
โครงการจัดประชุมเรื่อง “ยกร่างแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้้าสาละวิน” 
ในวันพุธ ที่ 26 กันยายน ๒๕๕5 เวลา ๐๘.0๐ - ๑5.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมธาราทิพย์ โรงแรมดิ อิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อ้าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 
ด้วยส านักแผนงานและสารสนเทศได้ด าเนินงานโครงการศึกษาเพ่ือจัดท าแผนบูรณาการในพ้ืนที่

ลุ่มน้ าสาละวิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทบทวนแผนพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มน้ าสาละวิน ที่ผ่านมา และ
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ทั้งจากโครงการหลวง โครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ 
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่สูง
กลุ่มเป้าหมายในลุ่มน้ าสาละวิน ในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะมีผลต่อการพัฒนาในชุมชนบนพ้ืนที่สูง และเพ่ือจัดท าแผน
บูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงของพ้ืนที่สูงกลุ่มเป้าหมายในลุ่มน้ าสาละวิน ทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และ
ระยะยาว โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุล ระหว่างคนและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ และ 
ลุ่มน้ าได้อย่างยั่งยืน มีความสามารถปรับตัวกับบริบทโลกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

ลุ่มน้ าสาละวิน มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 19,099.21 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,937,009 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 3.73 ของพ้ืนที่ประเทศ มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน บางส่วนอยู่ใน
เชียงใหม่ และตาก ลุ่มน้ าสาละวิน แบ่งออกเป็น 17 ลุ่มน้ าสาขา ได้แก่ ลุ่มน้ าของ น้ าแม่เงา น้ าแม่แงะ 
น้ าแม่ปายตอนล่าง น้ าแม่เมยตอนล่าง น้ าแม่ริด น้ าแม่ลาหลวง น้ าแม่สะมาด น้ าแม่สะเรียง น้ าแม่สาริน 
แม่น้ าปายตอนบน แม่น้ าเมยตอนบน แม่น้ ายวมตอนบน แม่น้ ายวมตอนล่าง แม่น้ าสาละวินตอนบน 
ห้วยแม่ละเมา และห้วยแม่สา พ้ืนที่สูงในลุ่มน้ าสาละวิน มีพ้ืนที่ 13,294.13 ตารางกิโลเมตร หรือ 
8,308,828.21 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.61 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทั้งหมด ภาพรวมของประชากรในลุ่มน้ า
สาละวิน ในเขตประเทศไทย เดือนธันวาคม 2545 มีจ านวนทั้งสิ้น 491,680 คน จ าแนกเป็น
ประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 237,502 คน จังหวัดตาก 231,589 คน และเชียงใหม่จ านวน 
22,589 คน (คิดเป็นร้อยละ 48.3, 47.1 และ 4.6 ของประชากรทั้งหมดตามล าดับ) มีจ านวน
ครัวเรือนรวมกันทั้งสิ้น 135,623 ครัวเรือน จ าแนกเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 65,972 ครัวเรือน 
จังหวัดตาก 62,591 ครัวเรือน และจังหวัดเชียงใหม่ 7,059 ครัวเรือน โดยมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย
ทั้งหมดประมาณ 3.63 คน/ครัวเรือน (กรมทรัพยากรน้ า, 2545) 

จากการส ารวจข้อมูลประชากรบนพื้นที่สูง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ที่2551/2552 
พบว่าพ้ืนที่สูงลุ่มน้ าสาละวินมีกลุ่มบ้านบนพ้ืนที่สูง 1,040 กลุ่มบ้าน จ านวน 48,950 ครัวเรือน มี
ความหนาแน่นของครัวเรือนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาละวิน เท่ากับ 3.67 ครัวเรือนต่อตารางกิโลเมตร มี
ประชากรทั้งสิ้น 212,425 คน ชาย 108,155 คน หญิง 104,270 คน มีค่าเฉลี่ย 4.43 คนต่อ
ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 15.94 คนต่อตารางกิโลเมตร ลุ่มน้ าเมยตอนล่างมี
ความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด รองลงมาคือลุ่มน้ าเมยตอนบน และลุ่มน้ าแม่ริด ตามล าดับ ลุ่มน้ า
สาละวินมีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมากที่สุดร้อยละ 77.12 รองลงมาเป็นมูเซอ (ลาหู่) ร้อยละ 3.85 และ 
ม้ง ร้อยละ 3.56 

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่ผ่านมา พ้ืนที่สูงของลุ่มน้ าภาคเหนือตอนบน ประสบปัญหาในหลาย
พ้ืนที่ด้วยสาเหตุมาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรที่ดินที่ไม่ถูกต้องซึ่งส่วนใหญ่มีความสูงชัน  
ทรัพยากรป่าไม้ถูกท าลายเพื่อท าพ้ืนที่เกษตรกรรมท าให้สภาพพ้ืนที่สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ



และระบบนิเวศน์บนพ้ืนที่สูงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่มี
การจัดการไม่ดีพอ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนบนพ้ืนที่สูง นอกจากนี้การ
ด าเนินงานพัฒนาบนพ้ืนที่สูงระยะที่ผ่านมาของหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยังขาดการ 
บูรณาการด้านปฏิบัติงานและความร่วมมือที่เป็นระบบที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและทรัพยากรที่มีอยู่
ในพ้ืนที่สูงของลุ่มน้ า รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงการใช้ฐานความรู้และบทเรียนของโครงการหลวงและ
โครงการพระราชด าริต่างๆ อย่างเหมาะสม จึงท าให้การพัฒนาไม่เชื่อมโยงกันเป็นแผนบูรณาการที่ยึด
พ้ืนที่ลุ่มน้ าเป็นเป้าหมายในการท างานร่วมกัน และไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความมั่นคงในการด าเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่สูง 

จากการด าเนินการจัดท าโครงการตั้งแต่เดือน กันยายน 2554 จนถึงขณะนี้ กันยายน 2555
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้ด าเนินการขั้นตอนการจัดแผนบูรณาการฯ ประกอบด้วย  

ขั้นตอนที่ ๑ การทบทวนและประเมินผลนโยบาย และแผนการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มน้ าสาละวิน 
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทั้งจากโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โครงการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่สูงในลุ่มน้ าสาละวิน ได้แก่ จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
ทั้งในระดับครัวเรือนและผู้แทนหน่วยงาน 14 ชุมชน รวม 73 ชุด การจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับชุมชน
ตัวแทนรายลุ่มน้ าสาขา จ านวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 251 คน ในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาผลกระทบ 
และศักยภาพ โอกาส และแนวทางในการพัฒนา รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาพ้ืนที่สูง
และชุมชนพื้นที่ราบในประเด็นส าคัญต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนบูรณาการฯ 

ขั้นตอนที่ ๓ การยกร่างแผนบูรณาการฯ มีข้ันตอนดังนี้ 
๓.๑ วิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือการประเมินสถานการณ์พัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มน้ าสาละวิน

ในปัจจุบัน และขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากรในพ้ืนที่ลุ่มน้ า (Carrying capacity) ในการ
พัฒนาพร้อมทั้งจัดท าแบบจ าลองสภาพการณ์ในอนาคตโดยจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

๓.๒ ก าหนดประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา ตลอดจนล าดับความส าคัญของ 
แนวทางการพัฒนาของแผนบูรณาการฯ  

๓.๓ กระบวนการ “ยกร่างแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มน้ าสาละวิน” ประกอบด้วย 
ผลการศึกษาบริบทพ้ืนที่สูงในลุ่มน้ าสาละวินที่คลอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่สูง และข้อเสนอแนะของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
การร่วมกันก าหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนา ตลอดจนก าหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงานที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยจัดประชุมลุ่มน้ าสาละวิน (การจัดประชุมครั้งนี้) 

ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการจัดท า “ยกร่างแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้้าสาละวิน” ได้
เกิดการบูรณาการทุกด้าน รวมทั้งมีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และมุ่งส่งเสริม
ความสมดุลของการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากร ชุมชน และการเร่งรัดฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน ซึ่งประกอบด้วย (๑) การพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม (ดิน น้้าและปาามม้) (๒) การพัฒนาและบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้า (๓) การพัฒนาอาชีพ
ของชุมชน (๔) การสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการของชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
บ้ารุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรในลุ่มน้้า และ (๕) การบริหารจัดการ่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 



โดยผ่านการศึกษาและวิเคราะห์บนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมและเชื่องโยงกับทุกภาคส่วน และ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลักดันการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีการใช้ทรัพยากรของ
รัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคตข้างหน้า จึงได้มีการจัดประชุม “ยกร่างแผนบูรณาการพัฒนา
พื้นที่สูงในลุ่มน้้าสาละวิน” ในครั้งนี ้

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาของโครงการ ประกอบด้วย บริบทพ้ืนที่สูงในลุ่มน้ าสาละวินที ่

คลอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่สูง 
และข้อเสนอแนะของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาของ 
แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มน้ าสาละวินที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน ชุมชน และการฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๒.๓ เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มน้ าสาละวิน 
๒.๔ เพ่ือร่วมกันเสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 

๓. วิธีด้าเนินการ 
จัดประชุม “ยกร่างแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้้าสาละวิน” ครั้งนี้ ได้ด าเนินการ 

๒ ส่วน ประกอบด้วย 
 

๓.๑ การบรรยาย 
๓.๑.๑ น าเสนอผลการศึกษา“สถานการณ์การพัฒนาพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาละวิน” 

ประกอบด้วยหัวข้อ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ
พ้ืนที่สูง และข้อเสนอแนะของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑.๒ น าเสนอประเด็นระดมความคิดเห็น ได้แก่ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาของ
แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงในลุ่มน้ าสาละวิน และแนวทางการพัฒนาแผนบูรณาการพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
สาละวิน 

 

๓.๒ การระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๓.๒.๑ เพ่ือก าหนด “วิสัยทัศน์”และเป้าหมายการพัฒนาของแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูง

ในลุ่มน้ าสาละวิน 
๓.๒.๒ เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สูงใน 

ลุ่มน้ าสาละวิน และเสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 

๔. สถานที่ด้าเนินการ 
ณ ห้องประชุมธาราทิพย์ โรงแรมดิ อิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อ าเภอเมือง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

๕. ก้าหนดวันประชุมสัมมนาในพื้นที่ลุ่มน้้าสาละวิน 
    วันพุธ ที่ 26 กันยายน ๒๕๕5 



๖. ผู้เข้าร่วมประชุม 
6.1 หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง     จ านวน  35 คน 
6.2 เกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาละวิน    จ านวน  25 คน 
6.3 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง   จ านวน  20 คน 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ ข้อมูลจากการศึกษาได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์และเชื่อมโยงกับแผนบูรณาการพัฒนา

พ้ืนที่สูงในลุ่มน้ าสาละวินเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนบนพ้ืนที่สูงในลุ่มน้ าสาละวิน 
๗.๒ ประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่สู งในลุ่มน้ าสาละวินซ่ึง

ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนา และแนวทางของการพัฒนา ได้เกิดการบูรณาการทุกมิติ  
ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งส่งเสริมความสมดุลของการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชากร ชุมชน และการเร่งรัดฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางด าเนินงานของทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
ด าเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคตข้างหน้า 

 
************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ก้าหนดการประชุม 
เรื่อง “ยกร่างแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้้าสาละวิน” 
ในวันพุธ ที่ 26 กันยายน ๒๕๕5 เวลา ๐๘.0๐ - ๑5.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมธาราทิพย์ โรงแรมดิ อิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อ้าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
***************************** 

 
 

๐๘.๐๐-๐8.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-09.00 น. เปิดการประชุม 

โดย  นายสาคร ประไพพงษ์ 

       ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ “รักษ์น ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” 

๐๙.0๐-๑๐.30 น. น าเสนอสาระส าคัญเพื่อประกอบการจัดท าแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูง 
ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาละวิน 

โดย  นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑๐.30-๑๑.๐๐ น. ระดมความคิดเห็นเพื่อก าหนด “วิสัยทัศน์”  และเป้าหมายการพัฒนาของ
แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ าสาละวิน 

โดย  ศาสตราจารย์ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ 

 ที่ปรึกษาโครงการ 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐  น. พิจารณาและเสนอแนะ (ร่าง) ประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
แผนบูรณาการพื้นท่ีสูงในพื้นที่ลุ่มน้ าสาละวิน ดังนี ้

 ด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฯ  

 ด้านการบูรณาการแผนการด าเนินงาน 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐-๑๕.๓๐  น. พิจารณาและเสนอแนะ (ร่าง) ประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
แผนบูรณาการพื้นท่ีสูงในพื้นที่ลุ่มน้ าสาละวิน (ต่อ) 

 

     
 
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม เวลา  ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 
 
 
 



หนังสือตอบรับเข้าร่วมการประชุม 
เรื่อง “ยกร่างแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้้าสาละวิน” 
ในวันพุธ ที่ 26 กันยายน ๒๕๕5 เวลา ๐๘.0๐ - ๑5.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมธาราทิพย์ โรงแรมดิ อิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อ้าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
********************************** 

 
๑) ชื่อ-สกุล................................................... ต าแหน่ง........................................................... 

หน่วยงาน.................................................เบอร์โทรศัพท์.................................................... 
เบอรโ์ทรสาร..............................................E-mail………………..………………………….………. 
 

๒) ชื่อ-สกุล................................................... ต าแหน่ง.......................................................... 
หน่วยงาน.................................................เบอร์โทรศัพท์.................................................... 
เบอร์โทรสาร..............................................E-mail………………..……………….…………………. 
 

๓) ชื่อ-สกุล................................................... ต าแหน่ง.......................................................... 
หน่วยงาน.................................................เบอร์โทรศัพท์.................................................... 
เบอร์โทรสาร..............................................E-mail………………..………………………….………. 
 
**กรุณาส่งหนังสือตอบรับเข้าร่วมการประชุมทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๘226, 053-328494  

ภายในวันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2555 
ผู้ประสานงาน : นางสาวชลดา ปทัมรังสรรค์ โทรศัพท์ส านักงาน ๐๕๓-๓๒๘๔๙๖-๙๘ ต่อ ๑๓๐๓ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๓-๑๕๔๖๐๙๙ E-mail : supaporn@hrdi.or.th , jksh_naoki@hotmail.com 
 

******************************************* 
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