
ด้ านบวก ได้ แก่ การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในเขตภูมิภาคและการพัฒนาการท่องเที่ยว การ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตความร่วมมือลุ่มน ้าโขง จะช่วยเพิ่มรายได้ แก่ชมุ ชนบนพื ้นสูงที่เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว และเป็ นแรงสนับสนุนในการเร่งปรับปรุงความเสื่อมโทรมของธรรมชาติให้ เกิดความสวยงาม
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4.2 การเปลี่ยนแปลงด้ านสังคม
ในระยะแรก 10 ปี ข้ างหน้ า ประเทศไทยจะเริ่ มก้ าวสู่สงั คมผู้สงู อายุ มากยิ่งขึ ้น จากผลการ
สารวจประชากรสูงอายุที่ผ่านมา (สานักงานสถิติแห่งชาติ,2550) พบว่า ประเทศไทยมีจานวนและ
สัดส่วนของผู้สงู อายุเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 10.7 โดยภาคเหนือมีอตั ราผู้สงู อายุสงู สุด
คือ ร้ อยละ 12.6 มีดชั นีผ้ สู งู อายุก็มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ในขณะที่อตั ราส่วนเกื ้อหนุนผู้สงู อายุมีแนวโน้ ม
ลดลงเหลือร้ อยละ 6.3 แสดงให้ เห็นว่าขณะนี ้สังคมไทยได้ กลายเป็ นสังคมผู้สูงอายุแล้ ว และการที่
ประเทศไทยมีอตั ราการเป็ นภาระวัยสูงอายุเพิ่มขึ ้น ดัชนีผ้ สู งู อายุมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น และการที่อตั ราส่วน
เกื ้อหนุนผู้สงู อายุลดลงอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 4.1 แสดงสัดส่วนของผู้สงู อายุของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550

ภาพที่ 4.2 แสดงอัตราส่วนการเป็ นภาระวัยสูงอายุ
ปี พ.ศ.2537 2545 และ 2550

4.2.1 ผลกระทบต่ อประเทศไทย การที่ประชากรมีแนวโน้ มอายุยืนยาวขึ ้นเนื่องจากพัฒนา
ทางการแพทย์และความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ทาให้ ประเทศพัฒนาแล้ วเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุแล้ วเป็ น
ส่วนใหญ่ ทาให้ คา่ ใช้ จ่ายในด้ านสาธารณสุขและการดูแลผู้เกษี ยณอายุมีจานวนที่เพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งเป็ นทัง้
โอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทยในระยะต่อไป โดยประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึน้ ในการขยาย
ตลาดสินค้ าเพื่อสุขภาพและการให้ บริการด้ านอาหารสุขภาพ สาหรับปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้น ได้ แก่การที่ผ้ ทู ี่
อยู่ในวัยแรงงานจะต้ องรับภาระในการเลี ้ยงดูและดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งส่งผลกระทบในระดับ
ต่างๆ ด้ วย
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4.2.2 ผลกระทบต่ อพืน้ ที่สูง พิจารณาได้ 2 ประเด็น ได้ แก่ ประชากรในชุมชนพื ้นที่สงู มีอายุ
เฉลี่ยสูงขึ ้น ด้ วยความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ และโภชนาการที่ดีขึ ้น และการเคลื่อนย้ าย
แรงงานหนุ่มสาวออกจากชุมชน เพื่อไปหางานทาในเมืองที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจสูงกว่า เหลือไว้ แต่
ผู้สงู อายุอาศัยในชุมชน เงื่อนไขนี ้จะทาให้ ธุรกิจการเกษตรของชุมชนดาเนินไปได้ ยากขึ ้น แต่จะเป็ น
โอกาสของชุมชนบนพื ้นที่สงู มีการปรับตัวไปสู่การสร้ างเศรษฐกิจบนฐานความรู้และการให้ บริ การ โดย
ใช้ ข้อได้ เปรี ยบด้ านภูมิ อากาศและวัฒ นธรรม เช่น ธุ รกิ จ การดูแลผู้สูงอายุ การให้ บริ การที่ พัก และ
กิจกรรมฟื ้นฟูสมรรถนะแก่ผ้ ปู ระกอบการจากตัวเมือง เป็ นต้ น รวมทัง้ ทาให้ ความกดดันของจานวน
ประชากรต่อพื ้นที่ลดลง
4.3 การเคลื่อนย้ ายของคนอย่ างเสรี
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีการขนส่งและกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ส่งผลให้ เกิดการเดินทางทัง้
เพื่อท่องเที่ยวและการทาธุรกิจในที่ต่างๆ ทัว่ โลกมากขึ ้นมีการทาธุรกิจข้ ามชาติ และบรรษัทข้ ามชาติ
โดยประชาชนเริ่ มยอมรับและเรี ยนรู้ วัฒนธรรมระหว่างกัน สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ เกิดการ
ขยายตัวมากขึ ้น จากเงื่ อนไขการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภูมิภาคจะเปิ ดโอกาสให้ มีการเคลื่อนย้ าย
แรงงานระหว่างประเทศมากขึ ้น ในขณะที่แรงงานเยาวชนบนพื ้นที่สงู จะเคลื่อนออกจากชุมชนมากยิ่งขึ ้น
เช่นกัน (อาพน กิตติอาพน, 2550)
4.3.1 ผลกระทบต่ อพืน้ ที่สูง ความเกี่ยวข้ องกับเรื่ องของการย้ ายถิ่นของแรงงานข้ ามชาติ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง กล่าวคือ ระบบเศรษฐกิจของไทยผูกพันกับเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ าน
ได้ แก่ พม่า ลาว เขมร และเวียดนามอย่างใกล้ ชิด โดยส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี ้ได้ ซื ้อสิน ค้ าอุตสาหกรรม
สินค้ าอุปโภคบริ โภคจากไทย มีแรงงานข้ ามชาติอพยพเคลื่อนย้ ายเข้ ามาทางานในไทยจานวนมาก
ซึ่งกลายเป็ นแรงงานค่าจ้ างราคาถูก นอกจากนัน้ ยังมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของประเทศไทยไป
ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้ านด้ วย เกิดการย้ ายฐานการลงทุนจากประเทศไทยไปยังพม่า ลาว กั มพูชา
ซึ่งจะมีข้อได้ เปรี ยบด้ านแรงงานราคาถูก และวัตถุดิบต้ นทุนต่ากว่าประเทศไทย จากการเคลื่อนย้ าย
ดังกล่าวอาจจะเกิดผลกระทบจากเคลื่ อนย้ ายแรงงานต่างด้ าวที่เข้ ามารับจ้ างในภาคการเกษตรใน
ประเทศ เกิดการแข่งขันของแรงงานเยาวชนที่เคลื่อนย้ ายออกไปประกอบอาชีพในเมือง ส่งผลกระทบ
ด้ านลบต่อปั ญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ ามนุษย์ และการกลับมาระบาดใหม่ของโรคดังเดิ
้ ม
อาทิ โรคเท้ า ช้ า ง วัณ โรค เป็ นต้ น ส าหรั บ เงื่ อ นไขการเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ ของแรงงานเยาวชนที่
เคลื่อนย้ ายออกไปเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภูมิภาคจะเปิ ดโอกาสให้ มีการเคลื่อนย้ ายแรงงานระหว่าง
ประเทศมากขึ ้น ในขณะที่แรงงานเยาวชนบนพื ้นที่สงู จะเคลื่อนออกจากชุมชนมากยิ่งขึ ้นเช่นกัน ซึ่งการ
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เคลื่อนย้ ายเยาวชนบนพืน้ ที่สูงสู่เมือง ยังมีผลต่อประสิทธิ ภาพการผลิตและการจ้ างงานในชุมชนบน
พื ้นที่สงู และมีผลต่อด้ านสังคมและวัฒนธรรมตามมา
4.4 การเปลี่ยนแปลงด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วของก๊ าซเรื อน
กระจกในโลกของเรา ก๊ าซเหล่านี ้ถูกปลดปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ ของเชื ้อเพลิงฟอสซิล การตัดไม้
ทาลายป่ า การเกษตร การคมนาคม และจากกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์มีสดั ส่วนของการปลดปล่อยออกมามากที่สดุ เท่ากับร้ อยละ 77 ของก๊ าซเรื อนกระจก
ทังหมด
้
(WRI, 2006)
4.4.1 ผลกระทบต่ อ ประเทศไทย การเปลี่ ย นแปลงของภูมิ อ ากาศย่อ มส่ง ผลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่สงู ขึ ้นและฤดูกาล จะส่งผลกระทบต่อปริ มาณและคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตร โดยอุณหภูมิที่สูงขึ ้นอาจส่งผลให้ พืชพันธุ์บางชนิดที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมี
ผลผลิตลดลง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพียงเล็กน้ อยอาจทาให้ ระบบนิเวศน์ที่มีความเฉพาะตัวสูง เช่น
ป่ าน ้าค้ าง ป่ าดิบชื ้น ได้ รับความเสียหายได้ โดยมีการคาดการณ์ว่าปริ มาณฝนในระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า
ประเทศไทยจะมี ปริ มาณนา้ ฝนลดลงในพื น้ ที่ ภ าคกลางและบางส่วนของภาคอี สานและภาคเหนื อ
รวมทังชายทะเลภาคใต้
้
ตอนบนฝั่ งตะวันออก

(พ.ศ. 2553-2562)

(พ.ศ. 2563-2572)

(พ.ศ. 2573-2582)

(พ.ศ. 2593-2602)

(พ.ศ. 2623-2632)

ที่มา : START 2008
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แนวโน้ มสภาพภูมิอากาศในอนาคตของภาคเหนือและพืน้ ที่สูงมีแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง
ตามสภาวการณ์ของโลกเช่นเดียวกัน
(1) แนวโน้ มอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพื ้นที่ที่คาดว่ามีอุณหภูมิเฉลี่ย อีก 20 ปี
ข้ างหน้ า ในปี 2632 สูงขึน้ กว่าปี ฐาน (ค.ศ.1970-1989) มากกว่า 4 องศาเซลเซียสจากเดิม ได้ แก่
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ตาก พิษณุโลก สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี
(2) พื น้ ที่ที่มี จ านวนวันอากาศร้ อนเพิ่ม ขึน้ จากปี ฐานมากกว่า 100 วัน ได้ แก่ จัง หวัด
แม่ฮอ่ งสอน ตาก กาแพงเพชร และเพชรบูรณ์
(3) พื ้นที่ที่มีจานวนวันอากาศเย็นลดลงจากปี ฐานมากกว่า 30 วัน ได้ แก่ จังหวัด แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน น่าน พะเยา และเลย
4.4.2 ผลกระทบต่ อพืน้ ที่สูง ได้ แก่
1) ความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีแนวโน้ มส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่ าไม้ ของประเทศอย่างชัดเจน เนื่องจาก
ป่ าไม้ ชว่ ยดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง เพื่อนามาเก็บ
กักไว้ ในรูปของมวลชีวภาพ ทังในส่
้ วนเหนือพื ้นดินและใต้ พื ้นดิน จากข้ อมูลการประมาณปริ มาณของ
คาร์ บอนที่สะสมในมวลชีวภาพและในดินของประเทศไทยเมื่อปี 2535 ของ Openshaw (1997) พบว่า
ป่ าธรรมชาติซึ่งครอบคลุมพื ้นที่เพียงร้ อยละ 28 ของพื ้นที่ประเทศสามารถสะสมคาร์ บอนได้ ถึงร้ อยละ
86 ของคาร์ บอนทังหมดในรู
้
ปของมวลชีวภาพ และที่เหลืออีกประมาณร้ อยละ 10 สะสมอยู่ในรูปมวล
ชีวภาพของสวนป่ า ซึง่ ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณร้ อยละ 8.7 ของพื ้นที่ประเทศ และยังพบว่าป่ าธรรมชาติ
และสวนป่ ามีการสะสมคาร์ บอนในดินมากกว่าร้ อยละ 50 ของปริมาณคาร์ บอนทังหมดที
้
่สะสมในดิน
จากศึกษาของสาเริ ง ปานอุทยั และคณะ(2551) พบว่า ป่ าดิบแล้ ง ป่ าเบญจพรรณ และป่ า
เต็งรัง มีศกั ยภาพในการดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เท่ากับ 20.35 16.65 และ 17.75 ตัน/เฮกตาร์ /ปี
ตามลาดับ สาหรับปริมาณคาร์ บอนสะสม พบว่า ป่ าดิบแล้ ง ป่ าเบญจพรรณ และป่ าเต็งรัง มีการสะสม
คาร์ บอน เท่ากับ 441.50 354.34 และ 135.71 ตัน/เฮกตาร์ /ปี ตามลาดับ สอดคล้ องกับศึกษาของ
Tangtham and Tantasirin (1997) พบว่า ป่ าดงดิบมีการสะสมคาร์ บอนในมวลชีวภาพมากที่สุด
รองลงมาคือป่ าเบญจพรรณ ในขณะที่ป่าเต็งรังมีการสะสมคาร์ บอนในมวลชีวภาพต่าที่สดุ
(1) สาหรับผลกระทบต่อป่ าไม้ ของพื ้นที่สงู จะเห็นได้ วา่ ส่วนใหญ่ป่าไม้ บนพื ้นที่สงู มีลกั ษณะ
เป็ นป่ าดงดิบและป่ าผลัดใบ อาทิเช่น ป่ าเบญจพรรณ ป่ าเต็งรัง เป็ นต้ น การเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิและการ
เปลี่ยนแปลงของปริ มาณน ้าฝนมีส่วนในการส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบและการกระจายชนิดพันธุ์
การสืบพันธุ์ และระยะเวลาในการเติบโต รวมถึงอัตราการสูญพันธุ์ของความหลากหลายทางชีวภาพใน
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ป่ า โดยพืชพรรณบางชนิดอาจหายไปขณะที่ชนิดพันธุ์ใหม่อาจเกิดขึ ้น ในขณะที่ระบบนิเวศน์ป่าไม้ มีการ
ปรับตัว โดยเฉพาะในลุ่มน ้าโขงความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์จะลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป จะเป็ นปั จจัย
สร้ างความเสียหายให้ แก่ผลผลิตทางการเกษตร เช่น การระบาดของบัว่ ข้ าวในพื ้นที่สูง และจะส่งผล
กระทบต่อระบบการเพาะปลูกทางการเกษตร ตลอดจนการกระจายสินค้ าเกษตร การเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการบริโภค โภชนาการและสุขภาพอนามัยของประชาชนในอนาคต
2) เกิดไฟป่ าบ่ อยครั ง้ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของพืช ทาให้ พืชขยายพันธุ์เพื่อฟื น้ ฟู
ทดแทนส่วนที่ถกู ทาลายโดยไฟป่ าตามขันตอนในธรรมชาติ
้
ไม่ทนั ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของ
พรรณไม้ ป่าในธรรมชาติ และส่งผลต่อเนื่องทาให้ แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าถูกจากัดลง
รวมทังยั
้ งทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินและน ้า และส่งผลกระทบทางอ้ อมต่อสาขาการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นแหล่งรายได้ สาคัญของภาคเหนือและปั ญหาหมอกควันจากไฟป่ า ยังสร้ างความ
เสียหายแก่สุขภาพอนามัยของประชาชนในโดยรอบ นับเป็ นความเสียหายทางเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้ อมอย่างมหาศาล นอกจากนี ้การเผาไร่บนที่สงู การเผาป่ าเพื่อหาของป่ า เช่น ผักหวาน เห็ด
ฯลฯ อาจจะเป็ นผลกระทบต่อสภาพอากาศทังบนพื
้
้นที่สงู และพื ้นที่ราบบริเวณใกล้ เคียง
3) การขาดแคลนนา้ ในอนาคตจะรุ น แรงขึ น้ และเกิ ด ภั ยธรรมชาติเพิ่ม ขึ ้น การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะทาให้ เกิดภัยธรรมชาติ ทังอุ
้ ทกภัยวาตภัย และภัยแล้ ง เพิ่มขึ ้นทังความถี
้
่และ
ความรุนแรง เนื่องจากสภาวะโลกร้ อนทาให้ ฝนตกน้ อยลงในพื ้นที่แห้ งแล้ ง แต่ฝนกลับตกเพิ่มมากขึ ้น
บริ เวณพื ้นที่ต้นน ้า ซึ่งการกระจุกตัวของฝนเฉพาะบริ เวณพื ้นที่ต้นน ้าลาธารนี ้ นอกจากจะเพิ่มความ
รุ นแรงของการเกิดน ้าป่ าไหลหลากและการกัดชะพังทลายของดินแล้ ว ยังก่อให้ เกิดปั ญหาดินถล่ม
ตามมา ดังเช่น เกิดโคลนถล่มที่อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ
อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน เมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็ นต้ น นอกจากนี ้การสร้ างเขื่อนพลังน ้าและผันน ้า
จากแม่น ้าสาละวิน แม่น ้าโขงเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอาจจะเป็ นผลกระทบต่อพื ้นที่สงู ที่จะมี
โอกาสขาดแคลนน ้าเพิ่มขึ ้น
4) ผลกระทบต่ อระบบการเพาะปลูกและความมั่นคงด้ านอาหาร โดยการเพิ่มขึ ้นของ
ระดับคาร์ บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ ที่สูงขึน้ กระบวนการเจริ ญเติบโตของพืชจะถูกเร่ งให้ เร็ วขึน้
ระยะเวลาในการสังเคราะห์แสง ระยะเวลาในการสะสมผลผลิตเมล็ดหรื อหัวหรื อน ้าตาลถูกจากัดให้ สนลง
ั้
มีผลกระทบต่อระยะเวลาการดอกออกและการเกิดผลของพืชชนิดต่างๆ โดยเฉพาะพืชเมืองหนาว และ
ผลไม้ ส่งผลให้ ผลผลิตลดลง
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5) ผลกระทบอื่นๆ ความยากจน และการอพยพโยกย้ ายถิ่นของประชากร จะทาให้ เกิด
ปั ญหาสังคมตามมา ระดับน ้าทะเลที่เพิ่มสูงขึน้ และก่อให้ เกิดปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ งได้ ส่งผลให้
ประชาชนต้ องอพยพย้ ายถิ่นฐานไปอยู่อาศัยในพื ้นที่ที่มีระดับความสูงมาก ขณะเดียวกัน ปั ญหาฝนไม่
ตกต้ องตามฤดูกาลและภัยแล้ งส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อภาคเกษตรกรรมและความเป็ นอยู่ของ
เกษตรกร ทาให้ เกษตรกรจาเป็ นต้ องโยกย้ ายถิ่นฐานไปหางานทาในภาคธุรกิจอื่นๆ ทังในและนอกพื
้
้นที่
เกิดการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรรายย่อย หรื ออาจนาไปสู่ปัญหาการบุกรุกที่ป่าเพิ่มขึ ้น รวมทังความ
้
ขัดแย้ งแย่งชิงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ที่รุนแรงมากยิ่งขึ ้น และมีความซับซ้ อนยากแก่การแก้ ไข
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบดังกล่าวข้ างต้ น นาไปสู่ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจทังในมิ
้ ติของคุณค่าและมูลค่า รวมทังผลกระทบจากการที
้
่ประเทศต้ องแบกรับค่าใช้ จ่ายใน
การรองรับหรื อป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้ อน และผลกระทบในมิติทางสังคมทังระดั
้ บปั จเจกชน
ชุมชน หรื อสังคม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ดังนัน้
ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วจึงมีแนวโน้ มการใช้ มาตรการทางการค้ าเพื่อสิ่งแวดล้ อม เพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหา
ภาวะโลกร้ อนมากขึ ้น และอาจสร้ างผลกระทบต่อการค้ าของไทย หากผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัว
เข้ ากับมาตรฐานทางการค้ าระหว่างประเทศที่ เชื่ อ มโยงกับสิ่ ง แวดล้ อมได้ ก็ จ ะสูญ เสี ย โอกาสทาง
การตลาด เช่น การที่คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) ได้ ผลักดันให้ มีการเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมในการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากสายการบิน พาณิชย์ในสหภาพยุโรป เพื่อควบคุม
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ เชื ้อเพลิงสาหรั บภาคการขนส่ง โดยหลังจากปี 2555 จะเรี ยกเก็บ
จากสายการบินประเทศอื่นๆ ที่บินเข้ าและออกจากสหภาพยุโรปด้ วย ผลกระทบที่เกิดขึ ้นได้ ส่งผลให้
นานาประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยคุกคามต่อมวลมนุษย์ชาติที่มีแนวโน้ มรุนแรงขึ ้น จึงได้ ร่วมมือกัน
ในระดับโลกเพื่อแก้ ไ ขปั ญหาการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการกาหนดความตกลงระหว่าง
ประเทศด้ านสิ่งแวดล้ อมขึ ้นจานวนหลายฉบับ อาทิเช่น อนุสญ
ั ญาเวียนนาว่าด้ วยการคุ้มครองชันโอโซน
้
พ.ศ. 2528 พิธีสารมอนทรี ออลว่าด้ วยสารที่ทาลายชันโอโซน
้
พ.ศ. 2530 อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2535 พิธีสารเกียวโต พ.ศ. 2540 เป็ นต้ น นอกจากนี ้กลุ่มประเทศ
ต่างๆ ยังได้ ดาเนินการเตรี ยมการรองรับและบรรเทาผลกระทบของภาวะโลกร้ อนด้ วยการจัดเตรี ยม
กฎหมายและสร้ างความร่วมมือในระดับภูมิภาคในหลายรูปแบบ เป็ นต้ น
สาหรับประเทศไทยปั จจุบนั ได้ ร่วมเป็ นภาคีในสนธิสญ
ั ญาที่เร่งรัดให้ มีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมในหลายด้ านเพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน อาทิเช่น อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการอนุรักษ์ พื ้นที่ช่มุ น ้า และอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการค้ าระหว่างประเทศ ซึ่งระบุถึง
พันธุ์สตั ว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้ จะสูญพันธุ์ (อารี วิบลู ย์พงศ์และคณะ, 2551)
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อนาคตการพัฒนาชุมชนบนพื ้นที่สูงของไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะมาจากกระแส
เศรษฐกิจโลก และสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กาลังเกิดขึ ้น ในโลกนี ้ได้ ในอนาคตอันใกล้ นี ้ ชุมชนบน
พื ้นที่สงู ของไทยจะไม่เป็ นเพียงแค่ชมุ ชนของประเทศไทยเท่านัน้ แต่จะกลายเป็ นชุมชนหนึ่งของภูมิภาค
และของโลก กระแสการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาค การไหลบ่าของวัฒนธรรมและข้ อมูลข่าวสาร
ต่างๆ แม้ ที่มาจากต่างประเทศจะไหลเข้ าสู่ชมุ ชนบนพื ้นที่สงู อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชุมชนที่ยิ่งเจริ ญมาก
จะยิ่งมีโอกาสได้ รับข้ อมูลข่าวสารมาก และยิ่งได้ รับผลกระทบมากตามไปด้ วย ชุมชนบนพืน้ ที่สูงของ
ไทยจึงต้ องเตรี ยมตัว ให้ พร้ อมเพื่อรองรับสถานการณ์ ดงั กล่าว ในที่นีจ้ ะขอสรุ ปประเด็นของแนวโน้ ม
สถานการณ์โลกในอนาคต ซึ่งแม้ จะเป็ นปั จจัยภายนอก แต่จะต้ องนามาพิจารณาประกอบการกาหนด
แนวทางพัฒนาชุมชนบนพื ้นที่สูงอย่ างยัง่ ยืน เพื่อให้ ม่งุ สู่ความเป็ น “ชุมชนที่มีความเจริ ญเติบโตอย่าง
สมดุลและถึงพร้ อมด้ วยสันติสขุ ” จากสถานการณ์การพัฒนาของโลกอนาคตดังกล่าวข้ างต้ น ชุมชนบน
พื ้นที่สูงจาเป็ นต้ องปรับตัวให้ พร้ อมรับผลกระทบที่เกิดขึน้ อย่างรู้ เท่า ทัน และควรเพิ่มเติมทิศทางการ
ปรับตัวอีกหลายกรณี เช่น
1) กาหนดแนวทางพัฒ นาชุม ชนให้ สอดคล้ องกับกระแสพัฒ นาของโลก การพัฒนาใน
อนาคตต้ อ งตอบสนองต่อ ประเด็น สัง คมผู้สูง อายุ การพัฒ นาที่ เ กิ ด สมดุล ระหว่า งการใช้ แ รงงาน
ทรั พยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี และมุ่งเสริ ม สร้ างศักยภาพการแข่ง ขันด้ านการผลิต การตลาด
การบริ การและการเมือง ภายใต้ กระแสการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค และกระแสการลงทุนจาก
ประเทศที่มีกาลังซื ้อสูง
2) การเสริมสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ กบั ชุมชนบนพื ้นที่สงู ด้ วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ การพัฒนาควรอยู่บนพื ้นฐานของการพึ่งพาตนเอง พัฒนาบนฐานความรู้ ความเพียร
ความมีคณ
ุ ธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และที่สาคัญที่สดุ คือ การรู้เท่าทันบนเวทีโลก โดย
ให้ มีการพัฒนาไปตามลาดับ และไม่เร่งรัด เพื่อให้ เวลาแก่การปรับตัวของชุมชน
3) การปรับโครงสร้ างของครอบครัว และสังคมให้ ตอบสนองต่อการเป็ น “สังคมผู้สูงอายุ”
โดยโครงสร้ างของสังคมและเศรษฐกิจชุมชนต้ องปรับตัวสาหรับการดูแลผู้สงู อายุทงจากชุ
ั้
มชนบนพื ้นที่
สูง เอง ผู้สูง อายุจ ากชุม ชนเมื อ งและจากชุม ชนโลก โดยอาศัย จุด แข็ ง ด้ า นภู มิ อ ากาศและสภาพ
สิ่งแวดล้ อมบนพื ้นที่สูง ควบคู่กับวัฒนธรรมแห่งรอยยิ ้มและดินแดนปลอดภัย เพื่อสร้ างเศรษฐกิจจาก
การให้ บริการผู้สงู อายุที่มาพักพิง
4) การพัฒนาชุมชนเข้ มแข็งโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ด้ วยทุนสังคม ด้ วยทุนความรู้ และ
ภูมิ ปั ญ ญาที่ มี อ ยู่แ ล้ ว ในชุม ชน เพื่ อ วางรากฐานให้ กับ ความมั่น คงด้ า นอาหารและสุข ภาพ ด้ า น
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การศึกษาและวัฒนธรรม ด้ านเศรษฐกิจและศักยภาพการลงทุน ด้ านการจัดการชุมชนพอเพียงและด้ าน
การอนุรักษ์และมุง่ ใช้ ประโยชน์จากทุนทรัพยากรชีวกายภาพของชุมชนเอง
5) การฟื ้นฟูและอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้ อมบนพื น้ ที่ สูง อย่างจริ งจัง เพื่ อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิของโลก รวมทังปรั
้ บปรุ งฟื น้ ฟูให้ พื ้นที่สูง มีความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ เป็ นแหล่งที่สาคัญของปริมาณน ้าในลุม่ น ้าปิ ง วัง ยม และน่าน แหล่ง
สาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม
ของประเทศ
6) การพัฒนาเชิงลุ่มนา้ เพื่อให้ พื ้นที่สูง ซึ่งเป็ นแหล่งต้ นนา้ ลาธารที่สาคัญของประเทศ มี
การดาเนินการจัดการที่เป็ นระบบ เพื่อให้ ได้ น ้าที่มีปริ มาณและคุณภาพดี มีการไหลของน ้าสม่าเสมอ
พร้ อมทังดู
้ แลการใช้ ประโยชน์ที่ดินให้ เหมาะสม เพื่อควบคุมเสถียรภาพของดิน ลดความเสียหายจาก
การชะล้ างพังทลายของดิน และปั ญหาน ้าท่วม ซึง่ เป็ นการดาเนินงานเพื่อรองรับและป้องกันผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิของโลก ทังนี
้ ้โดยไม่ทาลายดุลยภาพของ
ระบบนิเวศน์ล่มุ น ้าและความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถตอบสนองการพัฒนาในด้ านเศรษฐกิจ
และสังคม และชุมชนสามารถดารงชีพได้ บนฐานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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บทที่ 5
การศึกษาและสารวจข้ อมูลพืน้ ที่เป้าหมาย
การศึกษาและสารวจข้ อมูลพื ้นที่เป้าหมายเพื่อประกอบการจัดทายุทธศาสตร์ ครัง้ นีไ้ ด้ ดาเนินการ
ดังนี ้
1) ใช้ แบบสัมภาษณ์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึ่งประกอบด้ วยคาถามแบบปลายปิ ด และคาถาม
ปลายเปิ ด โดยมีแบบสัมภาษณ์ 2 ชุด (รายละเอียดในภาคผนวก) ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์สาหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องที่ดาเนินการในพื ้นที่สูง จานวน 250 คน และแบบสัมภาษณ์สาหรับตัวแทนชุมชน ใช้ สาหรับ
สัมภาษณ์ตวั แทนชุมชนของแต่ละจังหวัด โดยพิจารณาถึงระดับความสูง ความหนาแน่นของครัวเรื อนแต่
ละจังหวัด และกลุ่มชาติพนั ธุ์ เป็ นประชากรกลุ่มตัวอย่างของแต่ละจังหวัด จานวน 365 คน โดยข้ อมูลที่
เก็บรวบรวมได้ จะดาเนินการลงรหัสข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive
statistics) แสดงผลค่าความถี่ และร้ อยละ ดังรายละเอียดผลการศึกษาและสารวจในข้ อ 5.1 และข้ อ 5.2
2) การจัดประชุมกลุม่ ย่อย ร่วมกับผู้แทนชุมชน และหน่วยงาน ในพื ้นที่ 20 จังหวัด จานวน 20 ครัง้
มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 591 ราย เพื่อประเมินผลกระทบจากการพัฒนาที่ผ่านมา ปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทังผลกระทบด้
้
านบวกและด้ านลบ ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา ประเด็นการ
พัฒนา และข้ อเสนอทางเลือกที่สาคัญ ดังรายละเอียดในข้ อ 5.3
3) จัดประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย
3.1) จัดประชุมสัมมนาที่จงั หวัดเชียงใหม่ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในพื ้นที่ 9 จังหวัด มีผ้ เู ข้ าร่วม
ประชุมทังสิ
้ ้น 80 ราย เพื่อร่วมกันพิจารณาวิสยั ทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา เมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2553
3.2) จัดประชุมสัมมนาที่กรุงเทพมหานครร่วมกับผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง ผู้แทนชุมชน รวมมี
ผู้เข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิ ้น 86 ราย เพื่อปรับปรุ งยุทธศาสตร์ และบูรณาการแผนงานร่ วมกับหน่วยงาน
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้ อง ดังรายละเอียดในข้ อ 5.4
สรุปผลการศึกษาและผลการสารวจข้ อมูล มีรายละเอียดดังนี ้
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5.1 ผลศึกษาจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูแทนชุมชน
การสัมภาษณ์ผ้ แู ทนชุมชนในพื ้นที่ 20 จังหวัด จานวน 365 ราย โดย กลุ่มเป้าหมายที่เป็ น
ตัวแทนชุมชนส่วนใหญ่ เป็ นผู้ใหญ่บ้ าน สมาชิก อบต.ผู้แทนกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
หัตถกรรม ผู้แทนกลุ่มเยาวชน กลุ่ม ผู้สูงอายุ เป็ นต้ น เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ เศรษฐกิจ และสังคม
ตลอดจนปั ญ หาความยากจน และปั ญ หาของชุ ม ชนบนพื น้ ที่ สูง ในปั จ จุ บัน ตลอดจนคาดการณ์
สถานภาพของชุม ชนในพื น้ ที่เ ป้าหมายในระยะ 10 ปี ข้ างหน้ า โดยมี ประเด็นเกี่ ยวกับ (1) สภาพ
เศรษฐกิ จ และสังคมของชุม ชน ประกอบด้ วยข้ อมูล อาชีพ หลักของครัวเรื อน รายได้ ของครัวเรื อน
แหล่งที่มาของรายได้ การออมของครัวเรื อน ค่าใช้ จ่ายเพื่อการบริ โภคอุปโภคในครัวเรื อน หนี ้สินของ
ครัวเรื อน แหล่งของการกู้ยืม การใช้ แรงงานในการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรหลักของชุมชน ตลาดของ
ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน ผลิตภัณฑ์/บริ การของชุมชนที่สาคัญ ตลาดของผลิตภัณฑ์ /บริ การของ
ชุม ชนที่ ส าคัญ ของชุม ชนการพึ่ ง พาตนเองของครั ว เรื อ นและของชุม ชน การรวมกลุ่ม ของชุม ชน
ภาวการณ์พึ่งพิง การเคลื่อนย้ ายแรงงาน กิจกรรมด้ านวัฒนธรรมและประเพณี เป็ นต้ น (2) ผลกระทบ
จากการพัฒนาพื ้นที่สงู ที่ผา่ นมา (3) สถานการณ์เกี่ยวกับปั ญหาเกี่ยวกับทรัพยากรดินและน ้าของชุมชน
บนพื ้นที่สูง ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (4) ปั ญหาภายในชุมชนที่ควรได้ รับแก้ ไขอย่างเร่ งด่วนในช่วง 10 ปี
ข้ างหน้ าและ (5) ความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื ้นที่สงู เกี่ยวกับการปรับกระบวนทัศน์ นโยบายที่เกี่ยวข้ อง
และเป้าหมายในการพัฒนาในช่วง 10 ปี ข้ างหน้ า รายละเอียดผลการศึกษาแต่ละประเด็นสรุปได้ ดงั นี ้
5.1.1 สภาพทั่วไปของพืน้ ที่ศึกษา
1) สภาพที่ตัง้ ของชุมชน : ผู้แทนชุมชน ส่วนใหญ่เป็ นคนท้ องถิ่น รองลงมาเป็ น ชน
เผ่ากะเหรี่ ยง ชนเผ่าม้ ง ชนเผ่าเย้ า (เมี่ยน) และชนเผ่าอื่นๆ เป็ นต้ น ที่ตงของชุ
ั้
มชนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับความสูง 500 เมตร ขึ ้นไป ร้ อยละ 52.88 โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มพื ้นที่ ได้ แก่ ระดับ 500 -1,000
เมตรและระดับสูงกว่า1,000 เมตร ขึ ้นไป ส่วนกลุม่ พื ้นที่ระดับต่ากว่า 500 เมตร ร้ อยละ 47.12
ชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง ส่วนใหญ่ อยู่ในพื น้ ที่ ลุ่ม นา้ ปิ ง รองลงมาเป็ นลุ่ม นา้ สาละวิน พื น้ ที่
ลุ่มน ้าน่าน ลุ่มน ้ายมและลุ่มน ้าโขง ลุ่มน ้าแม่กลอง เป็ นต้ น โดยพื ้นที่ตงชุ
ั ้ มชน ส่วนใหญ่อยู่ชนคุ
ั ้ ณภาพ
ลุ่มน ้าชัน้ 2 (ร้ อยละ 24.38) รองลงมาได้ แก่ ชันคุ
้ ณภาพลุ่มน ้าชัน้ 3 และชันคุ
้ ณภาพลุ่มน ้าชัน้ 4
ตามลาดับ
สาหรับที่ตงของชุ
ั้
มชนที่เป็ นตัวแทนจากพื ้นที่ตา่ งๆ ชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่นอกเขต/ห่างไกลจาก
โครงการพระราชดาริ (ร้ อยละ 59.18) รองลงมาชุมชนตังอยู
้ ่ในเขตโครงการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ
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ร้ อยละ 22.19 และตัง้ อยู่ในเขต/ใกล้ กับโครงการพระราชดาริ หรื อโครงการหลวง ร้ อยละ 18.63
ตามลาดับ สาหรับโครงการพระราชดาริ หรื อโครงการหลวง ได้ แก่ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง โครงการ
ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ โครงการบ้ านเล็กในป่ าใหญ่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระราชินี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริห้วยองค์คต ศูนย์พฒ
ั นาตามแนวพระราชดาริ บ้าน
ในสอย ศูนย์บริ การและพัฒนาพื ้นที่สงู ปางตอง ศูนย์บริ การและพัฒนาพื ้นที่สูงท่าโป่ งแดง ฟาร์ มสาธิต
ตัวอย่าง เป็ นต้ น ส่วนโครงการพัฒนาต่างๆ เช่น โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการ “รักษ์ น ้าเพื่อ
พระแม่ของแผ่นดิน” โครงการดอยสามหมื่น โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ฯ เป็ นต้ น
2) สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน : ส่วนใหญ่อาชีพหลักของครัวเรื อน เป็ น
อาชีพเกษตรกรรม โดยเป็ นการปลูกพืชเพื่อจาหน่ายและไว้ บริโภค รองลงมาเป็ นการรับจ้ างภายในชุมชน
และนอกชุม ชน แหล่ง ที่ ม าของรายได้ ส่วนใหญ่ ม าจากภาคการเกษตร ส่วนรายได้ จ ากนอกภาค
การเกษตร ได้ แก่ การรับจ้ าง ค้ าขาย เงินเดือน และขายของป่ า เป็ นต้ น สาหรับ รายได้ หลังหักค่าใช้ จ่าย
ต่อครัวเรื อนต่อปี ส่วนใหญ่มีรายได้ น้อยกว่า 25,000 บาท และมีแนวโน้ มของค่าใช้ จ่ายเพื่อการบริ โภค
เพิ่มขึน้ รวมทัง้ การจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก การใช้ แรงงานในการผลิต ส่วนใหญ่ใช้ แรงงานของ
ครัวเรื อนบางส่วน( ร้ อยละ 74.93) และมีการจ้ างงาน ร้ อยละ 40.07 ในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น
ข้ าวนา ข้ าวโพด อ้ อย เป็ นต้ น และยังมีบางชุมชนที่ยงั มีการแลกเปลี่ยนแรงงาน หรื อเอามื ้อ
3) การออมและภาวะหนีส้ ินในครั วเรื อน : ครัวเรื อนส่วนใหญ่ยงั ไม่มีการออมเงิน
ส่วนครัวเรื อนที่มีการออมส่วนใหญ่เก็บเป็ นเงินสด และมีรูปแบบออมที่ไม่ใช่ตวั เงิน เช่น ธนาคารข้ าว
การเลี ้ยงวัว ควาย ในบางพื ้นที่ ส่วนใหญ่วตั ถุประสงค์การออม เนื่องจากการเป็ นสมาชิกกลุ่มกลุ่มออม
ทรัพย์ กลุม่ ธกส. มีสว่ นน้ อยที่ออมเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของครัวเรื อน
ครัวเรื อนส่วนใหญ่มีภาระหนี ้สิน (ร้ อยละ 83.52) การมีหนี ้สินส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ เป็ นค่า ใช้ จ่า ยและลงทุน ด้ า นการเกษตร รองลงมาเพื่ อ ใช้ จ่า ยในการบริ โ ภคในครั ว เรื อ น เป็ น
ทุนการศึกษาของบุตร และ เป็ นสมาชิกกลุ่ม เป็ นต้ น สาหรับแหล่งเงินกู้ยืมที่สาคัญของครัวเรื อนได้ แก่
กองทุนหมูบ่ ้ าน ธกส. สหกรณ์และกลุม่ ออมทรัพย์ เป็ นต้ น
4) ผลผลิตด้ านการเกษตรและการตลาด : ผลผลิตทางการเกษตรหลักของชุมชน
ส่วนใหญ่ เ น้ นผลิ ตเพื่ อสร้ างรายได้ ส่วนใหญ่ เป็ นพื ช ไร่ (ร้ อยละ 49.59) ได้ แก่ ข้ าวโพด ถั่วเหลื อง
มันสาปะหลัง กระเที ย ม อ้ อย ถั่ว แดง งา และมันฝรั่ ง เป็ นต้ น รองลงมาเป็ นพื ช เพื่ อไว้ บริ โภค เช่น
ข้ าวนาดา ข้ าวไร่ และพืชผักต่างๆ
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นอกจากนี ้มีพืชบางชนิดที่ปลูกเพื่อจาหน่ายเป็ นรายได้ และบริ โภคในครัวเรื อน ประกอบด้ วยพืชผัก เช่น
กะหล่าปลี มะเขือ ถั่วฝั กยาว หน่อไม้ มะเขือเทศ พริ ก ผักกาดขาว ถั่วแขก ผักชี มะระหวาน เตา
คะน้ า แตงกวา เป็ นต้ น ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพความเหมาะสมของพื ้นที่ นอกจากนี ้มีการปลูก
กาแฟ และชา ตามลาดับ
การปลูกไม้ ผลและไม้ ยืนต้ น ส่วนใหญ่เป็ นยางพารา ปาล์มน ้ามัน ส้ มและมะนาว และ
ไม้ ผลเมืองหนาวอื่นๆ
ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน

ร้ อยละของปริ มาณการผลิต

ร้ อยละของมูลค่าการขาย

ข้ าว

23.01

5.21

พืชไร่

49.59

53.42

พืชผัก

5.75

9.86

ไม้ ผล/ไม้ ยืนต้ น

10.14

9.32

เลี ้ยงสัตว์

0.27

1.37

อื่นๆ

0.55

0.82

ที่มา : จากการสัมภาษณ์

ส าหรั บ ตลาดของผลผลิต ทางการเกษตรหลักของชุม ชน ส่วนใหญ่ เกษตรกรนาไป
จาหน่ายนอกท้ องถิ่น (ร้ อยละ 45.73) โดยขายส่งให้ พ่อค้ าคนกลาง รองลงมา จาหน่ายปลีกในท้ องถิ่น
และ จาหน่ายแบบมีพนั ธะสัญญา
5) ผลิต ภั ณฑ์ แ ละบริ ก ารที่ส าคั ญ ของชุ ม ชน: ส่ว นใหญ่ เ ป็ นผลิต ภัณฑ์ ด้ า น
หัตถกรรม (ร้ อยละ 64.38) เช่น ผ้ าทอชนเผ่า ผ้ าปั ก ผ้ าใยกัญชง ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ รองลงมา เป็ น
งานจักสาน เครื่ องเงินและตีเหล็ก ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้ านการเกษตร เช่น น ้าพริ ก ข้ าวเกรี ยบ กาแฟคัว่
ชา สมุนไพร แปรรูปผลไม้ เมืองหนาว หน่อไม้ ดอง มีร้อยละ 18.63 เป็ นต้ น ส่วนด้ านการท่องเที่ยวมีเพียง
(ร้ อยละ 12.05) สาหรับการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริ การที่สาคัญของชุมชนส่วนใหญ่ขายในท้ องถิ่น
(ร้ อยละ 55.80) และการจาหน่ายนอกท้ องถิ่น โดยขายให้ พอ่ ค้ าคนกลาง และออกร้ านจาหน่าย
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จานวนผู้ตอบ

ร้ อยละ

235

64.38

127

54.04

1.2 งานผ้ า เช่น ผ้ าทอชนเผ่า ผ้ าปั ก ผ้ าใยกัญชง ผลิตภัณฑ์แปร
รู ปต่างๆ
1.3 เครื่ องเงิน เช่น เครื่ องประดับต่างๆ

204

86.81

50

21.28

1.4 ตีเหล็ก เช่น มีด เครื่ องมือการเกษตรต่างๆ
2. ผลิตภัณฑ์ แปรรู ปด้ านการเกษตร เช่ น นา้ พริก ข้ าวเกรี ยบ
กาแฟคั่ว ชา สมุนไพร แปรรู ปผลไม้ เมืองหนาว หน่ อไม้ ดอง
เป็ นต้ น
3 . ธุรกิจด้ านการท่ องเที่ยว

65
68

27.66
18.63

44

12.05

ผลิตภัณฑ์ และบริการที่สาคัญของชุมชน
1. ผลิตภัณฑ์ ด้านหัตถกรรม
1.1 จักสาน เช่น เข่ง ตะกร้ า กระบุง ไม้ กวาด ฯลฯ

ที่มา : จากการสัมภาษณ์

6) สภาพสังคม : กลุ่มประชากรในแต่ละช่วงอายุ ส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มประชากรช่วง
อายุน้อยกว่า 15 ปี รองลงมาเป็ นกลุ่มวัยทางาน (อายุ 26 – 59 ปี ) รองลงมาเป็ นกลุ่มวัยเยาวชน (อายุ
16 – 25 ปี ) และกลุ่มสูงอายุ ช่วงอายุ 60 ปี ขึ ้นไป ตามลาดับ สาหรับการรวมกลุ่มภายในชุมชนส่วน
ใหญ่ เป็ นการรวมกลุม่ แม่บ้าน รองลงมาเป็ นกลุม่ ผู้สงู อายุ และกลุม่ เยาวชน ตามลาดับ
การรวมกลุ่ม

จานวนผู้ตอบ

ร้ อยละ

การรวมกลุม่ เกษตรกร

245

67.12

การรวมกลุม่ แม่บ้าน

328

89.86

การรวมกลุม่ เยาวชน

252

69.04

การรวมกลุม่ ผู้สงู อายุ

281

76.99

การรวมกลุม่ อาชีพ

191

52.33

การรวมกลุม่ กองทุน

248

67.95

กลุม่ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

143

39.18

ที่มา : จากการสัมภาษณ์
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สถานการณ์ เ คลื่ อนย้ ายแรงงานของชุม ชนเป้าหมาย ส่วนใหญ่ เป็ นการเคลื่ อนย้ าย
แรงงานชั่ว คราว โดยเป็ นการเคลื่ อนย้ ายแรงงานไปทางานนอกชุม ชนหลัง ฤดูกาลเก็ บเกี่ ย ว และ
เคลื่อนย้ ายไปเรี ยนหนังสือ สัดส่วนค่อนข้ างสูงร้ อยละ 93.48 ส่วนการเคลื่อนย้ ายแรงงานแบบถาวรยังมี
สัดส่วนน้ อย ร้ อยละ 5.38 โดยการเคลื่อนย้ ายแรงงานมีผลกระทบเชิงบวก เนื่องจากสามารถนารายได้ สู่
ชุมชนบนพื ้นที่สงู มีโอกาสด้ านการศึกษาและบริ การจากภาครัฐ อย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ ายแรงงานมี
ผลกระทบเชิงลบต่อด้ านสังคมและวัฒนธรรมตามมา เช่น การบริโภคนิยม ใช้ สินค้ าฟุ่ มเฟื อยเพิ่มขึ ้น การ
นาวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ าสูช่ มุ ชนทาให้ วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย เป็ นต้ น
สาหรับการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี ภายในชุมชนที่มี การถื อปฏิบัติ โดยส่วน
ใหญ่ เ ป็ นวัฒ นธรรมและขนบประเพณี โดยทั่วไปและเป็ นลักษณะของวัฒ นธรรมของแต่ละชนเผ่าที่
เกี่ยวกับด้ านการการเกษตร เช่น สืบชะตาข้ าว กินข้ าวใหม่ (ม้ ง) ข้ าวห่อกะเหรี่ ยง ด้ านประเพณี ท่ ี
สาคัญประจาปี เช่น ปี ใหม่ม้ง ผูกข้ อมือเรี ยกขวัญ โล้ ชิงช้ า สงกรานต์กะเหรี่ ยง ไหว้ เจดีย์ประจาปี งาน
วัฒนธรรมชนเผ่า(ชาวดอยสัมพันธ์) ด้ านอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ เช่น ไหว้ ผีต้นน ้า ผีฝาย เลี ้ยงผี
ห้ วยผีดอย เลี ้ยงผีสวน ผีไร่ บวชป่ า ศาลา (ขอโทษเจ้ าป่ าเวลาเผาไร่ ) เป็ นต้ น และด้ านหัตถกรรมและ
ภาษา เช่น การอนุรักษ์การทอผ้ า ภาษา ตัวเขียน (ตัวหนังสือ) การสอนบทสวด เป็ นต้ น
ความคิดเห็นของชุมชนต่อการพึง่ พาตนเองในระดับครัวเรื อนและชุมชน ส่วนใหญ่เห็น
ว่าเป็ นการพึ่งพาตนเองด้ านการทามาหากิน และการพึ่งพาญาติพี่น้องเมื่อประสบปั ญหาต่างๆ โดยการ
พึง่ พาชุมชนเมื่อประสบปั ญหา การซื ้อปั จจัยการผลิต การจาหน่ายผลผลิตต่างๆ การแก้ ไขปั ญหาการทา
มาหากินของหมูบ่ ้ าน และการแก้ ไขปั ญหาอื่นๆ ของหมูบ่ ้ าน โดยภาพรวมของการพึง่ พาตนเองของชุมชน
บนพื ้นที่สูงอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.14) โดยมีระดับของการพึ่งพาตนเองในเรื่ องการทามาหา
กินมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 2.36) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ความสามารถในการพึ่งพาญาติพี่น้องเมื่อ
ประสบปั ญหา (ค่าเฉลี่ย 2.25) อยู่ในระดับปานกลาง และระดับที่มีคะแนนเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ ชุมชน
สามารถแก้ ปัญหาการทามาหากินของหมูบ่ ้ านได้ (ค่าเฉลี่ย 1.87) อยูใ่ นระดับปานกลาง
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ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการคานวณ

7) ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อมของชุ ม ชน :
ส าหรั บ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของชุมชน (ป่ าไม้ น ้า และดิน) และกิจกรรมที่แสดงถึงจิตสาธารณะ
หรื อด้ านการรู้คณ
ุ ค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ชุมชนร่วมกันปลูกป่ า
เพิ่มในแต่ละปี การรวมกลุ่มในการจัดทาแนวกันไฟ การมีกฎระเบียบของชุมชนเกี่ยวกับป่ า การร่วมกับ
หน่วยงานในทาฝายแม้ ว มีประเพณีที่เกี่ยวข้ องในการดูแลป่ า เช่น การเลี ้ยงผี เป็ นต้ น สาหรับชุมชนมี
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรน ้า เช่น มีระบบเหมืองฝาย การดูแลพื ้นที่ป่า เช่น ป่ าชุมชน ป่ าใช้
สอย และการจัดทาระบบอนุรักษ์ดนิ และน ้า เป็ นต้ น
กิ จ กรรมการอนุรั ก ษ์ ดิ น และน า้ (ร้ อยละ 78.08) ได้ แ ก่ การท าร่ อ งระบายน า้
รองลงมาเป็ นการทาคันดินรอบแปลงปลูกและการปลูกหญ้ าแฝก/แถบหญ้ า/กระถิน และการปลูกพืชเป็ น
แถบและตามระดับ ตามลาดับ กิจกรรมการหมุนเวียนการใช้ ดิน และการปรับปรุ งบารุ งดิน ส่วนใหญ่มี
การปลูกพืชหมุนเวียน และการพักพื ้นที่ ส่วนกิจกรรมการปรับปรุ งบารุ งดิน มี การใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
(ร้ อยละ
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87.95) นอกจากนี ้พบว่ามี การใช้ สารเคมีกาจัดโรคพืช และสารเคมีกาจัดแมลงมีการใช้ มากกว่าร้ อยละ
45
ข้ อมูลการใช้ ป๋ ยของครั
ุ
วเรื อนในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา พบว่า การใช้ ป๋ ยคอกมี
ุ
การใช้ ในปริ มาณ
เท่าเดิม ร้ อยละ 62.91 การใช้ ป๋ ยหมั
ุ กมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 55.80 และการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
มีการใช้ ใน
ปริ มาณเท่าเดิม ร้ อยละ 34.89 ครัวเรื อน ส่วนใหญ่ใช้ ป๋ ยสู
ุ ตร 15-15-15 และ 13-13-21 กับพืชผัก และ
ไม้ ผล ปริมาณการใช้ ประมาณ 50-75 กิโลกรัมต่อไร่ และใช้ ป๋ ยสู
ุ ตร 15-15-15, 16-20-0 และ 46-0-0 ใช้
ในการปลูกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ และ ข้ าว มีอตั ราการใช้ ป๋ ยประมาณ
ุ
25 กิโลกรัมต่อไร่
5.1.2 ผลกระทบจากการพัฒนาพืน้ ที่สูงที่ผ่านมา
จากการสัมภาษณ์ผ้ แู ทนชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบน
พืน้ ที่สูงในระยะที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.63 มีการเปลี่ยนแปลงด้ านด้ านปั จจัย
โครงสร้ างพื ้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ รองลงมา ด้ านสังคม ร้ อยละ 98.36 ด้ านเศรษฐกิจ
ร้ อยละ 97.53 และด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ร้ อยละ 96.99 ตามลาดับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา

จานวนผู้ตอบ (ร้ อยละ)

ด้ านเศรษฐกิจ

356(97.53)

ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

354 (96.99)

ด้ านสังคม

359 (98.36)

ด้ านปั จจัยโครงสร้ างพื ้นฐาน

360(98.63)

ที่มา : จากการสัมภาษณ์

1) ด้ า นปั จ จัย โครงสร้ างพื น้ ฐาน ส่ ว นใหญ่ ร ะบุว่ า มี เ ส้ น ทางคมนาคม รองลงมา
สาธารณูปโภคต่างๆ เส้ นทางการขนส่งผลผลิตการเกษตร แหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค/บริ โภค ส่วนการ
พัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร มีสว่ นน้ อย ตามลาดับ
2) ด้ านสังคม ส่วนใหญ่เป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิต รองลงมา การพัฒนาศักยภาพ
ให้ แก่คนบนพื ้นที่สงู พัฒนาความเข้ มแข็งของชุมชน (ด้ านความมัน่ คงและปั ญหายาเสพติด ) การเข้ าถึง
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บริการจากภาครัฐ เช่น การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม และรักษาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ตามลาดับ
3) ด้ านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ เป็ นการสร้ างรายได้ จากภาคการเกษตร รองลงมา สร้ าง
ทางเลือกและโอกาสในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ชุมชน และชุมชนพึ่งพาตนเองได้ จากการปั จจัยการผลิต
ภายในชุมชน สร้ างการกระจายรายได้ ที่เท่าเทียมในชุมชน และสร้ างรายได้ ที่เ พียงพอจากนอกภาค
การเกษตร ตามลาดับ
4) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ส่วนใหญ่เป็ นการสร้ างจิตสานึกต่อคุณค่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม รองลงมา มีการอนุรักษ์ ทรัพยากรดินและน ้า ลดการบุกรุกทาลาย
ป่ า และฟื ้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนการใช้ ที่ดิน
เหมาะสม และลดการใช้ สารเคมี ตามลาดับ
5.1.3 สถานการณ์ เกี่ยวกับปั ญหาเกี่ยวกับทรั พยากรดินและนา้ ของชุมชนบนพืน้ ที่สูง
ในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา
จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูแ ทนชุม ชน ระบุว่ า ชุม ชนส่ว นร้ อยละ 64.66 ประสบปั ญ หา
เกี่ยวกับดินของพื ้นที่การเกษตร แบ่งเป็ นสภาพปั ญหาดังนี ้ ร้ อยละ 72.46 มีปัญหาผิวหน้ าของดินถูกชะ
ล้ างลงมากับน ้า รองลงมา ได้ แก่ ดินถูกชะเป็ นร่อง ร้ อยละ 66.95 และบางพื ้นที่เคยพบปั ญหาดินถล่ม
ทับพื ้นที่ทากิน ร้ อยละ 25.42
สถานการณ์ เกี่ยวกับปั ญหาเกี่ยวกับดินของชุมชน

จานวนผู้ตอบ

ร้ อยละ

ไม่มีปัญหา

129

35.34

มีปัญหา

236

64.66

1.ที่ดินถูกชะเป็ นร่ อง หรื อ ริ ว้

158

66.95

2.ดินถูกชะล้ างลงมากับน ้า

171

72.46

3. ดินถล่ม

60

25.42

บนพืน้ ที่สูง ในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา

ที่มา : จากการสัมภาษณ์

ชุมชนบนพืน้ ที่สูงในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมาขาดแคลนแหล่งน ้าเพื่อการเกษตรถึงร้ อยละ
64.11 โดยระบุว่าระดับความรุ นแรงของการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรในครัวเรื อน อยู่ในระดับปาน
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กลาง ร้ อยละ 43.59 ส่วนการขาดแคลนแหล่งน ้าเพื่ออุปโภคบริ โภคในครัวเรื อนมีร้อยละ 50.96 โดยระบุ
ว่าระดับความรุนแรงของการขาดแคลนน ้าเพื่ออุปโภคบริ โภคในครั วเรื อน อยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ
49.46 เช่นกัน
สถานการณ์ ขาดแคลนนา้ ของชุมชนบนพืน้ ที่สูง
ในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ระดับการขาดแคลนนา้ เพื่ออุปโภคบริโภคในครั วเรื อน

จานวน
ผู้ตอบ
186

ร้ อยละ

ระดับน้ อย

59

31.72

ระดับปานกลาง

92

49.46

ระดับมาก
ระดับการขาดแคลนนา้ เพื่อการเกษตรในครั วเรื อน

35
234

18.82
64.11

ระดับน้ อย

49

20.94

ระดับปานกลาง

102

43.59

ระดับมาก

83

35.47

50.96

ที่มา : จากการสัมภาษณ์

5.1.4 ปั ญหาภายในชุมชนที่ควรได้ รับแก้ ไขอย่ างเร่ งด่ วนในช่ วง 10 ปี ข้ างหน้ า
จากการสัมภาษณ์ผ้ แู ทนชุมชน ถึง ปั ญหาภายในชุมชนที่ควรได้ รับแก้ ไขอย่างเร่ งด่วน
ในช่วง 10 ปี ข้ างหน้ า มีสภาพปั ญหาสาคัญ คือ สภาพปั ญหาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
(ร้ อยละ 89.80) ปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ (ร้ อยละ 74.49) และปั ญหาสังคม (ร้ อยละ 71.94) มีรายละเอียด
ดังนี ้
1) สภาพปั ญหาด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ปั ญหาขาดแคลนน ้า
เพื่ อ การเกษตร รองลงมาได้ แ ก่ ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรดิน และน า้ ปั ญ หาการลดลงของ
ทรั พ ยากรป่ าไม้ เนื่ อ งจากการบุ ก รุ กป่ า ดิ น ถล่ ม อุ ท กภั ย /ไฟป่ า/ภั ย แล้ ง และปั ญหาด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ เช่น การบุกรุกพื ้นที่ทากินจากบุคคลภายนอก เป็ นต้ น
2) สภาพปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ ได้ แก่ ปั ญหาขาดความมัน่ คงด้ านการประกอบอาชีพ
และทางเลือกในการประกอบอาชีพและปั ญหาด้ านพื น้ ที่ทากิน รองลงมาคือ ปั ญหาด้ านการตลาด
ปั ญหาด้ านความยากจน และขาดแคลนเงินทุน เป็ นต้ น
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(3) สภาพปั ญหาสังคม ได้ แก่ ปั ญหาด้ านยาเสพติด มีมากที่สดุ รองลงมาด้ านสุขภาพ
อนามัย ด้ านการศึกษา ปั ญหาการว่างงาน ปั ญหาภาวะพึ่งพิงสูง ปั ญหาด้ านสังคมอื่นๆ เช่น การอพยพ
แรงงาน อาชญากรรม การรับรู้ขา่ วสารและการสื่อสาร ปั ญหาด้ านการบังคับใช้ กฎหมาย
ปั ญหาภายในชุมชนที่ควรได้ รับแก้ ไขอย่ างเร่ งด่ วน

จานวนผู้แทนชุมชน

ร้ อยละ

ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ขาดแคลนแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร

80

27.49

การเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน ้า

12

4.12

การลดลงของทรัพยากรป่ าไม้ เนื่องจากการบุกรุ กพื ้นที่ป่า

8

2.75

ปั ญหาอื่นๆ (น ้าท่วม น ้าป่ าไหลหลาก ไฟป่ า)

4

1.37

ขาดความมัน่ คงด้ านการประกอบอาชีพและทางเลือกในการประกอบอาชีพ

25

8.59

ปั ญหาด้ านพื ้นที่ทากิน (ที่ดนิ ทากินไม่เพียงพอและขาดเอกสารสิทธิ์)

25

8.59

ขาดรายได้ มีภาระหนี ้สิน และฐานะยากจน

18

6.19

ปั ญหาด้ านการตลาด (ขาดตลาดรองรับผลผลิต /ราคาผลผลิตไม่แน่นอน/
ราคาผลผลิตตกต่า
ขาดแคลนเงินทุน

19

6.53

9

3.09

ปั ญหาด้ านการเกษตร (ผลผลิตต่า)

5

1.72

ปั ญหายาเสพติด

10

3.44

ปั ญหาด้ านสังคม (ขาดการรวมกลุ่ม ขาดการสืบสานวัฒนธรรม ฯลฯ)

8

2.75

ขาดความรู้

3

1.03

ปั ญหาด้ านสุขอนามัย

3

1.03

การคมนาคมไม่สะดวก

40

13.75

ปั ญหาด้ านสาธารณูปโภคไม่ทวั่ ถึง

12

4.12

รวม

291

100.00

ด้ านเศรษฐกิจและการตลาด

ด้ านสังคม

ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน

ที่มา :จาการสัมภาษณ์
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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5.1.5 ความคิดเห็นต่ อการพัฒนาพืน้ ที่สูงและเป้าหมายในการพัฒนาในช่ วง 10 ปี
ข้ างหน้ า
การพัฒนาพื ้นที่สูงมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศมากที่สุด ได้ แก่ พืน้ ที่สูงเป็ น
แหล่งต้ นน ้าลาธาร รองลงมา เป็ นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เป็ นแหล่งอาหาร แหล่งไม้ ใช้
สอย และแหล่ ง ประกอบพิ ธี ก รรมของชุ ม ชน ส่ ว นด้ านความส าคัญ ของการเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้
กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่ เห็นว่า พื ้นที่สงู เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ด้านวัฒนธรรมชนเผ่า การปลูกพืชที่มีทกั ษะและ
ความชานาญในแต่ละพื ้นที่ เช่น การปลูกถัว่ แดง กะหล่า งานหัตถกรรม การทาฝายชะลอความชุ่มชื ้น (ฝาย
แม้ ว) เป็ นต้ น
สาหรับเป้าหมายการพัฒนาในช่วง 10 ปี ข้ างหน้ า ส่วนใหญ่ได้ มีข้อเสนอเกี่ยวกับ การ
พัฒนาด้ านปั จจัยโครงสร้ างพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆเช่น ถนน ไฟฟ้า แหล่งนา้ ฯลฯ
โดยเฉพาะมีการระบุถึงการจัดหาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร อุปโภคและบริ โภคให้ เพียงพอ (ร้ อยละ 32.60)
รองลงมา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทังด้
้ านรายได้ เพิ่มขึ ้น มีการศึกษาทัว่ ถึง การเข้ าถึง
บริการจากภาครัฐ (ร้ อยละ 22.19) การส่งเสริ มด้ านอาชีพภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตร เพื่อสร้ าง
ทางเลื อ กในการประกอบอาชี พ ลดปั ญ หาการว่ า งงาน (ร้ อยละ 15.89) การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ ชมุ ชนมีจิตสานึกและเอาใจใส่ตอ่ สิ่งแวดล้ อม และลดการใช้ สารเคมี (ร้ อยละ
14.25) เป็ นต้ น
นอกจากนี ย้ ัง มี ประเด็นเกี่ ยวกับด้ านการจัดหาที่ ดินท ากิ น ก าหนดที่ ดินทากิ นให้ มี
ขอบเขตที่ชดั เจน เพื่อจะได้ ลดการทาไร่ หมุนเวียน ตลอดจนกรรมสิทธิ์ ที่ดิน การเผาที่หรื อเผาป่ าเพื่อ
ขยายพื ้นที่ทากิน ด้ านการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้ ทวั่ ถึง รวมถึงทักษะชีวิตในการเข้ าไปอยู่อาศัยใน
สังคมเมือง การพัฒนาด้ านถนนหนทางเพื่อความสะดวกในการจาหน่ายผลผลิต เป็ นต้ น และให้
หน่วยงานมีความต่อเนื่องในการดาเนินงาน

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ความเห็นของผู้แทนชุมชนต่ อการพัฒนาพืน้ ที่สูงในช่ วง 10 ปี ข้ างหน้ า

ร้ อยละ

การพัฒนาด้ านปั จจัยโครงสร้ างพื ้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ถนน ไฟฟ้ า แหล่งน ้า
ฯลฯ โดยเฉพาะมีการระบุถึงการจัดหาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร อุปโภคและบริ โภคให้ เพียงพอ

32.60

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทังด้
้ านรายได้ เพิ่มขึ ้น มีการศึกษาทัว่ ถึง การเข้ าถึงบริ การ
จากภาครัฐ
การส่งเสริ มด้ านอาชีพภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตร เพื่อสร้ างทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ลดปั ญหาการว่างงาน ลดการเคลื่อนย้ ายแรงงานออกจากชุมชน และมีข้อเสนอแนะให้ การพัฒนา
อาชีพควรควบคูไ่ ปกับการพัฒนาแหล่งน ้า
การอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ ชมุ ชนมีจิตสานึกและเอาใจใส่ตอ่ สิง่ แวดล้ อม และลด
การใช้ สารเคมี
การส่งเสริ มการผลิตและการตลาดให้ ครบวงจร ทังด้
้ านเกษตรอินทรี ย์ การปลูกไม้ ผล จัดหาตลาด
รองรับ และการประกันราคาผลผลิต
การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ทังด้
้ านส่งเสริ มการศึกษา การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ให้ กบั ผู้นา และเยาวชน
การพัฒนาชุมชนตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็ นได้ รับการพัฒนาอาชีพ คุณภาพ
ชีวิต และมีการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติละสิง่ แวดล้ อม เพื่อชุมชนสามารถพึง่ พาตนเองได้ ไม่
มีภาระหนี ้สิน อาศัยอยูร่ ่วมกับป่ าได้
การจัดหาด้ านพื ้นที่ทากินให้ เพียงพอ การกาหนดขอบเขตพื ้นที่ให้ ชดั เจน มีพื ้นที่อยู่อาศัยแบบถาวร
ตลอดจนมีกรรมสิทธิ์ในพื ้นที่ทากิน
ชุมชนได้ รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ ชุมชนความรู้ เท่าทันกับการพัฒนา
ภายนอกและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างต่อเนื่อง
การฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมชนเผ่า และภูมิปัญญาท้ องถิ่น

22.19

การสนับสนุนจากหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ทังปั
้ จจัยการผลิต แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เป็ นต้ น

5.48

การพัฒนาให้ ชุมชนมีความเข้ มแข็งมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความสามัคคี มีความเอื ้อเผื่อแบ่งปั น
รวมทังมี
้ การรวมกลุม่ ภายในชุมชน
การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจควบคูไ่ ปกับการรักษาระบบนิเวศน์ และวัฒนธรรมชนเผ่า

4.93

15.89

14.25
12.33
8.22
6.03

6.30
6.03
6.03

4.11

ที่มา : จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ : ตอบมากกว่า 1 ข้ อ
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5.1.6 ข้ อคิดเห็นต่ อการจัดทายุทธศาสตร์ ครัง้ นี ้
จากการสัมภาษณ์ผ้ แู ทนชุมชน 365 ราย ด้ านการพัฒนาพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่เห็นว่า การ
พัฒนาพื ้นที่สงู ควรสร้ างทางเลือกให้ เยาวชนมีโอกาสในการศึกษา และมีงานทา (ค่าเฉลี่ย 2.81) อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ การพัฒนาพื ้นที่สงู ควรให้ คนอาศัยร่วมกับป่ าไม้ ได้ อย่างยัง่ ยืน บนพื ้นฐานการใช้
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (ค่า เฉลี่ ย 2.80 ) อยู่ใ นระดับ มาก และมี ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมบนพืน้ ที่สูงอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน (ค่าเฉลี่ย 2.77) อยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ และระดับความคิดเห็นที่มีคะแนนเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ การพัฒนาบนพื ้นที่สงู ควรดาเนินการ
โดยหน่วยงานภายนอกชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 1.95) อยูใ่ นระดับปานกลาง

ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการคานวณ

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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5.2 ผลศึกษาจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูแทนหน่ วยงาน
การสัมภาษณ์ ผ้ ูแทนหน่วยงานทัง้ ในทัง้ ในระดับส่วนกลางและในระดับ พืน้ ที่ 20 จังหวัด
จ านวน 250 ราย เพื่ อ วิเ คราะห์ การดาเนินงานของหน่วยงานบนพื น้ ที่ สูง ผลการดาเนิน งานและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบริ บทโลกที่จะส่งผลกระทบต่อพื ้นที่สงู ผลกระทบต่อชุมชนบนพื ้นที่สูง
และผลกระทบโดยมีประเด็นเกี่ยวกับ (1)การดาเนินงานของหน่วยงานบนพื ้นที่สงู และ(2) ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงบริ บทโลก ภูมิภาค ทิศทางของประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อพื ้นที่สงู รายละเอียด
ผลการศึกษาแต่ละประเด็นสรุปได้ ดงั นี ้
5.2.1 การดาเนินงานของหน่ วยงานบนพืน้ ที่สูง
หน่วยงานพัฒนาที่ดาเนินการบนพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่สงั กัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองลงมา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็ นต้ น รายละเอียดหน่วยงานดัง
ตาราง
กระทรวง/องค์กร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม

รายละเอียดหน่วยงาน

กรมวิชาการเกษตร (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจยั ข้ าว ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตร
ศูนย์วิจยั พืชสวนฯ) สานักงานเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริ มการเกษตร (เกษตรจังหวัด
ศูนย์ ส่งเสริ ม เกษตรที่สูง เกษตรอ าเภอ ) กรมชลประทาน ปฏิ รู ป ที่ดิน กรมปศุสัต ว์
(ปศุสตั ว์จงั หวัด ปศุสตั ว์อาเภอ สถานีพฒ
ั นาอาชีพอาหารสัตว์) กรมประมง (ประมง
จังหวัด สถานีประมงน ้าจืด) กองสงเคราะห์การปลูกยาง กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริ ม
สหกรณ์ สถาบันวิจยั หม่อนไหม ฯ สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
ตารวจตระเวนชายแดน กองพลพัฒนาที่ 3 หน่วยงานเฉพาะกิจทหารราบที่ 4 และ 7

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

กรมทรั พยากรนา้ กรมทรัพยากรน ้าบาดาล สานักงานป้องกันไฟป่ า ศูนย์กระสานงาน
ป่ าไม้ ศูนย์/หน่วยจัดการต้ นน ้า สานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ สานักจัดการทรั พยากร
ป่ าไม้ ที่ 2 อุทยานแห่งชาติฯ สานักบริ หารพื ้นที่อนุรักษ์ที่ (12 13 14 และ16)
กอ.รมน กรมพัฒนาชุมชน สานักงานจังหวัด สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศตศจ. อบต. อาเภอ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรม

วัฒนธรรมจังหวัด

กระทรวงพลังงาน

สานักงานพลังงานจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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กระทรวง/องค์กร
กระทรวงพัฒนาสังคม ฯ

ศูนย์พฒ
ั นาสังคม ฯ สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงฯ

กระทรวงยุติธรรม

สานักงาน ปปส.ภาค 5 และ ภาค 6 สถาบันสารวจพืชเสพติด

กระทรวงศึกษาธิการ

กศน. สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

กระทรวงสาธารณสุข

สาธารณสุขจังหวัด ศูนย์พฒ
ั นาอนามัยพื ้นที่สงู

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

มูลนิธิโครงการหลวง โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืช ศูนย์พฒ
ั นาและศึกษาห้ วยฮ่องไคร้
ฯลฯ
UNDP Thailand

องค์การพัฒนาเอกชน

รายละเอียดหน่วยงาน

ที่มา : จากการสัมภาษณ์

1) บทบาทพัฒนาจากหน่ วยงานของหน่ วยงานในการพัฒนาพืน้ ที่สูง
จากการสัมภาษณ์ผ้ แู ทนหน่วยงาน ส่วนใหญ่มีบทบาทด้ านการฟื น้ ฟูและอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ร้ อยละ 63.64 รองลงมาด้ านการพัฒนาและส่งเสริ มอาชีพ ทังใน
้
ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรร้ อยละ 59.50 ด้ านสังคมและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
ร้ อยละ 50.41 ด้ านความมัน่ คง ร้ อยละ 26.45 และด้ านวิจยั ร้ อยละ 24.79
บทบาทของหน่ วยงาน
1. ด้ านการพัฒนาและส่ งเสริมอาชีพ

จานวนผู้ตอบ

ร้ อยละ

72

59.50

1.1 ภาคการเกษตร

61

50.41

1.2 นอกภาคการเกษตร

30

24.79

2. ด้ านสังคมและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน

61

50.41

2.1 การศึกษา

26

21.49

2.2 ด้ านศิลปวัฒนธรรม

17

14.05

2.3 การรวมกลุม่

44

36.36

2.4 ด้ านสุขอนามัย

20

16.53

2.5 ด้ านอื่นๆ

10

8.26

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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บทที่ 5
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บทบาทของหน่ วยงาน
3.ด้ านการฟื ้ นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติฯ

จานวนผู้ตอบ

ร้ อยละ

77

63.64

3.1 ทรัพยากรป่ าไม้

38

31.40

3.2 ทรัพยากรดิน

37

30.58

3.3 ทรัพยากรน ้า

46

38.02

3.4 ทรัพยากรอื่นๆ

19

15.70

4.ด้ านความมั่นคง

32

26.45

5.ด้ านงานวิจัย

30

24.79

5.1 การส่งเสริ มอาชีพ

14

11.57

5.2 การเสริ มสร้ างและสนับสนุนความเข้ มแข็งของชุมชน

11

9.09

5.3 ด้ านการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

12

9.92

5.4 ด้ านวิจยั อื่นๆ

7

5.79

25

20.66

6. ด้ านอื่นๆ
ที่มา : จากการสัมภาษณ์ หมายเหตุ ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ

ส าหรั บ บทบาทด้ า นการพัฒ นาและส่ ง เสริ ม อาชี พ บนพื น้ ที่ สู ง แบ่ ง เป็ นการ
ดาเนินงานของหน่วยงานได้ สองส่วนได้ แก่ ภาคการเกษตร ร้ อยละ 50.41 และนอกภาคการเกษตร ร้ อย
ละ 24.79 มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี ้

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ด้ านการการพัฒนา
และส่ งเสริมอาชีพ
1.ภาคการเกษตร

2. นอกภาคการเกษตร

รายละเอียดกิจกรรมที่ดาเนินการ

1) ส่งเสริ มการปลูกพืชที่เหมาะสมเช่น ทานา ทาสวน และทาไร่ รวมทัง้
ส่งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น พืชผัก ไม้ ผล ไม้ ยืนต้ น ยางพารา กาแฟ
2) การปลูก พื ช ในระบบอนุรัก ษ์ ดินและนา้ เช่น การทาขัน้ บัน ไดดิ น
ส่งเสริ มการใช้ สารอินทรี ย์ทดแทนสารเคมี ส่งเสริ มแบบวนเกษตร
3) ส่งเสริ มการปลูกพืชให้ เพียงพอต่อการบริ โภคตามปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น ข้ าว พืชผัก และ พืชไร่
4) ส่งเสริ มการเลี ้ยงสัตว์เพื่อบริ โภค เช่น สุกรและสัตว์ปีก โค หมูหลุม
และด้ านประมง ส่งเสริ มการเลี ้ยงปลาในบ่อดิน
5) การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ด้ า นการเกษตร เช่ น ส่ ง เสริ ม กลุ่ม อาชี พ
เศรษฐกิจพอเพียง (เพาะเห็ดปุ๋ ยหมัก ) รวมทังจั
้ ดทาศูนย์เรี ยนรู้ และศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ เกษตรกร
6) การจัดหาแหล่งน ้า ทาให้ เกษตรกรมีน ้าในการประกอบอาชีพการเกษตร
7) การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ ผลิต เช่น การแปรรู ปผลผลิต การเลี ้ยงหม่อนไหม
8) การสนับสนุนปั จจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าว อาหารสัตว์ และ
เมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ
9) การปฏิรูปที่ดิน ได้ แก่ งานของ สปก.
10) ประสานงานการปฏิ บัติ งานระหว่า งหน่ ว ยงานด้ านการเกษตรกับ
หน่วยงานอื่น
1) ส่งเสริ มการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สตรี แม่บ้าน และการแปรรู ป
อาหาร และกลุม่ หัตถกรรม เช่น กลุม่ ผ้ าฝ้ายทอมือและกลุม่ เครื่ องเงิน
2) การให้ ความรู้ ด้ านงานหัตถกรรมพื ้นบ้ าน เช่น การตีมีด ทาไม้ กวาด
การทอผ้ าพืน้ เมือง และเครื่ องเงิน รวมทังความรู
้
้ เรื่ องการแปรรู ปผลผลิต
ต่างๆ เช่น เห็ดกระป๋ อง การเผาถ่าน
3) ส่งเสริ มด้ านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
4) ส่งเสริ มด้ านการตลาด โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ สินค้ า OTOP และ
ออกร้ านจาหน่ายสินค้ า

ที่มา : จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ : ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

5-18

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 5

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทบาทด้ านสังคมและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน ส่วนใหญ่เกี่ยวกับด้ านการ
รวมกลุ่ม ร้ อยละ36.36 ด้ า นการศึก ษา ร้ อยละ 21.49 ด้ า นสุข อนามัย ร้ อยละ 16.53 และด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ร้ อยละ14.05 ตามลาดับ มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี ้
ด้ านสังคมและเสริมสร้ าง
ความเข้ มแข็งของชุมชน
1.การศึกษา

2. ด้ านศิลปวัฒนธรรม

3.ด้ านกิจกรรมกลุม่

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

รายละเอียดกิจกรรมที่ดาเนินการ

1) การจัดการด้ านการศึกษาและเตรี ย มความพร้ อมในการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน
2) ส่งเสริ มด้ านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การใช้ ภาษา
ท้ องถิ่น รวมทังการเป็
้
นศูนย์เรี ยนรู้
3) ถ่ายทอดความรู้ และจัดทาแปลงสาธิ ตในโรงเรี ยน การเผยแพร่
ความรู้ ในการปลูกพื ช ความรู้ เกี่ ยวกับ การอนุรักษ์ ดินและน า้ การ
ปรับปรุ งบารุ งดิน และกระบวนการเรี ยนรู้ เรื่ องแผนชุมชน เป็ นต้ น
4) การสร้ างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
5) ให้ ทนุ การศึกษาและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
1) ส่งเสริ มการฟื ้นฟูและอนุรักษ์ วิถีชนเผ่า สืบสานวัฒนธรรม และ
ประเพณีชนเผ่า
2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมและร่ วมกิจกรรมการอนุ รักษ์ วฒ
ั นธรรม
และประเพณีชนเผ่าในโอกาสต่างๆ การแสดงพื ้นบ้ าน
3) การรวมกลุม่ เพื่ออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมพื ้นบ้ าน
1) การส่งเสริ ม กลุ่มอาชี พ เช่ น กลุ่มแม่บ้ าน กลุ่มวิ ส าหกิ จ ชุมชน
กลุม่ ท่องเที่ยว ฯลฯ
2) กลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มจัดทาแปลงต้ นแบบการผลิตพื ช กลุ่ม
ผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์ กลุ่มด้ านการเลี ้ยงสัตว์ กลุ่มยางพาราเกษตร
อินทรี ย์ ฯลฯ
3) การส่งเสริ มกิจกรรมการปรั บปรุ งดิน เช่น หมอดิน การจัดทาปุ๋ ย
อินทรี ย์ ฯลฯ
4) สนับสนุนกลุ่มด้ านสังคมในหมู่บ้าน เช่น ผู้พิการ ผู้สงู อายุ สตรี
กลุม่ เยาวชน เช่น ยุวเกษตรกร จัดตังกลุ
้ ม่ ผู้ไม่ร้ ู หนังสือ
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ด้ านสังคมและเสริมสร้ าง
ความเข้ มแข็งของชุมชน
3.ด้ านกิจกรรมกลุม่ (ต่อ)

4. ด้ านสุขอนามัย

5. ด้ านสังคมอื่นๆ

รายละเอียดกิจกรรมที่ดาเนินการ

5) สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อดูแลและอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ
เช่น กลุ่มพัฒนาป่ าชุมชนของหมู่บ้าน องค์กรเครื อข่ายการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และกลุม่ ผู้ใช้ น ้า
6) สนับสนุนการสะสมทุนภายในชุมชน โดยจัดตังกลุ
้ ่มออมทรั พย์
กลุม่ สหกรณ์
7) สนับสนุนกลุ่มแกนนาพลังแผ่นดินรู ปแบบต่างๆ เช่นกลุ่ม 5 รั ว้
(รัว้ ชุมชน รัว้ ครอบครัว รัว้ สังคม รัว้ โรงเรี ยน และรัว้ ชายแดน)
1) การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก โดยให้ คาแนะนาด้ านโภชนาการ
และบริ การในด้ านอนามัย เฝ้าระวังโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก
2) ส่งเสริ มด้ านสุขภาพ รั กษาฟื ้นฟูสุขภาพและอนามัยของชุมชน
บริ การด้ านสาธารณสุข รวมทังส่
้ งเสริ มควบคุมและป้องกันโรค
3) ให้ ความรู้ เกี่ ยวการดูแลสุข ภาพ รณรงค์ ด้านโภชนาการและ
ให้ คาแนะนาในการดูแลรักษาความสะอาดในที่อยู่อาศัย การคัดแยก
ขยะ และแปลงขยะเป็ นปุ๋ ยอินทรี ย์
4) พัฒนาศักยภาพ อสม. จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่ อสม. และ
พัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน ตลอดจนสนับสนุนชุมชนในหมู่บ้าน
เช่น ชมรมผู้สงู อายุ
5) การสนับสนุนด้ านใช้ สมุนไพร และหมอพื ้นบ้ าน
6) การจัดกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และจัดหาแหล่งน ้าเพื่อ
การอุปโภคที่สะอาด
1) สนับ สนุ น การจัด ท าแผนชุ ม ชนและการขับ เคลื่ อ นแผนชุ ม ชน
ภายใต้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) การรวมกลุ่มของชาวบ้ าน การทางานแบบภาคีเครื อข่าย ร่ วมกับ
อบต.จัดกีฬาในชุมชนเพื่อห่างไกลยาเสพติด
3) การเสริ มสร้ างพลังงานทดแทน

ที่มา : จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ : ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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บทที่ 5

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทบาทด้ านการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมบนพื ้นที่สูงของ
หน่วยงาน ส่วนใหญ่เกี่ยวกับด้ านทรัพยากรน ้า ร้ อยละ 38.02 ด้ านทรัพยากรป่ าไม้ ร้ อยละ 31.40 และ
ด้ านทรัพยากรดิน ร้ อยละ 30.58 ตามลาดับ มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี ้
ด้ านการฟื ้ นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1.ด้ านทรัพยากรน ้า
1)

2. ด้ านทรัพยากรป่ าไม้

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

รายละเอียดกิจกรรมที่ดาเนินการ

จัดหาแหล่งน ้าเพื่ออุปโภคบริ โภค และแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร
เช่น ระบบประปา ขุดเจาะบ่อบาดาล วางระบบกระจายน ้า อ่างเก็บ
น ้า และ ฝายเก็บน ้าขนาดเล็ก ฝายกึง่ ถาวร ให้ มีประสิทธิภาพ รวมถึง
จัดทาฟื น้ ฟูแหล่งน ้าเดิมและจัดระบบปรับปรุ งคุณภาพน ้า
2) การอนุรักษ์ ต้นน ้า จัดทาฝายชะลอน ้า (ฝายแม้ ว) จัดทาระบบ
อนุรักษ์ ดินและน ้า(ป้องกันการสูญเสียน ้าอย่างรวดเร็ ว ) ส่งเสริ มปลูก
หญ้ าแฝก และทาขันบั
้ นไดดิน
3) ส่งเสริ มและแนะนาให้ ความรู้ และกระตุ้นจิตสานึกในการดูแล
ในคุณค่าของนา้ หวงแหนป่ าต้ นนา้ และให้ ความรู้ การจัดการนา้ แก่
กลุม่ ผู้ใช้ น ้าเพื่อการเกษตร
1) การปลูกป่ า ป่ าทดแทน (การปลูกป่ าทดแทนในพื ้นที่ปาเสื่อม
โทรม) ป่ าชุมชนและดูแลรักษาป่ า และส่งเสริ มส่งเสริ มการปลูกไม้
ยืนต้ น ไม้ ผล เช่น ยางพารา รวมทังการอนุ
้
รักษ์ พนั ธุ์พืช ท้ องถิ่น เช่น
พืชอาหาร ไผ่ตง หวาย
2) จัดกิ จกรรมการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ เช่น จัดทาระบบ
อนุรักษ์ ดินและน ้า ปลูกหญ้ าแฝก การบวชป่ า เลี ้ยงผีบ้าน สร้ าง
ฝายชะลอน ้า การจัดค่ายเยาวชน
3) ส่งเสริ มและแนะนาให้ ความรู้ และกระตุ้นจิตสานึกในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
4) สนับสนุนงบประมาณด้ านการตรวจป่ า การป้องกัน ไฟป่ า
รณรงค์ให้ เกษตรกรจัดทาแนวกันไฟรอบป่ าชุมชนในฤดูแล้ ง และ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ป้องกันการตัดไม้ ทาลายป่ า

5-21

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 5

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ด้ านการฟื ้ นฟูและอนุรักษ์
รายละเอียดกิจกรรมที่ดาเนินการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
3. ด้ านทรัพยากรดิน
1) จัดระบบอนุรักษ์ ดินและน ้า เช่น ส่งเสริ มการปลูกหญ้ าแฝก ทา

4. ด้ านทรัพยากรอื่นๆ

แนวขัน้ บันไดดินร่ วมกับพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันกันชะล้ างพังทลาย
ของดิน
2) ส่งเสริ มการลดการใช้ สารเคมี โดยการทาปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ย์
และการใช้ ปยพื
ุ๋ ชสด
3) ให้ ความรู้ ด้านการวางแผนการใช้ ที่ดินที่เหมาะสม
4) การให้ ความรู้ เกี่ ยวกับปรั บปรุ งบารุ งดินและพัฒ นาทรั พยากร
ที่ดิน อบรมหมอดินอาสา และส่งเสริ มและแนะนาให้ ความรู้ และ
กระตุ้นจิตสานึกในการดูแลที่ดิน
5) ด้ านอื่นๆ เช่น ให้ บริ การตรวจวิเคราะห์ดินเบือ้ งต้ นแก่เกษตรกร
การทางานด้ านด้ านธรณีวิทยาและเหมืองแร่
1) การอนุรักษ์ ด้านพรรณพืช ได้ แก่ พืชพื ้นเมือง และผักพื ้นบ้ าน
2) ดูแลและป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้ อม เช่น หมอก ควัน
3) ส่งเสริ มด้ านธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร
4) การทานาขันบั
้ นได เพื่อลดพื ้นที่การปลูกข้ าวไร่

ที่มา : จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ

บทบาทด้ านความมัน่ คง ส่วนใหญ่เกี่ยวกับด้ านการป้องกันตามแนวชายแดน และการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี ้
ด้ านความมั่นคง
รายละเอียดกิจกรรมที่ดาเนินการ
1.การป้องกันตามแนวชายแดน และการ 1) การป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในระดับชุมชน การควบคุม
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด
ปลูกพืชยาเสพติด และป้องกันตามแนวชายแดน ควบคู่กบั การพัฒนา

ปราบปรามยาเสพติด
2) จัดอบรม ด้ านความมัน่ คง การป้องกันตนเอง เช่น ชรป.อปพร
และให้ งบประมาณสนับสนุน 5 รัว้

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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บทที่ 5

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ด้ านความมั่นคง
รายละเอียดกิจกรรมที่ดาเนินการ
1.การป้องกันตามแนวชายแดน และการ 3) ปลูกฝั งอุดมการณ์ รั กชาติ รั กภาษา การสานึกความเป็ นไทย
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด (ต่อ) ให้ แก่ชาวบ้ าน

4) เน้ นให้ ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ยากจนและมีปัญหาด้ าน
สังคม 6 กลุม่ คนชรา พิการ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้ป่วยเอดส์
5) การลงรายการสัญชาติไทย การลงทะเบี ยนคนต่างด้ าว และ
ควบคุมแรงงานต่างด้ าว และสารวจข้ อมูลประชากรชาวเขา
6) ให้ ข่าวสารข้ อมูลและดูแลเรื่ องยาเสพติด ให้ ความร่ วมมือในด้ าน
การรายงานสถานการณ์ตา่ งๆ ในเขตพื ้นที่รับผิดชอบ
7) หน่วยงานด้ านความมัน่ คงร่ วมกับหน่วยงานต่างๆในการส่งเสริ ม
อาชีพเกษตรในพื ้นที่ รวมกลุ่มด้ านการเกษตร ปลูกชา ไม้ ผล เพื่อลด
การบุกรุ กพื ้นที่ป่า
8) การทางานร่ วมกันของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น โครงการบ้ าน
เล็กในป่ าใหญ่ สถานีเกษตรที่สงู โครงการลุม่ น ้าอาว
ที่มา : จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ : ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ

บทบาทด้ านงานวิจยั ของหน่วยงานบนพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่เกี่ยวกับด้ านการส่งเสริ มอาชีพ
ร้ อยละ 11.57 การฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ร้ อยละ 9.92 และการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ของชุมชน ร้ อยละ 9.09 มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี ้
ด้ านงานวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมที่ดาเนินการ

ด้ านการส่งเสริ มอาชีพภาคการเกษตร
และนอกภาคการเกษตร การฟื น้ ฟูและ
อนุ รั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ การ
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน

1) วิจัยและพัฒนาการเพิ่ มผลผลิตของการปลูกพืชชนิดต่างๆ เช่น
การวิจยั ด้ านการปลูกข้ าว การปลูกกาแฟ ชา ปลูกพืชผัก ไม้ ผล ไม้ ยืน
ต้ น และการวิจยั ด้ านสัตว์ปีกและสุกร ศักยภาพการเลี ้ยงปศุสตั ว์
2) การวิจัยและจัดทาแปลงสาธิ ตทดสอบ ทดลองการปลูกพืชบน
พื ้นที่สงู ในระบบอนุรักษ์ ดินและน ้าโดยการส่งเสริ มการปลูกแถบหญ้ า
สลับปลูกพืชชนิดต่างๆ และการใช้ ปยชี
ุ๋ วภาพ
3) วิจยั ด้ านอนุรักษ์ พนั ธุ์กรรมพืช แหล่งอนุรักษ์ พนั ธุ์ปลา

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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บทที่ 5

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ด้ านงานวิจัย

รายละเอียดกิจกรรมที่ดาเนินการ

ด้ านการส่งเสริ มอาชีพภาคการเกษตร
และนอกภาคการเกษตร การฟื น้ ฟูและ
อนุ รั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ การ
เสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
(ต่อ)

4) วิจัยเกี่ยวกับระบบการลดการชะล้ างพังทลายของดิน ระบบการ
ทาไร่ หมุนเวียน
5) การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนาเทคโนโลยี เช่น การปลูกหม่อน
ไหมเพื่อการแปรรู ป และการแปรรู ปอาหาร
6) งานวิจัยเกี่ ยวกับ ส่งเสริ มเศรษฐกิ จชุมชน แหล่งท่องเที่ ยวเชิ ง
นิเวศน์
7) งานวิ จั ย ด้ านแหล่ ง อาหารชุ ม ชนและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
8) งานวิจยั ด้ านหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
9) การศึกษาทางสังคมและการประเมินผลโครงการของหน่วยงาน
ต่างๆ

ที่มา : จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ : ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ

บทบาทงานด้ านอื่นๆของหน่วยงานบนพืน้ ที่ สูง ได้ แก่ การบูรณาการแผนระหว่าง
หน่วยงานประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ อานวยการ รวมทังบู
้ รณาการแผนร่วมกับโครงการพระราชดาริ
โครงการหลวง เป็ นต้ น การพัฒนาทุนชุมชน การจัดการความรู้ชุมชน สร้ างจิตสานึกให้ คนอยู่กบั ป่ า
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต การบาบัดยาเสพติด การติดตาม ประเมินผล
จัดเก็บและศึกษาข้ อมูลและจัดทาแผนชุมชน
2) การดาเนินงานของหน่ วยงานในเขตพืน้ ที่อนุรักษ์ และนอกเขตอนุรักษ์
จากการสัมภาษณ์ผ้ แู ทนหน่วยงาน ส่วนใหญ่จะดาเนินงานกิจกรรมทังในและนอก
้
เขตอนุรักษ์ ร้ อยละ 68.75 ดาเนินการในเขตอนุรักษ์ อย่างเดียว ร้ อยละ 20.54 และนอกเขตอนุรักษ์
ร้ อยละ 10.71

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 5

บทที่ 5

กิจกรรมของหน่ วยงานในเขตอนุรักษ์

กิจกรรมของหน่ วยงานนอกเขตอนุรักษ์

กิจกรรมของหน่ วยงานทัง้ ในและนอกเขตอนุรักษ์

ด้ านการส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพ
1.การทางานในพื ้นที่โครงการหลวง โครงการพระราชดาริ พื ้นที่เพื่อความ
มัน่ คง
2.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้ านการเกษตร ให้ เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
เองได้ โดยเฉพาะที่นิยมบริโภคเพื่อการยังชีพ ส่งเสริมพืชอื่นๆ ชา กาแฟ
หม่อนกินผลสด
3.ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ด้าน
การเกษตรและเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทางวิชาการ
4.ส่งเสริมการเลี ้ยงปลาและอนุรักษ์ พนั ธุ์ปลา
5.ส่งเสริมการอนุรักษ์ พนั ธุ์พืช
6.งานด้ านการท่องเที่ยว
7.จัดหาแหล่งน ้า (ผ่านการอนุมตั ิจาก อุทยานแห่งชาติ ฯ ก่อนเข้ าไป
ดาเนินการ)

ด้ านการส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพ
1.การปลูกพืชเพื่อบริโภคและสมุนไพร
2.โครงการวิจยั และการพัฒนาผลิตพืช งานวิจยั และการสารวจปกป้องพันธุ์
พืช
3.ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล ระบบประปา เน้ นการจัดหาแหล่งน ้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร ดาเนินการจัดหาแหล่งน ้าตามที่ราษฎร
ร้ องขอ และจัดหาพื ้นที่ที่เหมาะสมในการเจาะหาแหล่งน ้า
4.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี ้ยงสัตว์
5.ส่งเสริมการปลูกพืชยางพารา
6.ส่งเสริมด้ านการประมง

ด้ านการส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพ
1.ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ ความรู้ในการปลูก
พืชที่เหมาะสม และสนับสนุนปั จจัยการผลิต
2.ส่งเสริมส่งเสริมการเลี ้ยงสัตว์เพื่อบริโภค เน้ นสุกรและสัตว์ปีกการปลูกพืช
อาหารสัตว์
3.ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร เช่น การแปรรูปผลผลิตการเกษตร
ส่งเสริมการรวมกลุม่ แม่บ้านและกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
4.โครงการพัฒนาอาชีพเฉพาะด้ าน โครงการพระราชดาริ และโครงการขยาย
ผลโครงการหลวง โครงการบ้ านเล็กในป่ าใหญ่ ฯลฯ
5.จัดหาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และน ้าเพื่อการเกษตร ปรับปรุงระบบ
คุณภาพน ้า น ้าบาดาล
6. ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบวนเกษตร
7.ก่อสร้ างฝาย และอ่างเก็บน ้า เพื่อกักเก็บน ้า

ด้ านสังคม
1.ให้ บริการด้ านตรวจสุขภาพ บริการวางแผนครอบครัว บริการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก ด้ านทันตกรรมและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
2. พัฒนาศักยภาพของชุมชนพื ้นที่สงู ด้ านการดูแลสุขภาพ (สร้ างแกนนาอสม.)
3. งานสวัสดิการด้ านสังคม ลงทะเบียนและควบคุมการอพยพเคลื่อนย้ าย
แรงงานต่างด้ าว จัดทาข้ อมูลพื ้นฐาน

ด้ านสังคม
1. การบริการด้ านสาธารณสุข
2.การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
3.ส่งเสริมด้ านวัฒนธรรมและสืบทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่น

ด้ านสังคม
1.งานพัฒนาด้ านชุมชน การพัฒนาทุนชุมชนและขับเคลื่อนแผนชุมชน พัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในหมูบ่ ้ านและชุมชน เช่น การพัฒนาคน เศรษฐกิจ และ
สังคม
2.จัดการศึกษาและเตรียมความพร้ อมในการศึกษาให้ แก่ผ้ ทู ี่สนใจ เด็กเล็ก ผู้ไม่
รู้หนังสือ รวมทังการให้
้
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานและภาคบังคับ
3.จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นทีส่ งู (องค์การมหาชน)
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รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)
กิจกรรมของหน่ วยงานในเขตอนุรักษ์

บทที่ 5

กิจกรรมของหน่ วยงานนอกเขตอนุรักษ์

4.การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ด้ านการฟื ้ นฟูและอนุ รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
1.จัดทาระบบอนุรักษ์ ดินและน ้า การปลูกพืชผสมสาน
2.ส่งเสริมการใช้ สารอินทรีย์ทดแทนสารเคทีทางการเกษตร/ส่งเสริมการใช้
พืชปุ๋ยสด ปรับปรุงบารุงดิน
3.ส่งเสริมการปลูกหญ้ าแฝก การทาสารสกัดชีวภาพการฟื น้ ฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
4.งานอนุรักษ์ ต้นน ้า รักษาต้ นน ้า เช่น การจัดทาฝายต้ นน ้า และจัดตังกลุ
้ ม่
ผู้ใช้ นา
5.การป้องกันและบุกรุกพื ้นที่ป่า ปลูกป่ า การฟื น้ ฟูสภาพป่ า และการทาแนว
ป้องกันไฟป่ า
6. จัดทาเขตอนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์น ้า

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นทีส่ งู (องค์การมหาชน)

ด้ านการฟื ้ นฟูและอนุ รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
1.การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ส่งเสริมและสาธิตการใช้ โดยใช้ ป๋ ยพื
ุ ชสด
การผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น ้า การปรับปรุงบารุงดิน และอบรมหมอดิน
อาสา
2. ให้ รักษาป่ า ฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่า (คุ้มครองห้ ามมีการบุกรุก)
3.การตรวจเอกสารสิทธิ์ โดยพื ้นที่ของชุมชนในเขตอนุรักษ์ และนอกเขต
อนุรักษ์
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กิจกรรมของหน่ วยงานทัง้ ในและนอกเขตอนุรักษ์
4.ให้ บริการด้ านสาธารณสุข ทางานเน้ นสร้ างเสริมสุขภาพ อนามัยของคนใน
ชุมชน
5.ส่งเสริมการรวมกลุม่ ชุมชนด้ านต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี กลุม่ ออมทรัพย์
ด้ านการฟื ้ นฟูและอนุ รักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ
1. จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ทาขันบั
้ นไดดิน วางแนวระดับ ป้องกันการ
ชะล้ างพังทลายของดิน และจัดทาฝายต้ นน ้าในพื ้นที่ ปลูกพืชไม้ ยืนต้ น
ผสมผสาน ส่งเสริมการปลูกหญ้ าแฝก
2.ดาเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื ้นที่สงู นอกเขตอนุรักษ์ หรือในพื ้นที่
สปก ป้องกันการบุกรุกพื ้นที่ป่า
3.เกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงดินโดยใช้ ป๋ ยพื
ุ ชสด
4.การป้องกันและดูแลรักษาป่ า การป้องกันไฟป่ าและปลูกป่ าทดแทนป่ าเสื่อม
โทรม
5.สร้ างจิตสานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)
กิจกรรมของหน่ วยงานในเขตอนุรักษ์

บทที่ 5

กิจกรรมของหน่ วยงานนอกเขตอนุรักษ์

บทที่ 5

กิจกรรมของหน่ วยงานทัง้ ในและนอกเขตอนุรักษ์
ด้ านความมั่นคง
1.การแก้ ไขปั ญหาการปลูกพืชเสพติด ควบคุมและป้องกันปั ญหายาเสพติด
2.งานด้ านความมัน่ คงตามแนวชายแดนและพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3.งานด้ านการสร้ างจิตสานึกและฝึ กอบรมป้องตนเอง

ด้ านอื่นๆ
งานด้ านวิจยั และวิชาการ งานประสานกับหน่วยงานอื่นๆ

ด้ านอื่นๆ
1.ด้ านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
2.สนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทน

ที่มา : จากการสัมภาษณ์
หมายเหตุ: ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นทีส่ งู (องค์การมหาชน)

5- 27
5-27

ด้ านอื่นๆ
1.ประสานหน่วยงานต่างๆ กับเกษตรกรและอานวยความสะดวก
บูรณาการแผนและติดตามประเมินผล
2. การสารวจและจัดเก็บข้ อมูลระดับชุมชน
3.การป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 5

5.2.2 ผลการศึกษาถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก ภูมิภาค ทิศทางของ
ประเทศต่ อพืน้ ที่สูง
จากการสัมภาษณ์ผ้ ูแทนหน่วยงาน ถึงผลกระทบเชิงบวกของการเปลี่ยนแปลงบริ บท
โลก ภูมิภาค ทิศทางของประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อพื ้นที่สูง ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.71 เห็นว่าชุมชน
สามารถใช้ ข้อได้ เปรี ยบด้ านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากเชิงวัฒนธรรมในการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ สินค้ าและบริ การ รองลงมา ได้ แก่ โอกาสในการสร้ างงานและรายได้ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 79.76
การเคลื่อนย้ ายแรงงานจากพืน้ ที่สูงสู่ชุมชนเมือง ทาให้ สามารถนารายได้ สู่ชุมชนบนพืน้ ที่สูง ร้ อยละ
58.33 การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ถ่ายทอดภูมิปัญญา และการติดต่อสื่อสารเพิ่มขึน้
และคนบนพื ้นที่สงู ได้ รับการศึกษาเพิ่มขึ ้นและมีสขุ อนามัยดีขึ ้น ร้ อยละ 5.95 เป็ นต้ น
ผลกระทบเชิงบวก

จานวนผู้ตอบ

ร้ อยละ

1.ใช้ ข้อได้ เปรี ยบด้ านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากเชิงวัฒนธรรมในการ
สร้ างมูลเพิม่ ให้ สนิ ค้ าและบริ การ
2.โอกาสในการสร้ างงานและรายได้ เพิม่ ขึ ้น

72

85.71

67

79.76

3.การเคลือ่ นย้ ายแรงงานจากพื ้นที่สงู สูช่ มุ ชนเมืองสามารถรายได้ สชู่ มุ ชนบนพื ้นที่สงู

49

58.33

4.การแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ถ่ายทอดภูมิปัญญา และการติดต่อสือ่ สาร
เพิ่มขึ ้น ช่วยปรับโลกทรรศน์

5

5.95

5.การแลกเปลีย่ นด้ านสินค้ าและบริ การ เช่น การสร้ างรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

4

4.76

6.คนบนพื ้นที่สงู ได้ รับการศึกษาเพิ่มขึ ้นและมีสขุ อนามัยดีขึ ้น

5

5.95

7.การกระตุ้นให้ ชมุ ชนบนพื ้นที่สงู เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ ้น และมีการใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ
8.อื่นๆ มีอานาจการต่อรองสูงขึ ้น ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติลดลง เนื่องจากมีการเคลือ่ นย้ าย
แรงงานออกนอกชุมชน การสร้ างมูลค่าเพิม่ ทางด้ านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เช่น ผ้ าใย
กัญชง

2

2.38

3

3.57

ที่มา : จากการสัมภาษณ์

สาหรับผลกระทบเชิงลบของการเปลี่ยนแปลงบริ บทโลก ภูมิภาค ทิศทางของประเทศที่
จะส่งผลกระทบต่อพืน้ ที่สูง ผู้แทนหน่วยงานส่วนใหญ่ ระบุว่า ร้ อยละ 91.67 ความขัดแย้ งของการใช้
ทรัพยากรเพื่อสร้ างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริ บทของโลก เช่น การบุกรุกป่ าเพื่อขยายพื ้นที่ทากิน
การใช้ น ้า เป็ นต้ น รองลงมา ได้ แก่ ต้ นทุนการผลิตและต้ นค่าขนส่งสูงขึ ้น(ปั จจัยการผลิตและราคาน ้ามัน)
และการเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนพลังงานในอนาคต ร้ อยละ 75.00 การเคลื่อนย้ ายแรงงานจากพื ้นที่สงู สู่
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นทีส่ งู (องค์การมหาชน)

5- 28

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 5

ชุม ชนเมื อ งมี ผ ลกระทบด้ า นขาดแคลนแรงงานในชุม ชน ร้ อยละ 69.05 การผลิ ต พื ช ผัก อาจได้ รั บ
ผลกระทบจากการเปิ ดการค้ าเสรี (FTA) ร้ อยละ 64.29 และการเคลื่อนย้ ายแรงงานต่างด้ าวสู่พื ้นที่สูง
ร้ อยละ 63.10 เป็ นต้ น
ผลกระทบเชิงลบ

จานวนผู้ตอบ

ร้ อยละ

1.ความขัดแย้ งของการใช้ ทรัพยากรเพื่อสร้ างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริ บท
ของโลก เช่น การบุกรุกป่ าเพื่อขยายพื ้นที่ทากิน การใช้ น ้า เป็ นต้ น
2.การผลิตพืชผักอาจได้ รับผลกระทบจาการเปิ ดการค้ า (FTA)

77

91.67

54

64.29

3.การเคลื่อนย้ ายแรงงานจากพื ้นที่สงู สู่ชุมชนเมืองมีผลกระทบด้ านขาด
แคลนแรงงานในชุมชน
4. การเคลือ่ นย้ ายแรงงานต่างด้ าวสูพ่ ื ้นที่สงู

58

69.05

53

63.10

5.ต้ นทุนการผลิตและต้ นค่าขนส่งสูงขึ ้น(ปั จจัยการผลิตและราคาน ้ามัน )
และเสีย่ งต่อภาวะขาดแคลนพลังงานในอนาคต

63

75.00

6.การบริ โภคนิยม (สินค้ าฟุ่ มเฟื อยเพิ่มขึ ้น) การนาวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ าสู่
ชุมชนทาให้ วิถีชีวิตเปลีย่ นแปลง เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย เป็ นต้ น
7.วัฒ นธรรมเมือ งเข้ า มาทาให้ ชุม ชนตัง้ รั บไม่ทัน การพึ่ง ตนเองลดลง
ครอบครัวขาดความอบอุน่ และไม่ได้ ดแู ลเอาใจใส่ ขาดสานึกรักท้ องถิ่น
8.เกิดการทาลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึ ้น เช่น การส่งเสริ มการท่องเที่ยว
ทาให้ มีการบุกรุกพื ้นที่ป่าเพิ่มขึ ้น
9. การสร้ างปั ญหาให้ ชุมชนเมืองในกรณีเคลื่อนย้ ายลงสู่พื ้นราบ เช่น ยา
เสพติด การค้ ามนุษย์

3

3.57

5

5.95

2

2.38

2

2.38

10. การเข้ าไปพัฒนาจากหน่วยงานอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งระดับชุมชน

2

2.38

ที่มา : จากการสัมภาษณ์

ส าหรั บ ความเห็ นด้ านการเปลี่ ย นแปลงสภาวะโลกร้ อนจะส่ง ผลกระทบต่อพื น้ ที่ สูง
ในช่วง 10 ปี ข้ างหน้ า จากการสัมภาษณ์ผ้ แู ทนหน่วยงาน ได้ ระบุว่ามีผลกระทบเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
โดยผลกระทบเชิงบวกของสภาวะโลกร้ อนที่จะส่งผลกระทบต่อพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่ร้อยละ 11.90 ระบุว่า
ชุมชนบนพื ้นที่สงู จะต้ องมีการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเพิ่มมากขึ ้น โดยชาวบ้ านหวง
แหนทรัพยากรเพิ่มขึ ้นและหันมาสนใจสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น รวมทังการส่
้
งเสริ มการปลูกป่ า และเห็นว่า
พื ้นที่สงู สามารถเป็ นแหล่งผลิตน ้า อาหารและเป็ นแหล่งหลบภัย รองลงมา ได้ แก่ มีโอกาสในการสร้ าง
รายได้ เช่น เป็ นแหล่ง carbon sink แหล่งพลังงาน การสร้ างบ้ านดินบนพื ้นที่สงู แหล่งท่องเที่ยว ร้ อย
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นทีส่ งู (องค์การมหาชน)
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รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 5

ละ7.14 การปรับปรุงพันธุ์พืชบางชนิดทาได้ ง่ ายขึ ้น พืชบางชนิดเติบโตได้ ดี เช่น ข้ าวหรื อพืชบางชนิดที่
ต้ องการแสงแดด ในการเจริ ญเติบโต ผลผลิตมากขึ ้นและมีนโยบายไปสู่พื ้นที่สงู เพิ่มมากขึ ้น การปรับตัว
ของคนบนพื ้นที่สงู ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้ อน ร้ อยละ 5.95
ผลกระทบเชิงบวก

จานวนผู้ตอบ

ร้ อยละ

1.โอกาสในการสร้ างรายได้ เช่น เป็ นแหล่ง carbon sink แหล่งพลังงานการ
สร้ างบ้ านดินบนพื ้นที่สงู แหล่งท่องเที่ยว
2.โอกาสในการที่จะเป็ นแหล่งผลิตน ้า อาหารและเป็ นแหล่งหลบภัย
3.มีการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น โดยชาวบ้ านหวง
แหนทรัพยากรเพิ่มขึ ้น/กลับมาสนใจสิ่งแวดล้ อมากขึ ้น ส่งเสริ มการปลูกป่ า
4.การปรับปรุ งพันธุ์พืชบางชนิดทาได้ ง่ายขึ ้น พืชบางชนิดเติบโตได้ ดี เช่น ข้ าว
หรื อพืชบางชนิดที่ต้องการแสงแดด ในการเจริ ญเติบโต ผลผลิตมากขึ ้น
5.อื่นๆ เช่น นโยบายไปสูพ่ ื ้นที่สงู เพิ่มมากขึ ้น การปรับตัวของคนบนพื ้นที่สงู
ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้ อน

6

7.14

10
10

11.90
11.90

5

5.95

5

5.95

ที่มา : จากการสัมภาษณ์

ส่วนผลกระทบเชิงลบของสภาวะโลกร้ อนที่จะส่งผลกระทบต่อพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่ร้อยละ
86.90 ระบุว่า ระบบนิเวศน์เสียสมดุล เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงร้ อยละ 25-30 สัตว์ป่า
ลดลง ฯลฯ รองลงมา ขาดแคลนน ้าและผลกระทบต่อระบบการผลิตพืช เช่น พืชเมืองหนาวได้ รับ
ผลกระทบ พื ้นที่เพาะปลูกลดลง ร้ อยละ 85.71 ภัยแล้ ง ร้ อยละ 80.95 น ้าท่วม ดินโคลนถล่ม ร้ อยละ
79.76 และภาวะขาดแคลนอาหาร ร้ อยละ 71.43 เป็ นต้ น
ผลกระทบเชิงลบ

จานวนผู้ตอบ

ร้ อยละ

1.ขาดแคลนน ้า

72

85.71

2.ภัยแล้ ง

68

80.95

3.น ้าท่วม ดินโคลนถล่ม

67

79.76

4.ผลกระทบต่อระบบการผลิตพืช เช่น พืชเมืองหนาวได้ รับผลกระทบ พื ้นที่เพาะปลูก
ลดลง
5.ขาดแคลนอาหาร

72

85.71

60

71.43

6.ระบบนิเวศน์เสียสมดุล เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงร้ อยละ 25-30 สัตว์
ป่ าลดลง

73

86.90

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นทีส่ งู (องค์การมหาชน)
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รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

ผลกระทบเชิงลบ

จานวนผู้ตอบ

บทที่ 5

ร้ อยละ

7.สภาพอากาศเปลีย่ นแปลงไม่เป็ นไปตามฤดูกาลปกติ/ไม่สามารถควบคุมฤดูกาลได้

4

4.76

8.พฤติกรรมด้ านบริ โภค และวัฒนธรรมของชุมชนเปลีย่ นแปลงไปหันมาใช้ สงิ่ อานวย
ความสะดวกเพิม่ ขึ ้น ทาให้ เพิ่มค่าใช้ จ่าย เช่น ค่าไฟฟ้ า
9.ผลกระทบต่อสุขอนามัยเกิดโรคติดเชื ้อ โรคระบาดใหม่ๆ และยุงเพิ่มมากขึ ้น

4

4.76

3

3.57

10.เกิดมลพิษด้ านอากาศ ไฟป่ า หมอก และควัน เพิม่ ขึ ้น

5

5.95

11.ความขัดแย้ งในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกพื ้นที่จากคนภายนอกเพิ่มขึ ้น
ในชุมชนเดียวกัน หรื อระหว่างชุมชน
12.ผลกระทบต่อการท่องเทีย่ ว

5

5.95

3

3.57

13.การเคลือ่ นย้ ายชุมชนบนพื ้นที่สงู ไปบุกรุกพื ้นที่ใหม่

3

3.57

ที่มา : จากการสัมภาษณ์

5.2.3 ข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพืน้ ที่สูง
จากการสั ม ภาษณ์ ผ้ ู แทนหน่ ว ยงาน เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาบนพื น้ ที่ สู ง
มีความเห็นว่า ร้ อยละ 92.86 ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเป็ นฐานทุนที่มีความสาคัญ ต่อ
ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาบนพื ้นที่สูง รองลงมาเป็ นทุนทางสังคม ร้ อยละ 90.48 ทุนทรัพยากร
มนุษย์ร้อยละ 84.52 และทุนกายภาพ ร้ อยละ 64.29 ตามลาดับ สาหรับฐานทุน ดังกล่าวเมื่อนามา
เชื่อมโยงเพื่อแนวทางการพัฒนาบนพื ้นที่สงู ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม มีรายละเอียด
ดังนี ้
1) แนวทางด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
จากการสัมภาษณ์ผ้ แู ทนหน่วยงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.62 เห็นว่า ควรอนุรักษ์
ฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง รองลงมา ควรมีการวางแผนการใช้ ที่ดินให้
เหมาะสม ร้ อยละ 91.67 ลดการใช้ สารเคมีร้อยละ 89.29 การดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้ สามารถใช้ ได้
อย่างคุ้มค่า เช่น ป่ า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ร้ อยละ 88.10 และ การสร้ างแหล่งอาหารชุมชน ตาม
แนวพระราชดาริด้านธนาคารอาหาร (food bank) ร้ อยละ 80.95 เป็ นต้ น

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นทีส่ งู (องค์การมหาชน)
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รายงานฉบับสมบูรณ์
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ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

บทที่ 5

จานวนผู้ตอบ

ร้ อยละ

1.การอนุรักษ์ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและใช้ ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

82

97.62

2.การดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้ สามารถใช้ ได้ อย่างคุ้มค่า เช่น ป่ า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

74

88.10

3.การสร้ างแหล่งอาหารชุมชน ตามแนวพระราชดาริ ด้านธนาคาร(food bank)

68

80.95

4.การสร้ างแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานน ้า พลังงานลม ธนาคารฟื น และพลังชีวมวล

62

73.81

5.การสร้ างรายได้ จากฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เช่น carbon sink, tree bank เป็ นต้ น

65

77.38

6.การวางแผนการใช้ ที่ดนิ ให้ เหมาะสม
7.การลดการใช้ สารเคมี

77
75

91.67
89.29

8.การบริ หารจัดการเพื่อกระจายผลประโยชน์อย่างสมดุลและเป็ นธรรม

66

78.57

9.อื่นๆ เช่น การรวมกลุ่มดูแลทรัพยากรธรรมชาติ การบูรณาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่าง
ชนเผ่า การอนุรักษ์ พืชท้ องถิ่น ส่งเสริ มการท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม สร้ าง
จิตสานึกให้ เกิดความเข้ าใจและหวงแหนทรัพยากรให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนในชุมชน

4

4.76

ที่มา : จากการสัมภาษณ์

2) แนวทางด้ านเศรษฐกิจ
จากการสัมภาษณ์ผ้ แู ทนหน่วยงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.81 เห็นว่า ควรให้ ชมุ ชน
บนพื ้นที่สูงมีอาชีพและรายได้ เพียงพอบนฐานทรัพยากร และการพึ่งพิงปั จจัยการผลิตภายในชุมชน
รองลงมา ควรสร้ างรายได้ และลดรายจ่าย ลดต้ นทุนการผลิต และการใช้ ฐานทรัพยากรในการผลิตอย่าง
มีประสิทธิภาพทังภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
้
ร้ อยละ 88.10 ควรส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
หรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ร้ อยละ 79.76 และควรมีแนวทางการผลิตข้ าวให้ พอกิน การรวมกลุ่มด้ าน
การผลิตและการตลาด การส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้ อยละ 10.71 ตามลาดับ
ด้ านเศรษฐกิจ

จานวนผู้ตอบ

ร้ อยละ

1.การสร้ างรายได้ และลดรายจ่าย ลดต้ นทุนการผลิต

74

88.10

2.การมีอาชีพและรายได้ เพียงพอบนฐานทรัพยากร และการพึง่ พิงปั จจัยการผลิตภายในชุมชน

83

98.81

3.การใช้ ฐานทรัพยากรในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพทังภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
้

74

88.10

4.ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ชมุ ชน หรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

67

79.76

5. อื่นๆ เช่น การผลิตข้ าวให้ พอกิน การรวมกลุ่มด้ านการผลิตและการตลาด การส่งเสริ มการท่องเที่ยว

9

10.71

ที่มา : จากการสัมภาษณ์
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3) แนวทางด้ านสังคม
จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูแทนหน่วยงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.67 เห็นว่า ควรพัฒนา
ชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง ให้ เ ป็ นสัง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ รองลงมาควรมี ก ารพัฒ นาด้ า นคุณ ภาพชี วิ ต เช่ น
สุขอนามัย สวัสดิการ ฯลฯ ร้ อยละ 90.48 ใช้ ข้อได้ เปรี ยบด้ านภูมิปัญญาจากภายนอกและองค์ความรู้
ต่างๆของชุมชนเองและจากแนวพระราชดาริ และหน่วยงานต่างๆ ในการสร้ างเอกลักษณ์ให้ กับชุมชน
และส่งเสริ มให้ มีการบริ หารจัดการในรู ปแบบกลุ่มเพื่ อพึ่งพาตนเอง ร้ อยละ 88.10 ส่งเสริ มชุมชนปลอด
ยาเสพติด อบายมุข และปลูกฝั งจิตสานึกให้ แก่เด็ก และเยาวชน เช่น ความภาคภูมิใจในชนเผ่า ความ
อ่อนน้ อมถ่อมตน กตัญญู และความรับผิดชอบ ร้ อยละ 83.33 เป็ นต้ น
ด้ านสังคม
1. พัฒนาชุมชนให้ เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้
2. ใช้ ข้อได้ เปรี ยบด้ านภูมิปัญญาและองค์ความรู้ ตา่ งๆของชุมชนเองและจากแนว
พระราชดาริ และหน่วยงานต่างๆ สร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั ชุมชน
3. การรักษาฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรม การส่งเสริ ม อนุรักษ์ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น ทังรู้ ปแบบและคุณค่า
ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
4. การพัฒนาด้ านคุณภาพชีวติ เช่น สุขอนามัย สวัสดิการ ฯลฯ
5. ส่งเสริ มให้ มีการบริ หารจัดการในรู ปแบบกลุ่มเพื่อพึง่ พาตนเอง
6. ส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีวติ เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ ด้านต่างๆ
7. ชุมชนปลอดยาเสพติด อบายมุข
8. สร้ างภาคีเครื อข่าย
9. เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปั นซึง่ กัน และกัน
10. ปลูกฝั งจิตสานึกให้ แก่เด็ก และเยาวชน เช่น ความภาคภูมิใจในชนเผ่า ความอ่อนน้ อม
ถ่อมตน กตัญญู และความรับผิดชอบ
11. อื่นๆ การบูรณาการองค์ความรู้ ระหว่างชนเผ่า และการปรับทัศนคติด้านการคุมกาเนิด

จานวนผู้ตอบ

ร้ อยละ

77
74

91.67
88.10

71

84.52

76
74
68
70
68
66
70

90.48
88.10
80.95
83.33
80.95
78.57
83.33

5

5.95

ที่มา : จากการสัมภาษณ์

5.3 ผลการจัดประชุมกลุ่มย่ อย
การจัดประชุมกลุ่มย่อย ร่ วมกับผู้แทนชุมชน และหน่วยงานในพื ้นที่ 20 จังหวัด จานวน 20
ครั ง้ มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ น้ 591 ราย (รายละเอียดในภาคผนวก) เพื่ อระดมความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
ผลกระทบจากการพัฒนาที่ ผ่านมา ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา และประเด็นการพัฒนาและ
ข้ อเสนอทางเลือก ที่สาคัญ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการจัดทายุทธศาสตร์ ตอ่ ไป โดยสรุปผลการจัดการประชุม
กลุม่ ย่อยรายจังหวัดรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นทีส่ งู (องค์การมหาชน)

5- 33

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 5

5.3.1 ผลกระทบ ปั ญหาและอุปสรรคจากการพัฒนาที่ผ่านมา
ด้ านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
การพัฒนาที่ผ่านมามีปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบด้ านลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม ทาให้ ทรัพยากรป่ าไม้ น ้า ระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพลดลง และดินเสื่อม
โทรม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ภาวะเศรษฐกิจจากภายนอกที่ทาให้ การเกิดการผลิตเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ข้ าวโพด
กะหล่า มีการใช้ สารเคมีทางการเกษตรอย่างเข้ มข้ น ซึ่งเป็ นตัวเร่งให้ การความเสื่อมโทรมของสภาพดิน
เกิดปั ญหาหมอกควันจากการเผาตอซังข้ าวโพด และให้ เกิดการบุกรุกพื ้นที่ป่ามากขึ ้น ปั จจัยที่มีผลต่อ
ขยายพื ้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้ แก่ ด้ านนโยบายของรัฐบาลในการประกันราคาและการสนับสนุนจาก
นายทุนภายนอก
2) ผลผลิ ตด้ านการเกษตรตกต่าทาให้ รายได้ เกษตรกรลดลงจึง เกิ ดการเคลื่ อนย้ าย
แรงงานภาคการเกษตรเพื่ อลงมาทางานในเมื องโดยทาการรั บจ้ างทั่วไปและงานบริ การต่างๆ เช่น
พนักงานล้ างจาน แรงงานก่อสร้ าง ส่งผลกระทบต่อแรงงานภาคการเกษตรในปั จจุบนั
3) การแก้ ไขปั ญหาความยากจน ยังไม่ประสบความสาเร็ จ เท่าที่ควร ยังมีความเหลื่อม
ล ้าด้ านสังคมและการกระจายรายได้ ที่แตกต่างกันในหลายพื ้นที่ ความยากจนเนื่องจากชุมชนบนพื ้นที่สงู
มีอาชีพน้ อย สภาพพื ้นที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรจึงไม่สามารถปลูกข้ าวไร่ ได้ เพียงพอต่อการบริ โภค
และรายได้ จากภาคการเกษตรน้ อย
4) ปั ญหาการตลาดยังขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรและงานหัตกรรมของ
ชุมชน
5) จากการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว ยังขาดการบริ หารจัดการที่เป็ นระบบ ทาให้ เป็ น
การทาลายและก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมบนพื ้นที่สงู
6) มีการบุกรุกพื ้นที่ป่าเพื่อขยายพื ้นที่ด้านการเกษตร และการลักลอบตัดไม้ ในพื ้นที่ป่า
สงวน รวมถึงการบุกรุกพื ้นที่ป่าจากนายทุนภายนอกเพื่อปลูกยางพารา สร้ างรี สอร์ ท เป็ นต้ น ปั จจัยที่มี
ผลต่อการบุกรุกพื ้นที่ป่า ได้ แก่ การเพิ่มขึ ้นของประชากรทาให้ เกิดการบุกรุกพื ้นที่ป่าเพื่อขยายพื ้นที่ทากิน
ให้ พอเพียงต่อการดารงชีวิต และเพิ่มรายได้ ให้ แก่ครอบครัว ทังจากคนบนพื
้
้นที่สงู เองและจากคนพื ้นราบ
การบังคับใช้ กฎหมายไม่ชดั เจนก็จะทาให้ ไม่สามารถควบคุมพื ้นที่ป่าได้ โดยพื ้นที่สูงถูกพัฒนาไปเป็ น
แหล่ง ท่องเที่ยว ภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ องไม่ให้ ความร่ วมมื อในการอนุรักษ์ อย่างจริ ง จัง ตลอดจนขาด
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
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7) สถานการณ์แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคบริ โภคบนพื ้นที่สงู ไม่เพียงพอ และ
ขาดการบริหารจัดการแหล่งน ้า ทาให้ เกิดการขาดแคลนน ้า อาศัยน ้าฝนและประปาภูเขา ในฤดูแล้ งขาด
แคลนด้ านการเกษตร และการอุปโภคบริ โภค รวมทังความขั
้
ดแย้ งเรื่ องแย่งกันใช้ น ้า และสารเคมีที่ลงสู่
ชุมชนพื ้นราบ
8) การใช้ ประโยชน์จากที่ดนิ ไม่เหมาะสม เช่น การทาการเกษตรในพื ้นที่ต้นน ้าที่มีความ
ลาดชัน การสร้ างรี สอร์ ทของนายทุน เป็ นต้ น
9) ปั ญหาด้ านกรรมสิทธิ์ในพื ้นที่ทากิน ไม่มีที่ดนิ ทากิน ขอบเขตที่อยูอ่ าศัย
10) สถานการณ์ ก ารเผาไร่ บ นพื น้ ที่ สูง ที่ มี แนวโน้ ม เพิ่ม ขึน้ เนื่ องจากมี ก ารขยายตัว
เพิ่มขึ ้นของการปลูกพืชไร่ ประกอบกับชุมชนบนพื ้นที่สงู มี ความเชื่อเกี่ยวกับการเผาไร่ ทาให้ วชั พืชไม่ขึ ้น
และดินจะดีกว่าบริเวณที่ไม่เผา รวมถึงการเผาป่ าเนื่องจากการเข้ าไปหาของป่ า เช่น เห็ดถอบ ผักหวาน
ป่ า
11) ปั ญหาน ้าท่วม/ดินถล่ม ซึง่ เกิดผลกระทบต่อคนพื ้นราบ/คนที่อยู่ตามร่องเขา ซึ่งเกิด
จากการตัดไม้ ทาลายป่ า
12) ปั ญหาด้ านการประมงและสัตว์ป่าลดลง เนื่องจากทรัพยากรประมงและสัตว์ถูก
ทาลาย และสภาพแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น ้าเสื่อมโทรม
13) การขาดความรู้อย่างเป็ นระบบของคนในชุมชนบนพื ้นที่ สงู เนื่องจากยังขาดความรู้
ที่เหมาะสม เช่น การใช้ สารเคมีในพื ้นที่ต้นน ้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าในพื ้นที่กลางน ้าและปลาย
น ้า ปั ญหาด้ านสุขภาพของเกษตรกร ขาดความรู้ในการใช้ ที่ดนิ เนื่องจากสภาพพื ้นที่ลาดชันมากประกอบ
กับเกษตรกรไถดินลงตามพื ้นที่ลาดชันทาให้ เกิดการชะล้ างพังทลายของหน้ าดิน รวมทังขาดความรู
้
้ ใน
การจัดการเพื่อการเลี ้ยงสัตว์ซึ่งในพื ้นที่มีการเลี ้ยงสัตว์เพื่อบริ โภคเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เป็ นการเลี ้ยง
แบบปล่อย
14) การพัฒนาที่ผ่านมายังขาดการสืบสานองค์ความรู้ ทางด้ านงานหัตกรรมท้ องถิ่น
ขาดการต่อยอดและส่งเสริมภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ เกิดมูลค่า ตลอดจนขาดหน่วยงานเข้ าไปสนับสนุนและ
พัฒนารูปแบบงานหัตถกรรมให้ เกิดเอกลักษณ์
15) ชาวเขายังไม่ยอมรับความรู้ใหม่หรื อองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะขันตอนที
้
่ย่งุ ยาก
ซับซ้ อน และขาดการนาความรู้ จากการอบรมสาธิตไปใช้ ในการพัฒนาด้ านการเกษตรของตนเองและ
ขยายต่อให้ ภายในชุมชน รวมถึงการรับรู้ขา่ วสาร ด้ านเทคโนโลยี ต่างๆ ยังเข้ าไม่ถึงบนพื ้นที่สงู เนื่องจาก
การคมนาคมไม่สะดวกและอุปกรณ์สื่อสารมีน้อย เช่น โสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ
16) ปั ญ หาด้ า นพลัง งาน เนื่ อ งจากขาดการน าพลัง งานธรรมชาติม าใช้ เ ป็ นแหล่ ง
พลังงานทดแทน และขาดพลังงานฟ้าในบางพื ้นที่
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17) การพัฒนาทาให้ ปัจจัยโครงสร้ างพื ้นฐานดีขึ ้น แต่ยงั ไม่ครอบคลุมทุกพื ้นที่ เช่น การ
คมนาคมสะดวก แต่มีผลกระทบเช่นกัน การทาถนน อาจทาให้ เกิดปั ญหาดินถล่มตามมา และ เกิด
ปั ญหาไม้ เถื่อนตามมาด้ วยเช่นกัน ผลจากการพัฒนาด้ านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า การคมนาคม ทาให้
เกิดมีการอพยพเข้ าในพื ้นที่ของนายทุน คนพื ้นราบ
18) การป้องกันสาธารณภัย มีการจัดทาแผนที่เสี่ยงภัย น ้าป่ าไหลหลาก ไฟป่ า ฝึ กซ้ อม
ชาวบ้ าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ รับรู้ การใช้ เครื่ องมือ การอพยพประชาชนในพื ้นที่
ด้ านสังคม การศึกษา สุขอนามัยและความมัน่ คง
1) มีการเคลื่อนย้ ายเข้ าสู่เมืองเพื่อทางานและเข้ ามาศึกษาในตัวเมือง ทาให้ วิถีชีวิต
เปลี่ยนไป เกิดการเลียนแบบพฤติกรรม เยาวชนรุ่นใหม่เริ่ มไม่ยอมรับวัฒนธรรมชนเผ่า เริ่ มรับวัฒนธรรม
ใหม่ๆ การสืบทอดลดลง รวมทังการเคลื
้
่อนย้ ายมาทางานบนพื ้นราบทาให้ เด็กและคนชราบนพื ้นที่สู งถูก
ทอดทิ ้ง
2) ผลจากการพัฒนาทาให้ โครงสร้ างทางสังคมอ่อนแอเปลี่ยนแปลง เช่น ครอบครัวขาด
ความอบอุ่น การสืบสอดวัฒนธรรมเริ่ มลดลง มีการบริ โภคนิยมเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของชาวเขา เช่น เกิดภาวะหนี ้สินจากการกู้เงินจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ แหล่งเงินทุนจะเป็ นกองทุนหมูบ่ ้ าน ธกส. เป็ นต้ น
3) การอพยพเข้ าเมืองอย่างผิดกฎหมาย มีโดยการอพยพส่วนใหญ่ ได้ แก่ แรงงานต่าง
ด้ าว ซึ่งผลกระทบจากการเคลื่อนย้ ายแรงงานต่างด้ าว ทาให้ มีการบุกรุกขยายพื ้นที่ทากินอย่างต่อเนื่อง
ทาให้ ขาดโอกาสในการเข้ าบริการจากภาครัฐ และเป็ นกลุม่ เสี่ยงต่อปั ญหายาเสพติด
4) วิถีชี วิตและความเชื่ อของบางชนเผ่าบนพื น้ ที่ สูงเป็ นอุปสรรคต่อการส่ง เสริ ม จาก
หน่วยงาน
5) การพัฒนาด้ านสาธารณสุขดาเนินการได้ ทั่วถึงมากขึ ้น การรักษาพยาบาลยังเป็ น
การใช้ วิธีการรักษาตามความเชื่อ ควบคู่ไปกับการรักษาสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามมีบางพืน้ ที่ที่ยังไม่
ยอมรับการบริ การ เช่น การฉี ดวัคซีน การวางแผนครอบครัว เป็ นต้ น ทาให้ อตั ราการเกิดยังสูงกว่าพื ้น
ราบ
6) สุขอนามัยของประชากรพื ้นที่สงู มี ลักษณะที่ยึดติดกับวัฒนธรรม และวิถีชิวิต ทาให้
สุขอนามัยในการดารงชีพยังไม่เหมาะสม ทังด้
้ านที่อยู่อาศัย ลักษณะการกิน ความสะอาด ทาให้ เกิด
โรคภัยต่างๆ เช่น โรคทางเดินอาหาร โรคพยาธิ ขาดสารอาหาร ไข้ เลือดออก และมาเลเรี ย โรคชิคนุ กุน
ย่าเป็ นต้ น
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7) ปั ญหาเรื่ องการให้ สญ
ั ชาติ การขอสัญชาติ และการพิสจู น์สญ
ั ชาติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบริ เวณศูนย์อพยพ รวมถึงสถานการณ์การอพยพย้ ายถิ่น การเคลื่อนย้ ายแรงงานของกลุ่มชนเผ่าที่มี
เครื อข่ายตามแนวชายแดน
8) การรวมกลุ่มของคนบนพืน้ ที่สูง ได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมกลุ่มในการจัดตังกลุ
้ ่ม
สหกรณ์
9) เยาวชนบนพื น้ ที่ สูง มีสิทธิ ในการเข้ าเรี ยนหนัง สื อ แต่การศึกษาอาจจะไม่ตรงกับ
ความต้ องการและไม่สอดคล้ องกับบริ บทของพื ้นที่ เช่น การเรี ยนไม่เน้ นสอนเกี่ยวกับอาชีพที่สามารถ
นาไปใช้ ได้ จริงในพื ้นที่
10) ปั ญหายาเสพติด เพราะในพื ้นที่สงู เป็ นแหล่งพักและแหล่งจาหน่าย ซึ่งมีผ้ อู ิทธิผล
เข้ ามาเกี่ยวข้ อง รวมถึงสถานการณ์การเสพยาบ้ าของเยาวชนที่มีแ นวโน้ มเพิ่มขึ ้น และมีการลักลอบ
นาเข้ าไปบนชุมชนพื ้นที่สงู
11) พื ้นที่ติดแนวชายแดน มีลกั ษณะเป็ นหย่อมบ้ านพื ้นที่อยู่ห่างไกลกัน การเข้ าถึงของ
หน่วยงานของรัฐต้ องใช้ ระยะเวลาในการเดินทางมาก เนื่องจากการเข้ าไปในพื ้นที่ลาบาก
12) การพัฒนาที่ผ่านมาไม่ได้ เน้ นในเรื่ องของการพึ่งพาตนเอง เน้ นทางด้ านเศรษฐกิจ
มากเกินไป ทาให้ ชุมชนไม่สามารถปรับตัวได้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลง ไม่มีภูมิค้ มุ กัน ชุมชนอ่อนแอเกิด
ปั ญหาต่างๆตามมา เช่น โรคเอดส์ ยาเสพติด
13) การเข้ าไม่ถึงบริ การของรัฐบาล เช่น ด้ านการศึกษา ขาดความต่อเนื่องในการเรี ยน
การศึกษาของเด็กในพื ้นที่สงู
การบริหารจัดการ
1) ข้ อจากัดด้ านงบประมาณและกาลัง เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ การ
ส่งเสริม ติดตาม และให้ แนะนา ให้ แก่กลุม่ ชนบนพื ้นที่สงู ไม่ทวั่ ถึงและขาดความต่อเนื่อง
2) ขาดข้ อมูลเชิงลึกของพื ้นที่สงู สาหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจและวางแผนพัฒนา
3) การคมนาคมและการสื่อสารที่ยากลาบากในหลายพื ้นที่บนพื ้นที่สงู เป็ นอุปสรรคต่อ
การเข้ าถึงการพัฒนา
4) การขาดความต่อเนื่องของนโยบาย ทาให้ การจัดแผนงานและโครงการที่ผ่านมายัง
ไม่สอดคล้ องกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นอย่างแท้ จริง
5) ขาดการบูร ณาการแผนการด าเนิ น งาน และงบประมาณระหว่า งหน่ ว ยงานที่
ดาเนินงานในพืน้ ที่ทาให้ การดาเนินงานพัฒนาในพืน้ ที่เกิดการดาเนินงานซ ้าซ้ อนกัน การทางานของ
หน่วยงานในพื ้นที่ยังเป็ นลักษณะต่างคนต่างทา ขาดหน่วยงานในการประสานงานระหว่างชุมชนกับ
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หน่วยงานในระดับตาบลและอาเภอ และขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในแต่ละจังหวัด ทาให้
หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่ เ ข้ า ไปท างานส่ ว นใหญ่ ยัง ไม่ เ ข้ า ถึ ง ปั ญ หาของชุ ม ชนที่ แ ท้ จ ริ ง ท าให้ ก าร
ดาเนินงานการพัฒนาที่ผา่ นมาแก้ ไขปั ญหายังไม่ครอบคลุมทุกด้ าน
6) การมีสว่ นร่วมระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐมีน้อย ก
7) การพัฒนาที่ผา่ นมาเป็ นการรับอย่างเดียว เกิดภาระพึง่ พิง และพึง่ พา
5.3.2 ศักยภาพและโอกาส
ด้ านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1) การดารงชีพของชุมชนบนพื ้นที่สูงอยู่บนฐานรากของการใช้ ชีวิตตามแบบปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีความเห็นอกเห็นใจ เน้ นการปลูกพืช และเลี ้ยงสัตว์เพื่อการบริ โ ภค
มากกว่าการปลุกพืช/เลี ้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์
2) พื ้นที่อดุ มสมบูรณ์ มีแหล่งน ้าซับตามธรรมชาติ ที่สามารถพัฒนาไปใช้ ประโยชน์ใน
การอุปโภค บริ โภคและการเกษตร และมีต้นทุนทางธรรมชาติ เช่น น ้าตก สามารถพัฒนาเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวและเป็ นแหล่งพลังงานทดแทน บางแห่งเป็ นพื ้นที่มรดกโลก และมีศนู ย์วฒ
ั นธรรม มีสถานที่
ท่องเที่ยวมาก
3) สภาพพื น้ ที่เหมาะสมสาหรับปลูกพืช เมืองหนาว และพืชกึ่งร้ อน ทาให้ เกิดรายได้
เนื่องจากมูลค่าผลผลิตต่อหน่วยมีมลู ค่าสูง ดังนันควรการพั
้
ฒนาพันธุ์พืชที่เหมาะสม การส่งเสริ มการ
ปลูกพืชผสมผสาน และการจัดหาตลาดรองรับผลผลิต
4) พื ้นที่เหมาะสมกับการพัฒนาเป็ นพืน้ ที่ต้นแบบของแหล่งเรี ยนรู้ ภายใต้ เงื่อนไขของ
หน่วยงานต่างๆ เพราะเป็ นพื ้นที่ที่มีธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่น ฯลฯ และการพัฒนาด้ าน
การท่องเที่ยวทังเชิ
้ งอนุรักษ์ ธรรมชาติ และเชิงอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมชนเผ่าโดนมีการจัด ประกวดวัฒนธรรม
ชนเผ่า
5) มีวฒ
ั นธรรมประเพณีของแต่ละท้ องถิ่น เช่น องค์ความรู้ ด้านงานหัตกรรม จักสาน
สามารถพัฒนาเป็ นอาชีพและจัดตังเป็
้ นวิสาหกิจชุมชนได้ รวมถึงสมนุไพรควรมีการรวบรวม และหาทาง
การใช้ ประโยชน์ เช่น ไพล มีศกั ยภาพในการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับธุรกิจสปา
6) การสนับสนุนการรวมกลุ่มจากหน่วยงานการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้ ผลผลิต และการสร้ างเครื อข่ายด้ านการเกษตร และด้ านการตลาด
7) มีการจัดการป่ าชุมชนโดยแบ่งเขตป่ าอนุรักษ์ และป่ าใช้ สอย ภายในชุมชน และมี
หน่วยงานดาเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ หลายหน่วยงานในพื ้นที่ เช่น กรมป่ าไม้ หน่วยจัดการต้ นน ้า
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8) มีหน่วยงานดาเนินงานบนพืน้ ที่สูงหลายหน่วยงาน เช่น โครงการหลวง โครงการ
พระราชดาริ โครงการปิ ดทองหลังพระ โครงการบ้ านเล็กในป่ าใหญ่ โครงการขยายผลโครงการหลวง
และโครงการอื่นๆของหน่วยงาน ได้ เป็ นการบูรณาการทุกภาคส่วนทาให้ สามารถนาไปขยายผลต่อไป
9) ภาครัฐให้ การสนับสนุนด้ านการท่องเที่ยว โดยมี นโยบายและแนวคิดของจังหวัด
สนับสนุนด้ านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม
10)ประชากรบนพื ้นที่สงู เพิ่มขึ ้นสามารถเป็ นแรงงานในพื ้นราบได้
ด้ านสังคม การศึกษา สุขอนามัยและความมัน่ คง
1) คนในชุมชนมีศกั ยภาพในการพัฒนาและมีการรักถิ่นฐาน และได้ รับโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน ได้ แก่ การมีแกนนาในด้ านต่างๆ เช่น อสม. อพปร. หมอดินอาสา เป็ นต้ น
2) คนในพื น้ ที่ สูง ยัง คงมี ก ารสื บสานขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และความเชื่ อ ที่ ถูก
ปลูกฝั งมาจากบรรพบุรุษของชนเผ่าตนเองเป็ นอย่างดี เช่น ยังมีการแต่งกายชุดประจาเผ่าในวันสาคัญ มี
ประเพณีกินข้ าวห่อ ประเพณีไหว้ พระจันทร์ ฯลฯ
3) มี ทุ น ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น ด้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม เ พื่ อ จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเอง เช่น การเลี ้ยงผีต้นน ้า การบวชป่ า
4) คนในพื น้ ที่ สูง ยัง คงมี ก ารสื บสานขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และความเชื่ อ ที่ ถูก
ปลูกฝั ง มาจากบรรพบุรุษของชนเผ่าตนเองเป็ นอย่างดี เช่น การแต่ง กายชุดประจาเผ่าในวันสาคัญ
ประเพณีกินข้ าวห่อ ประเพณีไหว้ พระจันทร์ ฯลฯ
5) ผู้นาและชุมชนมีความเข้ มแข็ง อยูด่ ้ วยกันด้ วยระบบเครื อญาติ
6) มี ห น่ ว ยงานเข้ ามาส่ ง เสริ ม หลายหน่ ว ยงาน เช่ น ศู น ย์ พัฒ นาสัง คมหน่ ว ยที่
สาธารณสุข พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ มูลนิธิศภุ นิมิต สานักงานจังหวัด เป็ นต้ น
7) นโยบายของรัฐ (มติ ครม. มิย.2541) ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนบนพื ้นที่สงู
8) มี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และหน่ว ยงานเอกชนและมี ก ารประสานงานกัน อย่ า งดี ใ น
ดาเนินงานพัฒนาพื ้นที่สงู รวมทังการได้
้
รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและ
เอกชน หน่วยงานในท้ องถิ่น และการสนับสนุนมีแผนชุมชนที่ดี ตรงกับความต้ องการของชุมชน
9)ระบบการสื่อสารที่สะดวกขึ ้น อาจจะเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนาพื ้นที่สงู
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5.3.3 ประเด็นการพัฒนาพืน้ ที่สูง
ด้ านการส่ งเสริมอาชีพ
การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในระบบการดาเนินชีวิตของชุมชน แบ่งเป็ น 3
ด้ าน คือความพอประมาณ ภูมิค้ มุ กัน ควรทาให้ เป็ นระบบ เช่น วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็ นต้ น
หลักเหตุผล (องค์ความรู้) แบ่งเป็ นประเด็นการพัฒนาด้ านภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรดังนี ้
อาชีพภาคการเกษตร
ควรเกษตรปลอดภัย เกษตรอิน ทรี ย์ การท่อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศน์ การน้ อมนาปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการสร้ างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้ แก่เกษตรกร
1) ส่งเสริ มการเกษตรภายใต้ ระบบการอนุรักษ์ ดินและน ้า เน้ นการทาเกษตรแบบยัง่ ยืน
โดยให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
2) ส่งเสริ มธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) เพื่อสร้ างความมัน่ คงทางอาหาร และ
เกิดการเกื อ้ กูลระหว่างชุมชน ส่งเสริ มการปลูกพืชอาหารให้ แก่ชุมชน เช่น การส่งเสริ มการปลูกพืช
ท้ องถิ่นที่มีอยูแ่ ล้ ว
3) สร้ างความปลอดภัยด้ านอาหาร (Food safety) เช่น การส่งเสริ มระบบการเกษตร
ภายใต้ มาตรฐาน GAP
4) เพิ่มผลผลิตข้ าว โดยการดาเนินการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีอยู่ในท้ องถิ่น และการปรับ
พื ้นที่ให้ เป็ นการปลูกนาแบบขัน้ บันไดเพื่อเพิ่มผลผลิตข้ าวให้ พอเพียงต่อการบริ โภคของชุมชน การ
ศึกษาวิจยั พันธุ์ข้าวให้ เหมาะสมในแต่ละพื ้นที่โดยการศึกษาปริมาณน ้าฝนต่อปี และปรับสภาพพื ้นที่ให้ มี
การปลูกข้ าวนาดาเพื่อเพิ่มผลผลิตข้ าวซึ่งเกษตรกรยอมรับการปลูกข้ าวนาดาเนื่องจากจะได้ มีกรรมสิทธิ์
ในที่ดนิ
5) การส่งเสริมการปลูกไม้ เศรษฐกิจบนพื ้นที่สงู เพื่อสร้ างรายได้ ให้ แก่เกษตรกร เป็ นพืช
ที่เหมาะสมต่อสภาพพื ้นที่ วัฒนธรรมชนเผ่า และสามารถนามาใช้ ประโยชน์ได้ เช่น ยางพาราเพื่อปลูก
เสริ มป่ า เกษตรประณีตมีข้อดีคือใช้ พื ้นที่น้อย น ้าน้ อย โดยรัฐบาลประกันราคาให้ แก่เกษตรกรผลดีคือ
รัฐบาลจะได้ ป่าคืน ประชากรมีรายได้
6) การเลี ้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้ และเสริมอาหาร
7) มีระบบการจัดการไร่หมุนเวียนให้ เหมาะสมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
8) พัฒ นาเทคโนโลยีชี วภาพ พัฒนาพันธุ์ พื ช /สัตว์ ให้ หลากหลายและเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
9) จัดการระบบการตลาดโดยการวางแผนการผลิตให้ ตรงกับความต้ องการของตลาด
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10) การขึ ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับการประกันราคาควรจะเป็ นเกษตรกรรายเก่า และ
มีเอกสารสิทธิ์ที่ดนิ หรื อหน่วยงานรับรอง เพื่อไม่ให้ เกษตรกรรายใหม่เพิ่มขึ ้นซึง่ จะมีปัญหาเรื่ องการขยาย
พื ้นที่ทากิน
11) ควรมีการส่งเสริมการพัฒนา ด้ านการเพิ่มผลผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เช่น การทาโรงสี และทาปุ๋ยชีวภาพ และส่งเสริมแบบครบวงจร เช่น การปลูก การเก็บเกี่ยว จนกระทัง่ ถึง
ด้ านการตลาด
12) ควรมี การถ่ายทอดความรู้ ทางด้ านเทคโนโลยี คัดเลื อกสายพันธุ์ ให้ มี ความ
เหมาะสมกับแต่ละพื ้นที่ และลดการใช้ สารเคมี ขยายผลให้ คลอบคลุมทุกพื ้นที่ เช่น การส่งเสริ มการ
ปลูกไม้ ผลเมืองหนาว ชา กาแฟ องุ่น ฯลฯ ควรหาวิธีการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สาหรับชนเผ่าบนพื ้นที่สูง (เวทีได้ แนะนาให้ ใช้ VCD เป็ นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
แก่ชนเผ่าบนพื ้นที่สงู )
13) ควรมีการพัฒนาประชาชนในพื ้นที่ให้ มีความรู้ รักท้ องถิ่น ให้ ความรู้ทางด้ านอาชีพ
และการใช้ เทคโนโลยีในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ ทังภาคเกษตร
้
และนอกภาคเกษตร
14) การส่ง เสริ ม การตัง้ กลุ่ม สหกรณ์ เ พื่ อ วางแผนการออมให้ แ ก่ ชุม ชนเพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานกลุม่ ยัง่ ยืน
15) สร้ างกลุม่ อาชีพเพื่อให้ เกิดการต่อรองราคาและขยายตลาดผลผลิตด้ านการเกษตร
พร้ อมทังพั
้ ฒนาคุณภาพผลผลิตด้ านการเกษตร เช่น การลดการใช้ สารเคมี การเพิ่มผลิตด้ านการเกษตร
อาชีพนอกภาคการเกษตร ได้ แก่
แนวทางสนับสนุน การสร้ างรายได้ น อกภาคเกษตรด้ วย โดยคานึง ถึง ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม และต่อภาคสังคมด้ วย รายละเอียดดังนี ้
1) การส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ / เชิงอนุรักษ์ โดยการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยว
ควรทาให้ เกิดความสมบูรณ์ของป่ าไม้ และนักท่องเที่ยวประทับใจ โดยแบ่งเป็ น
(1) การเตรี ยมชุมชนเพื่อพัฒนาเป็ นพื ้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยมีชมุ ชนเป็ นผู้กาหนดทิศทาง
(2) การพัฒ นาสิ น ค้ า การท่ อ งเที่ ย วให้ ใหม่ อ ยู่ เ สมอ
ตลอดจนการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็ นสินค้ าทางการท่องเที่ยว
(3) ควรมีการจัดระบบในการท่องเที่ยวธรรมชาติ
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(4) การพัฒ นาด้ านพืน้ ที่ ของแหล่ง ท่องเที่ ยว ต้ องอาศัยชุม ชนด้ วย การให้ ความรู้ /
คาแนะนา แก่ชมุ ชนก่อน สอนให้ ชมุ ชนรู้จกั ให้ ข้อมูลข่าวสารแก่นกั ท่องเที่ยว ได้ แก่ เยาวชน ปราชญ์ใน
พื ้นที่ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในชุมชน
(5) ส่งเสริ มด้ านการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการสร้ างวิถีชีวิตของชนเผ่าให้ คนบนพื ้นที่
สูงอยูก่ บั ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้
2) ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม อาชี พ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาด้ า นการตลาดและอาชี พ ที่
หลากหลายเพื่อสร้ างรายได้ เพิ่ม พัฒนาด้ านการตลาด พัฒนาสินค้ า OTOP หาช่องทางการตลาด
3) การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่สินค้ า เช่น การส่งเสริ มการแปรรูปและถนอมอาหาร ผ่าน
กลุม่ แม่บ้าน เด็ก และเยาวชน
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เน้ น การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติเพื่ อให้ เกิดการท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ การบริ หาร
จัดการทรัพยากรป่ าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนซึ่งมีการกาหนดพื ้นที่อนุรักษ์
และการพัฒนาพื ้นที่สูงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพื ้นที่อนุรักษ์ การจัดระบบอนุรักษ์ นา้ ดินและน ้าโดยมีการ
สร้ างที่กกั เก็บน ้า เช่น เหมือง ฝาย บ่อดักตะกอนดิน การจัดทาฐานข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อให้ เกิดการนาไปใช้ พฒ
ั นาในด้ านต่างๆ องค์ความรู้ และสร้ างจิตสานึกเกี่ยวกับความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และทุนทางสังคมในชุมชนเพื่อเป็ นฐานในการนาสู่การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน มีรายละเอียดดังนี ้
1) การใช้ พื ้นที่ให้ ค้ มุ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการพัฒนาแหล่งที่ทากินให้ เกิด
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน และการให้ คนอยูก่ บั ป่ าได้ อย่างยัง่ ยืน
2) จัดระบบการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ โดยการกาหนดขอบเขตพื ้นที่ทากินให้ ชดั เจน และการ
กาหนดขอบเขตของพืชที่เหมาะสมในแต่ละสภาพพื ้นที่ เพื่อกาหนดโควต้ าของพืชแต่ละประเภท โดย
พิจารณาจากปั จจัยเรื่ อง ดิน น ้า สภาพภูมิอากาศ
3) กาหนดเขตพื ้นที่ทากินโดย มีหนังสือรับรองสิทธิ์ในที่ทา รู้ขอบเขตและรู้สิทธิในการใช้
ประโยชน์ การจัด Zoning การใช้ ประโยชน์ที่ดิน โดยการกาหนดขอบเขตพื ้นที่ทากินร่ วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่ดาเนินงานในพื ้นที่ ร่ วมกับชุมชนทาเป็ นข้ อตกลงในการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ โดยแบ่งเขตเป็ น
พื ้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่ าชุมชน ป่ าต้ นน ้า ป่ าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
4) การกาหนดขอบเขตพัฒนาตามลุ่มนา้ โดยแบ่งพืน้ ที่ทากินกับพืน้ ที่ป่าออกจากกัน
โดยเน้ นให้ เกษตรกรมีสว่ นร่วมประชาคมการกาหนดพื ้นที่ร่วมกัน และการใช้ ประโยชน์จาก GIS กับพื ้นที่
ลุม่ น ้า
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5) จัดทาระบบอนุรักษ์ ดินและน ้าโดยเน้ นการอนุรักษ์ ป่าต้ นน ้า และการสร้ างฝายถาวร
เพื่อชะลอน ้าและเก็บกักน ้า รวมทังส่
้ งเสริมการปลูกพืชคลุมดิน/หญ้ าแฝก ลดปั ญหาดินถล่ม
6) การจัดการด้ านชลประทานให้ เพียงพอแก่คนบนพื ้นที่สงู โดยเปลี่ยนการจัดการน ้า
จากแบบเดิมที่เป็ น supply management ให้ เป็ นจัดการแบบ demand management
7) การปลูกป่ าเพื่อใช้ สอยในชุมชน เช่น ไม้ แดง ตะเคียน ประดู่ หรื อการส่งเสริ มการ
ปลูก “ป่ าไผ่” เพื่อดูดซับคาร์ บอนในพื ้นที่ลมุ่ น ้า เป็ นแนวทางใหม่
8) การดาเนินงานธนาคารต้ นไม้ เพื่อเป็ นการปลูกป่ าเพิ่มขึ ้น พัฒนาโครงการปลูกต้ นไม้
ทดแทนป่ า
9) การอนุรักษ์ต้นน ้าโดยการปลูกป่ า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกหญ้ าแฝก ปั จจุบนั
มีการปลูกยางพาราเพื่อเสริ มป่ าลดพื ้นที่ปลูกข้ าวโพดโดยปลูกร่วมกับต้ นไม้ ชนิดอื่น 15 ต้ นต่อไร่ และ
วางมาตรการหรื อข้ อตกลงร่ วมกับชุม ชนหากอายุของต้ นยางครบ 25 ปี และมี ข้อกาหนดร่ วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่ก่อนที่จะอนุญาตให้ ปลูกในแต่ละพื ้นที่
10) การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเรื่ องป่ า น ้า ดิน ตามวิถีชีวิตพอเพียง
11) ฟื น้ ฟูพนั ธุ์ปลาท้ องถิ่น การอนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์น ้า และสนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อปล่อย
ในแหล่งน ้าธรรมชาติ และการสร้ างบ่อเลี ้ยงปลาแบบธรรมชาติ
12) ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมบนพื ้นที่สูง โดยเฉพาะการ
ฟื น้ ฟูร่วมกับการอนุรักษ์ วิถีชนเผ่าแล้ วนากลับมาเป็ นจุดขาย การให้ คนในชุมชนดูและจัดการทรัพยากร
ป่ าไม้ ด้วยชุมชนเอง
13) กลยุทธ์ การการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม และสร้ างจิตสานึกให้ คนบนพืน้ ที่สูงทุกชนเผ่าเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม และผนวกความรู้ด้านวิชาการกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นเข้ าด้ วยกันในการพัฒนาพื ้นที่สงู
14) ควรมี การก าหนดภาษี ด้ านสิ่ง แวดล้ อมเพื่ อตอบแทนชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง ในการ
อนุรั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมเพื่ อ ให้ ชุม ชนเห็ น คุณ ค่า ของทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้ อม
15) ควรให้ ความรู้ ด้ านกฎหมายที่ ใช้ ควบคุม การใช้ ป่าโดยมีการให้ ความรู้ แก่ผ้ ูที่อยู่
อาศัยในพื ้นที่เขตป่ าสงวนถึงกฎหมาย ข้ อบังคับ กฎระเบียบ ที่ใช้ บงั คับเมื่อผู้กระทาผิดจะได้ รับโทษเช่น
ไร เพื่อเป็ นการทาสัญญากันในเบื ้องต้ นหากเมื่อมีการบุกรุกป่ าจะไม่สามารถอ้ างได้ ว่าไม่ทราบกฎหมาย
และขอบเขตป่ า
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ด้ านการพัฒนาสังคม
1) การยึดคนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนา การปลูกจิตสานึกการรักถิ่นฐานบ้ านเกิด การ
รักความเป็ นไทย โดยพัฒนาตามแนวพระราชดาริ เพื่อให้ คนเกิดการพึ่งพาตนเอง ด้ านอาชี พ ลดปั ญหา
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เช่น การอบรมพัฒนาด้ านพื ้นฐานให้ กบั ผู้นาชุมชน ฯลฯ
2) สร้ างภูมิคมุ กันให้ สงั คม ด้ านการเรี ยนรู้ ด้ านการบริ โภค และใช้ วิถีวฒ
ั นธรรมนาเพื่อ
สร้ างคุณค่าในชนเผ่า และอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรม/กิจกรรมที่ชมุ ชนมีอยูแ่ ล้ ว
3) ค้ นหาผู้นาชุมชน หรื อผู้นาโดยธรรมชาติเพื่อเป็ นแกนนาในการพัฒ นาของแต่ละ
ชุมชน และการพัฒนาศักยภาพผู้นาที่มีศกั ยภาพ มีความซื่อสัตย์ มีคณ
ุ ธรรม และจริ ยธรรม และเพื่อให้
การดาเนินงานพัฒนาในแต่ละพื ้นที่เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
4) ควรยึดกฎระเบียบของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็ นหลักในการเริ่ มพัฒนา ควบคู่ไปกับการ
บังคับใช้ กฎหมายที่มีความเข้ มงวด และสอดคล้ องกันทุกระดับ
5) ควรมีการพัฒนาให้ ชุมชนแก้ ไขปั ญหาและมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา การ
สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน โดยมุ่งเน้ นที่เด็กและเยาวชน โดยใช้ ศาสนาและความเชื่อเป็ นเครื่ องมือ ใน
การยึดโยง และจัดกิจกรรมให้ ชนเผ่าได้ แสดงออก
6) การบริการขันพื
้ ้นฐานควรเข้ าถึงทุกพื ้นที่
7) สร้ างศูนย์เรี ยนรู้ประจาชุมชน และมีการจาลองวัฒนธรรมและประเพณีชนเผ่าเพื่อ
เป็ นแหล่งศึกษาและส่งเสริ มการท่องเที่ยวของชุมชน ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ต้ นแบบทัง้ ที่เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการให้ ครบวงจร เช่น มีวิทยากร สื่อ คูม่ ือต่างๆฯลฯโดยควรมีความเชื่อมโยงด้ าน
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและองค์ความรู้ทางด้ านวิชาการ
8) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ให้ ช่วย และสนับสนุนการปฏิ บตั ิงานของ
เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ เช่น อสม. ครูชว่ ยสอน อาสาสมัคร ด้ านต่างๆ
9) สนับสนุนและส่งเสริ มในเรื่ องการทาบัญชีครัวเรื อน เพื่อควบคุมค่าใช้ จ่าย และเป็ น
ภูมิค้ มุ กันจับจ่าย ในการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ ามาในชุมชน
10) ปลูกจิตสานึกให้ เยาวชนในชุมชน ดารงรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีดงเดิ
ั ้ ม เห็น
คุณค่าของท้ องถิ่นตนเองมากกว่าวัฒนธรรมภายนอก
11) จัดกิจกรรมเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างคนในชุมชน เพื่อให้ เกิดความสามัคคี
การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และการมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมต่างๆ
12) การพัฒนาบนพืน้ ที่สูงควรคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงตามกระแสเทคโนโลยี และ
กระแสโลกาภิวตั น์โดยพัฒนาชุมชนให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมไม่ควรเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสมัยใหม่มากเกินไป
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นทีส่ งู (องค์การมหาชน)

5- 44

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 5

13) เสริ มสร้ างให้ ชุมชนเข้ มแข็ง ช่วยเหลือตนเองได้ ร่ วมคิดและแก้ ปัญหาเอง โดยมี
หน่วยงานเป็ นตัวกระตุ้น ช่วยเหลือ เริ่มจากจุดเล็กๆ พัฒนาแบบค่อยเป็ นค่อยไป
14) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชน ให้ มีการพึ่งตนเอง
ต้ องเริ่มจากตัวคน ครอบครัว และชุมชน ตามลาดับ มีการรวมกลุ่มอาสาสมัคร การรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เยาวชน กลุม่ สตรี และการใช้ เวทีประชาคม
ด้ านการศึกษา
1) ควรมีการสร้ างสถาบันการศึกษา มีหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกั บพื ้นที่สงู เช่น ด้ านวน
ศาสตร์ ที่สูง ด้ านเกษตรที่สงู สัตว์บนพื ้นที่สงู โดยส่งเสริ มให้ คนบนพื ้นที่สงู มีสถาบันการศึกษาที่ตงอยู
ั้ ่
บนพื ้นที่สงู เลย
2) เสริมสร้ างกลไกและการส่งเสริมเยาวชนที่ได้ รับการศึกษา และสร้ างจิตสานึกรักบ้ าน
เกิด กลับมาพัฒนาบ้ านเกิด และการศึกษาควรจะมีลกั ษณะให้ เกิดการพึ่งตนเอง และการส่งเสริ มให้ เกิด
ความยัง่ ยืน
3) นโยบายทางด้ านการศึกษาควรจะมีการเรี ยนการสอนทางด้ านการประกอบอาชีพ
และการเรี ยนที่เน้ นทางด้ านสิ่งแวดล้ อม เช่น การควบคุมการทาข้ าวไร่ เพื่อป้องกันการย้ ายพื ้นที่ทากิน
ซึง่ จะส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อม และหลักสูตรการเรี ยนของพื ้นที่สงู เหมือนกับหลักสูตรพื ้นราบ
4) มีการพัฒนาด้ านการศึกษาให้ คนในชุมชนได้ เรี ยนภาษาไทยเพื่อสื่อสารกับเจ้ าหน้ าที่
ได้ หรื อเจ้ าหน้ าที่เรี ยนภาษาชนเผ่าเพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนซึง่ กันและกัน
5) เสริ มหลักสูตรการศึกษาเชิงสังคม โดยการให้ คนบนพืน้ ที่สูงเท่าทันคนพื ้นราบ แต่
ยังคงเห็นคุณค่าวิถีชีวิตความเป็ นคนบนพื ้นที่สงู อยู่
6) การเสริมสร้ างและพัฒนากระบวนการคิดให้ คนบนพื ้นที่สงู และคนพื ้นราบ เช่น การ
ให้ ความรู้ เป็ น 2 ด้ าน คือ คนที่อยู่บนพื ้นที่สูง ต้ องให้ ความรู้ ให้ เขาอยู่ได้ อย่างไร และคนที่จะลงมาอยู่
ข้ างล่างจะให้ องค์ความรู้เขาอย่างไร
7) เสริ ม สร้ างระบบการคิ ด ในการท างานบนพื น้ ที่ สู ง และมี ก ลไกให้ เจ้ าหน้ าที่
ผู้ปฏิบตั งิ าน เข้ าใจและเข้ าถึงวัฒนธรรมชนเผ่า และวิถีชีวิต และเตรี ยมพร้ อมให้ เจ้ าหน้ าที่ สร้ างครูอาสา
และมีโรงเรี ยนภาคีเครื อข่าย
8) การถ่ายทอดองค์ความรู้ทงของชนเผ่
ั้
า และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากปราชญ์หรื อผู้นา
โดยธรรมชาติเพื่อพัฒนาชุมชนตนเองและความยัง่ ยืนของการพัฒนา
9) ควรมีศนู ย์เรี ยนรู้ในพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพ เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนปราชญ์ชาวบ้ าน
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
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ด้ านสาธารณสุข
1) ควรสร้ างความตระหนักรู้ทางด้ านสุขภาพอนามัยที่เหมาะสม พฤติกรรมสุขภาพ เช่น
การบริ โภค การใช้ ส ารเคมี โดยจะต้ องให้ มี ความสอดคล้ องกับวัฒนธรรม และพฤติกรรมของคนใน
ท้ องถิ่น
2) การพัฒ นาสวัสดิการชุมชน การเข้ าถึงการให้ บริ การสาธารณสุข และการเข้ าถึง
โอกาสของบริการของรัฐให้ มีความทัว่ ถึงของประชาชนบนพื ้นที่สงู
3) มุง่ เน้ นในการพัฒนาภาคประชาชนในพื ้นที่เป้าหมาย เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้ านสุขภาพ
4) ขยายหลักประกันสุขภาพ(สิทธิ ประโยชน์ที่ประชาชนได้ รับ /สิทธิ ในการเข้ าถึงการ
บริการอย่างเป็ นธรรม)
5) ส่ง เสริ ม และสนับสนุนกิ จกรรม เช่น การออกกาลัง กาย ให้ ความรู้ ในเรื่ องหลัก
โภชนาการ การดูแลสุภาพ และการวางแผนครอบครัวเพื่อคุมกาเนิด
ด้ านความมั่นคง
1) การทาหลักฐานการสารวจ การพิสจู น์สญ
ั ชาติให้ เป็ นระบบ และมีการขึ ้นทะเบียน
2) การพัฒนาด้ านการสื่อสาร เพื่อให้ คนบนพื ้นที่สงู ได้ รับรู้ข่าวสารภายนอก และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง
3) ส่งเสริ มการรวมกลุ่มเครื อข่ายในการที่จะดูแลปั ญหายาเสพติด และมีส่วนร่ วมใน
ชุมชนเพื่อช่วยแก้ ไขปั ญหา
4) สร้ างองค์ความรู้ และสร้ างเครื อข่ายความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชนบนพื ้นที่สงู ให้ ชมุ ชนรู้เท่า
ทันเกี่ยวกับปั ญหาด้ านความมัน่ คง
5) ด้ านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ควรปราบปรามผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง ควบคุมผู้
เสพ ฟื น้ ฟู บาบัดและส่งเสริ มอาชีพหลังการบาบัด ให้ ชมุ ชนตังกฎเกณฑ์
้
เพื่อป้องกันและปราบปรามเอง
และสนับสนุนกิจกรรม เช่น ชมรมกีฬา ชมรมวิชาการ ชมรม to be number 1
6) ด้ านการดูแลปั ญหาอาชญากรรม เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน โดยจัดตัง้
หน่วยงานรับผิดชอบดาเนินงานในพื ้นที่ และสนับสนุนอาสาสมัครตารวจบ้ าน อพปร.สารวัตรนักเรี ยน
7) ควรมีการสร้ างความตระหนักรับรู้ปัญหาทางด้ านยาเสพติดให้ ประชาชนในพื ้นที่
8) ส่งเสริ มด้ านกีฬาเพื่อลดปั ญหายาเสพติด ส่งเสริ มด้ านสุขภาพ การจัดการแข่งขัน
กีฬาชนเผ่าที่จงั หวัด เพื่อเป็ นการส่งเสริมด้ านการท่องเที่ยวร่วมด้ วย
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ด้ านปั จจัยโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1) การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อการคมนาคม ได้ แก่ การสร้ างถนนแต่ต้องคานึงถึง
ผลกระทบจากการสร้ างถนนให้ มากที่สดุ
2) พัฒนาแหล่งน ้าอุปโภค บริ โภค และการเกษตรให้ เพียงพอ โดยการสารวจพื ้นที่เพื่อ
หาแหล่งน ้า
3) จัดหาแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน ้า
4) ปลูกจิตสานึกให้ ชมุ ชนเป็ นเจ้ าของโครงสร้ างพื ้นฐานช่วยกันบารุงรักษา
ด้ านบริหารจัดการ
1) การใช้ Model พื ้นที่ที่ประสบความสาเร็ จในการพัฒนา เช่น รูปแบบการพัฒนาของ
โครงการหลวง เป็ นต้ นแบบของการพัฒนาในพื ้นที่ที่มีบริบทใกล้ เคียงกัน
2) การพัฒนาโดยใช้ พื ้นที่ “ลุ่มน ้า” เป็ นเป้าหมาย หรื อตามความเหมาะสมของสภาพ
พื ้นที่เป้าหมาย การบูรณาการแผนการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานบนพื ้นที่สงู เพื่อกาหนดขอบเขตใน
การพัฒนาแบบลุม่ น ้า เน้ นการพัฒนาลุม่ น ้าย่อย โดยมีการวิเคราะห์บริ บทพื ้นที่สงู เพื่อนามาแก้ ไขปั ญหา
ของแต่ละพื ้นที่ และต้ องมีชมุ ชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน หลักการที่นามาดาเนินการ
ที่สาคัญคือ หลักการจัดการน ้าในพื ้นที่ล่มุ น ้าซึ่งต้ องกักเก็บน ้าเพื่อใช้ อุปโภคบริ โภค และการเกษตรให้
มากที่สุดเพื่อใช้ ในชุมชนตลอดปี โดยกิจกรรมที่จะนามาร่ วมดาเนินการคือ การปลูกจิตสานึกให้ ชมุ ชน
อนุรักษ์น ้า และใช้ น ้าให้ ค้ มุ ค่ามากที่สดุ
3) การดาเนินงานในลักษณะบูรณาการทังแผนงาน
้
คน ความรู้ ด้านวิชาการ แผนงาน
และงบประมาณ ไปพร้ อมๆ กัน และมีการบูรณาการระบบการทางานของราชการให้ มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ ้น ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และมี อบต. เป็ นหน่วยงานร่วมในระดับท้ องถิ่น
4) การสร้ างความเข้ าใจระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุนกับชุมชนในพื ้นที่ตลอดจนชุมชน
ในพื ้นที่รอบข้ าง จะทาให้ การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
5) ควรจัดทายุทธศาสตร์ ที่เป็ นรู ปธรรม และสอดคล้ องกับวิถีชีวิตและจิตสานึกของคน
บนพื ้นที่สงู
6) มีหน่วยงานหลักดาเนินงานเพื่อบูรณาการแผนปฏิบตั ิการในแต่ละหน่วยงาน จัด
ประชาคมในชุมชนเพื่อให้ ได้ แผนการดาเนินงานในแต่ละพืน้ ที่เพื่อให้ หน่วยงานในพืน้ ที่สามารถวาง
แผนการดาเนินงานในแต่ละพื ้นที่ได้
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7) การขับเคลื่อนการพัฒนา/บริ หารจัดการบนพื ้นที่สงู ให้ มีความต่อเนื่อง มีการบูรณา
การร่วมกันอย่างเป็ นระบบ และการวางนโยบายในการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
8) มีมาตรการด้ านกฎหมายในการถือครองที่ดิน โดยผู้ที่ถือครองที่ดินควรเป็ นผู้ที่อยู่ใน
พื ้นที่ เนื่องจากมีปัญหานายทุนมาซื ้อที่เพื่อเก็งกาไร กาหนดกฎหมายที่เอื ้อให้ คนอยู่ร่วมกับป่ าได้ อย่างมี
ความสุข
9) สร้ างกระบวนการมีสว่ นร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยงานเพื่อให้ เกิดการวางแผนการ
ดาเนินงานร่วมกัน และดาเนินงานแก้ ไขปั ญหาตรงกับความต้ องการของคนในชุมชน
10) กาหนดกฎหมายพิเศษในการกาหนดพื ้นที่ทากินโดยประชาคมร่วมกันในการจัดทา
แผนที่เพื่อกาหนดพิกดั พื ้นที่ทากินของแต่ละครัวเรื อน
11) จัดทาฐานข้ อมูลเพื่อใช้ กาหนดพืน้ ที่เป้าหมายจานวนประชากร ปั ญหา อุปสรรค
ความต้ องการของเกษตรกร
12) การศึกษารู ปแบบของการบูรณาการร่ วมกันของการทางานบนพื น้ ที่ สูง วิธี การ
ทางานแบบบูรณาการที่เ ป็ นรุ ปธรรมชัดเจน เพื่อจะได้ เป็ นแนวทางการทางานแบบบูรณาการให้ กับ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ จัดทากรณี ศึกษาหมู่บ้านต้ นแบบนาร่ องในการพัฒนาแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน ควรเริ่มจากขอบเขตพื ้นที่ขนาดเล็ก เช่น ระดับตาบล – ระดับอาเภอ – ระดับจังหวัด
13) ควรมีการศึกษาองค์ความรู้ของชุมชน ภูมิปัญญา ด้ วยวิธีการสารวจพื ้นที่ และนา
ข้ อมูลดังกล่าวบูรณาการเพื่อทาการวางแผน และฐานข้ อมูล และควรหาแนวทางการบริ หารจัดการ /
การศึกษาใช้ ประโยชน์ด้านภูมิปัญญาชาวบ้ าน ให้ มีความสอดคล้ องกับสภาพปั จจุบนั
14) ควรมีการระบุในการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒ นาพืน้ ที่ สูง ให้ มีความชัดเจนใน
ประเด็น หน้ าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานท้ องถิ่นในการพัฒนา เพื่อประสิทธิ ภาพในการบริ หาร
จัดการ ความร่วมมือของหน่วยงานระดับท้ องถิ่น และการจัดสรรงบประมาณให้ มีความชัดเจน
15) การวางแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาวควรจะมีการคานึงถึงความแตกต่างของชนเผ่า
16) การกาหนดตัวชี ว้ ัด ควรจะมี การปรั บให้ เหมาะสมกับพื น้ ที่ สูง เช่นการวัดระดับ
ความยากจนของชาวเขา อาจจะดูจากความพอเพียงแบบชาวเขา หามูลเหตุเพื่อนาไปสู่การวางแผน
พัฒนา
17) ควรมี ก ารสนับ สนุน การประชาสัม พัน ธ์ / การมี วิ ท ยุชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ ได้ รับรู้ขา่ วสาร
18) ควรให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ร่ วมกันวางแผนการพัฒนากับ
หน่วยงาน/ท้ องถิ่น/ท้ องที่ และมีแผน/นโยบาย สร้ างความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชนสร้ างภูมิค้ มุ กัน
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19) ทาแผนแม่บทการพัฒนาพื ้นที่สงู ระยะสัน้ 3 ปี ระยะยาว 5-10 ปี และการกาหนด
พื ้นที่เพื่อเป็ นพื ้นที่พฒ
ั นาระยะที่ 1 และขยายผลในระยะที่ 2
20) ข้ อเสนอแนะระดับนโยบาย เกี่ยวกับการใช้ ที่ดิน การจัดเก็บภาษี ที่เกี่ ยวข้ อง การ
ปรับปรุงกฎระเบียบ การบังคับใช้ กฎระเบียบ การควบคุมดูแลสื่อ
21) การสนับสนุนงบประมาณพิเศษและองค์กรขับ เคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (ขับเคลื่อน
การปฏิบตั งิ าน)
5.4 ผลจัดประชุมสัมมนาร่ วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
5.4.1 ผลจัดประชุมสัมมนาครั ้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในพื ้นที่ 9
จังหวัด มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิน้ 80 ราย เพื่อร่ วมกันพิจารณาวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 สรุปสาระสาคัญของการประชุมได้ ดงั นี ้
1.1) ประเด็นการกาหนด“วิสัยทัศน์ ”
การกาหนด “วิสยั ทัศน์” ให้ เกิดความชัดเจนในการขับเคลื่อน และการกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ ควรให้ น ้าหนักและความสาคัญที่ชมุ ชน คน และทรัพยากรธรรมชาติเป็ นหลัก รวมทังความ
้
มัน่ คงของชุมชน คุณภาพชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นฐานสาคัญของประเทศ
พิจารณาถึงข้ อจากัดด้ านพืน้ ที่ เงื่อนไขใหม่ และเงื่อนไขด้ านกฎหมาย โดยมองภาพ 10 ปี ข้ างหน้ า
ประเด็นที่ประกอบการกาหนดวิสยั ทัศน์ ได้ แก่ การพัฒนาในเชิงพื ้นที่ล่มุ น ้า โดยการเชื่อมโยงกิจกรรม
ระหว่างพื ้นที่ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับน ้าและการบริหารจัดการน ้า และการน้ อม
นาแนวพระราชดาริ และแนวทางของโครงการหลวงมาปรับใช้ ส่งเสริ มความเป็ น “ชาติไทย” ยอมรับ
ความเป็ นมนุษย์และศักดิศ์ รี ของมนุษย์ โดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ เกิดความสมดุล สอดคล้ องกับวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมและนโยบายของรัฐเพื่อให้ เกิดความมัน่ คงของประเทศ
1.2) ประเด็นสาคัญในการปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ควรมีความเชื่อมโยงระดับแนวนอน
ในแต่ละด้ าน โดยเฉพาะด้ านเศรษฐกิจและทรัพยากรฯ และประเด็นยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้ านจะต้ อง
เชื่อมโยงกันไปสูว่ ิสยั ทัศน์ โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี ้
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(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ให้ ความสาคัญด้ านความมัน่ คงด้ านอาหาร และ
อาหารปลอดภัย เป็ นอันดับแรก และการสร้ างรายได้ พอเพียง โดยเชื่อมโยงกับความ
สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจของครัวเรื อนโดยยึดการสร้ าง
นิเวศเกษตรให้ เป็ นผลิตภัณฑ์หลัก และสอดคล้ องกับสภาพภูมิสงั คม การสร้ างรายได้
บนฐานคิดของความคุ้ม ค่าการใช้ ทรั พ ยากร และการสร้ างมูลค่าเพิ่ม ให้ ผลิตภัณ ฑ์
ชุมชนตลอดทังห่
้ วงโซ่มูลค่า และควรการส่งเสริ มงานวิจยั การเกษตรบนพื ้นที่สูงเพื่อ
สร้ างองค์ความรู้ เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลก
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านสังคม ให้ ความสาคัญกับการสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพคน ศักยภาพของชุมชน และการดารงชีพที่เหมาะสม
ได้ รับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตและการศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริ ม
การอ่านออกเขียนได้ และเข้ าใจภาษาไทย เน้ นการบูรณาการการศึกษากับหลักสูตร
ท้ องถิ่น เพื่อให้ เกิดจิตสานึก การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม การสืบทอด
วัฒนธรรมชนเผ่า และจิตสานึกในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ให้ ความสาคัญกับ
การกาหนดเขตการใช้ ประโยชน์ที่ดินบนพื ้นที่สงู โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทังมี
้ ระบบการควบคุม/กฎระเบียบที่สอดคล้ องบริ บทพื ้นที่ มาตรการที่สาคัญและ
กฎหมาย ตลอดจนควรมี ก ารก าหนดกฎหมายป้ องกัน นายทุน เข้ า ไปในพื น้ ที่ การ
กาหนดมาตรการเกี่ ยวกับมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ของที่ดินที่ไม่เหมาะสม
และสร้ างระบบจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เช่น ค่าตอบแทนการทางานในด้ านสิ่งแวดล้ อม (Payment for Environment services
: PES)
(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านบริ หารจัดการ การกาหนดแผนพัฒนาพื ้นที่สูงในลักษณะ
การพัฒนาลุม่ น ้า ซึง่ จะช่วยให้ เกิดการเกื ้อกูลกันของการใช้ และการจัดการทรัพยากรใน
ลุ่มนา้ มี การใช้ ประโยชน์ และอนุ รักษ์ ร่วมกัน จะลดผลกระทบและปั ญหาต่างๆ การ
จัดทาฐานข้ อมูล และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ มีการนาฐานความรู้ ไปใช้ ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ ของพื ้นที่สูงสู่พืน้ ราบการขับเคลื่อน
ยุท ธศาสตร์ ภ ายใต้ แ ผนบริ ห ารจัด การลุ่ม นา้ ควรเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน มี ก าร
ประสานแผนงานร่ วมกัน ก่อนที่จะเข้ าไปทาความเข้ าใจและดาเนินการร่ วมกับชุมชน
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การกาหนดข้ อเสนอเชิงนโยบายระยะยาว (5- 10 ปี ) เกี่ ยวกับกฎหมายที่เอือ้ ต่อการ
พัฒนาพื ้นที่สงู เช่น การใช้ ที่ดนิ การใช้ พื ้นที่ป่า การใช้ น ้า โฉนดชุมชน เป็ นต้ น และการ
จัดลาดับความสาคัญของพื ้นที่ หรื อการแบ่งพื ้นที่ระดับพัฒนา
5.4.2 ผลจัดประชุมสัมมนาครั ง้ ที่ 2 ที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานส่วนกลาง มี
ผู้เข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิน้ 86 ราย เพื่อปรับปรุ งยุทธศาสตร์ และบูรณการแผนงาน โครงการร่ วมกับ
หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้ อง สรุปสาระสาคัญของการประชุมได้ ดงั นี ้
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในร่ างแผนยุทธศาสตร์ ของการพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
บนพื ้นที่สูง ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562) โดยเห็นด้ วยกับยุทธศาสตร์ เชิงบูรณาการที่มองภาพการ
พัฒ นาเชิ ง ลุ่ม น า้ ที่ ส ร้ างความเชื่ อ มโยงได้ อ ย่ า งสมดุล ระหว่ า งการพั ฒ นาสัง คม เศรษฐกิ จ และ
สิ่ง แวดล้ อม โดยใช้ แนวทางการพัฒนาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง และที่ ประชุมได้ มี ความ
คิดเห็นเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ ในสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(1) ควรให้ ความสาคัญกับเศรษฐกิจนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ ้น เพื่อสร้ างรายได้ ครัวเรื อน
บนฐานความรู้และภูมิปัญญามากกว่าการใช้ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยผลักดันให้ เป็ น “วาระแห่งชาติ” และให้ มีหน่วยงานหรื อ
หน่วยงานเจ้ าภาพ ซึ่งในที่ประชุม เสนอให้ สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ที่สูง (องค์การ
มหาชน) ที่มีภารกิจสนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลความสาเร็ จไปสู่พื ้นที่สงู
อื่นๆ ของประเทศ รวมทังมี
้ การบูรณการแผนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ บนพื ้นที่สงู
(3) การพัฒนาเน้ นสร้ างศักยภาพให้ คน และชุมชนมีความเข้ มแข็ง โดยแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมัน่ คงตามแนวชายแดน และความสัมพันธ์ กับ
ประเทศเพื่อนบ้ าน
(4) การแปลงยุทธศาสตร์ สกู่ ารปฏิบตั ิ ควรรวบรวมและสรุปบทเรี ยนจากโครงการพัฒนาใน
อดีตและปั จจุบนั เพื่อเป็ นต้ นแบบในการขยายผลต่อไป
(5) ควรบูรณาการแผนงานและกิจกรรม โดยใช้ ชมุ ชนในฐานะผู้ได้ รับประโยชน์และผู้สร้ าง
ประโยชน์ เป็ นเป้าหมายหลักในการพัฒนา และควรอยู่บนฐาน คนและชุมชนอยู่เย็น
เป็ นสุข และการวางแผน/โครงการ/กิจกรรม ควรดาเนินตามขันตอนการพั
้
ฒนาตามแนว
พระราชดาริ “เข้ าถึง เข้ าใจ และพัฒนา”
(6) ควรตัง้ เป้าหมายไปที่การพัฒนา “คน” และชุม ชนให้ พึ่งพาตนเองได้ และการสร้ าง
จิตสานึกเกี่ยวกับจิตสาธารณะ และการมีสว่ นร่วมทังคนบนพื
้
้นที่สงู และคนพื ้นราบ การ
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อนุรักษ์ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี จิตสานึกการสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมชนเผ่า และจิตสานึกความเป็ นไทย
(7) ประเด็นการปลูกป่ าเศรษฐกิจบนพื ้นที่สูง ต้ องพิจาณาความเหมาะสมด้ านผลกระทบ
และข้ อกฎหมาย ที่ประชุมเสนอควรพิจารณา แนวพระราชดาริ เกี่ ยวกับป่ า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง
(8) ประเด็นการเคลื่อนย้ ายของคนบนพื ้นที่สงู ควรมีการจัดทาแผนรองรับทรัพยากรบุคคล
เหล่านีเ้ มื่อกลับข้ นไปทางานบนพืน้ ที่สูง ควรดูแลบุคคลเหล่านี ก้ ่อนการเคลื่อนย้ าย
ระหว่างเคลื่อนย้ ายและหลังการเคลื่อนย้ ายแรงงาน
(9) การปรับรายละเอียดและเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตามผลการประชุมกลุม่ ย่อย
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บทที่ 6
การศึกษาและวิเคราะห์
สถานการณ์ และศักยภาพการพัฒนาพืน้ ที่สูง
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ และศัก ยภาพการพัฒ นาพื น้ ที่ สู ง ครั ง้ นี ใ้ ช้ ข้ อมู ล
ประกอบด้ วย ข้ อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้แทนชุมชน และผู้แทนหน่วยงาน จาก
การจัดประชุมกลุ่มย่อยรายละเอียดในบทที่ 5 ข้ อมูลที่วิเคราะห์จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
บทที่ 2 บทที่ 3 และบทที่ 4 เกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมของชุมชนบนพื ้นที่สูงระยะที่ผ่านมาถึง
ปั จจุบนั ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา ปั จจัยความสาเร็ จ และเงื่อนไขที่สาคัญในการพัฒนา
พืน้ ที่สูงที่ ผ่านมา ปั ญหาที่ยังคงมีอยู่จ ากการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูงภาคเหนือของ
ประเทศ ในระยะ 25 ปี ที่ผ่านมา รวมทังวิ
้ เคราะห์ความเชื่อมโยงในเชิงบริ บทลุ่มน ้า เกี่ยวกับข้ อมูล
เชิงพื ้นที่ของลุ่มน ้า และสภาพปั ญหาจาแนกตามลุ่มน ้าของพื ้นที่ล่มุ น ้าสาคัญบนพื ้นที่สงู ภาคเหนื อ
จานวน 7 ลุม่ น ้า ได้ แก่ ลุม่ น ้าปิ ง ลุม่ น ้าน่าน ลุม่ น ้าวัง ลุม่ น ้ายม ลุ่มน ้าสาละวิน ลุ่มน ้ากก และลุ่มน ้าโขง
และการประมวลและวิ เ คราะห์ ศัก ยภาพการพัฒ นาและการก าหนดทิศ ทางการพัฒ นาพื น้ ที่ สูง
เพื่อประกอบการจัดทายุทธศาสตร์ ต่อไป โดยการเชื่อมโยงกับผลวิเคราะห์ดงั กล่าวข้ างต้ น สรุ ปผล
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี ้
6.1 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ และทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
การวิเคราะห์ สถานการณ์ ของการพัฒนาพื น้ ที่สูง ร่ วมกับข้ อมูลที่วิเคราะห์จากบทที่ 2
และบทที่ 3 เพื่อให้ ได้ ประเด็นที่จะนามาพิจารณาประกอบการจัดทายุทธศาสตร์ ได้ แก่ สถานการณ์
ภาพรวมของชุมชนบนพื ้นที่สูงระยะที่ผ่านมาถึงปั จจุบนั ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา ปั จจัย
ความสาเร็ จ และเงื่อนไขที่สาคัญในการพัฒนาพืน้ ที่สูงที่ผ่านมา และปั ญหาที่ยงั คงมีอยู่จากการ
ดาเนินงานวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู ภาคเหนือของประเทศ ในระยะ 25 ปี ที่ผา่ นมา มีรายละเอียดดังนี ้
6.1.1 วิ เ คราะห์ ป ระเด็ นสถานการณ์ ภ าพรวมของชุ ม ชนบนพื น้ ที่ สู งระยะที่
ผ่ านมาถึงปั จจุบัน
โดยทัว่ ไปชาวเขาตังบ้
้ านเรื อนตามวิถีชีวิตชนเผ่าของตนเอง มีหมู่บ้านเป็ นจุดรวม
หรื อเป็ นจุดกลางความสัมพันธ์ทางสังคม หมู่บ้านจึงนับเป็ นสังคมที่ใหญ่ที่สดุ ของชาวเขา ขนาดของ
หมูบ่ ้ านขึ ้นอยูก่ บั สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความเหมาะสมของพื ้นที่ โดยเฉลี่ยขนาดของ
หมู่บ้านประมาณ 20-30 หลังคาเรื อนต่อหมู่บ้าน มีสภาพความเป็ นอยู่และการดารงชีวิต ค่านิยม
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะ เดิมลักษะทางสังคมเป็ นแบบระบบปิ ด ยอมรับ
การเปลี่ ยนแปลงจากสัง คมภายนอกค่อนข้ างช้ า ได้ รับการบริ ก ารจากภาครั ฐ น้ อยและไม่ทั่วถึ ง
เนื่องจากความห่างไกลและทุรกันดาร ทาให้ มีสภาพความเป็ นอยูแ่ ละคุณภาพชีวิตต่า
การเคลื่อนย้ ายถิ่นฐานของชาวเขา แต่เดิมมีการเคลื่อนย้ ายถิ่นอย่างเสรี ทาให้ การ
จัดตังชุ
้ มชนกระจัดกระจาย มีการใช้ ประโยชน์ที่ดินแบบแผ้ วถางป่ าและทาไร่ เลื่อนลอย รวมทังการ
้
ลักลอบปลูกฝิ่ น ทาให้ มีการบุกรุกทาลายป่ าเพื่อขยายพื ้นที่ทากิน ซึ่งจาเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่จานวนมาก
เพื่อหมุนเวียนปลูกพืชยังชีพและปลูกฝิ่ น ประกอบกับการเพิ่มขึ ้นของประชากร ทาให้ การบุกรุกพื ้นที่
ป่ าเกิดอย่างต่อเนื่ อง โดยในช่วงปี พ.ศ. 2525-2528 ป่ าไม้ ลดลงปี ละร้ อยละ 1.37 ของพืน้ ที่ ป่า
ทังหมด
้
จากสถานการณ์ดงั กล่าวทางภาครัฐจึงได้ กาหนดนโยบายให้ ชาวเขาเหล่านี ้ได้ มีที่ทากินเป็ น
หลักแหล่ง รู้จกั วิธีการเพาะปลูกที่ ถกู ต้ อง เช่น การจัดสรรพื ้นที่ในบริ เวณนิคมดอยมูเซอ จังหวัดตาก
และดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่งเสริมการปลูกชา กาแฟ และพืชเมืองหนาว ส่งเสริ มอาชีพ
โดยแจกจ่ายพันธุ์พืชและจัดหาพันธุ์สตั ว์ให้ ชาวเขาเลี ้ยง ตลอดจนจัดหาบริ การที่จาเป็ น เป็ นต้ น และ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 และพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้ องที่
พ.ศ. 2457 ให้ แยกประเภทชุมชนบนพื ้นที่สงู ออกเป็ น 5 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้ วยกลุ่มชุมชนที่มีการ
จัดตังหมู
้ ่บ้านอย่างถาวร มีประมาณร้ อยละ 30 รองลงมาคือ กลุ่มชุมชนที่จัดตังขึ
้ ้นเป็ นพิเศษตาม
นโยบายของทางราชการโดยได้ รับอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติหมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 มีประมาณร้ อยละ 31 ส่วนกลุ่มที่ตงในเขตที
ั้
่ยงั ไม่ได้ รับอนุญาตจาก
ทางราชการ แต่มีศกั ยภาพที่จะจัดตังเป็
้ นหมู่บ้านถาวร ประมาณร้ อยละ 27 โดยการพิจารณาการ
จัดตังหมู
้ ่บ้านอย่างถาวรดาเนินการได้ น้อย เนื่องจากมีข้อจากัดหลายประการ เช่น ความเหมาะสม
ของการพื น้ ที่ ใ นการประกอบอาชี พ ข้ อจ ากั ด ในการใช้ ที่ ดิ น บนพื น้ สู ง ตามกฎหมาย เช่ น
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติ
อุท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504 ตลอดจนพระราชบัญ ญั ติ แ ละมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ต่า ง ๆ เช่ น มติ
คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดการชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้า เป็ นต้ น
จากการกาหนดประเภทของชุมชนบนพื น้ ที่ สูง ทาให้ การเข้ าไปดาเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐมีขอบเขตชัดเจนมากขึ ้น รวมทังการก
้
าหนดขอบเขตการใช้ ประโยชน์ที่ดินของชุมชน
บนที่สงู สะดวกมากขึ ้น โดยเฉพาะในชุมชนที่มีการจัดตังหมู
้ บ่ ้ านอย่างถาวรหรื อมีศกั ยภาพที่จะจัดตัง้
อย่างถาวร หรื อชุมชนที่จดั ตังขึ
้ ้นตามนโยบายทางราชการ โดยมุ่งส่งเสริ มการใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
สร้ างความมัน่ คงทางอาหารและรายได้ อย่างไรก็ตามพื ้นที่สงู ยังคงมีปัญหาการทาไร่เลื่อนลอยและ
การบุกรุกป่ าอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ในหลายพื ้นที่มีสภาพเป็ นป่ าเสื่อมโทรม เกิด
จากสาเหตุหลัก คือ ความต้ องการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นปั จจัยในการดารงชีวิตทังระดั
้ บของ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ครั ว เรื อ น และเพื่ อ พัฒ นาเศรษฐกิ จ ในระดับ นโยบาย การบุก รุ ก พื น้ ที่ แ ละเปลี่ ย นแปลงไปท า
เกษตรกรรมด้ วยการปลูก พื ช ที่ ไ ด้ ผ ลผลิต ในระยะเวลาอัน สัน้ และเป็ นที่ ต้ องการของตลาด เช่น
ข้ าวโพด มันสาปะหลัง หรื อในบางพืน้ ที่อาจใช้ เพื่อการปลูก พืชผัก ทัง้ เพื่อขายและเพื่อบริ โภคใน
ครัวเรื อน
ปั จจุบนั การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของชุมชน (ป่ าไม้ น ้า และดิน)
และพฤติกรรมของชุมชนบนพื ้นที่สงู เหล่านี ้เปลี่ยนแปลงไป หลายชุมชนเกิดจิตสานึกของการรักและ
หวงแหนป่ าไม้ เพื่อให้ ทกุ คนดารงชีวิตอยู่ในป่ าอย่างมีความสุข มีกิจกรรมที่แสดงถึงจิตสาธารณะ
หรื อด้ านการรู้คณ
ุ ค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่มีอยู่ในชุมชน ได้ แก่ การร่วมกันปลูก
ป่ าของชุมชนในแต่ละปี การรวมกลุ่มในการจัดทาแนวกันไฟ มีคณะกรรมการทุกหมู่บ้านเพื่อดูแล
และป้องกันป่ าไม้ การมีกฎระเบียบของชุมชนเกี่ยวกับป่ าอนุรักษ์ ป่ าใช้ สอยหรื อป่ าชุมชน การร่วมกับ
หน่วยงานในทาฝายแม้ ว การฟื น้ ฟูประเพณีที่เกี่ ยวข้ องในการดูแลป่ า เช่น การเลี ้ยงผีต้นน ้า ผีฝาย
รวมถึงมีกิจกรรมเกี่ ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรนา้ เช่น มีระบบเหมืองฝาย การดูแลพื ้นที่ป่า เช่น
ป่ าชุมชน ป่ าใช้ สอย และการจัดทาระบบอนุรักษ์ดนิ และน ้า เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามการบุกรุ กทาลายป่ ายังคงมีอยู่ทงเพื
ั ้ ่ อการทาการเกษตรและการใช้
ประโยชน์ของคนพื ้นราบ ทาให้ แหล่งอาหารธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ทังในด้
้ าน
อาหาร พืชสมุนไพร แหล่งพลังงานธรรมชาติ เริ่ มสูญหาย ขาดแคลนและหายากเพิ่มขึ ้น ปั จจุบนั มี
หน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
้
ฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ได้ ร่วมมือกับชุมชน เพื่อฟื น้ ฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื ้นที่สงู เช่น โครงการฟื ้ นฟูป่า ปลูกป่ าอย่างถูกวิธีหรื ออนุรักษ์ ป่าไม้ ตามธรรมชาติไว้
มีการจัดที่ดินทากินอย่างเป็ นสัดส่วนก่อให้ เกิดแหล่งชุมชนที่มีการพึ่งพาอาศัย และอยู่ร่วมกันได้
ระหว่างคน สัตว์ และป่ า โดยมุ่งหวังว่าในที่สุดป่ าในชุมชนก็จะกลายเป็ นแหล่งผลิตอาหารได้ เป็ น
อย่างดี โครงการธนาคารอาหารชุมชน เป็ นการวางแผนจัดการทังระบบ
้
คือ การอนุรักษ์ พฒ
ั นา
ป่ าไม้ แหล่งต้ นนา้ ลาธาร และทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน มีการปลูกต้ นไม้ เพิ่มเติม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจะเกื ้อกูลก่อให้ เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ขึ ้น เช่น พันธุ์ไม้ ที่ใช้ เป็ นอาหารสัตว์ โดย
คาดหวังว่าจะเกิดการขยายพันธุ์ของสัตว์มากขึ ้นตามความสมดุลของธรรมชาติทงสั
ั ้ ตว์ปีก สัตว์บก
และสัตว์น ้า การปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มเติม โดยแทรกอยู่กบั ป่ าเป็ นแหล่งยาให้ กบั สัตว์และประชาชน
ในท้ องถิ่น ตลอดจนเป็ นคลังวัตถุดิบด้ านเภสัชกรรม ก่อให้ เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศ การ
ปลูกไม้ ป่าที่รับประทานได้ แทรกลงไป ก็จะก่อให้ เกิดแหล่งอาหารของชุมชนพื ้นที่นนๆ
ั ้ ไม่ว่าจะเป็ น
พืชผักป่ า เห็ดต่างๆ ตลอดจนถึงไม้ ผลป่ าที่รับประทานได้ เป็ นต้ น
ในช่วงปี พ.ศ. 2523 มีประชากรที่อาศัยบนพื ้นที่สงู จานวน 2,480กลุ่มบ้ าน จานวน
ประชากร 348,193 คน ในช่วงปี 2528-2531 มีจานวนเพิ่มขึ ้นของกลุ่มบ้ าน เป็ น 2,553 กลุ่มบ้ าน
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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จานวน 101,078 ครัวเรื อน จานวนประชากร 579,239 คน ปี 2545 พื ้นที่สงู ของประเทศไทยมี 20
จังหวัดของประเทศไทย มีหมู่บ้านบนพืน้ ที่สูง 3,881 กลุ่มบ้ าน 252,588 หลังคาเรื อน มีจานวน
ประชากร 1,203,149 คน และปี 2551 มีหมูบ่ ้ านบนพื ้นที่สงู 3,774 กลุ่มบ้ าน 207,138 หลังคาเรื อน
มีจานวนประชากร 878,177 คน เนื่องจากประชากรส่วนหนึ่งอพยพไปทางานทังแบบชั
้
ว่ คราวและ
ถาวรในเมือง โดยชุมชนบนพื ้นที่สงู กระจายตัวอยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ มากที่สดุ 1,309 กลุ่มบ้ าน
56,380 ครัวเรื อน 236,708 คน รองลงมาเป็ นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 531 ครัวเรื อน 24,447 ครัวเรื อน
103,678 คน และจังหวัดตาก 487 ครัวเรื อน 19,848 ครัวเรื อน 91,016 คน
จากข้ อมูลประชากรจะเห็นได้ ว่า การดาเนินการเกี่ยวกับการลดอัตราการเพิ่มขึน้
ของประชากรประสบความสาเร็ จในระดับหนึ่ง จากมี อัตราการเพิ่ม ของประชากรถึง ร้ อยละ 5.5
ลดลงเหลือร้ อยละ 2.23 อย่างไรก็ตามนับว่าเป็ นอัตราการเพิ่มประชากรในเกณฑ์สงู เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับอัตราการเพิ่มประชากรทังประเทศเฉลี
้
่ยร้ อยละ 1.2 ถึงแม้ ว่าอัตราการเพิ่มประชากรลดลง แต่ยงั
มีปัจจัยสาคัญที่การเพิ่มอัตราประชากรยังมีอยู่ เนื่องจากพื ้นที่ห่างไกลและยากต่อการเข้ าถึงบริ การ
จากภาครัฐ ประกอบกับความเชื่อของบางชนเผ่า ที่ส่งเสริ มทาให้ ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีลกู มาก
อีกทังความเชื
้
่อเรื่ องการแต่งงาน เช่น ชนเผ่าม้ งมีการแต่งงานเร็วอายุ 12 ปี ขึ ้นไป ทาให้ เกิดครอบครัว
ขยาย และต้ องการพื ้นที่ทากินเพิ่มขึ ้น
ในช่วงปี พ.ศ. 2523 สัดส่วนของประชากรบนพื ้นที่สงู ที่จาแนกตามกลุ่มชาติพนั ธุ์
โดยส่วนใหญ่เป็ นชาวเขา ร้ อยละ 96 และกลุ่มอื่นๆ รวมทังชาวไทย
้
ร้ อยละ 4.33 ปี ในปี พ.ศ.2538
โดยส่วนใหญ่ เป็ นชาวเขา ร้ อยละ 87.42 ชาวไทยพืน้ ราบ ร้ อยละ 7.87 และกลุ่มชนอื่ น ๆ ร้ อยละ
4.71 และช่วงปี พ.ศ. 2551- 2552 ชุมชนบนพืน้ ที่สูงส่วนใหญ่เป็ นชาวเขาร้ อยละ 81.58 โดยเป็ น
ชนเผ่า กระเหรี่ ยง ร้ อยละ 39.14 ชนเผ่าม้ ง ร้ อยละ 12.68 และชนเผ่าอื่นๆ ส่วนชาวไทยพืน้ ราบ
ร้ อยละ 18.42
จากข้ อมูลสัดส่วนของประชากรบนพื ้นที่สงู ที่จาแนกตามกลุ่มชาติพนั ธุ์ จะเห็น ว่ามี
แนวโน้ มการเพิ่มขึน้ ของคนไทยพืน้ ราบบนพืน้ ที่สูง และการลดลงของจานวนชาวเขาบนพื น้ ที่สูง
เนื่องจากการเคลื่อนย้ ายแรงงานและเยาวชนบนที่สงู เข้ าสู่เมืองมีแนวโน้ ม เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว โดย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.62 มีการเคลื่อนย้ ายชั่วคราว โดยการเคลื่อนย้ ายแรงงานไปทางาน ร้ อยละ
76.77 เป็ นการเคลื่อนย้ ายหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว และเคลื่อนย้ ายไปเรี ยนหนังสือ สัดส่วนค่อนข้ างสูง
ร้ อยละ 93.48 สอดคล้ องกับประเด็นที่ชุมชนให้ ความสาคัญด้ า นการเรี ยนรู้และด้ านการศึกษาของ
เด็กและเยาวชนอยู่ในระดับมากถึงร้ อยละ 78.02 ส่วนการเคลื่อนย้ ายแรงงานแบบถาวรยังมีสดั ส่วน
น้ อย ร้ อยละ 5.38 โดยการเคลื่ อนย้ ายแรงงานมี ผลกระทบเชิ ง บวกสามารถสร้ างรายได้ ให้ กลุ่ม
แรงงานสูช่ มุ ชนบนพื ้นที่สงู แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและการจ้ างงานในชุมชนบนพื ้นที่สงู
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

6- 4

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 6

และมีผลกระทบเชิงลบต่อด้ านสังคมและวัฒนธรรมตามมา เช่น การบริ โภคนิยม ใช้ สินค้ าฟุ่ มเฟื อย
เพิ่มขึ ้น การนาวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ าสูช่ มุ ชนทาให้ วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เช่น วัฒนธรรม
การแต่งกาย เป็ นต้ น
สถานการณ์ การอพยพเข้ าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยการอพยพส่วนใหญ่ ได้ แก่
การอพยพของแรงงานต่างด้ าว เพื่อเข้ ามาค้ าขายตามแนวชายแดน และการอพยพเข้ าไปสู่เมืองใหญ่
บางกลุ่มมีญาติอาศัยอยู่ในพื ้นที่แดนชายแดนประเทศไทย โดยมีปัจจัยที่สาคัญคือ เช่น การทากิน
สาธารณสุขและการศึกษา เป็ นต้ น ผลกระทบจากเคลื่อนย้ ายแรงงานต่างด้ าวที่เข้ ามารับจ้ างในภาค
การเกษตร โดยทดแทนแรงงานเยาวชนที่เคลื่อนย้ ายออกไปซึง่ ส่งผลกระทบด้ านลบถึงร้ อยละ 63.10
ได้ แก่ ปั ญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ ามนุษย์ และการกลับมาระบาดใหม่ของโรคดังเดิ
้ ม อาทิ
โรคเท้ าช้ าง วัณโรค เป็ นต้ น
สาหรับโครงสร้ างของประชากรบนพืน้ ที่สูง ส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 15 ปี ซึ่งถือว่ายังเป็ นวัยเด็ก ร้ อยละ 29 ประชากรที่มีช่วงอายุระหว่าง 16 – 30 ปี ร้ อยละ 29
ประชากรที่มีช่วงอายุ ระหว่าง 31 – 45 ปี ร้ อยละ 22 และช่วงอายุระหว่าง 46 – 60 ปี ร้ อยละ 13
ตามลาดับ มีประชากรเพียงส่วนน้ อยที่เป็ นผู้สงู อายุหรื อ วัยชรา อายุ 60 ปี ขึ ้นไป ร้ อยละ 7
เดิ ม ประชากรชาวเขาได้ รั บ การศึก ษาน้ อ ยและไม่ ทั่ว ถึ ง โดยในปี พ.ศ.2529
ประชากรชาวเขาอายุระหว่าง 5-14 ปี ไม่ได้ รับการศึกษาถึงร้ อยละ 73.9 ส่วนความสามารถในการ
พูดภาษาไทยอยูใ่ นระดับกลาง ร้ อยละ 59.3 สาเหตุสาคัญที่ทาให้ ชาวเขามีการศึกษาน้ อย เนื่องจาก
ชาวเขายังไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการศึกษา ประกอบกับชุม ชนตังอยู
้ ่ทุรกันดารห่างไกล
การคมนาคมลาบาก จึงทาให้ บริ การด้ านการศึกษาของรัฐไม่ทวั่ ถึง ต่อ มารัฐมีนโยบายการสนับสนุน
การศึกษาบนพื ้นที่สงู อย่างต่อเนื่องทังการศึ
้
กษาในระบบและนอกระบบ เพื่อให้ ประชากรบนพื ้นที่สงู
อ่านออกเขียนได้ การเข้ าเรี ยนของเยาวชนทาให้ ได้ รับสิทธิทางด้ านการศึกษาเท่าเทียมกับคนไทย
พื น้ ราบ คือ อาหารกลางวัน อุปกรณ์ ก ารเรี ยน โดยมี ห ลักสูตรที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
การสานึกความเป็ นไทย และสิ่งแวดล้ อม ฯลฯ ปั จจุบนั ชาวเขามี โอกาสได้ รับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ของชาวเขาเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุ 6-15 ปี ในขณะที่คนวัยกลางคนถึงสูงอายุ (1560 ปี ) มีโอกาสได้ รับการศึกษาในภาคปกติ และหลักสูตรของการศึกษานอกโรงเรี ยน ทาให้ ชมุ ชนมี
ระบบการเรี ยนรู้ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ เพื่อการดารงชีวิต ส่วนที่ยงั ได้ รับการสนับสนุน
จากภาครั ฐ น้ อยน่า จะเป็ นการฝึ กอบรมอาชี พ ทัง้ ในด้ า นเกษตรกรรม อุต สาหกรรม การค้ า และ
การตลาด และบริ การ รวมทังการจั
้
ดการด้ านการท่องเที่ยว และงานช่างฝี มือ งานฝึ กอบรมที่มี การ
ด าเนิ น งานค่ อ นข้ างถี่ อ ยู่ แ ล้ ว ได้ แก่ การป้ องกั น และแก้ ไข ปั ญหายาเสพติ ด การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมและหน้ าที่พลเมือง การรณรงค์เพื่อรู้ หนังสือ อย่างไรก็
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ตามการให้ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพยังมีน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนามัยแม่และเด็ก การออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ และ การอบรมแม่บ้านด้ านโภชนาการ เป็ นต้ น
สถานภาพด้ านสาธารณสุขและการอนามัยของประชากรบนพื ้นที่สงู โดยทัว่ ไปอยู่
ในเกณฑ์ต่ามาก การเจ็บป่ วยส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดต่อและการสุขาภิบาลไม่ได้ มาตรฐาน เช่น
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร ไข้ มาเลเรี ย นอกจากนันแล้
้ วปั ญหาการที่ชาวเขา
ไม่คานึงถึงการรักษาความสะอาดของร่างกาย การปลูกบ้ านเรื อนมืดทึบไม่ถกู สุขลักษณะ ไม่รักษา
สุขภาพพื ้นฐาน เช่น ความสะอาดของเครื่ องอุปโภคบริ โภค ไม่มีส้วมใช้ และยังอาศัยหมอผีในการ
รักษาโรคภัยไข้ เจ็บอีกด้ วย รวมทังมี
้ ภาวะทุพโภชนาการสูงมาก เนื่องจากการที่ผลิตผลทางการ
เกษตรไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ ขาดอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย รวมถึงการเข้ าถึงบริ การ
สาธารณสุขของรัฐน้ อย เนื่องจากขาดสถานบริ การสาธารณสุขและการคมนาคมไม่สะดวก สรุ ป
โดยรวมเมื่อเปรี ยบเทียบกับประชากรบนพื ้นราบแล้ วยังมีความแตกต่างกันมาก
เดิมการใช้ ที่ดิน เพื่อการทาการเกษตรเป็ นลักษณะไร่ หมุนเวี ยนหรื อไร่ เลื่อนลอย
เน้ นไว้ บริโภคในครัวเรื อน หรื อเป็ นเกษตรยังชีพ โดยมุง่ ให้ เพียงพอสาหรับการบริ โภคในครอบครัว ทัง้
พืชอาหาร และพืชเพื่อใช้ สอย ระบบเศรษฐกิจในลักษณะนี ้อาศัยการแลกเปลี่ ยนเป็ นสาคัญ ต่อมา
ได้ รับการส่ง เสริ มการส่ง เสริ มการเกษตรแผนใหม่ เริ่ มมี การปลูกพื ชเพื่ อการบริ โภคและปลูกพื ช
เศรษฐกิจ เช่น ข้ าว ข้ าวโพด และพืชอาหารสัตว์ไว้ ขายเป็ นรายได้ เงินสด จากการติดต่อค้ าขายกับ
สังคมภายนอกพร้ อมทังได้
้ รับการส่งเสริมแนะนาจากเจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาของรัฐ การเน้ นให้ เกษตรกรบน
พื น้ ที่ สู ง ปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ ที่ มี ร าคาดี ท าให้ ระบบการผลิ ต เปลี่ ย นจากการเกษตรเพื่ อ ยัง ชี พ
ประกอบด้ วยการปลูกพืชหลากหลายไปสู่การเกษตรเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็ นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและเน้ น
การพึ่งพาปั จจัยการผลิตจากภายนอกชุมชนเป็ นหลัก ชุมชนบนพื ้นที่สงู เริ่ มมีแนวโน้ มการปลูกพืช
เดี่ยวกันมากขึ ้น ทาให้ ลกั ษณะทางเศรษฐกิจของชาวเขาในบางหมูบ่ ้ านจึงเปลี่ยนแปลงไป
สาหรับลักษณะการใช้ ประโยชน์ที่ดินในด้ านการเกษตรบนพื ้นที่สงู มีการใช้ ที่ดิน 9
ระบบ คือระบบการใช้ ที่ดินแบบแผ้ วถางและเผา ระบบข้ าวนาดา ระบบการผลิตพืชผัก ระบบการ
ผลิตพืชไร่ เชิงพาณิชย์ ระบบที่มีไม้ ผลเป็ นพืชหลัก ระบบการปลูกเมี่ยงและกาแฟ ระบบเกษตร
ผสมผสานในพื ้นที่เดียวกัน ระบบการเลี ้ยงสัตว์กับการจัดสรรการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ป่า และการใช้
ประโยชน์จากป่ ารอบบ้ าน ซึ่งเป็ นระบบที่พบเห็นทัว่ ไปบนพื ้นที่สงู แต่ชมุ ชนบนที่สู งมักจะผสมผสาน
ระบบการผลิ ต ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ พื น้ ที่ ถื อครองทัง้ ที่ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น ครั วเรื อ น
กะเหรี่ ยง จะมีทงที
ั ้ ่นา ที่ป่าหมุนเวียน และที่ไร่ หมุนเวียน ในเวลาเดียวกัน การวางแผนการผลิตใน
แต่ละปี จะแตกต่างกัน แต่วิถีการผลิตหลักๆ ยังคงปฏิบตั ิกันทุ กปี เช่น การปลูกข้ าวนาดาของชุมชน
กะเหรี่ ยง การปลูกผักเชิงพาณิชย์ของชุมชนม้ ง เป็ นต้ น ปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดินบน
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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พื ้นที่สูง มีแนวโน้ มจะทวีความรุ นแรงมากขึ ้น เนื่องจากการขยายตัวของประชากร การโยกย้ ายถิ่น
ฐาน การบุกรุ กของชุมชนพืน้ ราบที่ ทาให้ ขาดแคลนพื น้ ที่ทากิ น และการขยายตัวของการเกษตร
เชิงพาณิชย์จะเป็ นปั ญหาความขัดแย้ งกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่มีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นอย่างรุนแรงในระยะยาว
โดยทัว่ ไปประชากรบนพื ้นสูงยังมีฐานะยากจนเมื่อเทียบกับประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ซึ่ ง เกิ ด ขึ น้ จากข้ อจ ากั ด ต่ า งๆ อาทิ ภู มิ ป ระเทศที่ ตัง้ ของชุ ม ชน การปกครอง และ
กระบวนการพัฒนาไม่อาจดาเนินงานได้ เต็มที่ เพราะพื ้นที่มกั อยู่ในเขตพื ้นที่ป่า หรื อเขตหวงห้ ามของ
ราชการ มีเส้ นทางคมนาคมที่ลาบาก ขณะเดียวกันการพัฒนาพื ้นที่สงู ที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาถึง
รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของราษฎรในพื ้นที่ การนาแนวทางการพัฒนาในระบบปกติ
ของชุมชนทั่วไปในประเทศที่กาหนดจากภายนอก จึง เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้ วิถีชีวิตและสภาพ
ความเป็ นอยู่ของราษฎรในชุมชนบนพื ้นที่สงู เปลี่ยนแปลงการพึ่งพิงทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ชุมชนไปสู่การพึ่งพาปั จจัยอื่ นๆ ภายนอกชุมชนเป็ นหลัก ประกอบกับชุมชนชาวเขาตังกระจั
้
ด
กระจายอยู่บนที่สงู การขนส่งผลผลิตเพื่อไปสู่ตลาดจึงยากลาบาก ผลผลิตทุกชนิดทังด้
้ านพืช และ
สัตว์ จึงมีปัญหาทางด้ านการตลาด พ่อค้ ารับซื ้อมักจะกดราคา เป็ นปั ญหาของโครงการพัฒนาต่างๆ
มักต้ องรับภาระ ยกเว้ นในพื ้นที่โครงการหลวงที่มีการส่งเสริ มอย่างครบวงจรตังแต่
้ ด้านการผลิตถึง
ด้ านการตลาด
สาหรับด้ านสังคมสรุปได้ ว่า การสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีให้ กับรุ่ นเยาวชน
ในชุมชนยังเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็ นวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและ
ประเพณีทวั่ ไป ได้ แก่ ด้ านการการเกษตร เช่น สืบชะตาข้ าว กินข้ าวใหม่ (ม้ ง) ข้ าวห่อกะเหรี่ ยง ด้ าน
ประเพณีที่สาคัญ เช่น ปี ใหม่ม้ง ผูกข้ อมือเรี ยกขวัญ โล้ ชิงช้ า สงกรานต์กะเหรี่ ยง งานไหว้ เจดีย์
ประจาปี งานวัฒนธรรมชนเผ่าด้ านอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไหว้ ผีต้นน ้า ผีฝาย เลี ้ยงผีห้วย
ผีดอย เลี ้ยงผีสวน ผีไร่ บวชป่ า ศาลา (ขอโทษเจ้ าป่ าเวลาเผาไร่ ) เป็ นต้ น ด้ านหัตถกรรมและภาษา
เช่น การอนุรักษ์การทอผ้ า การปั กผ้ า ภาษา ตัวเขียน (ตัวหนังสือ) การสอนบทสวด เป็ นต้ น ปั จจุบนั
สังคมของชุมชนชาวเขาเปิ ดสูส่ งั คมภายนอกมากขึ ้น ในขณะที่ขาดการปรับตัวทางสังคมที่มีผลทาให้
มีความล่อแหลมต่อ การเกิดปั ญหาต่างๆ ทางสังคมทัง้ ปั ญหาเยาวชน การขาดจิตสานึกต่อสังคม
การแพร่ ระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ รวมทัง้ การเปลี่ ยนแปลงบริ บทโลก เนื่องจากกระแส
วัฒนธรรมจากภายนอกเข้ ามาอย่างรวดเร็ ว ทาให้ ชมุ ชนตังรั
้ บไม่ทนั ส่งผลต่อการพึ่งตนเองลดลง
ครอบครัวขาดความอบอุน่ และขาดสานึกรักท้ องถิ่น เป็ นต้ น
สถานการณ์ ด้านความมั่นคงของประเทศบนพืน้ ที่สูง เป็ นปั ญหาเดิมของชุมชน
พื ้นที่สงู ซึ่งเคยเป็ นแหล่งสาคัญที่มีการปลูกพืชเสพติด เช่น ฝิ่ น กัญชา เป็ นต้ น ปั จจุบนั การปลูกฝิ่ น
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ลดลงตามลาดับ จากพื ้นที่ปลูกฝิ่ นในปี พ.ศ. 2527-2528 มีพื ้นที่ลกั ลอบปลูกฝิ่ น 54,854 ไร่ ลดลง
เหลือ 1,704 ไร่ ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 ที่สาคัญอย่างยิ่งคือการเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรชาวไทย
ภูเขาและพระบรมวงศานุวงศ์ ทาให้ ชุมชนชาวเขา ซึ่งประกอบด้ วยชนเผ่าต่างๆ ถึง 15 ชนเผ่า มี
ความรู้ สึกถึงความเป็ นคนไทย อาศัยแผ่ นดินไทย เป็ นคนไทยส่วนใหญ่ แม้ ว่าปั ญหาความยากจน
ยังคงอยู่ แต่ถือว่ามีความพร้ อมต่อการพัฒนาในระบบปกติ
นอกเหนื อ จากมูล นิธิ โครงการหลวงแล้ ว ยัง มี โครงการพระราชดาริ หน่ว ยงาน
ภาครัฐ องค์กรเอกชน รวมถึง โครงการความร่ วมมื อระหว่างประเทศ ซึ่ง มี บทบาทส าคัญต่อการ
พัฒ นาพื น้ ที่ สูง ที่ ส าคัญ อาทิ โครงการพัฒ นาดอยตุง ศูน ย์ ศึก ษาการพัฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ กรมชลประทาน กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
ผลการพัฒนาจากโครงการหรื อหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวนี ้ ได้ ช่วยให้ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
บนพื ้นที่สงู ดีขึ ้น ตัวอย่างที่ชดั เจนเห็นได้ จากโครงการหลวง ซึ่งทาให้ ประชาชนในพื ้นที่เป้าหมาย 36
แห่งใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ รับประโยชน์มีทางเลือกในการประกอบอาชีพนอกจากการปลูก
ฝิ่ นและมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ดี ขึ น้ อั ต ราการเกิ ด ของประชากรลดลงส่ ง ผลในด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่ดีขึน้ เห็นได้ จากอัตราการทาลายป่ าในพืน้ ที่โครงการลดลง
และมีความอุดมสมบูรณ์ขึ ้น
การพัฒนาบนพืน้ ที่สูงที่ผ่านมามีผลสาเร็ จที่ได้ รับการยอมรับจากนานาชาติ ทัง้
รูปแบบการพัฒนา ทังเรื
้ ่ องการส่งเสริ มการปลูกพืชทดแทนฝิ่ น มีแหล่งเรี ยนรู้และต้ นแบบการพัฒนา
ที่น้อมนาแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ไปใช้ กล่าวคือ มีการทดสอบสาธิตงาน
ด้ านต่างๆ ให้ เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คม แล้ วจึงนาไปปฏิบตั ิจริ งและขยายผลไปพื ้นที่สงู อื่นๆ เช่น
มูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์พฒ
ั นาและ
บริ การที่สูงตามพระราชดาริ โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการ “รักษ์ น ้าเพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน” เป็ นต้ น
สรุ ปการพัฒ นาพื น้ ที่ สูง ที่ ผ่านมากว่า 50 ปี ( เริ่ ม ต้ น ตัง้ แต่ พ.ศ. 2498 -จนถึ ง
ปั จจุบนั ) มีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่เกี่ยวข้ องมากกว่า 90
หน่วยงาน มีลกั ษณะการดาเนินงานที่ม่งุ สงเคราะห์ชาวเขาในฐานะชนกลุ่มน้ อย แก้ ไขปั ญหาด้ าน
ความมัน่ คง การบุกรุ กพื ้นที่ป่า และลดพื ้นที่การปลูกพืชเสพติด โดยการดาเนินงานส่วนใหญ่เป็ น
โครงการพัฒนาเฉพาะแห่งหรื อโครงการพิเศษ ลักษณะการทางานต่างคนต่างทาและไม่ต่อเนื่อง
ทาให้ การพัฒนาพื ้นที่สงู ยังขาดทิศทาง ขาดเอกภาพ และขาดแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน และ
ครอบคลุม ประชากรบนพื น้ ที่ สูง ได้ ประมาณร้ อยละ 65 ของจ านวนประชากรทัง้ หมด เนื่ องจาก
ข้ อจากัดในด้ านงบประมาณ บุคลากร การคมนาคมค่อนข้ างลาบากและที่ตงชุ
ั ้ มชนกระจัดกระจาย
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ทุรกันดาร นอกจากนี ก้ ารลงสัญชาติไทย จัดทาทะเบียนบ้ าน มีกลุ่มได้ รับทะเบียนบ้ านร้ อยละ 60
และบัตรประจาตัว ยังไม่ทวั่ ถึง สาเหตุเกิดจากชุมชนตังอยู
้ ่ห่างไกล มีการอพยพย้ ายถิ่นบ่อย รวมถึง
ปั ญหาการพิสจู น์สญ
ั ชาติของชาวเขาเอง ทาให้ สถานภาพเป็ นผู้อพยพลี ้ภัย ผู้หลบหนีเข้ าเมือง และ
ผู้ตกสารวจ ซึ่งเป็ นปั ญหาสาคัญในด้ านการเมืองการปกครอง มีผลกระทบทังในด้
้ านสิทธิ ตลอดจน
การดาเนินการตามกฎหมายและการจัดการปกครอง ปั ญหาอื่นๆ ที่ได้ รับผลกระทบ เมื่อโครงการ
ต่ า งๆ สิ น้ สุ ด ลง แต่ ปั ญหายั ง คงมี อ ยู่ เช่ น ความยากจน ปั ญหาความเสื่ อ มโท รมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ความขัดแย้ งจากการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาความเหลื่อม
ล ้าด้ านสังคม อันเกิดจากความยากจนและขาดโอกาสในการเข้ าถึงบริ การจากภาครัฐ ซึ่งเป็ นผลจาก
การคมนาคมที่ลาบาก เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามปั ญหาที่เกิดขึ ้นบนพื ้นที่สูงยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่นอก
เขตพืน้ ที่โครงการหลวง และพืน้ ที่ห่างไกลที่การคมนาคมยากลาบากต่อการเข้ าถึง บริ การของรั ฐ
นอกจากนี ้ยังพบว่า การพัฒนาพื ้นที่สูงในปั จจุบนั ส่วนหนึ่งยังคงแก้ ปัญหาผลกระทบทางด้ านลบที่
ต่อเนื่องมาจากการดาเนินนโยบายที่ผ่านมา ตัวอย่างที่ชดั เจนจากการส่งเสริ มให้ ปลูกพืชเศรษฐกิจ
แทนการปลูกพืช เสพติด ซึ่งได้ เ ร่ งการใช้ ประโยชน์ จากที่ ดินที่ถูกจากัดด้ วยข้ อกฎหมาย และเป็ น
สาเหตุที่สร้ างความเสียหายแก่สภาพแวดล้ อมดังที่กล่าวในข้ างต้ น ทาให้ ในปั จจุบนั นอกเหนือจาก
การมุ่ง แก้ ปัญ หาความยากจนของประชากรในพื น้ ที่ สูง แล้ ว ยัง ต้ องควบคู่ไ ปกับการฟื ้นฟูสภาพ
สิ่งแวดล้ อม โดยอาศัยกระบวนการมีสว่ นร่วมจากภาคประชาชนและบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ
6.1.2 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อการพัฒนา
การกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะแรกๆ มุ่งให้ เกิดการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ แนวทางดังกล่าวได้ ถกู นาไปใช้ เป็ นกรอบในการวางแผนพัฒนาพื ้นที่สงู ด้ วย ซึ่ง
นอกเหนือจากต้ องการลดการปลูกฝิ่ นพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนบนพื ้นที่สงู แล้ ว
ยังมีวตั ถุประสงค์เพื่อการป้องกันปั ญหาความมัน่ คงทางชายแดนและป้องกันป่ าต้ นน ้าจากการทาไร่
เลื่อนลอยของชาวเขา
ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ นเงื่ อ นไขของการน ามาสู่
แผนพัฒนาฯในระยะหลัง รวมถึงแนวทางพัฒนาพื ้นที่สูง ที่เน้ นให้ ความสาคัญกับการอนุรักษ์ พื ้นที่
ป่ าไม้ พร้ อมๆ กับการฟื น้ ฟูสภาพป่ า ดิน และน ้าให้ กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการเน้ น
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื ้นที่สงู
แม้ ว่าความส าเร็ จ ของการพัฒ นาพื น้ ที่ สูงโดยเฉพาะภายใต้ การดาเนินงานของ
โครงการหลวงได้ ช่วยบรรเทาปั ญ หาที่ ส าคัญของประเทศทัง้ ด้ านความมั่นคง ปั ญหายาเสพติด
รวมถึ ง การยกระดับ รายได้ แ ละคุณ ภาพชี วิ ต ของชาวเขาได้ ก ว่ า 26,000 ครั ว เรื อ น ตลอดจน
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ความสาเร็ จด้ านการพัฒนาและอนุรักษ์ ดินและน ้า ฯลฯ จนเป็ นที่ยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็ น
แนวทางพัฒนาที่ยงั่ ยืน อย่างไรก็ตามพื ้นที่นอกเขตการดาเนินงานของโครงการหลวงปั ญหาพื ้นฐาน
ยังคงอยู่ ทังนี
้ ้ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาพื ้นที่สงู ในระยะ 25 ปี ที่ผ่านมาแบ่งได้ เป็ น ผลกระทบ
จากสถานการณ์ และสภาพแวดล้ อมที่สาคัญ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ดังนี ้
1) ผลกระทบจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้ อมที่สาคัญ
1.1) การพัฒนาและนโยบายการพัฒนาทังในระดั
้
บประเทศ และนโยบาย
เฉพาะที่ดาเนินการบนพื ้นที่สงู ที่ผา่ นมามีผลกระทบทังเชิ
้ งบวกและผลกระทบเชิงลบ ดังนี ้
(1) ชุมชนบนพื ้นที่สงู ปลอดจากการปลูกฝิ่ น โดยมีการปลูกพืชทดแทน
ฝิ่ น สร้ างรายได้ ให้ กบั เกษตรกร ส่งผลให้ มีการขยายพื ้นที่ปลูก และบุกรุ กทาลายป่ า รวมทังการใช้
้
สารเคมีโดยขาดความรู้ ก่อปั ญหาการปนเปื ้อนในผลผลิตและสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ทรัพยากรน ้าและส่งผลถึงประชาชนบนพื ้นราบ
(2) ความขัดแย้ งที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามนโยบาย ข้ อกฎหมายหรื อ
ระเบียบที่ไม่ชดั เจนทาให้ ชุมชนและภาครัฐ ทาให้ เกิดความไม่เข้ าใจและขัดแย้ ง โดยเฉพาะปั ญหา
ป่ าไม้ และการใช้ ที่ดนิ
(3) ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริ มและพัฒนาบนฐานความรู้และการ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ทาให้ ชมุ ชนบนพื ้นที่สงู ที่มีประชากรชาติพนั ธุ์ตา่ งกันไป มีโอกาสเข้ าถึงการศึกษา
พื ้นฐานพื ้นฐาน และพัฒนาชีวิตและสังคม ทาให้ ประชากรมีการเรี ยนรู้และการติดต่อสื่อสารได้ ดีขึ ้น
1.2) การเพิ่มขึน้ ของประชากร การเพิ่มขึ ้นของประชากรบนพื ้นที่สงู ซึ่ง
ยังคงมีอตั ราเกิดสูงและการอพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้ านส่งผลกระทบต่อการบุกรุกทาลายป่ าที่
สาคัญ ทาให้ มีการบุกรุ กพื ้นที่ป่าไม้ เพื่อหาพื ้นที่ทากินใหม่ นอกจากนีก้ ารที่ผลผลิตต่อพื ้นที่ต่าลง
ข้ าวและอาหารที่ ผลิ ตได้ ไม่เพี ยงพอต่อการบริ โภคหรื อผลผลิตไม่พ อส าหรั บขายเป็ นรายได้ เลีย้ ง
ครอบครัว ในขณะที่พื ้นที่มีจากัดจึงต้ องเพิ่มผลผลิตโดยบุกรุกเพื่อเพิ่มพื ้นที่ปลูก
1.3) การเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยี การนาเทคโนโลยี ที่ไม่เหมาะสม
ไปใช้ สาหรับระบบการผลิตของพื ้นที่สงู ทาให้ เปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้ างเศรษฐกิจ ที่เน้ นการผลิต
บนฐานทรั พยากรและแรงงาน ส่งผลให้ เกิดแรงกดดันในการขยายพื น้ ที่ เพาะปลูก และการบุกรุ ก
ทาลายทรั พ ยากรธรรมชาติอ ย่างต่อเนื่ อง ส่ง ผลให้ เ กิ ดการเปลี่ ยนแปลงในระบบนิเวศและการ
เปลี่ยนแปลงทางด้ านสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ทังในกรณี
้
การเกิดอุทกภัย ดินถล่ม และภัยแล้ งที่
มีความรุนแรงและมีความถี่มากยิ่งขึ ้น
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1.4) กระแสโลกาภิวัฒน์ และการเคลื่อนย้ ายอย่ างเสรี ของทุน การค้ า
และบริ การ รวมถึงเทคโนโลยีในปั จจุบนั ได้ สร้ างเงื่ อนไขใหม่ให้ กับแนวการพัฒนาแก่ชาวเขา ซึ่ง
เงื่อนไขเหล่านี ้มีความซับซ้ อนมากขึ ้นกว่าเดิม บริบทของการเปลี่ยนแปลงนี ้ ได้ แก่
1) การเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนจาก
ระบบเกษตรเพื่อยังชีพ โดยมีฝิ่นเป็ นพืชเศรษฐกิจหลัก มาเป็ นการเกษตรที่มีความหลากหลายทังพื
้ ช
อาหารและพืชเพื่อการค้ า รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึง่ เป็ นที่นิยมมากขึ ้น
2) การเพิ่มขึน้ ของราคาฝิ่ นในภู มิภ าคทั ง้ ในประเทศลาว พม่ า
และไทย ส่งผลให้ ปัจจุบนั มีแนวโน้ มของการลักลอบปลูกฝิ่ นในพื ้นที่ห่างไกลและทุรกันดารมากขัน้
ในพื ้นที่ทงั ้ 3 ประเทศ โดยเฉพาะพม่า ลาวและประเทศไทยตามลาดับ
3) เงื่ อ นไขจากข้ อ ตกลงและการเปิ ดเสรี ท างการค้ า ในโลก
ปั จจุบัน รวมทั ง้ วิกฤติด้านพลั งงาน ส่งผลกระทบที่สาคัญต่อราคาพืชผล และต้ นทุนการผลิต
บนพื ้นที่สูง และมีแนวโน้ มที่เพิ่มสูงขึ ้น ทาให้ ศกั ยภาพการแข่งขันในตลาดลดลง อีกทังการพั
้
ฒนา
ระบบสิทธิบตั รและทรัพย์สินทางปั ญญาที่มีการพัฒนารูปแบบ กฎระเบียบและข้ อบังคับ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ทู ี่มีเทคโนโลยีพยายามที่จะแสวงหาและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นในเชิงพาณิชย์ โดยชุมชนในท้ องถิ่นซึ่งมีสิทธิในทรัพยากร
ดังกล่าว ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมในการแบ่งปั นผลประโยชน์ โดยเฉพาะชุมชนชาวเขาที่ขาดโอกาส
และความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องดังกล่าว
4) การเปลี่ยนแปลงด้ านสังคมและการเคลื่อนย้ ายแรงงาน มีการ
คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ ้นในอัตรา 1.4 ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.2555-2590 โดยประชากรจะมี
อายุยืนยาวขึ ้นและหลายประเทศเป็ นสังคมผู้สงู อายุ โดยสัดส่วนของผู้สงู อายุเกิน 60 ปี เพิ่มจากร้ อย
ละ 9 ในปี พ.ศ.2543 เป็ นร้ อยละ 22 ในปี พ.ศ.2593 ซึ่งเป็ นทังโอกาสและภั
้
ยคุกคามต่อประเทศไทย
ในด้ านโอกาสนัน้ ประเทศไทยสามารถขยายตลาดอาหาร สมุน ไพร และบริ การสุขภาพ แต่การ
เคลื่อนย้ ายแรงงานที่คอ่ นข้ างเสรี ทาให้ เกิดการอพยพแรงงานที่มีทกั ษะจากประเทศไทย ในขณะที่มี
แรงงานไร้ ฝีมือเคลื่อนเข้ าสูป่ ระเทศไทยมากขึ ้น ทาให้ เกิดปั ญหาทังด้
้ านสังคมและเศรษฐกิจ
5) กระแสทุ น นิ ย มและวั ฒ นธรรมตะวั น ตก เป็ นปั จ จัย ดึ ง ดูด
เยาวชนและแรงงานบนพื ้นที่สงู ให้ ออกไปแสวงหารายได้ ในชุมชนเมือง ทาให้ โครงสร้ างของครอบครัว
และชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลง เป็ นผลให้ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในพื ้นที่สงู เริ่ มเปลี่ยนแปลง
การสืบทอดวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนถูกลดความสาคัญและเริ่ มสูญหายจากชุมชนในพื ้นที่สงู เป็ น
ผลให้ กลไกทางประเพณีและภูมิค้ มุ กันทางสังคมที่เป็ นแนวทางดังเดิ
้ มในการอยู่รวมกันอย่างเป็ นสุข
อ่อนแอลง ก่อปั ญหาด้ านยาเสพติดและอาชญากรรมที่ขยายตัวเพิ่มขึ ้น
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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6) การเปลี่ ยนแปลงด้ า นทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ของโลก อันเกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้ อมโลกมี
แนวโน้ มรุ น แรงขึ น้ ภาวะโลกร้ อนส่ ง ผลให้ พื น้ ที่ ผ ลิ ต อาหารของโลกเปลี่ ย นแปลงและลดลง
ตัวอย่างเช่น อินเดียและจีนตอนกลางซึ่งเป็ นเขตเกษตรน ้าฝนคาดว่าผลผลิตจะลดลงอย่างมากในปี
ค.ศ.2020 สาหรับพื ้นที่สูงของประเทศไทย ซึ่งปกติมีภูมิอากาศเย็นกว่าพื ้นราบ โดยเฉพาะฤดูหนาว
และมีปริ มาณน ้าฝนมากกว่าพื ้นราบ การคัดเลือกพืชพรรณเพื่อนามาทดแทนการปลูกฝิ่ น ในช่วง
40 ปี ที่ผ่านมามีการคัดเลือกพืชพรรณที่สามารถเจริ ญเติบโตได้ ดีในสภาพอากาศค่อนข้ างหนาว
การเปลี่ ยนแปลงภูมิ อากาศที่ ร้อนขึน้ จึง กระทบต่อ ผลผลิตพื ช พรรณดัง กล่าว นอกจากนี ก้ าร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็ วและรุ นแรงในปั จจุบนั ทาให้ พื ้นที่สูงส่วนใหญ่ขาดแคลนน ้า
เพื่อการอุปโภคบริ โภค เนื่องจากข้ อเสียเปรี ยบในเชิงพื ้นที่ที่อยู่บนพื ้นที่สงู และทุรกันดาร พื ้นที่ทากิน
ส่วนใหญ่ไม่มีน ้าเพียงพอที่จะใช้ เพื่อการเกษตร รวมถึงน ้าเพื่อบริโภคในฤดูแล้ งได้ และการพัฒนาบน
พื ้นที่สงู ยังต้ องได้ รับการทบทวนและกาหนดทิศทางให้ เหมาะสมต่อสภาพการณ์ในอนาคต
2) ผลกระทบต่ อเนื่องจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
2.1) ผลกระทบต่ อเนื่องจากปั จจัยภายใน
(1) องค์ ค วามรู้ และภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่น วิถีชี วิตและวัฒ นธรรมที่
หลากหลายของชุมชนบนพื ้นที่สูงเป็ นทุนทางสังคมที่สาคัญ ชุมชนส่วนใหญ่ยังมีการสืบทอดและ
รักษาวัฒนธรรมชนเผ่าโดยมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน เช่น งานหัตถกรรม ด้ านประเพณีตา่ งๆ เป็ นต้ น
ปั จจุบนั เริ่มถูกลืมเลือนไปในกลุม่ เยาวชน
(2) การเคลื่อนย้ ายสู่ เมื องของเยาวชนก่ อให้ เกิดผลกระทบทัง้
ด้ านบวกและด้ านลบ ทังต่
้ อตัวเยาวชน ครอบครัว ชุมชนบนพื ้นที่สงู และชุมชนเมือง ด้ านบวก คือ
การลดภาระพึ่งพิงจากครอบครัว และความสามารถหารายได้ เลี ้ยงตัวเองและครอบครัวได้ บ้าง และ
มีโอกาสการในการทางานในเมืองมากขึ ้น ในขณะที่การศึกษายังช่วยสร้ างโอกาสและรายได้ ให้ กับ
เยาวชนในอนาคต และการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้นจากโอกาสในการดูแลสุขภาพที่ดีขึ ้นในเมือง ผลด้ าน
ลบมีหลายประการแต่ไม่รุนแรงเท่าที่คิด ผลทางด้ านลบต่อสังคมบนพื ้นที่สงู คือ การละทิ ้งทางด้ าน
วัฒนธรรมท้ องถิ่น การละทิ ้งถิ่นฐานของตนเอง และการละทิ ้งภาคเกษตร ผลทางลบต่อชุมชนละ
สังคมในเมือง คือ สร้ างความแออัด ปั ญหามลภาวะและสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้ยังมีปัญหาต่อตัว
เยาวชน คือ ความยุง่ ยากในการปรับตัวในชุมชนเมือง ตลอดจนการการเกิดปั ญหาอาชญากรรมและ
ยาเสพติด ทังในเมื
้
องและในท้ องถิ่นเดิม
(3) ความมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนบทพืน้ ที่สูง
มีผลทาให้ การพัฒนาเป็ นไปได้ ค่อนข้ างยาก เช่น ประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวเขา มีลั กษณะสังคมที่
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ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัด ครัวเรื อนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของสมาชิกและการ
ให้ การศึกษาตามประสบการณ์เผ่าและความเชื่อดังเดิ
้ มมีความซับซ้ อนและเปลี่ยนแปลงยาก อาจ
เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาและเป็ นประเด็นสาคัญของการวางนโยบายต่อไป
(1) ขาดการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาชน รวมทัง้ ผลประโยชน์
ของประชากรในการครอบครองที่ดินทากิน ทาให้ การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ พืน้ ที่ทากินในเขตพื ้นที่
ป่ าไม้ และพื ้นที่อนุรักษ์ ซงึ่ ซ้ อนทับที่อยูอ่ าศัยทากินของชาวบ้ านเป็ นบริเวณกว้ าง ซึ่งเป็ นปั ญหายืดเยื ้อ
มายาวนาน
(2) ระบบการท าเกษตรแบบตั ด และเผา และไม่ มี ร ะบบการ
อนุรักษ์ ดินและน ้าที่เหมาะสมทาให้ น ้าฝนไหลบ่าไปตามพื ้นที่ที่ความลาดชัน ส่งผลให้ หน้ าดินที่ถูก
ชะล้ างไปทุกปี ทาให้ เหลือเพียงดินชันล่
้ างที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า
2.2) ผลกระทบต่ อเนื่องจากปั จจัยภายนอก
(1) การเพิ่มขึน้ ของประชากร ทังการเพิ
้
่มตามธรรมชาติและการ
อพยพของชาวเขาทังจากภายในและภายนอกประเทศ
้
รวมถึงการเข้ า ไปอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจ
ด้ านการท่องเที่ยวของคนพื ้นราบ ได้ เพิ่มความรุนแรงของปั ญหาการแก่งแย่ง ทังนี
้ ้พบมากในจังหวัด
ชายแดนที่สาคัญ ได้ แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี และราชบุรี ซึ่งการอพยพ
เคลื่อนย้ ายของประชากรบนพื ้นที่สงู ที่อาจสร้ างผลกระทบด้ านอื่นๆที่นาสูป่ ั ญหาสังคมในภายหลัง
(2) พืน้ ที่สูงส่ วนใหญ่ มีลักษณะลาดชันโดยมีพืน้ ที่ราบค่ อนข้ าง
จากัด ประกอบกับพืน้ ที่ป่าลดจานวนพืน้ ที่ลง ทาให้ พื ้นที่ที่เหมาะสมแก่การเกษตรมีจากัด พื ้นที่
ถือครองเพื่อการเกษตรโดยเฉลี่ยของแต่ละครอบครัวมีขนาดเล็ก ส่งผลให้ การทาลายป่ าเพื่อการ
เพาะปลูกนาไปสู่ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะพืน้ ที่เชิงเขาและไหล่เขา ซึ่งจะต้ อง
ได้ รับการฟื น้ ฟูและรักษาไว้ เพื่อเป็ นแหล่งต้ นน ้าลาธารของประเทศ เสี่ยงต่อความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สาคัญ ได้ แก่ ความเสื่อมโทรมของดิน รวมทังการเสื
้
่อมโทรมของสภาพป่ าที่
ควรเป็ นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของชุมชน จะเห็นได้ จากพื ้นที่เกษตรร้ อยละ 96.48 ของพื ้นที่สงู ใน 12
จังหวัดภาคเหนือ เป็ นพื ้นที่ที่มีความลาดเทมาก
(3) ความห่ า งไกลและทุ รกั น ดารของชุ ม ชนบนพื น้ ที่ สูง เป็ น
อุปสรรคในการนาผลผลิ ตสู่ต ลาดรวมทัง้ การให้ บริ การของหน่วยงานและการขอรั บบริ การของ
ประชาชนในพื ้นที่สงู ทาให้ ปัญหาเรื่ องสถานะของบุคคลยังไม่สามารถแก้ ไขได้ และยังเป็ นอุปสรรค
ให้ เด็กและเยาวชนไม่สามารถเดินทางไปโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาที่รัฐได้
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6.1.3 วิเคราะห์ ปัจจัยความสาเร็จและเงื่อนไขที่สาคัญในการพัฒนาพืน้ ที่สูงที่ผ่านมา
1) วิเคราะห์ ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนาพืน้ ที่สูงที่ผ่านมา
(1) แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ที่ทรงมีพระราชประสงค์ใน
การพัฒนาชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวเขา ลดการปลูกพืชเสพติด และการอนุรักษ์ฟืน้ ฟูป่าต้ นน ้าลาธาร
ซึ่งเป็ นแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อนามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาชนบท หรื อพัฒนาชุมชน
บนพื น้ ที่ สูง เป็ นแนวคิ ด ที่ ส อดคล้ อ งกับ การพัฒ นาเพื่ อ พึ่ ง ตนเอง (Self Reliance) ที่ รั ก ษา
สภาพแวดล้ อมที่มีอยู่ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จนให้ เกิดการพึ่งพาตนเอง
ได้ ทรงใช้ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็ นจุดหลักสาคัญในการพัฒนา ยึดหลักสภาพภูมิสงั คม
เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน และสนับสนุนการสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชนด้ วยการสร้ างโครงสร้ าง
พื ้นฐานหลักที่จาเป็ น กับสภาพท้ องถิ่น
(2) ความได้ เปรี ยบเชิงพื ้นที่ของพื ้นที่สงู ทังในด้
้ านเป็ นฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมที่สาคัญ ในอดีตพื ้นที่สงู มีสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้ ดิน น ้า และอากาศ ซึ่งเอื ้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒ นา รวมทัง้ เป็ นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น แหล่ง อาหาร
สมุนไพร กล้ วยไม้ ฯลฯ มีภูมิทศั น์และทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
ตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นทุนทางสังคมที่สาคัญ ต่อ
การพัฒนาในอนาคต
(3) การบู ร ณาการร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานจากส่ ว นกลางและท้ องถิ่ น ที่ มี ก าร
ประสานงานกันทาให้ การดาเนินงานโครงการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาบนฐานความรู้และการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิต ตลอดจนรัฐบาลมีนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริ มการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดย
กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
(5) แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม เป็ นแนวคิดที่เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่ วม
การพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล องค์กรเอกชน และภาคเอกชนซึ่งเริ่ มให้ ความสาคัญ
ต่อนโยบายธุรกิจเพื่อสังคมมากขึ ้น
2) เงื่อนไขที่สาคัญในการพัฒนาพืน้ ที่สูง
(1) การพัฒ นาตามแนวพระราชดาริ ของโครงการต่างๆ ซึ่ง เป็ นแนวทางการ
พัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน (Sustainable Alternative Livelihood Development)ซึ่งเน้ นการ
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ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน และพัฒนาการเกษตรอย่างเป็ นระบบครบวงจร ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตรวมทังยั
้ งสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) กระแสทุน นิ ยมและวัฒ นธรรมตะวันตกจากภายนอก เป็ นปั จ จัยดึง ดูด
เยาวชนและแรงงานบนพื ้นที่สงู ให้ ออกไปแสวงหารายได้ ในชุมชนเมือง ทาให้ โครงสร้ างของครอบครัว
และชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลงและเป็ นผลให้ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในพื ้นที่สงู ตลอดจนการ
สืบทอดวัฒนธรรมต่างๆ ลดความสาคัญและเริ่ มสูญหายจากชุมชนบนพื ้นที่สูง เป็ นผลให้ ภูมิค้ มุ กัน
ทางสังคมที่เป็ นแนวทางดังเดิ
้ มในการอยูร่ ่วมกันอย่างเป็ นสุขอ่อนแอลง
(3) เงื่ อ นไขจากข้ อ ตกลงทางการค้ า และการเปิ ดเสรี ข องระบบการค้ า โลก
รวมทัง้ วิ ก ฤติ ท างด้ า นพลัง งาน ส่ ง ผลกระทบที่ ส าคัญ ต่อ ราคาพื ช ผลและต้ น ทุน การผลิ ต ของ
ผลิตภัณฑ์บนพื ้นที่สูง และมีแนวโน้ มที่เพิ่มสูงขึ ้น ทาให้ ศกั ยภาพการแข่งขันในตลาดของสินค้ าจาก
พื ้นที่สงู ลดลง
(4) นโยบายหรื อข้ อกฎหมายที่จะรองรับในการกาหนดเขตที่ดิน ป่ าไม้ และที่ทา
กิน ยังมีความขัดแย้ งและมีปัญหาในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องมีหลายฉบับและ
ไม่สามารถบังคับใช้ ได้ อย่างเข้ มแข็ง เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชาวเขาแต่ละเผ่า
(5) การตังชุ
้ มชนและบ้ านเรื อนของประชากรบนที่ สูงอยู่กระจั ดกระจายตาม
แนวเขาและหุบ เขาต่า งๆ รวมทัง้ อยู่ห่า งไกลจากตัว เมื อ งท าให้ ก ารคมนาคมเป็ นไปด้ ว ยความ
ยากลาบาก ไม่สามารถตอบสนองความต้ องการทางสังคมและเศรษฐกิจของประชากรพืน้ ที่สูงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) นโยบายกระจายอานาจของรั ฐ สู่องค์กรปกครองท้ อ งถิ่ น ซึ่ง เน้ นการให้
ชุมชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาที่เน้ นความสอดคล้ อง
กับสภาพปั จจุบนั ของพื ้นที่สูง และเพื่อ สร้ างการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการเรี ยนรู้ การถ่ายทอด
และระบบเครื อข่ายของกลุ่มผลประโยชน์ รวมทัง้ เครื อข่ายชุมชนให้ สามารถนาไปสู่ภาวะแห่งการ
พึง่ พาตนเองและเศรษฐกิจพอเพียงได้ ในอนาคต
(7) การพัฒนาระบบการสื่อสาร ตลอดจนความเจริ ญของเทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็ นช่องทางและโอกาสให้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนบนพื ้นที่สงู ได้ มากยิ่งขึ ้น
6.1.4 ปั ญหาที่ยังคงมีอยู่จากการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาในระยะ 25 ปี ที่ผ่านมา
การพัฒนาพื ้นที่สงู ผ่านมา เป็ นการดาเนินงานเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังเดิ
้ มของชุมชนบน
พื ้นที่สงู ซึง่ เน้ นแก้ ปัญหายาเสพติด การสร้ างความมัน่ คงตามแนวชายแดน การสร้ างสถานภาพของ
บุคคล การจัดตังถิ
้ ่นที่อยูอ่ าศัย การแก้ ไขปั ญหาความยากจนและขาดโอกาสในการเข้ าถึงบริ การจาก
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ภาครัฐ ตลอดจนปั ญหาการบุกรุกพื ้นที่ป่าไม้ ซึ่งผลของการพัฒนาที่ผ่านมามีความสาเร็ จในหลาย ๆ
ด้ าน ตามที่สรุปไว้ ในบทเรี ยนของการพัฒนาพื ้นที่สงู ในบทที่ 3
อย่างไรก็ตามผลจากการพัฒนาที่ผ่านมา ผนวกกับสถานการณ์แวดล้ อมสาคัญที่
เปลี่ยนแปลงไป อาทิเช่น กระแสโลกาภิวตั น์ ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีอย่างก้ าวกระโดด
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้ อน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้ านการเมือง ล้ วน
ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้ อมบนพื ้นที่สงู ในปั จจุบนั รวมทังปั
้ ญหาดังเดิ
้ มของชุมชน
บนพื ้นที่สงู บางส่วนที่ยงั คงมีอยู่ และมีปัญหาใหม่ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ ชิด มีดงั นี ้
1) ปั ญหาการบุกรุ กพืน้ ที่ป่าไม้ ท่ ียังคงมี อยู่ สาเหตุสาคัญเนื่องจากการ
ขยายพื ้นที่ในการปลูกพืชไร่ หลายชนิดเพิ่มขึ ้น เช่น ข้ าวโพด กะหล่า ฯลฯ สืบเนื่องมาจากนโยบาย
ของภาครั ฐ การพัฒ นาด้ า นโครงสร้ างปั จ จัย พื น้ ฐาน มี ก ารคมนาคมสะดวก ขึ น้ รวมทัง้ การ
ติดต่อสื่อสารที่ง่ายขึ ้น ทาให้ การติดต่อค้ าขายบนพื ้นที่สงู มีการขยายเพิ่มขึ ้นในวงกว้ าง
2) การลักลอบปลูกฝิ่ นของเกษตรกรในพืน้ ที่ท่ ีห่างไกลมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้
จากการสารวจของสานักงาน ปปส.พบว่า มีพื ้นที่ปลูกฝิ่ นมีปริ มาณเพิ่มสูงขึ ้นจาก 744 ไร่ในฤดูปลูก
ปี 2547/48 เพิ่มเป็ น 984 ไร่ ในฤดูปลูกปี 2548/49 และเพิ่ม เป็ น 1,445 ไร่ ในฤดูปลูกปี 2549/50
เนื่องจากเงื่อนไขสนับสนุนที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น แรงจูงใจด้ านราคา ที่ผ้ ปู ลูกได้ รับผลตอบแทนจาก
การปลูกฝิ่ นค่อนข้ างสูง การสนับสนุนทุนและระบบตลาดจากบุคคลภายนอก ทาให้ ได้ ผลผลิตสูงถึง
4 กิโลกรัมต่อไร่ จากที่ผลผลิตฝิ่ นดังเดิ
้ มโดยเฉลี่ยเพียง 2.5 กิโลกรัมต่อไร่ เท่านัน้ นอกจากนีย้ งั มี
ความพยายามปลูกฝิ่ นนอกฤดู มี การพัฒนารู ปแบบการปลูก เพื่ อหลบเลี่ ยงการตรวจสอบของ
เจ้ าหน้ าที่ ซึ่งยากลาบากทังต่
้ อการสารวจทางอากาศและการตัดทาลาย เช่น การปลูกหลบซ่อนหรื อ
ปลูกในที่กาบัง การปลูกเป็ นแถวเป็ นแนวคล้ ายแปลงผัก ตลอดจนการปลูกปะปนกับพืชสวนพืชไร่
ตลอดจนปั ญหาการดาเนินงานในระบบกลไกปกติของหน่วยงานรัฐ ซึ่งยังมีข้อจากัดที่ไม่สามารถ
ขจัดปั ญหาได้ อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ปรากฏการณ์ดงั กล่าวแสดงให้ เห็นว่า วิธี ปฏิบตั ิการด้ วยระบบ
ปกติของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื ้นที่เพียงอย่างเดียวและยกเลิกการพัฒนาเชิงบูรณการบนพื ้นที่สูง
น่าจะทาให้ การป้องปราม การบังคับใช้ กฎหมาย และการขจัดพืน้ ที่ปลูกฝิ่ น รวมทัง้ การลดปั ญหา
สารเสพติดของชาติไม่สามารถดาเนินการได้ อย่างทัว่ ถึง
3) ปั ญหาของระบบเกษตรยังขาดความยั่งยืน โดยเฉพาะการทาการเกษตร
บนพื ้นที่มีความลาดชันและอยู่บริ เวณต้ นน ้าลาธาร จาเป็ นต้ องมีการบูรณาการและผสมผสานองค์
ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คม โดยมีระบบการจัดการในลักษณะลุม่ น ้าที่เหมาะสมควบคูก่ นั ไป
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4) ปั ญหาการขาดแคลนแหล่ งนา้ เพื่อการเกษตร การบริโภคและอุปโภค
มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่เนื่องจากประสบปั ญหาการขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ ง ปริ มาณน ้าไม่
เพียงพอต่อความต้ องการใช้ หลายพื ้นที่คณ
ุ ภาพน ้าไม่ดีพอสาหรับการอุปโภคบริโภค
5) ปั ญหาความยากจน ซึ่งแต่เดิม สาเหตุความยากจนบนพื น้ ที่ สูง เกิ ดจาก
ความห่า งไกลของพื น้ ที่ ทาให้ การคมนาคมไม่ส ะดวก และการขาดโอกาสของเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพ รวมทังไม่
้ มีตลาดรองรับผลผลิต ซึ่งในช่วงเวลานันพื
้ ้นที่สงู ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ ทังสภาพความอุ
้
ดมสมบูรณ์ของป่ าไม้ ดิน น ้า และอากาศ ซึ่งเอื ้อประโยชน์ตอ่ การดารงชีพ
ที่เรี ยบง่ายของกลุม่ ชนบนพื ้นที่สงู
ในปั จจุบนั สาเหตุของความยากจน เป็ นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาที่ผ่านมาที่มี
การส่งเสริ มพืชเศรษฐกิจทาให้ ระบบการผลิตเปลี่ยนจากการเกษตรเพื่อยังชีพประกอบด้ วยการปลูก
พืชหลากหลายไปสู่การเกษตรเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็ นการปลูกพืชเชิงเดี่ ยวและเน้ นการพึ่งพาปั จจัยการ
ผลิตจากภายนอกชุมชน และพึ่งพิงตลาดภายนอกเป็ นหลัก ประกอบกับพื ้นที่สงู มีพื ้นที่ที่เหมาะสม
ต่อการใช้ ประโยชน์มีจากัด ทาให้ เกษตรกรมีพื ้นที่ทากินต่อครัวเรื อนน้ อยและไม่สามารถขยายพื ้นที่
ทากินออกไปได้ นาไปสูก่ ารใช้ ที่ดนิ ทากินและสารเคมีอย่างเข้ มข้ น นอกจากนี ้ความผันผวนด้ านราคา
ปั จจัยการผลิตและราคาผลผลิต รวมทังชุ
้ มชนชาวเขาขาดอานาจต่อรองกับพ่อค้ า ทาให้ เกษตรกร
ต้ องแบกรับภาระหนีส้ ิน ในขณะที่สภาพดินเสื่อมโทรมเพิ่มขึน้ และขาดแหล่งนา้ และทรัพยากรนา้
ทาให้ ผลผลิตของพืชผลการเกษตรต่าส่งผลให้ เกษตรกร มีรายได้ ต่า (วันเพ็ญและคณะ, 2548)
6) ปั ญหาความเหลื่ อ มล า้ ด้ า นสั ง คม อัน เกิ ดจากความยากจนและขาด
โอกาสในการเข้ าถึงบริ การจากภาครัฐ ยังคงมีอยู่ทวั่ ไปเมื่อเปรี ยบเทียบกับชุมชนพื ้นราบ ซึ่งเป็ นผล
จากการคมนาคมที่ลาบากและการพิสจู น์สญ
ั ชาติของชาวเขาเอง ทาให้ สถานภาพเป็ นผู้อพยพลี ้ภัย
ผู้หลบหนีเข้ าเมือง และผู้ตกสารวจ
7) ปั ญหาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ดินเสื่อมโทรม มลพิษทางน ้า และความ
ปลอดภัยของผลผลิตบนที่สูง อันเกิดจากการใช้ สารเคมีในปริ มาณมากโดยขาดความรู้ และวิธีการ
จัดการที่ถกู ต้ อง
8) ปั ญหาด้ านการตลาดสินค้ าเกษตร อันเกิดจากปั ญหาด้ านการคมนาคม
ขนส่ ง การถู ก กดราคาจากพ่ อ ค้ า คนกลาง โดยเฉพาะพื น้ ที่ สู ง ทั่ ว ไปนอกพื น้ ที่ ส่ ง เสริ ม ของ
โครงการหลวง ซึง่ มีระบบตลาดรองรับ
9) ปั ญหาการอพยพเข้ า สู่ เ มื อ ง เป็ นผลจากปั จ จัยผลักดันทางเศรษฐกิ จ
คุณภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ ปั จจัยดึงดูดอันเกิดจากความต้ องการความมัน่ คงและสะดวกสบาย
ในชีวิต ความแตกต่างของอัตราค่าจ้ างที่สงู กว่า ตลอดจนความต้ องการเครื่ องอุปโภคบริ โภค เกิดการ
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เลียนแบบการใช้ ชีวิตในเมือง (อารี วิบูลย์พงศ์ และคณะ, 2552) ซึ่งเป็ นปั ญหาที่ขยายวงกว้ างสู่
สังคมเมือง
10) โครงสร้ างของครอบครัวและชุมชนเริ่มเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกระแส
ทุนนิยมและวัฒ นธรรมจากภายนอกเป็ นปั จ จัยดึง ดูดเยาวชนและแรงงานบนพื น้ ที่ สูง ให้ ออกไป
แสวงหารายได้ ในชุมชนเมือง ทาให้ และเป็ นผลให้ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนในพื ้นที่สงู เริ่ ม
เปลี่ยนแปลง การสืบทอดวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนลดความสาคัญและเริ่ มสูญหาย เป็ นผลให้
กลไกทางประเพณี และภูมิ ค้ ุม กันทางสัง คมที่ เป็ นแนวทางดัง้ เดิม ในการอยู่ร่วมกัน อย่างเป็ นสุข
อ่อนแอลง ลักษณะเช่นนี ้ทาให้ ชุมชนมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงน้ อย ขณะที่ปัจจุบนั สังคม
ของชุมชนชาวเขาเปิ ดสู่สงั คมภายนอกมากขึ ้น ทาให้ มีความล่อแหลมต่อปั ญหาต่างๆ ทังปั
้ ญหาต่อ
ตัวเยาวชน การขาดจิตสานึกต่อสังคม การแพร่ระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ ฯลฯ
11) ปั ญหาความขัดแย้ งจากการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเช่นกรณีของ
ทรัพยากรแหล่งน ้าที่มีอยูอ่ ย่างจากัด ทาให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างหมู่บ้านและชุมชน รวมไป
ถึง ความขัดแย้ ง ที่ เ กิ ดจากความไม่สอดประสานกันระหว่างหน่ว ยงานของรั ฐ และความขัดแย้ ง
ระหว่างรัฐกับชุมชนและระหว่างชุมชนกับชุมชนที่มีมาตลอด ทังนี
้ ้เพราะแต่ละฝ่ ายต่างมีระเบียบ
ข้ อบังคับ และกฎหมายต่างกัน จึงมีจดุ ยืนและมุมมองต่อการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่
แตกต่างกัน
12) ปั ญหาความขั ด แย้ ง อื่ น ๆ เนื่ อ งจากพื น้ ที่ สูง มี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มากมาย มีหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ เข้ าไปมีส่วนรับผิดชอบ ทาให้
ความขัดแย้ ง ที่ เ กิ ด จากนโยบาย ข้ อกฎหมาย หรื อ ระเบี ยบปฏิ บัติ ที่ไ ม่ชัด เจน จากการพัฒ นาที่
ดาเนินการมาแล้ วมักเกิดขึ ้นปั ญหาเสมอ เพราะทุกองค์กรต่างมุ่งให้ องค์กรของตนเองเป็ นศูนย์กลาง
ของการปฏิบตั ิงานหรื อแผนแม่บท จึงทาให้ มีแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรหลายแผน และความ
ขัดแย้ งระหว่างวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญากับแนวทางการพัฒนา จนก่อให้ เกิดการหลงผิด ยึดติด
กับระบบการพัฒนาจากภายนอกชุมชน (สานักบริการวิชาการ, 2544)
13) ปั ญหาขาดการบูรณาการบริหารจัดการและการพัฒนาในเชิงลุ่มนา้
จึงทาให้ การพัฒนาชุมชนบนพื ้นที่สูงของไทยที่ผ่านมาไม่ครอบคลุม ทุกมิติที่สาคัญและขาดความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม เกิดการขัดแย้ งของชุมชนปลายน ้ากับ
ต้ นน ้าเกี่ยวกับการปนเปื อ้ นของสารเคมี ปั ญหาการแย่งชิงทรัพยากรน ้า ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้ มทวี
ความรุนแรงขึ ้นเนื่องจากได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate
change ) การพัฒนาในอนาคตจึงต้ องมองความสมดุลทุกมิติของความยัง่ ยืน โดยอาศัยขอบเขต
ของลุม่ น ้าเป็ นบริบทของการพัฒนา
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6.2 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ จากการสารวจข้ อมูล
เพื่อให้ ได้ ประเด็นการประเมินผลกระทบ ปั ญหาและอุปสรรคจากการพัฒนาพื ้นที่สงู ที่ผ่านมา
ประเด็นสาคัญ (Critical issues) ของการพัฒนาพื ้นที่สูง ข้ อเสนอแนะประเด็นสาคัญต่อการจัดทา
ยุทธศาสตร์ ครัง้ นี ้ มีรายละเอียดดังนี ้
6.2.1 การประเมินผลกระทบ ปั ญหาและอุปสรรคจากการพัฒนาพืน้ ที่สูงที่ผ่านมา
ด้ าน
1) เศรษฐกิจ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

(1) ชุมชนบนพืน้ ที่สูงได้ รับการพัฒนาให้ มีโอกาส
ในการประกอบอาชีพและรายได้ เพิ่มขึน้ จากภาค
การเกษตร เช่น การส่งเสริ มการปลูกพืชทดแทน
พืชเสพติด และการส่งเสริ มนอกภาคเกษตร เช่น
หั ต ถกรรมของชนเผ่ า และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒ นธรรมและเชิ ง นิ เ วศน์ รวมถึ ง การสร้ าง
เครื อข่ า ยด้ านการ เกษตร กลุ่ ม อาชี พ และ
การตลาด เป็ นต้ น
(2) ชุมชนบนพื ้นที่สูงบางแห่งเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ และ
ต้ นแบบการพัฒนาที่น้อมนาแนวพระราชดาริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ไปใช้ กล่าวคือ มีการ
ทดสอบสาธิ ต งานด้ านต่ า งๆ ให้ เหมาะสมกั บ
สภาพภูมิสงั คม แล้ วจึงนาไปปฏิบตั ิจริ งและขยาย
ผลผลไปพื น้ ที่สูง อื่นๆ เช่น มูลนิธิโครงการหลวง
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศู น ย์ พั ฒ นาและบริ ก ารที่ สู ง ตาม
พระราชดาริ โครงการขยายผลโครงการหลวง
โครงการ “รักษ์น ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เป็ นต้ น
(3) การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาค
้
การเกษตร และนอกภาคการเกษตร เช่น ส่งเสริ ม
การปลูกพืชให้ เพียงพอต่อการบริ โภค การส่งเสริ ม
การปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ ที่ เ หมาะสม เช่ น กาแฟ
ส่งเสริ มการเลี ย้ งปศุสัตว์ แ ละประมงเพื่ อ บริ โภค
การจั ด หาแหล่ ง น า้ และเส้ นทางการคมนาคม
โครงการพั ฒ นาอาชี พ ตามแนวพระราชด าริ
ส่งเสริ มการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริ มและ
สนับสนุนงานหัตถกรรม ส่งเสริ มด้ านการท่องเที่ยว

(1) ภาวะเศรษฐกิจซึง่ เป็ นผลกระทบภายนอกที่ทา
ให้ ก ารเกิ ด การผลิ ต เกษตรเชิ ง เดี่ ย ว เช่ น ได้ แ ก่
มันสาปะหลัง ข้ าวโพด ซึง่ เป็ นตัวเร่ งให้ การความ
เสื่อมโทรมของสภาพดินและให้ เกิดการบุกรุ กพื ้นที่
ป่ ามากขึ ้น รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และ
สุ ข ภ า พ ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ต ล อ ด จ น ป่ า
เสื่อมโทรมทาให้ วฒ
ั นธรรมบางอย่างสูญหายตาม
ไปด้ วย
(2) ระบบการเกษตรบนพื ้นที่สูงยังขาดความยัง่ ยืน
เนื่องจากมีการใช้ ที่ดินไม่ถูกต้ องและเหมาะสม ซึง่
มีการบุกรุ กพืน้ ที่ป่าไม้ ในการเพาะปลูกแบบทาไร่
หมุนเวียน
(3) ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ในด้ านธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อ ม ศิลปะ ประเพณี แ ละวัฒนธรรม
รวมถึงวิถีชีวิตของคนบนพืน้ ที่สูง เช่น จังหวัด
เชียงใหม่ซึ่งการท่องเที่ยวเป็ นจุดขายมายาวนาน
ตัง้ แต่ เ ปิ ดตัว ด้ านการท่ อ งเที่ ย วในปี 2512 แต่
หลัง จากที่ มี ก ารเติบ โตด้ า นท่ อ งเที่ ย วอย่ า งก้ า ว
กระโดดตังแต่
้ ปี 2530 เป็ นต้ นมา ทาให้ เกิดการใช้
ทรัพยากร รวมทังวั
้ ฒนธรรมตะวันตกที่ไหลบ่าเข้ า
มา ทาให้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเสื่อม
โทรมไปพร้ อมๆ กัน วิถีชีวิตดังเดิ
้ มที่เป็ นเสน่ห์ของ
คนบนพื ้นที่สงู หายไป
(4) เมื่อมีการพัฒนาทาให้ ปัจจัยโครงสร้ างพื ้นฐาน
ดีขึ ้น เช่น การคมนาคมสะดวก มีสิ่งอานวยความ
สะดวกต่ า งๆมากขึ น้ และจากการพั ฒ นาด้ า น
โครงสร้ างพืน้ ฐานก็ ก่อให้ เกิดผลกระทบเชิงลบ
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เชิงเกษตร และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจน
ส่ ง เสริ ม ด้ า นการตลาด โดยรวบรวมผลิ ต ภัณ ฑ์
สินค้ า OTOP และออกร้ านจาหน่ายสินค้ า เป็ นต้ น
(4) เมื่อมีการพัฒนาทาให้ ปัจจัยโครงสร้ างพื ้นฐาน
ดีขึ ้น เช่น การคมนาคมสะดวก มีสิ่งอานวยความ
สะดวกต่า งๆ มากขึ น้ ท าให้ ชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง มี
โอกาสในการเข้ า ถึง การบริ การจากภาครั ฐ การ
เข้ าถึงตลาด ทาให้ การจาหน่ายสินค้ าได้ สะดวกขึ ้น
(5) การพัฒนาด้ านแหล่งนา้ ทาให้ ชุมชนบนพืน้ ที่
สูงไม่ต้องย้ ายถิ่นฐาน สามารถนาไปใช้ ประโยชน์
และ ชุมชนเห็นคุณค่าของน ้ามากขึน้ อย่างไรก็
ตาม การพัฒนาแหล่งนา้ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ เป็ น
การพัฒ นาแหล่ ง น า้ ขนาดเล็ ก และไม่ ส ามารถ
เข้ าถึงในพื ้นที่ที่มีระดับความสูงมาก ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นเขตอนุรักษ์
(6) การเพิ่มผลผลิตเกษตรที่สงู ทังในด้
้ านงานวิจยั
และการพัฒ นา เพื่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ผลิตและปรับปรุ งมาตรฐานในการผลิตเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริ มและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้ มากขึ ้น เพื่อให้
เกษตรกรมีความรู้ ความชานาญ พัฒนาการผลิตที่
มีคณ
ุ ภาพและสามารถลดต้ นทุนการผลิต

เช่ น กั น การสร้ างถนน อาจท าให้ เกิ ด ปั ญหา
ดินถล่ม ตามมา และการมี ถนนหนทางที่ สะดวก
อาจท าให้ เ กิดปั ญ หาไม้ เถื่ อ นตามมาเนื่ อ งจากมี
การขนส่งที่สะดวกมากขึ ้นเป็ นต้ น
(5) การด าเนิ น งานบนพื น้ ที่ สู ง ส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่
ครอบคลุม พื น้ ที่สูงทัง้ หมด ทาให้ การพัฒนาเกิ ด
การกระจุ ก ตัว ในเฉพาะพื น้ ที่ ท าให้ เกิ ด ความ
แตกต่างด้ านการพัฒนาทังด้
้ านการกระจายรายได้
และความเหลื่อมล ้าทางสังคม ตลอดจนเกิดความ
ขัดแย้ งระหว่างคนในแต่ละชุมชน เช่น เกิดการแย่ง
น ้ากันใช้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างคนพืน้ ราบกับ
คนบนพื ้นที่สงู การสูญเสียพื ้นที่การเกษตรเพื่อการ
ก่อสร้ างปั จจัยพื ้นฐานต่างๆ เป็ นต้ น
(6) การส่งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่ นทดแทน
การปลูกฝิ่ น ในพื ้นที่ที่มีการกาหนดขอบเขตชัดเจน
เช่น โครงการหลวง โครงการพระราชดาริ ต่างๆ จะ
ทาให้ ไ ม่ มี การขยายพื น้ ที่ ท ากิ น แต่ใ นพื น้ ที่ อื่ น ๆ
นอกเขตโครงการดังกล่าวมีการบุกรุ กพื ้นที่ป่าและ
ขยายพื ้นที่ทากินอย่างต่อเนื่อง
(7)ปั ญหาด้ านพลั ง งาน เนื่ อ งจากขาดการน า
พลังงานธรรมชาติมาใช้ เป็ นแหล่งพลังงานทดแทน
และขาดพลังงานฟ้าในบางพื ้นที่
(8) ขาดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สาเหตุ
เนื่ อ งจากขาดเทคโนโลยี มี ต้ นทุ น การผลิ ต สู ง
ระบบการปลูกพืชยังเป็ นพืชเชิงเดี่ยว การใช้ พืน้ ที่
ไม่เหมาะสม
(9) การพั ฒ นาที่ ผ่ า นมา ท าให้ มี ค วามเจริ ญ
หลัง่ ไหลเข้ าสู่ชมุ ชนบนพื ้นที่สูง เกิดความไม่สมดุล
ของระบบเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ ยงั ไม่ทวั่ ถึง
รวมถึงสิ่งแวดล้ อมได้ รับผลกระทบ ทาให้ มีปัญหา
ด้ านคุณภาพน ้าและคุณภาพของดิน
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2) สังคมและความ (1) ด้ านการแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด จากการ (1) พฤติกรรมของประชากรบนพื น้ ที่สูงยังยึดติด
มั่นคง
ดาเนินงานตามแนวพระราชดาริ และนโยบายต่างๆ กับการเป็ นผู้รับ ทาให้ การมีส่วนร่ วมระหว่างชุมชน

ของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการหลวง และ
โครงการพัฒ นาพื น้ ที่ สู ง ของส่ ว นราชการและ
หน่วยงานช่วยเหลือภาคเอกชนและจากนานาชาติ
ที่ส่งเสริ มให้ ชาวเขาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการ
ท าไร่ เ ลื่ อ นลอย และทดแทนการปลูก ฝิ่ น ท าให้
ประเทศไทยใช้ เวลา 40 ปี คือตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2502
- พ.ศ.2546 จึ ง สามารถลดพื น้ ที่ ป ลู ก ฝิ่ น จาก
112,000 ไร่ จ านวนผลผลิ ต 145 ตัน จนเหลื อ
ประมาณ 5,266 ไร่ จานวนผลผลิต 20.3 ตัน ในปี
พ.ศ. 2546 และเหลือเพียงประมาณ 1,445 ไร่
จานวนผลผลิต 13.6 ตัน ในปี พ.ศ. 2550
(2) มี ก ารสรุ ปบทเรี ยนและเผยแพร่ ความรู้
ประสบการณ์ ก ารแก้ ปั ญหาการปลู ก ฝิ่ นไปยั ง
ประเทศอื่น ผ่านทางการจัดประชุมฝึ กอบรม ดูงาน
ซึ่ ง จั ด โดย ส านั ก งานว่ า ด้ วยยาเสพติ ด และ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ท าให้ ห ลายประเทศสนใจและ
ขอความร่ วมมือ /ช่วยเหลือจากไทยเพื่อ การแก้ ไข
ปั ญหาการปลูกพืชเสพติดอย่างต่อเนื่อง
(3) การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้ สามารถช่ วยเหลื อ
ตนเอง และการมีแกนนาในด้ านต่างๆ เช่น พัฒนา
ศักยภาพผู้นาชุมชน แกนนาด้ านสุขภาพ (อสม.)
โดยให้ ความรู้ ในการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองและ
ครอบครั ว เบื อ้ งต้ น และมี ก ารสร้ างเครื อข่ า ย
ตลอดจน มี อพปร.ของหมู่บ้ า นเป็ นหน่ ว ยข่ า ว
เฝ้าระวังในหมู่บ้าน เป็ นต้ น
(4) การจัดตังถิ
้ ่นฐานถาวรให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย
ดาเนินการได้ เพียง ร้ อยละ 30 (ปี 2539) เนื่องจาก
มีข้อจากัด เช่น ความเหมาะสมของพื ้นที่ตงต่
ั ้ อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ข้ อจากัดในการใช้ ที่ดินบนพื ้นสูง
ตามกฎหมาย เช่ น พระราชบัญ ญัติป่ าไม้ พ.ศ.
2484 พระราชบัญ ญั ติ ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ.
2507 พระราชบัญญัตอิ ุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

กับหน่วยงานภาครั ฐมีน้อ ย และการพึ่งพาตัวเอง
ของชุมชนยังมีน้อย
(2) สถานการณ์ แนวโน้ ม การอพยพเข้ าเมืองอย่าง
ผิ ด กฎหมาย มี โ ดยการอพยพส่ ว นใหญ่ ได้ แก่
แรงงานต่างด้ าว เนื่องจากการเข้ ามาค้ าขายตาม
แนวชายแดน และการอพยพเข้ า มาเนื่ อ งจากมี
ญาติอาศัยอยู่ในพื ้นที่ชายแดนฝั่ งประเทศไทย โดย
มีปัจจัยที่สาคัญคือ เช่น สิทธิทางด้ านพื ้นที่ที่ทากิน
สิทธิทางด้ านสาธารณสุข การศึกษา เป็ นต้ น ทาให้
เกิดผลกระทบอื่นๆตามมา เช่น ก่อ ให้ เกิดปั ญหา
ตามมา ได้ แ ก่ โรคติดต่อ การใช้ ส วัส ดิก ารด้ า น
สุขภาพ ฯลฯ
(3) ถึงแม้ การลดอัตราการเพิ่มขึน้ ของประชากร
ประสบความสาเร็ จในระดับ หนึ่ง แต่ยังมี ปั จ จัย
สาคัญที่การเพิ่มอัตราประชากรยังมีอ ยู่ เนื่องจาก
พื น้ ที่ ห่า งไกลและยากต่ อ การเข้ า ถึ ง บริ ก ารจาก
ภาครั ฐ ประกอบกั บ ความเชื่ อ ของบางชนเผ่ า
เกี่ยวกับคุมกาเนิดทาให้ ครอบครัวแต่ละครอบครัว
มีลูกมาก อีกทังความเชื
้
่อเรื่ องการแต่งงานที่เร็ ว
ขึ ้น ทาให้ เกิดครอบครัวขยาย และต้ องการพื ้นที่ทา
กินเพิ่มขึ ้น
(4) การสนับสนุนการศึกษาบนพืน้ ที่สูงให้ กับเด็ก
และเยาวชนบนพื น้ ที่สูง ทาให้ มีการเข้ ามาศึกษา
บนพืน้ ราบและในเมืองเพิ่มมากขึน้ และส่วนใหญ่
ไม่ ก ลับ ขึ น้ ไปพัฒ นาบ้ า นเกิ ด ท าให้ เ กิ ด การ
เคลื่ อ นย้ ายแรงงานออกไปท างานนอกพื น้ ที่
นอกจากนี ท้ ัศ นคติข องชาวเขาในบางชนเผ่ า ยัง
ไม่ให้ ความสาคัญกับการศึกษา และไม่เห็นคุณค่า
ของการศึ ก ษาโดยมุ่ ง หวั ง ในเรื่ องการได้ รั บ
ผลประโยชน์ อื่ นแทน เช่น การได้ รั บสัญชาติ พบ
มากในชาวเขาวั ย ผู้ ใหญ่ ส่ ว นในวั ย เด็ ก และ
เยาวชน ให้ ความสาคัญ สนใจในการศึกษามาก
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บทที่ 6
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2) สังคมและความ ตลอดจนพระราชบัญ ญัติแ ละมติค ณะรั ฐ มนตรี (5) ประชากรบนพื ้นที่สงู มีปัญหาการติดต่อสื่อสาร
มั่นคง
ต่างๆ เช่น เกี่ยวกับการกาหนดชัน้ คุณภาพลุ่มนา้ ด้ วยภาษาไทย ส่ ง ผลต่ อ การไม่ ร้ ู หนั ง สื อ การ
(ต่ อ)

เป็ นต้ น
(5) นโยบายการสนับสนุนการศึกษาบนพืน้ ที่สูงมี
มาอย่างต่อ เนื่ อ งทัง้ การศึกษาในระบบและนอก
ระบบ เพื่อให้ ประชากรบนพื ้นที่สูง อ่าน ออกเขียน
ได้ การเข้ าเรี ยนของเยาวชนทาให้ ผ้ อู พยพมีความ
ต้ องการได้ รับสิทธิทางด้ านการศึกษาเท่าเทียมกับ
คนไทย คือ อาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรี ยน โดย
มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้ อ งกับเศรษฐกิจพอเพี ยง การ
สานึกความเป็ นไทย และสิ่งแวดล้ อม ฯลฯ
(6) การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การลดอั ต ราการ
เพิ่มขึน้ ของประชากรประสบความสาเร็ จในระดับ
หนึ่ง จากมีอัตราการเพิ่มของประชากรถึง ร้ อยละ
5.5 ลดลงเหลือร้ อยละ 2.23 อย่างไรก็ตามนับว่า
เป็ นอั ต ราการเพิ่ ม ประชากรในเกณฑ์ สู ง เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับอัตราการเพิ่มประชากรทังประเทศ
้
เฉลี่ยร้ อยละ 1.2
(7) การฟื ้น ฟูแ ละส่ง เสริ ม งานหัตถกรรมท้ องถิ่ น
ของชาวเขา เพื่ อ อนุรั กษ์ ภูมิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ นและ
การพัฒ นาต่อ ยอดให้ ส ามารถมี ร ายได้ เ สริ ม แก่
ครอบครัวชาวเขา

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

สื่อสารกับบุคคลภายนอก ซึง่ เป็ นข้ อจากัดที่สาคัญ
ของการพัฒนาพื ้นที่สงู
(6) การเปลี่ยนแปลงด้ านวิถีชีวิต เป็ นชุมชนเมือง
มากขึน้ ทาให้ วฒ
ั นธรรมและประเพณี ของชนเผ่า
เริ่ มลดลง ซึง่ เป็ นจุดขายที่สาคัญทาให้ ขาดแรงดูด
ใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
(7) ปั ญหายาเสพติด เพราะในพืน้ ที่สูงเป็ นแหล่ง
พัก และแหล่ ง จ าหน่ า ย ซึ่ง มี ผ้ ู อิ ท ธิ ผ ลเข้ ามา
เกี่ยวข้ อง รวมถึงสถานการณ์ การเสพยาบ้ าของ
เยาวชนที่มีแ นวโน้ มเพิ่มขึน้ และมี การลักลอบ
นาเข้ าไปบนชุมชนพื ้นที่สงู
(8) ปั ญ หาเรื่ อ งการให้ สัญ ชาติ การขอสัญ ชาติ
และการพิสจู น์สญ
ั ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณ
ศูนย์อพยพ รวมถึงสถานการณ์ การอพยพย้ ายถิ่น
การเคลื่อ นย้ ายแรงงานของกลุ่มชนเผ่า (ม้ ง ) ที่มี
เครื อข่ายตามแนวชายแดน เข้ ามาในพืน้ ที่ ทาให้
ขาดโอกาสในการเข้ าบริ การจากภาครัฐ มีการบุก
รุ กขยายพืน้ ที่ทากินอย่างต่อเนื่อง และเป็ นกลุ่ม
เสี่ยงต่อปั ญหายาเสพติด
(9) สุ ข อนามัย ในการด ารงชี พ ยั ง ไม่ เ หมาะสม
ทังด้
้ านที่อ ยู่อ าศัย ลักษณะการกิน ความสะอาด
ท าให้ เ กิ ด โรคภัย ต่า งๆ เช่ น โรคทางเดิน อาหาร
โรคพยาธิ ขาดสารอาหาร ไข้ เลื อ ดออก และ
มาเลเรี ย เป็ นต้ น รวมทังประชาชนบนพื
้
้นที่สูงไม่
เห็น ความส าคัญ ในการคุม ก าเนิ ด อี ก ทัง้ การ
รั ก ษาพยาบาลยั ง เป็ นการใช้ วิ ธี ก ารรั ก ษาตาม
ความเชื่อ ควบคูไ่ ปกับการรักษาสมัยใหม่
(10) การพัฒนาที่ผ่านมายังขาดการสื บสานองค์
ความรู้ ทางด้ านงานหัตกรรมท้ องถิ่น ขาดการต่อ
ยอดและส่งเสริ มภูมิปัญ ญาท้ อ งถิ่นให้ เกิดมูลค่า
ตลอดจนขาดหน่ ว ยงานเข้ าไปสนั บ สนุ น และ
พัฒนารู ปแบบงานหัตถกรรมให้ เกิดเอกลักษณ์
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(ต่อ)
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ผลกระทบเชิงลบ
(11) โครงสร้ างทางสังคมอ่อนแอเปลี่ยนแปลงจาก
เดิม คื อ จากครอบครั ว ขยายเป็ นครอบครั ว เดี่ ย ว
เนื่องจากมีการอพยพมาทางานบนพื ้นราบ

3) ทรัพยากรธรรม (1) มี การจัดทาระบบอนุรั กษ์ ดินและนา้ เพื่ อ ลด (1) การบุกรุ กพืน้ ที่ป่าขยายพืน้ ที่ทากินของชุมชน
ชาติและสิ่งแวดล้ อม การชะล้ างพังทลายของดิน
บนพื น้ ที่ สู ง สาเหตุเ กิ ด จากการขาดความอุ ด ม

(2) ศูน ย์ ก ลางในการศึก ษา ทดลอง วิ จัย และ
พัฒนาพื ้นที่ให้ เป็ นแหล่งต้ นน ้าลาธาร
(3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เช่น การลดการใช้
สารเคมี โดยการวิจัยและพัฒ นาปั จจัย การผลิ ต
ชีวภัณฑ์ การส่งเสริ มการปลูกพื ชอินทรี ย์ การใช้
กระบวนการป้องกันและกาจัดแบบผสมผสานและ
การตรวจสอบสารตกค้ างในผลผลิตทัง้ ก่อ นและ
หลังการเก็บเกี่ยว
(4) การปลูกป่ าทดแทนในพื ้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อ
เพิ่มความชุ่มชืน้ และป้องกันไฟป่ า และต้ นไม้ ยึด
ดิน ไม้ ผ ล ต้ น ไม้ ใ ช้ ท าฟื น และต้ น ไม้ ที่ มี ค่า ทาง
เศรษฐกิจ
(5) การปลูกป่ า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตาม
แนวพระราชดาริ

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

สมบูรณ์ของดินทาให้ ผลผลิตที่ได้ รับต่อพื ้นที่ต่าลง
ทาให้ ข้ าวและอาหารที่ผลิตได้ ไม่เพี ยงพอต่อ การ
บริ โ ภคหรื อ ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ ไม่ พ อส าหรั บ ขายเป็ น
รายได้ เลี ย้ งครอบครั ว รวมทัง้ ประชากรที่เพิ่มขึน้
ในขณะที่ พืน้ ที่ ที่เหมาะสมแก่ก ารเกษตรมี จ ากัด
เห็นได้ จากการที่พื ้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรโดย
เฉลี่ ยของแต่ละครอบครั วมีข นาดเล็กจึงต้ องเพิ่ม
ผลผลิตโดยเพิ่มพื ้นที่ปลูก ตลอดจนการบุกรุ กพื ้นที่
ป่ า เพื่อหาของป่ า ฯลฯ
(2) การบุกรุ กพืน้ ที่ป่าของกลุ่มนายทุนและคนพืน้
ราบ เนื่องจากกระแสการพัฒนาระบบของระบบ
ทุก นิ ย ม และการอาศัย โอกาสช่ อ งว่ า งของข้ อ
กฎหมายต่างๆ
(3) มี ร ะบบการผลิ ตที่ใช้ สารเคมี เกษตรอย่างไม่
เหมาะสม เนื่องจากมีการพัฒนารู ปแบบของการ
ปลูกพืชทดแทนฝิ่ นหรื อการทาไร่ เ ลื่อนลอย ทาให้
ไปเน้ นที่การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
เพื่ อ สร้ างรายได้ ให้ ครั วเรื อ น จึง มี การใช้ สารเคมี
อย่างเข้ มข้ น
(4) ทรัพยากรแหล่งน ้าที่มีอยู่อย่างจากัดทาให้ เกิด
ปั ญ หาความขัด แย้ งระหว่า งหมู่บ้ า นและชุม ชน
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ใ น ก า ร ใ ช้
ทรั พยากรธรรมชาติร ะหว่า งชุมชนบนพื น้ ที่ต้นนา้
และพื ้นที่ท้ายน ้า
(5) ขาดความตระหนักถึงความสาคัญของพื ้นที่สูง
รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับการยอมรับการพัฒนา การ
ปรั บตัว และความสนใจของชุมชนในการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมยังมีน้อย
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3) ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้ อม
(ต่ อ)

4) ด้ านการบริ หาร
จัดการบนพืน้ ที่สูง

บทที่ 6

ผลกระทบเชิงลบ
(6) ปั ญหาด้ านการประมงและสั ต ว์ ป่ าลดลง
เนื่ อ งจากทรั พ ยากรประมงและสัต ว์ ถู ก ท าลาย
สภาพแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น ้าเสื่อมโทรม และ
ขาดการอนุรักษ์
(7) สถานการณ์การเผาไร่ บนพื ้นที่สูง ที่มีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้น เนื่องจากความเชื่อเกี่ยวกับการเผาไร่ ทาให้
วั ช พื ช ไม่ ขึ น้ และดิ น จะดี ก ว่ า บริ เวณที่ ไ ม่ เ ผา
รวมถึงการเผาป่ า เนื่ องจากการเข้ าไปหาของป่ า
เช่น เห็ดถอบ ผักหวานป่ า
(8) การขาดความรู้ อย่ า งเป็ นระบบของคนใน
ชุ ม ชนบนพื น้ ที่ สู ง เนื่ องจากยั ง ขาดความรู้
การศึกษาและขาดองค์ความรู้ ใหม่ๆ ที่เหมาะสม
เช่น การใช้ สารเคมีในพืน้ ที่ต้นน ้า ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่ อ คุ ณ ภาพน า้ ในพื น้ ที่ ก ลางน า้ และปลายน า้
ปั ญหาด้ านสุ ข ภาพของเกษตรกร จากการใช้
สารเคมีตลอดจนขาดความรู้ เกี่ยวกับการใช้ พืน้ ที่
พื ้นที่การเกษตร อย่างเป็ นระบบ

(1) หน่ ว ยงานภาครั ฐ และองค์ ก รเอกชนทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศที่เกี่ ยวข้ องมากกว่า 90
หน่วยงาน
(2) องค์ความรู้ และประสบการณ์จากงานวิจยั และ
พัฒ นาพื น้ ที่ สูงของโครงการต่า งๆ เช่ น โครงการ
หลวง ที่ ด าเนิ น งานมากว่ า 40 ปี จนประสบ
ความสาเร็ จในการปลูกพื ช ควบคู่กับการพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร ฟื ้ น ฟู อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
(3) การจัดทาแผนแม่บทและนโยบายการพัฒนา
พื ้นที่สงู

(1) การพัฒนาที่ผ่านมาเป็ นการพัฒนาแบบตังรั
้ บ
กล่าวคือ ชุมชนเป็ นเพียงผู้รับการพัฒนาที่ภาครั ฐ
และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อ งเป็ นให้ ความช่วยเหลื อ
กับชุมชนบนพื ้นที่สงู ทาให้ ชุมชนมีความคุ้นเคยใน
ลัก ษณะการพัฒ นาดัง กล่ า ว จนเกิ ด การพึ่ ง พา
ตนเองน้ อย
(2) ความซับซ้ อนและไม่ตอ่ เนื่อง ทาให้ โครงการ
และงานต่างๆ ไม่ยงั่ ยืน
(3) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานยังมีน้อย ขาด
ติดตาม และการประเมินผล

ที่มา : จากการจัดประชุมกลุม่ ย่อย
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6.2.2 ประเด็นสาคัญ (Critical issue ) ของการพัฒนาพืน้ ที่สูง
(1) ปั ญหาการขาดความสมดุลย์ ของการพัฒนาในระดับพืน้ ที่ล่ ุมนา้ ได้ แก่
การขยายตัวของชุมชนและพื ้นที่ทากิน แต่พื ้นที่ป่ากลับน้ อยลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดารงชีพ
ของชุมชนในลุ่มน ้านัน้ ๆ เช่น การขาดแคลนน ้าสาหรับการอุปโภคบริ โภคและการเกษตร ที่เกิดจาก
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงปั ญหาดินโคลนถล่มในพื ้นที่ตา่ งๆ
เป็ นต้ น
(1.1) การบุก รุ ก พื น้ ที่ ป่ าเพื่ อ การเกษตร ท าให้ พื น้ ที่ ป่ าลดลง ซึ่ง มี ผ ลท าให้
ปริมาณน ้าท่าเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะพื ้นที่ชนคุ
ั ้ ณภาพลุม่ น ้า 1A และ 2B การบุกรุกพื ้นที่ป่าพบมาก
ทังในในพื
้
้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื ้นที่ที่ประกาศเป็ นเขตป่ าอนุรักษ์ การเกิดไฟป่ า การทาไร่เลื่อนลอย
ที่ยงั คงมีอยู่ การหวนกลับมาของการปลูกพืชเสพติด และการทาเหมืองแร่ เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้
ป่ าถูกทาลาย
(1.2) ปั ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ น
ปั ญหาสืบเนื่องจากข้ อ (1.1)
(1.3) การเกิดดินและโคลนถล่ม และการชะล้ างพังทลายของดิน สาเหตุจาก
การทาการเกษตร การตังบ้
้ านเรื อนในพื ้นที่ลาดชันตามเชิงเขา และพืน้ ที่สูงชัน โดยไม่มีมาตรการ
อนุรักษ์ดนิ และน ้าที่เหมาะสม รวมทังการตั
้
ดไม้ ทาลายป่ าในรูปแบบต่างๆ
(1.4) ปั ญหาด้ านการขาดแคลนน ้า ส่วนใหญ่จะเป็ นการขาดแคลนน ้าเพื่อการ
อุปโภคบริ โภค เนื่องจากขาดแคลนแหล่งกักเก็บน ้า เพราะความต้ องการใช้ น ้าในภาพรวมมีปริ มาณ
มากกว่าศักยภาพการเก็บกักน ้า การพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจาก
พื น้ ที่ ไ ม่เ หมาะสม ส่ว นใหญ่ พื น้ ที่ อ ยู่อ าศัย และพื น้ ที่ ก ารเกษตรถูกปิ ดล้ อ มด้ ว ยป่ าอนุรัก ษ์ ขาด
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ และระเบียบข้ อกฎหมายต่างๆ เช่น การขอใช้ ที่ดินในเขตอนุรักษ์
อีกทังประชาชนบนพื
้
้นที่สงู ขาดความรู้และทักษะในการบริ หารจัดการน ้า จึงทาให้ การใช้ น ้าที่ผ่านมา
ไม่มีประสิทธิภาพ สาหรับการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรมีเฉพาะในช่วงฤดูแล้ ง
(2) ปั ญหาการกาหนดนโยบายการพัฒนาที่ผ่านมา ยังขาดความชัดเจนและ
ความต่ อเนื่อง รวมทังการขาดการวางแผนป
้
้ องกันผลกระทบจากการพัฒนา ทาให้ การพัฒนาที่ผ่าน
มาส่งผลกระทบด้ านลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม สังคมและวัฒนธรรมของชนเผ่า เป็ นต้ น
(3) การแก้ ไขปั ญหาบนพืน้ ที่สูงควรให้ ความสาคัญด้ านการแก้ ไขปั ญหาฝิ่ น
และความมั่นคง ควบคู่ไปกับปั ญหาการขยายตัวของการปลู กพืชไร่ ในปั จจุบัน ได้ แก่ การ
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ปลูกกะหล่าและการปลูกข้ าวโพด ซึ่งจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเหล่านี ้ก่อให้ เกิดปั ญหาบุกรุกพื ้นที่ป่า
และการใช้ สารเคมีอย่างเข้ มข้ น
(4) ปั ญหาการมีส่วนร่ วมของชุมชนและองค์ กรในท้ องถิ่นขาดความเข้ มแข็ง
ซึ่งถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่ภาครัฐต้ องเร่งดาเนินการปลู กจิตสานึกรับผิดชอบต่อธรรมชาติเพื่อให้ คนกับ
ป่ าสามารถอยู่ร่วมกันได้ ขณะเดียวกันจะต้ องเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนได้ เข้ าถึ งแหล่งทุนไปพร้ อมๆ กัน
เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการสร้ างงานและรายได้ ที่มนั่ คงต่อไป
(5) ประชาชนบนพืน้ ที่ สูงยั งขาดความรู้ ความเข้ า ใจในการบริ หารจั ด การ
ทรัพยากรนา้ และทรัพยากรอื่นๆ เช่น ทรัพยากรป่ าไม้ รวมทังขาดความตระหนั
้
กถึงความสาคัญ
ของทรัพยากรบนพื ้นที่สงู ทัศนคติการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้ อมถูกละเลย รวมถึง ความสนใจของชุมชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมีน้อย
(6) ชุ ม ชนบนพื น้ ที่ สู ง ขาดการสื บ สานองค์ ค วามรู้ ทางด้ า นงานหั ต กรรม
ท้ องถิ่น ไม่มีการต่อยอดและส่งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ เกิดมูลค่า ตลอดจนการศึกษาและ
รวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้ องถิ่นยังมีน้อยทาให้ การสนับสนุนและพัฒนาเพื่อใช้ ประโยชน์
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นอยูใ่ นขอบเขตจากัด
(7) ปั ญหาเรื่ องการให้ สัญชาติ การขอสัญชาติ และการพิสูจน์ สัญชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณศูนย์อพยพ รวมถึงสถานการณ์การอพยพย้ ายถิ่น การเคลื่อนย้ ายแรงงาน
ของกลุม่ ชนเผ่าที่มีเครื อข่ายตามแนวชายแดน เข้ ามาในพื ้นที่ ทาให้ ขาดโอกาสในการรับบริ การจาก
ภาครัฐ
(8) ความขัดแย้ งทางสังคมระหว่ างรั ฐกับประชาชนที่เกิดขึน้ จากนโยบาย ข้ อ
กฎหมาย หรื อระเบียบที่ไม่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ชดั เจน องค์กรต่างๆ มุ่งพัฒนาตามแนวทางของ
ตนเอง ขาดความเข้ าใจถึงวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้ องถิ่น รวมทังอาศั
้ ยแนวทางปฏิบตั ิที่ยึดติด
กับระบบการพัฒนาจากภายนอก
(9) การส่ งเสริ มการผลิตเกษตรเพื่อการค้ า นามาสู่การใช้ สารเคมีป้องกัน
และกาจั ดศัตรู พืชอย่ างเข้ มข้ น ส่งผลคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ดินเสื่อมโทรม มลพิษทางนา้
และความปลอดภัยของผลผลิตพืชผักบนที่สูง อันเกิดจากการใช้ สารเคมีในปริ มาณมากโดยขาด
ความรู้และวิธีการจัดการที่ถกู ต้ อง
(10) ปั ญหาด้ านการตลาดสินค้ าเกษตร อันเกิดจากข้ อจากัดด้ านการคมนาคม
ขนส่งและการถูกกดราคาจากพ่อค้ าคนกลาง
(11) ข้ อจากัดของระบบราชการ ที่ขาดการเตรี ยมความพร้ อมของเจ้ าหน้ าที่ทุก
ระดับ ซึง่ ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ต้องเข้ าคิดและวิเคราะห์แทนคนบนพื ้นที่สงู โดยขาดการกระบวนการมีส่วน
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ร่ วมในระดับต่างๆ และสร้ างกิจกรรมให้ ชาวบ้ านและขับเคลื่อนเพื่อให้ ได้ ผลงาน โดยไม่ได้ เข้ าถึง
ปั ญหาที่แท้ จริงซึง่ ถือว่าอันตรายต่อวิถีชีวิตของชุมชนบนพื ้นที่สงู
(12) การดาเนินงานบนพืน้ ที่สูงส่ วนใหญ่ เป็ นการพัฒนาเฉพาะพืน้ ที่ เช่น เน้ น
แก้ ปัญหาพื ้นที่ปลูกฝิ่ น หรื อพื ้นที่ที่มีปัญหาด้ านความมัน่ คง ทาให้ เกิดความแตกต่างด้ านการพัฒนา
ทังด้
้ านการกระจายรายได้ และความเหลื่อมล ้าทางสังคม เป็ นต้ น
6.2.3 ข้ อเสนอแนะประเด็นสาคัญต่ อการจัดทายุทธศาสตร์ ครัง้ นี ้
จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยได้ มีข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ เพื่อใช้ ประกอบการจัด
ยุทธศาสตร์ ดงั นี ้
1) ประเด็นด้ านเศรษฐกิจ
(1) ควรนาปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปใช้ ในระบบการดาเนินชี วิตของ
ชุมชน
(2) การส่งเสริ มการประกอบอาชีพในการประกอบอาชีพ โดยอาศัยฐานความรู้
ที่มีอยู่จากองค์ความรู้ จากโครงการหลวง และโครงการพระราชดาริ โดยมาปรับใช้ ภายใต้ ขอบเขต
การใช้ ที่ดนิ และระบบอนุรักษ์ดนิ และน ้าที่เหมาะสม
(3) การสร้ างความมั่น คงด้ า นอาหาร โดยการปลูก พื ช และเลี ย้ งสัต ว์ ที่ มี
ศักยภาพเหมาะสมกับท้ องถิ่น และการแปรรูปเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มในระดับชุมชน
(4) ฟื ้นฟูแหล่งอาหารพืน้ ถิ่นในชุมชนและให้ แหล่ง ชลประทาน โดยการปลูก
และนามาใช้ ประโยชน์ ตามหลักธนาคารอาหาร (Food bank)
(5) มุ่ ง เน้ น การพัฒ นาสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เช่ น แหล่ ง น า้ ให้ น ามาใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้ นการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็ก และกระบวนการมีสว่ นร่วมในการบารุงรักษา
(6) ส่งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมในการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยว
รวมทัง้ กระบวนการจัดการธุ รกิ จ ท่องเที่ ยวในระดับชุม ชนเพื่ อให้ เป็ นแหล่ง สร้ างรายได้ นอกภาค
การเกษตรแก่ครัวเรื อน
(7) ส่งเสริมกระบวนการวางแผนและจัดการผลิตภายใต้ ระบบมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยมุ่งการจาหน่ายผลผลิตในระดับชุมชนและการเชื่อมโยงสู่ตลาด
ภายนอก
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2) ประเด็นด้ านสังคม
(1) ส่งเสริ มการรวมกลุ่มรวมพลังของชุมชนให้ เข้ มแข็งเพื่อร่ วมแรงในการผลิต
การตลาด การเป็ นอยู่ สวัสดีการ การศึกษา และสังคม ด้ วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนการเชื่อมต่อกันของชุมชนและสังคมภายนอก
(2) สนับสนุน กระบวนการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน ในชุม ชน ร่ วมคิด ร่ ว มทา และร่ ว ม
กาหนดกิ จ กรรมต่างๆ โดยมี เครื อข่ายการเรี ยนรู้ กับศูนย์ และสถานี ของโครงการหลวง โครงการ
พระราชดาริ หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ทังในระดั
้
บขอบเขตลุม่ น ้า และสังคมภายนอก
(3) ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษารวบรวม การเรี ย นรู้ และสื บ ทอดวั ฒ นธรรมและ
ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ทัง้ ในครอบครั ว และระบบการศึก ษาเพื่ อ รั ก ษาความเป็ นเอกลัก ษณ์ และ
วัฒนธรรมประเพณีซงึ่ เป็ นต้ นทุนทางสังคมที่สาคัญสาหรับชุมชนบนพื ้นที่สงู
(4) เสริมสร้ างผู้นาที่มีศกั ยภาพและผู้ร้ ูในชุมชนที่เข้ มแข็ง มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
และมีจิตสานึกต่อส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่ วนร่ วมของชุมชนในการร่ วมประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ให้ เกิดประโยชน์อย่างกว้ างขวาง
3) ประเด็นด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
(1) กาหนดขอบเขตการใช้ ประโยชน์ที่ดินให้ เหมาะสมต่อศักยภาพของพื ้นที่ดิน
โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมในการกาหนดเขตและควบคุมการใช้ ประโยชน์ที่ ดินในชุมชน เพื่อสร้ าง
ความชัดเจนของพื ้นที่อยูอ่ าศัย พื ้นที่ทากิน และพื ้นที่อนุรักษ์ต้นน ้าลาธาร
(2) เสริ ม สร้ างจิ ต ส านึก ของชุม ชนและผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ทุก ระดับ ในการ
อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมตลอดจนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
(3) บูรณาการการพัฒนาบนพื ้นที่สงู โดยมุ่งความสมดุลด้ านเศรษฐกิจ ชุมชน
และสิ่งแวดล้ อมควบคู่ไปกับการจัดการน ้าในลุ่มนา้ ขนาดเล็กและลุ่มนา้ สาขาเพื่อให้ มีประมาณที่
เหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพน ้าที่ดี
(4) ควรมี ก ารก าหนดภาษี ด้า นสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ตอบแทนชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง
ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเพื่อให้ ชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม
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(5) ควรศึกษาระบบการทาไร่ หมุนเวียน โดยผนวกความรู้ ด้ านวิชาการกับภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นเข้ าด้ วยกันในการพัฒนาพื ้นที่สูง เช่น การศึกษาลดพื ้นที่ปลูกข้ าวไร่ มาเป็ นข้ าวนา
เนื่องจากการทาข้ าวไร่ก่อให้ เกิดปั ญหาหมอกควันเนื่องจากการเผาเพื่อเตรี ยมพื ้นที่สาหรับปลูก
(6) ควรใช้ แหล่ง นา้ มาสร้ างเป็ นพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดการนาเข้ าพลังงาน
เชื ้อเพลิง และผลิตพลังงานหมุนเวียนและเป็ นพลังงานสะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดย
เป็ นการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน ้าขนาดเล็ก
6.3.4 ประเด็นด้ านการบริหารจัดการ
1) ควรผลักดันยุทธศาสตร์ พื น้ ที่ สูง ฯ ให้ มี ลัก ษณะเป็ นวาระแห่ง ชาติ เพื่ อให้ ทุก
รัฐบาลที่เข้ ามาบริ หาร ดาเนินการให้ เกิดความต่อเนื่อง และสามารถแก้ ปัญหาและพัฒนาได้ จริ งใน
ระยะยาว โดยการจัดทาแผนแม่บท หรื อ master plan
2) โครงสร้ างของแผนงานและงบประมาณในแผนยุทธศาสตร์ ฯ ควรมีลกั ษณะเป็ น
โครงการพิเศษทาเฉพาะพื ้นที่สูง โดยมีงบประมาณพิเศษ แยกส่วนออกจากงบประมาณปกติ เพื่อ
ทาให้ การสนับสนุนด้ านงบประมาณเกิดความต่อเนื่องและเหมาะสมกับบริบทพื ้นที่สงู
3) ควรมีการจัดทาข้ อเสนอเชิงนโยบายและยุทศาสตร์ การพัฒนาในภาพรวม และ
แยกเฉพาะพื ้นที่จงั หวัดที่มีแตกต่างกัน
4) อาศัยขอบเขตของลุ่มน ้าขนาดเล็กหรื อลุ่มน ้าสาขาเป็ นขอบเขตของการบูรณาการ
การพัฒ นาโดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในการจัดทายุทธศาสตร์ โดยให้ ความส าคัญกับ
กระบวนการมีสว่ นร่วมขององค์กรท้ องถิ่นและภาคเอกชน
นอกจากนี ้ได้ มีข้อเสนอแนะในประเด็นสาคัญต่างๆ ดังนี ้
ประเด็นสาคัญ

รายละเอียด

1.การกาหนดวิสยั ทัศน์

 การกาหนดบทบาทของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ของภาคเหนือ
 ยึด หลัก สภาพภูมิ สัง คมเป็ นแนวทางในการด าเนิ น งาน และ
สนับสนุนการสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชนเพื่อนาไปสูก่ ารพึง่ ตนเองได้

2. การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา

 มุง่ เน้ นการพัฒนาคุณภาพคน เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
การสร้ างความเป็ นธรรมในสังคม
 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการประกอบอาชีพบนพื ้นฐาน
การพึง่ ตนเองและความพอเพียง
 การพัฒนาพื ้นที่ตามศักยภาพและความจาเป็ นเร่งด่วน
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2. การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา (ต่อ)

 การพัฒนาพื ้นที่สูงควรกาหนดเป้าหมายและขอบเขตที่ชัดเจน
เพื่อให้ หน่วยงานได้ วางแผนได้ ต รงกับ เป้าหมายในการพัฒ นาและ
ชาวบ้ านได้ มีสว่ นร่วม

3. การกาหนดทิศทางและกระบวนทัศน์

 ให้ ชุมชนบนพื ้นที่สงู สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในมิติตา่ งๆที่เกิดขึ ้นอย่างรู้ เท่าทันภายใต้ หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยให้ ความสาคัญกับการพึ่งตนเอง การมีภูมิค้ มุ กัน และ
สร้ างความสมดุลของการพัฒนาให้ เกิดทุกมิติ ควบคู่ไปกับการใช้ ทุน
ในพื ้นที่สงู เพื่อเป็ นฐานการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
 เป็ นลักษณะวาระแห่งชาติ เพื่อรั ฐบาลได้ บริ หารจัดการให้ เกิ ด
ความต่อเนื่อง
 ทบทวนนโยบาย มาตรการ และบทบาทการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานให้ สอดคล้ องกับแผนแม่บท

4.การเสริ มสร้ างกระบวนการพัฒนาแบบมีสว่ น  การเสริ มสร้ างกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีสว่ นร่วม
ร่วม
 หน่วยงานรับผิดชอบต้ องเข้ าใจบริ บทพื ้นที่และเข้ าถึงปั ญหาของ
คนบนพื ้นที่สงู อย่างแท้ จริ ง
 การเสริ ม สร้ างกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชนทัง้ ด้ านการ
รวมกลุม่ การดูแลสุขอนามัย การดูแลสอดส่องด้ านความมัน่ คง ฯลฯ
6. ความแตกต่างของการพัฒนาในแต่ละพื ้นที่  ชุม ชนที่ อ ยู่ใ นเขตโครงการพระราชด าริ โครงการพัฒ นาพื น้ ที่
เฉพาะแห่ง จะมีโอกาสในการพัฒนาไม่เท่ากัน
 ความแตกต่างของลักษณะชนเผ่าในการใช้ ทรัพยากร ที่มีระบบ
ความคิดแตกต่างกัน ฉะนันควรสร้
้
างจิตสานึกให้ คนบนพื ้นที่สงู ทุกชน
เผ่าเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
7. การกาหนดประเด็นการพัฒนาพื ้นที่สงู
 คานึงถึงการพัฒนาภายใต้ ข้อจากัดของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมที่มีแนวโน้ มลดลง และเสือ่ มโทรม
 คานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมที่มีอยูบ่ นพื ้นที่สงู
 คานึงถึงความแตกต่างบริ บทของพืน้ ที่ วัฒนธรรมชนเผ่า และ
การดาเนินงานของหน่วยงานในแต่ละพื ้นที่
 การพิจารณาถึงข้ อจากัดด้ านนโยบายที่มีผลต่อการดาเนินงาน
บนพื ้นที่สงู
 เสริ มสร้ างความตระหนักถึงต้ นทุนทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อมของพื ้นที่ เพื่อพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
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8.ระบบฐานข้ อมูล

 ต้ องมีฐานข้ อมูลที่ครบถ้ วน เช่น ข้ อมูลลุม่ น ้า ข้ อมูลทรัพยากรใน
พื ้นที่ ตลอดจนข้ อมูลของชนเผ่าในพื ้นที่นนั ้ ฯลฯ
 ข้ อมูลเชิ งลึกของพืน้ ที่สูง สาหรั บใช้ ประกอบการตัด สินใจและ
วางแผนพัฒนา
 การใช้ ประโยชน์จาก GIS กับพื ้นที่ลมุ่ น ้า

9. การบริ หารจัดการบนพื ้นที่สงู

 การขับเคลื่อนการพัฒนา/บริ หารจัดการบนพืน้ ที่สูง ให้ มีความ
ต่อเนื่อง มีการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็ นระบบ
 การสนับ สนุ น งบประมาณพิ เ ศษและองค์ ก รขับ เคลื่ อ นแผน
ยุทธศาสตร์ (ขับเคลือ่ นการปฏิบตั ิงาน)
 การพัฒนาควรกาหนด Zoning เพื่อพัฒนาให้ ครอบคลุมทุกมิติ
โดยการกาหนด Model การทางานของแต่ละพื ้นที่สงู 20 จังหวัด (เป็ น
โครงการวิจัย ) เพื่อหาศักยภาพ จุดเด่น จุดด้ อย และขยายผลไปใน
พื ้นที่อื่น
 การใช้ Model พื น้ ที่ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการพัฒ นา เป็ น
ต้ นแบบของการพัฒนาในพื ้นที่ที่มีบริ บทใกล้ เคียงกัน

ที่มา : จากการจัดประชุมกลุม่ ย่อย

6.3 วิเคราะห์ ความเชื่อมโยงในบริบทของลุ่มนา้
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบริ บทของลุ่มน ้าได้ ใช้ ข้อมูล จากสภาพปั ญหาลุ่มน ้าในบทที่ 2
และวิเคราะห์สภาพพื ้นที่ล่มุ น ้าบนพื ้นที่สูงภาคเหนือ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารของกรม
ทรัพยากรนา้ และกรมพัฒนาที่ดิน เกี่ยวกับข้ อมูลเชิ งพืน้ ที่ของลุ่มน ้า ปริ มาณความหนาแน่นของ
ประชากร การใช้ ประโยชน์ พืน้ ที่ป่าไม้ และปริ มาณน ้าฝนและส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล อาศัยข้ อมูล
จากการสัมภาษณ์ผ้ แู ทนชุมชนจานวน 299 ราย ในพื ้นที่ลมุ่ น ้าบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือจานวน 7 ลุ่มน ้า
ได้ แก่ ลุ่มน ้าปิ ง ลุ่มน ้าน่าน ลุ่มน ้าวัง ลุ่มน ้ายม ลุ่มน ้าสาละวิน ลุ่มน ้ากก และลุ่มน ้าโขง เกี่ยวกับ
ประเด็น สภาพพื น้ ที่ ชุม ชน สภาพเศรษฐกิ จ และสัง คม ข้ อ คิด เห็ นด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม และสภาพปั ญหาตามลุม่ น ้าต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
6.3.1 การวิเคราะห์ สภาพพืน้ ที่ล่ ุมนา้ บนพืน้ ที่สูงภาคเหนือ
พื ้นที่ล่มุ น ้าหลักของประเทศแบ่งออกเป็ น 25 ลุ่มน ้า โดยพื ้นที่ชุมชนบนพื ้นที่สูง 20
จังหวัดอยู่ในพื ้นที่ล่มุ น ้าหลักของประเทศไทย 14 ลุ่มนา้ ได้ แก่ ลุ่มน ้าสาละวิน ลุ่มน ้าปิ ง ลุ่มนา้ วัง
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บทที่ 6

ลุ่มน ้ายม ลุ่มน ้าน่าน ลุ่มน ้ากก ลุ่มน ้าโขง ลุ่มน ้าแม่กลอง ลุ่มน ้าท่าจีน ลุ่มน ้าสะแกกรัง ลุ่มน ้าป่ าสัก
ลุม่ น ้าเพชรบุรี ลุม่ น ้าประจวบคีรีขนั ธ์ และ ลุม่ น ้าชายฝั่ งทะเลภาคใต้ ฝั่งตะวันออก
สาหรับพื ้นที่สงู ภาคเหนือของไทย มี พื ้นที่ชุมชนบนพื ้นที่สงู อยู่ในพื ้นที่ล่มุ น ้าหลัก 7
ลุม่ น ้า ได้ แก่ ลุม่ น ้าปิ ง ลุม่ น ้าน่าน ลุม่ น ้าวัง ลุม่ น ้ายม ลุม่ น ้าสาละวิน ลุ่มน ้ากก และลุ่มน ้าโขง มีพื ้นที่
ลุม่ น ้ารวมทังหมด
้
185,872 ตร.กม. โดยลุ่มน ้าโขง มีพื ้นที่ล่มุ น ้ามากที่สดุ 57,422 ตร.กม. รองลงมา
เป็ นลุ่มน ้าน่าน 34,330 ตร.กม. และลุ่มน ้าปิ ง 33,898 ตร.กม. ส่วนลุ่มน ้ากกมีพื ้นที่ล่มุ น ้าน้ อยที่สุด
7,895 ตร.กม ตามลาดับ
ความหนาแน่นของประชากรในพื ้นที่ล่มุ น ้ามีความแตกต่างกันไป โดยลุ่มน ้าโขงมี
ปริมาณความหนาแน่นของประชากรมากที่สดุ 104 คนต่อตร.กม. รองลงมาเป็ นลุ่มน ้าปิ ง มีปริ มาณ
ความหนาแน่นของประชากร 75 คนต่อตร.กม. ลุ่มน ้ายม 73 คนต่อตร.กม.และลุ่มน ้าน่าน 68 คน
ต่อตร.กม. ตามลาดับ ส่วนลุม่ น ้าสาละวินมีปริมาณความหนาแน่นของประชากร 26 คนต่อตร.กม
การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ป่ าไม้ ของพื น้ ที่ ลุ่ ม น า้ ส่ ว นใหญ่ เป็ นพื น้ ที่ ต้ น น า้ ล าธาร
47,241,078.74 ไร่ โดยลุ่มน ้าปิ ง มีพื ้นที่ต้นน ้าลาธารมากที่สุด 11,699,434.38 ไร่ รองลงมา ได้ แก่
ลุม่ น ้าสาละวิน 9,935,679.23 ไร่ ส่วนลุม่ น ้ายม มีพื ้นที่ต้นน ้าลาธารน้ อยที่สดุ 2,448,678.52 ไร่
ส าหรั บ พื น้ ที่ ป่ าไม้ ลุ่ม น า้ ปิ งมี ม ากที่ สุด 10,585,956.26 ไร่ รองมาได้ แ ก่ ลุ่ม น า้
สาละวิน 8,847,447.64 ไร่ และ ลุม่ น ้าน่าน 8,191,561.54 ไร่
ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยในพื ้นที่ลมุ่ น ้าอยูใ่ นช่วง 1,048 – 1,650 มิลลิเมตรต่อปี โดยลุ่ม
น ้ากก มีปริ มาณน ้าฝนเฉลี่ยสูงสุด 1,650 มิลลิเมตรต่อปี รองลงมาลุ่มน ้าโขง 1,537 มิลลิเมตรต่อปี
ส่วนลุม่ น ้าวังมีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยต่าสุด 1,048 มิลลิเมตรต่อปี รายละเอียดดังตารางที่ 6.1
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ตารางที่ 6.1 สภาพพื ้นที่ลมุ่ น ้า 7 ลุม่ น ้าหลัก
การใช้ ประโยชน์ที่ป่าไม้ (ไร่)

ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย
(มม./ปี )

จานวนพื ้นที่ลมุ่ น ้า
(ตร.กม )

จานวนจังหวัดที่
ครอบคลุม

จานวนพื ้นที่ลมุ่
น ้าสาขา

ปริมาณความ
หนาแน่นของประชากร
(คน/ตร.กม)

พื ้นที่
ต้ นน ้าลาธาร

1.ลุ่มน ้าปิ ง

33,898

5

21

75

11,699,434.38

10,585,956.26

1,113,478.12

1,056

2.ลุ่มน ้าน่าน

34,330

6

17

68

9,500,567.07

8,191,561.54

1,309,005.53

1,243

3.ลุ่มน ้าวัง

10,791

2

7

55

2,448,678.52

2,355,911.73

92,766.79

1,048

4.ลุ่มน ้ายม

23,616

9

12

73

4,631,903.04

4,342,293.10

289,609.94

1,118

5.ลุ่มน ้าสาละวิน

17,920

3

17

26

9,935,679.23

8,847,447.64

1,088,231.59

1,300

6.ลุ่มน ้ากก

7,895

2

35

63

2,476,903.25

1,961,561.27

515,341.98

1,650

7.ลุ่มน ้าโขง

57,422

9

38

104

6,547,913.25

4,931,412.49

1,616,500.76

1,537

ลุม่ น ้า

รวม

47,241,078.74

185,872

ที่มา : กรมทรัพยากรน ้า (พ.ศ.2546) และกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2551)
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6.3.2 ผลศึกษาจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูแทนชุมชน
ที่ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านบนพื ้นที่สงู ของกลุม่ ตัวอย่างในพื ้นที่ลมุ่ น ้า 7 ลุม่ น ้า มีดงั นี ้
ที่ตงชุ
ั ้ มชนจาแนกตามระดับความสูง พบว่า ชุมชนที่ตงในพื
ั้
้นที่ระดับต่ากว่า 500
เมตร เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในพื ้นที่ลมุ่ น ้ายม มีจานวนมากที่สดุ ร้ อยละ 52.94 (จังหวัดพะเยา แพร่ และ
สุโขทัย) ชุมชนที่ตงในพื
ั้
้นที่สงู ระดับ 500 -1,000 เมตร เป็ นกลุ่มตัวอย่างในพื ้นที่ ล่มุ น ้าโขง มีจานวน
มากที่สดุ ร้ อยละ 66.67 (จังหวัดเชียงราย พะเยา เพชรบูรณ์ เลย) ชุมชนที่ตงในพื
ั้
้นที่สงู ระดับสูงกว่า
1,000 เมตร เป็ นกลุ่มตัวอย่างในพื ้นที่ ล่มุ น ้าปิ ง มีจานวนมากที่สดุ ร้ อยละ 23.26 (จังหวัดเชียงใหม่
กาแพงเพชร ลาพูน แม่ฮอ่ งสอนและตาก)
ที่ตงชุ
ั ้ มชนจาแนกตามการตังชุ
้ มชนใกล้ /ไกลเขตโครงการพระราชดาริ ส่วนใหญ่
ตังอยู
้ น่ อกเขต/ห่างไกลจากโครงการพระราชดาริ โดยพื ้นที่ลมุ่ น ้าวัง และลุม่ น ้ายมมากที่สดุ ส่วนที่ตงั ้
ของชุมชนกลุ่มตัวอย่างตังอยู
้ ่ในเขต/ใกล้ กับโครงการพระราชดาริ ในพื ้นที่ล่มุ น ้าน่านมากที่สุด ร้ อยละ
73.91 รองลงมาเป็ นลุม่ น ้าปิ ง ร้ อยละ 69.77 สาหรับโครงการพระราชดาริ ที่ชมุ ชนที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตหรื อ
ใกล้ ได้ แก่ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง โครงการศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ ศูนย์พฒ
ั นาตาม
แนวพระราชดาริ บ้านในสอย ศูนย์บริ การและพัฒนาพื ้นที่สงู ปางตอง ศูนย์บริ การและพัฒนาพื ้นที่
สูงท่าโป่ งแดง ฟาร์ มสาธิตตัวอย่าง เป็ นต้ น ส่วนที่ตงของชุ
ั้
มชนกลุ่มตัวอย่างตังอยู
้ ่ในพื ้นที่โครงการ
พัฒนาต่างๆ ของหน่วยงาน มีในพื ้นที่ล่มุ น ้าสาละวิน ร้ อยละ 9.43 เช่น โครงการขยายผลโครงการ
หลวง โครงการ “รักษ์น ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” โครงการดอยสามหมื่น เป็ นต้ น
ที่ตงชุ
ั ้ มชนจาแนกตามในเขตอนุรักษ์ ในที่นี ้หมายถึง เขตอุทยาน ฯ เขตป่ าสงวน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ฯลฯ ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตอนุรักษ์ โดยพื ้นที่ล่มุ น ้าวังมากที่สดุ ร้ อยละ
89.47 รองลงมาเป็ นลุ่มน ้าน่าน ร้ อยละ 84,78 ส่วนที่ตงของชุ
ั้
มชนกลุ่มตัวอย่างตังอยู
้ ่นอกเขตพื ้นที่
อนุรักษ์ ในพื ้นที่ล่มุ น ้าโขงมากที่สุด ร้ อยละ 43.75 รองลงมาเป็ นลุ่มน ้าปิ ง ร้ อยละ 22.35 ส่วนที่ตงั ้
ของชุมชนกลุม่ ตัวอย่างตังอยู
้ ท่ งในและนอกเขตพื
ั้
้นที่อนุรักษ์ มีในพื ้นที่ลมุ่ น ้ายม ร้ อยละ 23.53
ที่ตงชุ
ั ้ มชนจาแนกตามในเขตชันคุ
้ ณภาพลุ่มน ้า ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตชันคุ
้ ณภาพ
ลุ่มน ้าชัน้ 2 โดยพื ้นที่ล่มุ น ้าวังมากที่สดุ ร้ อยละ 57.89 รองลงมาการตังชุ
้ มชนในเขตชันคุ
้ ณภาพ
ลุม่ น ้าชัน้ 3 โดยพื ้นที่ลมุ่ น ้าโขงมากที่สดุ ร้ อยละ 45.45
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ตารางที่ 6.2 สภาพพืน้ ที่ชุมชนจาแนกตามลุ่มนา้
ลุม่ น ้า

ร้ อยละของผู้แทน
ชุมชน

ครอบคลุมพื ้นที่จงั หวัด

ระดับความสูงเหนือระดับน ้าทะเลปาน
กลาง

การตังชุ
้ มชนใกล้ /ไกลเขตโครงการ
พระราชดาริ

ระดับต่า
กว่า 500
เมตร
34.88

ระดับ500
-1,000
เมตร
41.86

ระดับสูง
กว่า1,000
เมตร
23.26

นอกเขต

ในเขต

โครงการ
อื่นๆ

30.23

69.77

-

47.83

43.48

8.70

26.09

73.91

-

1.ลุม่ น ้าปิ ง

23.56

2.ลุม่ น ้าน่าน

12.60

เชียงใหม่ กาแพงเพชร ลาพูน
แม่ฮอ่ งสอนและตาก
น่าน พิษณุโลก เลย

3.ลุม่ น ้าวัง

5.21

ลาปาง

31.58

57.89

10.53

100.00

-

-

4.ลุม่ น ้ายม

9.32

พะเยา แพร่ และสุโขทัย

52.94

47.06

-

100.00

-

-

5.ลุม่ น ้าสาละวิน

14.52

ตาก เชียงใหม่ และแม่ฮอ่ งสอน

37.74

39.62

22.64

77.36

13.21

9.43

6.ลุม่ น ้ากก

7.67

เชียงราย เชียงใหม่

42.86

39.29

17.86

42.86

57.14

-

7.ลุม่ น ้าโขง

9.04

เชียงราย พะเยา เพชรบูรณ์ เลย

15.15

66.67

18.18

72.73

27.27

-
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ตารางที่ 6.2 สภาพพืน้ ที่ชุมชนจาแนกตามลุ่มนา้ (ต่ อ)
ชุมชนตังใน/นอกเขตพื
้
้นที่อนุรักษ์

ลุม่ น ้า

ชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้าที่ชมุ ชนตังอยู
้ ่

ในเขตอนุรักษ์

นอกเขตอนุรักษ์

ทัง้ ในและนอกเขต

1A

1B

2

3

4

5

1.ลุม่ น ้าปิ ง

65.88

22.35

11.76

13.95

5.81

30.23

9.30

9.30

31.40

2.ลุม่ น ้าน่าน

84.78

10.87

4.35

26.09

-

32.61

34.78

-

6.52

3.ลุม่ น ้าวัง

89.47

10.53

-

10.53

-

57.89

-

-

31.58

4.ลุม่ น ้ายม

70.59

5.88

23.53

44.12

-

-

20.59

14.71

20.59

5.ลุม่ น ้าสาละวิน

75.47

13.21

11.32

9.43

7.55

41.51

7.55

26.42

7.55

6.ลุม่ น ้ากก

78.57

7.14

14.29

17.86

28.57

21.43

32.14

-

-

7.ลุม่ น ้าโขง

53.13

43.75

3.13

18.18

6.06

15.15

45.45

-

15.15

หมายเหตุ : เขตอนุรักษ์ หมายถึง เขตอุทยาน ฯ เขตป่ าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า ฯลฯ
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1) สภาพเศรษฐกิ จและสังคมของชุมชน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี รายได้ ต่อปี ของ
ครัวเรื อนน้ อยกว่า 25,000 บาท โดยพื ้นที่ล่มุ โขงมีครัวเรื อนมีรายได้ น้อยกว่า 25,000 บาท มาก
ที่สดุ ร้ อยละ 51.52 รองลงมาลุ่มน ้าวัง ร้ อยละ 47.67 ส่วนลุ่มน ้าน่านน้ อยที่สดุ ร้ อยละ 28.26
ด้ านการออมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการออมต่อปี ของครัวเรื อนน้ อยกว่า 10,000 บาท โดยพื ้นที่ล่มุ
วังมีการของครัวเรื อนมากที่สดุ ร้ อยละ 63.16 รองลงมาลุ่มน ้ายม ร้ อยละ 58.82 ส่วนลุ่มน ้ากกมี
น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 22,22 อย่างไรก็ตามพื ้นที่ล่มุ วังมีการหนี ้สินของครัวเรื อนมากที่สดุ ร้ อยละ 63.16
รายละเอียดดังตารางที่ 6.3
2) สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของชุมชน การจัดแบ่งใช้ ประโยชน์จาก
พื ้นที่ป่าของชุมชนในพื ้นที่ล่มุ น ้า 7 ลุ่มน ้า ส่วนใหญ่เป็ นป่ าอนุรักษ์ โดยพื ้นที่ล่มุ น ้าน่านมากที่สุด
ร้ อยละ 73.81 รองลงมาเป็ น ลุ่มนา้ สาละวิน ร้ อยละ69.57 ส่วนป่ าใช้ สอยมี มากในพืน้ ที่ลุ่มนา้ กก
ร้ อยละ 50
สาหรับข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อคิดเห็นของชุมชนต่อพื ้นที่ป่าไม้ ส่วนใหญ่เห็นว่าสภาพพื ้นที่
ป่ ารอบชุมชนค่อนข้ างสมบูรณ์ โดยพื ้นที่ ล่มุ น ้ายมมากที่สดุ ร้ อยละ 58.82 รองลงมาเป็ น ลุ่มน ้ากก
ร้ อยละ 50.00 ส่วนสภาพพื ้นที่ป่ารอบชุมชนมี สภาพโล่งเตียนและเสื่อมโทรม พบมากในพื ้นที่ล่มุ น ้า
สาละวิน ลุม่ น ้าวัง ร้ อยละ 50
ข้ อ คิด เห็ น ของชุม ชนเกี่ ย วกับ ความส าคัญ ของป่ าที่ มี ต่อ ชุม ชน ส่ว นใหญ่ เ ห็ น ว่า ป่ ามี
ความส าคัญ ที่ เ ป็ นแหล่ ง ต้ น น า้ โดยพื น้ ที่ ลุ่ม น า้ น่ า นให้ ค วามส าคัญ มากที่ สุด รองลงมา ป่ ามี
ความสาคัญเป็ นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่า และพืชพรรณต่างๆ โดยพื ้นที่ล่มุ น ้ายมให้ ความสาคัญมาก
ที่สุด และป่ ามีความส าคัญ เป็ นแหล่ง อาหาร โดยพืน้ ที่ลุ่มนา้ น่าน ให้ ความส าคัญมากที่สุด ส่วน
ความส าคัญ ของป่ าที่เ ป็ นแหล่งท่ องเที่ยวมีน้อยที่สุด โดยพืน้ ที่ ลุ่ม นา้ ที่ เห็ นความสาคัญ พืน้ ที่ลุ่ม
น ้าโขง รายละเอียดตารางที่ 6.4
3) สภาพปั ญหาในพืน้ ที่ล่ ุมนา้ :
ลุ่มนา้ ปิ ง มีปัญหาความยากจนและขาดแคลนเงินทุน เป็ นอันดับแรก รองลงมาเป็ นมี
ปั ญหาภัยแล้ งและการขาดแคลนน ้า น ้าท่วม คุณภาพน ้า การชะล้ างพังทลายของดิน และการบุกรุก
พื ้นที่ป่าต้ นน ้าลาธาร
ลุ่มนา้ น่ าน มีปัญหาด้ านทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ทรัพยากรน ้าและคุณภาพน ้า
มีปัญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภคและน ้าเพื่อการเกษตร น ้าท่วม และด้ านการบริหารจัดการน ้า
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ลุ่มนา้ วัง มีปัญหาด้ านเศรษฐกิจ การคมนาคมไม่สะดวก ปั ญหายาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน และปั ญหาการว่างงาน ด้ านการเพาะปลูก และด้ านการปศุสตั ว์
ลุ่มนา้ ยม มีปัญหาด้ านการขาดแคลนน ้า น ้าท่วม ด้ านคุณภาพน ้า ด้ านป่ าไม้ ด้ านพื ้นที่
ชันคุ
้ ณภาพลุม่ น ้า ด้ านพื ้นที่ชมุ่ น ้าและด้ านการบริหารจัดการ
ลุ่มนา้ สาละวิน มีปัญหาด้ านอุทกภัย ภัยแล้ ง และป่ าไม้ ลดลง
ลุ่มนา้ โขง มีปัญหาขาดแคลนเงินทุน ความยากจนและอุทกภัย และลุ่มน ้ากกความ
ยากจนและขาดแคลนเงินทุน ปั ญหายาเสพติดและว่างงาน ด้ านอุทกภัย และด้ านภัยแล้ ง
6.3.3 ผลการวิเคราะห์ เชื่อมโยงในบริบทลุ่มนา้ และข้ อเสนอแนะ
ลุ่มน ้าปิ ง และลุ่มน ้าน่านเป็ นลุ่มน ้าที่มีขนาดใหญ่และมีความสาคัญกับประชาชน
บนพื ้นที่สงู จานวนมาก รวมทังเป็
้ นลุม่ น ้าสาคัญต่อปริ มาณน ้าของแม่น ้าเจ้ าพระยา ซึ่งในพื ้นที่ล่มุ น ้าปิ ง
และลุ่มน ้าน่านครอบคลุมพื ้นที่สูง 9 จังหวัด 58 อาเภอ 176 ตาบล 1,554 ชุมชน จานวนประชากร
144,028 คน 31,558 ครัวเรื อน โดยลุ่มน ้าปิ งมี 21 ลุ่มน ้าสาขาและ ลุ่มน ้าน่านมี 17 ลุ่มน ้าสาขา
(แผนภาพที่ 6.1) โดยมีพื ้นที่ล่มุ น ้าใหญ่เป็ นอันดับ 2 (ลุ่มน ้าน่าน) และอันดับสาม (ลุ่มน ้าปิ ง) พื ้นที่
ทัง้ 2 ลุ่มน ้ารวมกันคิดเป็ นร้ อยละ 36.93 ของพื ้นลุ่มน ้าในภาคเหนือ ครอบคลุมพื ้นที่ 8 จังหวัด
ทัง้ 2 ลุ่มน ้าเป็ นพื ้นที่ต้นน ้าที่สาคัญ เช่น แม่แตง แม่ปิง แม่แจ่ม เป็ นต้ น และเป็ นแหล่งที่ตงส
ั ้ าคัญ
ของและ โครงการตามแนวพระราชดาริและโครงการต่างๆที่ดาเนินการในพื ้นที่สงู เช่น พื ้นที่โครงการ
หลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการพระราชดาริ นอกจากนี ้ทัง้ 2 ลุ่มน ้ามีพื ้นที่
ต้ นน ้าลาธาร รวมกัน คิดเป็ นร้ อยละ 44.88 ของพื ้นที่ต้นนาลาธารในภาคเหนือ และมี พื ้นที่ป่าไม้
รวมกันประมาณร้ อยละ 45.46 โดยลุ่มน ้าปิ งมีพื ้นที่ป่าไม้ มีมากที่สดุ ร้ อยละ 25.68 ของพื ้นที่ป่าไม้
ในลุม่ น ้าภาคเหนือทังหมด
้
พื ้นที่ล่มุ น ้าภาคเหนื อตอนบนของประเทศไทยในปั จจุบนั มีปัญหาในหลายพื ้นที่
ด้ วยสาเหตุมาจากการใช้ ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรที่ดินที่ไม่ถูกต้ อง ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและระบบนิเวศน์เป็ นอย่างมาก เช่น ทรัพยากรป่ าไม้ ถกู ทาลายเพื่อทาพื ้นที่เกษตรกรรมทา
ให้ สภาพพื ้นที่สญ
ู เสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์เกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้
ยังเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน ้าในพื ้นที่ล่มุ น ้าที่มีการจัดการไม่ดีพอ กล่าวคือ ในพื ้นที่ล่มุ น ้าหลาย
แห่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา จะเกิดน ้าท่วมฉับพลันรุนแรงในฤดูฝนและเกิดการขาดแคลนน ้าหรื อภาวะ
ภัยแล้ งในฤดูแล้ ง จากการศึกษาพบว่า ลุ่มน ้าปิ งจัดเป็ นพื ้นที่แหล่งต้ นน ้าลาธาร จึงควรจะที่รักษา
สัดส่วนของพื ้นที่ป่าไม้ ให้ สงู กว่าเป้าหมายเฉลี่ยของประเทศ อีกทังประสบปั
้
ญหาเกี่ยวกับการบริ หาร
จัด การทรั พ ยากรน า้ ปั ญ หาการขาดแคลนน า้ เพื่ อ การอุป โภคบริ โ ภค พบว่า ในสภาพปั จ จุบัน
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ประชาชนในชนบทที่มีระบบประปาหมู่บ้านหรื อประปาชนบทใช้ ในเกณฑ์ที่ต่ากว่าร้ อยละ 70 ของ
จานวนหมูบ่ ้ านในหลายพื ้นที่ เช่น ในลุม่ น ้าสาขาแม่ปิงส่วนที่ 1 แม่แตง แม่งดั แม่ปิงส่วนที่ 2 แม่กวง
แม่แจ่ม และในลุม่ น ้าสาขาของปิ งตอนล่าง ส่วนปั ญหาภัยแล้ ง มีปัญหารุนแรงในลุ่มน ้าแม่อาว ซึ่งทา
ให้ ต้องมีการใช้ น ้าบาดาลเพื่อการเกษตรสูง เป็ นผลให้ เกิดวิกฤติด้านน ้าบาดาลตามมา ส่วนปั ญหา
การขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร และจากข้ อมูลการใช้ ที่ดินพบว่าในลุ่มน ้าปิ งมีปัญหาถูกบุกรุกพื ้นที่
ป่ าโดยเฉพาะลุ่มน ้าชัน้ 1 เอ และ 1 บี ทังเพื
้ ่อการเกษตรและตังชุ
้ มชนเมือง ทาให้ เกิดปั ญ หาความ
เสื่ อมโทรมของลุ่ม นา้ อันนามาสู่ปัญหาการชะล้ างพัง ทลายของดิน การสูญเสียหน้ าดินและการ
ตกตะกอนในลาน ้า และแหล่งน ้า เป็ นต้ น
การตังชุ
้ มชนในพื ้นที่ในเขตชันคุ
้ ณภาพลุ่มน ้า ชัน้ 1A และ 1B ที่มีความลาดชันสูง
และมากกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ อาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อม จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดินได้ ง่าย
และรุ นแรง ควรจะต้ องสงวนรักษาไว้ เพื่อเป็ นพื ้นที่ต้นน ้าลาธาร รวมทังมี
้ ระดับความสาคัญในการ
ควบคุมระบบนิเวศน์ของลุม่ น ้า นอกจากนี ้ยังมีมากในพื ้นที่ลมุ่ น ้ายม ลุม่ น ้าน่านและและลุม่ น ้ากก
การแก้ ไขปั ญหาทรัพยากรในพืน้ ที่ลุ่ มนา้ ต้ องการวิธีการที่มี ความเข้ าใจความ
ซับซ้ อนของปั ญหามากขึ ้น เนื่องจากทุกอย่างมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันหมดตังแต่
้ การทา
เกษตรกรรมบนที่สงู ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่ าไม้ ที่ดิน แหล่งน ้า ภูมิอากาศ ก่อให้ เกิดสภาพ
ความกดดันต่อการประกอบอาชี พ ของเกษตรกรบนพื น้ ที่ สูง รวมถึง ความไม่มั่นคงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่ล่มุ น ้า
แต่ละแห่ง โดยเฉพาะพื ้นที่ล่มุ น ้าน่านที่มีสภาพพื ้นที่ป่าไม้ ถกู แผ้ วถางแปรเปลี่ยนไปเป็ นไร่ข้าวโพด
จานวนมาก ทาให้ สภาพป่ าไม้ สมบูรณ์เหลือเพียงร้ อยละ 26.15 เพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพในการ
พัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติของพื ้นที่สงู จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องมีการศึกษาการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ ใ นเชิ ง บูร ณาการของพื น้ ที่ สูง ในบริ บทของพื น้ ที่ ลุ่ม น า้ โดยมุ่ง ความสมดุลย์ ของ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อมบนพื ้นที่สงู โดยเฉพาะในลุ่มน ้าปิ งและลุ่มน ้าน่าน ทังแผนระยะสั
้
น้
ระยะปานกลาง และระยะยาว ประกอบด้ วย การฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม
(ดิน น ้าและป่ าไม้ ) การพัฒนาและบริ หารจัดการน ้าในลุ่มน ้า การพัฒนาอาชีพของชุมชน การสร้ าง
ความเข้ ม แข็ง และกระบวนการของชุม ชนเพื่ อให้ เ กิ ดการมี ส่วนร่ วมในการบารุ ง รั กษาและฟื ้น ฟู
ทรัพยากรในลุม่ น ้า และขับเคลื่อนการบริหารจัดการเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็ นรูปธรรม
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รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 6

ตารางที่ 6.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนจาแนกตามลุ่มนา้
ลุม่ น ้า
1.รายได้ ครัวเรื อน (บาท/ปี )
2. ไม่มีการออมภายในครัวเรื อน
3. จานวนเงินออมของครัวเรื อน
(บาท/ปี )
4. ภาระหนี ้สินของครัวเรื อน (มีหนี ้สิน)

ลุม่ น ้าปิ ง

ลุม่ น ้าน่าน

ลุม่ น ้าวัง

ลุม่ น ้ายม

ลุม่ น ้าสาละวิน

ลุม่ น ้ากก

ลุม่ น ้าโขง

น้ อยกว่า 25,000
(47.67)
(33.33)

น้ อยกว่า 25,000
(28.26)
(27.27)

น้ อยกว่า 25,000
(38.64)
(10.53)

น้ อยกว่า 25,000
(47.06)
(26.47)

น้ อยกว่า 25,000
(45.28)
(47.17)

น้ อยกว่า 25,000
(42.86)
(55.56)

น้ อยกว่า 25,000
(51.52)
(31.25)

น้ อยกว่า 10,000
(51.19)

น้ อยกว่า 10,000
(54.55)

น้ อยกว่า 10,000
(63.16)

น้ อยกว่า 10,000
(58.82)

น้ อยกว่า 10,000
(39.62)

น้ อยกว่า 10,000
(22.22)

น้ อยกว่า 10,000
(40.63)

(80.00)

(93.33)

(100.00)

(97.06)

(79.25)

(82.14)

(78.13)

ข้ าว

พืชไร่ : ข้ าวโพด
มันฝรั่ง

พืชไร่ : ข้ าวโพด

พืชไร่ : ข้ าวโพด
มันฝรั่ง

อาข่า (32.14)
กะเหรี่ ยง (21.43)
ม้ งและเมี่ยน
(17.86)

ม้ ง (48.48)
อื่นๆ (39.39)
คนท้ องถิ่น (2.12)

ข้ าว
5.ผลผลิตทางการเกษตรหลักของชุมชน พืชไร่ : ข้ าวโพด,มัน พืชไร่ : ข้ าวโพด , พืชไร่ : ข้ าวโพด , พืชไร่ : ข้ าวโพด
สาปะหลัง
ขิง
ถัว่
(ปริ มาณผลผลิต)
พืชไร่ : ข้ าวโพด
6.ผลผลิตทางการเกษตรหลักของชุมชน พืชไร่ : ข้ าวโพด,มัน พืชไร่ : ข้ าวโพด , พืชไร่ : ข้ าวโพด , พืชไร่ : ข้ าวโพด
สาปะหลัง
ขิง
ถัว่
(สร้ างรายได้ )
กะเหรี่ ยง (40.70) คนท้ องถิ่น (47.83) กะเหรี่ ยง (63.16) คนท้ องถิ่น (38.24) กะเหรี่ ยง (49.06)
7.กลุม่ ชาติพนั ธุ์
คนท้ องถิ่น(27.91)
ม้ ง (17.44)

เย้ า (26.09)
ม้ ง (21.74)

ม้ ง (36.84)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าร้ อยละ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ม้ ง (29.41)
กะเหรี่ ยง (14.71)

คนท้ องถิ่น(22.64)
ม้ ง (15.09)

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 6

ตารางที่ 6.4 ข้ อคิดเห็นด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของชุมชนจาแนกตามลุ่มนา้
ลุม่ น ้า

การจัดแบ่งใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ป่า

สภาพพื ้นที่ป่ารอบชุมชน

ความสาคัญของป่ าที่มีตอ่ ชุมชน

ของชุมชน
ป่ า
อนุรักษ์

ป่ าใช้
สอย

1.ลุม่ น ้าปิ ง

62.50

2.ลุม่ น ้าน่าน

73.81

ป่ าพิธีกรรม

อุดม
สมบูรณ์

ค่อนข้ างดี

สภาพโล่ง
เตียนและ
เสื่อมโทรม

แหล่งต้ นน ้า

เป็ น
แหล่ง
อาหาร

เป็ นแหล่ง
สมุนไพร
พลังงาน
และยา
รักษาโรค

แหล่งที่อยู่
ของสัตว์ป่า
และพืชพรรณ
ต่างๆ

เป็ นแหล่ง
ในการ
ประกอบ
พิธีกรรม
ของชุมชน

เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว

6.25 30.00

1.25

51.16

36.05

12.79

87.21

47.67 56.98

48.84

50.00

26.74

19.77

4.76 19.05

2.38

30.43

54.35

15.22

100.00

63.04 71.74

54.35

54.35

26.09

19.57

3.ลุม่ น ้าวัง

47.37 15.79 31.58

5.26

36.84

36.84

26.32

94.74

57.89 57.89

36.84

57.89

21.05

26.32

4.ลุม่ น ้ายม

67.74 12.90 19.35

-

35.29

58.82

5.88

88.24

61.76 67.65

64.71

70.59

29.41

23.53

5.ลุม่ น ้าสาละวิน

69.57 10.87 15.22

4.35

28.30

45.28

26.42

83.02

50.94 50.94

43.40

58.49

32.08

18.87

6.ลุม่ น ้ากก

18.18 50.00 27.27

4.55

35.71

50.00

14.29

85.71

35.71 32.14

32.14

42.86

28.57

21.43

7.ลุม่ น ้าโขง

64.71

11.76

40.63

37.50

21.88

84.85

36.36 45.45

54.55

63.64

24.24

39.39

-
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ชุมชน

23.53
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แหล่งไม้
ใช้ สอย

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 6

ตารางที่ 6.5 สถานการณ์ ด้านทรัพยากรดินและนา้ ในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ลุม่ น ้า

สถานการณ์ของที่ดินบนพื ้นที่สงู ในช่วง
5 ปี ที่ผ่านมา

สถานการณ์ขาดแคลนน ้าเพื่ออุปโภค /บริ โภคของ
ชุมชนบนพื ้นที่สงู
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

ที่ดินถูกชะ
เป็ นร่องหรื อ
ริ ว้

ที่ดินถูกชะ
ล้ างลงมา
กับน ้า

ดินถล่ม

ขาดแคลนน ้า
น้ อย

ขาดแคลนน ้า
ปานกลาง

ขาดแคลนน ้า
มาก

ขาดแคลนน ้า
น้ อย

ขาดแคลนน ้า
ปานกลาง

ขาดแคลนน ้า
มาก

1.ลุม่ น ้าปิ ง

38.37

45.35

12.79

45.45

38.64

15.91

28.33

36.67

35.00

2.ลุม่ น ้าน่าน

47.83

58.70

26.09

25.00

58.33

16.67

13.79

65.52

20.69

3.ลุม่ น ้าวัง

52.63

47.37

21.05

30.00

50.00

20.00

16.67

50.00

33.33

4.ลุม่ น ้ายม

44.12

35.29

8.82

19.05

71.43

9.52

3.70

62.96

33.33

5.ลุม่ น ้าสาละวิน

54.72

60.38

28.30

38.10

57.14

4.76

23.53

29.41

47.06

6.ลุม่ น ้ากก

32.14

35.71

14.29

23.08

76.92

-

12.50

68.75

18.75

7.ลุม่ น ้าโขง

39.39

36.36

15.15

15.00

35.00

50.00

28.00

37.00

35.00
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สถานการณ์ขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร
ของชุมชนบนพื ้นที่สงู
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 6

ตารางที่ 6.6 สภาพปั ญหาของพืน้ ที่ล่ ุมนา้
ลุ่มนา้

จานวน
จังหวัด

จานวนบ้ าน

สภาพปั ญหา

รวม

อุทยาน

เขตอื่น

ลุ่มนา้ ปิ ง

7

1,230

289

815

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลุ่มนา้ น่ าน

3

314

23

228

1. การขาดแคลนนา้ อุปโภคบริโภคและนา้ เพื่อ
การเกษตร
2. นา้ ท่ วม
3. ด้ านการบริหารจัดการนา้
4. ด้ านอนุรักษ์ ทรัพยากรนา้ และคุณภาพนา้

ลุ่มนา้ ยม

5

121

6

83

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลุ่มนา้ วัง

2

46

14

22

1. ด้ านเศรษฐกิจ
2. การคมนาคมไม่ สะดวก ปั ญหายาเสพติดใน
กลุ่มเยาวชน และปั ญหาการว่ างงาน
3. ด้ านการเพาะปลูก
4. ด้ านการปศุสัตว์

ลุ่มนา้ สาละวิน

2

1,000

75

847

1. ด้ านอุทกภัย
2. ภัยแล้ ง
3. ป่ าไม้ ลดลง

ลุ่มนา้ โขง

5

273

8

191

1. ขาดแคลนเงินทุน
2. ความยากจน
3. อุทกภัย

331

1.
2.
3.
4.

ลุ่มนา้ กก

2

380
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ภัยแล้ งและการขาดแคลนนา้
นา้ ท่ วม
คุณภาพนา้
การชะล้ างพังทลายของดิน
การบุกรุ กพืน้ ที่ป่าต้ นนา้ ลาธาร
ปั ญหาความยากจนและขาดแคลนเงินทุน

การขาดแคลนนา้
นา้ ท่ วม
ด้ านคุณภาพนา้
ด้ านป่ าไม้
ด้ านพืน้ ที่ชนั ้ คุณภาพลุ่มนา้
ด้ านพืน้ ที่ช่ ุมนา้
ด้ านการบริหารจัดการ

ความยากจนและขาดแคลนเงินทุน
ปั ญหายาเสพติดและว่ างงาน
ด้ านอุทกภัย
ด้ านภัยแล้ ง
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รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 6

แผนภาพที่ 6.1 ขอบเขตพืน้ ที่สูงลุ่มนา้ ปิ งและลุ่มนา้ น่ าน
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รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 6

6.4 วิเคราะห์ ศักยภาพการพัฒนาและกาหนดทิศทางการพัฒนาพืน้ ที่สูง
จากการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับการพัฒนาพืน้ ที่ สูงด้ านต่างๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื ้นที่สงู เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดทิศทางการการพัฒนาพื ้นที่สงู ใน
ระยะต่อไป จึงนามาสูก่ ารวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้ อจากัด มีดงั นี ้
6.4.1 วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และข้ อจากัดของการพัฒนาพืน้ ที่สูง
1) จุดแข็ง
1.1) ด้ านเศรษฐกิจ
(1) แหล่งที่ตงของชุ
ั้
มชนพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ
ที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเกษตรกรที่อาศัยภูมิอากาศที่หนาวเย็นกว่าพื ้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
เป็ นพื ้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชเหมืองหนาว ชา กาแฟ ไม้ ดอกไม้ ประดับ ที่มีมลู ค่าด้ านเศรษฐกิจ
และพืชกึ่งร้ อน
(2) พื ้นที่สงู เป็ นแหล่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ นของชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง รวมทัง้ เป็ นแหล่ง ที่ มี ความหลากหลายของภูมิ ทัศน์ และทิวทัศน์ ที่
สวยงาม คือ ทรั พ ยากรด้ า นการท่อ งเที่ ยวตามธรรมชาติที่ ส าคัญ เป็ นแหล่ง ท่อ งเที่ ย วที่ ส าคัญ
การพัฒนาศักยภาพในการให้ บริ การการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม รวมถึงการให้ บริ การ
ด้ าน Home stay และการทาหัตถกรรมพื ้นบ้ าน
(3) มีผลิตภัณฑ์และสินค้ าทังภาคเกษตรและบริ
้
การ ที่เกิดจากการวิจยั
และพัฒนาที่มีคณ
ุ ภาพ และต่อยอดจากภูมิปัญญาของชนเผ่าที่มีความเป็ นเอกลักษณ์
1.2) ด้ านสังคม
(1) องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่
หลากหลายของชุมชนบนพื ้นที่สงู เป็ นทุนทางสังคมที่สาคัญที่ชมุ ชน ส่วนใหญ่ยงั มีการสืบทอดและ
รักษาวัฒนธรรมชนเผ่าโดยมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน เช่น งานหัตถกรรม ด้ านประเพณีตา่ งๆ เป็ นต้ น
ซึง่ เกื ้อกูลให้ ชมุ ชนเข้ มแข็งและสามารถพัฒนาต่อยอดเป็ นประโยชน์แก่ชมุ ชนได้
(2) วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ที่ ผูกโยงกับวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยม และ
ความเชื่อทาให้ ชมุ ชนบนพื ้นที่สงู มีความเกื ้อกูล มีระบบเครื อญาติ และความสามัคคีในชุมชน
(3) ประชากรในชุมชนพืน้ ที่สูงมี ชีวิตความเป็ นอยู่ดีขึน้ เช่น ได้ รับการ
เตรี ยมความด้ านการศึกษา สุขอนามัย และโครงสร้ างพื ้นฐาน

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

6- 45

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 6

(4) ชุม ชนพืน้ ที่ สูง เป็ นแหล่ง เรี ยนรู้ ที่ สาคัญ เช่น ศูนย์ พัฒนาโครงการ
หลวง ศูนย์พฒ
ั นาห้ วยฮ่องไคร้ เป็ นต้ น
1.3) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
พืน้ ที่สูงเป็ นแหล่ง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าและความ
หลากหลายทางชีวภาพและพืช พรรณบนพื น้ ที่สูง พืน้ ที่สูง มีความสาคัญในฐานะเป็ นพืน้ ที่ ต้นนา้
ลาธารของประเทศ
1.4) ด้ านความมั่นคง
(1) ชุมชนบนพื ้นที่สงู มีหน่วยงานและบุคลากร ที่ทางานอยู่ในพื ้นที่อย่าง
ใกล้ ชิด เช่น ครู ศศช. ทหาร และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ
(2) การสนับสนุนการรวมกลุม่ ของชุมชนและการดูแลความปลอดภัยของ
ชุมชน เช่น อพปร. ชรบ. ตลอดจนมีโครงการความมัน่ คงตามแนวชายแดนและหมู่บ้านยามชายแดน
ที่ทางานร่วมกับกับชุมชนอย่างมีสว่ นร่วม
2) จุดอ่ อน
2.1) ด้ านเศรษฐกิจ
(1) ประชากรบนพื ้นที่สูงยังมีฐานะยากจน เกิดจากความห่างไกลของ
พื ้นที่ทาให้ การคมนาคมไม่สะดวก และการขาดโอกาสและความรู้ของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ
ที่เหมาะสมและมีการใช้ สารเคมีสงู รวมทังต้
้ นทุนการขนส่งผลผลิตสูต่ ลาดสูง
(2) การประกอบอาชี พ การเกษตรอยู่บ นฐานของความไม่ยั่ง ยื น และ
เปราะบางของทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการทาการเกษตรบนพืน้ ที่ มี ความลาดชันและอยู่
บริเวณต้ นน ้าลาธาร รวมทังการเปลี
้
่ยนแปลงระบบการเกษตรจากเกษตรดังเดิ
้ มมาสู่การปลูกพืชเพื่อ
สร้ างรายได้ มากขึน้ เช่น การปลูกข้ าวโพด การปลูกผักและไม้ ผล ประการสาคัญที่สุดคือการขาด
ความรู้ ที่ เหมาะสมในการดูแลความอุดมสมบูรณ์ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ และการใช้ สารเคมี
การเกษตรที่ไม่ถกู ต้ อง
(3) ชุมชนบนพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่ขาดแคลนแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร บริ โภค
และอุปโภค มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่ประสบปั ญหาในฤดูแล้ ง เนื่องจากข้ อเสียเปรี ยบในเชิงพื ้นที่
ที่อยู่บนพืน้ ที่ สูงและทุรกันดาร ทาให้ พืน้ ที่ ทากินส่วนใหญ่ไม่มีนา้ เพียงพอที่ จะใช้ เพื่อการเกษตร
รวมถึงน ้าเพื่อบริโภค บางพื ้นที่คณ
ุ ภาพน ้าไม่ดีพอสาหรับการอุปโภคบริโภค
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(4) การปรับตัวของชนิดและพรรณพืชเขตหนาวต่างๆ ที่ได้ รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึง่ อาจส่งผลกระทบให้ ผลผลิตและคุณภาพลดลง
(5) ผลผลิตทางการเกษตรบนพื ้นที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนฐานของพืชที่
ต้ องการอากาศหนาวเย็น เมื่อมีการเปิ ดเสรี การค้ า ทาให้ มีคแู่ ข่งขันมากขึ ้น และราคาในท้ องตลาดลด
ต่าลง
2.2) ด้ านสังคม
(1) การเคลื่อนย้ ายแรงงานหนุม่ สาวออกจากชุมชน โดยอพยพเข้ าไปทางาน
ในเมืองเพิ่มขึ ้น ซึ่งการเคลื่อนย้ ายเยาวชนบนพื ้นที่สูงสู่เมืองขณะนี ้ยังไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ผลิตและการจ้ างงานในชุมชนบนพื ้นที่สูง แต่มีผลต่อด้ านสังคมและวัฒนธรรมตามมาทาให้ มีเพียง
ผู้สงู อายุและเด็ก อาศัยอยูบ่ นพื ้นที่สงู
(2) ปั ญ หาด้ านการรั บรู้ ข้ อมูลข่าวสาร เนื่ องจากประชากรบนพื น้ ที่ สูง มี
ปั ญ หาการติ ด ต่ อ สื่ อ สารด้ วยภาษาไทย เนื่ อ งจากการไม่ ร้ ู หนั ง สื อ ส่ ง ผลให้ การสื่ อ สารกั บ
บุคคลภายนอกยากลาบาก ซึง่ เป็ นข้ อจากัดที่สาคัญของการพัฒนาพื ้นที่สงู
(3) ปั ญหาการไม่ได้ รับสัญชาติ ทาให้ ขาดโอกาสในการเข้ าถึงบริ การจาก
ภาครัฐและเข้ าถึงสิทธิตา่ งๆ รวมถึงก่อให้ เกิดการทุจริตในการปลอมแปลงเอกสารการรับสัญชาติ
(4) การเพิ่มขึน้ ของประชากรซึ่งเกิดจากวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ
ความเชื่อ บางประการของประชากรบนพื ้นที่สูง รวมทังการอพยพเข้
้
ามาของประชากรจากประเทศ
เพื่อนบ้ าน
(5) พืน้ ที่ชุมชนบนพืน้ ที่สูงเป็ นพืน้ ที่ห่างไกลและยากต่อการเข้ าถึง ทาให้
เป็ นเส้ นทางลาเลียงและการค้ ายาเสพติด รวมทัง้ การหวนกลับมาปลูกฝิ่ น โดยเฉพาะในหมู่บ้าน
ห่างไกลและขอบชายแดน
2.3) ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
(1) การบุกรุ กพื ้นที่ป่าไม้ เป็ นพื ้นที่ทากิน ทังจากการขยายพื
้
้นที่ทากินของ
คนในชุมชนเอง รวมทังการบุ
้
กรุกจากบุคคลภายนอกเข้ ามากว้ านซื ้อที่ดนิ ยังมีอย่างต่อเนื่อง
(2) ขาดความชัดเจนในการใช้ ประโยชน์ที่ดิน สิทธิครอบครองพื ้นที่ เอกสาร
สิทธิ์ในพื ้นที่ทากิน ประกอบกับพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่มีลกั ษณะลาดชันโดยมีที่ราบค่อนข้ างจากัด จึงทาให้
พื ้นที่ที่เหมาะสมแก่การเกษตรมีจากัด
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(3) ผลกระทบจากการพัฒ นาที่ ผ่ า นมาท าให้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สภาพแวดล้ อมบนพื ้นที่สูงเสื่อมโทรมมากขึ ้น เช่น ความเสื่อมโทรมของดินที่เกิดจากการชะล้ าง
พังทลาย รวมทังการเสื
้
่อมโทรม ของสภาพป่ าที่ควรเป็ นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของชุมชน
(4) ประชากรบนพื ้นที่สูงส่วนใหญ่ ขาดความตระหนักถึงความสาคัญ ของ
ทรัพยากร รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับการยอมรับการพัฒนา การปรับตัว และทาให้ ความสนใจของชุมชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมีน้อย
2.4) ด้ านบริหารจัดการบนพืน้ ที่สูง
(1) การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในการ
ตรวจสอบพิสจู น์สิทธิ พื ้นที่ทากินและเขตพื ้นที่ป่า ไม่ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเข้ มแข็ง ทาให้ ปัญหาพื ้นที่
อนุรักษ์ซ้อนทับที่อยูอ่ าศัยทากินของชาวบ้ านยังคงเป็ นปั ญหาที่ยืดเยื ้อต่อไป
(2) การพัฒนาบนพื ้นที่สูงดาเนินไปตามวัตถุประสงค์ และภาระหน้ าที่ของ
หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนการบูรณาการที่ทาให้ ไม่มีความสมดุลของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้ อม
3) โอกาส
3.1) ต้ นแบบจากการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ของโครงการต่างๆบนพื ้นที่สงู
ซึ่ง เป็ นแนวทางการพัฒ นาทางเลื อกอย่างยั่ง ยื นซึ่ง เน้ น การส่ง เสริ ม การปลูก พื ช ทดแทน และ
พัฒนาการเกษตรอย่างเป็ นระบบครบวงจร ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชี วิตรวมทัง้ ยังสร้ าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3.2) องค์ความรู้และประสบการณ์จากงานวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู ของโครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการหลวงที่ดาเนินงานมากว่า 40 ปี จนประสบความสาเร็ จในการปลูกพืช ควบคูก่ ับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการฟื น้ ฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น ตลอดจน
บทเรี ยนจากการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทังภายในและภายนอกประเทศ
้
เพื่อนามาปรับใช้
ในการพัฒนาต่อไป
3.3) รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริ มและพัฒนาบนฐานความรู้และการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต ทาให้ ชมุ ชนบนพื ้นที่สงู ได้ มีโอกาสการศึกษาพื ้นฐาน และการจัดการเพื่อพัฒนาชีวิตและ
สังคม ทาให้ ประชากรมีการเรี ยนรู้และการติดต่อสื่อสารได้ ดีขึ ้น
3.4) รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริ มการดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน ในการเสริ มสร้ างศักยภาพของชุมชนในการอยู่
ร่ วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยการสร้ างความตระหนักรู้ ของชุมชนในคุณค่าของ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่มีตอ่ วิถีชีวิต รวมทังสนั
้ บสนุนกลไกชุมชนและเครื อข่ายในการ
จัดการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยกระบวนการมีสว่ นร่วม
3.5) กระแสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมมีสงู ขึ ้น ทาให้ ชมุ ชนบนพื ้นที่
สูง ทาให้ ชมุ ชนบนพื ้นที่สงู มีโอกาสของในการปรับตัวไปสู่การสร้ างเศรษฐกิจบนฐานความรู้และการ
ให้ บริ การ โดยใช้ ข้อได้ เ ปรี ยบด้ านภูมิ อากาศและวัฒนธรรม และกระแสความตื่นตัวในเกี่ ยวกับ
อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมท้ องถิ่น เช่น ชุมชนการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ธุรกิจการ
ดูแลผู้สงู อายุ การให้ บริการที่พกั และกิจกรรมฟื น้ ฟูสมรรถนะแก่ผ้ ปู ระกอบการจากตัวเมือง เป็ นต้ น
3.6) รัฐบาลมีนโยบายกระจายอานาจของรัฐสู่องค์กรปกครองท้ องถิ่น เน้ นการ
ให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ โดยการใช้ แผนชุมชนเป็ นฐานในการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เพื่อ
การบูรณาการแผนงานและงบประมาณระหว่างหน่วยงาน ให้ มีการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานที่มี
ความสอดคล้ องกับสภาพปั จจุบนั ของพื ้นที่สงู และเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทาให้ เกิดกระบวนการ
เรี ยนรู้ การถ่ายทอด และระบบเครื อข่ายของกลุ่มผลประโยชน์ รวมทัง้ เครื อข่ายชุมชนที่สามารถ
นาไปสูภ่ าวะแห่งการพึง่ พาตนเองและเศรษฐกิจพอเพียงได้ ในอนาคต
3.7) รัฐบาลใช้ มาตรการด้ านกฎหมายและมาตรการด้ านสังคมในชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดและดูแลความมัน่ คงตามแนวชายแดน
3.8) ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง การสนับสนุนและ
ส่งเสริ มความร่วมมือในเขตภูมิภาคและการพัฒนาการท่องเที่ยว การสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขต
ความร่วมมือลุ่มน ้าโขง เพื่อเพิ่มรายได้ ลดปั ญหาความยากจน และแก้ ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ธรรมชาติ
3.9) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนบนพื ้นที่
สูง เช่น ชาวบ้ านหวงแหนทรัพยากรเพิ่มขึ ้น/กลับมาสนใจสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น โอกาสในการเป็ นแหล่ง
พลังงานในการแหล่งดูดซับคาร์ บอนไดออกไซค์ (Carbon sink ) ของประเทศ
3.10) การเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาการสื่อสาร ตลอดจนการ
พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทาให้ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเป็ นช่องทางและโอกาส
ให้ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนบนพื ้นที่สูงได้ มากยิ่งขึ ้น รวมถึงชุมชนบนพื ้นที่สูงได้ มีโอกาส
การแลกเปลี่ยนด้ านสินค้ าและบริการ
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4) ข้ อจากัด
4.1) เงื่อนไขจากข้ อตกลงทางการค้ าและการเปิ ดเสรี ของระบบการค้ าโลก รวมทัง้
วิกฤติทางด้ านพลังงาน ส่งผลกระทบที่สาคัญ ต่อสภาวะตลาดพืชผลการเกษตร ราคาผลผลิตและ
ต้ นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์บนพื ้นที่สูง และมีแนวโน้ มที่เพิ่มสูงขึ ้น ทาให้ ศกั ยภาพการแข่งขันใน
ตลาดของผลผลิตพืชเขตหนาวและกึ่งหนาวจากพื ้นที่สงู ของประเทศไทยลดลง เช่น เงื่อนไขข้ อตกลง
เขตการค้ าเสรี (FTA) ที่ได้ ส่งผลกระทบต่อสินค้ าประเภทพืชผักและผลไม้ เมืองหนาวบนพื ้นที่สงู เช่น
บล็อกคลอรี่ แครอท กะหล่าดอก สาลี่ แอปเปิ ้ล ส้ ม ลาไย และสตรอเบอรี่ เป็ นต้ น สินค้ าดังกล่าว
ประเทศไทยมี ก ารนาเข้ ามากกว่าการส่ง ออกและมีการขาดดุลการค้ าผลไม้ ดงั กล่าวเพิ่ม ขึน้ ทุกปี
ตลอดจนเงื่อนไขความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ที่ทาให้ เกิดการเคลื่อนย้ าย
แรงงานต่างด้ าวและแรงงานค่าจ้ างถูกกว่า ทดแทนแรงงานของชุมชนบนพื ้นที่สงู เข้ าสู่ชมุ ชนเมืองที่มี
แนวโน้ มเคลื่อนย้ ายเข้ าสู่ชมุ ชนเมืองเพิ่มมากขึน้ ส่งผลกระทบด้ านลบต่อปั ญหาอาชญากรรม ยาเสพติด
และการค้ ามนุษย์
4.2) การเพิ่มขึ ้นของราคาฝิ่ นในภูมิภาคทังในประเทศลาว
้
พม่า และไทย รวมทัง้
เงื่อนไขจากข้ อ 4.1 ส่งผลให้ ปัจจุบนั มีแนวโน้ มของการลักลอบปลูกฝิ่ นในพื ้นที่ห่ างไกลและทุรกันดาร
มากขันในพื
้
้นที่ทงั ้ 3 ประเทศ ทังประเทศพม่
้
า ลาวและประเทศไทยตามลาดับ
4.3) นโยบายหรื อข้ อกฎหมายที่จะรองรับในการกาหนดเขตที่ดิน ป่ าไม้ และที่
ทากิน ยังมีความขัดแย้ งและมีปัญหาในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้ องมีหลายฉบับและ
บางแห่งยังไม่ได้ บงั คับใช้ อย่างเข้ มแข็ง รวมทังความแตกต่
้
างทางวัฒนธรรมของชาวเขาแต่ละเผ่า ทาให้
มีความขัดแย้ งที่เกิดจากนโยบาย ข้ อกฎหมายหรื อระเบียบที่ไม่ชดั เจน ชุมชนและภาครัฐเกิดความไม่
เข้ าใจและขัดแย้ ง โดยเฉพาะด้ านป่ าไม้ และการใช้ ที่ดิน ตลอดจนให้ ความสาคัญอย่างเร่งด่วนการ
ปลุกจิตสานึก ให้ ชมุ ชนสนใจรับผิดชอบต่อธรรมชาติเพื่อให้ คนกับป่ าสามารถอยูร่ ่วมกันได้
4.4) การพัฒนาที่ไม่ทวั่ ถึงและขาดความต่อเนื่องของการพัฒนาพื ้นที่สงู รวมทัง้
ขาดการมี ส่วนร่ วมขององค์กรในท้ องถิ่ น ในการพัฒ นาชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง ซึ่ง ถื อเป็ นเรื่ องสาคัญที่
ภาครัฐ
4.5) ชุ ม ชนบนพื น้ ที่ สู ง ตั ง้ อยู่ ห่ า งไกลและทุ ร กั น ดาร ท าให้ การพั ฒ นา
ปั จจัยพื ้นฐานของรัฐต้ องลงทุนค่อนข้ างสูง ทาให้ การพัฒนาปั จจัยพื ้นฐานอยู่ในวงจากัดส่งผลต่อการ
คมนาคมยัง ไม่ส ะดวกเป็ นอุป สรรคในการด าเนิ น งานของหน่ว ยงานและการขอรั บ บริ ก ารของ
ประชาชนในพื ้นที่สงู ทาให้ ปัญหาเรื่ องสถานะของบุคคลยังไม่สามารถแก้ ไขได้ และยังเป็ นอุปสรรค
ให้ เด็กและเยาวชนมีความยากลาบากในการเดินทางไปโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

6- 50

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 6

4.6) กระแสทุนนิยมและวัฒนธรรมตะวันตก ทาให้ โครงสร้ างของครอบครัวและ
ชุมชนเริ่ มเปลี่ยนแปลงและเป็ นผลให้ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุ มชนในพื ้นที่สูงเริ่ มเปลี่ยนแปลง
การสืบทอดวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนลดความสาคัญและเริ่ มสูญหายจากชุมชนในพื ้นที่สูง ทาให้
กลไกทางประเพณีและภูมิค้ มุ กันทางสังคมที่เป็ นแนวทางดังเดิ
้ มในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็ นสุขอ่อนแอ
ลงเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ปัญหาด้ านยาเสพติดและอาชญากรรมขยายตัวได้ ง่าย นอกจากนี ้บางพื ้นที่มี
ส่งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื ้นที่สงู เช่น การขยายพื ้นที่ปลูกยางพาราในจีน พม่า ลาวและไทย
ทางภาคเหนือและภาคอีสาน อย่างไม่มีกรอบนโยบายที่ชดั เจน อาจส่งผลกระทบต่อขยายพื ้นที่การ
ปลูกในอนาคต
4.7) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ มีมากขึน้ ในปั จจุบนั เช่น ภาวะโลก
ร้ อนและภัยธรรมชาติ ที่มีผลกระทบเชิงลบต่อพื ้นที่สูงเป็ นส่วนใหญ่ เช่น ผลผลิตลดลง เนื่องจาก
กระทบต่อ เนื่องจากกระทบต่อการปรับตัวของพืชเขตหนาวและกึ่งหนาว ความหลากหลายทาง
ชีวภาพลดลงร้ อยละ 25-30 ทาให้ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ รวมทังขาดแคลนน
้
้าเพื่อ
การอุปโภคบริ โภคทังยั
้ งกระทบต่อคุณภาพแหล่งนา้ เกิดภัยแล้ ง นา้ ท่วม และภัยธรรมชาติที่สร้ าง
ความเสียหายแก่ภาคเกษตร รวมทังชี
้ วิตและทรัพย์สิน ส่งผลต่อ เศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน
โดยรวม
4.8) การเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยี ทาให้ มี การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพโครงสร้ างเศรษฐกิจ ที่เน้ นการผลิตบนฐานทรัพยากรและ
แรงงาน ส่ง ผลให้ เ กิดแรงกดดันในการขยายพืน้ ที่การผลิตและมีการผลิตและมีการบุกรุ กทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื ้นที่ล่มุ น ้าบนพื ้นที่สงู ตลอดจนวัฒนธรรมบนพื ้นที่สูง
ได้ รับผลกระทบต่อวัฒนธรรมจากภายนอก เช่น การบริ โภคนิยม ครอบครัวขาดความอบอุ่น และ
ไม่ได้ ดแู ลเอาใจใส่ เป็ นต้ น
4.9) การพัฒนาบนพื ้นที่สูงมีความละเอียดอ่อนและเปราะบางต่อความสมดุล
ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าปกติ รวมถึงประเด็น
ปั ญหาด้ านความมัน่ คง เนื่องจากพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ตามแนวชายแดนของประเทศที่ล่อแหลมต่อ
การลักลอบปลูกพืชเสพติด
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บทที่ 6

6.4.2 การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของจุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาสและข้ อจากัด เพื่อ
กาหนดประเด็นการพัฒนา
จากการวิเ คราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้ อจ ากัดข้ างต้ น เพื่ อนาไปสู่ประเด็นการ
พัฒนาทัง้ เชิงรุ ก เชิงป้องกัน เชิงแก้ ไข และเชิงรับ จึงได้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยเทคนิค TOWS
matrix ตลอดจนนาไปสู่การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสมและและทางเลือกที่ครอบคลุม
มิติ ในบทที่ 7 ต่อไป ซึง่ สรุปผลได้ ดงั นี ้
ประเด็นการพัฒนาเชิงรุ ก
จุดแข็งสร้ างข้ อได้ เปรียบร่ วมกับโอกาส
(S0)

โอกาส
 องค์ความรู้และประสบการณ์จากงานวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู
ตามแนวพระราชดาริ และของโครงการต่างๆ
 มีการจัดทาแผนแม่บทและนโยบายการพัฒนาพื ้นที่สงู
จุดแข็ง
 หลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าและความ  กระแสการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทังเป็
้ นแหล่งที่มีความ  แนวโน้ มค่าแรงงานที่สงู ขึ ้น
หลากหลายของภูมิทศั น์และทิวทัศน์ที่สวยงาม
 สภาพภู มิ อ ากาศและภู มิ ป ระเทศ ที่ เ อื อ้
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเกษตรกรที่สงู
 มีการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรบางส่วน
มีระบบเครื อญาติและการรวมกลุม่ ของชุมชน
ประเด็นการพัฒนา
 การเสริ มสร้ างศักยภาพของคนบนพื ้นที่สงู ให้ เป็ นฐานทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญของประเทศทังด้
้ านฐานการผลิต
ในเชิงสร้ างสรรค์และแรงงานผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ
 สร้ างฐานชุมชนเข้ มแข็งในการดูแลและฟื ้น ฟูทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ตลอดจนการเสริ มสร้ าง
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและบริ บทของชุมชน รวมทังปรั
้ บใช้ องค์ความรู้บนพื ้นที่สงู ให้ เหมาะสม
 สร้ างความตระหนักความภาคภูมิใจ จิตสานึกไทยและภูมิปัญญาท้ องถิ่น และส่งเสริ มการใช้ วฒ
ั นธรรมเพื่อสร้ าง
รายได้ บนฐานความรู้
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ประเด็นการพัฒนาเชิงป้องกัน
ใช้ จุดแข็งป้องกันข้ อจากัด (ST)

บทที่ 6

ข้ อจากัด

 ภาวะโลกร้ อนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ชุมชนตังกระจั
้
ดกระจายห่างไกล
จุดแข็ง
 นโยบายหรื อข้ อกฎหมายที่จะรองรับในการกาหนดเขตที่ดิน
 หลากหลายทางวัฒนธรรมชนเผ่าและความ
ป่ าไม้ และที่ทากิน
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทังเป็
้ นแหล่งที่มีความ
 กระแสทุน นิ ย มและวัฒ นธรรมตะวัน ตก และเงื่ อ นไขจาก
หลากหลายของภูมิทศั น์และทิวทัศน์ที่สวยงาม
ข้ อตกลงทางการค้ าและการเปิ ดเสรี ของระบบการค้ าโลก
 สภาพภู มิ อ ากาศและภู มิ ป ระเทศ ที่ เ อื อ้
 วิกฤติทางด้ านพลังงาน
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเกษตรกรที่สงู
 มีการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรบางส่วน
มีระบบเครื อญาติและการรวมกลุม่ ของชุมชน
 พัฒนาคุณภาพคนให้ ร้ ู เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ พึ่งพาตนเองได้ และมี
ภูมิค้ มุ กัน เป็ นการพัฒนาให้ คนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี จากการสนับสนุนด้ านสวัสดิการขันพื
้ ้นฐาน ทังด้
้ านสังคม สุขอนามัย
สวัสดิการสังคม รวมทังสร้
้ างพร้ อมรับการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาด้ านอื่นๆ ทังด้
้ านความเข้ มแข็งของชุมชน
กระบวนการกลุม่ หรื อภาคีเครื อข่ายการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ที่สร้ างภูมิค้ มุ กันและเกิดการพึง่ พาตนเอง
 กระจายการเข้ าถึงการบริ หารจัดการของภาครัฐ โดยเป็ นการพัฒนาปั จจัยพื ้นฐานที่จาเป็ นต่อคมนาคมขนส่ง
และ พัฒนาการบริ หารจัดการน ้าอย่างเป็ นระบบ โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการบารุงรักษา รวมทังชุ
้ มชน
ได้ รับการสนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานชีวมวล
 สนับสนุนการทาวิจยั ที่พฒ
ั นานวัตกรรม และต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ ประโยชน์จากพืชท้ องถิ่นทังในด้
้ านอาหาร
สมุนไพร พลังงาน และศึกษาเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มด้ านภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อผลักดันไปสู่
การใช้ ประโยชน์ แ ละสร้ างคุณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ตลอดจนมี ก ารบริ ห ารจัด การด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
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บทที่ 6

จุดอ่ อน
ประเด็นการพัฒนาเชิงแก้ ไข
 ระบบเกษตรยังขาดความยัง่ ยืน
ใช้ โอกาสลดจุดอ่ อน (W0)
 ขาดแคลนแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร บริ โภคและอุปโภค
โอกาส
 ขาดความชัดเจนในการใช้ ประโยชน์ที่ดิน และพื ้นที่มีจากัด
 องค์ความรู้และประสบการณ์จากงานวิจยั และ  ชุมชนยังขาดความรู้อย่างเป็ นระบบ พึง่ พาตนเองได้ น้อย
พัฒ นาพื น้ ที่ สู ง ตามแนวพระราชด าริ แ ละของ  มีการเคลือ่ นย้ ายแรงงานสูง
โครงการต่างๆ
 รูปแบบการพัฒนาและบริ หารจัดการบนพื ้นที่สงู ส่วนใหญ่ยงั
 มีการจัดทาแผนแม่บทและนโยบายการพัฒนา ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และการพัฒนาในเชิงลุม่ น ้า
พื ้นที่สงู
 กระแสการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
 แนวโน้ มค่าแรงงานที่สงู ขึ ้น
 การสร้ างความมัน่ คงด้ านอาหารในระดับครัวเรื อนและระดับชุมชน เป็ นอันดับแรก โดยการใช้ ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้ านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น

การอนุรักษ์ ฟื น้ ฟูและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน บนฐานการ
ใช้ ประโยชน์และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมตามศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศลุม่ น ้า

สร้ างความตระหนักและปลุกจิตสานึก การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม รวมทังส่
้ วนร่ วมในการ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมบนพื ้นที่สงู โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
 เสริ มสร้ างการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ เกิดการสร้ างรายได้ ควบคู่
ไปกับ การอนุรั ก ษ์ และฟื ้น ฟูท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม โดยสร้ างภาคี เ ครื อ ข่า ยในการบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มการปลูกป่ าเพื่อสร้ างรายได้ ของชุมชน โดยมีข้อตกลงร่ วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ
 การสร้ างความเข้ มแข็งและกระบวนการของชุมชนเพื่อให้ เกิดการมีสว่ นร่วมในการบารุงรักษาและฟื น้ ฟูทรัพยากร
ในลุม่ น ้า และ การบริ หารจัดการ โดยกระบวนการมีสว่ นร่ วมและเชื่องโยงกับทุกภาคส่วน การวางแผนพัฒนาพื ้นที่ใน
เชิงลุม่ น ้าต้ องมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ รวมทังการก
้
าหนดเขตการใช้ ที่ดินอย่างชัดเจนและมีสว่ นร่วม

พัฒนาฝี มือแรงงานเป็ นอาชี พหลักควบคู่กับการสร้ างนิเวศน์ เกษตร โดยสร้ างความเชื่ อมโยงภาคการผลิต
การตลาด ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องในประเทศให้ เกิดการจ้ างงานในพื ้นที่ และบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 6

ข้ อจากัด
ประเด็นการพัฒนาเชิงรับ
 ภาวะโลกร้ อนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ลดจุดอ่ อน และป้องกันข้ อจากัด
 ชุมชนตังกระจั
้
ดกระจายห่างไกล
(WT)
 นโยบายหรื อข้ อกฎหมายที่จะรองรับในการกาหนดเขตที่ดิน
จุดอ่ อน
ป่ าไม้ และที่ทากิน
 ระบบเกษตรยังขาดความยัง่ ยืน
 กระแสทุน นิ ย มและวัฒ นธรรมตะวัน ตก และเงื่ อ นไขจาก
 ขาดแคลนแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร บริ โภคและ
ข้ อตกลงทางการค้ าและการเปิ ดเสรี ของระบบการค้ าโลก
อุปโภค
 วิกฤติทางด้ านพลังงาน
 ขาดความชัดเจนในการใช้ ประโยชน์ที่ดิน และ
พื ้นที่มีจากัด
 ชุม ชนยัง ขาดความรู้ อย่า งเป็ นระบบ พึ่ง พา
ตนเองได้ น้อย
 มีการเคลือ่ นย้ ายแรงงานสูง
 รู ปแบบการพัฒนาและบริ หารจัดการบนพื ้นที่
สู ง ส่ ว นใหญ่ ยั ง ขาดการบู ร ณาการระหว่ า ง
หน่วยงาน และการพัฒนาในเชิงลุม่ น ้า
 การสร้ างกลไกและระบบการป้องกันการบุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม โดยพัฒนานโยบายของ
ภาครัฐที่เหมาะสม เช่น การกาหนดมาตรการเกี่ยวกับมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ของที่ดินที่ไม่เหมาะสม การ
จัดทามาตรการฟื น้ ฟูพื ้นที่ที่บกุ รุ กบริ เวณที่มีความลาดชันสู ง และมาตรการหยุดยังการบุ
้
กรุ กทาลายป่ าเพิ่มเติมโดย
กระบวนการมีสว่ นร่ วม รวมถึงมาตรการด้ านกฎหมายการอพยพตามแนวชายแดน และการขยายพื ้นที่ของคนพื ้นราบ
บนพื ้นที่สงู
 การพัฒนาเส้ นทางการคมนาคม แหล่งน ้าตามความเหมาะสม และระบบการจัดการเพื่อการกระจายโอกาสการ
ใช้ น ้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริ โภค และ เสริ มสร้ างขีดความสามารถในการจัดการพลังงานทดแทน และพลังงาน
ชีวมวล

6.4.3 ทิศทางการพัฒนาพืน้ ที่สูง
กาหนดทิศทางการพัฒนาพื ้นที่สงู ครัง้ นี ้ ได้ คานึงถึงการพัฒนาภายใต้ ข้อจากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่มีแนวโน้ มลดลง และเสื่ อมโทรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมที่มีอยู่บนพื ้นที่สูง การพิจารณาถึงความแตกต่างบริ บทของพื ้นที่ วัฒนธรรมชนเผ่า
และการดาเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการพิจารณาถึงข้ อจากัดด้ านนโยบายที่ มีผลต่อการ
ดาเนินงานบนพื ้นที่สงู และประเด็นต่างๆ ดังนี ้
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 6

1) การพัฒนาชุมชนบนพื ้นที่สูงบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ มี
ภูมิค้ มุ กัน และรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภาวการณ์ ต่างๆ และเกิ ดการพึ่งพาตนเองทัง้ ในระดับ
ครัวเรื อน และระดับชุมชน
2) การพั ฒ นาบนฐานองค์ ค วามจากโครงการหลวงและโครงการตามแนว
พระราชดาริ รวมถึงจากงานวิจยั และพัฒนาต่างๆ โดยส่งเสริ มอาชีพ ควบคูก่ ับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
3) การพัฒนาชุม ชนบนพื น้ ที่ สูง บนฐานความได้ เปรี ยบของการเป็ นแหล่ง ความ
หลากหลายทางทางชี ว ภาพและวัฒ นธรรมและภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดยให้ ค วามส าคัญ กับ ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม มาใช้ ประโยชน์อย่างบูรณาการและ
เกื ้อกูลกัน
4) การพัฒ นาชุม ชนบนพื น้ ที่ สู ง ในเชิ ง ระบบทัง้ มิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คมและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อม เพื่ อความสมดุลและความยั่ง ยื นในระยะยาวของการใช้
ประโยชน์ แ ละอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมโดยกระบวนการจัด การจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่ดี ผสมผสานระหว่างจากบทเรี ยนจากการดาเนินงานที่ผ่านมา
ของหน่วยงานให้ สอดรับกับวัฒนธรรม และความเชื่อของชุมชนบนพื ้นที่สงู และกระบวนการมีส่วนร่วม
เชื่อมโยงทุกภาคส่วน
5) การปรั บใช้ วิถีชี วิตความเป็ นอยู่ของชุม ชนบนพืน้ ที่สูง ที่ ผูกโยงกับวัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม และความเชื่อทาให้ ชุมชนบนพื ้นที่สูงมีความเกือ้ กูล มีระบบเครื อญาติ และความ
สามัคคีในชุมชนให้ เกื ้อกูลชุมชนมีเข้ มแข็งและสามารถพัฒนาต่อยอดเป็ นประโยชน์แก่ชมุ ชนได้
จากประเด็นดังกล่าวข้ างต้ น สรุปเป็ นทิศทางการพัฒนาพื ้นที่สงู ดังนี ้
ทิศทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรื อนบนฐานขององค์ความรู้และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทิศทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรื อนบนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ทิศทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาสังคมและศักยภาพของชุมชนให้ เข้ มแข็ง และ
รักษาความเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง
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บทที่ 6

ทิศทางการพัฒนาที่ 4 การอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เช่น
 การเสริ ม สร้ างกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
 การพัฒนานโยบายของภาครัฐเพื่ออนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
ทิศทางการพัฒนาที่ 5 การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน เช่น
 การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชนเกี่ยวกับวางแผนการใช้ ที่ดนิ
 การบูรณาการร่ วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชนเกี่ ยวกับวางแผนการใช้
ทรัพยากรน ้า
 การบูรณาการร่ ว มกันระหว่า งหน่ว ยงาน และชุมชนเกี่ ย วกับวางแผนการใช้
ทรัพยากรป่ าไม้ รวมทัง้ การส่งเสริ มการปลูกพืช เพื่อดูดซับคาร์ บอนในพื ้นที่ล่มุ
น ้า เป็ นต้ น
ทิศทางการพัฒนาที่ 6 การบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
 การบูร ณาการการพัฒ นาโดยการมี ส่ว นร่ ว มของทุก ภาคส่ว นในการจัด ท า
ยุทธศาสตร์ และให้ ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่ วมขององค์กรท้ องถิ่น
และภาคเอกชน โดยอาศัยขอบเขตของลุ่มน ้าขนาดเล็กหรื อลุ่มน ้าสาขาเป็ น
ขอบเขตการดาเนินงาน
 การขยายผลความสาเร็ จจากโครงการหลวง โครงการพระราชดาริ ต่างๆ เพื่อ
เป็ นต้ นแบบของการพัฒนาในพื ้นที่สงู อื่นๆ ที่มีบริบทใกล้ เคียงกัน
 การจัดตังองค์
้ กรบริ หารที่กากับและดูแล เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่
การปฏิบตั จิ ริงและมีรูปธรรมชัดเจนบนพื ้นที่สงู
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บทที่ 7

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

บทที่ 7
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา และอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ
บนพืน้ ที่สูงระยะ 10 ปี (พ.ศ.2553-2562)
การจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ระยะ 10 ปี (พ.ศ.25532562) ครัง้ นี ้ เน้ นความสอดคล้ องกับแนวพระราชดาริ นโยบาย และยุทธศาสตร์ การพั ฒนาที่เกี่ยวข้ อง
และมีทิศทางการพัฒนาในระยะ 10 ปี ข้ างหน้ า โดยมีแนวคิดการจัดยุทธศาสตร์ ดงั นี ้

เพื่ อ เชื่ อ มโยงกลไกที่ ส าคั ญ และผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์ ไปสู่ ก ารพั ฒ นาพื น้ ที่ สู ง ที่ มี เ อกภาพ
มีทิศทางการการพัฒนาและการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม สอดคล้ องกับภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน จึงได้ กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื ้นที่สูงอย่างยัง่ ยืน ที่มี
ความสมดุล ในการสร้ างรายได้ ข องชุม ชน การพัฒ นาความมั่น คงทางสัง คม และการอนุรั ก ษ์ ฟื้น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม ประกอบด้ วย กลยุทธ์ 3 ด้ าน ได้ แก่ (1) กลยุทธ์การสร้ างรายได้ เน้ น
การเรี ยนรู้จากโครงการหลวง ฟื น้ ฟูพืชท้ องถิ่น สร้ างแหล่งอาหารชุมชน (Food bank) และพัฒนาศักยภาพ
ตลาดชุมชน (2) กลยุทธ์ พฒ
ั นาความมัน่ คงทางสังคม เป็ นการน้ อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมา
ป รั บ ใ ช้ ก า ร ใ ช้ แ ผ น ชุ ม ช น เ น้ น สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร เ รี ย น รู้

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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บทที่ 7

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

(3) กลยุทธ์การฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ทรัพยากรดิน น ้า ป่ าใช้ สอยและป่ าต้ นน ้า
ลาธาร ให้ มีสภาพดีและอุดมสมบูรณ์ ดังแผนภาพ

7.1 ข้ อเสนอแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติบนพืน้ ที่สูง ระยะ
10 ปี (พ.ศ.2553-2562)
การกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สูง ระยะ 10 ปี
(พ.ศ.2553-2562) ครัง้ นี ้ อาศัยกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื น้ ที่ สูง อย่างยั่ง ยืน ที่ เน้ นสร้ างรายได้
พอเพียง ชุมชนเข้ มแข็ง และสิ่งแวดล้ อมยัง่ ยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุ มชนและองค์ปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น และจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้ อจากัดของการพัฒนาพื ้นที่สูง เพื่อ
นาไปสู่ก ารกาหนดยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาที่ เชื่ อมโยงกับ นโยบายและแผนพัฒ นาระดับ ต่า งๆ ของ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง ตลอดจนสอดคล้ องกั บ บริ บ ทของชุ ม ชนบนพื น้ ที่ สู ง และสถ านการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปของบริบทโลก
การพัฒนาพื ้นที่สงู ที่เน้ นดุลยภาพระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมอย่างเกือ้ กูล ในมิติทางด้ านเศรษฐกิจนันมุ
้ ่งเน้ นด้ านความมัน่ คงด้ านอาหาร และการสร้ าง
รายได้ ทงภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
ั้
โดยการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

7-2

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 7

โครงการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562)

เหมาะสม ด้ านสังคมเน้ นการส่งเสริมองค์ความรู้ สร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ของชุมชน เพื่อสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น และด้ านสิ่งแวดล้ อมเพื่ออนุรักษ์ฟืน้ ฟูและใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง รวมทังเสริ
้ มสร้ างบทบาทของประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
รวมทังภาคเอกชนในการจั
้
ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และได้ คานึงถึงการพัฒนาภายใต้
ข้ อจากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่มีอยู่บนพื ้นที่สูง ที่มีแนวโน้ มลดลง และเสื่อมโทรม
ความแตกต่า งบริ บทของพื น้ ที่ วัฒ นธรรมชนเผ่า และการด าเนิ นงานของหน่วยงาน ข้ อจ ากัด ด้ า น
นโยบายที่มีผลต่อการดาเนินงานบนพื ้นที่สงู
7.1.1 หลักการสาคัญของยุทธศาสตร์
1) น้ อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นพื ้นฐานการดาเนินชีวิตของคน และชุมชน
เพื่อเกิดการพึง่ พาตนเอง และมีภมู ิค้ มุ กัน
2) เน้ นการพัฒนาบนฐานความรู้ เพื่อนามาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คมบน
พื ้นที่สงู และส่งเสริมการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
3) มุ่งพัฒนาพื ้นที่สูงอย่างสมดุลบนฐานการใช้ ประโยชน์และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศน์ลมุ่ น ้า
4) ส่งเสริมพัฒนาเชิงบูรณาการและกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน รวมทังหน่
้ วยงาน
ของรัฐและภาคเอกชน โดยเชื่อมโยงบริ บทของชุมชนกับการบูรณาการนโยบายและแผนพัฒนาระดับ
ต่างๆ และระบบงบประมาณ อย่างเป็ นรูปธรรม
7.1.2 กระบวนทัศน์ การพัฒนาพืน้ ที่สูง
1) สร้ างรายได้ ที่เพียงพอ จากการใช้ ความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสงั คม
2) สร้ างกระบวนการมีสว่ นร่วมและการพึง่ พาตนเองของชุมชน
3) การเพิ่มพื ้นที่ป่าให้ ได้ ร้ อยละ 40 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้ 1
4) สร้ างความสมดุลในด้ านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม ในบริ บทของการพัฒนา
เชิงลุม่ น ้า
7.1.3 วิสัยทัศน์ การพัฒนาพืน้ ที่สูง
ชุมชนบนพื ้นที่สงู มีความมัน่ คง และดารงไว้ ซึ่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ของประเทศ

1

ที่มา: ข้ อเสนอเชิงนโยบายเสนอแก่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการ “เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้ อม สูก่ ารพัฒนาที่มนั่ คงและยัง่ ยืน” (อารี วิบลู ย์พงศ์ และคณะ, 2553)
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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7.1.4 เป้าหมายการพัฒนา
การจัดทายุทธศาสตร์ ครัง้ นี ้เป้าหมายการพัฒนา 3 ประการ
1) ประชากรในพื น้ ที่ เป้าหมายพึ่ง พาตนเองได้ สามารถสร้ างเศรษฐกิจ ครั วเรื อนบน
ฐานความรู้ดารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอยูอ่ าศัยร่วมกับป่ าได้ อย่างเป็ นสุข
2) ชุมชนมีความเข้ มแข็ง มีภมู ิค้ มุ กัน และมีเครื อข่ายอย่างสมดุลเชื่อมโยงระหว่างต้ นน ้า
กลางน ้า และปลายน ้า
3) ทรั พ ยากรธรรมชาติ ดิน นา้ และป่ าไม้ บนพื น้ ที่ สูง ได้ รั บการอนุรั กษ์ ฟื ้น ฟู และ
สามารถใช้ ได้ อย่างยัง่ ยืนโดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
4) สังคมไทยมีความยัง่ ยืนของระบบนิเวศน์ และเป็ นสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
7.2 รายละเอียดยุทธศาสตร์
การจัดทายุทธศาสตร์ ครัง้ นี ้ เน้ นความสาคัญของการพัฒนาคนและชุมชนให้ มีคณ
ุ ภาพโดย
กระบวนการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นฐานทรัพยากรที่ สาคัญของพืน้ ที่สูง ในการสร้ างชุมชนให้ มี
ความเข้ มแข็ง พึง่ พาตนเองได้ มีความรอบรู้เท่าทันและสามารถปรับตัวได้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป เพื่อการ
บริ หารจัดการด้ านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดความสมดุล เพื่อให้
บรรลุวิสยั ทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาข้ างต้ น จึงกาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาพื ้นที่สงู เป็ น 4
ยุทธศาสตร์ หลัก ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : เสริ มสร้ างศักยภาพของคน และชุมชนให้ เข้ มแข็ง ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 : เสริมสร้ างความมัน่ คงด้ านเศรษฐกิจบนฐานความรู้และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
โดยเน้ นความคุ้มค่าและความยัง่ ยืนของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ของทรัพยากรบนพื ้นที่สงู
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 : สร้ างความสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม เพื่อสามารถเอื ้ออานวยให้ คนอยูอ่ าศัยร่วมกับป่ าได้ อย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 : เสริ มสร้ างระบบการบริ หารจัดการที่ดี และมีบูรณการร่ วมกันบนพื ้นฐาน
กระบวนการมีสว่ นร่วม
รายละเอียดดังแผนภาพ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี ้
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ั ัศน์ : ชุมชนบนพืน
้ ทีส
วิสยท
่ ง
ู มีความมน
่ ั คง และดารงไว้ซงึ่ ฐานทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อมของประเทศ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพ ัฒนา
ั ยภาพของคนและ
เ ส ริม ส ร้า ง ศ ก
ชุม ชนให้เ ข้ม แข็ ง ตามแนวปร ัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

เสริม สร้า งความม น
่ ั คงด้า นเศรษฐกิจ
บนฐานความรูแ
้ ละภูม ป
ิ ัญ ญาท้อ งถิน
่
โดยเน้น ความคุ ม
้ ค่า และความย ง
่ ั ยืน
้ ระโยชน์และการอนุร ักษ์
ของการใชป
้ ทีส
ของทร ัพยากรบนพืน
่ ง
ู

เสริม สร้า งความสมดุ ล ของการใช ้
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ก า ร อ นุ ร ั ก ษ์
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เพื่อ สามารถเอื้อ อ านวยให้ค นอยู่
ั วมก ับป่าได้อย่างยง่ ั ยืน
อาศยร่

เ ส ริ ม ส ร้ า ง ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร
จ ัดการทีด
่ ี และมีบูรณการร่วมก ันบน
่ นร่วม
้ ฐานกระบวนการมีสว
พืน

ั
1. พ ัฒนาคนและสงคม
ให้เข้มแข็ ง
พึง่ พาตนเองได้ และมีภม
ู ค
ิ ม
ุ ้ ก ัน

1. เสริม สร้า งความม น
่ ั คงด้า นอาหาร
โดยพ ัฒนาต่อยอดภูมป
ิ ัญญาท้องถิน
่
และความหลากหลายทางชีวภาพ

้ ระโยชน์ทด
1. กาหนดเขตการใชป
ี่ น
ิ
ั เจนและมีร ะบบการควบคุม ที่
ให้ช ด
ส อ ด ค ล้ อ ง ก ับ บ ริ บ ท พื้ น ที่ โ ด ย
่ นร่วมของชุมชน
กระบวนการมีสว

1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการ บริหาร
จ ัดการทีด
่ ี มีค วามโปร่งใส เป็นธรรม
และมีความเท่าเทียมก ัน

2. พ ัฒนากระบวนการจ ัดการความรู ้
แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร เ รี ย น รู ้ เ พื่ อ
ส น ั บ ส นุ น ก า ร พ ั ฒ น า ส ั ง ค ม
ฐานความรู ้
3. สร้างความภาคภูมใิ จ และความ
พร้อมในการสืบสานว ัฒนธรรมและ
ประเพณี
4. เสริม สร้า งค วามเข้ม แข็ งแล ะ
ภู ม ค
ิ ุ ้ม ก น
ั ในระด บ
ั ชุ ม ชนเกี่ย วก บ
ั
ปัญหายาเสพติด

2. เสริม สร้า งอาชี พ และรายได้บ น
ฐานความรู ้ และฐานทร พ
ั ยากรโดย
เ น้ น ค ว า ม คุ ้ ม ค่ า ข อ ง ท ร ั พ ย า ก ร
ผสมผสานก ับนว ัตกรรมทีเ่ หมาะสมทงั้
ภาคการเกษตรและนอกภาค
การเกษตร
ั
3. การเสริมสร้า งศ กยภาพการตลาด
ด้ว ยการ รวมกลุ่ ม และพ ฒ
ั นาระบ บ
ตลาดชุมชน
้ ฐานตาม
4. การพ ฒ
ั นาโครงสร้า งพืน
ความจาเป็นและเหมาะสม
5 . วิจ ย
ั และพฒ
ั น า เ พื่ อ เ ส ริม ส ร้า ง
ศ ัก ย ภ า พ ก า ร พ ัฒ น า ภ า ย ใ ต้ ก า ร
เปลีย
่ นแปลงบริบทโลก

2. มี ก า ร อ นุ ร ั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ล ะ ใ ช ้
ประโยชน์ ทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมอย่างยง่ ั ยืน

้ ทีส
2. การกาหนดแผนพ ัฒนาพืน
่ ูงใน
ั ยภาพและขีด
ลก
ั ษณะลุ่ม น า
้ ตามศ ก
ความสามารถในการรองร บ
ั ระบบ
นิเวศลุม
่ นา้

3. ส่ ง เ ส ริม ก า ร ป ลู ก ป่ า เ พื่ อ ส ร้ า ง
รายได้ของคร ัวเรือน ป่าชุมชน และ
้ ทีส
การเพิม
่ พืน
่ เี ขีย วในบริเ วณแนว
ก ันชน

3. พ ั ฒ น า น โ ย บ า ย แ ล ะ ป ร ับ ป รุ ง
ข้อ ก าหนดมาตรการของภาคร ฐ
ั ที่
้ ทีส
เหมาะสมก ับการพ ัฒนาพืน
่ ง
ู

4. ร ณ ร ง ค์ ใ ห้ ภ า ค เ อ ก ช น แ ล ะ
ผู ้ บ ริ โ ภ ค มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ั
ร ับผิด ชอบต่อสงคมและสิ
ง่ แวดล้อม
้ ทีส
บนพืน
่ ง
ู
5. การสร้า งระบบจูง ใจในการร ักษา
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
โ ด ย ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ชุมชน

4. การพ ฒ
ั นาระบบฐานข้อ มู ล ของ
ั พน
้ ทีส
พืน
่ ู ง และประชาส ม
ั ธ์เ ผยแพร่
อ ง ค์ ค ว า ม รู ้ ข อ ง พื้ น ที่ สู ง อ ย่ า ง
กว้างขวาง
5. การก าหนดวิธ ีก ารข บ
ั เคลือ
่ นการ
พ ั ฒ น า อ ย่ า ง บู ร ณ า ก า ร แ ล ะ
่ นร่วม
กระบวนการมีสว
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1
เสริมสร้ างศักยภาพของคน และชุมชนให้ เข้ มแข็ง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นยุทธศาสตร์ ที่เ น้ นการสร้ างความมั่นคงทางสัง คม โดยเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ง ของชุม ชน
การพัฒ นาคุณ ภาพคน และศักยภาพของชุม ชน ให้ มี ก ารด ารงชี พ ที่ เ หมาะสมตามบริ บ ทของพื น้ ที่
การสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้และกระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในชุมชน รวมทัง้
เป็ นสัง คมที่ เอื อ้ อาทร มีคุณธรรม มี จิตส านึกในความเป็ นไทย และความภาคภูมิใจ ในการรั กษ์ และ
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
1.1 เป้าประสงค์ ชุมชนบนพื ้นที่สงู มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น มีความเข้ มแข็งและมีภูมิค้ มุ กัน และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภาวการณ์ตา่ งๆ และเกิดการพึง่ พาตนเองทังในระดั
้
บครัวเรื อน และระดับชุมชน
1.2 ตัวชีว้ ัด ได้ แก่ จานวนชุมชนเข้ มแข็ง จานวนศูนย์เรี ยน และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ร้ อยละของ
ประชากรพื ้นที่เป้าหมายได้ รับสวัสดิการขันพื
้ ้นฐาน เช่น การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สุขอนามัย และจานวน
ชุมชนที่มีการใช้ วฒ
ั นธรรมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1.3 แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ
1) พัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ พ่ ึงพาตนเองได้ และมีภูมิค้ ุมกัน เป็ นการพัฒนาให้
คนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี จากการสนับสนุนด้ านสวัสดิการขันพื
้ ้นฐาน ทังด้
้ านสังคม สุขอนามัย สวัสดิการ
สังคม รวมทังสร้
้ างพร้ อมรับการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาด้ านอื่นๆ ทังด้
้ านความเข้ มแข็งของชุมชน
กระบวนการกลุ่ม หรื อภาคีเครื อข่ายการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ที่สร้ างภูมิค้ มุ กันและเกิดการพึ่งพาตนเองได้ โดยมี
มาตรการที่สาคัญ เช่น สนับสนุนการจัดสวัสดิการและสังคม บริ การภาครัฐให้ กระจายอย่างทัว่ ถึงและ
ต่อเนื่อง เสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชนทัง้ เสริมสร้ างศักยภาพของผู้นาชุมชนและพัฒนาบุคลากร
ให้ มีภูมิค้ มุ กันภายใต้ บริ บทการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีเครื อข่ายชุมชน และมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการและพัฒนาสังคมและชุมชน เป็ นต้ น
2) พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ และครื อข่ ายการเรี ยนรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
สังคมฐานความรู้ เป็ นการเสริ มสร้ างศักยภาพของคนบนพื ้นที่สงู ให้ เป็ นฐานทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญ
ของประเทศทังด้
้ านฐานการผลิตในเชิงสร้ างสรรค์และแรงงานผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ ฐานชุมชนเข้ มแข็งใน
การดูแลและฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนการเสริ มสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ที่
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและบริ บทของชุม ชน รวมทังปรั
้ บใช้ องค์ความรู้ บนพื ้นที่สงู ให้ เหมาะสม ที่สามารถ
แปลงไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมสาคัญ เช่น ส่งเสริมความสามารถในการอ่านออกเขียน
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ได้ ของภาษาไทย พัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการสนับสนุนให้ ศนู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวง
/โครงการพระราชดาริ ตา่ งๆเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ของชุมชน เพื่อเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ของชุมชนจากการใช้
องค์ความรู้ที่เหมาะสมในการพัฒนาความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชน เพื่อเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ของพื ้นที่สงู
3) สร้ างความภาคภูมิใจ และความพร้ อมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี เป็ น
การอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีของชุมชนบนพื ้นที่สงู ซึง่ เป็ นทุนทางสังคมที่สาคัญทังด้
้ านวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ วัฒนธรรมชนเผ่า ตลอดจนการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมโดยการรักษาสืบทอด
วัฒนธรรมและประเพณีให้ คงอยู่อย่างมัน่ คง สร้ างความตระหนักความภาคภูมิใจ จิตสานึกไทยและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และส่งเสริ มการใช้ วฒ
ั นธรรม ประเพณี การดารงชีวิต เพื่อปลูกฝั งค่านิยมการบริ โภค
อย่างพอเพียง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
4) เสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ งและภูมิ ค้ ุ ม กั นในระดั บชุ มชนเกี่ ยวกั บ ปั ญหายาเสพติด
รวมทัง้ ความมั่นคงตามแนวชายแดน เป็ นการเสริ มสร้ างศักยภาพการป้องกันและป้องปรามการปลูก
พืชเสพติด ด้ วยกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์ส่วนท้ องถิ่นและกลุ่มทางสังคมในชุมชน โดยการจัดทา
ระบบการรณรงค์ ป้ องปรามและป้ องกัน การระบาดของยาเสพติด และพัฒ นาระบบการเฝ้ าระวัง
การระบาดของยาเสพติดโดยกระบวนการมี ส่วนร่ วมของชุม ชน รวมทัง้ เสริ ม สร้ างความมั่น คงตาม
แนวชายแดน และความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้ าน
1.3 หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
แนวทาง/แผนงานหลัก

หน่ วยงาน/ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง

1. พัฒนาคุณภาพคนและสังคมให้ พ่ งึ พาตนเองได้ และมีภูมิค้ ุมกัน
1.1 พั ฒ นาคน และชุ ม ชนพอเพี ย งและชุ ม ชน ระดับส่ วนกลาง
พึง่ ตนเอง
กรมการพัฒ นาชุม ชน กรมการปกครอง กรมส่ง เสริ ม
1.2 เสริ ม สร้ างศัก ยภาพของผู้น าชุม ชนและพัฒ นา การปกครองท้ องถิ่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริ ม
บุคลากร ให้ มีภมู ิค้ มุ กันภายใต้ บริ บทการเปลีย่ นแปลง สหกรณ์ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน.) กรมอนามัย กรมพัฒนา
1.3 พัฒนาระบบสวัสดิการและสังคม และความเสมอภาค
สังคมและสวัสดิการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ าง
ในการเข้ าถึงบริ การภาครัฐ
เสริ มสุ ข ภาพ(สสส.) สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
1.4 ส่งเสริ มการดูแลด้ านสุขอนามัยแบบองค์รวม
( องค์ ก ารมหาชน) สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื น้ ที่ สู ง
1.5 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีเครื อข่ ายชุมชน และมี (องค์การมหาชน) (สวพส.) และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนร่วมในการบริ หารจัดการสังคมและชุมชน
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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แนวทาง/แผนงานหลัก

หน่ วยงาน/ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง
ระดับจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศูนย์พฒ
ั นาอนามัยพื ้นที่สงู เครือข่ายชุมชนต่างๆ

2. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ และเครื อข่ ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมฐานความรู้
2.1 ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต และการอ่านออก ระดับส่ วนกลาง
เขียนได้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพทัง้ มูลนิธิโครงการหลวง กศน. สถาบันการศึกษา สวพส. และ
การผลิตและการเสริ มสร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็ง
และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้ อง
2.2 พัฒ นาศัก ยภาพศู น ย์ พัฒ นาโครงการหลวง / ระดับจังหวัด
โครงการพระราชดาริ ตา่ งๆ เพื่อเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ของการ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เครือข่ายชุมชนต่างๆ
พัฒนาพื ้นที่สงู
2.3 พัฒ นาเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ และเสริ ม สร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู้ ของชุมชนทังแบบเป็
้
นทางการและ
ไม่เป็ นทางการ

3. สร้ างความภาคภูมิใจ และความพร้ อมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 ส่งเสริ มกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี ระดับส่ วนกลาง
ให้ คงอยูอ่ ย่างมัน่ คง
กระทรวงวัฒนธรรม กศน. และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้ อง
3.2 สร้ างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณี และ ระดับจังหวัด
จิตสานึกความเป็ นไทย
วัฒนธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
3.3 ปลู ก ฝั งค่ า นิ ย มการด ารงชี วิ ต แบบพอเพี ย ง
เครื อข่ายชุมชนต่างๆ
การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้ องถิ่น และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม และสมุนไพร

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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แนวทาง/แผนงานหลัก

หน่ วยงาน/ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง

4. เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง และภูมิค้ ุมกันในระดับชุมชนเกี่ยวกับปั ญหายาเสพติด รวมทัง้
ความมั่นคงตามแนวชายแดน
4.1 การป้องกันและป้องปรามการปลูกพืชเสพติด

ระดับส่ วนกลาง

4.2 การพัฒนาระบบเฝ้ าระวัง และการจัด การแก้ ไข สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ปปส.) สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมการปกครอง
ปั ญหายาเสพติดโดยชุมชน
มูลนิธิภมู ิพลังชุมชนไทย กองทัพบก (กองทัพภาค) และ
4.3 เสริ มสร้ างความมั่นคงตามแนวชายแดน และ
หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้ อง
ความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้ าน
ระดับจังหวัด
จังหวัด อาเภอ อบต. เครื อข่ายชุมชนต่างๆ ฯลฯ

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2
เสริมสร้ างความมั่นคงด้ านเศรษฐกิจบนฐานความรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยเน้ นความคุ้มค่ า
และความยั่งยืนของการใช้ ประโยชน์ และการอนุรักษ์ ของทรัพยากรบนพืน้ ที่สูง
เป็ นยุทธศาสตร์ ที่เน้ นการสร้ างความมัน่ คงด้ านอาหารในระดับครัวเรื อนและระดับชุมชน เป็ น
อันดับแรก โดยการใช้ ประโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ที่เหมาะสมด้ านความหลากหลายทางชี วภาพและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น การสร้ างรายได้ บนฐานความรู้โดยใช้ ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
บนฐานการบริ หารจัดการที่ดี และไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และวัฒนธรรมของชุมชน การสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนตลอดทังห่
้ วงโซ่มลู ค่า รวมทังการบู
้
รณาการของรัฐเพื่อสนับสนุนโครงสร้ าง
พื ้นฐานตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมทา และ
ร่วมบารุงรักษา
2.1 เป้าประสงค์ ชุมชนบนพื ้นที่สงู มีความมัน่ คงด้ านอาหาร มีรายได้ ที่เพียงพอและเท่าเทียมกัน
บนฐานความรู้ที่เหมาะสม และสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยการปรับใช้ องค์ความรู้
จากผลงานวิจยั และการพัฒนาให้ เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คมอย่างต่อเนื่อง
2.2 ตัวชีว้ ัด ได้ แก่ จานวนชุมชนที่มีข้าวบริ โภคเพียงพอ จานวนชุมชนมีแหล่งอาหารในชุมชน
และธรรมชาติ เ พิ่ ม ขึน้ รายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ ครั ว เรื อ นต่อ ปี สัด ส่ว นคนยากจนลดลง มี ก ารรวมกลุ่ม และ
กระบวนการจัดการของผู้ผลิตและเครื อข่ายด้ านการตลาด
2.3 แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ
1) เสริ ม สร้ างความมั่ นคงด้ า นอาหาร โดยพั ฒ นาต่ อ ยอดภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็ นการสร้ างขีดความสามารถและศักยภาพให้ กบั ชุมชน มีความมัน่ คง
ทังด้
้ านอาหาร มีการพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาท้ องถิ่นและจุดแข็งด้ านความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยการปรับใช้ องค์ความรู้ตามสภาพภูมิสงั คมด้ วยการวิจยั และจัดทาแปลงทดสอบสาธิต ส่งเสริ มการ
ฟื น้ ฟูแหล่งอาหารชุมชนตามแนวพระราชดาริ และพัฒนาและถ่ายทอดเพื่อเพิ่มผลผลิตข้ าว และพืช
อาหารชนิดต่างๆ
2) เสริ ม สร้ างอาชี พ และรายได้ บ นฐานความรู้ และฐานทรั พ ยากรผสมผสานกั บ
นวัตกรรมที่เหมาะสมทัง้ ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร เป็ นการเสริมสร้ างศักยภาพให้ กบั
ชุมชน มีความมัน่ คงทังจากรายได้
้
จากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ซึ่งในระยะยาวจะช่วยให้
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ชุมชนเกิดความเข้ มแข็ง สามารถพึง่ พาตนเองได้ โดยส่งเสริ มและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสม อย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยเน้ นส่งเสริ มระบบนิเวศน์เกษตร พัฒนาศักยภาพการผลิตและใช้ ประโยชน์จาก
ทรัพยากร Non-timber forest products (NTFP) กระบวนการเพิ่มผลผลิตของพืชอาหาร ยาสมุนไพร
ป่ าไม้ และพืชพลังงาน รวมทังการผลิ
้
ตสัตว์จากการเรี ยนรู้ และปรับใช้ เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมชาวเขาและภูมิอากาศของพื ้นที่สามารถเพิ่มผลผลิต ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมไป
พร้ อมๆกัน นอกจากนีพ้ ัฒนาฝี มือแรงงานเป็ นอาชีพหลักควบคู่กับการสร้ างนิเวศน์เกษตร โดยสร้ าง
ความเชื่อมโยงภาคการผลิต การตลาด ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องในประเทศให้ เกิดการจ้ างงานในพื ้นที่ และ
บริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เสริ มสร้ างการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้ าเกษตร โดย
การพัฒนาประสิทธิภาพและกระบวนการผลิตสินค้ าเกษตรปลอดภัยสู่การรับรองมาตรฐาน รณรงค์การ
ลดการใช้ สารเคมีเพื่อการเกษตร การสร้ างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญา ลิขสิทธิ์ และสิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์
รวมทัง้ นวัตกรรมใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ ชุม ชน ตลอดจนเสริ มสร้ างความตระหนักถึงต้ นทุนทางสัง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของพื ้นที่ เพื่อพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว บนฐานความยัง่ ยืนของทุน
และทรัพยากรโดยใช้ ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
3) เสริ ม สร้ างศั ก ยภาพการตลาดด้ ว ยการรวมกลุ่ ม และพั ฒนาระบบตลาดชุ ม ชน
เป็ นการส่งเสริ มความเข้ มแข็งตลอดห่วงโซ่การผลิตและการตลาด โดยสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มอาชีพในพื ้นที่ เพื่อให้ เกิดเครื อข่ายผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้ มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเอง กระบวนการพัฒนาควรเป็ นขันเป็
้ นตอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ผลิตพอกินพอใช้
เหลือจึงจาหน่าย ระบบตลาดควรเริ่มเน้ นที่ตลาดชุมชนเพื่อลดปั ญหาจากต้ นทุนการขนส่ง เมื่อผลผลิตมี
คุณภาพดีและสม่าเสมอจึงเน้ นการผลิตสูต่ ลาดภายนอกชุมชน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริ มการสร้ าง
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ร่ วมกับชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาระบบตลาดสู่ชุมชนอื่นๆ รวมทัง้
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้ านการตลาด
4) การพั ฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐานตามความจ าเป็ นและเหมาะสม เป็ นการพัฒ นา
ปั จจัยพื ้นฐานที่จาเป็ นต่อคมนาคมขนส่งและเส้ นทางลาเลียงผลลิตตามความเหมาะสมกับสภาพพื ้นที่
และปั จจัยพื ้นฐานด้ านการเกษตร พัฒนาการบริ หารจัดการน ้าอย่างเป็ นระบบ การพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตรและแหล่ ง น า้ สะอาดเพื่ อ อุป โภคบริ โ ภค พัฒ นาเป็ นแหล่ ง พลัง ไฟฟ้ าขนาดเล็ ก โดย
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบารุงรักษา รวมทังชุ
้ มชนได้ รับการสนับสนุนการผลิตพลังงาน
ทดแทนและพลังงานชีวมวล เช่น ผลิตก๊ าซชีวภาพสาหรับใช้ หุงต้ มในครัวเรื อน ลดการใช้ ฟืน ไว้ ใช้ งาน
ภายในชุมชนได้ อย่างต่อเนื่อง
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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5) วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้ างศักยภาพการพัฒนาภายใต้ เปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
เพื่อวิจัยและพัฒนา โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน และร่ วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง โดย
สนับสนุนการทาวิจยั ที่พฒ
ั นานวัตกรรม และต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ ประโยชน์จากพืชท้ องถิ่นทังในด้
้ าน
อาหาร สมุนไพร พลัง งาน และศึกษาเพื่ อสร้ างมูลค่าเพิ่มด้ านภูมิ ปัญญาและความหลากหลายทาง
ชี วภาพ การวิจัยเทคโนโลยี ชี วภาพ พัฒ นาพันธุ์ พื ช /สัตว์ ให้ หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการวิจยั พัฒนา และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสะอาด เพื่อให้ เกิด
การประหยัดทรัพยากร รวมทังการผลิ
้
ตพลังงานทดแทนจากพืชและชีวมวล เพื่อผลักดันไปสู่การใช้
ประโยชน์และสร้ างคุณค่าทางเศรษฐกิจตลอดจนมีการบริ หารจัดการด้ านทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3 หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
แนวทาง/แผนงานหลัก

หน่ วยงาน/ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง

1. เสริ มสร้ า งคว า มมั่ นคงด้ านอาหา ร โดยพั ฒ นา ต่ อยอดภู มิ ปั ญญา ท้ องถิ่ นและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.1 ส่งเสริ มการฟื น้ ฟูแหล่งอาหารชุมชน (Food bank) ตามแนว ระดับส่ วนกลาง
พระราชดาริ และขยายเครื อข่าย Food bank ระหว่างชุมชน
กรมส่ง เสริ ม การเกษตร
กรมวิช าการเกษตร
1.2 เพิ่ ม ผลผลิ ต ข้ าว และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ กรมการพัฒนาชุมชน สวพส. โครงการพระราชดาริ
กรมการข้ าว อปท. และหน่ ว ยงาน/องค์ ก รที่
ธนาคารข้ าวชุมชน
เกี่ยวข้ อง
1.3 ส่งเสริ มการปลูกพืชอาหาร
ระดับจังหวัด
จังหวัด อาเภอ อบต. เครื อข่ายชุมชนต่างๆ ฯลฯ
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แนวทาง/แผนงานหลัก

หน่ วยงาน/ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง

2. เสริ ม สร้ างอาชี พ และรายได้ บ นฐานความรู้ และฐานทรั พ ยากรโดยเน้ นความคุ้ ม ค่ า ของ
ทรัพยากร ผสมผสานกับนวัตกรรมที่เหมาะสมทัง้ ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
2.1 ส่งเสริ มอาชีพและสร้ างรายได้ ตามแนวทางโครงการหลวง/ ระดับส่ วนกลาง
โครงการพระราชดาริ
มูลนิธิโครงการหลวง โครงการพระราชดาริ กรม
2.2 จัดทาแปลงทดสอบสาธิ ตเพื่อปรับใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่ ส่งเสริ มการเกษตร กรมปศุสตั ว์ กรมประมง กรม
วิชาการเกษตร สวพส. สานักงานมาตรฐานสินค้ า
ส่งเสริ มระบบนิเวศน์เกษตร
เ ก ษ ต ร แ ล ะ อ า ห า ร แ ห่ ง ช า ติ ( ม ก อ ช . )
2.3 เสริ มสร้ างระบบคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน ตลอดจน
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและ
การแปรรู ปเพื่อสร้ างมูลค่า เพิ่มให้ ผลิตผลทางการเกษตร และ
กีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน/
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
2.4 สร้ างการท่องเที่ยวชุมชน บนฐานความยั่งยืนของทุนและ
ระดับจังหวัด
ทรัพยากรโดยใช้ ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมบนฐานการ
อบต. เครื อข่ายท่องเที่ยวท้ องถิ่น
บริ หารจัดการที่ดี
2.5 พัฒนาฝี มื อแรงงานนอกภาคเกษตรควบคู่กับการสร้ าง
นิเวศน์เกษตร

3. เสริมสร้ างศักยภาพการตลาดด้ วยการรวมกลุ่มและพัฒนาระบบตลาดชุมชน
3.1 ส่งเสริ มความเข้ มแข็งตลอดห่วงโซ่การผลิต และการตลาด ระดับส่ วนกลาง
ของวิสาหกิจชุมชน และกลุม่ อาชีพในพื ้นที่
กรมส่ ง เสริ มสหกรณ์ กรมส่ ง เสริ มการเกษตร
3.2 พัฒนาเครื อข่ายผู้ผลิตและเครื อข่ายการตลาดสินค้ าเกษตร กรมส่ง เสริ ม อุต สาหกรรม กรมการพัฒ นาชุ ม ขน
สวพส. อปท. และหน่วยงาน/องค์ กรภาคเอกชนที่
และผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
เกี่ยวข้ อง
3.3 พัฒ นาระบบตลาดของชุ ม ชนเพื่ อ ส่ง เสริ ม การผลิ ต และ
การค้ าภายในพื น้ ที่ รวมทั ง้ พั ฒ นาระบบสารสนเทศด้ าน ระดับจังหวัด
การตลาด
อบต.
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แนวทาง/แผนงานหลัก

หน่ วยงาน/ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง

4. การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานตามความจาเป็ นและเหมาะสม
4.1 การพัฒ นาแหล่ง นา้ ตามความเหมาะสม และระบบการ ระดับส่ วนกลาง
จัด การเพื่ อ การกระจายโอกาสการใช้ น า้ เพื่ อ การเกษตรและ ก รม ช ลปร ะ ทา น ก รม ทรั พย า ก รน า้ บา ด า ล
อุปโภคบริ โภค
ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น ้า ก ร ม ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท
4.2 การปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางล าเลี ย งผลผลิ ต ระบบไฟฟ้ า และ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน อปท.
กรมพัฒ นาที่ ดิ น กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ว น
ระบบสือ่ สาร
ท้ องถิ่ น และหน่ ว ยงาน/องค์ ก รภาคเอกชนที่
4.3 เสริ มสร้ างขีดความสามารถในการจัดการพลังงานทดแทน
เกี่ยวข้ อง
และพลังงานชีวมวล
ระดับจังหวัด
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค อบต.

5. วิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับตัวภายใต้ ภาวะโลกร้ อนและการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
5.1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้ างความมั่น คงด้ า นอาหาร ยา ระดับส่ วนกลาง
และพลังงานทดแทน พลังงานชีวมวล
สานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) สกว. สถาบันวิจัย
5.2 การวิ จัย และพัฒ นาระบบการอนุรั ก ษ์ แ ละฟื ้น ฟู และใช้ วิทยาศาสตร์ ฯ กรมวิชาการเกษตร สวพส.
กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ กรมป่ าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรดิน น ้า และป่ าไม้
ก ร ม พ ลั ง ง า นท ด แ ท นแ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น
5.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้ องถิ่น และ
ส านั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จจากฐานชี ว ภาพ
การเพิ่มพูนศักยภาพการตลาด
(องค์การมหาชน) สานักงานพัฒนาวิจยั การเกษตร
5.4 การวิ จัย และพัฒ นาศัก ยภาพการผลิ ต การตลาด และ (องค์การมหาชน) สถาบันการศึกษา สานักงาน
ความสามารถในการแข่งขันภายใต้ เงื่อนไขภาวะโลกร้ อน และ เศรษฐกิ จ การเกษตร และหน่ ว ยงาน/องค์ ก ร
การเปลีย่ นแปลงของบริ บทโลก
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3
สร้ างความสมดุลของการใช้ ประโยชน์ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เพื่อสามารถเอือ้ อานวยให้ คนอยู่อาศัยร่ วมกับป่ าได้ อย่ างยั่งยืน
เป็ นยุทธศาสตร์ ที่เน้ นการสร้ างความความสมดุล ให้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยการ
อนุรักษ์ ฟื น้ ฟูและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน บนฐาน
การใช้ ประโยชน์และฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมตามศักยภาพและขีดความสามารถใน
การรองรับของระบบนิเวศลุ่มนา้ สร้ างความตระหนักและปลุกจิตสานึกการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม รวมทังส่
้ วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมบนพื ้นที่สงู โดยกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของชุมชน
3.1 เป้าประสงค์ ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น ้า และป่ าไม้ บนพื ้นที่สงู ได้ รับการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และใช้
ประโยชน์อย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
3.2 ตัวชีว้ ัด ได้ แก่ จานวนพื ้นที่ป่าเพิ่มขึ ้น ขอบเขตของพื ้นที่ป่าและพื ้นที่เกษตรถูกกาหนดอย่าง
ชัดเจน ปริ มาณน ้าเพียงพอและมีคณ
ุ ภาพที่ดีตามมาตรฐาน ดัชนีการชะล้ างพังทลายของดิน จานวน
ชุมชนและเครื อข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรฯร่วมกัน รายได้ จากดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
3.3 แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ
1) กาหนดเขตการใช้ ประโยชน์ ท่ ีดินให้ ชัดเจนและมีระบบการควบคุมที่สอดคล้ องกับ
บริบทพืน้ ที่ โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน เพื่อให้ ชมุ ชนสามารถใช้ ประโยชน์ที่ดินอย่าง
เหมาะสมและยัง่ ยืน รวมทังมี
้ แนวทางที่ชดั เจนในการนาไปปฏิบตั ิเพื่อการฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2) มีการอนุรักษ์ ฟื ้ นฟูและใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่ าง
ยั่งยืน เป็ นการเสริ มสร้ างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
จัดทาระบบอนุรักษ์ ดินและน ้าในพื ้นที่ลาดชันรวมทังการปลู
้
กหญ้ าแฝก ลดการใช้ สารเคมีการเกษตร ซึ่ง
ส่ ง ผล ต่ อ ชุ ม ชนต้ นน า้ และปลายน า้ โดยส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการจัด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในพื น้ ที่ ลุ่ม น า้ โดยมี ก ารกระจายอานาจการบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและชุมชน
3) ส่ งเสริ มการปลูกป่ า เพื่อเพิ่มพืน้ ที่สีเขียว และสร้ างรายได้ ของครั วเรื อน และการ
ปลู ก ป่ าชุ มชนในบริ เวณแนวกั นชน เพื่อให้ เกิดการสร้ างรายได้ ควบคู่ไ ปกับการอนุรักษ์ และฟื ้นฟู
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เป็ นการเสริ มสร้ างการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน โดยมี ภาคีเครื อข่ายในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ภายใต้ ข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
4) สร้ างระบบจูงใจในการรั กษาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของชุมชน เพื่อพัฒนากลไกเกี่ ยวกับระบบการร่ วมจัดการและดูแลเพื่ออนุรักษ์ และฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการฟื น้ ฟูสภาพป่ าให้ เกิดความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมทัง้ เสริ ม สร้ างการใช้ ประโยชน์จ ากทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อมอย่างยั่ง ยื น โดยปรับปรุ ง
กฎระเบียบและกาหนดนโยบายเกี่ยวกับผลตอบแทนจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การปลูกป่ า
ผลผลิตจากป่ า หรื อค่าตอบแทนในลักษณะ (Payment for Environmental Services : PES ) ตลอดจน
การสร้ างจิตสานึก และกระจายอานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น และชุมชน ในการร่วมติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง กาหนดเงื่อนไขด้ าน
งบประมาณเพื่อจูงใจให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรับผิดชอบในการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อม รณรงค์ให้
ภาคเอกชนและผู้บริ โภค มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมบนพื ้นที่สงู เป็ นการสร้ าง
จิตสานึกให้ กบั ภาคส่วนทังเครื
้ อข่ายการผลิต และผู้การบริ โภค ได้ ช่วยกันแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมร่ วมกัน
เพื่อลดผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม สร้ างความตระหนักเกี่ยวกับการผลิต และ
การบริ โภคเพื่อลดผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนเสริ มสร้ างระบบ
การชดเชยที่เหมาะสมและเป็ นธรรมให้ แก่ชุมชน โดยสร้ างกลไกระบบความรับผิดชอบของภาคเอกชน
และชุมชนพื ้นราบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เช่น ภาคเอกชนจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะ
Carbon offsetting เป็ นต้ น
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3.3 หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
แนวทาง/แผนงานหลัก

หน่ วยงาน/ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง

1. กาหนดเขตการใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ ให้ ชัดเจนและมีระบบการควบคุมที่สอดคล้ องกับบริ บทพืน้ ที่ โดย
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ก าหนดเขตการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น บนพื น้ ที่ สู ง โดย ระดับส่ วนกลาง
กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่ าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ
กระบวนการมีสว่ นร่ วมของชุมชนและรัฐ
ส านัก งานปฏิ รู ป ที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรม สวพส.
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และหน่วยงานองค์กร
ที่เกี่ยวข้ อง

ระดับจังหวัด
เครื อข่ายชุมชน อบต.
2. การอนุรักษ์ ฟื ้ นฟูและใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน
2.1 การอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู ดิน น ้า ป่ าไม้ และระบบนิเวศน์ลุ่มน ้า ระดับส่ วนกลาง
รวมทัง้ การป้องกันไฟป่ า โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของ กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่ าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ
กรมทรั พยากรนา้ สวพส. องค์กรปกครองส่วน
ชุมชน
ท้ องถิ่น กรมควบคุมมลพิ ษ องค์การบริ หารก๊ าช
2.2 จัดทาระบบอนุรักษ์ ดินและน ้า
2.3 รณรงค์ควบคุมมลพิษจากขยะ นา้ เสีย และหมอกควัน เรื อนกระจก สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อมไทย และ
หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้ อง
โดยกระบวนการมีสว่ นร่ วมของชุมชน
ระดับจังหวัด
เครื อข่ายชุมชน อบต.
3. ส่ งเสริมการปลูกป่ า เพื่อเพิ่มพืน้ ที่สีเขียว และสร้ างรายได้ ของครั วเรื อน และการปลูกป่ าชุมชนใน
บริเวณแนวกันชน
3.1 พัฒนากฎระเบียบชุมชนเพื่อการปลูกป่ าชุมชน และใช้ ระดับส่ วนกลาง
กรมป่ าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ ธนาคาร
ประโยชน์โดยชุมชน
3.2 ส่งเสริ มการปลูกป่ าเศรษฐกิ จในพืน้ ที่ ที่ได้ รับสิทธิ ตาม เ พื่ อ ก า ร เ ก ษต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ก าร เ ก ษ ต ร
กฎหมาย/พื ้นที่ที่มีการส่งเสริ ม เพื่อสร้ างรายได้ จากไม้ และ กรมส่ง เสริ มสหกรณ์ และหน่ วยงาน/องค์ ก รที่
เกี่ยวข้ อง
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ การสนับสนุนของรัฐ
3.3 ปรับปรุ งระเบียบเพื่อส่งเสริ มชุมชนด้ านการปลูกป่ าใน ระดับจังหวัด
เครื อข่ายชุมชน อบต.
พื ้นที่เสื่อมโทรม
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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แนวทาง/แผนงานหลัก

หน่ วยงาน/ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง

4.สร้ างระบบจูงใจในการรั กษาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน
4.1 รณรงค์ ก ระบวนการมี ส่ว นร่ วมของภาคเอกชน และ อปท. และหน่วยงาน/องค์กร ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ บริ โ ภค ในการส่ ง เสริ ม กระบวนการผลิ ต และบริ โ ภค
เชิงอนุรักษ์ บนพื ้นที่สงู
4.2 สร้ างระบบจูงใจในการรั กษาทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม ด้ วยผลตอบแทนในลักษณะ Payment for

Environmental Services : PES
4.3 สร้ างกลไกระบบความรั บผิดชอบของภาคเอกชนและ
ชุมชนพื ้นราบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
4.4 กาหนดเงื่อนไขด้ านงบประมาณเพื่ อจูงใจให้ องค์ กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น สร้ างจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละ
รับผิดชอบในการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อม

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4
เสริมสร้ างระบบการบริ หารจัดการที่ดี และบูรณาการร่ วมกันบนพืน้ ฐานกระบวนการมีส่วนร่ วม
เป็ นยุทธศาสตร์ ที่ เ น้ น บริ ห ารจัดการอย่างเป็ นระบบ เพื่ อเชื่ อ มโยงกลไกที่ ส าคัญและผลักดัน
ยุท ธศาสตร์ ไ ปสู่ก ารพัฒ นาพื น้ ที่ สูง ที่ มี เ อกภาพ มี ทิศ ทางการการพัฒ นาและการปฏิ บัติอ ย่า งเป็ น
รูปธรรม สอดคล้ องกับภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
4.1 เป้าประสงค์ การบริ หารจัดการบนพื ้นที่สงู มีการบูรณาการทุกภาคส่วน และมีการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการกากับดูแลตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.2 ตัวชีว้ ัด ได้ แก่ แผนบูรณาการการพัฒนาในพื ้นที่ล่มุ น ้า การมีส่วนร่วมของชุมชน ระบบของ
ฐานข้ อมูล พื น้ ที่ สูง ความต่อเนื่ อ งของการบูรณาการแผนระหว่า งแผนชุม ชน และแผนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
4.2 แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ
1) เสริ ม สร้ างประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ดการที่ ดี มี ค วามโปร่ งใส เป็ นธรรมและ
มีความเท่ าเทียมกัน เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั ชุมชนได้ มีโอกาสเข้ าถึงการบริ การจากภาครัฐ
และแหล่งทุนอย่างทัว่ ถึง ผ่านการบูรณาการของภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น พัฒนาผู้นา
ชุมชน และผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนเพื่อให้ ชมุ ชนมี
ส่วนร่วมกาหนดแนวทางการพัฒนาด้ านต่าง ๆ
2) กาหนดแผนพัฒนาพืน้ ที่สูงในลักษณะพืน้ ที่ล่ ุมนา้ เป็ นการพัฒนาที่เน้ นความสมดุลใน
มิตทิ งทางด้
ั้
านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งประกอบด้ วย การสร้ างความ
เข้ มแข็งและกระบวนการของชุมชน การพัฒนาและฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม ดิน นา้ และ
ป่ าไม้ การพัฒ นาและบริ หารจัดการนา้ ในลุ่ม นา้ การพัฒ นาอาชี พ โดยกระบวนการมี ส่วนร่ วมและ
เชื่ อ มโยงกับ ทุก ภาคส่ว น การวางแผนพัฒ นาพื น้ ที่ ใ นเชิ ง ลุ่ม น า้ ต้ อ งมี การวางแผนอย่า งเป็ นระบบ
มุ่งสร้ างสมดุลระหว่างดิน น ้า ป่ าไม้ และคน บนฐานข้ อมูลการตัดสินใจ ที่สอดคล้ องกับบริ บทของชุมชน
และขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศน์ลมุ่ น ้า
3) ปรับปรุ งนโยบายและข้ อกาหนด รวมทัง้ มาตรการของภาครั ฐที่เหมาะสมกับบริบท
พืน้ ที่สูง เป็ นการสร้ างกลไกและระบบการป้องกันการบุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
โดยพัฒนานโยบายของภาครัฐที่เหมาะสม เช่น การกาหนดมาตรการเกี่ยวกับมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ประโยชน์ของที่ดินที่ไม่เหมาะสม การจัดทามาตรการฟื น้ ฟูพื ้นที่ที่บุ กรุกบริ เวณที่มีความลาดชันสูง และ
มาตรการหยุดยังการบุ
้
กรุกทาลายป่ าเพิ่มเติมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงมาตรการด้ านกฎหมาย
การอพยพตามแนวชายแดน และการขยายพื ้นที่ของคนพื ้นราบบนพื ้นที่สงู
4) การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลของพืน้ ที่สูง และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ ความรู้ ของ
พืน้ ที่สูงอย่ างกว้ างขวาง เป็ นการสนับสนุนระบบฐานข้ อมูลบนพื ้นที่สงู ให้ ได้ รับการพัฒนาและเชื่อมโยง
ให้ มีการใช้ ประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนและกาหนดนโยบายพื ้นที่สงู โดยสนับสนุน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้ อมูลบนพื ้นที่สงู เสริ มสร้ างเครื อข่ายเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ของพื ้นที่สงู ตลอดจนเสริมสร้ างความร่วมมือด้ านวิชาการในการพัฒนาพื ้นที่สงู
5) กาหนดวิธีก ารขั บเคลื่ อนการพัฒนาเชิงบู รณาการอย่ างต่ อเนื่ อ ง เพื่อสร้ างกลไกการ
บริ หารจัดการและกากับดูแลแผนยุทธศาสตร์ ให้ เกิดการขับเคลื่อนเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน มีความเป็ น
เอกภาพและทิศทางการดาเนินงานที่ชดั เจน ตลอดจนมีการอานวยการและประสานงาน เชื่อมโยงใน
ระดับ ส่ว นกลางถึ ง ระดับ ชุม ชน โดยพัฒ นากระบวนการมี ส่ว นร่ วมของชุม ชนและองค์ก รในชุม ชน
เพื่ อสร้ างความเข้ ม แข็ง ของชุม ชนในการด าเนิน งานอย่างต่อเนื่ อง รวมทั ง้ พัฒ นาระบบติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องทังใน
้ ระยะครึ่งแผนและระยะสิ ้นสุดแผน
4.3 หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
แนวทาง/แผนงานหลัก

หน่ วยงาน/ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง

1.เสริมสร้ างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่ งใส เป็ นธรรมและมีความเท่ าเทียมกัน
1.1 พัฒนาผู้นาชุมชน และผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
1.2 สนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนอย่างบูรณาการ
1.3 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการบริ หารจัดการ
ภายในชุมชน

ระดับส่ วนกลาง
กรมพัฒนาชุมชน อปท. และหน่วยงาน/องค์กร ที่
เกี่ยวข้ อง
ระดับจังหวัด
อบต. ปราชญ์ชาวบ้ าน และเครื อข่ายชุมชน

2. กาหนดแผนพัฒนาพืน้ ที่สูงในลักษณะพืน้ ที่ล่ ุมนา้
2.1 สารวจและสร้ างฐานข้ อมูลของทรัพยากรลุม่ น ้า
2.2 จัดทาแผนปฏิบัติการเชิ งบูรณาการ เพื่อพัฒนาชุมชน และ
ทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ มลุ่มนา้ ตามศักยภาพระบบ
นิเวศน์
2.3 การนาแผนปฏิบตั ิการไปใช้ ในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบตั ิ

สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)

ระดับส่ วนกลาง
กรมทรั พ ยากรน า้ ส านัก นโยบายและวางแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม ) อปท. และหน่วยงาน/องค์กร
ที่เกี่ยวข้ อง
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แนวทาง/แผนงานหลัก

หน่ วยงาน/ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง

3.ปรับปรุงและพัฒนานโยบายและข้ อกาหนด รวมทัง้ มาตรการของภาครัฐให้ เหมาะสมกับบริบท
พืน้ ที่สูง
3.1 ปรับปรุงและพัฒนาข้ อกาหนดและมาตรการที่สนับสนุนให้ คน กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม
อยูก่ บั ป่ าได้ อย่างยัง่ ยืน
กระทรวงมหาดไทย
3.2 ปรับปรุ งและพัฒนาข้ อกาหนดและมาตรการในการส่งเสริ ม
การปลูกป่ าในเชิงเศรษฐกิจ
3.3 ปรับปรุ งและพัฒนานโยบายการกระจายอานาจการบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อมไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น

4. พัฒนาระบบฐานข้ อมูลของพืน้ ที่สูง และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ ความรู้ ของพืน้ ที่สูงอย่ าง
กว้ างขวาง
4.1 สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยง มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง โครงการพระราชด าริ
ระบบฐานข้ อมูลบนพื ้นที่สงู
สถาบันการศึกษา ปปส. สวพส. และหน่วยงาน/
4.2 เสริ มสร้ างเครื อข่ายเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของพื ้นที่สงู
องค์กร ที่เกี่ยวข้ อง
4.3 เสริ มสร้ างความร่ วมมื อด้ านวิชาการในการพัฒ นาพื น้ ที่สูง
ทังในและต่
้
างประเทศ

5. กาหนดวิธีการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่ างต่ อเนื่อง
5.1 สร้ างกลไกในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบตั ิ และ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
ขับ เคลื่ อ นแผนปฏิ บัติ ก ารพัฒ นาเชิ ง ลุ่ม น า้ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดย สังคมแห่งชาติและภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
แบ่งเป็ น 2 ระยะ
1) ระยะนาร่อง ช่วงปี ที่ 1-5
2) ระยะขยายผล ช่วงปี ที่ 6 – 10
5.2 สร้ างระบบอ านวยการและประสานงานเพื่ อ ขับ เคลื่ อ น
การพัฒนาเชิ ง บูร ณาการในระหว่างหน่วยงาน และเชื่ อมโยงสู่
องค์กรส่วนท้ องถิ่น และชุมชน
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7.3 ข้ อเสนอมาตรการเร่ งด่ วนในการดาเนินงานตามแนวทางการพัฒนาและแผนงานหลัก
การกาหนดมาตรการเร่ งด่วนได้ พิจารณาถึง ความจาเป็ นเร่ งด่วนเกี่ ยวกับการดารงชีพของ
ประชากรบนพื ้นที่สูงทังด้
้ านความมัน่ คงด้ านอาหาร ความมัน่ คงด้ านอาชีพ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรื อนและชุมชน บนฐานความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม จากผลกระทบการ
พัฒนาที่ผ่านมาทาให้ มี การใช้ ประโยชน์และการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ บนพื น้ ที่สูง ในภาคเหนื อ
ค่อนข้ างวิกฤต และอาจขาดแคลนได้ ในอนาคต เนื่องจากการบุกรุ กพืน้ ที่ป่าต้ นนา้ ล าธารเพื่อทา
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการประกอบอาชีพการเกษตรอยู่บนฐานของความไม่ยงั่ ยืนและ
เปราะบางของทรั พ ยากรธรรมชาติ การที่ จ ะให้ คนสามารถอยู่ร่วมกับป่ าได้ อย่างมี ความสุข ควรให้
ความสาคัญด้ านความมัน่ คงของอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พืชอาหาร และแหล่งอาหารชุมชนเพื่อให้
ชุม ชนสามารถพึ่ ง พาตนเองได้ ใ นระดับ หนึ่ ง จากนัน้ จึ ง ผสมผสานองค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ช าการและ
ประสบการณ์จากงานวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู ของโครงการต่างๆ เพื่อใช้ ฐานทรัพยากรบนพื ้นที่สงู ในการ
สร้ างรายได้ และมูลค่าเพิ่ม ให้ กับ ผลิตภัณฑ์ ชุม ชน ควบคู่กับการพัฒ นาคุณภาพชี วิต และการฟื ้นฟู
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม โดยมาตรการเร่ งด่วนจะสามารถดาเนินไปได้ ด้วยดี ต้องมี
การผลักดันให้ มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี และบูรณาการร่วมกันบนพื ้นฐานกระบวนการมีส่วนร่วม เป็ น
ลักษณะการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื ้นที่ ล่มุ น ้าเพื่อให้ การพัฒนาเกิดความสมดุล ดังนันจึ
้ งได้ มีข้อเสนอ
มาตรการเร่งด่วนในการดาเนินงานภายในแผนยุทธศาสตร์ ดงั นี ้
1) แนวทางที่ 1 ของยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 : เสริมสร้ างความมั่นคงด้ านอาหาร และพัฒนา
ต่ อยอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ เน้ นการเพิ่มผลผลิตข้ าวและพืชอาหาร
บนพืน้ ที่ สูง โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ เหมาะสม ทัง้ ข้ าวนาดาและข้ าวไร่ การคัดเลือกพันธุ์ ข้าวที่
เหมาะสมกับท้ องถิ่น การฟื น้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การกักเก็บน ้าเพื่อการปลูกข้ าว และการกาจัด
ศัตรู ข้าวที่เหมาะสม รวมทังการส่
้
งเสริ มการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเป็ นพืชอาหารและมีรายได้ และเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ตลอดจนการฟื ้นฟู พื ชอาหารท้ องถิ่นทัง้ ในครั วเรื อนเกษตรกร และในป่ า
ธรรมชาติรอบชุมชน เพื่อเป็ นแหล่งอาหาร (Food bank) สมุนไพร และสาหรับใช้ ประโยชน์ต่างๆใน
ครัวเรื อน เป็ นการย้ อมสีธรรมชาติและพลังงาน เป็ นต้ น
2) แนวทางที่ 2 ของยุทธศาสตร์ 2 : เสริ มสร้ างอาชีพและรายได้ บนฐานความรู้ และ
ฐานทรั พยากรโดยเน้ นความคุ้มค่ าของทรั พยากร ผสมผสานกับนวัตกรรมที่เหมาะสมทัง้ ภาค
การเกษตรและนอกภาคการเกษตร เน้ นการมีส่งเสริ มการปลูกพืชหรื อเลี ้ยงสัตว์ที่สร้ างรายได้ แก่
ครัวเรื อน ภายใต้ ระบบอนุรักษ์ ดินและน ้า เน้ นการจัดการศัตรู พืชแบบผสมผสานและมีความเหมาะสม
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ต่อระบบนิเวศน์ล่มุ น ้าตามความเหมาะสม โดยมีความเชื่อมโยงภาคการผลิตและการตลาด การตลาด
โดยเน้ นการตอบสนองต่อตลาดชุมชนก่อนแล้ วเชื่อมโยงต่อตลาดตลาดภายนอก
3) แนวทางที่ 5 ของยุทธศาสตร์ 2 : วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้ างศักยภาพการ
พัฒนาภายใต้ เปลี่ยนแปลงของบริบทโลก สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้ างความมัน่ คงด้ าน
อาหารและพืชสร้ างรายได้ ภายใต้ การปรับตัวของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการวิจยั และ
พัฒนาเพื่อใช้ ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ บนความสมดุลย์ของทรัพยากรดิน น ้า และป่ าไม้
เพื่อปรับกลยุทธ์การปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชไร่ ซึ่งมีผลผลิตต่าและใช้ พื ้นที่จานวนมากโดยเทคโนโลยี
การปลูกแบบไม่ไถพรวนและเหลื่อมพืชตระกูลถัว่ การพัฒนาการปลูก และแปรรู ปกาแฟอราบิก้า การเพิ่ม
มูลค่าของผลผลิต พื ้นบ้ าน เช่น พริ กกะเหรี่ ยง หรื อการวิจยั และพัฒนาเกี่ ยวกับสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับ
ผลิตภัณฑ์ ชุม ชน รวมถึง ผลิตผลทางการเกษตร ที่เกิดจากการใช้ ประโยชน์จากวนเกษตรหรื อนิเวศน์
เกษตร การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชน การฟื น้ ฟู และอนุรักษ์ หตั ถกรรมท้ องถิ่น และสร้ าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม จากภู มิ ปั ญญา ลิ ข สิ ท ธิ์ และสิ่ ง บ่ ง ชี ท้ างภู มิ ศ าสตร์ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน และ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
4) การดาเนินงานของยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 สร้ างความสมดุลให้ ทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อเอื ้ออานวยให้ คนอยูอ่ าศัยร่วมกับป่ าได้ อย่างยัง่ ยืน โดยการกาหนดเขตการใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ บนพื ้นที่สงู ให้ เกิดผลในทางปฏิบตั ิและมีระบบการควบคุมที่ดี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้มีส่วนได้ เสียจากทุกภาคส่วน การฟื น้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การรักษาคุณภาพน ้าเพื่อให้ อยู่ใน
ระดับมาตรฐาน รวมทังการรณรงค์
้
การร่ วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมของภาคประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
5) การดาเนินงานของ ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สร้ างระบบการบริ หารจัดการที่ดี และบูรณาการ
ร่ วมกันบนพืน้ ฐานกระบวนการมีส่วนร่ วม กาหนดให้ เป็ น “วาระแห่งชาติ” ของแผนพัฒนาพื ้นที่สงู ใน
ลักษณะการพัฒนาเชิงบูรณาการในพืน้ ที่ ลุ่มนา้ ตามศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศน์ล่มุ น ้าเพื่อให้ เกิดการพัฒนาเกิดความสมดุล การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลของพื ้นที่สูง และ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ องค์ความรู้ ของพื ้นที่สูงอย่างกว้ างขวาง และสร้ างกลไกการบริ หารจัดการและ
กากับดูแลแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนดหน่วยงานหลักในการเป็ นหน่วยงานบูรณาการ
แผนและงบประมาณ
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7.4 ข้ อเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เพื่อให้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เกิดความเชื่อมโยงจากระดับส่วนกลาง จนถึงระดับชุมชน
จาเป็ นต้ องมีข้อเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในการดาเนินงานที่สาคัญเพื่อให้ เกิดความชัดเจนและ
เป็ นรูปธรรม และมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
7.4.1 การดาเนินงานภายใต้ ยุทธศาสตร์ ระยะนาร่ อง
ช่วงปี ที่ 1-5 ปี ของยุทธศาสตร์ 10 ปี
1) จัดทาแผนพัฒนาพื ้นที่สูงในลักษณะแผนพัฒนาลุ่มน ้าเป็ นโครงการนาร่อง เช่น ลุ่ม
น า้ ปิ ง และลุ่ม น า้ น่ า น ที่ ป ระสบด้ า นชี วิ ต ความเป็ นอยู่ข องราษฎร และทรั พ ยากรธรรมชา ติ แ ละ
สิ่ง แวดล้ อมที่ กาลังประสบปั ญ หาจากผลการพัฒ นาที่ ผ่านมา โดยจัดแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ
กิจกรรมของหน่วยงานในพื ้นที่ล่มุ น ้า เพื่อพัฒนาเป็ นต้ นแบบในการเกื ้อกูลกันของทรัพยากรในลุ่มน ้า มี
การใช้ ประโยชน์และอนุรักษ์ร่วมกัน และขยายผลไปยังพื ้นที่อื่นๆ
2) การจัดลาดับความสาคัญของพื ้นที่ หรื อการแบ่งพืน้ ที่ระดับพัฒนา เพื่อเป็ นข้ อมูล
ประกอบการจัดทาแผนต่อไป
3) การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ส่กู ารปฏิบตั ิจริ งในพื ้นที่ เพื่อให้ กรอบการดาเนินงานของ
ยุทธศาสตร์ ถูกนาไปปฏิบตั โิ ดยการเชื่อมต่อแผนงาน กิจกรรม งบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง เข้ า
กับกิ จกรรมและงบประมาณในระดับจัง หวัด และในระดับพื น้ ที่ อย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับสภาพ
ภูมิสงั คม และความพร้ อมของชุมชนอย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีข้อเสนอขันตอนการด
้
าเนินการต่อไปนี ้
4) ขออนุมตั หิ ลักการของแผนยุทธศาสตร์ ต่อคณะรัฐมนตรี
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ เป็ นกรอบ
ดาเนินงานการจัดทาแผนปฏิบตั ิการเฉพาะพื ้นที่ หรื อระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการแผนงานและกิจกรรม
จากส่วนราชการการส่วนกลาง ที่ระบุไว้ แล้ วในแผนยุทธศาสตร์ เข้ ากับแผนพัฒนาของจังหวัด รวมทัง้
แผนชุมชนหรื อแผนพัฒนาและงบประมาณของชุมชนที่องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น (เทศบาล อบจ.และ
อบต.) เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบ โดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีส่วนร่ วมในการวางแผนปฏิบตั ิ
และการบริ หารจัดการตังแต่
้ เริ่ มต้ น เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมให้ ชุม ชนสามารถดาเนินการได้ เองอย่าง
ต่อเนื่อง
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(1) ขออนุมตั ิหลักการของแผนปฏิบตั ิการเฉพาะพื ้นที่ เป็ นแผนปฏิบตั ิการที่มีกรอบแนว
ปฏิบตั ทิ ี่ชดั เจนมีการบูรณาการแผนและงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ผ่านสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(2) การบูรณาการแผนปฏิบตั ิการเชิ งพื ้นที่ เพื่อให้ เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ
และงบประมาณของแต่ ล ะหน่ ว ยงานลงสู่ พื น้ ที่ ไ ด้ อย่ า งเหมาะสมและมี ค วามสอดคล้ องกั บ
สภาพแวดล้ อมของพืน้ ที่แต่ละแห่ง จึงได้ กาหนด การขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการรายพื ้นที่โดยอาศัย
กระบวนการมีสว่ นร่วมในระดับต่าง ๆ ดังนี ้
(4.1) คณะกรรมการพัฒ นาระดับลุ่ม นา้ ที่ มี องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้ วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื ้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นคณะกรรมการ
เพื่อให้ เกิดการประสานงานการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็ นรูปธรรม
(4.2) คณะกรรมการระดับจัง หวัด ซึ่ง มี ผ้ ูว่าราชการจัง หวัดเป็ นประธาน เพื่ อ
กาหนดการมี ส่วนร่วมและกากับติดตามผลการบูรณาการกิจกรรมของหน่วยงานในระดับจังหวัด
(4.3) คณะทางานโครงการระดับพื ้นที่ ซึ่งมีนายอาเภอเป็ นประธานเพื่อสนับสนุน
การบูรณาการแผนปฏิบตั กิ ารระดับหมูบ่ ้ านและตาบล รวมทังก
้ ากับติดตามผลการดาเนินงาน
(4.4) หน่วยงานหรื อองค์กรกลาง ทาหน้ าหน้ าที่ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้ องและรวบรวมข้ อมูลผลการดาเนินงาน
(1) การบูรณาการแผนปฏิบตั ิการในแต่ละปี งบประมาณ เพื่อให้ ทุกหน่วยงาน
สามารถร่วมกันปรับแผนปฏิบตั ิการเพื่อตอบสนองต่องบประมาณที่ได้ รับการจั ดสรรในแต่ละปี จึงจะจัด
ให้ มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานแต่ละปี ร่ วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องทังในระดั
้
บส่วนกลางและ
ระดับพืน้ ที่ รวมทัง้ กระบวนการบูรณาการแผนปฏิบตั ิการให้ ความสอดคล้ องกับแผนงานขององค์กร
ท้ องถิ่นเพื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงและส่งเสริมซึง่ กันและกัน
(2) การพัฒ นาและเผยแพร่ ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ ยวกับการพัฒ นาพื น้ ที่ สูง
เพื่อให้ เป็ นแหล่งข้ อมูลทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม รวมทังการบริ
้
หาร
จัดการบนพื ้นที่สูง ที่ใช้ เป็ นฐานข้ อมูลในการกาหนดนโยบายของแผนปฏิบตั ิการเชิงบูรณาการ รวมทัง้
เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ และเครื อข่ายการเรี ยนรู้บนพื ้นที่สงู ต่อไป
(3) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ให้ สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
กระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
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7.4.2 การดาเนินงานภายใต้ ยุทธศาสตร์ ระยะขยายผล
ช่วงปี ที่ 6-10 ปี ของยุทธศาสตร์ 10 ปี
1) ขยายผลสาเร็ จของการดาเนินงานของแผนพัฒนาพื ้นที่สูงในลักษณะแผนพัฒนา
ลุม่ น ้าในระยะนาร่อง ไปยังลุม่ น ้าอื่น
2) การสรุปบทเรี ยนของแผนยุทธศาสตร์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ ไขการพัฒนาพื ้นที่สงู ในระยะต่อไป
7.4.3 กลไกการบริหารจัดการและกากับดูแลแผนยุทธศาสตร์
เพื่อให้ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบตั ิจริ งและมีรูปธรรมชัดเจนบน
พื ้นที่สงู ควรจะมีการกาหนดโครงสร้ างการบริหารจัดการและกากับดูแลแผนยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 3
ระดับ ได้ แก่
1) คณะกรรมการก าหนดนโยบายพื น้ ที่ สู ง ระดั บ ชาติ
ประกอบด้ วย
คณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นประธาน ทาหน้ าที่อานวยการและ
กากับติดตามดูแล เช่น คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้ องกับโครงการหลวง พ.ศ. 2550 ที่กาหนดให้
มีคณะกรรมการ กปส. โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ มีอานาจหน้ าที่พิจารณาและกาหนด
นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้ องกับงานโครงการหลวง รวมถึง
พิจารณาและกาหนดแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมใด ๆ ให้ สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของมูลนิธิ
โครงการหลวง เพื่ อให้ หน่วยงานงานของรั ฐที่ เกี่ ยวข้ องรั บไปดาเนินการ จากอานาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการ กปส. ซึ่ง เป็ นคณะกรรมการที่ ด าเนินงานบนพื น้ ที่ สูง ในปั จ จุบันที่ มี อยู่แ ล้ ว เพื่ อ การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พื ้นที่สูงเกิดความชัดเจนและต่อเนื่ อง ควรมีการเชื่อมโยงให้ คณะกรรมการ กปส.
ให้ มีบทบาทเป็ นคณะกรรมการกาหนดนโยบายพื ้นที่สูงระดับชาติ ในการบริ หารจัดการและกากับดูแล
แผนยุทธศาสตร์ สงู ต่อไป
2) คณะกรรมการบริหารโครงการในระดับลุ่มนา้ กลุ่มจังหวัด และอาเภอ โดย
ลักษณะโครงสร้ างของคณะกรรมการ เป็ นการบู รณาการงานระหว่างหน่วยงานในพืน้ ที่เดียวกัน เพื่อ
สะดวกในการขับ เคลื่ อนและลดปั ญ หาการซับซ้ อนระหว่างหน่วยงาน ภายใต้ ค วามร่ วมมื อกับส่ว น
ราชการในพื ้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ได้ แก่
(2.1) คณะกรรมการระดั บ ลุ่ ม น า้ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้ วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื ้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นคณะกรรมการ ทังนี
้ ้
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เพื่อให้ เกิดการประสานงานการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็ นรูปธรรม รวมทังติ
้ ดตามประเมินผลเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาและปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
(2.2) คณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้ วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นประธาน
กรรมการ และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้ วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื ้นที่ และ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นคณะกรรมการ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดการประสานงานการดาเนินงานร่วมกัน
อย่างเป็ นรูปธรรม รวมทังติ
้ ดตามประเมินผลเพื่อแก้ ไขปั ญหาและปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
(2.3) คณะกรรมการระดับอาเภอ ประกอบด้ วยนายอาเภอเป็ นประธานกรรมการ
และมีองค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้ วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในระดับอาเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นระดับตาบลและผู้แทนในระดับหมู่บ้านเป็ นคณะกรรมการ ทาหน้ าที่สนับสนุนและ
ร่วมดาเนินงานในระดับพื ้นที่
3) หน่ ว ยงานหรื อองค์ ก รกลาง ทาหน้ าหน้ าที่ ประสานดาเนินงานในระดับ
การบูรณาการกิจกรรม งบประมาณ การเชื่อมโยงกิจกรรมกับแผนงานงบประมาณของหน่วยงานในพื ้นที่
และรวบรวมข้ อมูลผลการดาเนินงาน เสนอต่อ คณะกรรมการกาหนดนโยบายพืน้ ที่สูงระดับชาติโดย
การขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ดาเนินร่วมกับผู้นาชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื ้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นระดับตาบลและหมู่บ้าน และองค์กรเอกชน
ในพื ้นที่
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คณะกรรมการกาหนด
นโยบายพืน้ ที่สูงระดับชาติ

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน
( คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงาน
โครงการหลวง)
คณะกรรมการระดับลุ่มนา้

คณะกรรมการ
บริหารโครงการและ
ประสานงาน

คณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นประธาน
คณะกรรมการระดับอาเภอ โดยมี
นายอาเภอเป็ นประธาน

หน่ วยงาน
(เลขานุการ)

ประสานดาเนินงานในระดับการบูรณาการกิจกรรม
งบประมาณ การเชื่ อ มโยงกิ จ กรรมกั บ แผนงาน
งบประมาณของหน่ วยงานในพื น้ ที่ และรวบรวม
ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งาน เสนอต่ อ คณะกรรมการ
ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง

7.4.4 การประสานงานและติดตามผลการปฏิบัตงิ าน
1) การประสานงาน ติดตาม รวบรวม และสรุปผลการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการ
กาหนดนโยบายพื ้นที่สูงระดับชาติ เพื่อทราบรวมทังพิ
้ จารณาแก้ ไขปั ญหาอุปสรรค วินิจฉัยและสัง่ การ
อย่างต่อเนื่อง พร้ อมทังติ
้ ดตามประสานงานในพื ้นที่ทงระดั
ั ้ บอาเภอ และระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
2) ดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั กิ ารโดยหน่วยงานภายนอกและภายใน ดาเนินงานใน
ระยะกึ่งกลางแผนและสิ ้นแผน เพื่อปรับทิศทางและกิจกรรมของแผนงานให้ สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาที่
อาจเกิดขึ ้น สภาพพื ้นที่และเงื่อนไขตามสภาพภูมิสงั คม ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อสิ ้นสุดระยะของแผน
ดาเนินการสรุ ปผลการปฏิ บตั ิงานและสรุ ปบทเรี ยนสาหรับนาไปปรับใช้ และขยายผลในพืน้ ที่ สูง อื่นๆ
ต่อไป
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บทที่ 8
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
เป้าหมายการศึกษาครัง้ นี ้ เพื่อสังเคราะห์และสรุปบทเรี ยนจากการดาเนินการวิจยั และพัฒนา
พื ้นที่สงู ที่เป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื ้นที่สงู ในระยะเวลา 25 ปี ที่ผ่านมา วิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก ปั ญหาและข้ อจากั ดต่างๆ รวมทัง้ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ใน
อนาคต และจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ภาคเหนือระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2553-2562) ทังยุ
้ ทธศาสตร์ เชิงรุ กและเชิงรับ ที่มุ่งเน้ นการพัฒนาคน ชุมชน และการฟื น้ ฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กันไป โดยดาเนินการทบทวนข้ อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ศึก ษาและส ารวจข้ อ มูล พื น้ ที่ เ ป้ าหมายเพื่ อ ประกอบการจัด ท ายุท ธศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การสัม ภาษณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องที่ดาเนินการในพื ้นที่สงู จานวน 250 คน และสัมภาษณ์สาหรับตัวแทนชุมชน ในพื ้นที่
20 จังหวัด จานวน 365 คน และจัดประชุมกลุ่มย่อย 20 ครัง้ ในพื ้นที่ 20 จังหวัด และจัดประชุมสัมมนา 2
ครัง้ ซึง่ สรุปผลการศึกษาได้ ดงั ต่อไปนี ้
8.1 บทสรุป
การพัฒนาพื ้นที่สงู ในระยะเวลา 25 ปี ที่ผ่านมา ได้ ให้ เน้ นการพัฒนาที่ครอบคลุมทังมิ
้ ติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยให้ ความสาคัญในแต่ละมิติแตกต่างกันไปใน
แต่ละช่วงเวลาขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ในขณะนัน้ ดังเช่นในช่วงแรก (พ.ศ.2498-2511) เน้ นสร้ างความมัน่ คง
ตามแนวชายแดน และการแก้ ปัญหาการปลูกฝิ่ น เนื่องจากช่วงนี ้มีความอ่อนไหวและเปราะบางเกี่ยวกับ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่มีการเคลื่อนย้ ายในพื ้นที่ตา่ งๆและปั ญหากาหนดการตังถิ
้ ่นฐานที่กระจัดกระจายบนพื ้นที่สงู
ระยะต่อมา (พ.ศ. 2512-2534) ยังคงเน้ นการพัฒนาต่อเนื่องจากช่วงแรก ผนวกกับ การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูป่าต้ น
น ้าลาธาร โดยมีจุดเปลี่ยนที่สาคัญของการพัฒนาบนพื ้นที่สูงเกิดขึ ้นในช่วงนี ้ โดยมีโครงการพระราชดาริ
และโครงการความร่ วมมือระหว่างประเทศเข้ ามาดาเนินการ ซึ่งในช่วงนีท้ าให้ เกิดการพัฒนาต้ นแบบที่
สาคัญบนพื ้นที่สงู จนเป็ นที่ยอมรับของนานาชาติจนถึงปั จจุบนั เช่น องค์ความรู้ของโครงการหลวงเกี่ยวกับ
การแก้ ไขปั ญหาการปลูกฝิ่ นโดยการปลูกพืชทดแทนเป็ นผลสาเร็ จ สาหรับช่วงระยะที่สาม (พ.ศ.25352545) มีการบูรณาการและความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง โดยมีการจัดแผนพัฒนา และแผนแม่บท
ที่สาคัญในการพัฒนาพื ้นที่สงู เช่น แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้ อม และการควบคุมพืชเสพติด
บนพื ้นที่สูง ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 เป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาการบุกรุ กทาลายป่ า การจัด
ระเบียบการปกครอง และการจัดตังถิ
้ ่นฐานที่อยู่อาศัยของชุมชนบนที่สงู ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย โดยการ
พัฒนาชุมชนบนพืน้ ที่สูงได้ นาแนวคิดการมีส่วนร่ วม และร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ของรัฐบาลไทย
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องค์กรเอกชน รวมทังองค์
้ การความร่วมมือ นานาชาติ และช่วงระยะที่สี่ พ.ศ.2546-ปั จจุบนั ได้ น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งให้ คนเป็ นศูนย์กลางของการ
พัฒนาและให้ ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมในทุกระดับและเป็ นการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ มาใช้ พฒ
ั นาบนพื ้นที่
สูง รวมทังน้
้ อมนาแนวพระราชดาริ และปรับใช้ องค์ความรู้ที่ประสบความสาเร็ จขยายผลไปสู่พื ้นที่สงู อื่นๆ
โดยมี การจัดท าแผนแม่บ ทและแผนพัฒ นาแบบบูร ณาการที่ เชื่ อมโยงทุก มิ ติและยึด หลัก “ภูมิ สัง คม”
พิจารณาความแตกต่างของความหลากหลายทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนและสังคมนัน้ ๆ ผลสาเร็ จของการพัฒนาที่ผ่านมา มีตวั อย่างที่ ชัดเจนเห็นได้ จากการดาเนินงาน
โครงการหลวง โครงการพัฒนาดอยตุง และศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ
เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมี หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน รวมถึงโครงการความร่ วมมื อระหว่างประเทศ ที่
เกี่ยวข้ องมากกว่า 90 หน่วยงาน ซึง่ มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาพื ้นที่สงู
สาหรับปั จจัยและเงื่อนไขของความสาเร็ จในการพัฒนาพื ้นที่สงู ได้ แก่ แนวพระราชดาริ เพื่อ
พัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกพืชเสพติด และการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูป่าต้ นน ้าลาธาร ความ
ต่อเนื่องของการดาเนินงานของโครงการตามพระราชดาริ นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริ มด้ านสังคมและ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนกระบวนการมีสว่ นร่วม การบูรณาการของหน่วยงานทังภายในและ
้
ภายนอกประเทศ และความได้ เปรี ยบเชิงพื ้นที่ของพื ้นที่สูงทังในด้
้ านภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และอัตลักษณ์ของประเพณีและวัฒนธรรม
การพัฒนาชุมชนบนพื ้นที่สงู ที่ผา่ นมามีทงผลกระทบเชิ
ั้
งบวกและเชิงลบ โดยผลกระทบเชิงบวก
มีมากกว่าเชิ งลบ จากการระดมการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่ วมกับผู้แทนชุมชน และหน่วยงานในพืน้ ที่ 20
จังหวัด จานวน 20 ครัง้ ได้ สรุ ปประเด็นสาคัญไว้ ถึงการพัฒนาพื ้นที่สูง ยังขาดความสมดุล โดยเฉพาะมิติ
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่มีแนวโน้ มเสื่อมโทรมลง นโยบายการพัฒนายังไม่ตอ่ เนื่อง ชุมชน
ยังขาดความรู้ อย่างเป็ นระบบ พึ่งพาตนเองได้ น้อย การบุกรุ กพื ้นที่ ป่าอย่างต่อเนื่อง และขาดการพัฒนา
พื ้นที่ในเชิงลุ่มน ้า อย่างไรก็ตามการพัฒนาพื ้นที่สูงที่ผ่านมามีองค์ความรู้ และประสบการณ์จากงานวิจยั
และพัฒนาพื ้นที่สงู ตามแนวพระราชดาริ และของโครงการต่างๆ และมีการจัดทาแผนแม่บทและนโยบาย
การพัฒ นาพื น้ ที่ สูง โดยผลการพัฒ นาพื น้ ที่ สูง ที่ ผ่านมามี ทัง้ ผลกระทบเชิ ง บวกและเชิ ง ลบ ดัง นี ้ ด้ า น
เศรษฐกิจ เกษตรกรยังมีฐานะยากจน มีความเหลื่อมล ้าด้ านสังคม ระบบเกษตรขาดความยัง่ ยืน เน้ นการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ ้น และกระแสการไหลบ่าความเจริ ญภายนอก ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน การพัฒนา
ปั จจัยโครงสร้ างพื ้นที่ดีขึ ้น แต่ส่วนใหญ่ยงั อยู่ห่างไกลทุรกันดาร และได้ รับการพัฒนาแหล่งน ้า แต่ยงั ขาด
แคลนอยู่ ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม การใช้ สารเคมีอย่างเข้ มข้ น การบุกรุ กพื ้นที่ต้นน ้า
ชุม ชนยัง ขาดความรู้ ความเข้ า ใจในการบริ ห ารจัด การทรั พ ยากร และขาดความตระหนัก และเห็ น
ความสาคัญ ด้ านสังคมและวัฒนธรรม เข้ าถึงการบริ หารจัดภาครัฐระดับหนึ่ง มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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ชนเผ่า มีแนวโน้ มการเคลื่อนย้ ายแรงงานเข้ าสู่ตวั เมืองเพิ่มขึ ้น และโครงสร้ างด้ านสังคมเริ่ มอ่อนแอ ทาให้
ภูมิค้ มุ กันภายในชุมชนเริ่มลดลง
สาหรับการพัฒนาพื ้นที่ในระยะต่อไป นอกจากต้ องแก้ ไขปั ญหาที่ยงั มีอยู่ของชุมชนบนพื ้นที่สงู
(เนื อ้ หาในบทที่ 6) ชุม ชนยัง ต้ อ งปรั บ ตัว กับ เงื่ อ นไขใหม่ ทัง้ ด้ า นภาวะโลกร้ อนและการเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศของโลก ซึง่ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การขาดแคลนน ้าและขาดความ
มัน่ คงด้ านอาหาร ภาวะสังคมของผู้สงู อายุ และการไหลออกของแรงงานเยาวชนจากภาคเกษตร และการ
เคลื่อนย้ ายของคนพืน้ ราบสู่พืน้ ที่สูง ภาวการณ์ ขาดแคลนพลังงาน และความต้ องการพืน้ ที่เพื่อผลิตพืช
พลังงาน และบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึง่ มีผลกระทบต่อพื ้นที่สงู เช่น ข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี กรอบ
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน ้าโขง เป็ นต้ น เพื่อให้ เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อพื ้นที่สงู ควรใช้ ข้อ
ได้ เปรี ยบด้ านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากเชิงวัฒนธรรมในการสร้ างมูลเพิ่มให้ สินค้ าและ
บริการ และการสนับสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องโดยใช้ องค์ความรู้ที่เหมาะสมและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ทาให้ ชุมชนต้ องมีการปรับตัวให้ สอดรับกับบริ บทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามแนวทางดังนี ้ ด้ าน
เศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและรายได้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความมัน่ คงด้ านอาหาร และ
สร้ างมูลค่าเพิ่มจากฐานความรู้และนวัตกรรม ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน การพัฒนาปั จจัยโครงสร้ างพื ้นฐาน
ตามความจ าเป็ นและเหมาะสม
และการพั ฒ นาแหล่ ง น า้ โดยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม การกาหนดเขตการใช้ ที่ดินอย่างชัดเจนและมีส่วนร่ วม การอนุรักษ์
ฟื น้ ฟูและใช้ ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การสร้ างรายได้ จากทรัพยากรฯ และการสร้ างความตระหนักให้ กั บ
ชุมชน และการพัฒนาโดยใช้ ขอบเขตพื ้นที่ล่มุ น ้า ด้ านสังคมและวัฒนธรรม กระจายการเข้ าถึงการบริ หาร
จัด การของภาครั ฐ สร้ างภาคีเ ครื อข่าย สัง คมแห่ง การเรี ยนรู้ และพัฒ นาคุณภาพคนให้ ร้ ู เท่า ทัน การ
เปลี่ยนแปลง
การกาหนดทิศทางการพัฒนาพื ้นที่สงู ครัง้ นี ้ ได้ มีการจัดสัมมนาร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
จานวน 2 ครัง้ จานวนผู้เข้ าร่วม 166 คน โดยคานึงถึงการพัฒนาภายใต้ ข้อจากัดของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม ความแตกต่างบริ บทของพื ้นที่ และวิถีชีวิตของชนเผ่า ตลอดจนการพิจารณาถึงข้ อจากัด
ด้ านนโยบายที่มีผลต่อการดาเนินงานบนพื ้นที่สงู ได้ สรุ ปประเด็นสาคัญไว้ ดงั นี ้ การพัฒนาชุมชนบนพื ้นที่
สูงบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาบนฐานความได้ เปรี ยบของทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม มาใช้ ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื ้อกูลกัน การปรับใช้ องค์
ความรู้ ตามแนวพระราชดาริ และประสบการณ์จากงานวิจัยและพัฒนาพื ้นที่สูงของโครงการต่างๆ โดย
ส่งเสริ มอาชีพ ควบคูก่ บั การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการฟื น้ ฟูอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
การพัฒนาให้ เกิดความสมดุลมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อการ
กระจายผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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8.2 ข้ อเสนอแนะ
การจัดยุทธศาสตร์ ครัง้ นี ้ ได้ มีข้อเสนอยุทธศาสตร์ ที่เน้ นความสาคัญของการพัฒนาคนและ
ชุมชนให้ มีคณ
ุ ภาพโดยกระบวนการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นกลไกให้ มีความรอบรู้เท่าทันและสามารถ
ปรับตัวได้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป สร้ างชุมชนให้ มีความเข้ มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ร่ วมกับการบริ หารจัดการ
ด้ านเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดความสมดุล รวมทังเน้
้ นการพัฒนาเชิงบูรณา
การที่ ม องภาพการพัฒ นาเชิ ง ลุ่ม น า้ ที่ ส ร้ างความเชื่ อ มโยงได้ อ ย่า งสมดุล ระหว่า งการพัฒ นาสัง คม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อม โดยใช้ แนวทางการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกาหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนาพืน้ ที่สูง ไว้ ดงั นี ้ “ชุมชนบนพื น้ ที่สูงมีความมั่นคง และดารงไว้ ซึ่ง ฐานทรัพ ยากรและ
สิ่งแวดล้ อมของประเทศ” ซึ่งความมั่นคงในที่นี ้ หมายถึง ความมัน่ คงด้ านอาชีพ ความมัน่ คงด้ านอาหาร
ความมั่นคงของชุม ชนและทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อม และกาหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 4
ประการ ได้ แก่ 1) ประชากรในพื ้นที่เป้าหมายพึ่งพาตนเองได้ สามารถสร้ างเศรษฐกิจครัวเรื อนบนฐานความรู้
ดารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่อาศัยร่วมกับป่ าได้ อย่างเป็ นสุข 2)ชุมชนมีความเข้ มแข็ง มี
ภูมิค้ มุ กัน และมีเครื อข่ายอย่างสมดุลเชื่อมโยงระหว่างต้ นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า 3) ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน
น ้า และป่ าไม้ บนพื ้นที่สูง ได้ รับการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และสามารถใช้ ได้ อย่างยัง่ ยืนโดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาค
ส่วน และ4)สังคมไทยมีความยัง่ ยืนของระบบนิเวศน์ และเป็ นสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการพัฒ นาข้ างต้ น จึง กาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อการ
พัฒนาพืน้ ที่สูงเป็ น 4 ยุทธศาสตร์ หลัก ประกอบด้ วย แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ 18 แนวทาง และ 54
แผนงานหลัก ได้ แก่
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 เสริ มสร้ างศักยภาพของคน และชุมชนให้ เข้ มแข็ง ตามแนวปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าประสงค์ เพื่อให้ ชมุ ชนบนพื ้นที่สงู มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น มีความเข้ มแข็งและ
มีภูมิค้ มุ กัน และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภาวการณ์ตา่ งๆ และเกิดการพึ่งพาตนเองทังในระดั
้
บครัวเรื อน
และระดับชุมชน มีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ 4 แนวทาง และ 14 แผนงานหลัก
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 เสริ มสร้ างความมั่นคงด้ านเศรษฐกิจบนฐานความรู้ และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น โดยเน้ นความคุ้มค่ า และความยั่งยืนของการใช้ ประโยชน์ และการอนุรักษ์ ของทรั พยากร
บนพืน้ ที่สูง มีเป้าประสงค์ เพื่อให้ ชมุ ชนบนพื ้นที่สงู มีความมัน่ คงด้ านอาหาร มีรายได้ ที่เพียงพอและเท่า
เทียมกันบนฐานความรู้ที่เหมาะสม และสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยการปรับใช้ องค์
ความรู้จากผลงานวิจยั และการพัฒนาให้ เหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คมอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางการพัฒนาที่
สาคัญ 5 แนวทาง และ 18 แผนงานหลัก
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ยุ ท ธ ศ าส ตร์ ที่ 3 สร้ างค ว ามสมดุ ล ข องก ารใช้ ป ระโยชน์ และกา รอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อสามารถเอือ้ อานวยให้ คนอยู่อาศัยร่ วมกับป่ าได้ อย่ าง
ยั่งยืน มีเป้าประสงค์เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น ้า และป่ าไม้ บนพื ้นที่สูง ได้ รับการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และใช้
ประโยชน์ อย่างสมดุลและยั่งยื น โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน มี แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ 4
แนวทาง และ 11 แผนงานหลัก
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 เสริ ม สร้ า งระบบการบริ หารจั ด การที่ ดี และมี บู รณการร่ วมกั นบน
พืน้ ฐานกระบวนการมีส่วนร่ วม มีเป้าประสงค์ในการบริ หารจัดการบนพื ้นที่สงู มีการบูรณาการทุกภาคส่วน
และมี การด าเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนมี ก ารก ากับ ดูแ ลตามแผนงานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล มีนวทางการพัฒนาที่สาคัญ 5 แนวทาง และ 14 แผนงานหลัก
การกาหนดมาตรการเร่ ง ด่วนตามแนวทางการพัฒนาและแผนงานหลัก ได้ พิจ ารณาถึง ความ
จาเป็ นเร่ งด่วนเกี่ ยวกับความมั่นคงด้ านอาหาร ความมัน่ คงด้ านอาชีพ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรื อนและชุมชน บนฐานความสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม จากผลกระทบการพัฒนา
ที่ผา่ นมาทาให้ มีการใช้ ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื ้นที่สงู ในภาคเหนือค่อนข้ างวิกฤต
และอาจขาดแคลนได้ ในอนาคต เนื่องจากการบุกรุ กพื ้นที่ป่าต้ นน ้าลาธารเพื่อทาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกั บ การประกอบอาชี พ การเกษตรอยู่ บ นฐานของความไม่ ยั่ ง ยื น และเปราะบางของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การที่จะให้ คนสามารถอยู่ร่วมกับป่ าได้ อย่างมีความสุข จึงควรให้ ความสาคัญด้ าน
ความมัน่ คงของอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พืชอาหาร และแหล่งอาหารชุมชนเพื่อให้ ชมุ ชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ในระดับหนึ่ง จากนันจึ
้ งผสมผสานองค์ความรู้ ด้านวิชาการและประสบการณ์จากงานวิจัยและ
พัฒนาพื ้นที่สงู ของโครงการต่างๆ เพื่อใช้ ฐานทรัพยากรบนพื ้นที่สงู ในการสร้ างรายได้ และมูลค่าเพิ่มให้ กบั
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุม ชน ควบคู่กับ การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต และการฟื ้น ฟู อ นุรั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม โดยมาตรการเร่ งด่วนจะสามารถดาเนินไปได้ ด้วยดี ต้องมี การผลักดันให้ มี ระบบการบริ หาร
จัดการที่ดี และบูรณาการร่ วมกันบนพื ้นฐานกระบวนการมีส่วนร่ วม เป็ นลักษณะการพัฒนาเชิงบูรณาการ
ในพื ้นที่ลมุ่ น ้าเพื่อให้ การพัฒนาเกิดความสมดุล (เนื ้อหาในบทที่ 7)
สาหรั บข้ อเสนอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ เกิ ดความเชื่ อมโยงจากระดับส่วนกลางจนถึง
ระดับชุมชน ได้ เสนอไว้ ดงั นี ้
การดาเนินงานภายใต้ ยุทธศาสตร์ ระยะนาร่ อง ช่วงปี ที่ 1-5 ปี ของยุทธศาสตร์ 10 ปี มี ดงั นี ้
1) จัดทาแผนพัฒนาพื ้นที่สงู ในลักษณะแผนพัฒนาลุม่ น ้าเป็ นโครงการนาร่อง เช่น ลุ่มน ้าปิ ง และลุ่มน ้าน่าน
2) จัดลาดับความสาคัญของพื ้นที่ หรื อการแบ่งพื ้นที่ระดับพัฒนา เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการจัดทาแผน
ต่อไป 3)แปลงแผนยุทธศาสตร์ ส่กู ารปฏิบตั ิจริ งในพื ้นที่ โดยขออนุมตั ิหลักการของแผนยุทธศาสตร์ ต่อ
คณะรัฐมนตรี ดาเนินการตามมติ ครม. เพื่อเป็ นกรอบดาเนินงานการจัดทาแผนปฏิบตั ิการเฉพาะพืน้ ที่
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื ้นที่สงู (องค์การมหาชน)
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หรื อระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการแผนงานและกิจกรรมจากส่วนราชการส่วนกลาง และงบประมาณของ
ระดับท้ องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ ได้ แก่ ระดับลุ่มน ้า ระดับจังหวัด และระดับ
พื ้นที่ และมีหน่วยงานหรื อองค์กรกลาง ทาหน้ าหน้ าที่ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องและ
รวบรวมข้ อมูลผลการดาเนินงาน และมีการบูรณาการแผนปฏิบตั ิการในแต่ละปี งบประมาณ 4)การพัฒนา
ระบบฐานข้ อมูลของพื ้นที่สงู และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ บนพื ้นที่สงู 5) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ให้ สอดรับ
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
การดาเนินงานภายใต้ ยุทธศาสตร์ ระยะขยายผล ช่วงปี ที่ 6-10 ปี ของยุทธศาสตร์ 10 ปี มีดงั นี ้
1) ขยายผลสาเร็ จของการดาเนินงานของแผนพัฒนาพื ้นที่สูงในลักษณะแผนพัฒนาลุ่มน ้าในระยะนาร่อง
ไปยังลุม่ น ้าอื่น 2)การสรุปบทเรี ยนของแผนยุทธศาสตร์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็ น
แนวทางในการปรับปรุงและแก้ ไขการพัฒนาพื ้นที่สงู ในระยะต่อไป
ข้ อเสนอด้ านกลไกการบริ หารจัดการและกากับดูแลแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ การขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติจริ งและมีรูปธรรมชัดเจนบนพืน้ ที่สูง ควรจะมีการกาหนดโครงสร้ างการ
บริหารจัดการและกากับดูแลแผนยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
(1) คณะกรรมการกาหนดนโยบายพืน้ ที่สูงระดับชาติ ประกอบด้ วย คณะกรรมการที่มี
นายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นประธาน ทาหน้ าที่อานวยการและกากับติดตามดูแล
เช่น คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
(2) คณะกรรมการบริ หารโครงการในระดับลุ่ม นา้ กลุ่ม จัง หวัด และอาเภอ โดยลักษณะ
โครงสร้ างของคณะกรรมการ เป็ นการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานในพื ้นที่เดียวกัน และความร่วมมือ
กับส่วนราชการในพื ้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ได้ แก่ คณะกรรมการระดับลุ่มน ้า คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด และคณะกรรมการระดับอาเภอ
(3) หน่วยงานหรื อองค์กรกลาง ทาหน้ าหน้ าที่ ประสานดาเนินงานในระดับการบูรณาการ
กิจกรรม งบประมาณ การเชื่อมโยงกิจกรรมกับแผนงานงบประมาณของหน่วยงานในพื ้นที่ และรวบรวม
ข้ อมูลผลการดาเนินงาน เสนอต่อ คณะกรรมการระดับต่างๆ รวมทังการขั
้
บเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นระดับตาบลและหมูบ่ ้ าน และองค์กรเอกชนในพื ้นที่
สาหรับการประสานงานและติดตามผลการปฏิบตั ิงาน ได้ เสนอแนวทางการปฏิบตั ิให้ สรุปผล
การดาเนินงานเสนอคณะกรรมการกาหนดนโยบายพืน้ ที่สูงระดับชาติ เพื่อทราบรวมทัง้ พิจารณาแก้ ไ ข
ปั ญหาอุปสรรค วินิจฉัยและสัง่ การอย่างต่อเนื่อง พร้ อมทังติ
้ ดตามประสานงานในพื ้นที่อย่างต่อเนื่อง และ
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิการโดยหน่วยงานภายนอกและภายใน ดาเนินงานในระยะกึ่งกลางแผน
และสิ ้นแผน เพื่อปรับทิศทางและกิจกรรมของแผนงานให้ สอดคล้ องกับสภาพปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้น สภาพ
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พื ้นที่และเงื่อนไขตามสภาพภูมิสงั คม ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อสิ ้นสุดระยะของแผน ดาเนิ นการสรุปผล
การปฏิบตั งิ านและสรุปบทเรี ยนสาหรับนาไปปรับใช้ และขยายผลในพื ้นที่สงู อื่นๆ ต่อไป
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