รายงานฉบับสมบูรณ

โครงการวิจัยเรือ่ ง
“การบริหารจัดการพืน้ ที่สูง : ปริทัศนสถานภาพความรู”

โดย
โสภณ ชมชาญ และคณะ

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กุมภาพันธ 2563

สัญญาเลขที่ RDG6220013

รายงานฉบับสมบูรณ

โครงการวิจัยเรือ่ ง
“การบริหารจัดการพืน้ ที่สูง : ปริทัศนสถานภาพความรู”

โดย
โสภณ ชมชาญ
ปานพิมพ นพรัตนศุภสิน

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กุมภาพันธ 2563

คํานํา
โครงการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการพื้นที่สูง : ปริทัศนสถานภาพความรู” ไดจัดทําผลการศึกษาเปน
รายงาน จํานวน 1 เลม รวม 10 บท และภาคผนวก รวม 5 เรื่อง ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 ภูมินิเวศของพื้นที่สูง
บทที่ 3 ปญหาของพื้นที่สูง
บทที่ 4 นโยบายแหงรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูง
บทที่ 5 ประสบการณนานาชาติในการบริหารจัดการพื้นที่สูง
บทที่ 6 การสํารวจความเห็นเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สูงในพื้นที่ศึกษา
บทที่ 7 องคกรที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการพื้นที่สูง
บทที่ 8 สรุปลําดับเวลาการบริหารจัดการพื้นที่สูงเชิงสังเคราะห
บทที่ 9 การถอดบทเรียนการบริหารจัดการที่ดิน
บทที่ 10 สรุป
ภาคผนวก จํานวน 5 เรื่อง คือ
ภาคผนวกที่ 1 การปกครองของราชอาณาจักรไทย
ภาคผนวกที่ 2 รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก
ภาคผนวกที่ 3 ฐานข อมู ล การศึ ก ษา แนวคิ ด และข อเสนอในการบริ ห ารจั ดการพื้ นที่ สู ง
ซึ่งไดแบงออกเปน 10 หมวด
ภาคผนวกที่ 4 รายงานการประชุม วิชาการ ผลงานการวิจัยของโครงการหลวง ประจําป
ตั้งแต พ.ศ. 2544-2553 และพ.ศ. 2557-2561
ภาคผนวกที่ 5 รายชื่ อ นั ก วิ จั ย ชาวต า งประเทศที่ เ ข า มาดํ า เนิ น การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ชาวเขา
ในประเทศไทย ภายใตความรวมมือของสถาบันวิจัยชาวเขา ระหวาง พ.ศ. 2502-2538

คณะผูวิจัย

ก

สรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการ “การบริหารจัดการพื้นที่สูง : ปริทัศนสถานภาพความรู”
ในชวงสามทศวรรษที่ผานมานี้ ปญหาการนําพื้นที่สูงซึ่งรวมถึงพื้นที่ภูเขาที่สวนใหญเปนพื้นที่ปาไม
ตนน้ําลําธารมาใชเพื่อการเกษตรและกิจกรรมอื่น ไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อพื้นที่ปาไมที่ปกคลุมพื้นที่ภูเขา
และพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงถูกทําลายลง นอกจากเปนการสูญเสียความสวยงามของทิวทัศนแลว ยังเกิดการชะ
ลางพังทลายของดินและดินถลมที่เกิดจากฝนตกหนัก กรมพัฒนาที่ดินไดรายงานวามีการชะลางพังทลายของ
ดินในพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 35% มากถึง 95.22 ลานไร สงผลใหตะกอนดินลงมาทับถมพื้นที่ดานลาง
และลําน้ําธรรมชาติตางๆ ใหตื้นเขิน ในกรณีดินถลมนั้นไดเกิดขึ้นหลายครั้งตั้งแต พ.ศ. 2531 ที่อําเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2543 ที่อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ พ.ศ. 2544 ที่อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
พ.ศ. 2549 ที่ อําเภอลั บแล จั งหวั ดอุ ตรดิตถ และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่อําเภอ บอเกลือ
จังหวัดนาน การเกิดดินถลมแตละครั้งไดสรางความเสียหายตอทรัพยสินและสูญเสียชีวิตตลอดมาอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้การที่ปาไมซึ่งเปนตนน้ําลําธารไดถูกทําลายลงไดสงผลใหเกิดน้ําทวมและความแหงแลง
เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนลาง ดังที่อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย ไดระบุไว
ว า “การสู ญ เสี ยพื้ น ที่ ปา ไม เ ป น สาเหตุ สํ า คั ญ ของการแปรสภาพเป นทะเลทรายที่ เ กิด ขึ้ นในภู มิภ าคต า งๆ
ของโลก”
ถึ ง แม ว า ภาครั ฐ ได มี น โยบายที่ กํ า หนดไว ใ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ต า งๆ
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ รวมทั้งผลการศึกษาและขอเสนอจากนักวิชาการสถาบันตางๆ
ตลอดจนผลการดําเนินโครงการตางๆ ที่ประสบความสําเร็จทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ในบางพื้นที่มาอยาง
ตอเนื่องก็ตาม แตมิใชเปนการแกปญหาในภาพรวมของชาติอยูในลักษณะดําเนินการของแตละหนวยงานปญหา
การบริหารจัดการพื้นที่ภูเขาและพื้นที่สูงจึงยังคงเกิดขึ้นและคาดวาจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นดวยแรงผลักดันจาก
ประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตางก็ตองการที่ดินเพื่อการเกษตรและกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
หากสถานการณเปนไปเชนนี้จะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม ภาครัฐจึงจําเปน
จะตองกําหนดนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ภูเขาและพื้นที่สูงในภาพรวมของชาติขึ้นใหมโดยเร็ว
อยางไรก็ตามกอนที่จะมีการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ภูเขาและพื้นที่สูงของชาติขึ้นนั้น
ควรจะตองรวบรวมนโยบายของรัฐ แนวคิดจากขอเสนอในการศึกษาของนักวิชาการและสถาบันตางๆ รวมทั้ง
วิธีปฏิบัติของโครงการตางๆ ที่มีจํานวนมากในอดีตถึงปจจุบันใหเปนระบบเสียกอน เพื่อนํามาถอดเปนบทเรียน
และใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่ภูเขาและพื้นที่สูงในอนาคต
การศึกษาครั้งนี้จะเปนการปริทรรศนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่สูงทั้งประเทศทุกดานทั้งเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ความมั่นคง และสิ่งแวดลอม รวมทั้งผลการศึกษาและขอเสนอในการบริหารจัดการพื้นที่สูงของ
นักวิชาการ สถาบัน มูลนิธิ และองคกรภาคเอกชน ตลอดจนโครงการพัฒนาในลักษณะตางๆ ที่ดําเนินการมาใน
อดีตจนถึงปจจุบัน
การศึกษาในลักษณะนี้ไมมีการดําเนินการมากอน

ข

วัตถุประสงค

1. เพื่อรวบรวมนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน
2. เพื่อรวบรวมผลการศึกษา แนวคิด และขอเสนอของนักวิชาการ และสถาบันตางๆ ในการบริหาร
จัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน
3. เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งที่ดําเนินการโดยภาครัฐ มูลนิธิ และภาคเอกชนจากอดีตถึง
ปจจุบัน
4. ทบทวนประสบการณนานาชาติในการจัดการพื้นที่สูง รวมทั้งขอตกลงในอนุสัญญา และปฎิญญาที่
เกี่ยวของกับชนเผาในพื้นที่สูง
5. เพื่อรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูงของหนวยงานและสถาบันตางๆ
6. เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่สูงทั้งที่ประสบความสําเร็จ และไมประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายเพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต

ระเบียบวิธีวจิ ัย

ขอบเขตการศึกษา
(1) จะเปนการรวบรวมนโยบายของรัฐ ผลการศึกษา แนวคิดและขอเสนอของนักวิชาการและสถาบันตางๆ
โครงการพัฒนา ปญหาและอุปสรรคของโครงการพัฒนา ประสบการณนานาชาติ ขอตกลงในอนุสัญญา
และปฎิญญา
(2) สํารวจขอมูลปฐมภูมิทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ 12 จังหวัด คือ
เชียงใหม นาน เชียงราย ชัยภูมิ ขอนแกน อุทัยธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง
และกระบี่ แล ว สั ง เคราะห เ พื่ อ ถอดเป น บทเรี ย นทั้ ง โครงการพั ฒ นาที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ และไม ป ระสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต
ทั้งนี้มีขอบเขตของระยะเวลารวม 13 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 กอนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ระยะที่ 2 ถึงระยะที่ 13 ภายหลังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 12
วิธีดําเนินการวิจัย
(1) กรอบแนวคิดในการศึกษา
รั ฐ ได กํ า หนดนโยบายในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ สู ง มานานกว า หกทศวรรษ และดํ า เนิ น
โครงการพัฒนามาอยางตอเนื่องทั้งโดยหนวยงานของรัฐ มูลนิธิ และภาคเอกชน นอกจากนี้ไดมีการศึกษาและ
ขอเสนอของนักวิชาการและสถาบันตางๆ ทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมจํานวนมากที่เนนหนักไป
เกี่ยวกับชาวเขาในพื้นที่ภาคเหนือถึงปจจุบันปญหาพื้นที่สูงไดเกิดขึ้นทั่วประเทศ ทั้งการบุกรุกทําลายปาตนน้ํา
ลําธาร สงผลตอการเกิดการชะลางพังทลายของดินและภัยพิบัติตางๆ เชน ดินถลม สรางความสูญเสียแกชีวิต
และทรัพยสิน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ซึ่งคาดการณวาจะเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงยิ่งขึ้น
นโยบายที่กําหนดไวในอดีตจึงควรมีการทบทวนและจัดทําขึ้นใหมเพื่อรองรับสถานการณดังกลาว อยางไรก็ตาม
ก อ นมี ก ารจั ด ทํ า นโยบายขึ้ น ใหม นั้ น ควรมี ก ารรวบรวมนโยบายของรั ฐ ในอดี ต รวมทั้ ง ผลการศึ ก ษาของ
นักวิชาการและสถาบันตางๆ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ แลวจัดทําใหเปน
ระบบเสียกอนเพื่อนําไปใชประกอบในการตัดสินใจจัดทํานโยบายขึ้นใหมในอนาคต
ค

วิธีการศึกษา

(1) ทบทวนวรรณกรรมนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน รวม 13 ระยะ
ดังที่กลาวในขอบเขตการศึกษา
(2) ทบทวนวรรณกรรมถึงผลการศึกษา แนวคิด และขอเสนอของนักวิชาการและสถาบันตางๆ ในการ
บริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน
(3) ทบทวนวรรณกรรมเรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่สูงของหนวยงานภาครัฐ มูลนิธิ และภาคเอกชนจาก
อดีตถึงปจจุบัน
(4) ทบทวนวรรณกรรมประสบการณนานาชาติในการจัดการพื้นที่สูง รวมทั้งขอตกลงในอนุสัญญา
และปฎิญญา ที่เกี่ยวของกับชนเผาในที่สูง
(5) สํ ารวจข อมูล ปฐมภู มิส ถานภาพของพื้นที่สูงในปจจุบันทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
ในพื้นที่ 12 จังหวัด คือ เชียงใหม นาน เชียงราย ชัยภูมิ ขอนแกน อุทัยธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่
(6) วิเคราะหผลสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคของผลการดําเนินการในการพัฒนาพื้นที่สูงในอดีตถึง
ปจจุบันโดยใชประสบการณนานาชาติมาประกอบในการวิเคราะห
(7) ถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่สูงทั้งที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต

ขอมูลที่ใชในการศึกษา

มีการใชขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ
(1) ขอมูลปฐมภูมิมีการสํารวจความเห็นเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
ในพื้นที่ 12 จังหวัด ที่กลาวขางตน
(2) ขอมูลทุติยภูมิ เปนการทบทวนขอมูลนโยบายของรัฐ ที่มาจาก จดหมายเหตุ ราชกิจจานุเบกษา
กฎและระเบียบที่ประกาศใชคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 1- ฉบับที่ 12 มติคณะรัฐมนตรี แผนบริหารราชการแผนดิน มติของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการพื้นที่สูง รายงานประจําปของสวนราชการตางๆ รายงานการศึกษาของนักวิชาการและสถาบันตางๆ
รวมทั้งบทความตางๆ ที่มีการจัดพิมพเผยแพร

ผลการศึกษา

จากการทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สูง
พบวาพื้นที่สูงมีปญหาที่สําคัญ 7 ประการ ไดแก (1) การตัดไมทําลายปา (2) การปลูกฝน (3) การชะลาง
พังทลายของดิ น (4) ดิ นถล ม (5) ป ญ หาชาวเขา (6) ป ญ หาการประกอบอาชี พของประชากรบนพื้นที่สูง
และ (7) ปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อแกไขปญหาดังกลาวรัฐไดมีการบริหารจัดการพื้นที่สูงมาอยางตอเนื่องซึ่ง
สามารถแบงออกไดเปน 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ในชวง พ.ศ. 2499-2509 เปนการเริ่มตนของรัฐบาลโดยเขาไป
สงเคราะหชวยเหลือประชาชนผูยากไรหางไกลคมนาคม ตอมาในระยะที่ 2 ในชวง พ.ศ. 2510-2524 ในชวงนี้
ไดมีการจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นในป 2512 โดยมีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ (1) ชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
(2) ชว ยชาวไทยโดยลดการทํ า ลายทรั พยากรธรรมชาติ คือ ป า ไม แ ละต นน้ํ าลํ าธาร (3) กํ าจั ดการปลูก ฝ น
และ (4) รักษาดินและใชพื้นที่ใหถูกตองคือ ใหปาอยูในสวนที่เปนปาและทําไรทําสวนในสวนที่ควรเพาะปลูก
ง

อยาใหทั้งสองสวนนี้รุกล้ําซึ่งกันและกัน ซึ่งโครงการหลวงไดดําเนินการพัฒนาพื้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ที่ชาวเขา
อาศัยและทํากินอยูจนประสบความสําเร็จทั้งการกําจัดการปลูกฝน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน
น้ําและปา การตั้งถิ่นฐานอยางถาวรของชาวเขา การพัฒนาอาชีพ นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม
ซึ่ง วิ ธี ก ารและหลั ก เกณฑ ต า งๆ ได นํา ไปใช ใ นการขยายผลในพื้ น ที่ สู ง อื่ น ๆ อย า งกว า งขวางในเวลาต อ มา
ในสวนของรัฐบาลนั้นในชวงระยะที่ 2 นี้ไดเนนไปที่การพัฒนาชาวเขาโดยการจัดตั้งนิคมสรางตนเองสงเคราะห
ชาวเขาและสถาบันวิจัยชาวเขา รวมทั้งกําหนดนโยบายรวมพวก (Integration Policy) กับชาวเขา และการ
ควบคุม ยาเสพติด มุงขจัดการปลูกฝนโดยการปลูกพืชทดแทน ตลอดจนการนําการพัฒนาเขตพื้นที่โดยระบบ
Zonal Integrated Development เขามาใช ตอมาในระยะที่ 3 ในชวง พ.ศ. 2525-2545 นั้น ในป 2535
โครงการหลวงได จ ดทะเบี ย นเป น “มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง” รวมทั้ ง ได มี ก ารดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาตาม
พระราชดําริในหลายพื้นที่ของพื้นที่สูง นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูง
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2532 หลังจากนั้นไดมีการจัดทําแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอมและการ
ควบคุม พืช เสพติ ด บนพื้ น ที่ สู ง ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2535-2539) ซึ่ งโครงการนี้ ได ดําเนิน การต อเป นฉบับ ที่ 2
(พ.ศ. 2540-2544) และตอเนื่องไปเปนฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) จึงไดยุติลง สวนการบริหารจัดการพื้นที่สูง
ในระยะที่ 4 ในชวง พ.ศ. 2546 ถึงปจจุบันนั้น ในป พ.ศ. 2547 ไดมีการจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูง (องคการมหาชน)” ขึ้นโดยกําหนดเปาหมาย “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อการสนับสนุนงานโครงการหลวงและ
ขยายผลองคความรูโครงการหลวง ในป พ.ศ. 2549 ไดเริ่มโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดินในพื้นที่ 10
ลุมน้ําของภาคเหนือ ภายหลังการดําเนินงานตามแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และการควบคุม
พืชเสพติดบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) ไดสิ้นสุดลง คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหดําเนินการโดยเขาสูระบบ
ปกติของสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตอมาในป พ.ศ. 2552 ไดมีการจัดตั้งมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริและสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริขึ้น หลังจากนั้นใน
ป 2553 ไดมีการจัดทําแผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืนระยะ 1
(พ.ศ. 2553-2556) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2561) เมื่อสิ้นสุดระยะที่ 2 ไดมีการเปลี่ยนชื่อเปนแผนแมบท
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แนวโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562-2564) ในชวงเวลา
ระยะที่ 4 นี้ ไดมีรัฐวิสาหกิจเขามาพัฒนาพื้นที่สูงโดยการปลูกปาและสรางฝาย รวมทั้งสนับสนุนชุมชนบนพื้นที่
สูงใหเปลี่ยนอาชีพจากปลูกพืชไรมาปลูกปา
จากการทบทวนผลจากการบริหารจัดการพื้นที่สูงทั้ง 4 ระยะ เปนเวลา 60 ปเศษนั้น พื้นที่สูงภายใต
โครงการตามพระราชดํ าริ โครงการพั ฒ นาของมู ล นิ ธิโ ครงการหลวง มู ล นิ ธิ ปด ทองหลั ง พระสื บสานแนว
พระราชดําริ โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน และโครงการพัฒนาที่ดําเนินการโดยสวนราชการตางๆ นั้น ได
แกไขปญหาทั้ง 7 ประการของพื้นที่โครงการดังกลาวขางตนจนประสบความสําเร็จ บางโครงการอยูในระหวาง
ดําเนินการตามลําดับของขั้นตอน
อยางไรก็ตามพื้นที่สูงที่ยังไมมีโครงการพัฒนาเขาไปดําเนินการนั้นยังมีอีกจํานวนมาก จึงยังคงมีปญหา
ทั้ง 7 ประการอยูในปจจุบันซึ่งปญหาที่มีอยูอาจจะแตกตางกันออกไปในแตละพื้นที่ จากการปริทัศนสถานภาพ
ความรูในการบริการจัดการพื้นที่สูง ไดมีการถอดบทเรียนเพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต
10 ประการ คือ (1) ขาดแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งประเทศ (2) ขาดคณะกรรมการประสานงานการ
พัฒนาพื้นที่สูงในภาพรวม (3) การกําหนดนโยบายพัฒนาการเกษตรและการใชที่ดินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะดาน
มีผลกระทบตอพื้นที่สูง (4) มีการกําหนดนโยบายแตไมมีแผนปฏิบัติและการปฏิบัติลาชาไมสามารถรองรับ
ปญหาที่เกิดขึ้นได
จ

(5) ขาดระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการพื้นที่สูง (6) ปญหาการขาดแคลนน้ําบนพื้นที่สูงจะทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้น (7) ปญหาหมอกควันในชวงฤดูแลง จะไมสามารถแกไขไดหากไมเปลี่ยนระบบการปลูกพืชไร หรือระบบ
ไรหมุนเวียนเนื่องจากตองมีการเตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกพืช (8) ควบคุมการทองเที่ยวเชิงนิเวศบนพื้นที่สูงตาม
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) (9) โครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) เปนตัวอยางที่ควรนําไปใชในโครงการจัดที่ดินทํากิน
บนพื้ น ที่ สู ง ในอนาคต และ (10) การพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ที่ มี ช นเผ า อาศั ย และทํ า กิ น อยู นั้ น
หลักเกณฑและวิธีการของมูลนิธิโครงการหลวงจะเปนตนแบบในการขยายผลที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ฉ

บทคัดยอ
โครงการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการพื้นที่สูง : ปริทัศนสถานภาพความรู มีวัตถุประสงค 6 ประการ
คือ (1) เพื่อรวบรวมนโยบายของรัฐ ในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน (2) เพื่อรวบรวมผล
การศึกษา แนวคิด และขอเสนอของนักวิชาการ และสถาบันตางๆ ในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึง
ปจจุบัน (3) เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งที่ดําเนินการโดยภาครัฐ มูลนิธิ และภาคเอกชนจากอดีตถึง
ปจจุบัน (4) ทบทวนประสบการณนานาชาติในการจัดการพื้นที่สูง รวมทั้งขอตกลงในอนุสัญญา และปฎิญญาที่
เกี่ยวของกับชนเผาในพื้นที่สูง (5) เพื่อรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูงของหนวยงานและ
สถาบั น ต า งๆ (6) เพื่ อ ถอดบทเรี ย นการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ สู ง ทั้ ง ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ และไม ป ระสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายเพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาพบวามีปญหาที่สําคัญ
7 ประการ ได แ ก (1) การตั ดไม ทํ าลายปา (2) การปลูกฝ น (3) การชะลา งพัง ทลายของดิน (4) ดิ นถล ม
(5) ป ญ หาชาวเขา (6) ป ญ หาการประกอบอาชี พ ของประชากรบนพื้ น ที่ สู ง และ(7) ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อแกปญหาดังกลาวไดมีโครงการพัฒนาพื้นที่สูงมาอยางตอเนื่อง ผลจากการบริหารจัดการพื้นที่สูงเปนเวลา
60 ปเศษ ที่ผานมานั้น พื้นที่สูงภายใตโครงการตามพระราชดําริ โครงการพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน และโครงการพัฒนาที่
ดําเนินการโดยสวนราชการตางๆ นั้น ไดแกไขปญหาทั้ง 7 ประการของพื้นที่สูงในโครงการดังกลาวขางตนจน
ประสบความสําเร็จ บางโครงการอยูในระหวางดําเนินการตามลําดับของขั้นตอน
อยางไรก็ตามพื้นที่สูงที่ยังไมมีโครงการพัฒนาเขาไปดําเนินการนั้นยังมีอีกจํานวนมาก จึงยังคงมีปญหา
ทั้ง 7 ประการอยูในปจจุบันซึ่งปญหาที่มีอยูอาจจะแตกตางกันออกไปในแตละพื้นที่ จากการปริทัศนสถานภาพ
ความรูในการบริการจัดการพื้นที่สูง ไดมีการถอดบทเรียนเพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต
10 ประการ คือ (1) ขาดแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งประเทศ (2) ขาดคณะกรรมการประสานงานการ
พัฒนาพื้นที่สูงในภาพรวม (3) การกําหนดนโยบายพัฒนาการเกษตรและการใชที่ดินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะดาน
มีผลกระทบตอพื้นที่สูง (4) มีการกําหนดนโยบายแตไมมีแผนปฏิบัติและการปฏิบัติลาชาไมสามารถรองรับ
ปญหาที่เกิดขึ้นได (5) ขาดระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการพื้นที่สูง (6) ปญหาการขาดแคลนน้ําบนพื้นที่สูง
จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น (7) ปญหาหมอกควันในชวงฤดูแลง จะไมสามารถแกไขไดหากไมเปลี่ยนระบบการปลูก
พืชไร หรือระบบไรหมุนเวียนเนื่องจากตองมีการเตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกพืช (8) ควบคุมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
บนพื้นที่สูงตามความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) (9) โครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาลภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) เปนตัวอยางที่ควรนําไปใชในโครงการ
จัดที่ดินทํากินบนพื้นที่สูงในอนาคต และ (10) การพัฒนาพื้นที่สูงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชนเผาอาศัยและทํากิน
อยูนั้น หลักเกณฑและวิธีการของมูลนิธิโครงการหลวงจะเปนตนแบบในการขยายผลที่ดีที่สุดในประเทศไทย
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Executive Summary
“Highland Management: A State of Knowledge”
In the past three decades, an increasing amount of land in the highlands, which is mostly
forest land in the mountains, has been utilized for agricultural and other land uses. And the
problem continues to intensify. As the forests covering the mountains and areas with steep
slope are destroyed, the soil erodes and landslides occur due to heavy rain, in addition to
the loss of beautiful views. According to a Land Development Department report, as much
as 95.22 million rais of land in areas with more than 35% slope has soil erosion problems.
This results in accumulation of sediment in lowland areas, causing rivers and streams to
become shallow. There have been many landslide incidents in various locations, including
Phipun District, Nakhon Si Thammarat Province in 1988, Lom Sak District in Phetchabun
Province in 2000, Wang Chin District, Phrae Province in 2001, Laplae District, Uttaradit
Province in 2006, and recently on 28 July 2018 in Bo Kluea District, Nan Province. Each
landslide incident causes substantial property damages and casualties.
In addition, as a consequence of deforestation in the highlands, the downstream
areas suffer from alternating flood and drought. As stated in the United Nations Convention
to Combat Desertification, deforestation is the key factor that contributes to desertification in
various regions around the world.
There have been a number of government policies for highland management, as
stipulated in the National Economic and Social Development Plans, cabinet resolutions, and
regulations issued by relevant committees. There are also study results and
recommendations from scholars in various institutions. A number of highland development
projects are also successfully implemented in select areas by government agencies and
private organizations. But these initiatives are mostly carried out by separate agencies; they
are not aiming at solving the overall problem at the national level. Consequently, problems
in managing the highlands and mountains still persist. The problems are expected to
intensify, because of various factors, including pressure from population growth, which
increases land demand for agriculture and other activities, and climate change. If such
highland management problems continue, there will be negative effects on economic and
social development of the whole country. The government thus needs to formulate a new
set of overall national policies for managing the highlands and mountains.
Before doing so, it is first necessary to systematically review government policies,
concepts and recommendations proposed by scholars and institutions, as well as practices in
a large number of projects that have been implemented so far. The objectives of the study
are to draw lessons from the experience and to use such lessons in formulating future
policies for managing the highlands and mountains.
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This study reviews the state of knowledge in highland management that covers
economic, social, political, security, and environmental aspects. It reviews research results
and recommendations for highland management proposed by scholars, institutions,
foundations, and non-governmental organizations, as well as development projects of
various characteristics hitherto implemented. This study is the first of its kind in Thailand.
Objectives
1. to review Thailand’s government policies on highland management from the past
until the present;
2. to review research results, concepts, and recommendations on highland management
previously proposed by scholars and various institutions;
3. to review highland development projects implemented by government agencies,
foundations, and companies;
4. to review international experience in highland management, including agreements in
international conventions and declarations regarding highland indigenous peoples;
5. to review problems and obstacles in the efforts of the government and other
agencies to develop the highlands; and
6. to draw lessons on highland management from both successful and unsuccessful
cases according to the initial goals, so as to propose policy guidelines in the future.
Study scope
1. Review government policies, research results, concepts, and recommendations on
highland management previously proposed by scholars and various institutions;
development projects and their problems and obstacles, international experience in
highland management, including agreements in international conventions and
declarations;
2. Conduct field surveys to collect primary data on physical, economic, and social
characteristics in study areas in 10 provinces, namely Chiang Mai, Nan, Chiang Rai,
Chaiyaphum, Khon Kaen, Uthai Thani, Kanchanaburi, Phetchaburi, Surat Thani, Nakhan
Si Thammarat, Trang, and Krabi. Then synthesize the findings to draw lessons from
both successful and unsuccessful projects according the initial goals, so as to
formulate policy guidelines in the future.
The study examines 13 periods. The 1st period is before the 1st National Economic and Social
Development Plan. The 2nd – 13th periods correspond to the 1st -12th National Economic and
Social Development Plans, respectively.
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Methods
(a) Conceptual framework
The Thai government has implemented highland management policies for more than six
decades, while government agencies, foundations, and companies have continuously
initiated various development projects for the highlands. Meanwhile, scholars and institutions
have conducted studies and proposed recommendations for managing the highlands,
examining their physical, economic and social issues. Many of the studies focus on hill tribe
populations in the North. Highland problems now occur throughout the country, including
deforestation and destruction of upstream water sources, causing soil erosion and other
disasters, such as landslides and consequently property damages and casualties. In addition,
due to climate change at the global level, even more severe natural disasters are expected
in the future. Therefore, existing policies should be reviewed and reformulated to prepare for
such situations. It is first necessary to review government policies in the past and research
results and recommendations proposed by scholars and institutions, as well as problems
and obstacles in implementing highland development projects. The review results could be
used in future efforts to reformulate relevant policies.
(b) Study methods
1. Review government policies in 13 time periods as indicated earlier in the study scope;
2. Review research results, concepts, and recommendations on highland management
previously proposed by scholars and various institutions;
3. Review highland development projects implemented by government agencies,
foundations, and companies, development projects and their problems and
obstacles;
4. Review international experience in highland management, including agreements in
international conventions and declarations regarding highland peoples;
5. Conduct field surveys to collect primary data on highland situations, including
physical, economic, and social issues, in study areas in 12 provinces, namely Chiang
Mai, Nan, Chiang Rai, Chaiyaphum, Khon Kaen, Uthai Thani, Kanchanaburi,
Phetchaburi, Nakhon Si Thammarat, Trang, and Krabi;
6. Analyze successful outcomes, problems, obstacles of policy implementation in
highland areas from the past until the present, taking into account international
experiences; and
7. Draw lessons on highland management from both successful and unsuccessful cases
according to the initial goals, so as to propose policy guidelines in the future.
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(c) Data
This study uses both primary and secondary data.
1. Primary data are collected from opinion surveys of government officials in study
areas, which were sampled purposefully in the 12 provinces mentioned above; and
2. Secondary data on government policies are in the forms of archives, government
gazettes, rules and regulations, cabinet statements to parliament, the 1st–12th
National Economic and Social Development Plans, cabinet resolutions, public
administration plans, resolutions of committees related to highland management,
reports of relevant government agencies, research reports published by scholars and
institutes, and other published articles.
Study results
Based on the literature review and interviews with government officers in the selected study
areas, seven key problems are identified, as follows: (1) deforestation, (2) opium cultivation,
(3) soil erosion, (4) landslide, (5) hill tribe issues, (6) occupational problems of highland
populations, and (7) environmental problems. In order to solve the above problems, the
government and other organizations continue to implement various highland development
projects.
The study period is divided into four periods. The first period during 1956-1966 signifies the
beginning of the government’s highland policy when government agencies started to provide
welfare support to citizens in remote areas. During the second period between 1967 and
1981, royal projects were initiated and implemented in 1969. The projects had four
objectives, namely: (1) to provide humanitarian support for hill tribes; (2) to provide support
to Thai citizens so as to reduce destruction of natural resources, particularly forests and
water sources; (3) to eradicate opium production; (4) to preserve soil and promote
appropriate land use, so that forests remain forests and farming occurs only where it should
and that there is no overlapping between the two. The royal projects have been successful
in developing the highlands, particularly in areas where hill tribes settle and cultivate. Opium
production has been eradicated. Natural resources, including soil, water, and forests, have
been preserved. Hill tribes now have permanent settlements, having developed stable
occupations that lead to overall improvement of quality of life. The methods and criteria
used in royal projects have subsequently been adopted and applied widely to other
highland areas in Thailand. During this period, the government focused on hill tribe
development by setting up self-help hill tribe settlement and Hill Tribe Research Institute.
Other key policies include the “integration” policy with the hill-tribe peoples, while pursuing
the narcotics control policy and eradicating opium production by promoting alternative
crops. The government also introduced the “zonal integrated development” system in area
development.
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During the third period (1982-2002), the royal projects became registered as the Royal Project
Foundation. Meanwhile, a number of development projects under the royal initiatives were
implemented in several highland areas. In addition, the cabinet also approved the Highland
Development Masterplan on 13 May 1989, the First Master Plan for Community
Development, the Environment, and Addictive Plant Control on the Highlands (1992-1996),
followed by the Second Master Plan (1997-2001) and the Third and last Master Plan (2002-2006).
During the fourth period from 2003 until the present, Highland Research and Development
Institute (Public Organization) was set up in 2004 to support royal projects and diffuse the
knowledge from the royal projects, with sustainable development as the fundamental goal.
In 2006, the Watershed Conservation Projects, an Initiative of Her Majesty the Queen were
implemented in 10 river basins in Northern Thailand. After the implementation of the Third
Master Plan for Community Development, the Environment, and Addictive Plant Control on
the Highlands (2002-2006) was finished, the cabinet had a resolution to transfer the
operation to relevant government agencies. Later in 2009, the Pid Thong Lang Phra
Foundation was established, as well as the Pid Thong Lang Phra Promotion and
Development Institute. In 2010, the Master Plan for Scaling Up Royal Projects to Solve
Problems in Opium Production Areas was developed for Phase One (2010-2013) and Phase
Two (2014-2018). After Phase Two was finished, the name was changed to the Masterplan for
Highland Development following Royal Projects to Solve Problems in Specific Areas, Phase
Three (2019-2021). During the fourth period, state-owned enterprises became involved in
reforestation and building weirs, as well as supporting highland communities to change
occupations from growing crops to growing forest trees instead.
The results from managing the highlands in the four periods in the past 60 years indicate that
some programs and projects have been successful in solving the seven problems mentioned
above. These include highland development projects under the royal initiatives,
development projects of the Royal Project Foundation, the Pid Thong Lang Phra Foundation,
the Watershed Conservation Projects, an Initiative of Her Majesty the Queen, and several
other projects initiated by various government agencies. Some ongoing projects are currently
implemented step-by-step. However, a large number of highland areas in the country remain
without development projects, so the seven problems still persist until now. The degrees of
the problems vary from place to place.
From the review of the state of knowledge on highland management, 10 key lessons can be
drawn that could be used as policy guidelines in the future, as follows: (1) Lack of a nationwide highland development master plan; (2) Lack of a committee that coordinates overall
highland development activities; (3) Certain policies with specific agricultural development
and land-use objectives have impact on the highlands; (4) Policies cannot address problems
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due to lack of implementation plan and delays in policy implementation; (5) Lack of
databases on highland management; (6) the problem of water shortage in the highlands; (7)
The smog problems during the dry season cannot be solved without changing the crop
system or the shifting cultivation system because of the need to prepare land for cropping;
(8) Eco-tourism in the highlands should be controlled according to the carrying capacity; (9)
Land allocation for community projects under the National Land Policy Committee are good
examples that should be applied to land allocation initiatives in the highlands in the future;
(10) For highland development in areas with indigenous populations, the criteria and
methods deployed by the Royal Project Foundation should be the best model for scaling up
in Thailand.
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Abstract
The research project, “Highland Management: A State of Knowledge Review,” has six
objectives, namely: (1) to review Thailand’s government policies on highland management
from the past until the present; (2) to review research results, concepts, and
recommendations on highland management previously proposed by scholars and various
institutions; (3) to review highland development projects implemented by government
agencies, foundations, and companies; (4) to review international experience in highland
management, including agreements in international conventions and declarations regarding
highland indigenous peoples; (5) to review problems and obstacles in the efforts of the
government and other agencies to develop the highlands; and (6) to draw lessons on
highland management from both successful and unsuccessful cases according to the initial
goals, so as to propose policy guidelines in the future.
Based on the literature review and interviews with government officers in the selected study
areas, seven key problems are identified, as follows: (1) deforestation, (2) opium cultivation,
(3) soil erosion, (4) landslide, (5) hill tribe issues, (6) occupational problems of highland
populations, and (7) environmental problems. In order to solve the above problems, the
government and other organizations continue to implement various highland development
projects. The results from managing the highlands in the past 60 years indicate that some
programs and projects have been successful in solving the seven problems mentioned
above. These include highland development projects under the royal initiatives,
development projects of the Royal Project Foundation, the Pid Thong Lang Phra Foundation,
the Watershed Conservation Projects, an Initiative of Her Majesty the Queen and several other
projects initiated by various government agencies. Some ongoing projects are currently
implemented step-by-step. However, a large number of highland areas in the country remain
without development projects, so the seven problems still persist until now. The degrees of
the problems vary from place to place.
From the review of the state of knowledge on highland management, 10 key lessons can be
drawn that could be used as policy guidelines in the future, as follows: (1) Lack of a nationwide highland development master plan; (2) Lack of a committee that coordinates overall
highland development activities; (3) Certain policies with specific agricultural development
and land-use objectives have impact on the highlands; (4) Policies cannot address problems
due to lack of implementation plan and delays in policy implementation; (5) Lack of
databases on highland management; (6) the problem of water shortage in the highlands; (7)
The smog problems during the dry season cannot be solved without changing the crop
system or the shifting cultivation system because of the need to prepare land for cropping;
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(8) Eco-tourism in the highlands should be controlled according to the carrying capacity; (9)
Land allocation for community projects under the National Land Policy Committee are good
examples that should be applied to land allocation initiatives in the highlands in the future;
(10) For highland development in areas with indigenous populations, the criteria and
methods deployed by the Royal Project Foundation should be the best model for scaling up
in Thailand.
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สารบาญ
หนา
คํานํา

ก

บทที่ 1 บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสําคัญ/หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ระเบียบวิธีวิจัย
1.4 โครงสรางรายงานการวิจัย

1-1
1-1
1-2
1-2
1-3

เอกสารอางอิง

1-7

บทที่ 2 ภูมินิเวศของพื้นที่สูง
2.1 ความหมายและขอบเขตของพืน้ ที่
2.2 ภูเขาในประเทศไทย
2.3 แหลงกําเนิดของแมน้ําจากภูเขาที่สําคัญ
2.4 ปาไมในประเทศไทย
2.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

2-1
2-1
2-5
2-9
2-14
2-18

เอกสารอางอิง

2-21

บทที่ 3 ปญหาของพืน้ ทีส่ ูง
3.1 ปญหาการตัดไมทําลายปา
3.2 ปญหาการปลูกฝน
3.3 การชะลางพังทลายของดิน
3.4 ปญหาดินถลม
3.5 ปญหาชาวเขา
3.6 ปญหาการประกอบอาชีพของประชากรบนพื้นที่สูง
3.7 ปญหาสิง่ แวดลอม
3.8 การวิเคราะหสถานการณพื้นที่สูงโดยระบบ DPSIR
เอกสารอางอิง

3-1
3-1
3-20
3-24
3-27
3-34
3-37
3-38
3-48
3-51
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สารบาญ (ตอ)
หนา
บทที่ 4 นโยบายแหงรัฐในการบริหารจัดการพืน้ ทีส่ ูง
4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง
4.2 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง
4.3 นโยบายของรัฐในการควบคุมการใชพื้นที่สูง
4.4 นโยบายของรัฐในการอนุญาตใหราษฎรอยูอาศัยและทํากินในพื้นทีป่ าไม
4.5 นโยบายชาวเขา
เอกสารอางอิง

4-1
4-1
4-12
4-39
4-50
4-60
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บทที่ 5 ประสบการณนานาชาติในการบริหารจัดการพืน้ ที่สงู
5.1 ความสําคัญของพื้นที่ภูเขา
5.2 การใชที่ดินบนพื้นที่สูงของนานาชาติ
5.3 กฎหมายระหวางประเทศและองคกรทีเ่ กี่ยวของกับชนเผาและชนเผาพื้นเมือง
เอกสารอางอิง

5-1
5-1
5-8
5-23
5-34

บทที่ 6 การสํารวจความเห็นเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการบริหารจัดการพืน้ ที่สงู ในพื้นทีศ่ ึกษา
6.1 บทนํา
6.2 วัตถุประสงค
6.3 ระยะเวลาดําเนินการ
6.4 สถานที่ดําเนินการ
6.5 ระเบียบวิธีการประเมินผล
6.6 การวิเคราะหขอมูล
6.7 ผลการศึกษา
6.8 บทสรุปเปรียบเทียบผลจากการสํารวจความเห็นเจาหนาที่ของรัฐ
กับผลจากการทบทวนวรรณกรรม
6.9 ขอสังเกตความเห็นเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษา
เอกสารอางอิง

6-1
6-1
6-1
6-1
6-1
6-1
6-2
6-3
6-28
6-29
6-30

บทที่ 7 องคกรที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการพื้นที่สูง
7.1 มูลนิธิที่เกีย่ วของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง
7.2 สวนราชการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง
7.3 วิสาหกิจทีเ่ กี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง
7.4 ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง
เอกสารอางอิง
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7-1
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7-30
7-32
7-37
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บทที่ 8 สรุปลําดับเวลาการบริหารจัดการพื้นทีส่ ูงเชิงสังเคราะห
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8.2 การบริหารจัดการพื้นที่สงู ระยะที่ 2 ในชวง พ.ศ. 2510-2524
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8.5 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพื้นที่สูงในแตละชวงเวลา
เอกสารอางอิง

หนา
8-1
8-1
8-3
8-8
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8-42

บทที่ 9 การถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นทีส่ ูง
9.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบประสบการณนานาชาติในการบริหารจัดการพื้นที่สูง
กับการดําเนินการในประเทศไทย
9.2 การถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่สูง
เอกสารอางอิง

9-1
9-10
9-30

บทที่ 10 สรุป
10.1 วัตถุประสงค
10.2 ภูมินิเวศของพื้นที่สูง
10.3 ปญหาของพื้นที่สูง
10.4 นโยบายแหงรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูง
10.5 ประสบการณนานาชาติในการบริหารจัดการพื้นที่สูง
10.6 การสํารวจความเห็นของเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สูงในพื้นที่ศึกษา
10.7 องคกรที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการพื้นที่สูง
10.8 สรุปลําดับเวลาการบริหารจัดการพื้นที่สูงเชิงสังเคราะห
10.9 การถอดบทเรียนการบริหารจัดการที่ดิน

10-1
10-1
10-1
10-4
10-5
10-6
10-8
10-9
10-10
10-12

ต

9-1

สารบาญ (ตอ)

หนา

ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 การปกครองของราชอาณาจักรไทย

ผ1-1

ภาคผนวกที่ 2 รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก

ผ2-1

ภาคผนวกที่ 3 การจัดทําฐานขอมูล รายงานการศึกษา บทความ แนวคิด และขอเสนอ
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง

ผ3-1

ภาคผนวกที่ 4 รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง

ผ4-1

ภาคผนวกที่ 5 รายชื่อนักวิจัยชาวตางประเทศที่เขามาดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับชาวเขา
ในประเทศไทย ภายใตความรวมมือของสถาบันวิจัยชาวเขา
ระหวาง พ.ศ. 2502-2538

ผ5-1

ภาคผนวกตามกําหนดระเบียบในการจัดทํารายงานของสํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3

บทความสําหรับการเผยแพร
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการไปใชประโยชน
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงคกิจกรรมที่วางแผนไวและกิจกรรม
ที่ดําเนินการมาแลว

ถ

ผ1-1
ผ2-1
ผ3-1

สารบาญตาราง
หนา
ตารางที่ 2-1 พื้นที่สูงที่เปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอนและพื้นที่สูงที่กําหนดโดย สพวส. ในจังหวัดตางๆ
2-2
ตารางที่ 2-2 พื้นที่ลาดชันเชิงซอนของประเทศรายจังหวัด
2-4
ตารางที่ 3-1 ลําดับเวลาการประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพื้นที่ปาไม
3-2
ตารางที่ 3-2 เนื้อที่ชั้นคุณภาพตางๆ ของลุมน้ําเจาพระยาตอนบน ลุมน้ํามูล–ชี ลุมน้ําภาคใต ลุมน้ําภาค
ตะวันออก ลุมน้ําภาคตะวันตก ภาคกลาง ลุม น้ําปาสัก และลุมน้ําชายแดน
3-4
ตารางที่ 3-3 ผลการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ทั่วประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535
3-6
ตารางที่ 3-4 เปรียบเทียบสาเหตุของการบุกรุกทําลายปาไมโดย กรมปาไม พ.ศ. 2539 และ พ.ศ.2559 3-8
ตารางที่ 3-5 สถิติการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับปาไม กรมปาไม
3-11
ตารางที่ 3-6 สถิติการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
3-11
ตารางที่ 3-7 เนื้อที่ปาสงวนแหงชาติที่ประกาศเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ 3-13
ตารางที่ 3-8 พื้นที่ปาอนุรักษ พ.ศ. 2560
3-13
ตารางที่ 3-9 เปรียบเทียบชวงเวลาของนโยบายการอนุรักษพื้นที่ปาไมและเหตุการณที่สงผลตอ
การลดลงของพื้นที่ปาไม
3-14
ตารางที่ 3-10 การวิเคราะหสถานการณปาไมในภาพรวมในปจจุบันโดยระบบ DPSIR
3-19
ตารางที่ 3-11 สรุปขอมูลการปลูกฝนและการตัดทําลายฝนป 2522/23 ถึงป 2550/51
3-22
ตารางที่ 3-12 แสดงเนื้อที่การจําแนกชั้นความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดินรายภูมิภาค
และประเทศ
3-26
ตารางที่ 3-13 สถิติการเกิดเหตุการณดินถลม ดินสไลด ตัง้ แตป 2513–2557
3-28
ตารางที่ 3-14 รายชื่อจังหวัดที่มีหมูบานเสี่ยงภัยดินถลมในประเทศไทย 54 จังหวัด
3-33
ตารางที่ 3-15 ปญหาชาวเขาจากการทบทวนวรรณกรรมระหวาง พ.ศ. 2504-2561
3-36
ตารางที่ 4-1 เนื้อที่ชั้นคุณภาพตางๆ ของลุมน้ําเจาพระยาตอนบน ลุมน้ํามูล–ชี ลุมน้ําภาคใต ลุมน้ําภาค
ตะวันออก ลุมน้ําภาคตะวันตก ภาคกลาง ลุม น้ําปาสักและลุมน้ําชายแดน
4-49
ตารางที่ 4-2 จํานวนประชากรชาวเขา
4-69
ตารางที่ 4-3 จํานวนประชากรบนพื้นที่สูง 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ.2545 และป 2551/2552 4-69
ตารางที่ 4-4 จํานวนประชากรบนพื้นที่สูง 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2545 แยกตามกลุมชาติพันธุ 4-70
ตารางที่ 4-5 จํานวนประชากรพื้นที่สูง 20 จังหวัด ในประเทศไทย พ.ศ. 2551/2552
แยกตามกลุมชาติพันธุ
4-71
ตารางที่ 4-6 จํานวนหมูบาน/กลุมบาน/ชุมชน และราษฎรบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2559
จํานวนตามพื้นที่จังหวัด
4-71
ตารางที่ 4-7 จํานวนชุมชนบนพื้นที่สูงในเขตอุทยานแหงชาติฯ เขตรักษาพันธุสัตวปาฯ และเขตปาอนุรักษอื่นๆ
จําแนกตามลุมน้ํา
4-72
ตารางที่ 4-8 จํานวนชุมชนบนพื้นที่สูงในเขตอุทยานแหงชาติฯ เขตรักษาพันธุสัตวปาฯ
และเขตปาอนุรักษอื่นๆ จําแนกตามชั้นคุณภาพลุมน้ํา
4-73
ตารางที่ 4-9 ลําดับเวลาของนโยบายรัฐในการจัดการเกี่ยวกับการใหสญ
ั ชาติไทยแกชาวเขา
4-81
ท

สารบาญตาราง (ตอ)
หนา
ตารางที่ 5-1 ผลประโยชนทางบวกจากการทองเที่ยวในพื้นที่ภูเขา
ตารางที่ 5-2 ผลลบจากการทองเที่ยวบนภูเขา
ตารางที่ 5-3 กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับชนเผา
ตารางที่ 6-1 สถานภาพของพื้นที่ที่สุมตัวอยางแบบเจาะจง
ตารางที่ 6-2 การหยุดยั้งการตัดไมทําลายปา
ตารางที่ 6-3 มาตรการในการหยุดยั้งการตัดไมทําลายปา
ตารางที่ 6-4 สาเหตุที่ไมสามารถหยุดยั้งการตัดไมทําลายปาได
ตารางที่ 6-5 ขอเสนอแนะในการหยุดยั้งการตัดไมทําลายปา
ตารางที่ 6-6 การชะลางพังทลายของดินในพื้นที่
ตารางที่ 6-7 ระดับการชะลางพังทลายของดิน
ตารางที่ 6-8 การแกไขปญหาการชะลางพังทลายของดิน
ตารางที่ 6-9 มาตรการแกไขปญหาการชะลางพังทลายของดิน
ตารางที่ 6-10 การรับรูการเตือนภัยเรื่องดินถลม
ตารางที่ 6-11 การเกิดดินถลม
ตารางที่ 6-12 การแกไขในพืน้ ที่ดินถลม
ตารางที่ 6-13 วิธีการแกไขปญหาพื้นที่ดินถลม
ตารางที่ 6-14 การตั้งถิ่นฐานของชาวเขาในพื้นที่ศึกษา
ตารางที่ 6-15 พื้นที่ที่ชาวเขาตั้งถิ่นฐาน
ตารางที่ 6-16 การประกอบอาชีพของชาวเขา
ตารางที่ 6-17 การใชที่ดินของชาวเขา
ตารางที่ 6-18 ปญหาชาวเขา
ตารางที่ 6-19 การปลูกฝน
ตารางที่ 6-20 ปญหาของประชากรบนพื้นที่สูง
ตารางที่ 6-21 การประกอบอาชีพของประชากรบนพื้นที่สูง
ตารางที่ 6-22 พืชที่ปลูกบนพื้นที่สูง
ตารางที่ 6-23 อุตสาหกรรมทองเที่ยวในพื้นที่
ตารางที่ 6-24 ความขัดแยงในพื้นที่
ตารางที่ 6-25 คูกรณีที่เกิดความขัดแยง
ตารางที่ 6-26 การแกไขความขัดแยง
ตารางที่ 6-27 ปญหาหมอกควันในพื้นที่
ตารางที่ 6-28 สาเหตุของการเกิดหมอกควัน

ธ

5-22
5-22
5-28
6-16
6-18
6-18
6-19
6-19
6-19
6-20
6-20
6-20
6-20
6-21
6-21
6-21
6-22
6-22
6-22
6-23
6-23
6-23
6-24
6-24
6-24
6-25
6-25
6-25
6-25
6-26
6-26

สารบาญตาราง (ตอ)
หนา
ตารางที่ 6-29 ผลการแกไขปญหาหมอกควัน
ตารางที่ 6-30 ความเห็นในการแกไขปญหาพื้นที่สูงโดยใชระบบบริหารจัดการในปจจุบัน
ตารางที่ 6-31 ปญหาบางประการที่แกไขได
ตารางที่ 6-32 ความเห็นในการบริหารจัดการพื้นที่สูง
ตารางที่ 7-1 พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ตารางที่ 7-2 ศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัดและจังหวัดที่รับผิดชอบ
ตารางที่ 8-1 ลําดับเวลาในการพัฒนาพื้นที่สูง
ตารางที่ 9-1 การวิเคราะหเปรียบเทียบประสบการณนานาชาติในการบริหารจัดการพื้นที่สูง
กับการดําเนินการในประเทศไทย
ตารางที่ 9-2 ชวงเวลาการดําเนินการดานอนุรักษดินและน้ํา
ตารางที่ 9-3 การเก็บกักน้ําของปาชนิดตางๆ
ตารางที่ 9-4 มูลคาความเสียหายจากการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
ปาตนน้ําชนิดตางๆ

น

6-26
6-27
6-27
6-27
7-23
7-29
8-36
9-2
9-20
9-23
9-23

สารบาญรูป
หนา
รูปที่ 3-1 การวิเคราะหสถานการณปาไมในภาพรวมในปจจุบัน โดยระบบ DPSIR
รูปที่ 3-2 การวิเคราะหสถานการณพื้นที่สงู โดยระบบ DPSIR
รูปที่ 4-1 นโยบายของรัฐในการอนุญาตใหราษฎรอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไม
รูปที่ 8-1 ยุทธศาสตรและแผนแมบทที่เกี่ยวของกับพื้นที่สูงและดําเนินการอยูในปจจุบัน

3-18
3-50
4-59
8-31

สารบาญกรอบ
หนา
กรอบที่ 8-1 ลําดับเวลาในการพัฒนาพื้นที่สูงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2499-2509)
กรอบที่ 8-2 ลําดับเวลาในการพัฒนาพื้นที่สูงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2510-2524)
กรอบที่ 8-3 ลําดับเวลาในการพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2525-2529)
กรอบที่ 8-4 ลําดับเวลาในการพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2555-2559)
กรอบที่ 9-1 ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในระยะ 50 ป ของสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่โครงการหลวง
กรอบที่ 10-1 สรุปผลการวิจยั กับวัตถุประสงค

บ

8-4
8-9
8-15
8-32
9-29
10-2

บทที่ 1

------------------------------------------------

บทนํา

1-1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญ/หลักการและเหตุผล

ในชวงสามทศวรรษที่ผานมานี้ ปญหาการนําพื้นที่สูงซึ่งรวมถึงพื้นที่ภูเขาที่สวนใหญเปนพื้นที่ปาไม
ตนน้ําลําธารมาใชเพื่อการเกษตรและกิจกรรมอื่น ไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อพื้นที่ปาไมที่ปกคลุมพื้นที่ภูเขา
และพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงถูกทําลายลง นอกจากเปนการสูญเสียความสวยงามของทิวทัศนแลว ยังเกิดการ
ชะลางพังทลายของดินและดินถลมที่เกิดจากฝนตกหนัก กรมพัฒนาที่ดิน (2543: 37) ไดรายงานวามีการ
ชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 35% มากถึง 95.22 ลานไร สงผลใหตะกอนดินลงมา
ทั บ ถมพื้ น ที่ ด า นล า งและลํ า น้ํ า ธรรมชาติ ต า งๆ ให ตื้ น เขิ น ในกรณี ดิ น ถล ม นั้ น ได เ กิ ด ขึ้ น หลายครั้ ง ตั้ ง แต
พ.ศ. 2531 ที่อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2543 ที่อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ พ.ศ. 2544
ที่ อํ า เภอวั ง ชิ้ น จั ง หวั ด แพร พ.ศ. 2549 ที่ อํ า เภอลั บ แล จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ และเมื่ อ วั น ที่ 28 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ที่อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน การเกิดดินถลมแตละครั้งไดสรางความเสียหายตอทรัพยสินและ
สูญเสียชีวิตตลอดมาอยางตอเนื่อง (กรมทรัพยากรธรณี, 2555: 1-2 ; 2561: 1)
นอกจากนี้การที่ปาไมซึ่งเปนตนน้ําลําธารไดถูกทําลายลงไดสงผลใหเกิดน้ําทวมและความแหงแลง
เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนลาง ดังที่อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย ไดระบุ
ไววา “การสูญเสียพื้นที่ปาไมเปนสาเหตุสําคัญของการแปรสภาพเปนทะเลทรายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆ
ของโลก” (UNCCD, 2000: 8)
ถึ ง แม ว า ภาครั ฐ ได มี น โยบายที่ กํ า หนดไว ใ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ต า งๆ
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ รวมทั้งผลการศึกษาและขอเสนอจากนักวิชาการสถาบันตางๆ
ตลอดจนผลการดําเนินโครงการตางๆ ที่ประสบความสําเร็จทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ในบางพื้นที่มาอยาง
ตอเนื่องก็ตาม แตมิใชเปนการแกปญหาในภาพรวมของชาติอยูในลักษณะดําเนินการของแตละหนวยงาน
ปญ หาการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ภูเ ขาและพื้ นที่ สู ง จึ ง ยั ง คงเกิ ด ขึ้ น และคาดว า จะทวี ค วามรุ น แรงยิ่ งขึ้ น ด ว ย
แรงผลัก ดันจากประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งต างก็ ตองการที่ดิ นเพื่ อการเกษตรและกิจ กรรมต างๆ รวมทั้ง การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หากสถานการณเปนไปเชนนี้จะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยรวม ภาครัฐจึงจําเปนจะตองกําหนดนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ภูเขาและพื้นที่สูงในภาพรวมของชาติ
ขึ้นใหมโดยเร็ว
อยางไรก็ตามกอนที่จะมีการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ภูเขาและพื้นที่สูงของชาติขึ้นนั้น
ควรจะตองรวบรวมนโยบายของรัฐ แนวคิดจากขอเสนอในการศึกษาของนักวิชาการและสถาบันตางๆ รวมทั้ง
วิธีปฏิบัติของโครงการตางๆ ที่มีจํานวนมากในอดีตถึงปจจุบันใหเปนระบบเสียกอน เพื่อนํามาถอดเปนบทเรียน
และใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่ภูเขาและพื้นที่สูงในอนาคต
การศึกษาครั้งนี้จะเปนการปริทรรศนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่สูงทั้งประเทศทุกดานทั้งเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ความมั่นคง และสิ่งแวดลอม รวมทั้งผลการศึกษาและขอเสนอในการบริหารจัดการพื้นที่สูงของ
นักวิชาการ สถาบัน มูลนิธิ และองคกรภาคเอกชน ตลอดจนโครงการพัฒนาในลักษณะตางๆ ที่ดําเนินการมาใน
อดีตจนถึงปจจุบัน
การศึกษาในลักษณะนี้ไมมีการดําเนินการมากอน
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1.2 วัตถุประสงค

1. เพื่อรวบรวมนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน
2. เพื่อรวบรวมผลการศึกษา แนวคิด และขอเสนอของนักวิชาการ และสถาบันตางๆ ในการบริหาร
จัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน
3. เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งที่ดําเนินการโดยภาครัฐ มูลนิธิ และภาคเอกชนจากอดีตถึง
ปจจุบัน
4. ทบทวนประสบการณนานาชาติในการจัดการพื้นที่สูง รวมทั้งขอตกลงในอนุสัญญา และปฎิญญาที่
เกี่ยวของกับชนเผาในพื้นที่สูง
5. เพื่อรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูงของหนวยงานและสถาบันตางๆ
6. เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่สูงทั้งที่ประสบความสําเร็จ และไมประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายเพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต

1.3 ระเบียบวิธีวิจัย

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
(1) จะเปนการรวบรวมนโยบายของรัฐ ผลการศึกษา แนวคิดและขอเสนอของนักวิชาการ
และสถาบันตางๆ โครงการพัฒนา ปญหาและอุปสรรคของโครงการพัฒนา ประสบการณนานาชาติ ขอตกลง
ในอนุสัญญาและปฎิญญา
(2) สํารวจขอมูลปฐมภูมิทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ 12 จังหวัด คือ
เชียงใหม นาน เชียงราย ชัยภูมิ ขอนแกน อุทัยธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง
และกระบี่ แล ว สั ง เคราะห เ พื่ อ ถอดเป น บทเรี ย นทั้ ง โครงการพั ฒ นาที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ และไม ป ระสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต
ทั้งนี้มีขอบเขตของระยะเวลารวม 13 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 กอนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ระยะที่ 2 ถึงระยะที่ 13 ภายหลังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 12
1.3.2 วิธีดาํ เนินการวิจัย
(1) กรอบแนวคิดในการศึกษา
รั ฐ ได กํ า หนดนโยบายในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ สู ง มานานกว า หกทศวรรษ และดํ า เนิ น
โครงการพัฒนามาอยางตอเนื่องทั้งโดยหนวยงานของรัฐ มูลนิธิ และภาคเอกชน นอกจากนี้ไดมีการศึกษาและ
ขอเสนอของนักวิชาการและสถาบันตางๆ ทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมจํานวนมากที่เนนหนักไป
เกี่ยวกับชาวเขาในพื้นที่ภาคเหนือถึงปจจุบันปญหาพื้นที่สูงไดเกิดขึ้นทั่วประเทศ ทั้งการบุกรุกทําลายปาตนน้ํา
ลําธาร สงผลตอการเกิดการชะลางพังทลายของดินและภัยพิบัติตางๆ เชน ดินถลม สรางความสูญเสียแกชีวิต
และทรัพยสิน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ซึ่งคาดการณวาจะเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงยิ่งขึ้น
นโยบายที่กําหนดไวในอดีตจึงควรมีการทบทวนและจัดทําขึ้นใหมเพื่อรองรับสถานการณดังกลาว อยางไรก็ตาม
กอ นมีก ารจั ด ทํ า นโยบายขึ้ นใหม นั้ น ควรมี ก ารรวบรวมนโยบายของรั ฐ ในอดี ต รวมทั้ ง ผลการศึ ก ษาของ
นักวิชาการและสถาบันตางๆ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ แลวจัดทําให
เปนระบบเสียกอนเพื่อนําไปใชประกอบในการตัดสินใจจัดทํานโยบายขึ้นใหมในอนาคต
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(2) วิธีการศึกษา
(1) ทบทวนวรรณกรรมนโยบายของรัฐ ในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึง
ปจจุบัน รวม 13 ระยะ ดังที่กลาวในขอบเขตการศึกษา
(2) ทบทวนวรรณกรรมถึงผลการศึกษา แนวคิด และขอเสนอของนักวิชาการและ
สถาบันตางๆ ในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน
(3) ทบทวนวรรณกรรมเรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่สูงของหนวยงานภาครัฐ มูลนิธิ
และภาคเอกชนจากอดีตถึงปจจุบัน
(4) ทบทวนวรรณกรรมประสบการณ น านาชาติ ใ นการจั ด การพื้ น ที่ สู ง รวมทั้ ง
ขอตกลงในอนุสัญญา และปฎิญญา ที่เกี่ยวของกับชนเผาในที่สูง
(5) สํารวจขอมูลปฐมภูมิสถานภาพของพื้นที่สูงในปจจุบันทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม ในพื้นที่ 12 จังหวัด คือ เชียงใหม นาน เชียงราย ชัยภูมิ ขอนแกน อุทัยธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่
(6) วิเคราะหผลสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคของผลการดําเนินการในการพัฒนาพื้นที่
สูงในอดีตถึงปจจุบันโดยใชประสบการณนานาชาติมาประกอบในการวิเคราะห
(7) ถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่สูงทั้งที่ประสบความสําเร็จและไมประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต
(3) ขอมูลที่ใชในการศึกษา
ที่มาของขอมูลนโยบายของรัฐ จะมาจาก จดหมายเหตุ ราชกิจจานุเบกษา กฎและระเบียบที่
ประกาศใช คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1ฉบับที่ 12 มติคณะรัฐมนตรี แผนบริหารราชการแผนดิน มติของคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการพื้นที่สูง รายงานประจําปของสวนราชการตางๆ รายงานการศึกษาของนักวิชาการและสถาบันตางๆ รวมทั้ง
บทความตางๆ ที่มีการจัดพิมพเผยแพร
(4) ระยะเวลาของโครงการ
12 เดือน

1.4 โครงสรางรายงานการวิจัย

รายงานการวิจัยมี 10 บท และภาคผนวกจํานวน 5 เรื่อง โดยมีสาระสําคัญดังนี้
บทที่ 1 บทนํ า ได ก ล า วถึ ง ที่ ม าและความสํ า คั ญ รวมทั้ ง หลั ก การและเหตุ ผ ลในการวิ จั ย
วัตถุประสงค ซึ่งมี 6 ประการ ระเบียบวิจัย และโครงสรางรายงานการวิจัย
บทที่ 2 ภูมินิเวศของพื้นที่สูง ไดทบทวน 4 เรื่อง คือ (1) ความหมายและขอบเขตของพื้นที่สูง
ซึ่งมีความหมายของภูเขา พื้นที่สูงและพื้นที่ลาดชันเชิงซอน (2) ภูเขาในประเทศไทยซึ่งมีทิวเขาในภาคตางๆ
รวม 15 ทิวเขา (3) แหลงกําเนิดของแมน้ําจากภูเขาที่สําคัญ ซึ่งมีแมน้ําที่สําคัญรวม 16 สาย (4) ปาไมใน
ประเทศไทย ไดทบทวนปาไมประเภทไมผลัดใบและผลัดใบชนิดตางๆ ซึ่งเปนที่มาของระบบนิเวศปาไมใน
ประเทศไทย และ(5) ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ที่กลาวถึงความสําคัญของทรัพยากรที่สําคัญ
ตอความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญในประเทศไทย
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บทที่ 3 ปญหาของพื้นที่สูง ที่มีสาระสําคัญรวม 7 ประการ คือ (1) ปญหาการตัดไมทําลายปา
ที่เกิดขึ้นมาอยางตอเนื่อง ถึงแมวาภาครัฐจะมีมาตรการตางๆ แกไขและปองกันแตถึงปจจุบันมีปาไมเหลือเพียง
102 ลานไรเทานั้น ซึ่งต่ํากวาเปาหมายรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศหรือ 128 ลานไร (2) ปญหาการปลูกฝนที่
พบวามีการปลู ก ลดลงจากการดํ าเนิ นการมาตรการต างๆ ของรั ฐ (3) ป ญ หาการชะล างพั งทลายของดิ น
ซึ่งเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ อัตราและเนื้อที่การสูญเสียดิน (4) ปญหาดินถลม โดยกลาวถึงพื้นที่ดินถลมที่เกิดขึ้น
ในอดีตและพื้นที่เสี่ยงตอดินถลมในจังหวัดตางๆ (5) ปญหาชาวเขาที่กลาวถึงปญหาหนวยงานตางๆ ศึกษาไว
สรุปได 8 ประการ (6) ปญหาการประกอบอาชีพของประชากรบนพื้นที่สูงทั้งการขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากิน
การขาดโครงสรางพื้นฐาน และ(7) ปญหาสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมทั้งปญหามลพิษที่เกิดจากการทําเหมืองแร
และปญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
บทที่ 4 นโยบายแห ง รั ฐ ในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ สู ง ซึ่ ง ครอบคลุ ม สาระสํ า คั ญ
รวม 5 เรื่อง คือ (1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง โดยปรากฎใน
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540-2544) เนื่องจากหลังจากนั้นไมมีนโยบายเกี่ยวกับพัฒนาพื้นที่สูงปรากฎ (2) มติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง ตั้งแต พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2562 (3) นโยบายในการควบคุมการใช
พื้นที่สูง ซึ่งมีทั้ง กฎ ระเบียบ มติ และประกาศตางๆ รวม 12 เรื่อง (4) นโยบายในการอนุญาตใหราษฎรอยู
อาศั ย และทํ า กิ น ในพื้ น ที่ ป า ไม โดยเฉพาะการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห ง ชาติ พ.ศ. 2562
และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
(5) นโยบายชาวเขา ที่เริ่มมาตั้งแต พ.ศ. 2499 และมีการปรับเปลี่ยนมาอยางตอเนื่อง รวมทั้งการตั้งถิ่นฐาน
และการใหสัญชาติไทยแกประชากรชาวเขา
บทที่ 5 ประสบการณนานาชาติในการบริหารจัดการพื้นที่สูง การทบทวนวรรณกรรม
ในบทนี้จะมี 3 เรื่อง คือ (1) ความสําคัญของพื้นที่ภูเขา ซึ่งองคการสหประชาชาติ ไดระบุไววามี 7 ประการ
ที่ ทุ ก ประเทศควรให ค วามสนใจ (2) การใช ที่ ดิ น บนที่ สู ง ของนานาชาติ ที่ ไ ด ท บทวนถึ ง นาขั้ น บั น ได และ
(3) ไดทบทวนกฎหมายและองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวกับชนเผาและชนเผาพื้นเมืองซึ่งอาศัยอยูบนพื้นที่สูง
บทที่ 6 การสํารวจความเห็นเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สูงในพื้นที่
ศึกษาซึ่งทําการสํารวจในพื้นที่ 12 จังหวัด เพื่อสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาถึงปญหาการบริหาร
จัดการพื้นที่สูงรวม 7 ประการ คือ (1) การลดลงของพื้นที่ปาไม (2) การชะลางพังทลายของดิน (3) ดินถลม
(4) ปญหาชาวเขา (5) ปญหาการประกอบอาชีพของประชากรบนพื้นที่สูง (6) ความขัดแยงเรื่องการถือครอง
ที่ดิน และ (7) ปญหาสิ่งแวดลอม
บทที่ 7 องคกรที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการพื้นที่สูง บทนี้ไดทบทวนองคกร ทั้งมูลนิธิ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่ดําเนินการพัฒนาพื้นที่สูงจากอดีต
บทที่ 8 สรุ ป ลํ า ดั บ เวลาการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ สู ง เชิ ง สั ง เคราะห ในบทนี้ เ ป น การ
สั ง เคราะห น โยบายในแต ล ะช ว งเวลากั บ ผลการปฏิ บั ติ รวมทั้ ง การตอบสนองของส ว นราชการผู ป ฏิ บั ติ
การสนับสนุนของรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของการประกอบอาชีพ
บนพื้นที่สูง
บทที่ 9 การถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่สูง บทนี้จะเปนการสังเคราะหนโยบาย
และผลจากนโยบาย ประสบการณนานาชาติ ผลการสํารวจความเห็นเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการบริหารจัดการ
พื้นที่สูงในพื้นที่ศึกษา 12 จังหวัด แลวถอดเปนบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่สูง เพื่อใหสามารถนําไปใชใน
อนาคตไดรวม 10 ประการ คือ (1) ขาดแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งประเทศ (2) ขาดคณะกรรมการ
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ประสานงานการพัฒนาพื้นที่สูงในภาพรวม (3) การกําหนดนโยบายพัฒนาการเกษตรและการใชที่ดินที่มี
วัตถุประสงคเฉพาะดานมีผลกระทบตอพื้นที่สูง (4) มีการกําหนดนโยบายแตไมมีแผนปฎิบัติการปฏิบัติลาชาไม
สามารถรองรับปญหาที่เกิดขึ้นได (5) ขาดระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการพื้นที่สูง (6) ปญหาการขาดแคลนน้ํา
บนพื้นที่สูงจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น (7) ปญหาหมอกควันในชวงฤดูแลง จะไมสามารถแกไขไดหากไมเปลี่ยน
ระบบการปลูกพืชไร หรือระบบไรหมุนเวียนเนื่องจากตองมีการเตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกพืช (8) ควบคุมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศบนพื้นที่สูงตามความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) (9) โครงการจัด
ที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) เปนตัวอยางที่ควร
นําไปใชในโครงการจัดที่ดินทํากินบนพื้นที่สูงในอนาคต และ (10) การพัฒนาพื้นที่สูงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มี
ชนเผาอาศัยและทํากินอยูนั้น หลักเกณฑและวิธีการของมูลนิธิโครงการหลวงจะเปนตนแบบในการขยายผลที่ดี
ที่สุดในประเทศไทย
บทที่ 10 สรุป ในบทนี้จะสรุปสาระสําคัญรวม 9 เรื่อง คือ (1) วัตถุประสงค (2) ภูมินิเวศของ
พื้นที่สูง (3) ปญหาของพื้นที่สูง (4) นโยบายแหงรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูง (5) ประสบการณนานาชาติในการ
บริหารจัดการพื้นที่ สู ง (6) การสํารวจความเห็นเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สูงในพื้นที่ศึกษา
(7) องคกรที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการพื้นที่สูง (8) สรุปลําดับเวลาการบริหารจัดการพื้นที่สูงเชิงสังเคราะห
(9) การถอดบทเรียนการบริหารจัดการที่ดิน

ไหลหลาก

นอกจากนี้ไดมีการจัดทําฐานขอมูลการบริหารจัดการพื้นที่สูง เปนภาคผนวก รวม 5 เรื่อง คือ
ภาคผนวกที่ 1 การปกครองของราชอาณาจักรไทย
ภาคผนวกที่ 2 รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปา

ภาคผนวกที่ 3 ฐานขอมูลการศึกษา แนวคิด และขอเสนอในการบริหารจัดการพื้นที่สูง
ซึ่งไดแบงออกเปน 10 หมวด
ภาคผนวกที่ 4 รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานการวิจัยของโครงการหลวง
ประจําป ตั้งแต พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553
ภาคผนวกที่ 5 รายชื่อนักวิจัยชาวตางประเทศที่เขามาดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับ
ชาวเขาในประเทศไทย ภายใตความรวมมือของสถาบันวิจัยชาวเขา ระหวาง พ.ศ. 2502-2538
รายงานฉบับสมบูรณไดตอบวัตถุประสงคทั้ง 6 ขอ ดังนี้
วัตถุประสงค ขอที่ 1 เพื่อรวบรวมนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน
ผลการดําเนินงานอยูในรายงานบทที่ 4 และบทที่ 8
วัตถุประสงค ขอที่ 2 เพื่อรวบรวมผลการศึกษา แนวคิด และขอเสนอของนักวิชาการ และสถาบัน
ตางๆ ในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน
ผลการดําเนินงานอยูในภาคผนวกที่ 3, 4 และ 5
วัตถุประสงค ขอที่ 3 เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งที่ดําเนินการโดยภาครัฐ มูลนิธิ และ
ภาคเอกชนจากอดีตถึงปจจุบัน
ผลการดําเนินงานอยูในรายงานบทที่ 7 และบทที่ 8
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วัตถุป ระสงค ข อที่ 4 ทบทวนประสบการณนานาชาติในการจัดการพื้นที่สูง รวมทั้งขอตกลงใน
อนุสัญญา และปฎิญญาที่เกี่ยวของกับชนเผาในพื้นที่สูง
ผลการดําเนินงานอยูในรายงานบทที่ 5
วัตถุประสงค ขอที่ 5 เพื่อรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูงของหนวยงานและ
สถาบันตางๆ
ผลการดําเนินงานอยูในรายงานบทที่ 3 และบทที่ 6
วัตถุประสงค ขอที่ 6 เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่สูงทั้งที่ประสบความสําเร็จ และไม
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายเพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต
ผลการดําเนินงานอยูในบทที่ 9
การวิเคราะหผลการดําเนินงานเพื่อถอดเปนบทเรียนเปนแนวทางในอนาคต
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บทที่ 2
ภูมินิเวศของพื้นที่สูง
สาระสําคัญของบทนี้จะครอบคลุมรวม 5 เรื่อง คือ (1) ความหมายและขอบเขตของพื้นที่สูง (2) ภูเขา
ในประเทศไทย (3) แหล ง กํ า เนิ ด ของแม น้ํ า จากภู เ ขาที่ สํ า คั ญ (4) ป า ไม ใ นประเทศไทย และ (5) ความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ความหมายและขอบเขตของพื้นที่

เนื่องจากพื้นที่สูงที่สถาบันและสวนราชการไดกําหนดไวนั้นมีความแตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 ภูเขา
ราชบัณฑิตสถาน (2542: 825) ไดใหความหมายของภูเขาไววาเปน “พื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบๆ
ตั้งแต 600 เมตรขึ้นไป” และคณะอนุกรรมการจัดทําพจนานุกรมธรณีวิทยา (2530: 78) ไดใหความหมาย
เพิ่มเติมจากราชบัณฑิตสถานเปนภูเขาคือ “พื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบๆ ตั้งแต 600 เมตรขึ้นไป และ
มีความลาดชันสูง”

2.1.2 พื้นที่สูง
พื้น ที่ สู ง ที่ กํ าหนดไว ใ นพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งสถาบั น วิ จัย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน)
พ.ศ. 25481) คือ “พื้นที่ที่เปนภูเขาหรือพื้นที่ที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเล 500 เมตรขึ้นไป หรือพื้นที่ที่อยู
ระหว า งพื้ น ที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด” ซึ่ ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (2559: 17) ได ร ะบุ ไ ว ใ น
ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) หนา 17 วา
“พื้นที่สูงในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 67.22 ลานไร คิดเปนรอยละ 53 ของพื้นที่ 20 จังหวัด ไดแก
เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลําพูน แพร นาน ลําปาง ตาก เพชรบูรณ พิษณุโลก เลย สุโขทัย
กําแพงเพชร กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ และเพชรบุรี”
2.1.3 พื้นที่ลาดชันเชิงซอน
คณะกรรมการจัดทําปทานุกรมปฐพีวิทยา (2541: 102) ไดใหความหมายพื้นที่ลาดชันเชิงซอนไววา
เปน “พื้นที่ที่ประกอบดวยเขาและภูเขาที่ลาดชันสูง และเปนดินตื้นที่มีหินโผลเปนสวนใหญ ลักษณะของดินมี
มากมายหลายชนิดขึ้นอยูกับชนิดของหินและสภาพความลาดชัน” ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน (2562: 1-2 ) ไดใชความ
ลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต เปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอน (Slope complex)
จากคําจํากัดความของสถาบันและหนวยงานตางๆ มีความแตกตางกัน ทําใหมีเนื้อที่ของพื้นที่สูง
แตกตางกัน
จากการวิเคราะหพื้นที่โดยการทับซอนโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information
System: GIS) พบว า พื้ น ที่ ล าดชั น เชิ ง ซ อ น (Slope complex) ที่ กํ า หนดโดยคณะอนุ ก รรมการจั ด ทํ า
พจนานุกรมปฐพีวิทยาและกรมพัฒนาที่ดินที่ใชความลาดชันเกิน 35 เปนเกณฑในการกําหนดความลาดชัน
เชิงซอนนั้น ไดครอบคลุมพื้นที่ที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเล 500 เมตร และ 600 เมตร ขึ้นไปทั้งหมดแลว
--------------------------------------------1)

ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 59ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548
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พื้นที่สูงในการศึกษานี้จึงใช “พื้นที่ลาดชันเชิงซอน” ที่มีอยูในพื้นที่จังหวัดตางๆ รวม 66 จังหวัด
ในประเทศไทยนอกจากนี้ไดแสดง “พื้นที่สูง” จํานวน 20 จังหวัด ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกําหนด
ไวดังรายละเอียดในตารางที่ 2-1
สวนเนื้อที่ของพื้นที่ลาดชันเชิงซอนในจังหวัดตางๆ รวม 66 จังหวัด นั้นไดแสดงไวในตารางที่ 2-2
ตารางที่ 2-1 พื้นที่สูงที่เปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอนและพื้นที่สูงที่กําหนดโดย สวพส. ในจังหวัดตางๆ
จังหวัดที่มีพื้นที่ลาดชันเชิงซอน (Slope เกิน 35%) 1)

จังหวัดที่มีพื้นที่สูงกําหนดโดย สวพส. 2)

(1) จ.กระบี่
(2) จ.กาญจนบุรี
(3) จ. กาฬสินธุ
(4) จ. กําแพงเพชร
(5) จ. ขอนแกน
(6) จ. จันทบุรี
(7) จ. ฉะเชิงเทรา
(8) จ. ชลบุรี
(9) จ. ชัยนาท
(10) จ. ชัยภูมิ
(11) จ. ชุมพร
(12) จ. เชียงราย
(13) จ. เชียงใหม
(14) จ. ตรัง
(15) จ. ตราด
(16) จ. ตาก
(17) จ. นครนายก
(18) จ. นครพนม
(19) จ. นครราชสีมา
(20) จ. นครศรีธรรมราช
(21) จ. นครสวรรค
(22) จ. นราธิวาส
(23) จ. นาน
(24) จ. บึงกาฬ
(25) จ. บุรีรัมย
(26) จ. ประจวบคีรีขันธ
(27) จ. ปราจีนบุรี
(28) จ. ปตตานี
(29) จ. พะเยา
(30) จ. พังงา
(31) จ. พัทลุง
(32) จ. พิจิตร
(33) จ. พิษณุโลก
(34) จ.เพชรบุรี
(35) จ.เพชรบูรณ
(36) จ. แพร
(37) จ. ภูเก็ต

(1) กาญจนบุรี
(2) กําแพงเพชร

(3) เชียงราย
(4) เชียงใหม
(5) ตาก

(6) นาน
(7) ประจวบคีรีขันธ
(8) พะเยา

(9) พิษณุโลก
(10) เพชรบุรี
(11) เพชรบูรณ
(12) แพร
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ตารางที่ 2-1 พื้นที่สูงที่เปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอนและพื้นที่สูงที่กําหนดโดย สวพส. ในจังหวัดตางๆ(ตอ)
จังหวัดที่มีพื้นที่ลาดชันเชิงซอน (Slope เกิน 35%) 1)
(38) จ. มุกดาหาร
(39) จ. แมฮองสอน
(40) จ. ยโสธร
(41) จ. ยะลา
(42) จ. รอยเอ็ด
(43) จ. ระนอง
(44) จ. ระยอง
(45) จ. ราชบุรี
(46) จ. ลพบุรี
(47) จ. ลําปาง
(48) จ. ลําพูน
(49) จ. เลย
(50) จ. ศรีสะเกษ
(51) จ. สกลนคร
(52) จ. สงขลา
(53) จ. สตูล
(54) จ. สระแกว
(55) จ. สระบุรี
(56) จ. สุโขทัย
(57) จ. สุพรรณบุรี
(58) จ. สุราษฎรธานี
(59) จ. สุรินทร
(60) จ. หนองคาย
(61) จ. หนองบัวลําภู
(62) จ. อํานาจเจริญ
(63) จ. อุดรธานี
(64) จ. อุตรดิตถ
(65) จ. อุทัยธานี
(66) จ. อุบลราชธานี
ที่มา :

1)
2)

กรมพัฒนาที่ดิน (2562: 1-2)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (2559: 17)

จังหวัดที่มพี ื้นที่สูงกําหนดโดย สวพส. 2)
(13) แมฮองสอน

(14) ราชบุรี
(15) ลําปาง
(16) ลําพูน
(17) เลย

(18) สุโขทัย
(19) สุพรรณบุรี

(20) อุทัยธานี
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ตารางที่ 2-2 พื้นที่ลาดชันเชิงซอนของประเทศ รายจังหวัด
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

จังหวัด
จ.กระบี่
จ.กาญจนบุรี
จ. กาฬสินธุ
จ. กําแพงเพชร
จ. ขอนแกน
จ. จันทบุรี
จ. ฉะเชิงเทรา
จ. ชลบุรี
จ. ชัยนาท
จ. ชัยภูมิ
จ. ชุมพร
จ. เชียงราย
จ. เชียงใหม
จ. ตรัง
จ. ตราด
จ. ตาก
จ. นครนายก
จ. นครพนม
จ. นครราชสีมา
จ. นครศรีธรรมราช
จ. นครสวรรค
จ. นราธิวาส
จ. นาน
จ. บึงกาฬ
จ. บุรีรัมย
จ. ประจวบคีรีขันธ
จ. ปราจีนบุรี
จ. ปตตานี
จ. พะเยา
จ. พังงา
จ. พัทลุง
จ. พิจิตร
จ. พิษณุโลก
จ. เพชรบุรี
จ. เพชรบูรณ
จ. แพร
จ. ภูเก็ต
จ. มุกดาหาร
จ. แมฮองสอน
จ. ยโสธร
จ. ยะลา
จ. รอยเอ็ด
จ. ระนอง
จ. ระยอง

เนื้อที่จังหวัด (ไร)
2,942,820
12,176,968
4,341,716
5,379,681
6,803,744
3,961,250
3,344,375
2,726,875
1,543,591
7,986,429
3,756,156
7,298,981
12,566,911
3,073,449
1,761,875
10,254,156
1,326,250
3,445,418
12,808,728
6,214,064
5,998,548
2,797,144
7,170,045
2,690,625
6,451,803
3,979,763
2,976,476
1,212,723
3,959,413
2,606,809
2,140,296
2,831,883
6,759,909
3,890,711
7,917,760
4,086,624
339,396
2,712,394
7,925,787
2,601,040
2,825,674
5,187,156
2,061,278
2,220,000

พื้นที่ลาดชันเชิงซอน (SC)
เนื้อที่ (ไร)1)
รอยละ2)
458,382
7,028,121
333,692
1,055,807
537,152
997,534
157,812
234,237
27,764
2,565,505
1,706,870
4,209,281
9,545,811
743,979
491,364
7,710,869
392.310
84,947
1,317,976
1,630,233
492,824
948,410
6,013,302
109,894
246,832
1,599,522
241,195
123,963
2,204,980
957,630
429,933
9,615
2,352,916
2,067,887
3,555,076
2,489,582
103,557
531,687
7,591,329
42,854
1,999,279
26.312
1,419,656
248,442

15.58
57.72
7.69
19.63
7.89
21.15
4.72
8.59
1.80
32.12
45.44
57.67
75.96
24.21
27.89
75.20
29.58
2.47
10.29
26.23
8.22
33.91
83.87
4.08
3.83
40.19
8.10
10.22
55.69
36.74
20.09
0.34
34.81
53.15
44.90
60.92
30.51
19.60
95.78
1.65
70.75
0.51
68.87
11.19
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ตารางที่ 2-2 พื้นที่ลาดชันเชิงซอนของประเทศ รายจังหวัด (ตอ)
ลําดับที่
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

จังหวัด
จ. ราชบุรี
จ. ลพบุรี
จ. ลําปาง
จ. ลําพูน
จ. เลย
จ. ศรีสะเกษ
จ. สกลนคร
จ. สงขลา
จ. สตูล
จ. สระแกว
จ. สระบุรี
จ. สุโขทัย
จ. สุพรรณบุรี
จ. สุราษฎรธานี
จ. สุรินทร
จ. หนองคาย
จ. หนองบัวลําภู
จ. อํานาจเจริญ
จ. อุดรธานี
จ. อุตรดิตถ
จ. อุทัยธานี
จ. อุบลราชธานี
รวมทั้งหมด

เนื้อที่จังหวัด (ไร)
3,247,789
3,874,846
7,833,726
2,816,176
7,140,383
5,524,985
6,003,603
4,621,181
1,549,361
4,497,148
2,235,304
4,122,558
3,348,755
8,057,168
5,077,535
1,892,050
2,411,929
1,975,780
7,331,439
4,899,120
4,206,404
9,858,750
309,582,677

พื้นที่ลาดชันเชิงซอน (SC)
เนื้อที่ (ไร)
รอยละ*
1,031,990
405,188
4,528,700
1,216,615
3,898,767
128,205
5576,409
1,087,633
486,953
520,771
553,022
1,228,593
406,851
2,825,380
5,456
118,816
280,328
43,166
696,588
2,705,964
1,978,425
103,299
101,863,442

31.78
10.46
57.81
43.20
54.60
2.32
9.60
23.54
31.43
11.58
24.74
29.80
12.15
35.07
0.11
6.28
11.62
2.18
9.50
55.23
47.03
1.05

ที่มา :

1. เนื้อที่ไดจากการคํานวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทําการถวงน้ําหนักกับเนื้อที่จากกรมการปกครอง 513,149.83 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 320.718 ลานไร
2.รอยละของเนื้อที่จังหวัด
ที่มา : กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2561: 1-2)

2.2 ภูเขาในประเทศไทย

ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (2525: 21-60) ไดจําแนกทิวเขาสําคัญ ในประเทศไทยไววา มี 15 ทิ วเขา คื อ
1.จันทบุรี 2. ดงพญาเย็น 3. แดนลาว 4. ตะนาวศรี 5. ถนนธงชัย 6. นครศรีธรรมราช 7.บรรทัด 8. ผีปนน้ํา
9. พนมดงรั ก 10. เพชรบู ร ณ (เพชรบู ร ณ 1 และเพชรบู ร ณ 2) 11. ภู เ ก็ ต 12. ภู พ าน 13. สั น กาลาคี รี
14. สันกําแพง 15. หลวงพระบาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จันทบุรี ทิวเขาเริ่มจากเชิง เขาตะแบงใหญ ในทิวเขาบรรทัด ไปทางตะวันตก รวมยาว
281 กม. ดานทิศเหนือของทิวเขา น้ําไหลลงแมน้ําปราจีนบุรี แมน้ําบางปะกง และทะเลสาบในประเทศกัมพูชา
ประชาธิปไตย ดานทิศใตของทิวเขาน้ําไหลลงทะเลในอาวไทย
2. ดงพญาเย็น ทิวเขาเริ่มจาก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี หางจากถนนสุรนารายณมาทางทิศใต
ประมาณ 3 กม. เปนทิวยาวลงทางทิศใต ผานทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือระหวางสถานีปางอโศกกับ
สถานีบันไดมา และผานถนนมิตรภาพ เมื่อถึง เขาฟาผา ทิวเขามีแนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนถึงเขาเขียว
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เปนสุดทิวเขา รวมยาว 129 กม. ซีกทิศตะวันออกของทิวเขา น้ําไหลลงลําตะคอง ซีกทิศตะวันตก น้ําไหลลงแม
น้ําปาสัก ซีกทิศใต น้ําไหลลงแมน้ํานครนายก
ชื่อทิวเขานี้เดิมคงจะเรียกทิวเขา “ดงพญาไฟ” ตามชื่ อดง ต อมาถึงรัชกาลที่ 4 แหงกรุง
รัตนโกสินทร ดงพญาไฟนั้นไดเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา “ดงพญาเย็น” ชื่อของทิวเขาก็คงจะไดเปลี่ยนตามไปดวย
3. แดนลาว ทิวเขานี้จากหลักฐานในหนังสือ Siam, Nature and Industry, issued by
the Ministry of Commerce and Communications, Bangkok, 1930 กลาวไววา “แมน้ําโขงและแมน้ําคง
(สาละวิน) ตอนที่ขนานลงมาทางใตในเขตสาธารณรัฐประชาชนจีน แลวแมน้ําโขงแยกหักไปทางตะวันออกเฉียง
ใต นั้ น เพราะมี ทิ ว เขาใหญ ข วางอยู ทิ ว เขานี้ เ รี ย กว า เขาแดนลาว ซึ่ ง ตั้ ง อยู ใ นทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวพรมแดนตะวันตกเฉียงเหนือของภาคเหนือของประเทศไทยทิวเขานี้มียอดเขาสูงๆ หลายยอด ไดแก
เขา (ดอย) ผาหมปก เขา(ดอย) มอนปนและ เขา (ดอย) ขุนหวยบง เปนสันกั้นอาณาเขตระหวางประเทศไทย
กับสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา เมื่อถึงประเทศไทยทิวเขาจะหักไปทางทิศตะวันตกจนถึงทิวเขาถนน
ธงชัยมารวม”
4. ตะนาวศรี ทิวเขาเริ่มจาก เขาใหญ ซึ่งอยูในทิวเขาถนนธงชัย (ดู ถนนธงชัย) ทิวเขายาว
เปนพืดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงเสนแบงเขตแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา
ตอไปทิวเขาจะไปทางทิศตะวันตกและทิศใตตลอดไป ทั้งเปนแนวเสนแบงเขตแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมสหภาพพมาอีกดวย จนถึงประมาณและติจูด 10° 49´ เหนือ ลองจิจูด 98° 57´ ตะวันออก ทิวเขาจะ
เปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง จ.ชุมพร กับ จ.ระนอง จนจดแนวถนนเพชรเกษม ตอน ชุมพร- ปากจั่น
รวมยาว 834 กม. ซีกทิศเหนือและตะวันตกของทิวเขา น้ําไหลเขาเขตสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา
และลงสูแมน้ํากระบุรี ซีกทิศใตและตะวันออกของทิวเขา น้ําไหลลงแมน้ําแควนอย แมน้ําภาชี แมน้ําเพชรบุรี
แมน้ําปราณบุรี และแมน้ําอื่นๆ ไปลงอาวไทย
5. ถนนธงชัย ทิวเขาถนนธงชัยประกอบดวยทิวเขาเรียงขนานกัน ซึ่งอาจแบงออกไดเปน
3 ทิว ไดแก ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก ทิวเขาถนนธงชัยกลาง และทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก สวนเหนือของ
ทิวเขาถนนธงชัยทั้ง 3 ทิว ตั้งอยูตามแนวพรมแดนตะวันตกของภาคเหนือของไทยและเชื่อมตอกับทิวเขาแดนลาว
ซึ่งเปนแนวพรมแดนดานเหนือของไทย ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตกยาวลงมาทางทิศใตตามแนวพรมแดนไทยพมา เมื่อถึง อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน จะอยูทางทิศตะวันออกของแมน้ําเมย ซึ่งเปนแนวพรมแดนไทย-พมา
ตลอดจนถึง อ.ทาสองยาง จ.ตาก หรือประมาณละติจูด 17° เหนือ จึงสุดทิวเขานี้ ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตกกอ
ตัวขึ้นโดยการโคงงอของหินชั้น ทิวเขาถนนธงชัยกลางยาวลงมาทางทิศใตอยูระหวางแมน้ํายวมกับน้ําแมแจม
มาจนถึง อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน ตอจากนี้จะอยูระหวางแมน้ําเมยกับแมน้ําปง จนถึง อ.อุมผาง จ.ตาก
และตอไปจะอยูระหวางแมน้ําแควนอยกับแมน้ําแควใหญ เรื่อยลงมาจนถึง อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี จึงสิ้นสุด
ทิวเขานี้ ทิวเขาถนนธงชัยตะวันออกยางลงยาวลวมาทางทิศใตอยูระหวางน้ําแมแจมกับแมน้ําปง และมาสิ้นสุด
ที่ อ.แมแจม จ.เชียงใหม สวนใหญของทิวเขาเหลานี้ประกอบดวยหินอัคนีแทรกซอน (intrusive igneous
rock) กอใหเกิดยอดเขากลมมนสูงตะหงาน อยางไรก็ดี สวนเหนือของทิวเขาทั้ง 3 ประกอบดวยหินปูนเปน
บริเวณกวางขวาง และมีภูมิประเทศคารสต (karst) ในบริเวณนั้นดวย ทิวเขานี้ จากหลักฐานในหนังสือ Siam,
Nature and Industry, issued by the Ministry of Commerce and Communications, Bangkok,
1930 กลาวไววา เปนทิวเขาที่อยูทางทิศตะวันออกของแมน้ําแควนอย ใน จ.กาญจนบุรี ทิวเขายาวเปนพืดขึ้น
ไปทางเหนือ ทิวเขานี้จะไปรวมกับทิวเขาทางทิศตะวันตกของแมน้ําแควนอยบริเวณพระเจดียสามองค ตอจากนั้น
ทิวเขาถนนธงชัยจะขึ้นไปทางเหนือเปนเสนแบงเขตแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแหง
สหภาพพมา ตอไปทิวเขาจะอยูทางตะวันตกของแมน้ําปงจนจดทิวเขาแดนลาว ซึ่งแบงเขตแดนประเทศไทยกับ
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สาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมาทางดานทิศเหนือของประเทศไทย สวนทิวเขาตะนาวศรีเริ่มจากทิวเขา
ถนนธงชัยมารวม ทิวเขาจะลงไปทางใตจนถึงถนนเพชรเกษม ตอนชุมพร-ปากจั่น ทิวเขานี้เปนเสนแบงเขตแดน
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา
6. นครศรีธรรมราช ทิวเขาแยกมาจากทิวเขาสันกาลาคีรี ที่ เขาชีนา (จีน) (ดู สันกาลาคีรี)
ไปทางเหนือ สุดเขตใน จ.นครศรีธรรมราช และสุราษฏรธานี รวมยาว 318 กม. ซึกทิศตะวันออกของทิวเขา
น้ําไหลลงอาวไทย ซีกทิศตะวันตกแบงเปน 2 ตอน ตอนแรกจาก เขาชีนา ถึงทางรถไฟสายใต กม. ที่ 751
น้ําไหลลงทะเลชองมะละกา ตอนที่ 2 ตอทางรถไฟสายใต กม.ที่ 751 ไปจนสุดทิวเขาน้ําไหลลงทะเลในอาวไทย
7. บรรทัด ทิวเขาเปนเสนแบงเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ยาว 144 กม. ซีกทิศตะวันออกของทิวเขา น้ําไหลลงคลองเกาะปอในเขตประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ซีกทิศ
ตะวันตกของทิวเขา น้ําไหลลงทะเลในอาวไทย
8. ผีปนน้ํา ทิวเขาผีปนน้ํา ไดรับชื่ออยางนี้เพราะเปนสันปนน้ําที่แบงไหลแยกกันไป 2 ทาง
ทางหนึ่งไปสูอางเจาพระยา อีกทางหนึ่งไปสูอางแมโขงเขายอยๆ หลายทิวประกอบขึ้นเปนทิวเขาผีปนน้ําของ
แม ปง วั ง ยม และน าน ซึ่ งเป นแควของแมน้ําเจาพระยา ทิวเขาทั้ง ทิวครอบคลุม เนื้อ ที่เกือบทั้งหมดของ
ตอนกลางของภาคเหนือ ในทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวันตกของทิวเขานี้ เปนทิวเขาซึ่งเรียงตัวกันตาม
แนวลองจิจูด มียอดเขาที่สําคัญคือ เขา (ดอยปุย ขุนออน เขา (ดอย) ผาโจ และ เขา (ดอย) ขุนตาล เขา (ดอย)
ขุนตาล เปนภูเขาหินแกรนิต ซึ่งตั้งขวางเสนทางรถไฟสายเหนือ ทําใหตองเจาะอุโมงคลอดสันเขาสันหนึ่งทางใต
ของทิวเขานี้ อุโมงคนี้เปนอุโมงครถไฟที่ยาวที่สุดในภาคเหนือเรียกวา ถ้ําขุนตาล ซึ่งอยูตรงเสนแบงเขตจังหวัด
ระหวาง ลําปาง กับ ลําพูน ตอนกลางของทิวเขาผีปนน้ําครอบคลุมบริเวณระหวางแมน้ําวังกับแมน้ํายม ยอด
เขาสูงๆ มีอยูไมกี่ยอด ไดแก กิ่ว(คอด) มันหก ซึ่งอยูตรงเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง เชียงราย กับ นาน ทิวเขา
สาขาทางเหนือเปน 2 อาง คือ อางแมกก กับ อางแมอิง แมน้ําทั้ง 2 สายนี้ไหลไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไป
ลงแมโขงที่ จ.เชียงราย สวนทิวเขาสาขาทางใตของทิวเขาผีปนน้ําตอนกลางเปนสันปนน้ํา แบงอางทางใต
ออกเปน 2 อาง เชนเดียวกัน คือ อางแมน้ําวัง กับอางแมน้ํายม แมน้ําทั้ง 2 ไหลไปทางใตลงสูแมน้ําเจาพระยา
สวนตะวันออกของทิวเขาผีปนน้ําวางตัวอยูทางตะวันออกของฝงแมน้ํายม เปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง
น า นกั บ เชี ย งราย และระหว า งน า นกั บ แพร ด ว ย ยอดเขาสู ง เด น มี น อ ยมาก ที่ พ อจะยกตั ว อย า งได คื อ
เขา (ดอย) เปชาง อยูทางตะวันออกของ อ.เมืองแพร
ทิวเขาผีปนน้ําเริ่มจากทิวเขาแดนลาวตอนแบงเขตแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมแหงสหภาพพมา เริ่มจากทางทิศตะวันออกของชองกิ่วผาวอกหาง 2 กม. (ตรงเสนแบงเขต อ.ฝาง
กับ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม) เปนทิวยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผานถนนสายเชียงใหม-ฝาง ตรงที่สูงที่สุด
ในถนนสายนี้เรียกวา “ปางหัวโท”แลวลงไปในทิศทางเดิมจนถึงละติจูด 19° 31´ เหนือ ลองติจูด 99° 18´
ตะวันออก รวมยาว52 กม.
9. พนมดงรัก ทิวเขาเริ่มจากชองตะโกซึ่งเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง อ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย กับ อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี ยาวเปนทิวไปทางทิศตะวันออก เมื่อถึงเขตแดนที่ 28 ทิวเขานี้จะเปน
เสนแบงเขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย จนถึงยอดหวยเซลําเภาขึ้นมารวม จาก
ยอดหวยเซลําเภา ทิวเขาจะหักไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 54 กม.แลวจะหักไปทางทิศเหนือ
ตลอดจนไปถึงปากแมน้ํามูล ในเขต อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เปนสุดทิวเขา ซึ่งตอนนี้เปนเสนแบงเขตแดน
ระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมยาว 544 กม.
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ธรรมชาติของทิวเขา จากชองตะโกถึงหวยเซลําเภา ซีกทิศเหนือ น้ําไหลลงแมน้ํามูล ซีกทิศใต
น้ําไหลลงทะเลสาบพระตะบอง จากหวยเซลําเภาถึงปากแมน้ํามูลซีกทิศเหนือและทิศตะวันตก น้ําไหลลงแมน้ํามูล
ซีกทิศใตและทิศตะวันออก น้ําไหลลงแมน้ําโขง
10. เพชรบูรณ ทิวเขาเพชรบูรณมี 2 ทิว เริ่มจากตอนเหนือของยอดแมน้ําปาสัก ใน อ.ดานซาย
จ.เลย แลวแยกลงไปทางทิศใตเปน 2 ทิว ไปตามลําแมน้ําปาสักทั้ง 2 ฝง
เพชรบูรณ 1 ทิวเขาเปนพืดไปทางทิศตะวันออกของแมน้ําปาสัก ยาวลงไปทางทิศใต
โดยเริ่มที่ เขา คือ แลวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 40 กม. ผาน เขา (ภู) อางจอก เขาโคกภูขน
เขา (ภู) ขวาง แลวไปทางทิศใตตลอดไป จนถึง เขาตําบล ตรงถนนสุรนารายณ เปนสุดทิวเขา รวมยาว 306 กม.
ทิวเขานี้ยังยาวตอไปทางทิศใตอีกเรียกวา “ทิวเขาดงพญาเย็น”
เพชรบูรณ 2 ทิวเขาเปนพืดไปทางทิศตะวันตกของแมน้ําปาสัก เริ่มที่เขาคอแลวยาว
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 20 กม. ผาน เขาธงแทน แลววกลงทางทิศใต ผานถนนสายพิษณุโลกหลม สัก ตรง เขา(ภู ) กุ ม ข าว ต อไปผ า นถนนสายเพชรบู ร ณ-ชนแดน แล วผ านถนนสุ ร นารายณ ไปสุ ด ที่
ซ.พระยาเดินธง รวมยาว 389 กม. ซีกทิศตะวันออกของทิวเขา น้ําไหลลงแมน้ําปาสัก ซีกทิศตะวันตก น้ําไหล
ลงแมน้ํานาน
11. ภู เ ก็ ต ทิ วเขาตอจากเชิ งเขาหิ นลุ ที่ ถ นนเพชรเกษตร กม. ที่ 34,267 (ตอน ชุ ม พรปากจั่น) ซึ่งตอเนื่องมาจากทิวเขาตะนาวศรี (ดู ตะนาวศรี) ทิวเขานี้ยาวเหยียดไปทางทิศใต เมื่อถึง จ.พังงา
ทิวเขาจะหักไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ครั้นเขาเขต จ.กระบี่ ทิวเขาจะหักไปทางทิศตะวันออก ตะวันออก
เฉียงใตจนถึงเขต จ.นครศรีธรรมราช ในเขต จ.นครศรีธรรมราช ทิวเขาจะหักขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนจดเชิงเขาคูหาในทิวเขานครศรีธรรมราช (ดู นครศรีธรรมราข) รวมยาว 517 กม. ซีกทิศตะวันออกของ
ทิวเขา น้ําไหลลงอาวไทย ซีกทิศตะวันตก น้ําไหลลงแมน้ํากระบุรี และ ทะเลอันดามัน กับทะเลชองมะละกา
12. ภูพาน ทิวเขาเริ่มจาก เขา(ภู) ผาตากแดด ริมฝงขวาแมน้ําโขง เหนือปากแมน้ํามูลขึ้นไป
ประมาณ 15 กม. ใน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี มีแนวสวนใหญท อดยาวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนเปนเสนแบงเขตจังหวัดระหวาง อ.สองดาว จ.สกลนคร กับ กิ่ง อ.วังสามหมอ (อ.ศรีธาตุ) จ.อุดรธานี แลวจึง
ไปทางทิศตะวันตก เมื่อเขา อ.เมืองอุดรธานี ลดลงเปนชองสันเขา ผานทางรถไฟและทางหลวงแลวเปนทิว
ต อ ไป และลงทางทิ ศ ใต ถึ ง เขา(ภู ) วั ด ซึ่ ง เป น จุ ด ร ว มแบ ง เขตจั ง หวั ด ระหว า ง อ.หนองวั ว ซอ อ.โนนสั ง
จ.อุดรธานี กับ กิ่ง อ.เขาสวนกวาง (อ.น้ําพอง) จ.ขอนแกน รวมยาว 600 กม.
13. สันกาลาคีรี ทิวเขาแบงเขตระหวางประเทศไทยมาเลเซียเริ่มจากริมทะเลฝงตะวันตกของ
แหลมมลายู ใน จ.สตูล ไปทางทิศตะวันออก จนถึงยอดแมน้ําโก-ลก ใน อ.แวง จ.นราธวาส รวมยาว 428 กม.
ซีกทิศเหนือของทิวเขา น้ําไหลแบงเปน 2 ตอน ตอนแรกจากหลักเขตแดนที่ 1 ถึง เขาชีนา(จีน) น้ําไหลลงทะเล
ชองมะละกา ตอจากนั้นไปทางทิศตะวันออก จนสุดทิวเขา น้ําไหลลงทะเลในอาวไทย สวนซีกทิศใตของทิวเขา
น้ําไหลเขาเขตประเทศมาเลเซีย
14. สันกําแพง ทิวเขาเริ่มจาก เขา (1,297 ม.) ซึ่งเปนเขาตอมาจาก เขาเขียว (1,270 ม.)
ใน อ.เมืองฯ จ.นครนายก ขึ้นไปจนถึง เขาแหลม ตอจากนั้น ทิวเขาจะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เมื่อเลย
เขากําแพง ลงไปทางทิศใตประมาณ 6 กม. ทิวเขาจะหักขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้นผานถนนสาย
นครราชสี มา-กบิ นทร บุ รี แล ว หั ก ลงไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต จนถึ ง เขาละมั่ ง ต อ ไปจึ ง หั ก ไปทางทิ ศ
ตะวันออกไปสุดทิวเขาชองตะโก ทิวเขานี้เปนที่แบงน้ํา ซีกทิศใตน้ําไหลลง ค.น้ําใส ค.ทราย แมน้ําใสใหญ และ
แมน้ําพระปรง สวนในเขต อ.ตาพระยา น้ําไหลเขาเขตประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย

2-9
15. หลวงพระบาง ทิ ว เขาหลวงพระบางเริ่ ม จากริ ม แม น้ํ า โขงฝ ง ขวา ใน อ.เชี ย งของ
จ.เชียงราย ยาวลงทางทิศใต ประมาณ 25 กม. ตอไปเปนเสนแบงเขตแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จนถึง อ.เชียงคํา จ.พะเยา มีแนววกไปทางทิศตะวันออกจนถึง อ.ปว จ.นาน
ลงทางทิศใต ถึง อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ ตอจากนี้ทิวเขาอยูในประเทศไทยจนสุดทิวเขาที่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
รวมยาว 590 กม. ซีกทิศตะวันออก น้ําไหลลงแมน้ําโขง ซีกทิศตะวันตก น้ําไหลลงน้ําแมอิงและแมน้ํานาน
ภูเขาที่มีลักษณะเดนที่สุดและสูงที่สุดคือ ดอยอินทนนท สูง 2,565,3341 ม. มีชื่ออื่นคือ ดอย
อางกา หรือดอยหลวง ดอยอินทนนท อยูในเขตรอยตอ 3 อําเภอ คือ อ.แมแจม อ.สันปาตอง และ อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม

2.3 แหลงกําเนิดของแมน้ําจากภูเขาที่สําคัญ
ดังนี้

ราชบัณฑิตสถาน (2525: 61-97) ไดระบุถึงแมน้ําที่เกิดจากทิวเขาตางๆ ในประเทศไทย ไวรวม 16 สาย
(1) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาจันทบุรี
(2) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาดงพญาเย็น
(3) แมน้ําเกิดจากทิวเขาแดนลาว
(4) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาตะนาวศรี
(5) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาถนนธงชัย
(6) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขานครศรีธรรมราช
(7) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาผีปนน้ํา
(8) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาพนมดงรัก
(9) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาเพชรบูรณ
(10) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาภูเก็ต
(11) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาภูพาน
(12) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาสันกาลาคีรี
(13) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาสันกําแพง
(14) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาหลวงพระบาง
(15) แมน้ําในภาคกลาง
(16) แมน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.3.1 แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาจันทบุรี
ดานทิศเหนือ ไมมีแมน้ําสําคัญ น้ําไหลลงหวยและคลองตางๆ ไปลงแมนา้ํ พระปรง แมน้ําปราจีนบุรี
และแมน้ําบางปะกง
ดานทิศใต
(1) แมน้ําจันทบุรี
(2) แมน้ําประแส
(3) แมน้ําระยอง
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2.3.2 แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาดงพญาเย็น
ดานทิศตะวันออกและเหนือ
(1) ลําเชิงไกร
(2) ลําตะคอง
ดานทิศตะวันตกและใต
(1) น้ําไหลหวยตางๆ ไปลงแมน้ําปาสัก
(2) หวยมวกเหล็ก
(3) แมน้ํานครนายก
2.3.3 แมน้ําเกิดจากทิวเขาแดนลาว
ดานทิศตะวันตกและเหนือ น้ําไหลลงสูสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา
ดานทิศตะวันออก
(1) น้ําแมกก
แมน้ําเปนแควและไหลลงน้ําแมกก คือ น้ําแมฝาง และน้ําแมลาว ซึ่งเกิดจากดานเหนือของ
ทิวเขาผีปนน้ํา
(2) น้ํารวก
แมน้ําที่เปนแควและไหลลงน้าํ รวก คือ น้ําแมสาย
(3) น้ําแมสาย
น้ําแมสาย อยูใ นเขตสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา ยาว 80 กม. อยูในเขตประเทศไทย
ยาว 15 กม. รวมทั้งสิ้นยาว 95 กม.
ดานทิศใต
(1) แมน้ําปง
แมน้ําที่เปนแควและไหลลงแมน้ําปง คือ แมน้ําแมแตง น้ําแมแจม น้ําแมกวงน้ําแมลี้
(2) แมน้ําแมแตง
เมื่อพิจารณาทางดานธรณีสัณฐานวิทยา ในภาคเหนือมีแองหรือที่ต่ําซึ่งลอมรอบดวยภูเขาและมี
รูปรางเปนสวนสัดกวาหุบเขา เรียกวา แองแผนดินหรืออาง ไดแก 1) อางแมแจม 2) อางแมตื่น 3) อางแมฝาง
4) อางแมงัด 5) อางเวียงปาเปา 6) อางพะเยา 7) อางลําปาง 8) อางแมนา้ํ ยม 9) อางแมน้ํานาน 10) อางเก็บ
น้ําแมปง 11) อางทาปลา
2.3.4 แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาตะนาวศรี
ดานทิศตะวันออก
(1) แมน้ําแควนอย
แมน้ําที่เปนแควและไหลลงแมน้ําแควนอย คือ แมน้ําภาชี
(2) แมน้ําภาชี
(3) แมน้ําเพชรบุรี
(4) แมน้ําปราณบุรี
(5) คลองทาตะเภา (แมน้ําชุมพร)
ดานทิศตะวันตก
(1) แมน้ํากระบุรี
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2.3.5 แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาถนนธงชัย
ดานทิศตะวันออก
(1) น้ําแมแจม
(2) แมน้ําตื่น
(3) แมน้ําสะแกกรัง
(4) แมน้ําแควใหญ
(5) แมน้ําแมกลอง
หวยที่สําคัญและยาว เปนแควไหลลงแมน้ํานี้ คือ หวยขาแขง และหวยตะเพิ่น
ดานทิศตะวันตก
(1) น้ําแมปาย
(2) น้ําแมยวม
(3) แมน้ําเมย
2.3.6 แมน้ําที่เกิดจากทิวเขานครศรีธรรมราช
ดานทิศตะวันตก
(1) แมน้ําตาป
แมน้ําที่เปนแควและไหลลงแมน้ําตาป คือ แมน้ําคีรีรฐั
(2) แมน้ําตรัง
ดานทิศตะวันออก มีแมน้ําสายสั้นๆ ไมสําคัญ น้ําจากทิวเขาไหลลงหวยคลอง แมน้ํา แลวไปลงทะเล
ในอาวไทยทั้งสิ้น
ดานทิศตะวันออก น้ําไหลหวยและคลองตางๆ ในประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยทั้งสิ้น
ดานทิศตะวันตก
แมน้ําเมืองตราด (คลองใหญ)
2.3.7 แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาผีปน น้าํ
ดานทิศเหนือ
(1) แมน้ําฝาง
(2) แมน้ําลาว
(3) แมน้ําอิง
ดานทิศตะวันตก น้ําแมกวง
ดานทิศใต
(1) แมน้ําวัง
(2) แมน้ํายม
แมน้ํายมนี้ มีแมน้ํางาวซึ่งเปนแควไหลมาลงทางฝงขวา ยาว 95 กม.
(3) น้ําแมลี้
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2.3.8 แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาพนมดงรัก
ดานทิศเหนือ
(1) ลํานางรอง
(2) ลําชี
(3) หวยขะยุง
(4) ลําโดมใหญ
(5) ลําโดมนอย
ดานทิศใตและทิศตะวันตก น้ําไหลลงหวยตางๆ แลวไปลงทะเลสาบพระตะบอง ในประเทศ
กัมพูชาประชาธิปไตย และไหลลงเซลําเภา กับหัวยตางๆ ไปลงแมน้ําโขง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.3.9 แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาเพชรบูรณ
ทิวเขาเพชรบูรณ
(1) แมน้ําพอง
(2) ลําน้ําเชิญ
แมน้ําที่เปนแควและไหลลงลําน้ําเชิญ คือ หวยพรม
(3) หวยพรม
(4) แมน้ําชี
แมน้ําชีมีแมน้ําที่ไหลมาลง คือ แมน้ําพอง ลําปาว ลําน้ํายัง และลําคันฉู
(5) ลําคันฉู
ทิวเขาเพชรบูรณ 2
(1) แมน้ําแควนอย
(2) คลองทาฬอ (แมน้ําวังทอง)
ทิวเขาเพชรบูรณ 1 ดานตะวันตก และทิวเขาเพชรบูรณ 2 ดานตะวันออก
(1) แมน้ําปาสัก
แมน้ําที่เปนแควและไหลลงแมน้ําปาสัก มีหว ยมวกเหล็ก
(2) หวยมวกเหล็ก
2.3.10 แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาภูเก็ต
ดานทิศตะวันตก
แมน้ํากระบุรี รับน้ําจากทิวเขาภูเก็ตเปนสวนใหญ
ดานทิศตะวันออก
(1) คลองหลังสวน
(2) แมน้ําคีรรี ฐั (พุมดวง)
(3) คลองชุมพร
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2.3.11 แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาภูพาน
ดานทิศเหนือ (น้ําไหลลงแมน้ําโขง)
(1) หวยหลวง
(2) แมน้ําสงคราม
(3) หวยน้ําอูน
(4) ลําน้ําพุง
(5) หวยน้ําก่ํา
(6) หวยบางทราย
(7) หวยมุก
ดานทิศใต (น้ําไหลลงแมน้ําชีและแมน้ํามูล)
(1) ลําปาว
(2) ลําเซบาย
(3) ลําเซบก
(4) ลําน้ํายัง
2.3.12 แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาสันกาลาคีรี
ดานทิศใต น้ําไหลลงสูประเทศมาเลเซียทั้งสิ้น
ดานทิศตะวันออก
แมน้ําโก-ลก
ดานทิศเหนือ
(1) แมน้ําปตตานี
(2) แมน้ําสายบุรี
(3) คลองอูตะเภา
2.3.13 แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาสันกําแพง
ดานทิศเหนือ
(1) น้ําไหลลงหวยตางๆ แลวไปลงลําตะคอง
(2) ลําพระเพลิง
(3) แมน้ํามูล
(4) ลําปลายมาศ
แมน้ําที่เปนแควและไหลลงแมน้ํามูล คือ ลําพระเพลิง ลําตะคอง แมน้ําชี ลําเซบาย ลําเซบก
ลําปลายมาศ ลําชี หวยขะยุง ลําโดมใหญ และลําโดมนอย
ดานทิศใต
แม น้ํ า บางปะกง เป น ที่ ร าบของแม น้ํ า พระปรง กั บ แม น้ํ า หนุ ม านที่ อ.กบิ น ทร บุ รี จ.ปราจี น บุ รี
เรียก แมน้ําปราจีนบุรี
แมน้ําหนุมาน เปนที่รวมของหวยใสนอยกับหวยใสใหญ ที่ ต. จอมเพิง อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี
แมน้ําพระปรง ใน จ.ปราจีนบุรี ยอดน้ําเกิดจากเขาใน อ.วัฒนานครไหลลงทางทิศใต เรียก หวยพระ
ปรงนอย หวยพระปรงใหญ
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2.3.14 แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาหลวงพระบาง
ดานทิศตะวันออก น้ําไหลลงหวยตางๆ ในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แลวไปลง
แมน้ําโขงทั้งสิน้
ดานทิศตะวันตก
(1) แมน้ํานาน
(2) แมน้ําปาด
2.3.15 แมน้ําในภาคกลาง
แมน้ําเจาพระยา
แมน้ําที่เปนแควไหลลงแมน้ําเจาพระยา คือ แมน้ําสะแกกรัง และ แมน้ําปาสัก
แมน้ําที่แยกมาจากแมนา้ํ เจาพระยามี 3 สาย คือ แมน้ําทาจีน แมนา้ํ นอย และแมน้ําลพบุรี
(1) แมน้ําทาจีน
(2) แมน้ํานอย
(3) แมน้ําลพบุรี
2.3.16 แมน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ภาคนี้มีอาณาเขตกวางใหญและมีสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติลอมรอบ คือ ดานทิศเหนือมีแมน้ําโขง
ดานทิศตะวันออกมีแมน้ําโขงและทิวเขาพนมดงรัก ดานทิศใตมีทิวเขาสันกําแพงและทิวเขาพนมดงรัก ดานทิศ
ตะวันตกมีทิวเขาเพชรบูรณ และทิวเขาดงพญาเย็น น้ําซึ่งมีในหวย ลําน้ํา คลอง และแมน้ํา ตางก็ไหลลงแมน้ํา
โขงทั้งสิ้น แตตอนดานเหนือมีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ซึ่งน้ําไหลลงแมน้ําโขงโดยตรง สวนอีก 2 ใน 3 ซึ่งเปน
ตอนดานใต น้ําไหลลงแมน้ํามูลเกือบทั้งหมด เพราะมีสันแนวธรรมชาติแบงน้ําใหลงตอนดานเหนือและใหลง
ตอนดานใต การแบงน้ําจากสันแนวธรรมชาติดังกลาว มีดังนี้
ดานทิศเหนือ (น้ําไหลลงแมน้ําโขง) มี 2 สาย คือ
(1) น้ําเหือง
(2) แมน้ําเลย

2.4 ปาไมในประเทศไทย

Smitinand (1977: 1-15) อางถึงโดย นิวัติ เรืองพานิช, 2556: 24-40) ไดจําแนกปาทั้งประเภทที่ไม
ผลัดใบและปาประเภทที่ผลัดใบของประเทศไทย ออกเปนปาชนิดตางๆ ดังนี้ คือ
2.4.1 ป า ไม ผ ลั ด ใบ (evergreen forests) จํ า แนกโดยอาศั ย ลั ก ษณะภายนอกที่ ป รากฏ
(physiognomic characteristics) คือปาประเภทนี้พันธุไมในปาสวนใหญจะคงมีใบเขียวชอุมอยูตลอดป ถึงใบ
จะรวงหลนไปก็จะมีใบออนแตกใหมมาแทนที่ผลัดเปลี่ยนกันไปโดยไมทิ้งใบหมดพรอมๆกันทั้งตน หรือทั้งปา
เหมือนปาประเภทที่ผลัดใบ และไดแบงปาประเภทที่ไมผลัดใบนี้ออกเปน 4 ชนิดคือ :ปาดงดิบเมืองรอน (tropical evergreen forests) แบงเปนปาดิบชื้น ดงดิบแลงและดงดิบเขา
ปาสนเขา (pine forest)
ปาพรุหรือปาบึง (swamp forests) แบงเปนปาบึงน้ําจืด ปาเลนน้ําเค็มและปาพรุ
ปาชายหาด (strand vegetation หรือ beach forest)
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(1) ปาดงดิบเมืองรอน เปนปาที่อยูในเขตที่มีความชุมชื้นสูง ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม มี
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยเกินกวา 1500 มม ตอป ดินมีความชุมขึ้นอยูตลอดเวลา ขึ้นอยูไดทั้งในที่ราบและที่เปนภูเขา
สูง มีกระจายอยูทั่วไปตั้งแตภาคเหนือลงไปจนถึงภาคใต ตามปกติจะไมเกิดไฟไหมปาชนิดนี้ เนื่องจากเปนปาที่
มีความชุมชื้นมาก สามารถแบงยอยตามสภาพความชุมชื้นและระดับความสูงต่ําของภูมิประเทศออกเปน
3 ชนิด ดวยกันคือ
(1.1) ปาดงดิบชื้น(tropical evergreen rain forest) ปาชนิดนี้โดยทั่วไปเรียกวา
ปาดงดิบหรือปาฝน เปนปาที่มีอยูมากทางภาคใตและฝงทะเลตะวันออกแถบจันทบุรี โดยทั่วไปจะมีปริมาณ
น้ําฝนมากกวา 2,000 มม. ตอป สภาพปามักจะรกทึบ ประกอบดวยพันธุไมมากมายหลายรอยชนิด ไมชั้นบน
สวนใหญเปนไมในวงศยาง (Dipterocarpaceae) มีลําตนสูงใหญตั้งแต 30 ถึง 50 เมตร มีเถาวัลยและพวก
ปาลม (Palmae) ปรากฏอยูมากโดยเฉพาะหวาย นอกจากนั้นก็มีไมพุม ไมลมลุก และไมไผตางๆ บนตนไมก็
มักจะมีกลวยไมชนิดตางๆ อีกทั้งปรากฏมีมอสและเฟรน ขึ้นอยูทั่วไป รวมทั้งมีเถาวัลยมากกวาปาชนิดอื่น อยู
บางโดยเฉพาะตามบริเวณที่มีความชุมชื้นมากๆ และสามารถแบงโดยอาศัยความแตกตางในดานความสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเลและองคประกอบชนิดพันธุไม ออกเปน 2 สังคมยอย คือ
(1.1.1) สังคมปาดงดิบชื้นในระดับต่ํา (lower evergreen rain forest)
เปนปาดงดิบขึ้นที่ปกคลุมพื้นที่ราบและบริเวณเชิงเขาเรื่อยขึ้นไปจนถึงระดับความสูงไมเกิน 600 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล จําแนกชั้นเรือนยอดออกไดเปน 2 ชั้น คือ ชั้นบนเปนไมใหญสูงเกินกวา 30 เมตร เรือนยอดชั้น
รองลงมาเปนไมขนาดกลางมีความสูงต่ํากวา 30 เมตร
(1.1.2) สังคมปาดงดิบชั้นในระดับสูง (upper evergreen rain forest)
จะปกคลุมพื้นที่ลาดเขาที่สูงขึ้นไปในชวง 600 ถึง 900 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล จําแนกชั้นเรือนยอดของ
ตนไมออกไดเปน 2 ชั้น เชนกัน
(1.2) ปาดงดิบแลง (seasonal rain forest หรือ semi evergreen forest)
เปนปาดงดิบที่มีชนิดพันธุไมประเภทที่ผลัดใบผสมอยูคอนขางมาก มีการกระจายอยูทั่วไปอยางกวางขวาง
โดยเฉพาะภาคที่ มี ฤ ดู แ ล ง ระหว า ง 4-6 เดื อ น ได แ ก ภาคกลาง บางส ว นในภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ ส วนมากจะปกคลุ มพื้ นที่ ร าบลุม ตามบริเวณหุ บเขาที่ มี ร ะดั บความสู งจากน้ํ าทะเล
ประมาณ 300-600 เมตร มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 1000-1500 มม. ตอป โครงสรางของปาประกอบไป
ดวยเรือนยอด 3 ชั้น ไมเดนของเรือนยอดชั้นบนมีความสูงตั้งแต 25 เมตร ขึ้นไป
(1.3) ปาดงดิบเขา (montane forest หรือhill evergreen forest) เปนปาดงดิบที่
ขึ้นอยูบนพื้นที่ระดับสูงจากน้ําทะเลตั้งแต 1000 เมตรขึ้นไป มีปริมาณน้ําฝน 1500-2000 มม ตอป กระจายอยู
ตามยอดเขาสูงทั่วทุกภาคของประเทศ ใตสุดปรากฏที่ยอดเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช แตสวนมากจะอยู
ตามบริเวณยอดเขาทางภาคเหนือ เชน ดอยอินทนนท ดอยเชียงดาว และดอยปุย เปนตน สําหรับภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีอยูบาง เชน เขาใหญ ภูกระดึงและยอดเขาอื่นๆ ทีส่ ูงเกินกวา 1000 เมตรขึ้น
ไปในหลายจังหวัด ปาชนิดนี้อาจแบงตามลักษณะโครงสรางของปาออกเปน 2 สังคมยอยคือ
ปาดงดิบเขาระดับต่ํา (lower montane forest) ที่อยูในระดับความสูงจากน้ําทะเล
1000 ถึง 1800 เมตร เปนปาที่ประกอบไปดวยไมขนาดสูงใหญ มีเรือนยอดชั้นบนสูงถึง 30 เมตร มีไมขึ้นอยู
หนาแนน มีไมในวงศกอ (Fagaceae) เปนไมเดนผสมกับไมในสกุลอื่นๆ ตามพื้นปาจะมีซากพืช (litter) ทับถม
ไมมากนัก ตามตนไมก็มีพืชเกาะติดนอย
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ปาดงดิบเขาระดับสูง (upper montane forest) ที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเลมากกวา
1800 เมตรขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะโครงสรางของสังคมแตกตางกันไปอยางเดนชัด คือ ปาดงดิบเขาระดับสูงนี้จะมี
เรือนยอดชั้นบนสูงประมาณ 20 เมตร กิ่งกานจะคดงอรวมตัวเปนกระจุกบนกิ่งใหญ เนื่องจากอากาศหนาวเย็น
ลมพั ดแรงและมี ความชั นสู ง ตามลํ าต น จะมี ฝ อยลม กล วยไม แ ละโดยเฉพาะมอสเกาะติ ดอย างหนาแน น
พื้นปามักจะแนนทึบ มีซากพืชอยูมาก บางแหงพืชอยูมาก บางแหงมีมอสปกคลุมเปนบริเวณกวาง บริเวณที่ชื้น
แฉะมากๆ อาจมีขาวตอกฤาษี (sphagnum moss) ขึ้นอยูไดเชน บริเวณดอยอางกา บนยอดดอยอินทนนท
ซึ่งมีความสูงมากกวา 2,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล บริเวณที่โลงบนยอดเขาสูงที่มีอากาศหนาวเย็นจะมี
สภาพแวดลอมคลายเขตอบอุน (temperate zone) เชนที่ยอดดอยเชียงดาว ซึ่งมีความสูงประมาณ 1900 เมตร
จากระดับน้ําทะเล มีความชื้นสูงและอากาศหนาวเย็น ปรากฏมีพืชเมืองหนาว (subalpine vegetation)
หลายชนิดขึ้นอยู สกุลที่พบไดแก Geranium, Primula, Saxifraga, Rhododendron และ Zanthoxylum
เปนตน
(2) ปาสนเขา ปาชนิดนี้จะขึ้นกระจายอยูเปนหยอมๆ โดยเฉพาะตามที่เปนเขาและที่ราบบาง
แหง สวนมากจะอยูในภาคเหนือ เชนจังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําปาง ตาก และเพชรบูรณ และ
บางแหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลย ศรีสะเกษ สุรินทรและอุบลราชธานี เปนตน โดยทั่วไปปาสน
เขาชอบขึ้นอยูตามสันเขาที่อากาศหนาวเย็นและดินขาดความอุดมสมบูรณสวนมากจะอยูสูงจากระดับน้ําทะเล
ในชวง 200-1800 เมตร มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1000-1500 เมตรตอป
ปาสนเขาในประเทศไทยมีอยูนอยและตนที่มีขนาดใหญมักจะถูกเจาะและเผาบริเวณโคนตน
เพื่อสกัดเอาน้ํามันสน ทําใหเกิดรอยแผล สวนใหญลําตนคอดกิ่วและลมตายในที่สุดสภาพปาจึงเสื่อมโทรมและ
ประชากรมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็ว หากไมมีมาตรการปองกันดูแลรักษาอยางจริงจัง ปจจุบันยังพบมีปาสน
เขาที่พอใหเห็นอยูบาง ไดแก ปาสนวัดจันทร เขตอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม และปาสนอีกหลายแหงใน
เขตอําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน รวมทั้งปาสนในเขตอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ดอยปุย ภูกระดึง
ทุงแสลงหลวง แมน้ําหนาว เปนตน
(3) ป า พรุ หรื อป า บึ ง (swamp forests) เปนปาที่ขึ้ นอยูใ นบริเวณพื้น ที่ชุม น้ํา (wetland)
มีน้ําขังอยูเสมอ ซึ่งอาจจะเปนบริเวณที่ราบลุมสองฝงลําน้ํา ตามหนอง บึง ปากแมน้ํา ตลอดจนชายฝงทะเลที่มี
ดินเลนและน้ําทะเลทวมถึง สวนมากจะอยูบริเวณที่มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยมากกวา 2000 มม. ตอป การที่พืช
พรรณตางๆ ตองดํารงชีพอยูในสภาพแวดลอมที่มีน้ําขังชื้นแฉะอยูเชนนี้ ทําใหเกิดการปรับตัวและมีลักษณะ
พิเศษเชน ที่โคนตนมักจะมีพูพอน (buttress) ระบบรากสวนใหญจะเปนรากแขนงแผกวางและแข็งแรง มีราก
หายใจ (pneumatophores) เพื่อชวยในการหายใจและรากค้ํายัน (stilt root) ชวยในการพยุงลําตน สามารถ
จําแนกตามสภาพแวดลอมออกเปน 3 ชนิดยอย คือ
ปาบึงน้ําจืด (freshwater swamp forest)
ปาเลนน้ําเค็ม ( mangrove swamp forest) และ
ปาพรุ (peat swamp forest)
2.4.2 ป า ผ ลั ด ใ บ (deciduous forests) บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ ใ น ภ า ค เ ห นื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 1000 เมตร มีสภาพภูมิอากาศ
คอนขางแหงแลงมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 800-1200 มม ตอป ดินมักจะเปนดินรวนปนทราย ดินปน
กรวด บางแหงก็เปนดินลูกรัง พันธุไมที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่แถบนี้สวนใหญจะพากันทิ้งใบในฤดูแลงและเริ่มแตกใบ
ใหมในตนฤดูฝน จัดไดวาเปนปาประเภทผลัดใบหรือบางครั้งเรียกวา monsoon forest ไมในปาประเภทนี้จะ
ปรากฏมีวงป (annual rings) ความสูงของไมในปาผลัดใบโดยเฉลี่ยจะสูงประมาณ 20-25 เมตร ซึ่งต่ํากวาไมใน
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ปาไมผลัดใบ ในฤดูแลงจะมีไฟปาเกิดขึ้นเปนประจํา ปาชนิดนี้ไมปรากฏในภาคใตเลย Smitinand (1977) ได
แบงปาผลัดใบในประเทศไทยออกเปน 3 ชนิด คือ
ปาเบญจพรรณ (mixed deciduous forest)
ปาเต็งรัง (deciduous dipterocarps forests) และ
ปาทุงหรือปาหญา (savanna forest)
(1) ปาเบญจพรรณ บางครั้งเรียกวาปาผสมผลัดใบ เปนปาที่ประกอบไปดวยพันธุไมหลาย
ชนิด และสวนมากจะทิ้งใบในฤดูแลงจนเหลือแตกิ่งกาน เนื่องจากในชวงฤดูแลงพืชขาดแคลนน้ําที่จะใชในการ
คายน้ํ า จึ ง ต อ งปรั บ ตั ว โดยการทิ้ ง ใบเพื่ อ ลดการคายน้ํ า ของต น ไม ป า ชนิ ด นี้ ใ นบางพื้ น ที่ จ ะมี ไ ม สั ก
(Tectonagrandis Linn.) เปนไมเดน ขึ้นเปนกลุมไมสักลวนๆ อาจมีไมอื่นแทรกอยูบาง เชนในทางภาคเหนือ
และบางแหงในภาคกลาง เพื่อความสะดวกบางครั้งจึงเรียกปาชนิดนี้วาปาไมสัก (Teak-bearing forest) ปาไม
สักมีถิ่นกําเนิดลงมาใตสุดถึงจังหวัดกาญจนบุรี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปาเบญจพรรณอยูไมมากนัก
มักจะเกิดขึ้นเปนหยอมเล็กๆ และปกติตามธรรมชาติจะไมมีไมสักขึ้นอยู ลักษณะของปาเบญจพรรณโดยทั่วไป
จะเปนปาโปรง ประกอบดวยตนไมขนาดกลางเปนสวนใหญ พื้นที่ปาไมรกทึบ มีไมไผชนิดตางๆ ขึ้นอยูมาก
ในฤดูแลงตนไมเกือบทั้งหมดจะพากันผลัดใบจึงมีเชื้อเพลิงสะสมอยูมาก ทําใหเกิดมีไฟไหมปาชนิดนี้เปนประจํา
ทุกป จากความแตกตางในลักษณะสภาพภูมิประเทศและลมฟาอากาศ สามารถแบงปาเบญจพรรณออกเปน
3 ชนิดยอยดวยกัน คือ
(1.1) ปาเบญจพรรณชื้นระดับสูง (moist upper mixed deciduous forest) คือ
ปาเบญจพรรณที่คอนขางชื้น ขึ้นอยูในชวง 300-600 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ดินมักจะเปนดินรวน (loamy)
ที่เกิดจากหินปูนหรือหินแกรนิต สามารถจําแนกเรือนยอดออกไดเปน 3 ชั้น เรือนยอดชั้นบนประกอบดวยพันธุไม
หลายชนิด
(1.2) ปาเบญจพรรณแลงระดับสูง (dry upper mixed deciduous forest)
เปนปาที่อยูตามสันเขาที่ระดับความสูง 300-500 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล สภาพปาจะโปรงมีความหนาแนน
นอยกวาปาเบญจพรรณชื้นระดับสูง เนื่องจากมีการสูญเสียน้ําจากการคายระเหยและดินถูกชะลางพังทลายมาก
เรือนยอดของปายังคงมีอยู 3 ชั้น
(1.3) ปาเบญจพรรณระดับต่ํา(lower mixed deciduous forest) ปาชนิดนี้จะ
เกิดในที่ราบต่ํา บริเวณที่คอนขางจะแหงแลงชวงระดับความสูง 50-300 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ดินอาจเปน
ดินรวนปนทรายหรือดินลูกรัง มีชั้นเรือนยอด 3 ชั้น เชนกัน เพียงแตเรือนยอดชั้นบนจะไมมีไมสักเหมือนปา
เบญจพรรณระดับสูง ซึ่งเปนลักษณะสําคัญที่ใชจําแนกความแตกตางระหวางปาเบญจพรรณระดับต่ํากับปา
เบญจพรรณระดับสูง ปาเบญจพรรณระดับต่ําจึงจัดเปน nonteak-bearing forest
(2) ป า เต็ ง รั ง บางครั้ ง เรี ย กว า ป า แดง ป า โคก หรื อ ป า แพะ พบมากในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ไมปรากฏวามีปาชนิดนี้ในภาคใตและภาคตะวันออก นอกจาก
หมูไมเหียง (DipterocarpusobtusifoliusTeijsm ex Miq.) ที่พบเห็นอยูบางที่จังหวัดสุราษฎรธานีและทาง
ตอนเหนือของจังหวัดปราจีนบุรีตอกับจังหวัดนครราชสีมาจะมีปาชนิดนี้เปนแนวแคบๆ เทานั้นสภาพปาโปรง
ขึ้นอยูทั้งในที่ราบและบนภูเขาที่ความสูง 50-1300 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ดินขาดความอุดมสมบูรณสวน
ใหญเปนดินทรายและดินลูกรัง บางแหงจะมีหินโผล (rock outcrop) เนื่องจากมีไฟไหมทุกปและมีการชะลาง
พังทลายของดินสูง ตนไมในปาจะมีขนาดเล็ก ความสูงประมาณ 20-25 เมตร แตถาอยูบนสันเขาหรือมีสภาพ
แหงแลงมากก็จะสูงเพียง 15-20 เมตรเทานั้น การที่มีไฟไหมปาทุกปทําใหตนไมตองปรับตัว ดังนั้นตนไมที่ดํารงชีพ
เปนไมที่มีเปลือกหนา ทนไฟ และทนความรอนไดดี รวมทั้งมีความสามารถในการแตกหนอสูง ไฟกับปาเต็งรัง
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จึงเปนของคูกัน ไฟเทานั้นที่จะสามารถคงสภาพของปาเต็งรังไวได หากไมมีไฟ ปาเต็งรังก็จะคอยๆ เปลี่ยน
สภาพไปเปนปาชนิดอื่น
(3) ปาทุงหรือปาหญาเปนปาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ปาธรรมชาติชนิดอื่นๆ ดังกลาวขางตน
ไดถูกทําลายไปหมด ดินมีสภาพเสื่อมโทรม ตนไมไมอาจขึ้นหรือเจริญเติบโตตอไปไดพวกหญาตางๆ จึงเขามา
แทนที่จะพบอยูทั่วไปตามภาคตางๆ ของประเทศไทย

2.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

สมศักดิ์ สุขวงศ (2537: 55-59) ไดอธิบายถึงทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยไวดังนี้
“ประเทศไทยอยูในเขตรอน ตั้งอยูบนคาบสมุทร ภูเขาทางภาคเหนือเปนเทือกเขาที่ติดตอกับ
เทือกเขาหิมาลัย และมีทิวเขาทอดตัวลงทางใต เชน เทือกเขาธงชัย เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งกั้นชายแดนไทยพมา นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาภูเก็ต เทือกเขานครศรีธรรมราชทอดตัวลงทางใตลงไปถึงชายแดนจดเทือกเขา
สันกาลาคีรี สวนทางภาคกลางตอภาคอีสานก็มีเทือกเขาเพชรบูรณ เทือกเขาดงพญาเย็น และเทือกเขาพนมดง
รั ก ซึ่ ง กั้ น ชายแดนไทยกั ม พู ช า ประเทศไทยเป น ที่ ร วมของพรรณพื ช 3 เขต คื อ (1) Indo-Burma,
(2) Annmeticและ (3) Melesiaและเปนที่รวมของพันธุสัตว 3 เขต คือ Sino Himalayan, Indo-Chinese
และ Sundaicประเทศไทยเปนรอยตอระหวางปาดงดิบขึ้นกับปาผลัดใบเขตรอนของโลก
ในประเทศไทยสั งคมพื ชนั้ นหลากหลาย อยู ชิ ดติ ดต อ กั นคล ายโมเสค (Mosaic
of
Vegetation) บอยครั้งที่พบวาริมหวยเปนปาดิบมีหวาย สูงขึ้นไปเพียงเล็กนอยเปนปาเบญจพรรณผลัดใบ
และหางออกไปไมมากเปนปาเต็งรังสูงขึ้นไปอีกนิดเปนปาดิบเขา สังคมพืชตางๆ นี้อยูใกลชิดติดตอกัน จํานวน
สิ่งมีชีวิตก็หลากหลายตามไปดวย หรือบนภูเขาหินปูนแถบกาญจนบุรีบนดานลาดทิศใตเปนปาไผ สวนดานลาด
ทิศเหนือเปนปาผลัดใบ มีไมตะแบกและไผรวมกัน แตตามริมหวย และสันเขาเปนปาดงดิบ
ประเทศไทยมีพืชที่มีทอลําเลียง 10,000 ชนิด (ความจริงในภูมิภาค Melesian มีพรรณไม
ดอก 25,000 ชนิด ประมาณ 10 % ของพืชในโลก) ไทยมีหวาย 55 ชนิด ในโลกมีหวายทั้งหมด 600 ชนิด มีไผ
41 ชนิด ขณะที่ในเอเชียอาคเนยมีไผไมต่ํากวา 200 ชนิด มีตนไมในวงศยาง 65 ชนิด ขณะที่ทั้งโลกมีตนไมใน
วงศยาง 500 ชนิด เรามีกลวยไมไมต่ํากวา 1,000 ชนิด นก 916 ชนิด สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 282 ชนิด สัตวครึ่ง
น้ําครึ่งบก 105 ชนิด งู 150 ชนิด เตา 28 ชนิด ปลาน้ําจืด 600-650 ชนิด
ใต ค อคอดกระ ป า ส ว นใหญ เ ป น ป า ดิ บ ชื้ น (Tropical Rain Forest) มี ไ ม ว งศ ย าง
(Dipterocarpeae) เปนไมเดน มีจํานวนชนิดพรรณพืชมากที่สุด คลายคลึงกับปาในทางมาเลเซีย มีความ
สลับซับซอน ยิ่งเปนปาดิบที่ลุมต่ําแลว จะมีพรรณพืชตอหนวยเนื้อที่มากที่สุด มีพืชจําพวกหวาย พืชในวงศ
ขิงขาและพวกปาลม หลายชนิด เชน ระกํา หลุม พี ตาว หรือลูกชิด มีพืชสมุนไพรมากมายจนคนปาซาไก
ดํารงชีวิตอยูในประเภทนี้ ไดรับฉายานามวา จาวแหงสมุนไพร เหนือคอคอดกระ ภูมิอากาศมีฤดูกาลชัดเจนขึ้น
มีปาดงดิบที่สําคัญประเภทหนึ่งคือปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest) ซึ่งอยูระหวางปาดิบขึ้นกับปาผลัดใบ
ปาดิบแลงนี้มีตนไมในวงศไมยางนอยกวาปาดิบขึ้นทางใตแตมีเปอรเซ็นตพืชประจําถิ่น (endemic) สูง เชน
ตะเคียนหิน เคียมคะนอง สะเดาปก ความจริงแลว ปาชนิดนี้มีจํานวนชนิดพืชมากที่สุดในเขต Indo-Burma
มีไมผลมากมาย เชนคอแลน (ลิ้นจี่ปา) หยี มะมวงปา ขนุนปา สะตอ มะไฟ เปนตน ปาชนิดนี้มักพบไมเกิน
400 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ตัวอยางปาดิบแลงที่สําคัญคือ ปาดงพญาเย็น แตเปนที่นาเสียดายที่ปาดิบแลง
ในประเทศไทยไดถูกทําลายเปลี่ยนเปนไรขาวโพดและที่เกษตรกรรมเกือบหมดแลว เหลืออยูเพียงเล็กนอยใน
เขตอุทยานแหงชาติ เชน เขาใหญ ทับลาน และที่เปนผืนใหญสุดทายคือบริเวณปาพนมสารคาม หรือปารอยตอ
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5 จังหวัด และมีเปนแถบเล็กๆ ระหวาง ชายแดนประเทศไทยกับกัมพูชา ครั้งหนึ่งปาชนิดนี้เคยมีมากในภาค
อีสานและภาคกลาง
ปาผลั ดใบในประเทศมี จํานวนชนิดพืชนอยกวาปาดงดิบ ที่สําคัญคือเบญจพรรณผลัดใบ
(Mixed Deciduous Forest) ซึ่งนอกจากมีไมมีคา เชน สัก แดง ประดู มะคา ตะแบก แลว ยังมีไมไผนานาชนิด
มีพืชที่เปนอาหารได หลายอยาง ทั้งที่เปนใบ ดอก ผล เห็ดและพืชหัว เชน มัน กลอย ปาชนิดนี้ไมมีตนไมใน
วงศไมยาง เนื่องจากมีไมมีคา ดินก็ดีปาชนิดนี้จึงถูกรบกวน ทําลาย เปลี่ยนเปนไรออย ไรสับปะรด ยาสูบ และ
นาขาว ปจจุบันจะหาปาที่สมบูรณมีนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งปาไมสักที่มีสภาพดีแทบจะหาไมไดแลว
ปาชนิดนี้มั กอยูไมเกิน 700 เมตร พบตามภูเขาตางๆ ในภาคเหนือ ปาสักโดยทั่วไปแลวมีตนสัก อยูเพียง
10-20% บริเวณที่มีไมสักอุดมสมบูรณ มักอยูใกลลําน้ํา บนภูเขามีตนสักไมมาก ปาสักผืนใหญผืนสุดทายอยูที่
ลุมแมน้ํายม ซึ่งกําลังจะสรางเขื่อนในบริเวณ ดังกลาว
ปาผลัดใบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือปาเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) เปนปาโปรงผลัดใบ
มี ไ ม ว งศ ย างที่ สํ า คั ญ คื อ เต็ ง รั ง เหี ย งและพลวงและพบพรรณไม ย าง ไม ผ ลั ด ใบที่ ก ระจายจากตะวั น ตก
สูตะวันออก (Indo Burma element)คือ ตนพะยอม และไมวงศยางที่กระจายจากตะวันออกสูตะวันตก
(Indo-Chinese element) คือ ตนยางกราด ปาเต็งรังความจริงพบเฉพาะในเขมร ลาว ไทย พมา เทานั้น
ปรกติมักไมพบไมไผในปาชนิดนี้ ยกเวนหญา เห็ด โจด ปาชนิดนี้ทนตอการตัดฟน ใหไมใชสอย เชน ฟน ใบตอง
ตึง และอาหาร เชน ผักหวาน เห็ดชนิดตางๆ ปาชนิดนี้มีมากในอีสานและภาคเหนือ แตถูกทําลาย ที่ใดเปนที่
ราบเปลี่ยนเปนนาขาว ที่ดอนก็เปลี่ยนเปนไรปอ ไรมันสําปะหลัง ปาเต็งรังพบมากในที่ราบสูงโคราช สวนใน
ภาคเหนือก็อยูตามภูเขามักไมเกินระดับ 1,000 เมตร ในระดับสูง 1,000 จะพบไมสนสองใบเขามาปะปนอยูดวย
ในที่สูงเกิน 1,000 เมตร มักพบปาดิบเขาซึ่งรวมพืชเขตอบอุน (Temperate) ไวถึง 59 ชนิด
ไมกอของไทยมีถึง 94 ชนิด หรือประมาณรอยละ 19 ของไมกอทั้งหมดในเอเชียอาคเนย ปาดิบเขาในแตละ
ภาคไมเหมือนกัน ปาดิบเขาในทางภาคเหนือไดรับอิทธิพลของพันธุพืชเขตเทือกเขาหิมาลัยและจีนใตภาคอีสาน
ไดรับอิท ธิพลของพั นธุพืชเขตเทื อกเขาอั นนัม และจี นใต ภาคตะวันออกเฉี ยงใต ไดรั บอิท ธิ พลของพันธุ พืช
เทือกเขาพนม กระวานและเขมรต่ําสวนภาคใตไดรับอิทธิพลของพันธุพืชเขตมาเลเซีย ปาดิบเขามีตนไมในวงศ
ไมกอ (Fagaceae) และในวงศอบเชย (Lauraceae) เปนพืชเดน ไมในวงศยางไมมี และพบไมพวกสน
โดยเฉพาะอยางยิ่งสนสามใบอยูเปนหยอมๆ
ปาบนเขาหินปูนก็มีลักษณะพิเศษ มีการศึกษากันนอย ภูเขาหินปูนของดอยเชียงดาวมีสังคม
พืชกึ่งอัลไพน ซึ่งประกอบดวยพืชลมลุกและไมพุมภูเขาหินปูนที่มีลักษณะแบบ Karst ซึ่งมีกระจัดกระจายใน
ภาคกลางและภาคใตจะมีปาแคระ จํานวนชนิดพืชมีหลายอยาง และมีเปอรเซ็นตพืชประจําถิ่นสูง พืชพื้นลางมี
หลายชนิด เชนรองเทานารีชนิดตางๆ และพวกปาลม
ป า ที่ น้ํ า จื ด ท ว มถึ ง ป จ จุ บั น มี เ หลื อ น อ ยมาก ป า ชนิ ด นี้ เ มื่ อ ก อ นอยู ต ามแม น้ํ า ใหญ ๆ
เชน ลุมแมน้ําเจาพระยา ลุมแมน้ําตาป สังคมพืชน้ําทวมถึงลุมแมน้ํามูล ชาวบานเรียกวา ปาบุง ปาทาม มีไม
พุม หวาย เหลืออยูนอยมากในภาคใตตอนลางมีปาพรุ (Peat Swamp Forest) ซึ่งมีลักษณะเปนกรดจัดมี
หวายตะคราทอง หมากแดง สะทอนนก ความจริงปาชนิดนี้มีพืชชั้นสูงไมนอยกวา 300 ชนิด มีพืชในวงศปาลม
และหวายถึง 13 ชนิด ปาพรุปจจุบันเหลือเพียงเล็กนอยในจังหวัดนราธิวาส และถูกรบกวนเปลี่ยนสภาพไปมาก
ปาชายเลนตามชายฝงทะเลมีพรรณไมถึง 74 ชนิด เคยมี 2.3 ลานไร เปนปาที่นาเปนหวง
ถูก ทํา ลายไปแล วเกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง ส วนใหญ เ ปน ผลมาจากการทํา ฟารม เลี้ ยงกุ ง การทํ าเหมื อ งแร นาเกลื อ
การขยายเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้การควบคุมการทําไมก็ยังขาดประสิทธิภาพ ทําใหปาเสื่อมโทรม
ไปมาก ปาชายเลนนอกจากมีคุณคาในตัวเองแลว ยังมีสวนเกื้อกูลในการรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากร

2-20
ทางทะเลอีกดวย สวนฝงทะเลที่เปนทรายก็มีปาชายหาด (Beach Forest) ถูกบุกรุกเปนที่อยูอาศัยและ
ทําสวนมะพราว เหนือนอยมาก เชนที่อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
สังคมพืชนั้นมีลักษณะเปนโมเสค ตามริมน้ํามีสภาพปาที่ชอบความชุมชื้นสูง เมื่อหางจาก
ลําน้ํา สภาพป าก็เปลี่ ยนไป ตามเชิ งเขาและสั นเขา บางครั้ งก็พบป าคนละประเภท จํ านวนชนิ ดของสั ตว
และพืชจะลดลงเมื่อความสูงจากระดับน้ําทะเลเพิ่มขึ้น ในปาดงดิบภาคใตมีนกมากกวา 30 ชนิด อาศัยเฉพาะ
ริมน้ํารอยละ 90 ของนกในปาดงดิบจะอยูต่ํากวาระดับ 2,000 เมตร และสวนใหญนกและสัตวเลี้ยงลูกดวย
น้ํานมในปาดิบจะอยูในระดับต่ํากวา 350 เมตร ปาที่ลุมต่ําจึงมีความสําคัญสูงในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและ
สัตวเปนที่นาเสียดายที่ประเทศไดสูญเสียปาที่ลุมต่ําผืนใหญๆ ไปเกือบหมดแลว เพราะที่ลุมต่ํามักถูกทําการ
เพาะปลูกและอยูใตอางเก็บน้ําที่เกิดจากการ สรางเขื่อนขนาดใหญ ซึ่งปจจุบันมีจํานวนกวาสิบเขื่อนแลวปาที่
ลุมต่ําผืนใหญชิ้นสุดทายไดอยูภายใตอางเก็บน้ําเขื่อนเชียวหลานทุกวันนี้ไมมีใครไดพบเห็นทุเรียนปาและมังคุดปา
ทั้งนี้ก็เพราะไมผลสองชนิดนี้ตามธรรมชาติเกิดอยูในปาตามหุบเขา และที่ลุมน้ําทวมในฤดูฝน ซึ่งที่เชนนี้ถูก
เปลี่ยนเปนที่เพาะปลูกไปหมดแลว นับเปนสิ่งนาเสียดายที่สูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมของไมผลทั้ง
สองอยาง”
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บทที่ 3
ปญหาของพืน้ ที่สูง
พื้นที่สูงมีปญหาที่สําคัญ 7 ประการ คือ (1) การตัดไมทําลายปา (2) ปญหาการปลูกฝน (3) ปญหา
การชะลางพั งทลายของดิ น (4) ป ญ หาดินถลม (5) ป ญ หาชาวเขา (6) ป ญ หาการประกอบอาชี พของ
ประชากรบนพื้นที่สูง และ(7) ปญหาสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ปญหาการตัดไมทําลายปา

การบริหารจัดการปาไมไดดําเนินการมาตั้งแตการสถาปนากรมปาไมเมื่อ พ.ศ. 2439 รัฐบาลได
ตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่ปาไมโดยเฉพาะในพื้นที่สูงหรือพื้นที่ภูเขา จึงไดมีนโยบายในการอนุรักษ
ปาไมมาโดยอยางตอเนื่อง การทบทวนวรรณกรรมในหัวขอนี้จะครอบคลุม 5 เรื่อง คือ (1) นโยบายการ
อนุรักษพื้นที่ปาไมจากอดีตถึงปจจุบัน (2) สาเหตุที่สําคัญในการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาไม (3) สถานภาพปาไม
ของประเทศในปจจุบัน (4) พื้นที่ปาไมบนพื้นที่สูง (5) สถานการณความขัดแยง และ(6) การวิเคราะห
สถานการณปาไมในภาพรวมโดยระบบ DPSIR
เนื่องจากนโยบายปาไมที่กําหนดขึ้นในอดีตถึงปจจุบัน ไมไดกําหนดพื้นที่ปาไมบนพื้นที่สูงและพื้นที่
ราบเปนการเฉพาะ การทบทวนในบทนี้จะเปนปญหาการบุกรุกทําลายปาไมในภาพรวมในหัวขอ 3.1.13.1.3 และจะวิเคราะหเฉพาะพื้นที่ปาไมในพื้นที่สูงในหัวขอที่ 3.1.4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 นโยบายการอนุรักษพื้นที่ปาไมจากอดีตถึงปจจุบัน
การอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ ป า ไม ไ ด อ าศั ย อํ า นาจตามกฎหมายที่ เ ริ่ ม ประกาศใช ม าตั้ ง แต พ.ศ. 2417
ในชวงสมัยกรุงรัตนโกสินทรมาจนถึง พ.ศ. 2475 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชมาสูระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด และมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ภายใตรัฐธรรมนูญ จึงไดมีมติคณะรัฐมนตรี ควบคูไปกับการตรากฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพื้นที่
ปาไมจนถึงปจจุบัน การทบทวนที่มาของอํานาจในการอนุรักษพื้นที่ปาไมจึงไดกําหนดเปน 2 เรื่อง คือ
(1) กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพื้นที่ปาไม และ (2) มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุรักษพื้นที่ปาไมที่
สําคัญ ดังนี้
(1) กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพื้นที่ปาไม
การตรากฎหมายเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ พื้ น ที่ ป า ไม ได เ ริ่ ม มาตั้ ง แต พ.ศ. 2417 โดยมี
ประกาศพระบรมราชโองการวาดวยภาษีไมขอนสักและไมกระยาเลย จ.ศ. 1236 ในชวงตนกรุงรัตนโกสินทร
การตรากฎหมายสวนใหญนั้นเกี่ยวของกับไมสัก ตอมา พ.ศ. 2456 ไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติรักษาปา
ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2479 หลังจากนั้นไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา
พ.ศ. 2481 และประกาศใชพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ซึ่งเปนการยกเลิก พระราชบัญญัติรักษาปา
พ.ศ. 2456 และ ฉบับที่ (2) พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมอีก 4 ครั้ง
คือ ฉบับที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2491 ฉบับที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2494 และฉบับที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2503 ฉบับที่ 5 เมื่อ พ.ศ.
2518 กฎหมายที่มีบทบัญญัติที่เปนการอนุรักษพื้นที่ปาไมอยางเขมงวด 2 ฉบับ ไดประกาศในเวลาตอมา
คื อ (1) พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองและสงวนพั น ธุ สั ต ว ป า พ.ศ. 2503 ซึ่ ง ถู ก ยกเลิ ก เมื่ อ มี ก ารประกาศ
พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองและสงวนพั นธุ สัต วป า พ.ศ. 2535 และ(2) พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห งชาติ
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พ.ศ. 2504 ในพ.ศ. 2507 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปาสงวนปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 โดย
ยกเลิกพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ. 2481 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2496 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2497 และ
แกไขครั้งสุดทายเมื่อ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 8) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เมื่อ พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2528 และฉบับที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2559 ในสวน
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ ไดยกเลิกฉบับเดิมและประกาศใชฉบับใหมเมื่อ พ.ศ. 2562 เชนเดียวกับ
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา ไดยกเลิกฉบับเดิมแลวประกาศใชฉบับใหมเมื่อ พ.ศ. 2562 ลําดับ
เวลาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพื้นที่ปาไมมีรายละเอียดในตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 ลําดับเวลาการประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพื้นที่ปาไม
พ.ศ.

2417
2427
2430
2430
2439
2440
2441
2442
2443
2456
2456
2464
2465
2465
2470
2479
2480
2481
2484
2491
2494
2496
2497
2503
2503
2504
2507
2518
2522
2525
2528
2535
2559
2562

กฎหมาย

ประกาศพระบรมราชโองการวาดวยภาษีไมขอนสักและไมกระยาเลย ลงวันอาทิตย เดือนสี่ แรมแปดค่ํา ปจอ ฉศก
จุลศักราช 1236
ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องซื้อขายไมขอนสัก ลงวันพุธ เดือนเกา ขึ้นค่ําหนึ่ง ปวอก ฉศก จุลศักราช 1246
ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไมขอนสัก ลงวันอาทิตย เดือนเจ็ด ขึ้นค่ําหนึ่ง ปกุน นพศก จุลศักราช 1249
ประกาศพระบรมราชโองการเพิ่มเติมเรื่องไมขอนสัก ลงวันจันทร เดือนสิบเอ็ด แรมค่ําหนึ่ง ปกุน นพศก จุล
ศักราช 1249
พระราชบัญญัติไมซุงและไมทอนที่ดวงตราลบเลือน ร.ศ. 115
พระราชบัญญัติรักษาตนไมสัก ร.ศ. 116
พระราชบัญญัติปองกันการลักลอบตีตราไม ร.ศ. 117
พระราชบัญญัติปอ งกันการลักลอบชักลากไมสักที่ยังมิไดเสียคาตอ และภาษี ร.ศ. 118
กฎขอบังคับอนุญาตไมสักใชในการปลูกสรางที่ทําราชการและการสาธารณประโยชน ร.ศ.119
พระราชบัญญัติรักษาปา พุทธศักราช 2456
กฎขอบังคับวางระเบียบวิธีจัดการรักษาปา พุทธศักราช 2456
กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเก็บรวงผึ้ง พุทธศักราช 2464
กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะเผาตนตะเคียนทําชัน ในมณฑลปตตานี พุทธศักราช 2465
กฎขอบังคับวางระเบียบการหาของปา วาดวยการเจาะเผาทําน้ํามันยาง พุทธศักราช 2465
พระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พุทธศักราช 2470 เฉพาะมาตรา 4 (ก) และ (ข)
พระราชบัญญัติรักษาปา (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัติควบคุมการทํายางสน พุทธศักราช 2480
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ.2481
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484
พระราชบัญญัติปาไม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491
พระราชบัญญัติปาไม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2494
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2497
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2503
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนพันธุสัตวปา พ.ศ.2503
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2518
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2525
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528
พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนพันธุสัตวปา พ.ศ.2535 (ยกเลิกฉบับ พ.ศ.2503)
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562
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ตารางที่ 3-1 ลําดับเวลาการประกาศใชกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพื้นที่ปาไม (ตอ)
พ.ศ.

2562
2562
2562

กฎหมาย

พระราชบัญญัติคุมครองและสงวนพันธุสัตวปา พ.ศ.2562
พระราชบัญญัตอิ ุทยานแหงชาติ พ.ศ.2562
พระราชบัญญัตปิ าชุมชน พ.ศ.2535

(2) มติคณะรัฐมนตรี
(2.1) การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติดําเนินการ
กําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2525
การกําหนดชั้นคุณภาพลุม น้ําคือการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน โดยประสานหลัก
ของการวางแผนการใชที่ดินเขากับความสัมพันธระหวางกันของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูรวมกับศักยภาพของพื้นที่ใน
ดานอุทกวิทยาที่สัมพันธตอการเปนตนน้ําลําธาร และรวมไปถึงลักษณะแนวโนมของการกอเกิดปญหาและมลภาวะของ
สิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการนําทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ําไปใชหรือมีการพัฒนาพื้นที่

ตนน้ําลําธารโดยเฉพาะ

ชั้นคุณภาพลุม น้ําแตละชั้นมีลักษณะดังนี้
(1) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ําที่ควรจะตองสงวนรักษาไวเปน

(2) พื้นที่ลุมน้าํ ชั้นที่ 2 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ําซึ่งมีคณ
ุ ภาพเหมาะสมตอการ
เปนตนน้ําลําธารในระดับรองลงมา และสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อกิจการที่สําคัญ เชน การทําไมและ
เหมืองแรเปนตน
(3) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 3 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ําซึ่งสามารถใชประโยชนไดทั้ง
กิจกรรม ทําไม เหมืองแร และเพื่อปลูกพืชกสิกรรมประเภทไมยืนตน
(4) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 4 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ําที่สภาพปาไดถูกแผวถางเปนที่
ใชประโยชนเพื่อกิจการพืชไรเปนสวนมาก
(5) พื้นที่ลุมน้าํ ชั้นที่ 5 หมายถึง พื้นที่ภายในลุม น้ําซึ่งเปนทีร่ าบหรือลุม หรือ เนินลาด
เอียงเล็กนอย แตสวนใหญไดถกู บุกรุกแผวถาง เพื่อใชประโยชนดานเกษตรกรรม โดยเฉพาะทํานา และกิจกรรมอื่น
การกําหนดชัน้ คุณภาพลุมน้ํา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคตางๆ รวม 5 ครั้ง คือ
ลุมน้ํา ปง – วัง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2528
ลุมน้ํา ยม – นาน
วันที่ 21 ตุลาคม 2529
ลุมน้ํา มูล – ชี
วันที่ 12 กรกฎาคม 2531
ลุมน้ํา ภาคใต
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2532
ลุมน้ํา ภาคตะวันออก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2534
ผลการดําเนินงานกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําตางๆ มีรายละเอียดในตารางที่ 3-2
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ตารางที่ 3-2 เนื้อที่ชั้นคุณภาพตางๆ ของลุมน้ําเจาพระยาตอนบน ลุมน้ํามูล–ชี ลุมน้ําภาคใต ลุมน้ําภาคตะวันออก ลุมน้ําภาคตะวันตก ภาคกลาง ลุมน้ําปาสัก และลุมน้ําชายแดน
พื้นที่ลุมน้ํา
ลุมน้ําเจาพระยาตอนบน
(ปง วัง ยม นาน)
ลุมน้ํามูล – ชี
ลุมน้ําภาคใต
ลุมน้ําภาคตะวันออก
ลุมน้ําภาคตะวันตก ภาคกลาง
และลุมน้ําปาสัก
ลุมน้ําชายแดน
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทั้งประเทศ

1A 1/
ตร.กม

27,411.04

1AR 2/
ตร.กม
-

6,306.69
10,154.72
2,306.86
17,905.17
16,249.28
3,800.71
84,134.83

1,328.87
1,328.87

1B 3/
ตร.กม

1,197.33
615.29
714.36
90.82
970.32
2,317.48
1,037.42

6,943.02

1BR 4/
ตร.กม
-

683.64
683.64

ที่มี : สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (2535: 29)
หมายเหตุ 1/
2/
3/
4/
5/

1A
1AR
1B
1BR

หมายถึง พื้นที่ในชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1 ซึ่งเปนปาธรรมชาติ
หมายถึง พื้นที่ในชั้น 1 A ซึ่งเปนปาธรรมชาตินั้นไดกลายเปนสวนยางแลว
หมายถึง พื้นที่ในชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1 ซึ่งไมเปนปาธรรมชาติปกคลุม
หมายถึง พื้นที่ในชั้น 1 B ซึ่งมีสวนยางปรากฎอยู
พื้นที่ของประเทศไทยโดยประมาณ 513,115.02 ตร.กม

2
ตร.กม

11,379.92

4
ตร.กม

10,235.57

5
ตร.กม

1,928.69
8,641.50
1,874.55
6,728.17

2,839.78
7,942.50
2,997.11
7,048.56

25,285.91
12,858.55
8,907.76
9,922.90

5,203.32
2,074.82

4,105.12
2,907.78

42,768.62

39,283.77

16,317.56

3
ตร.กม

38,982.04

อางเก็บน้ํา
รวม 5/
ตร.กม
ตร.กม
434.43

105,958.25

78,354.36
34,189.61
20,129.65
47,957.66

2,992.60
299.57
21.80
1,006.94

118,324.32
76,813.32
36,238.55
91,539.72

2,071.60
10,751.40

6,029.21
25,841.09

19.58
679.04

36,995.59
47,115.27

81,033.69

251,483.62

5,434.96

513,115.02
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(2.2) การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 เรื่องการจําแนกเขต
การใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไม โดยแบงออกเปน 3 โซน คือ
(1) โซนที่เหมาะสมตอการเกษตร (A)
มีจํานวน 7,222,540 ไร
(2) โซนเศรษฐกิจ (E)
มีจํานวน 51,887,091 ไร
(3) โซนอนุรักษ (C)
มีจํานวน 88,233,415 ไร
รวมเนื้อที่
147,343,415 ไร (ตารางที่ 3-3)
ปาโซน A จํานวน 7.22 ลานไรและโซน E จํานวน 37.06 ลานไร นั้นกรมปาไมได
สง มอบให สํ า นั ก งานการปฎิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมไปจั ด เป นที่ ทํ ากิ น รวม 44.28 ล า นไร ในป 2536
(กรมปา ไม , 2537: 75) ดั ง นั้ น ป า ไม ที่ ยั งเหลือ อยู ทั้ง ในโซน C และโซน E ที่ อยู ใ นความรั บผิ ดชอบของ
กรมปาไมจึงมีเพียง 103.06 ลานไร
3.1.2 สาเหตุที่สําคัญในการบุกรุกทําลายพื้นทีป่ าไม
การบุกรุกทําลายปาไมมีสาเหตุที่สําคัญหลายประการ ดังนั้นการทบทวนในหัวขอนี้จะครอบคลุม
รวม 4 เรื่อง คือ (1) การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตนน้ําลําธารและการตัดไมทําลายปา (2) ความเห็นของกรมปาไม
ถึงสาเหตุของการบุกรุกทําลายปาไม (3) ความเห็นของสํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี (4) ความเห็นของ
ผูท รงคุณ วุฒิ จากการศึ ก ษาโครงการป ญหาการอนุรักษพื้นที่ปาไมแ ละพื้นที่ทํากิน : ยุท ธศาสตรที่ตอง
เปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงของชาติ
(1) การตั้งถิ่นฐานในพืน้ ที่ตน น้ําและการตัดไมทําลายปา
สาเหตุที่สําคัญหนึ่งคือการตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สูงของชนเผาตางๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ
เมื่อมีการตั้งถิ่นฐานก็จะตองมีพื้นที่ทํากิน ซึ่งดั้งเดิมใชระบบพื้นที่ทํากินหลายแปลงหมุนเวียนกันไป ที่ดินทํากิน
ของชนเผาเหลานี้เปนตนน้ําลําธาร เมื่อพื้นที่ปาไมถูกทําลายลงเปนพื้นที่ทํากินหรือพื้นที่การเกษตร มากขึ้น
ระบบนิเวศในพื้นที่ก็มีการเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติขาดสมดุล มีปญหาตางๆที่ปรากฏจากการศึกษาและทบทวนไว
จะสรุปไดดังตอไปนี้
ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 ระยะแรก พ.ศ. 2504-2506 ระบุ
ไววา “โครงการนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขาเปนโครงการหนึ่งซึ่งตองรีบดําเนินการ เพื่อปองกันการ
ทําลายปาทางตนน้ําลําธาร ปาประเภทนี้ถูกชาวเขาแผวถางเพื่อทําไรเลื่อนลอยชั่วครั้งคราว เมื่อดินจืดและ
หญาคาขึ้น ก็ละทิ้งไปแลวตั้งตนแผวถางที่อื่นเพื่อทําไรตอไป” (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ,
2503: 77) ซึ่งในเวลาตอมา Komkris (1970: 187) ไดวิเคราะหไววาการบุกรุกทําลายปาของชาวเขานั้น
เปนการสูญเสียที่มีมูลคาที่สูงมากทั้งที่ดินและน้ํา เชนเดียวกับ ขจัดภัย บุรุษพัฒน (2528: 138-139) ไดระบุ
ปญหาที่เกิดจากการทําลายปาไมและตนน้ําลําธารของชาวเขาไววา
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ตารางที่ 3-3 ผลการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติทั่วประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535
เขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไม
เพื่อการอนุรักษ
เพื่อเศรษฐกิจ

ปาสงวนแหงชาติ
ทองที่

ภาคเหนือ
(14 จังหวัด)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(17 จังหวัด)
ภาคกลางและภาคตะวันออก
(18 จังหวัด)
ภาคใต
(14 จังหวัด)
รวม
ที่มา : กรมปาไม (2535: 34)

พื้นที่
จํานวนปา ตามการจําแนก

หนวย : ไร

ตามกฎหมาย
และมติ
คณะรัฐมนตรี

เพิ่มเติม

รวม

%

พื้นที่

เหมาะสมตอ
การเกษตร
%

พื้นที่

%

233

65,935,098.00

10,679,375.00

40,384,711.00

51,064,086.00

77.45

13,729,787.00

20.82

1,141,225.00

1.73

352

34,449,691.00

3,649,099.00

8,464,014.00

12,113,113.00

35.16

20,475,345.00

59.44

1,861,233.00

5.4

167

29,587,311.27

8,886,775.00

6,571,730.00

15,458,505.00

52.25

11,603,233.00

39.22

2,525,573.25

8.54

468

17,370,946.00

3,268,256.00

6,329,455.00

9,597,711.00

55.25

6,078,726.00

34.99

1,694,509.00

9.76

1,220

147,343,046.27

26,483,505.00

61,749,910.00

88,233,415.00

59.88

51,887,091.02

35.22

7,222,540.25

4.90
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“ชาวเขาทํ า การเพาะปลู ก แบบโค น ไม แ ละเผาป า หรื อ ทํ า ไร เ ลื่ อ นลอย (Shifting
Culitivation) เปนสําคัญ ซึ่งเปนผลใหเกิดการตัดไมทําลายปาและตนน้ําลําธารไปเปนจํานวนนับหลายลานไร
ประมาณวาเนื้อที่ปาไมและตนน้ําลําธารทางภาคเหนือถูกชาวเขาทําลายไปประมาณปละ 100,000-200,000 ไร
การที่พื้นที่ปาไมในภาคเหนืออันเปนแหลงตนน้ําลําธารที่กอใหเกิดแมน้ําสายสําคัญๆ ไหลมาหลอเลี้ยงที่ราบ
ภาคกลางไดลดลงเปนจํานวนมากมายนั้นเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปา เพื่อทําไรเลื่อนลอยของชาวเขา
อยางไมตองสงสัย ขณะเดียวกันบรรดาพอคาไมในภาคเหนือ และบรรดาคนไทยที่ขึ้นไปทําไรเลื่อนลอยบน
เขาก็มีสวนสําคัญในการทําลายปาไมดวย”
รวมทั้งเกษม จันทรแกว (2535: 53-60) ไดตั้งคําถามจากสาธารณะวาถึงเวลาหรือยังที่ปา
ตนน้ําจะเปนเขตปลอดกิจกรรมจากการใชประโยชนเพื่อกิจกรรมตางๆ โดยอธิบายไววา
“การแผวถางทําลายปาตนน้ําเปนหยอมกวาง พื้นที่ปาไมติดตอกันเปนผืนใหญ
ทําใหการเปลี่ยนแปลงไมเพียงแตการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศใกลผิวดิน ทําลายที่อยูอาศัยของสัตวปา
และทําลายพันธุกรรมของพืชและสัตวหลายชนิด ยังทําใหเพิ่มพลังงานการพังทลายของดิน การไหลบาหนา
ผิวดินเพิ่มทวีคูณเทากับเพิ่มศักยภาพการเกิดอุทกภัยในทองที่ การสูญเสียการระเหยน้ําสูง การซึมน้ําผาน
ผิวดินต่ํา และดินดูดซับไดนอย ทําใหการขาดน้ําในฤดูแลงในลําหวย ลําธาร หนอง คลอง บึง อยางหลีเลี่ยง
ไมได ทั้งหมดนี้จะเห็นไดวาทําไมประเทศไทยมีความแหงแลงในปจจุบัน ไมใชเพราะการทําลายปาตนน้ํา
ลําธารและใหมีการตั้งถิ่นฐานบริเวณตนน้ําลําธาร หรือ?”
(2) ความเห็นของกรมปาไมตอการบุกรุกทําลายปาไม
ในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาปาไมในป 2538-2539 กรมปาไมไดสรุปถึงสาเหตุของ
การบุกรุกทําลายปาไมที่มีผลตอการลดลงของพื้นที่ปาไมไว 3 ประการ คือ
1. นโยบายของรัฐ
เนื่องจากนโยบายของรัฐดานการอนุรักษปาไมและการจัดที่ดินทํากิน และการ
พัฒนาการเกษตรไมประสานสอดคลองซึ่งกันและกัน
2. ความตองการที่ดินเชิงพาณิชย เนื่องจากแผนพัฒนาประเทศเนนการสงออก
จากผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งธุรกิจการคาที่ดินเพื่อสรางกิจกรรมทีม่ ีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เชน
สนามกอลฟหรือการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย
3. การเพิ่มขึ้นประชากรโดยเฉพาะในชนบทตองการที่ดินทํากินและตั้งถิ่นฐาน
(กรมปาไม, 2539: 2-4)
ตอมาในป 2559 ในยุทธศาสตรกรมปาไม พ.ศ.2559-2564 (กรมปาไม, 2559: 3) ไดระบุ
สาเหตุของลดลงของพื้นที่ปาไมทางตรง 3 ประการ และสาเหตุทางออม 6 ประการ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. สาเหตุโดยตรง
1.1 การบุกรุกแผวถางปาเพื่อการเกษตรและรีสอรท (การเปลี่ยนพื้นที่
ปาธรรมชาติไปเปนพื้นที่เกษตรกรรม เชน พืช อาหาร และพืชพลังงาน และการสรางรีสอรท)
1.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน อางเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
แนวสายไฟฟา
1.3 การทําเหมืองแร
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2. สาเหตุทางออม
2.1 แนวเขตปาและการจําแนกการใชที่ดินไมชัดเจน
2.2 สังคมขาดความรูและความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ
2.3 ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรปาไมและสิง่ แวดลอม
2.4 ความยากจนนําไปสูการใชพื้นที่ปาเพื่อการดํารงชีพ
2.5 ความขัดแยงระหวางนโยบายการอนุรักษกับการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน (ก) รัฐบาลและบริษัทเอกชนสงเสริมการปลูกพืชอาหารและพืช
พลังงาน โดยการประกันราคาผลผลิตที่อาจเปนสิ่งจูงใจมีการบุกรุกแผวถางปาเพิ่มขึ้น (ข) การสงเสริมการ
ทองเที่ยวในเขตปาธรรมชาติของอุทยานแหงชาติโดยไมมีการควบคุมผลกระทบและศักยภาพรองรับของพื้นที่
2.6 นโยบายแกไขปญหาความขัดแยงที่ดินปาไมขาดความยั่งยืนและ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ
จะเห็นไดวาในชวงเวลา 20 ปที่ผานมาความเห็นของกรมปาไมยังเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ทั้งๆ ที่มีนโยบายของรัฐกําหนดขึ้นอยางตอเนื่องในชวงเวลาดังกลาวนี้ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3-4 เปรียบเทียบสาเหตุของการบุกรุกทําลายปาไมโดย กรมปาไม พ.ศ. 2539 และ พ.ศ.2559
สาเหตุของการบุกรุกทําลายปาไม พ.ศ. 2539

สาเหตุของการบุกรุกทําลายปาไม พ.ศ.2559

1. นโยบายของรัฐ
เนื่องจากนโยบายของรัฐดานการอนุรักษปาไมและการจัดที่ดินทํากิน
และการพัฒนาการเกษตรไมประสานสอดคลองซึ่งกันและกัน
2. ความตองการที่ดินเชิงพาณิชย เนื่องจากแผนพัฒนาประเทศเนนการ
สงออกจากผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งธุรกิจการคาที่ดินเพื่อสราง
กิจกรรมที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เชน สนามกอลฟหรือการขยายตัว
ของอสังหาริมทรัพย
3. การเพิ่มขึ้นประชากรโดยเฉพาะในชนบทที่ตองการที่ดินทํากินและ
ตั้งถิ่นฐาน
(กรมปาไม, 2539: 2-3)

1. สาเหตุโดยตรง
1.1 การบุกรุกแผวถางปาเพื่อการเกษตรและรีสอรท (การเปลี่ยน
พื้นที่ปาธรรมชาติไปเปนพื้นที่เกษตรกรรม เชน พืช อาหาร และพืช
พลังงาน และการสรางรีสอรท
1.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน อางเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตร แนวสายไฟฟา
1.3 การทําเหมืองแร
2. สาเหตุทางออม
2.1 แนวเขตปาและการจําแนกการใชที่ดินไมชัดเจน
2.2 สังคมขาดความรูและความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ
2.3 ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
2.4 ความยากจนนําไปสูการใชพื้นที่ปาเพื่อการดํารงชีพ
2.5 ความขัดแยงระหวางนโยบายการอนุรักษกับการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน (ก) รัฐบาลและ
บริษัทเอกชนสงเสริมการปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยการ
ประกันราคาผลผลิตที่อาจเปนสิ่งจูงใจมีการบุกรุกแผวถางปาเพิ่มขึ้น
(ข) การสงเสริมการทองเที่ยวในเขตปาธรรมชาติของอุทยานแหงชาติ
โดยไมมีการควบคุมผลกระทบและศักยภาพรองรับของพื้นที่
2.6 นโยบายแกไขปญหาความขัดแยงที่ดินปาไมขาดความยั่งยืน
และชัดเจนในทางปฏิบัติ
กรมปาไม (2559 : 35-37)
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ความเห็ น ของกรมป า ไม ถึ ง สาเหตุ ข องการบุ ก รุ ก ทํ า ลายป า ไม ทั้ ง ในป 2539 และ 2559 ไม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะมาจากปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการของกรมปาไม ดังที่ระบุไวในยุทธศาสตร
กรมปาไม พ.ศ. 2559-2564 ถึงจุดออน (Weakness) และภัยคุกคาม (Treats) ดังนี้
จุดออน (Weaknesses)
1. การกําหนดยุทธศาสตรของกรมปาไมที่ขาดการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตรใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันที่ตองเผชิญ
2. การบริหารงานตามนโยบายรัฐบาลที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการทรัพยากรภายในกรมปาไม
3. โครงสรางการบริหารงานภายในกรมปาไมไมตรงกับโครงสรางที่กําหนดไวกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
4. การขาดแคลนอัตรากําลังของหนวยงานในระดับพื้นที่
5. การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน
6. การขาดความตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมระยะยาว
(กรมปาไม, 2559 : 35)
ภัยคุกคาม (Threats)
1. การมีการคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับทองถิ่น
2. การบริหารจัดการที่ดินปาไมของประเทศขาดเอกภาพและการจัดการที่เปนระบบ
3. นโยบายดานการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมขาดเอกภาพและการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน
4. นโยบายแกไขปญหาที่ดินปาไมขาดความยั่งยืนและชัดเจนในทางปฏิบัติ
5. การประสบปญหาความยากจนของประชาชนสงผลใหเกิดการบุกรุกพื้นที่ปา
6. การขาดความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรปาไมของประชาชนในพื้นที่
7. การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจสงผลใหเกิดการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก
8. การแทรกแซงของภาคการเมือง
9. การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารระดับสูงบอยทําใหขาดความตอเนื่องของแนวทางการดําเนินงาน
10. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอการเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไม
(กรมปาไม (2559: 37)
(3) ความเห็นของสํานักงานจังหวัดสุราษรธานี
สํานักงานจังหวัดสุราษฎธานี (2551: 135) ไดรายงานถึงสาเหตุการบุกรุกพื้นที่ปาไมใน
จังหวัดสุราษฎรธานีไวดังนี้
1. เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. ปจจัยดานการเพิ่มประชากรทําใหประชากรมีความตองการที่ดินเพื่อทํากิน
และอยูอาศัยเพิ่มขึ้น
3. ป จ จั ย ด า นเศรษฐกิ จ มี ก ารขยายตั ว ทางด า นเศรษฐกิ จ เพิ่ ม มากขึ้ น ทํ า ให
ประชาชนบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อขยายที่ดินทํากิน
4. ปจจัยดานการบุกรุกตัดไมทําลายปาของนายทุนหรือผูมีอิทธิพล
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5. ราคาที่ดินมีราคาสูง เปนเหตุจูงใจใหมีราษฎรบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อขายใหกับนายทุน
6. เจาหนาที่ปาไมหรือเจาหนาทีข่ องรัฐหนวยงานอื่นๆ มีสวนในการกระทําผิด
บุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ปาเสียเอง
7. กฎหมายที่บังคับใชในปจจุบันมีโทษนอย ทําใหผูกระทําผิดไมเกรงกลัว
(4) ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิจากการศึกษาโครงการปญหาการอนุรักษพื้นที่ปาไม
และพืน้ ที่ทํากิน : ยุทธศาสตรที่ตองเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงของชาติ
โสภณ ชมชาญ และคณะ (2558: 7-8) ไดสรุปผลการสํารวจความเห็นของผูทรงคุณวุฒิตอ
สาเหตุการบุกรุกพื้นที่ปาไม รวม 8 ประการ คือ
(1) หนวยงานของรัฐ ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เกรง
กลัวตออิทธิพลของนักการเมืองและอิทธิพลทองถิ่นที่บุกรุกพื้นที่ปา
(2) ขาดการควบคุมติดตามพื้นที่อยางจริงจัง เชน การกอสรางโรงแรมและรีสอรท
ในพื้นที่รับผิดชอบโดยไมใชอํานาจที่มีอยูเขาจับกุมในชวงเวลากอสราง
(3) ใชเจาหนาที่ของรัฐเปนหลัก ไมมีสวนรวมจากประชาชน ซึ่งเกินขีด
ความสามารถที่จะดูแลพื้นทีป่ า ซึ่งมีจํานวนมาก
(4) การประกาศเขตอนุรักษกระทําดวยความรีบรอน ไมสํารวจพื้นที่จริงจัง จึงมี
การประกาศทับที่อยูอาศัยและทํากินของราษฎรมากอน แตภาครัฐไมยอมรับ
(5) เจาหนาที่ไมอยูในพื้นที่อนุรักษ มีเฉพาะลูกจางที่อยูในพื้นที่
(6) ขาดการลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่อยางตอเนื่องเครื่องบินปกหมุนที่มีอยูเพื่อ
ติดตามการบุกรุกปาไมไดนําไปใชเพื่อกิจการอื่นมากกวาใชเพื่อการตรวจสอบ
(7) นโยบายรัฐไมมีเอกภาพ และมีผลประโยชนทับซอน เชน มติ ค.ร.ม. วันที่ 22
เมษายน 2540 ใหกันเขตอนุรกั ษออกเปนที่ทํากิน ซึ่งไดยกเลิกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
(8) ไมใชวิธีการจายคาชดเชย เชน ที่กําหนดไวในบทบัญญัติแหง พ.ร.บ. ปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 13 เพื่ออพยพคนที่ทํากินและอยูอาศัยมากอนประกาศสงวนหวงหามออกจาก
พื้นที่ปาทําใหไมสามารถแยกผูอยูมากอนกับผูบุกรุกได
3.1.3 สถานภาพปาไมของประเทศในปจจุบัน
(1) การกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับปาไม
การตัดไมทําลายปายังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องถึงแมวาจะมีอัตราที่ลดลงก็ตาม ดังรายงาน
ของกรมปาไมวาตั้งแต พ.ศ. 2556 จํานวนคดีที่ดําเนินการกับผูที่กระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับปาไมทั้ง
ประเทศของกรมป า ไม ใ นป 2561 มี จํ า นวน 1,829 คดี โดยมี พื้ น ที่ บุ ก รุ ก 46,714 ไร (ตารางที่ 3-5)
ในสวนของอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืชมีจํานวนคดีลดลงเชนเดียวกัน คือ 900 คดี เนื้อที่ 13,597 ไร
(ตารางที่ 3-6) เมื่อรวมทั้งสองหนวยงานเขาดวยกันแลวจะมีจํานวน 2,729 คดี เนื้อที่บุกรุกรวม 60,311 ไร
ซึ่งมากกวาพื้นที่ปลูกปาหรือฟนฟูปาในแตละป อยางไรก็ตามขอมูลดังกลาวนี้แสดงถึงสถานภาพการบุกรุก
ทําลายปาไมทั้งประเทศ ซึ่งไมไดแยกพื้นที่เปนพื้นที่ราบหรือพื้นที่สูงเอาไว แตผลการสัมภาษณเจาหนาที่ของ
รัฐในพื้นที่ 12 จังหวัด ในการศึกษาโครงการนี้ไดขอมูลวายังคงมีการตัดไมทําลายปาและการทําไรหมุนเวียน
อยูในปจจุบัน
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ตารางที่ 3-5 สถิติการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับปาไม กรมปาไม
ปงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
2561

จํานวนคดี
2,801
3,189
3,607
3,139
2,279
1,829

พื้นที่บุกรุก (ไร)
34,998,-2-80
81,962-3-59
147,057-2-14
106,283.44
52,251-2-22
46,714-3-71

ที่มา : www.forestinfo forest.go.th

ตารางที่ 3-6 สถิติการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ปงบประมาณ
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จํานวนคดี
1,795
2,998
1,795
2,684
3,476
2,209
2,068
1,539
900

พื้นที่บุกรุก (ไร)
16,686
28,332
17,122
24,048
34,144
50,053
35,189
21,896
13,597

ที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2562: 1)

(2) สรุปผลจากนโยบายปาไมจากอดีตถึงปจจุบัน
(2.1) ปาสงวนแหงชาติ
การประกาศพื้ น ที่ ป า สงวนแห ง ชาติ ไ ด เ ริ่ ม มาตั้ ง แต พ.ศ. 2481 เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ ม ครองป า พ.ศ. 2481 และได ย กเลิ ก เมื่ อ ได ก ารประกาศใช
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ตอมาในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ในป พ.ศ. 2504 ได
มีการกําหนดเปาหมายพื้นที่ปาไมไว รอยละ 50 ของพื้นที่ประเทศหรือ 163.35 ลานไร ในขณะนั้นมีพื้นที่
ปาไมอยู 171.01 ลานไร เมื่อสิ้นแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 สามารถประกาศพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติได 30.13 ลานไร ซึ่งรวมพื้นที่ปาไมที่ไดสงวนและคุมครองไวกอนตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองปา พ.ศ. 2481 ดวย
การประกาศเขตปาสงวนแหงชาติตั้งแต พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2528 สามารถ
ประกาศพื้นที่ปาสงวนแหงชาติได 138.85 ลานไร แตมีพื้นที่ปาจริงเพียง 94.29 ลานไร ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย
รอยละ 50 หรือ 163.35 ลานไร โดยใชเวลานานถึง 30 ป
ต อ มาคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 3 ธั น วาคม 2528 เรื่ อ งนโยบายป า ไม
แหงชาติ และเปลี่ยนเปาหมายพื้นที่ปาไมของประเทศลงเหลือรอยละ 40 หรือ 128 ลานไร ซึ่งมีพื้นที่ที่
ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติที่ประกาศไวเมื่อสิ้นป 2528 คือ 138.85 ลานไร ดังกลาวขางตน ซึ่งเกิน
เปาหมายรอยละ 40 แตมีพื้นที่ปาไมจริงนอยกวาพื้นที่เปาหมาย
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เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉ บับที่ 7 พ.ศ.2539 ไดมีการ
ประกาศพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเพิ่มขึ้นไดจํานวน 143.98 ลานไร และเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2554 พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่ประกาศไดลดลงเหลือ 143.92 ลานไร พื้นที่ปาไม
จํานวนนี้ยังปรากฏอยูในขอมูลสถิติกรมปาไมจนถึงปจจุบัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-7
จากการสํารวจพื้นที่ปาไมครั้งสุดทายในป 2561 กรมปาไม (2561: 1) ไดรายงาน
วามีพื้นที่ปาไม 102.49 ลานไร
(2.2) ปาไมเพื่อการอนุรักษ

ภายหลังคณะรัฐมนตรีเรื่องนโยบายปาไมแหงชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2528
แลวไดมีการจําแนกพื้นที่ปาไมออกเปนปาเศรษฐกิจและปาอนุรักษ ซึ่งในปจจุบันนั้น กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช (2560: 7) ไดรายงานไววา ปาอนุรักษตามกฎหมาย ในป พ.ศ. 2559 มีอุทยานแหงชาติ
131 แหง เนื้อที่ 39.47 ลานไร เขตรักษาพันธุสัตวปา 60 แหง เนื้อที่ 23.29 ลานไร เขตหามลาสัตวปา 69 แหง
เนื้อที่ 3.53 ลานไร (ตารางที่ 3-8)
สวนพื้นที่ปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น มีปาไมในพื้นที่คุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 เนื้อที่
52.58 ลานไร ปาชายเลน 1.52 ลานไร เขตอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535
จํานวน 88.23 ลานไร
นอกจากนี้ ยั งมี พื้ นที่ ป าอนุ รั กษ ตามนโยบายคื อ วนอุ ทยาน 95 แห ง เนื้ อที่ 708,613ไร
สวนพฤกษศาสตร 18 แหง เนื้อที่ 31,263ไร และสวนรุกขชาติ 53 แหง เนื้อที่ 24,473ไร
ในสวนการประกาศเขตพื้นที่อนุรักษนั้น ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมตินโยบายปาไมแหงชาติ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2528 ซึ่งจําแนกพื้นที่ปาไมเปนพื้นที่ปาไมเพื่อการอนุรักษและปาไมเพื่อเศรษฐกิจนั้น
ไดมีการประกาศเขตอนุรักษซึ่งดําเนินมากอนและภายหลังมติคณะรัฐมนตรีดังนี้
เขตอุ ท ยานแห ง ชาติ เริ่ ม ประกาศแห ง แรก คื อ อุ ท ยานแห ง ชาติ เ ขาใหญ
จ.นครราชสี ม า เมื่ อ พ.ศ. 2505 ถึ งป จจุ บั น พ.ศ.2561 ประกาศได 39.47 ล านไร โดยใช เวลา 56 ป
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-9
เขตรักษาพันธุสัตวปา เริ่มประกาศแหงแรก คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ
จ.กาญจนบุ รี เมื่ อ พ.ศ. 2508 ถึ ง ป จ จุ บัน พ.ศ.2561 ประกาศได 23.29 ล า นไร โดยใช เ วลา 53 ป
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-9
เขตหามลาสัตวปา เริ่มประกาศครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2519 รวม 5 แหง ถึงปจจุบัน
พ.ศ.2561 ประกาศได 3.52 ลานไร โดยใชเวลา 42 ป
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ตารางที่ 3-7 เนื้อที่ปาสงวนแหงชาติที่ประกาศเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ

ที่มา :

สิ้นสุดแผนพัฒนาฯฉบับที่

พ.ศ.

ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5
ฉบับที่ 6
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 8
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11

2509
2514
2519
2524
2529
2534
2539
2544
2549
2554
2556
2557
2559
2560

1

6

2

7

คํานวณเนื้อที่จากกฎกระทรวงฉบับตางๆ
กรมปาไม (2534ก: 9)
3
กรมปาไม (2539: 1)
4
กรมปาไม (2544: 1)
5
กรมปาไม (2550: 1)

เนื้อที่ปาสงวนแหงชาติ(ลานไร)
ตามประกาศ
ที่มีอยูจริง
30.131
66.401
105.201
123.791
138.852
143.862
143.983
143.984
143.985
143.92 6
143.92 6
143.92 6
143.92 6
143.926

171.011
138.561
124.07
100.587
91.657
85.47
81.87
100.67
99.167
107.27
102.17
102.29 8
102.179
102.4910

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช (2556: 1)
กรมปาไม (2558ก: 1)
8
กรมปาไม (2558ข: 2)
9
กรมปาไม (2560: 1)
10
กรมปาไม (2561: 1)

ตารางที่ 3-8 พื้นที่ปาอนุรักษ พ.ศ. 2560
รายการ
พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย
- อุทยานแหงชาติ
- เขตรักษาพันธุสัตวปา
- เขตหามลาสัตวปา
พื้นที่ปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี*
- ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้น 1
- ปาชายเลน
- เขตอนุรักษ (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535)
พื้นที่ปาอนุรักษตามนโยบาย
- วนอุทยาน
- สวนพฤกษศาสตร
- สวนรุกขชาติ

แหง

เนื้อที่ (ไร)

131
60
69

39,470,739
23,293,352
3,528,028

110

52,584,268
1,525,060
88,233,415

95
18
53

708,613
31,263
24,473

ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2561: 7)

การใชเวลาในการพัฒนานานกวาที่ควรจะเปนนั้นทําใหมเี หตุการณตางๆ เกิดขึ้นและสงผลตอการ
ลดลงของพื้นที่ปาไม ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-9
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ตารางที่ 3-9 เปรียบเทียบชวงเวลาของนโยบายการอนุรักษพื้นที่ปาไมและเหตุการณที่สงผลตอการลดลงของพื้นที่ปาไม
ชวงเวลา
กอน 2439

นโยบายและเหตุการณที่สงผลตอการอนุรักษพื้นที่ปาไม

เหตุการณที่สงผลตอการลดลงของพื้นที่ปาไม

ประกาศพระบรมราชโองการเรื่องไมสัก รวม 4 ฉบับ1)

2439

สถาปนากรมปาไม กระทรวงมหาดไทย2)

2456

ประกาศ พ.ร.บ. รักษาปา พ.ศ. 24563)

2481

พ.ร.บ. คุมครองสงวนปา พ.ศ. 24814)

2484

พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2484 : ที่ดินที่ยังมิไดมีกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินเปนที่ปาไม5)

2504

ประกาศ พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 25046)
มติ ครม. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 เรื่อง จําแนกพื้นที่ปาไมไว 50% 7)

2507

พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 25078)

2518
2520
2525

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน 2525 เรื่อง นโยบายการใชและกรรมสิทธิ์ที่ดิน9)

2525

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2525 เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา10)

2528

ประกาศ พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 252811)

2528

นโยบายปาไมแหงชาติ กําหนดพื้นที่ปาไม 40%12)

2531

ดินถลมที่กะทูน อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช13)

2532

ยกเลิกสัมปทานปาไม14)

2532
2535

มติคณะรัฐมนตรี วันที่10 และ 17 มีนาคม 2535 เรื่อง จําแนกพื้นที่ปาไมเปน Zone A, E และ C15)

คําสั่งนายกรัฐมนตรี วันที่ 4 เมษายน 2518 หามมิใหจับกุมราษฎรในพื้นที่ปาไม20)
เพิกถอนพื้นที่ปาไมให สปก. 740,000 ไร ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่10 สิงหาคม 252021)

ประกาศ พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 253222)

2536
2539
2545

เสนอราง พ.ร.บ. ปาชุมชน16)
สถาปนากรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช17)

เพิกถอนพื้นที่ปาไมให สปก. 44.28 ลานไร23)
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ตารางที่ 3-9 เปรียบเทียบชวงเวลาของนโยบายการอนุรักษพื้นที่ปาไมและเหตุการณที่สงผลตอการลดลงของพื้นที่ปาไม (ตอ)
ชวงเวลา
2546
2552
2557
2558-2559
2559

นโยบายและเหตุการณที่สงผลตอการอนุรักษพื้นที่ปาไม

เหตุการณที่สงผลตอการลดลงของพื้นที่ปาไม
มติ ครม. วันที่ 26 พฤษภาคม 2546 สงเสริมการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา24)
ประกันราคาขาวโพดตามมติ ครม. วันที่ 11 สิงหาคม 255225)

กอรมน. และ ทส. จัดทําแผนแมบทการปาไม กําหนดเปาหมายพื้นที่ปาไม 40%18)
ปาไมเหลือเพียง 102.17 ลานไร(80% ของเปาหมาย)

คทช. นําพื้นที่ปาสงวนแหงชาติมาจัดใหชุมชน/สหกรณ 1.04 ลานไรที่ดินยังเปนของรัฐ26)

19)

ที่มา
1)

14)

2)

15)

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2529 :19-20)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2535 : 8)
3)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 30 หนา 409 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2456
4)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 56 วันที่ 3 เมษายน 2482
5)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 65 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2481
6)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 78 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2504
7)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 250420) คําสั่งนายกรัฐมนตรี วันที่ 4 เมษายน 2518
8)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 81 ตอนที่ 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2507
9)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน 2525
10)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2525
11)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 102 ตอนที่ 124 ลงวันที่ 11 กันยายน 2528
12)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม 2528
13)
ประเสิรฐ มิลินทางกร (2533:27)

ราชกิจจานุเบกษา เลม 106 ตอนที่ 8 วันที่ 14 มกราคม 2532
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535
16)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 กรกฏาคม 2539
17)
ราชกิจจานุเบกษา อลม 119 ตอนที่ 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545
18)
กอรมน และ ทส (2557: 1)
19)
กรมปาไม (2560 : 1)
21)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 สิงหาคม 2520
22)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 106 ตอนที่ 149 ลงวันที่ 3 กันยายน 2531-2532
23)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2536
24)
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 พฤษภาคม 2546
25)
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 สิงหาคม 2552
26)
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (2561: 36)
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3.1.4 พื้นที่ปา ไมบนพื้นที่สงู
จากการทบทวนในบทที่ 2 วาพื้นที่ที่มีความลาดชันในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ 66 จังหวัด
มีเนื้อที่รวม 101,863,422 ไรนั้น หรือรอยละ 31.76 ของเนื้อที่ประเทศ
ในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําทั้งประเทศโดยยึดการใชที่ดิน พ.ศ. 2525 เปนฐานนั้น พบวาเฉพาะ
เนื้อที่ชั้นที่ 1 ของลุมน้ํา มีรายละเอียดดังนี้
ชั้นที่ 1A รวมทุกลุมน้ํามีเนื้อที่ 84,134.83 ตารางกิโลเมตร หรือ 52,584,268.75 ไร
ชั้นที่ 1 AR มีเนื้อที่ 1,328.87 ตารางกิโลเมตร หรือ 830,543.75 ไร
ชั้นที่ 1B มีเนื้อที่ 6,943.02 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,339,387.5 ไร
ชั้นที่ 1BR มีเนื้อที่ 683.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 427,275 ไร
เนื้อที่ของลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ของทุกลุมน้ํารวมทั้งสิ้น 58,181,475 ไร แตไดถูกบุกรุกเพื่อใช
ประโยชนไปคือชั้น 1AR และ 1BR จํานวน 1,257,818.75 ไร จึงแสดงวาพื้นที่ปาไมบนที่สูงไดมีการบุกรุกมากอน
พ.ศ. 2525
จากการคํานวณเนื้อที่ปาไมบนพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35% ซึ่งมีเนื้อที่ 101,863,422 ไร โดยใช
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ที่ใชขอมูลพื้นที่ปาไมจากการสํารวจและแปลขอมูลดาวเทียมของกรม
พัฒนาที่ดินในป 2561 พบวามีเนื้อที่ปาไมบนพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35% จํานวน 84,131,451 ไร หรือ
รอยละ 82.6 ซึ่งแสดงวามีการใชประโยชนอยูบนที่สูงหรือภูเขาหรือพื้นที่ความลาดชันเกิน 35% อยูจํานวน
17,731,991 ไร หรือรอยละ 17.4 ซึ่งมากกวาพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 วาพื้นที่
ปาตนน้ํา 13 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเปนตนน้ํากําเนิดแมน้ําหลัก 4 สาย ปง วัง ยม นาน ถูกบุกรุก
ทําลายประมาณ 8.6 ลานไร
จากขอมูลดังกลาวนี้จะสรุปไดวา “พื้นที่สูง” ซึ่งเปนตนน้ําลําธารมีสถานภาพที่วิกฤติ จําเปน
จะตองมีการแกไขอยางมีประสิทธิภาพและเรงดวน
3.1.5 สถานการณความขัดแยง
จากการทบทวนถึงสถานภาพปาไมของประเทศในปจจุบันพบวายังมีประชาชนจํานวนหนึ่งอาศัยและ
ทํากินอยูในพื้นที่ปาไมทั้งอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาและปาสงวนแหงชาติโดยเฉพาะในพื้นที่สูง
ซึ่งนํามาความขัดแยงเรียกรองสิทธิในการครอบครองที่ดิน นําไปสูความขัดแยงมาอยางตอเนื่องเปนเวลาชานาน
ระหวางรัฐกับชุมชนตางๆ เชน กรณีที่ ประภาส ปนตกแตง (2541: 61) ไดรายงานวามีความขัดแยงเรื่องที่ดิน
ทํากินในเขตปาไม ในป 2537 มีจํานวน 126 ครั้ง และเพิ่มขึ้นเปน 137 ครั้ง ในป พ.ศ. 2538 หรือกรณีความ
ขัดแยงของประชาชนที่ทํากินในเขตเทือกเขาทั้งจังหวัดตรัง-พัทลุง ในป2554 (เงาศิลป คงแกว, 2554: 105197) ถึงปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวน
และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีการผอนปรน
ใหแกผูที่อยูอาศัยมากอน วันที่ 30 มิถุนายน 2541 ในพื้นที่ปาสงวนดังกลาวขางตนซึ่งจะเปนการลดความ
ขัดแยงที่มีมาชานานลงได
3.1.6 การวิเคราะหสถานการณปาไมในภาพรวมโดยระบบ DPSIR
จากการทบทวนนโยบายปาไมที่มีผลตอสถานการณปาไมโดยตรงซึ่งจะไปสงผลตอการเกษตรอีกทอด
หนึ่งนั้น ไดนํามาระบบ DPSIR มาวิเคราะหสถานการณปาไมในภาพรวมซึ่งใชปจจัย 5 ประการ คือ (1) ปจจัย
ขับเคลื่อน (2) ความกดดัน (3) คุณภาพ/สถิติ (4) ผลกระทบ และ (5) การตอบสนอง ดังรายละเอียด ดังนี้
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ปจจัยขับเคลือ่ น(Driver : D) มีปจจัย ดังนี้
(1) ประชากรเพิ่ม
(2) ความตองการที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ เพิ่ม
(3) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
(4) นโยบายรัฐ

128 ลานไร

ความกดดัน (Pressure : P) จากปจจัยขับเคลื่อนดังกลาวไดสรางความกดดัน ดังนี้
(1) รัฐตองตอบสนองความตองการที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ
(2) รัฐตองรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมของประเทศโดยมีเปาหมายพื้นที่ปาไม
(3) ประชาชนตองการสิทธิในที่ดินในพื้นทีป่ าไม

คุณภาพ/สถิติ (State : S) ผลจากสถานการณทําใหมีคณ
ุ ภาพ และสถิติ ดังนี้
(1) ปาไมมีเนื้อที่เหลือเพียง 102.17 ลานไร (พ.ศ. 2559) ต่าํ กวาเปาหมายที่
กําหนดไว 128 ลานไร
(2) พื้นที่ถูกบุกรุกบนพื้นที่ตนน้ํา 8.6 ลานไร
(3) มีพื้นที่สวนยางพาราอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1AR และ 1BR รวม 1.25 ลานไร
ในป 2532 ปจจุบันมีจํานวน 4.5 ลานไร
(4) มีประชาชนอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาอนุรักษ ประมาณ 599,026 ครอบครัว
ผลกระทบ (Impact : I ) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณปาไมที่ลดลงเหลือ
102.17 ลานไร นั้นมีดังนี้
(1) ดินถลม
(2) การชะลางพังทลายของดิน
(3) น้ําทวม
(4) แหงแลง
(5) ขาดความสมดุลของระบบนิเวศและ สิง่ แวดลอม
(6) นําเขาไมและผลิตภัณฑไมจากตางประเทศปละ 50,000 ลานบาท
การตอบสนอง (Response : R) จากผลกระทบดังกลาวนั้นรัฐบาลไดมกี ารตอบสนอง ดังนี้
(1) กําหนดเปาหมายพื้นที่ปาไมรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
(2) กําหนดมาตรการการบังคับใชกฎหมาย
(3) มาตรการอพยพคนออกจากปา
(4) มาตรการจัดที่ดินทํากิน
(5) มาตรการการปลูกปา
(6) มาตรการการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ปจจัยทั้ง 5 ประการนี้ มีความเชื่อมโยง ดังรายละเอียดในรูปที่ 3-1 และตารางที่ 3-10
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ปจจัยขับเคลื่อน
(Driver : D)

การตอบสนอง
(Response : R)

- ประชากรเพิ่ม
- ความตองการที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ เพิ่ม
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
- นโยบายรัฐ

- กําหนดเปาหมายพื้นที่ปาไมรอยละ 40 ของ
พื้นที่ประเทศ
- กําหนดมาตรการการบังคับใชกฎหมาย
- มาตรการอพยพคนออกจากปา
- มาตรการจัดที่ดินทํากิน
- มาตรการการปลูกปา
- มาตรการการมีสวนรวมของภาคประชาชน

ผลกระทบ
(Impact : I )

ความกดดัน
(Pressure : P)

- ดินถลม
- การชะลางพังทลายของดิน
- น้ําทวม
- แหงแลง
- ขาดความสมดุลของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอม
- นําเขาไมและผลิตภัณฑไมจาก
ตางประเทศปละ 50,000 ลานบาท

- รัฐตองตอบสนองความตองการที่ดินเพื่อ
กิจกรรมตางๆ
- รัฐตองรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ของประเทศโดยมีเปาหมายพื้นที่ปาไม
128 ลานไร
- ประชาชนตองการสิทธิในที่ดินในพื้นที่
ปาไม

คุณภาพ/สถิติ
(State : S)
- ปาไมมีเนื้อที่เหลือเพียง 102.17 ลานไร (พ.ศ. 2559) ต่ํากวา
เปาหมายที่กําหนดไว 128 ลานไร
- พื้นที่ถูกบุกรุกบนพื้นที่ตนน้ํา 8.6 ลานไร
- มีพื้นที่สวนยางพาราอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1AR และ 1BR
รวม 1.25 ลานไร ในป 2532 ปจจุบันมีจํานวน 4.5 ลานไร
- มีประชาชนอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไมประมาณ15 ลานไร

รูปที่ 3-1 การวิเคราะหสถานการณปาไมในภาพรวมในปจจุบัน โดยระบบ DPSIR
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ตารางที่ 3-10 การวิเคราะหสถานการณปาไมในภาพรวมในปจจุบันโดยระบบ DPSIR
ปจจัยขับเคลื่อน
(Driver : D)

- ประชากรเพิ่ม1)
- ความตองการที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆ
เพิ่มขึ้น2)
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ3)
- นโยบายรัฐ4)

ความกดดัน
(Pressure : P)

คุณภาพ/สถิติ
(State : S)

- รัฐตองตอบสนองความตองการที่ดินเพื่อ
กิจกรรมตางๆ5)
- รัฐตองรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ของประเทศโดยมีเปาหมายพื้นที่ปาไม
128 ลานไร6)
- ประชาชนตองการสิทธิในที่ดินในพื้นที่
ปาไม7)

- ปาไมมีเนื้อที่เหลือเพียง 102.17 ลานไร (พ.ศ.
2559) ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว 128 ลานไร8)
- พื้นที่ถูกบุกรุกบนพื้นที่ตนน้ํา 8.6 ลานไร9)
- มีพื้นที่สวนยางพาราอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1AR
และ 1BR รวม 1.25 ลานไร ในป 2532 10)ปจจุบัน
มีจํานวน 4.5 ลานไร11)
- มีประชาชนอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไม
ประมาณ 15 ลานไร12)

ผลกระทบ
(Impact : I )

- ดินถลม13)
- การชะลางพังทลายของดิน14)
- น้ําทวม15)
- แหงแลง16)
- ขาดความสมดุลของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอม
- นําเขาไมและผลิตภัณฑไมจาก
ตางประเทศปละ 50,000 ลานบาท 17)

ที่มา:
1)

11)

2)

12)

กรมการปกครอง (2556: 1)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2559ก: 3)
3)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2559ก: 3)
4)
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (2561ก: 158)
5)
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (2561ข: 36)
6)
กอรมน. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2557: 1)
7)
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (2561: 138)
8)
กรมปาไม (2560: 1)
9)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
10)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2525

กระทรวงมหาดไทย (2560: 4)
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2561: 32)
13)
กรมทรัพยากรธรณี (2548: 1)
14)
กรมพัฒนาที่ดิน (2543: 37)
15)
เดือนเดน นิคมบริรักษ (2558: 4)
16)
คณะกรรมการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (2558: 2-24)
17)
กรมปาไม (2561 : 1)
18)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม 2528
19)
สรุปจากตารางที่ 4-5 หนา 4-15, 4-16

การตอบสนอง
(Response : R)

- กําหนดเปาหมายพื้นที่ปาไมรอยละ 40 ของ
พื้นที่ประเทศ18)
- กําหนดมาตรการการบังคับใชกฎหมาย19)
- มาตรการอพยพคนออกจากปา19)
- มาตรการจัดที่ดินทํากิน19)
- มาตรการการปลูกปา19)
- มาตรการการมีสวนรวมของภาคประชาชน19)
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3.2 ปญหาการปลูกฝน

การปลูกฝนของชาวเขาบนพื้นที่สูงหรือภูเขานั้น ขจัดภัย บุรุษพัฒน (2528 : 137-142)ไดวิเคราะห
ปญหาการปลูกฝนที่เกิดจากชาวเขาไว ดังนี้
“ในอาณาบริเวณปาเขาทางชายแดนภาคเหนือติดตอกับลาวและพมาเปนแหลงปลูกฝนที่สําคัญใน
ประเทศไทย ผูที่ปลูกฝนเปนอาชีพไดแกชาวเขาเผาแมว ลีซอ มูเซอ อีกอ และกะเหรี่ยง ซึ่งอาศัยกระจัด
กระจายกันอยูในบริเวณดังกลาว พวกนี้ไดยึดอาชีพการปลูกฝนมาเปนเวลาหลายชั่วคนแลว จากการสํารวจ
ความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งกระทําโดย
คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดใหโทษเมื่อประมาณป 2509 ปรากฏวาพื้นที่ที่ใชในการปลูกฝนทั้งหมด
ของชาวเขามีจํานวนประมาณ 112,000 ไร ในพื้นที่ปลูกฝน 1 ไร จะใหผลผลิตประมาณ 1.3 กิโลกรัม ดังนั้น
ในปหนึ่งๆ ชาวเขาจะผลิตฝนไดประมาณ 145,000 กิโลกรัม จากการสํารวจของสํานักงาน ป.ป.ส รวมกับ
ตํารวจตระเวนชายแดน ระหวางเดือนตุลาคม 2523 - เมษายน 2524 โดยการวิเคราะหจากภาพถายทาง
อากาศและจากขอมูลที่เจาหนาที่สํารวจและเจาหนาที่หาขอมูลในทองถิ่นเขาทําการเก็บขอมูลพบวาเนื้อที่
ปลูกฝนทั้งหมดในภาคเหนือมีจํานวน 34,247.69 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 1.29 กิโลกรัมตอไร ผลิตฝนไดทั้งหมด
44.15 ตัน ไมตองสงสัยเลยวาฝนจํานวนมากมายที่ชาวเขาผลิตขึ้นนี้ บางสวนถูกลักลอบนําเขามาจําหนายใน
ตลาดกรุงเทพฯ หรือถูกนําไปแปรสภาพเปนเฮโรอินบริเวณชายแดน ไทย–พมา แลวสงเขามาจําหนายใน
ประเทศไทย”

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2523: 16-17) ไดรายงานไววาฝนมี
ประโยชนตอชาวเขา 5 ประการ คือ
1. จําหนายเปนเงินสดหรือใชฝนแลกเปลี่ยนกับสิ่งของตางๆ ชาวเขาจะนําเงินที่ไดจากการ
ขายฝนหรือใชฝนซื้อ เครื่องอุปโภคบริโภค เชน อาหาร เสื้อผา วิทยุ ไฟฉาย นาฬิกา และอาจรวมถึงอาวุธ
ยุทโธปกรณตางๆ ฯลฯ
2. นําเงินที่ไดจากการขายฝนไปซื้อเงินแทง (ยานติ้ว) สําหรับนํามาทําเปนเครื่องประดับ
เชน ตางหู กําไล แหวน ฯลฯ ถาปไหนแหงแลงปลูกขาวไมพอบริโภค ชาวเขาจะนําเงินเหลานี้ขายเพื่อซื้อขาว
มาบริโภคพอประทังไปตลอดป และใชเปนคาตัวเจาสาวในการแตงงานดวย
3. ใชฝนเปนทุนสํารองเพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพตอไป
4. ใชฝนเปนคาจางแรงงานในการถางปาโคนไมทําไร
5. พวกชาวเขาที่ติดฝนใชบริโภคเอง
สํานักงาน ป.ป.ส. เริ่มดําเนินการสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝนในป พ.ศ. 2522 โดยรวมมือ
กับ บก.ตชด. ภาค.3 จัดทีมเจาหนาที่สํารวจทั้ง 2หนวยงานเดินเทาสํารวจในหมูบานชาวเขาที่สงสัยวามีการ
ลักลอบปลูกฝน ใน 4 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน และพะเยารวมถึงพื้นที่ลุมน้ํา ไดแก ลุม
น้ํากก ลุมน้ําแมปง ลุมน้ําแมแจม ลุมน้ําแมจัน ลุมน้ําแมแตงและลุมน้ําแมงัด และในป พ.ศ. 2523 ไดบิน
ตรวจการณทางอากาศ พบพื้นที่ลักลอบปลูกฝนจํานวน 26,440 ไร
จนกระทั่งป พ.ศ. 2527 จึงใชวิธีการสํารวจภาคพื้นที่ดินรวมกับการสํารวจทางอากาศ
สามารถสํารวจครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพลักลอบปลูกฝนได 76 แหลงที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งฝน
จะเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่มีความสูงตั้งแต 800 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลางขึ้นไป และดําเนินการ
สํารวจในพื้นที่ 76 แหลงที่สูงตลอดมาจนถึงปจจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด,
2561: 4)
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เนื่องจากการปลูกฝนของชาวเขามีปญหาตอการทําลายพื้นที่ปาไม ซึ่งผลตอเนื่องจากการ
ชะลางพังทลายของดิน และปญหาสิ่งแวดลอมอื่นอีกหลายประการ
จากปญหาดังกลาวรัฐบาลไดกําหนดแนวทางมาอยางตอเนื่อง โดยปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับตางๆ ดังนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ในสวนที่สาม บทที่ 8 การ
พัฒนาสังคม ไดมีแนวทางการแกไขปญหายาเสพติดใหโทษ ในหนา 313 ดังนี้
“1.2.4 การสนับสนุนการปลูกพืชทดแทน ฝนเปนตัวการและเปนที่มาของเฮโรอิน จึงควร
หาวิธีการมิใหชาวเขาเผาตางๆ ตอนเหนือของประเทศมีการปลูกฝนโดยการจัดหาที่ที่เหมาะสมจัดตั้งเปนนิคม
ชาวเขาขึ้น ใหตั้งถิ่นฐานใหเปนหลักแหลง และสงเสริมใหมีการปลูกพืชทางดานเศรษฐกิจที่ไมผิดกฎหมาย
แทนฝนพรอมทั้งจัดหาตลาดใหแกพืชผลที่ผลิตได” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2519: 105,163,198,289,313,362)
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) ในสวนที่ 5 การพัฒนา
โครงสรางและกระจายบริการทางสังคม บทที่ 4 แนวนโยบายและเปาหมายสวัสดิการสังคม ไดมีสวนที่
เกี่ยวของกับปญหาการปลูกฝนของชาวเขา ในหนา 284 ดังนี้
“3.1 ปญหาการปลูกฝนของชาวเขา
การปลูกฝนในประเทศไทย ผูที่ปลูกฝนเปนชาวเขาที่อยูกินอยางอิสระมานาน มีวัฒนธรรม
ประเพณีภาษาเป นของตนเอง บุ คคลกลุ ม นี้ทําการปลูกฝนมาชานานดวยเหตุผ ลสําคัญ 2 ประการ คือ
ประการแรก เพื่อเปนแหลงที่มาของรายได หรือเพื่อการจําหนายแลกกับเครื่องบริโภคอุปโภคที่จําเปนในการ
ดํารงชีวิต และเหตุผลประการหลักคือเพื่อใชเปนยารักษาโรค และในพิธีกรรมทางสังคม ชาวเขาปลูกฝนโดย
การตัดไมทําลายปาอันเปนตนน้ําลําธารเพื่อใชเปนที่ปลูกฝน และทําไรเลื่อนลอย ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดจาก
การปลูกฝน นอกจากจะกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงในทางเศรษฐกิจสังคมอันเกิดจากตัวยาเสพ
ติดเองแลวยังนําไปสูการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ ปาไม ที่ดิน และแหลงน้ําอีกดวย
จากการสํารวจในป 2523-2524 ปรากฏวามีพื้นที่ทําการปลูกฝน 40,411 ไร และไดเริ่มมี
การเตรียมพื้นที่สําหรับการปลูกฝน ในป 2524-2525 อีกเปนจํานวนมาก ผลผลิตฝนจากสามเหลี่ยมทองคํา
ในเขตพื้นที่สามประเทศ คือ พมา ลาว ไทย คาดวาจะไดประมาณ 460 ตัน และจะเปนฝนที่ผลิตในประเทศ
ไทยประมาณ 53 ตัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2524: 284)
ทั้งนี้ไดกําหนดมาตรการพัฒนาดานปองกันและกําจัดพืชเสพติด ในหนา 286-287 ดังนี้
“3.2.4 ดานปองกันและกําจัดพืชเสพติด
(1) ลดพื้นที่การปลูกฝน โดยการเพิ่มผลผลิตพืชทดแทนใหเพียงพอแกการบริโภค
และงานที่อาศัยทรัพยากรในพื้นที่แ ละทักษะพิเศษของชาวเขาเปนสําคัญ เชน การสงเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจ และสงเสริมดานหัตถกรรมโดยรวมดําเนินการระหวาง กรมประชาสัมพันธ กรมปาไม กรมสงเสริม
การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน
(2) สงเสริมและสนับสนุนดานการตลาดสําหรับผลิตผลที่ผลิตเพื่อการจําหนายของ
ชาวเขาโดยความรวมมือระหวางกระทรวงพาณิชยและหนวยงานเอกชนตางๆ
(3) ยกระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาภาค
บังคับรวมทั้งใหบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
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(4) จัดระบบชุมชนชาวเขาใหอยูเปนหลักแหลง มีระบบและทะเบียน ควบคุมโดย
กรรมการปกครอง กอ.รมน.กรป.กลาง บก.04”
ภายหลังการจัดตั้งโครงการหลวงในป พ.ศ. 2512 แลวการดําเนินการกําจัดฝนไดประสบความสําเร็จ
โดยการปลู ก ฝ น บนพื้ น ที่ สู ง ลดลงตลอดเวลา จากการสํ า รวจของสํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติด (2523: 96 ; 2551: 18; 2561: 11) พบวาพื้นที่ปลูกฝนไดลดลง ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 3-11
อนึ่งภายใตโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน พ.ศ. 2557-2560 แลว
กมล งามสมสุข (2561) ไดรายงานวา ปญหาดานยาเสพติดในพื้นที่โครงการฯ มีจํานวนลดลงจากคาเฉลี่ย
10 คน/กลุมบานเปน 4 คน/กลุมบาน แตยังคงมีพื้นที่ที่มีผูติดยาเสพติดสูง ไดแก พื้นที่หวยโปง (9 คน/กลุม
บาน) และพื้นที่เลอตอ (8 คน/กลุมบาน) และพื้นที่แมระมีหลวง (6 คน/กลุมบาน) ตามลําดับ
ตารางที่ 3-11 สรุปขอมูลการปลูกฝนและการตัดทําลายฝนป 2522/23 ถึงป 2550/51
ปการปลูกฝน

พื้นที่ปลูกฝน
(ไร)

ผลผลิตฝน
(กก./ไร)

ผลผลิตฝนรวม
(เมตริกตัน)

2522/2523
2523/2524
2524/2525
2525/2526
2526/2527
2527/2528
2528/2529
2529/2530
2530/2531
2531/2532
2532/2533
2533/2534
2534/2535
2535/2536
2536/2537
2537/2538
2538/2539
2539/2540
2540/2541
2541/2542
2542/2543
2543/2544
2544/2545
2545/2546
2546/2547
2547/2548
2548/2549
2549/2550
2550/2551

26,440.00
37,661.00
46,196.00
34,568.00
43,333.00
54,853.00
25,789.00
23,470.00
28,443.00
30,100.00
26,109.00
23,295.00
18,854.00
16,906.00
11,198.00
4,680.00
7,839.00
8,783.66
9,285.99
9,006.58
6,796.20
6,897.40
7,857.11
5,265.58
803.31
744.09
984.00
1,444.55
1,800.40

0.53
1.29
1.24
0.97
0.83
0.63
1.01
1.04
0.96
1.66
1.76
2.56
1.84
2.30
1.08
1.52
2.20
2.00
1.80
1.80
1.80
2.00
4.08
3.85
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

14.084
48.565
57.158
33.527
35.949
34.674
25.896
24.291
27.191
49.966
45.491
59.635
34.691
38.951
12.094
7.110
17.246
17.567
16.715
16.212
12.233
13.795
32.057
20.272
2.011
1.860
2.460
3.611
4.501

พื้นที่ตัด
ทําลาย
(ไร)

3,000.00
10,613.00
19,768.00
10,876.50
11,459.50
14,970.00
21,076.00
13,422.00
10,663.93
8,209.00
3,622.02
5,537.39
6,581.32
4,471.55
5,051.25
4,734.49
5,199.74
6,183.24
4,794.77
762.07
689.02
957.71
1,373.26
1,777.86

พื้นที่ปลูก
ฝนคงเหลือ
(ไร)
26,440.00
37,661.00
46,196.00
34,568.00
43,333.00
51,853.00
15,176.00
3,702.00
17,566.50
18,640.50
11,139.00
2,219.00
5,432.00
6,242.07
2,989.00
1,057.98
2,301.61
2,202.34
4,814.44
3,955.33
2,061.71
1,697.66
1,673.86
470.81
41.27
55.07
26.29
71.29
22.54

ผลผลิตฝน
คงเหลือ
(เมตริกตัน)
14.084
48.565
57.158
33.527
35.949
32.667
15.328
3.850
16.864
30.943
19.605
5.681
9.995
14.357
3.228
1.608
5.064
4.405
8.666
7.120
3.711
3.395
6.829
1.812
0.103
0.137
0.066
0.178
0.056
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ตารางที่ 3-11 สรุปขอมูลการปลูกฝนและการตัดทําลายฝนป 2522/23 ถึงป 2550/51 (ตอ)
ปการปลูกฝน

พื้นที่ปลูกฝน
(ไร)

ผลผลิตฝน
(กก./ไร)

ผลผลิตฝนรวม
(เมตริกตัน)

2551/2552
2552/2553
2553/2554
2554/2555
2555/2556
2556/2557
2557/2558
2558/2559
2559/2560
2560/2561

1,319.48
1,804.06
1,355.46
1,303.67
1,659.02
2,049.87
1,981.69
2,492.83
1,885.02
593.42

2.50
2.50
2.50
2.50
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55

3.29
4.51
3.39
3.26
5.89
7.28
7.04
8.85
6.69
2.10

พื้นที่ตัด
ทําลาย
(ไร)
1,262.01
1,738.03
1,297.35
1,279.06
1,651.04
2,036.65
1,957.34
1,991.21
1,885.02
593.42

พื้นที่ปลูก
ฝนคงเหลือ
(ไร)
57.47
66.03
58.11
24.61
7.98
13.22
24.35
501.62
0.00
0.00

ผลผลิตฝน
คงเหลือ
(เมตริกตัน)
0.14
0.16
0.15
0.06
0.03
0.05
0.09
1.78
0.00
0.30

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2523: 96 ; 2551: 18 ; 2561: 11)

ในป 2561 ปปส. ไดคาดการณแนวโนมสถานการณการปลูกฝนในป พ.ศ. 2561-2562 ไดวาพื้นที่
ปลูกฝนนาจะลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
1. สภาพอากาศคอขางแปรปรวน : สงผลตอผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืชฝนลดลง
2. ความเขมงวดและจริงจังของการควบคุมพื้นที่ปลูกฝนเพิ่มขึ้น : หนวยงานของรัฐที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การควบคุ ม พื้ น ที่ ป ลู ก ฝ น มี ม าตรการเฝ า ระวั ง อย า งเข ม งวดจริ ง จั ง ในพื้ น ที่ ป ลู ก หนาแน น
โดยเฉพาะพื้นที่ อ.อมกอย จ.เชียงใหม และ อ.แมระมาด จ.ตาก ซึ่งมีการลาดตระเวนปองปรามการปลูกฝน
ในหวงกอนการเตรียมพื้นที่ปลูกและการประชาสัมพันธเชิงปฏิบัติการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับกฎหมาย/โทษของ
การปลูกฝนและพืชเสพติดชนิดอื่น
3. ประสิทธิภาพของการทําลายพื้นที่ปลูกฝน : หนวยงานที่ดําเนินการดานการตัดฟน
ทําลายในป พ.ศ. 2560-2561 จะมอบหมายใหหนวยงานที่มีกําลังพลเขาดําเนินการตัดทําลาย เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพที่สุด
4. ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ : มีความรวมมือจากโครงการหลวง โดยโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน ซึ่งเนนมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นฐานและ
สงเสริมอาชีพใหกับชาวเขาผูปลูกฝน เพื่อใหผูปลูกฝนมีอาชีพสุจริตในการดําเนินชีวิต
5. ระบบเสนทางคมนาคมและสาธารณูปโภค : มีการสรางระบบเสนทางคมนาคมและ
สาธารณูปโภคที่เขาถึงพื้นที่ทุรกันดารมากขึ้น
ปจจุบันไดมีการดําเนินการแกไขปญหาการระบาดของฝนและยาเสพติดตามแผนแมบท
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562-2564)
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3.3 การชะลางพังทลายของดิน

พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ไดใหความหมายของการชะลางพังทลายของดินไววา
“การชะลางพังทลายของดิน” หมายความวา ปรากฏการณซึ่งที่ดินถูกชะลางกัดเซาะพังทลายดวย
พลังงานที่เกิดจากน้ํา ลม หรือ โดยเหตุอื่นใดใหเกิดการเสื่อมโทรม สูญเสียเนื้อดิน หรือความอุดมสมบูรณของดิน
3.3.1 ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน
ปจจัยที่สําคัญไดแก
(1) ความรุนแรงของฝนที่ตกกระทบและการกัดเซาะของฝนในปหนึ่งๆ แรงน้ําที่ไหลบาจะ
กัดเซาะและพัดพาหนาดินซึ่งมีธาตุอาหารและปุยสูญเสียไป
(2) ความยากงายตอการพังทลายของดิน ขึ้นกับคุณลักษณะของดิน ไดแก เนื้อดิน โครงสรางดิน
ความสามารถในการใหน้ําซึมผาน และปริมาณของอินทรียวัตถุในดิน ซึ่งมีความแตกตางในแตละพื้นที่
(3) สภาพภูมิประเทศ ไดแก ความลาดชันของพื้นที่และความยาวของพื้นที่ มีผลตอการ
ชะลางพังทลายของดินแตกตางกัน โดยพื้นที่ที่มีความลาดชันมากจะงายตอการชะลางพังทลายของดิน
(4) การใชประโยชนของที่ดินในการทํากิจกรรมตางๆ อยางไมเหมาะสม ทําใหพื้นที่ดินขาด
หรือลดปริมาณสิ่งปกคลุมดิน เชน การทําไรเลื่อนลอยบนพื้นที่สูง การบุกรุกทําลายปา การปรับพื้นที่ การตัด
ถนนและเสนทางคมนาคม เปนตน
(5) การใชที่ดินโดยมีหรือไมมีการอนุรักษดินและน้ําถามีมาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา
จะชวยลดการชะลางพังทลายของดิน เชน การทําเกษตรตามแนวระดับ การควบคุมการปลูกพืช การทําคันดิน
การปลูกหญาแฝก เปนตน
3.3.2 การสูญเสียดิน
ในป 2543 กรมพัฒนาที่ดิน ไดมีการประเมินการสูญเสียของดินจากการชะลางพังทลายของดินใน
ประเทศไทยโดยใชสมการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation: USLE) และระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรมาชวยในการประเมิน (กรมพัฒนาที่ดิน 2543: 37) โดยมีการจัดชั้นความรุนแรงของการสูญเสียดิน
ดังนี้
นอย คือ 0.00-2.00 ตัน/ไร/ป
ปานกลาง คือ 2.00-5.00 ตัน/ไร/ป
รุนแรง คือ 5.00-15.00 ตัน/ไร/ป
รุนแรงมาก คือ 15.00-20.00 ตัน/ไร/ป
รุนแรงมากที่สุด คือ มากกวา 20.00 ตัน/ไร/ป
จากการประเมินพบวาบนพื้นที่ราบ ซึ่งประกอบดวยที่ราบลําน้ํา ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขาที่มีความ
ลาดชันนอยกวา 35% มีการชะลางพังทลายของดินปานกลาง 9.79 ลานไร รุนแรง 692,935 ไร และรุนแรงมาก
2.28 ลานไร รวมเปนเนื้อที่ 12.77 ลานไร
สวนพื้นที่สูงซึ่งประกอบดวย พื้นที่ภูเขาและที่ลาดหุบเขาที่มีความลาดชันมากกวา 35% มีการชะ
ลางพังทลายของดินปานกลาง 14.29 ลานไร รุนแรง 2.67 ลานไร รุนแรงมาก 10.65 ลานไร รวมเปนเนื้อที่ 27.62
ลานไร
เมื่อรวมพื้นที่ทมี่ ีการชะลางพังทลายของดินระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก ทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่
สูงจะมีเนื้อที่รวม 40.39 ลานไร ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-12
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3.3.3 ผลกระทบจากการชะลางพังทลายของดิน
การชะลางพังทลายของดินนอกจากจะเปนสาเหตุที่สําคัญของความเสื่อมโทรมของดินแลว ยังมี
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีผลกระทบตอเกษตรกร ชุมชน และประชาชน
โดยรวม ดังนี้
(1) หน า ดิ นเดิ ม ที่ สู ญ เสี ยไปนั้น มีอิ นทรียวั ตถุ ใ นดิ นรวมอยูด วย อิน ทรีย วัต ถุดัง กล าวมี
คุณสมบัติชวยซับน้ําฝนและชวยใหน้ําซึมลงสูดินชั้นลางหรือลงสูชั้นน้ําใตดิน เมื่อขาดอินทรียวัตถุที่ชวยซึมซับ
น้ําฝนไวจึงทําใหน้ําไหลผานลงสูพื้นที่ตอนลางอยางรวดเร็วเกิดเปนภาวะน้ําทวม สรางความเสียหายตอ
ทรัพยสินตางๆ นอกจากนี้ ในพื้นที่ที่หนาดินถูกชะลางไปจะขาดความชื้นของดินในฤดูแลงทําใหเกิดความ
แหงแลงโดยทั่วไป
(2) หนาดินที่ถูกชะลางจะถูกพัดพาไปเปนตะกอนดินในพื้นที่ตอนลางทับถมตามแหลงน้ําตางๆ
ทําใหเกิดการตื้นเขินของทางน้ํา และอางเก็บน้ํา ทําใหไมสามารถเก็บกักน้ําไดตามศักยภาพและไมเหมาะตอ
การอุปโภค บริโภค
(3) ตะกอนจากการชะลางพังทลายของดินที่ไหลมาทับถมในแหลงน้ําตางๆ อาจปนเปอน
สารพิษตางๆ จากสารฆาแมลงและสารปราบวัชพืชตางๆ อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูอาศัยใน
พื้นที่ตอนลาง
(4) ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการชะลางพังทลายทําใหหนาดินซึ่งเปนสวน
ที่อุดมสมบูรณสําหรับการเพาะปลูกเนื่องจากเปนแหลงอาหารสําหรับการเจริญเติบโตของพืชสูญเสียไปเมื่อใน
พื้นที่ที่มีการชะลางพังทลายของดินโดยทั่วไปในพื้นที่ปลูกขาวโพดผลผลิตจะลดลงประมาณรอยละ 25 ในแตละป
จะมีดินสูญเสียไปประมาณปละ 27 ลานตัน หรือสูญเสียธาตุอาหารในดินไปมีมูลคาสูงถึง 3,774.37 ลานบาท
ในขณะเดียวกันกรมพัฒนาที่ดิน (2542) รายงานวาระบบอนุรักษดินและน้ําที่จัดทําขึ้นสามารถเพิ่มผลผลิต
โดยทั่วไปประมาณรอยละ 10 ปองกันการสูญเสียดินไดโดยประมาณ 3.66 ตัน/ไร/ป ซึ่งมีคํานวณเปนผลเสีย
ความอุดมสมบูรณเปนตัวเงินจะมีคาไมนอยกวา 90 บาท/ไร

3-26
ตารางที่ 3-12 แสดงเนื้อที่การจําแนกชั้นความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดินรายภูมิภาคและประเทศ
ชั้นความรุนแรง
ของการชะลาง
พังทลายของดิน

ภาคกลาง
ไร %

ภาคตะวันออก
ไร %

ภาคตะวันตก
ไร %

พื้นที่ราบ (ที่ราบลําน้ํา ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันนอยกวา 35 เปอรเซ็นต)
1: นอยมาก
8,942,102
76.34
12,334,312
52.65
11,585,309
2: นอย
1,634,036
13.95
4,950,852
21.12
4,732,636
3: ปานกลาง
223,728
1.91
2,384,004
10.17
927,516
4: รุนแรง
2,343
0.02
56,260
0.24
28,805
5: รุนแรงมาก
28,112
0.24
142,993
0.61
66,251
พื้นที่สูง (ภูเขาและที่ลาดหุบเขา ความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต)
111: นอยมาก
156,961
1.34
2,602,010
11.10
2,338,954
211: นอย
119,478
1.02
232,071
0.99
5,893,472
311: ปานกลาง
371,319
3.17
391,474
1.67
2,912,170
411: รุนแรง
70,281
0.60
25,786
0.11
37,446
511: รุนแรงมาก
165,161
1.41
311,772
1.33
282,288
รวมเนื้อที่ภาค
11,713,521
100
23,441,534
100
28,804,847
รวมพื้นที่มีปญหา*
860,944
7.35
3,312,289
14.13
4,254,476

กรมพัฒนาที่ดิน (2543: 37)

ภาคใต
ไร %

ประเทศ
ไร %

40.22 36,018,940
16.43 11,139,547
3.22 2,964,126
0.10
374,528
0.23 1,519,516

33.66
10.41
2.77
0.35
1.42

80,733,440
14,162,651
2,184,552
116,087
327,155

76.50 20,180,334
13.42 6,258,290
2.07 1,113,763
0.11
114,912
0.31
198,886

45.67
14.16
2.52
0.26
0.45

169,794,437
42,878,012
9,797,689
692,935
2,282,913

52.95
13.37
3.06
0.22
0.71

8.12 16,532,758
20.46 19,389,472
10.11 2,912,170
0.13
37,446
0.98
282,288
100 28,804,847
14.77 4,254,476

15.45
18.12
9.14
1.99
6.69
100
22.36

6,933,758
232,175
759,844
84,427
105,533,909
3,472,021

6.57 13,175,115
0.22
13,259
0.72
75,135
0.08
331,477
- 2,735,792
100 44,196,964
3.29 4,569,965

29.81
0.03
0.17
0.75
6.19
100
10.34

41,739,376
25,880,330
14,291,486
2,678,879
10,653,858
320,698,916
40,396,760

13.02
8.07
4.46
0.84
3.32
100
12.60

หมายเหตุ : * พื้นที่มีปญหาการชะลางพังทลายของดิน คือ รวมชั้น 3-5 (พื้นที่ราบ) และ ชั้น 311-511 (พื้นที่สูง) เขาดวยกัน
ที่มา :

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ไร %

ภาคเหนือ
ไร %
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3.4 ปญหาดินถลม
ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของพื้นที่สูงคือการเกิดปญหาดินถลม
การเกิดเหตุการณดินถลมในประเทศไทย แตล ะครั้งนั้นไดมีผูเสียชีวิตและเกิดความเสียหายแก
ทรัพยสินจํานวนมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-13
กรมพัฒนาที่ดิน (2562: 1-29) ไดรายงานไววามีหมูบานที่เสี่ยงภัยดินถลมอยูจํานวน 5,784 หมูบาน
ในทองที่ 54 จังหวัด ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-14
การเกิ ด เหตุ ก ารณ ดิ น ถล ม ที่ บ า นห ว ยขาบ ตํ า บลบ อ เกลื อ เหนื อ อํ า เภอบ อ เกลื อ จั ง หวั ด น า น
และมีผูเสียชีวิตจํานวน 8 ราย นั้น ปจจุบันประชาชนในหมูบานดังกลาว ไดอพยพไปตั้งถิ่นฐานใหมในบริเวณ
ใกลเคียงกับพื้นที่เดิมที่ไมเสี่ยงภัยจากดินถลม
จากเหตุการณดินถลมที่สรางความเสียหายแกทรัพยสินและมีผลตอชีวิตนั้น องคการบริหารสวน
ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย (2561: 1) ไดมีหนังสือถึงสถานีพัฒนาที่ดินแจงภัยพิบัติเพื่อใหมี
การชวยเหลือประชาชนตามบทบัญญัติมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เนื่องจาก
พบว า ในพื้ น ที่ ด อยช า งมี ก ารเคลื่ อ นตั ว ของมวลดิ น ที่ เ สี่ ย งต อ การเกิ ด ดิ น ถล ม ของบ า นเรื อ น ซึ่ ง ขณะนี้
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการปองกันและบรรเทาผลกระทบจาก ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการ
ชะลางพังทลายของดินและดินถลม ภายใตคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
ทั้งนี้พื้นที่ที่เกี่ยวของกับดินถลมมี 3 ประเภท ที่มีมาตรการในการบริหารจัดการที่แตกตางกันคือ
(1) พื้นทีเ่ สี่ยงที่เสี่ยงตอการเกิดดินถลมแตไมเคยเกิดเหตุ
มาตรการที่นําไปใช ไดแก การเฝาระวัง และการสรางความตระหนักรู ซึ่งในดานการเฝา
ระวังอุปกรณที่สําคัญในการเฝาระวังคือเครื่องมือวัดน้ําฝนอัตโนมัติ ปญหาคือเครื่องมือยังกระจายไมเพียงพอ
ไมไดติดตั้งในพื้นที่เกิดเหตุ เพราะไมสามารถนําไปติดตั้งไดตองไดรับการอนุญาตจากเจาของพื้นที่กอน คือ
กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(2) พื้นทีเ่ สี่ยงตอการเกิดดินถลมและมีสญ
ั ญาณการเคลือ่ นตัว
จะตองมีการเฝาระวังหรือติดตาม โดยติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัว โดยอาศัย พ.ร.บ.
พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 มาตรา 13 และมาตรา 15 เพื่อเขาไปติดตั้งเครื่องมือ
(3) พื้นทีท่ ี่มีการเกิดดินถลมและมีสูญเสีย
มาตรการที่จะนํามาใชคือ ควรยายออกหรือไมยายออก ถาใหยายออกแลวจะใหไปอยูที่ไหน
ซึ่งตามหลักการตองยายออกจากพื้นที่ แตในทางปฏิบัติไมสามารถยายออกไดเนื่องจากเปนพื้นที่ทํากินของ
ชาวบานจะตองมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปชวยเหลือ เชน กรมที่ดิน สปก. หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับ
พื้นที่ทํากินทางการเกษตร เปนตน
(คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน, 2561: 6-8)
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ตารางที่ 3-13 สถิติการเกิดเหตุการณดินถลม ดินสไลด ตั้งแตป 2513–2557
ป

หมูบาน

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

2513

เขามัทรี

ปากน้ํา

เมือง

ชุมพร

2531
2531
2542
2543
2543
2544
2544
2545
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2548
2548
2548
2549
2549
2549
2549
2549
2549

กะทูนเหนือ
คีรีวง
คลองตะเคียน
โพธิ์เงิน
ธารทิพย
น้ํากอ
บานโฮง
แมแรก
บานใสเงาะ
เขาพัง
กองบอด
แมตื่น
หวยนกแล
สบโขง
ควนตุมกู
อาวนาง
ม1, ม.2
กาสังใน
กาสัง
กม.26
นาตอง
ผาตรึม
น้ําจอม
ดงหญาปา
หวยตม
แมคุ

กะทูน
กําโลน
ตะเคียนทอง
ทาพล
บุงน้ําเตา
น้ํากอ
สรอย
ทาผา
หินตก

พิปูน
ลานสกา
เขาคิชกูฏ
เมือง
หลมสัก
หลมสัก
วังชิ้น
แมแจม
รอนพิบูลย
รอนพิบูลย
แมแจม
อมกอย
แมระมาด
สบเมย
กันตัง
เมือง
ธารโต
บันนังสตาร
บันนังสตาร
บันนังสตาร
เมือง
เมือง
เมือง
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
จันทบุรี
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
แพร
เชียงใหม
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เชียงใหม
เชียงใหม
ตาก
แมฮองสอน
ตรัง
กระบี่
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
แพร
แพร
แพร
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย

ปางหินฝน
แมตื่น
แมระมาด
แมสวด
บางสัก
อาวนาง
ธารโต, คีรีเขต
ดาเนาะปูเตะ
ดาเนาะปูเตะ
ดาเนาะปูเตะ
ชอแฮ
ชอแฮ
ชอแฮ
บานตึก
บานตึก
บานตึก

ความเสียหาย

ดินภูเขามัทรีถลมลงมาบนถนน
ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตประมาณ 230 คน บานเรือนเสียหายประมาณ 1500 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 6150 ไร คิดเปนมูลคาประมาณ
1000 ลานบาท
ผูเสียชีวิต 12 คน บานเรือนเสียหาย 152 หลัง เสียหายบางสวน 210 หลัง
มีการอพยพชาวบานออกจากพื้นที่กอนเกิดเหตุ บานเรือนปศุสัตวและพื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหาย
ผูเสียชีวิต 10 คน สูญหาย 2 คน บานเรือนเสียหาย 363 หลัง การปศุสัตวและพื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหาย
ผูบาดเจ็บ 109 คน เสียชีวิต 136 คน สูญหาย 4 คน บานเรือนเสียหาย 188 หลัง เสียหายบางสวน 441 หลัง คิดเปนมูลคาประมาณ 645 ลานบาท
ผูเสียชีวิต 43 คน สูญหาย 4 คน บานเรือนเสียหาย 18 หลัง คิดเปนมูลคาประมาณ 100 ลานบาท
มีการอพยพชาวบานออกจากพื้นที่กอนเกิดเหตุจํานวน 180 ครัวเรือน เสนทางแมแจม - ฮอด ไดรับความเสียหาย
บานพังเสียหาย 24หลัง เสียชีวิต24คน สูญหาย 35 คน
ผูเสียชีวิต 1 คน บานเรือนเสียหาย 3 หลัง จักรยานยนต 1 คัน
เสียหาย 4 ตําบล 14 หมูบาน ประชาชนเดือดรอน 100 คน 120 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 คน
4 ตําบล 16 หมูบาน เดือดรอน 8,846 คน 2,135 ครัวเรือน เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 391 ราย
ราษฎรไดรับความเสียหาย 400 คน บานเรือนเสียหาย 100 หลัง
ไมมีบานเรือนเสียหายและไมมีรายงานผูเสียชีวิต
เกสเฮาส 14 หลังเสียหาย ดินทับหลังคา รั้ว และผนังหอง 10 หลังเสียหาย รวมมูลคากวา 10 ลานบาท
มีผูเสียชีวิต 2 คน บานเรือนเสียหาย 1 หลัง
ชุมชนที่ตั้งอยูเชิงเขา 3 หมูบาน คือ บาน กม.26 ใน บานกาสังใน และบานกาสัง บานเรือนเสียหายทั้งหลังรวม 18 หลัง บานเรือนเสียหายบางสวน
55 หลัง
ดินถลมรวมกับน้ําปาไหลหลากจากเทือกเขา ทําความเสียหาย 3 หมูบาน บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 18 หลัง เสียหายบางสวน 55 หลัง
มีผูเสียชีวิต 5 คน บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 135 หลัง เสียหายบางสวน
ผูเสียชีวิต 7 คน สูญหาย 1 คน บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 89 หลัง เสียหายบางสวน 156 หลัง
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ตารางที่ 3-13 สถิติการเกิดเหตุการณดินถลม ดินสไลด ตั้งแตป 2513–2557 (ตอ)
ป

2549
2549
2549
2549
2549
2549
2550

หมูบาน

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

ความเสียหาย

น้ําหมัน
น้ําหมัน
บานดานนาขาม
บานดานนาขาม
แมพูล
แมงอน
ปลอก

ทาปลา
ทาปลา
เมือง
เมือง
ลับแล
ฝาง
ทองผาภูมิ

อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
เชียงใหม
กาญจนบุรี

มีผูเสียชีวิต 75 คน บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 483 หลัง เสียหายบางสวน 3,478 หลัง จังหวัดอุตรดิตถ เกิดดินถลม 1,478 แหง ใน 3 อําเภอ 9
ตําบล 26 หมูบาน

โปง
ตะกุกเหนือ
หาดสมแปน
ศรีสาคร

ดานซาย
วิภาวดี
เมือง
ศรีสาคร

เลย
สุราษฎรธานี
ระนอง
นราธิวาส

ตลิ่งชัน
ปาลมพัฒนา

บันนังสตา
มะนัง

ยะลา
สตูล

มีบานเรือนราษฎรเสียหายมากกวา 20 หลังคาเรือน มีผูเสียชีวิตและสูญหาย 6 คน
มีผูเสียชีวิต 2 คน ที่บานคลองมุย
ดินภูเขาถลม ตาย 1
ดินเชิงเขาหลังหมูบา น ถลมลงมาใสบาน จํานวน 2 หลัง คือบานเลขที่ 29 และบานพักไมมีเลขที่ ซึ่งปลูกติดกัน มีผูเสียชีวิต 8 คน
พบผูเสียชีวิตจํานวน 4 คน บานหลังดังกลาวอยูบริเวณเชิงเขา ถูกโคลนไหลลงทับจนพังเสียหายทั้งหลัง

2552

น้ําตะ
น้ํารี
น้ําไคร
ไฮฮา
ผามูบ
ยาง
เสนทางบานไรบานอีตอง
น้ําพุง
คลองมุย
ทุงคา
ไอเจี๊ยะ
นิคมสรางตนเอง
พัฒนาภาคใต
ผังปาลม 7

2552
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554

ในไร
บานหินหลัก
บานบางหิน
บานคลองแหง
บานตนหาร
บานพิตํา
บานสํานักเนียน
บานชองไมดํา
บานสกาดกลาง
บานสกาดเหนือ

ลานสกา
ปากหมาก
คลองชะอุน
เขาพนม
หนาเขา
กรุงชิง
เขานอย
คลองหิน
สกาด
สกาด

ลานสกา
ไชยา
พนม
เขาพนม
เขาพนม
นบพิตํา
สิชล
อาวลึก
ปว
ปว

นครศรีธรรมราช
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
กระบี่
กระบี่
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กระบี่
นาน
นาน

2550
2551
2552
2552
2552

ผูเสียชีวิต 8 คน (บานปางควาย 2 คน บานยาง 6 คน) บานเรือนเสียหายทั้งหลัง 9 หลังเสียหายบางสวน 24 หลัง
พบรองรอยดินถลม จํานวน 115 แหง และหินรวง 3 แหง

ฝนตกหนักตกตอเนื่องกันทั้งคืน สงผลใหเกิดเหตุน้ําปาไหลหลากเขทวมบานเรือนราษฎรในพื้นที่หมู 7 และมีการดินไหลทับบานเรือนในพื้นที่
อ.มะนัง จ.สตูล
เกิดดินสไลดจากภูเขาประมาณ 1-2 เมตร บริเวณพื้นที่ไรสวน ไมมีความเสียหาย
การจราจรปนอัมพาฒเกือบทั้งเมือง ที่อยูอาศัยไดรับความเสียหายเลกนอย
การจราจรปนอัมพาฒเกือบทั้งเมือง ที่อยูอาศัยไดรับความเสียหายเลกนอย
เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 43 ราย
เสียชีวิย 8 ราย สูญหาย 3 ราย
ถนนและสะพานขาด ไมสามารถสัญจรไปมาได
ถนนและสะพานขาดชาวบานรอการชวยเหลือ
บานเรือนเสียหาย 4 หลัง ดินสไลดปดทับเสนทางหลายจุด สัญจรไปมาลําบาก
พบรอยแยกจุดที่ 2 ถนนแยกตัวและทรุดตัว ยาวประมาณ 6 เมตร ความลึกประมาณ 15 เซนติเมตร
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2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554

บานหาดสมแปน
บานหวยกองหมู
บานปูทา
บานดอยชาง
บานหวยน้ําขุน
บานปาเหียง
บานหัวน้ํา
บานหวยคอม
บานตนขนุน
บานหวยเดื่อ
บานเปยงกอก

หาดสมแปน
แมคง
แมสามแลบ
วาวี
ทากอ
ทากอ
ศิลาแลง
น้ําไผ
น้ําไผ
น้ําไผ
โปงน้ํารอน

เมืองระนอง
แมสะเรียง
สบเมย
แมสรวย
แมสรวย
แมสรวย
ปว
น้ําปาด
น้ําปาด
น้ําปาด
ฝาง

ระนอง
แมฮองสอน
แมฮองสอน
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
นาน
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
เชียงใหม

2554
2554
2554

บานดอน
บานกายนอย
บานแหลมเจา

โปงน้ํารอน
เมืองกาย
เกาะใหญ

ฝาง
แมแตง
กระแสสินธุ

เชียงใหม
เชียงใหม
สงขลา

2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555

ม.4 บานหลุยหลวง
ม.5 บานอุมโละเหนือ
ม. 8 บานปาบง
ม. 2,12,14
บานเทอดไทย
ม. 2 , 10
ม. 5 บานหวย
ทรายขาว
ม. 1 บานแมสามแลบ
บานหวยไมหก

แมสวด
สบเมย
บอโพธิ์
แมสลองใน
เทอดไทย
กมลา
แมงอน
ทุงขาวพวง

ละอุน
สบเมย
สบเมย
นครไทย
แมฟาหลวง
แมฟาหลวง
กะทู
ฝาง
เชียงดาว

ระนอง
แมฮองสอน
แมฮองสอน
พิษณุโลก
เชียงราย
เชียงราย
ภูเก็ต
เชียงใหม
เชียงใหม

มีชาวบานสูญหาย 4 คน บานถูกดินถลม 3 หลัง
ดินที่ถลมลงมา และเศษซากไมไดพัดพาสวนที่เปดเปนปมน้ํามันขางบานจนหลังคาพังลงมา และทําใหถังน้ํามันขนาดใหญประมาณ
1 หมื่นลิตร ถูกซัดลงมาอยูอีกฝงของถนนความเสียหายเพียงเล็กนอยบริเวณหองน้ําหลังบาน
ดินสไลด บริเวณถนนสายหาดสามแปน แกไขสถานการณ สามารถสัญจรไดแลว
ราษฎรไดรับความเดือดรอน 640 ครัวเรือน 1,437 คน ถนนเสียหาย 1 สาย คอสะพานชํารุด 1 แหง
ดินสไลดปดทับเสนทาง
ดินสไลด ทับเสนทางสายนครไทย-ดานซาย กิโลเมตรที่ 28 //ปกติแลว
น้ําปาไหลหลากทวมพื้นที่การเกษตร และดินสไลดปดทับเสนทางสัญจร ปจจุบันสถานการณเขาสูภาวะปกติ
ดินดอนสไลดทับกําแพงบานจํานวน 4 หลัง และปดทับเสนทางบนถนนหลายจุดในพื้นที่อําเภอแมฟาหลวง
มีดินสไลดลงมา ทับถนนในหมูบาน
ดินถลมทับเสนทางขึ้นดอยอางขาง รถยนตไมสามารถสัญจรผานไปมาได ความเสียหายอยูระหวางการสํารวจ
ดินโคลนถลม มีผูเสียชีวิต1 ราย และผูบาดเจ็บ 1 ราย

แมสามแลบ
ดานแมละเมา

สบเมย
แมสอด

แมฮองสอน
ตาก

บานเรือนไดรับความเสียหาย 2 หลัง
ดินและหินสไลดปดทับเสนทางสายแมสอด - ตาก กม.35

2555
2555

ดินภูเขา กอนหินขนาดใหญ และตนไมเลื่อนไหลลงมาทับเสนทาง เปนระยะทางยาวกวา 50 เมตร
บานเรือนชาวบานไดรับความเสียหายบางสวนอีกรวม 50 หลังคาเรือน
บานเรือนชาวบานไดรับความเสียหายกวา 50 หลังคาเรือน โดยมี 11 หลังเรือนที่ถูกดินโคลนถลมทับ
ดินถลม ดินสไลด
ดินถลม ดินสไลด
ดเกิดดินสไลดถลม ปดทางเขาออกหมูบานไมสามารถสัญจรไปมาได
ดินสไลดทับบาน 2 หลัง ที่อยูติดที่ลาดเชิงเขา
บานพักครูถูกน้ําพัดเสียหาย 1 หลัง
เสียชีวิต 6 คน สูญหาย 1 คน บานพังเสียหาย 31 หลัง เสียหายบางสวน 30 หลัง
บานเสียหาย 10 หลัง เสียหายบางสวน 20 หลัง
บานเรือนประชาชนไดรับความเสียหาย 51 หลัง พังเสียหายทั้งหลัง 5 หลัง ประชาชนไดรับความเดือดรอนกวา 1,000 คน โดยครอบครัว
ขําอรุณ ไดสูญเสียลูกชายไป 2 คน
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2555
2555
2555
2555
2555

ม. 10 บานปางตนหนุน
ม. 8
ม. 10 บานปางตนหนุน
ม. 8
บานปางตนหนุน ม. 10

แจซอน
ทาปลาดุก
แจซอน
ทาปลาดุก
แจซอน

เมืองปาน
แมทา
เมืองปาน
แมทา
เมืองปาน

ลําปาง
ลําพูน
ลําปาง
ลําพูน
ลําปาง

2555
2555
2555
2555
2555
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556

บานหวยเดื่อ ม.2
ม. 8
ม. 11 บานมหาราช
หาดทรายขาว
บ.สบรวก
ม.5
ม.2 , 4
บ.รังแตน , ม.9
ผาเตะ
คลองสน
บ.แมหลุยหลวง
-

น้ําไผ
ทาปลาดุก
แมพูล

น้ําปาด
แมทา
ลับแล
นครไทย
เมือง
เกาะชาง
ทายเหมือง
เชียงแสน
เมือง
ละอุน
กระบุรี
แมสอด
แมสลอง
เมือง
แมจัน
แมสรวย
สบเมย
สบเมย
ปว
สบเมย
แมสะเรียง

อุตรดิตถ
ลําพูน
อุตรดิตถ
พิษณุโลก
ชัยภูมิ
ตราด
พังงา
เชียงราย
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ตาก
เชียงราย
กระบี่
เชียงราย
เชียงราย
แมฮองสอน
แมฮองสอน
นาน
แมฮองสอน
แมฮองสอน

ทาหินโงม
เกาะชาง
เวียง
หาดสมแปน
ละอุนใต
จ.ป.ร.
พระธาตุผาแดง
แมสลองใน
หนองทะเล
แมสามแลบ
แมสวด
ภูคา
สบเมย
-

ความเสียหาย

ดินสไลดเปนจุดๆ รถยนตไมสามารถสัญจรผานไปมาได พื้นที่ทางการเกษตรอยูระหวางการสํารวจ
ดินสไลด เสนทางรถไฟสายเชียงใหม-กรุงเทพฯ ระหวางสถานีทาชมพู-สถานีขุนตาล กม.684 ไดรับความเสียหาย ไมสามารถเดินรถได
ดินสไลดเปนจุดๆ รถยนตไมสามารถสัญจรผานไปมาได พื้นที่ทางการเกษตรอยูระหวางการสํารวจ
ดินสไลด เสนทางรถไฟสายเชียงใหม-กรุงเทพฯ และถนนลาดยาง
ดินสไลดลงมาปดทับเสนทางบริเวณทางเขา-ออกหมูบานจํานวนหลายจุด รถยนตไมสามารถสัญจรผานไปมาได พื้นที่ทางการเกษตรอยู
ระหวางการสํารวจ
พบผูเสียชีวิต 4 ราย และสูญหาย 3 ราย
เกิดดินสไลด เสนทางรถไฟสายเชียงใหม-กรุงเทพฯ ปจจุบันซอมแซมแลว
ดินสไลดปดเสนทางเขาพื้นที่สวนผลไม จะทําการเปดเสนทางในวันนี้ (11 ก.ย.55)
ดินไหลปดเสนทางหลวงหมายเลข 2013 จ.พิษณุโลก-อ.ดานซาย จ.เลย กม.ที่ 45-55
เทือกเขาภูแลนคา เขตอุทยานแหงชาติน้ําตกตาดโตน เกิดเหตุน้ําปาไหลหลากและมีโคลนถลม มีผูสูญหายจากน้ําปาซัดไป 1 ราย
ดินไหลถลมมาปดทางเทาและทอระบายน้ํา ปดถนน
ดินถลมทับบานเรือน 1 หลังคาเรือน
ดินโคลนถลมใสรานขายของที่ระลึกบริเวณแหลงทองเที่ยวสามเหลี่ยมทองคํา
ดินสไลดปดทับถนนสายระนอง - หาดสมแปน
ดินสไลดทับบานเรือนและถนน
ดินสไลดทับบานเรือนและถนน
ดินสไลดหินรวงทับใสอาคารเรียนโรงเรียนบานผาเดะ
ดินสไลดปดถนนสายหลัก
ดินถลมลงมาทับตนไมและกอนหินขนาดใหญจํานวนมากหลนทับเสาไฟฟา บริเวณสํานักสงฆคลองสน
ดินสไลดปดทับเสนทางขึ้นดอยแมสลอง
ดินสไลดปดทับเสนทาง
ดินลูกรังสไลดลงมาปดทับถนนหลายแหง
ดินลูกรังสไลดลงมาปดทับถนนหลายแหง
ดินถลมลงมาทับเสนทางสาย อ.ปว-บอเกลือ
ดินสไลดปดทับเสนทางสายแมสะเรียง-แมสามแลบ
ดินสไลดลงมาปดเสนทางทางหลวงสาย 108
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2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2561

หมูบาน

บ.ทรายแดง
บ.บางแกว
รมฟาทอง , หวยหาน
เทอดไทย
ปางตนเดื่อ
ม.6 บานไรวรรณ
บานอันเปา
บานหวยขาบ

ตําบล

ทรายแดง
บางแกว
ปอ
เทอดไทย
มัลลิกา
ตะปอน
เกาะยาวนอย
บอเกลือเหนือ

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี (2555: 1-2, 2561: 1)

อําเภอ

เมือง
ละอุน
เวียงแกน
แมฟาหลวง
แมอาย
ขลุง
เกาะยาว
บอเกลือ

จังหวัด

ระนอง
ระนอง
เชียงราย
เชียงราย
เชียงใหม
จันทบุรี
พังงา
นาน

ดินสไลดปดทับถนน
ดินสไลดปดทับถนน
ดินภูเขาสูงสไลดตัวลงมาทับบานเรือนราษฎร
ดินสไลดปดทับถนน
ดินโคลนถลมพังลงมาทับบาน
ดินสไลดถลมทับชาวบานเสียชีวิต
ดินสไลดปดทับถนน
มีผูเสียชีวิต 8 ราย

ความเสียหาย
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ตารางที่ 3-14 รายชื่อจังหวัดที่มีหมูบานเสี่ยงภัยดินถลมในประเทศไทย 54 จังหวัด
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

รายชื่อจังหวัด
กําแพงเพชร
เชียงราย
เชียงใหม
ตาก
นครสวรรค
นาน
พะเยา
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
แพร
แมฮองสอน
ลําปาง
ลําพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ
ขอนแกน
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
อุดรธานี
เลย
ศรีสะเกษ
หนองบัวลําภู
หนองคาย
อุบลราชธานี
อุทัยธานี
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
สุพรรณบุรี
จันทบุรี
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแกว
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปตตานี
พังงา

จํานวนอําเภอ

จํานวนตําบล

6
16
21
9
2
15
5
5
9
7
7
12
6
5
6
4
8
7
2
9
2
1
1
4
5
9
8
4
3
5
1
8
3
3
3
6
7
5
8
6
14
8
4
6

12
60
100
49
2
71
17
20
43
26
43
48
23
18
22
7
25
17
7
29
3
2
4
7
16
35
18
9
5
10
5
20
4
6
10
12
13
10
32
13
36
28
8
29

จํานวนหมูบาน
เสี่ยงภัยดินถลม
31
489
664
322
16
384
89
113
199
139
256
168
115
95
150
24
128
79
28
105
25
18
20
43
87
125
74
39
22
40
35
62
14
25
55
34
51
48
138
57
214
102
12
73

ภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก
ภาคใต
ภาคใต
ภาคใต
ภาคใต
ภาคใต
ภาคใต
ภาคใต

3-34
ตารางที่ 3-14 รายชื่อจังหวัดที่มีหมูบานเสี่ยงภัยดินถลมในประเทศไทย 54 จังหวัด (ตอ)
ลําดับที่
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

รายชื่อจังหวัด
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎรธานี
สระแกว
นครนายก
ฉะเชิงเทรา

จํานวนอําเภอ

จํานวนตําบล

5
3
8
5
9
5
12
2
3
2
339

11
11
25
24
31
10
28
3
9
3
1129

จํานวนหมูบานเสี่ยง
ภัยดินถลม
91
30
109
87
105
45
105
34
101
70
5784

ภูมิภาค
ภาคใต
ภาคใต
ภาคใต
ภาคใต
ภาคใต
ภาคใต
ภาคใต
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคกลาง

3.5 ปญหาชาวเขา

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีการระบุถึงปญหาชาวเขามาอยางตอเนื่องตั้งแต พ.ศ. 2503 ถึง
พ.ศ. 2561 ดังนี้
สํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ แห ง ชาติ (2503: 77) ได ร ะบุ ไ ว ใ นแผนพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-0509) วาชาวเขามีปญหาที่ทําลายปาตนน้ําลําธาร ปาประเภทนี้ถูกชาวเขา
แผวถางเพื่อ ทําไรเลื่อนลอยชั่วครั้งคราว เมื่อดินจืดและหญาคาขึ้นก็จะละทิ้งไปแลว ตั้งตนแผวถางที่อื่นเพื่อ
ทําไรตอไป
ตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (ระยะสอง) พ.ศ. 2507-2509 ก็ไดระบุวาชาวเขามี
ปญหา 2 ประการคือ
1. ขาดการสํานึกวาเปนคนไทย
2. ทําไรเลื่อนลอย กระทบกระเทือนตอทรัพยากรของประเทศ
(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 2507: 150)

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2524: 322-324) ไดระบุวาชาวเขามีปญหา 3 ดาน คือ
1. ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม
1.1 อาชีพและรายได
1.2 สุขภาพอนามัย
1.3 การศึกษาและขาวสารขอมูล
1.4 การทําลายปาไมแหลงตนน้ําลําธาร
1.5 ดานความมั่นคงปลอดภัยทางชายแดน
2. ปญหายาเสพติด
3. ปญหาที่ดินทํากิน
3.1 การใชที่ดินผิดประเภท ขาดการใชเทคนิคที่เหมาะสมทางการเกษตร
ดินเสื่อมโทรมขาดการบํารุง
3.2 เกิดการชะลางพังทลายของดิน
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ในป 2528 ขจัดภัย บุรุษพัฒน ไดวิเคราะหถึงปญหาชาวเขาไว 6 ประการ คือ
1. ปญหาการปลูกฝน
2. ปญหาการทําลายปาไมและตนน้ําลําธาร
3. ปญหาความปลอดภัยชายแดน
4. ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม
5. ปญหาชนกลุมนอย
6. ปญหาอื่นๆ
6.1 ดานประชากร
6.2 ดานที่ดินทํากิน
(1) ใชที่ดินผิดประเภทการขาดบํารุงรักษาดินเสื่อมโทรม
(2) ขยายการทําลายปาไมตนน้ําลําธารไดอยางรวดเร็ว
(ขจัดภัย บุรุษรัตน, 2528: 138-142)

ตนน้ําลําธาร

ตอมาในป 2534 กรมประชาสงเคราะหไดสรุปถึงปญหาชาวเขาไวรวม 4 ประการ คือ
1. ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สงู หรือ ปญหาการทําลายปา
2. ปญหาการปลูกฝน
3. ปญหาดานความมั่นคงแหงชาติ
4. ปญหามาตรฐานการครองชีพของชาวเขาต่ํากวาของประชากรกลุมอืน่ ในประเทศ
(กรมประชาสงเคราะห, 2534: 5-6)
ในป 2555 โครงการหลวงไดระบุถึงปญหาชาวเขาไว 3 ประการ คือ
1. การที่ชนเผาไมไดรับสัญชาติไทย
2. การขาดพื้นที่ทํากิน
3. การเขาไมถงึ บริการสาธารณะ
(มูลนิธิโครงการหลวง, 2555: 1)

ในป 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) (2560: 18-21) ไดสรุปปญหา
ของชาวเขาไวรวม 6 ประการ คือ
1. ปญหาความยากจน
2. ความเหลื่อมล้ํา
3. การเพิ่มขึ้นของขาวโพดเลี้ยงสัตวและการบุกรุกพื้นที่ปา
4. ความมั่นคงตามแนวชายแดนและการลักลอบปลูกฝน
5. การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
6. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตอมาในป 2560 กมล งามสมสุข (2561) ไดรายงานถึงปญหาของโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2557-2561) ไววามีปญหา 6
ประการ คือ
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1. ความยากจน
2. ความเหลื่อมล้ําดานรายไดครัวเรือน
3. อัตราการพึ่งพิงมีอัตราคอนขางสูง
4. ความมั่นคงดานอาหาร
5. ปญหายาเสพติด
6. ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
จากปญหาที่ทบทวนทั้งหมดนี้จะสรุปไดวาปญหาชาวเขามี 8 ประการ คือ
(1) ปญหาการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตนน้ําและการตัดไมทําลายปา
(2) ปญหาดานประชากร
(3) ปญหาสัญชาติ
(4) ปญหาดานที่ดินทํากิน
(5) ปญหาการปลูกฝนและยาเสพติด
(6) ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม
(7) ปญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค
(8) ปญหาดานความมั่นคงของชาติ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-15
ตารางที่ 3-15 ปญหาชาวเขาจากการทบทวนวรรณกรรมระหวาง พ.ศ. 2504-2561
ลําดับ
ที่
1
2
3

4

ปญหาชาวเขา
ทําลายปาตนน้ําลําธาร ปาประเภทนี้ถูกชาวเขาแผวถางเพื่อทําไรเลื่อนลอยชั่วครั้ง
คราว เมื่อดินจืดและหญาคาขึ้นก็จะละทิ้งไปแลว ตั้งตนแผวถางที่อื่นเพื่อทําไรตอไป
1.ขาดการสํานึกวาเปนคนไทย
2.ทําไรเลื่อยลอย กระทบกระเทือนตอทรัพยากรของประเทศ
1. ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม
1.1 อาชีพและรายได
1.2 สุขภาพอนามัย
1.3 การศึกษาและขาวสารขอมูล
1.4 การทําลายปาไมแหลงตนน้ําลําธาร
1.5 ดานความมั่นคงปลอดภัยทางชายแดน
2. ปญหายาเสพติด
3. ปญหาที่ดินทํากิน
3.1 การใชที่ดินผิดประเภท ขาดการใชเทคนิคที่เหมาะสมทางการเกษตร ดินเสื่อม
โทรมขาดการบํารุง
3.2 เกิดการชะลางพังทลายของดิน
4. ปญหาการบริหาร
1.ปญหาการปลูกฝน
2.ปญหาการทําลายปาไมและตนน้ําลําธาร
3.ปญหาความปลอดภัยชายแดน
4.ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม
5.ปญหาชนกลุมนอย

ที่มา
สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ (2503: 77)
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (2507: 150)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (2524: 322-324)

ขจัดภัย บุรุษรัตน (2528: 138-142)
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ตารางที่ 3-15 ปญหาชาวเขาจากการทบทวนวรรณกรรมระหวาง พ.ศ. 2504-2561 (ตอ)
ลําดับ
ที่

5

6
7

ปญหาชาวเขา
6.ปญหาอื่นๆ
6.1 ดานประชากร
6.2 ดานที่ดินทํากิน
(1) ใชที่ดินผิดประเภทการขาดบํารุงรักษาดินเสื่อมโทรม
(2) ขยายการทําลายปาไมตนน้ําลําธารไดอยางรวดเร็ว
1. ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงหรือปญหาการ
ทําลายปาตนน้ําลําธาร
2. ปญหาการปลูกฝน
3. ปญหาดานความมั่นคงแหงชาติ
4. ปญหามาตรฐานการครองชีพของชาวเขาต่ํากวาของประชากรกลุมอื่นในประเทศ
1. การที่ชนเผาไมไดรับสัญชาติไทย
2. การขาดพื้นที่ทํากิน
3. การเขาไมถึงบริการสาธารณะ
1. ปญหาความยากจน
2. ความเหลื่อมล้ํา
3. การเพิ่มขึ้นของขาวโพดเลี้ยงสัตวและการบุกรุกพื้นที่ปา
4. ความมั่นคงตามแนวชายแดนและการลักลอบปลูกฝน
5. การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
6. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่มา

กรมประชาสงเคราะห (2534 : 5-6)

มูลนิธิโครงการหลวง (2555 : 1)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
(2560: 18-21)

3.6 ปญหาการประกอบอาชีพของประชากรบนพืน้ ที่สูง

ปญหาประชากรบนพื้นที่สูงในการประกอบอาชีพมี 2 ประการ คือ
3.6.1 ขาดความมั่นคงในการถือครองที่ดิน เนื่องจากที่ดินที่ประชากรบนพื้นที่สูงอยูอาศัย
และทํากินเปนที่ดินของรัฐ ทั้งเปนอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตปาสงวนแหงชาติที่เปนเขต
อนุรักษ ซึ่งจัดเปนผูที่ไรกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงขาดการพัฒนาหรือปรับปรุงบํารุงดินเพราะไมมีความมั่นใจวาจะ
ถูกภาครัฐใหอพยพออกจากพื้นที่เชนเคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เชน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
ที่อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง เปนตน
3.6.2 ขาดโครงสรางพื้นฐาน ทั้งแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เสนทางคมนาคม ตลาด ทําให
สามารถปลูกพืชไดเพียงหนึ่งครั้งในรอบปเฉพาะในชวงฤดูฝน ขาดแคลนแมแตน้ําอุปโภค-บริโภค ในฤดูแลง
การไมมีตลาดในพื้นที่ทําใหการจัดหาปจจัยการผลิตและการจําหนายผลผลิตเปนไปดวยความยากลําบาก
เพราะขาดเสนทางคมนาคมโดยเฉพาะในฤดูฝน
จากปญหาทั้ง 2 ประการนี้ กมล งามสมสุข (2561) ไดรายงานสถานภาพของประชากรบน
พื้นที่สูงไวรวม 5 ขอ ดังนี้
(1) ประชากรบนพื้นที่สูงสวนใหญยังมีฐานะยากจน เนื่องจากการกระจายการ
พัฒนายังไมทั่วถึงสาเหตุจากพื้นที่หางไกลและทุรกันดารประกอบกับขาดความรูในการผลิตพืชที่ถูกตองและ
เหมาะสมตอบริบทของแตละพื้นที่ โดยเฉลี่ยครัวเรือนประชากรในพื้นที่ศูนยปฏิบัติการโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืนมีรายไดเฉลี่ย 105,421 บาท/คร. ซึ่งลดลงจากผลการ
ประเมิน เมื่อป 2556 (132,977 บาท/ครัวเรือน) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหราคาผลผลิตเกษตรต่ํา
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และเมื่อพิจารณาดานอาหารและความยากจนทั่วไปหรือความยากจนดานรายได พบวาครัวเรือนมีความ
ยากจนดานอาหารและมีความยากจนทั่วไปเพิ่มขึ้น โดยความยากจนดานอาหารเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 66.67
(ป 2556 รอยละ 43) และความยากจนทั่วไปเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 61.84 (ป 2555 รอยละ 35) โดยเสนความ
ยากจนดานอาหาร 69,422 บาท/ครัวเรือน และเสนความยากจนทั่วไป 82,514 บาท/ครัวเรือน
(2) ปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดครัวเรือนประชากรในพื้นที่ศูนยปฏิบัติการ
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน มีคาสัมประสิทธิ์จีนี่ของรายไดรวม
ทั้งหมด การกระจายรายไดลดลง คาสัมประสิทธิ์จีนี่ 0.6647 (ป 2555 มีคา 0.4212) ซึ่งทั้งหมดอยูในชวงที่
แสดงว า มี ก ารกระจายรายได อ ยู ใ นระดั บ “ปานกลาง” ส ว นการเข าถึ ง บริ ก ารภาครั ฐ ด า นสาธารณสุ ข
มีหมูบาน/หยอมบานเพียงรอยละ 18 เทานั้น ที่มีสถานีอนามัยอยูในหมูบาน/หยอมบาน และมีกองทุนยา
รอยละ 11 ของหมูบาน/หยอมบานทั้งหมด แสดงวาประชาชนในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืนยังขาดแคลนบริการสาธารณสุขพื้นฐานอยูเปนจํานวนมาก ดานการศึกษา
มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูรอยละ 28 ของหมูบาน/หยอมบานทั้งหมดและหมูบานรอยละ 79 มีโรงเรียนอยูใน
หมูบาน/หยอมบาน สวนดานคมนาคม พบวาถนนรอยละ 86 เปนถนนทางดิน มีเพียงรอยละ 13 เปน
ถนนลาดยาง และถนนกวารอยละ 94 ของถนนใชไดเฉพาะฤดูแลง
(3) อัตราการพึ่งพิงในพื้นที่ศูนยปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก ป ญ หาพื้ น ที่ ป ลู ก ฝ น อย า งยั่ ง ยื น มี อัต ราค อ นข า งสู ง โดยมี อั ต ราภาระพึ่ ง พิ ง ปรั บ ปรุ งพบว า ครั ว เรื อ น
ประชากรมีอัตราภาระพึ่งพิงสากลรวมปรับปรุง (DRie) ลดลง แตยังอยูในระดับสูงคือรอยละ 75 นับวาเปน
อัตราภาระพึ่งพิงที่อยูในระดับสูงมาก และอัตราภาระพึ่งพิงสากลของเยาวชนปรับปรุง (YDRie) เพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 54 อัตราภาระพึ่งพิงสากลของผูสูงอายุปรับปรุง (EDRie) เพิ่มเปนประมาณรอยละ 10 และมีอัตรา
ภาระพึ่งพิงสากลของผูพิการและนักเรียน (ASDie) อีกรอยละ 11
(4) ปญหาความมั่นคงดานอาหาร ครัวเรือนประชากรสวนใหญ (รอยละ 84) ระบุ
วามีการผลิตขาวเพื่อบริโภคเพียงพอตลอดทั้งป และอีกรอยละ 16 ระบุวามีการผลิตขาวเพื่อบริโภคไม
เพียงพอตลอดทั้งปโดยเฉลี่ยครัวเรือนประชากรมีขาวไมเพียงพอแกการบริโภคเฉลี่ยประมาณ 4 เดือนตอป
ซึ่งถือวาครัวเรือนมีความมั่นคงดานอาหารเพิ่มขึ้นจากขาวพอกินจากการประเมินเมื่อป 2559 (รอยละ75)
(5) ปญหาการขาดสาธารณูปโภค
กมล งามสมสุข (2561) ไดรายงานวา ปญหาการขาดแคลนน้ําใชเพื่อการอุปโภค
บริโภคในครัวเรือนและภาคเกษตรในฤดูแลง โดยมีครัวเรือนรอยละ 37 และรอยละ 41 ขาดแคลนน้ําเพื่อ
บริโภคและอุปโภคตามลําดับ สวนการขาดแคลนน้ําเพื่อเกษตรในชวงฤดูแลงมีสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 80.38

3.7 ปญหาสิง่ แวดลอม

ปญหาสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงที่สําคัญมี 2 ประการ คือ (1) ปญหามลพิษจากการทําเหมืองแร (2)
ปญหาหมอกควัน
3.7.1 ปญหามลพิษจากการทําเหมืองแร
ปญหามลพิษจากการทําเหมืองแรที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สูงหรือพื้นที่ภูเขาที่สําคัญและเปนคดีที่นําสูการ
พิจารณาของศาลมี 4 คดี คือ (1) กรณีการปนเปอนของสารตะกั่วในลําหวยคลิตี้ ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี (2) กรณีการปนเปอนของไซยาไนดและแมงกานีส ในหวยน้ําฮวย ตําบลเขาหลวง อําเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย (3) กรณีเหมืองทองคําอัครา ไมนิ่ง ตําบลเขาทราย อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร และ
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(4) กรณี การปนเป อนสารแคดเมี่ ยมจากการทํ าเหมื องแร สั งกะสี ตากไมนิ่ งและบริษั ท ผาแดงอิ นดั ส ตรี้
ตําบลแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
กาญจนบุรี

(1) กรณีการปนเปอนของสารตะกั่วในลําหวยคลิตี้ ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด

ในป 2541 ผูที่อยูอาศัยบริเวณใกลเคียงลําหวยคลิตี้พบวามีสัตวเลี้ยง เชน วัว ควายลมตาย
น้ําในลําน้ํามีกลิ่น จึงไปยื่นเรื่องใหกับทางอําเภอมาแกปญหา และทางอําเภอไดจัดทําน้ําประปามาใหกับ
ชุมชนใชแทนน้ําจากลําหวยคลิตี้
ตอมาศูนยกระเหรี่ยงและพัฒนารองเรียนตอกรมควบคุมมลพิษใหตรวจสอบการปนเปอน
ของตะกั่วในหวยคลิตี้ ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพราะเกิดเหตุรั่วไหลของน้ําจากบอ
เก็บกักตะกอนหางแร (Tailing Pond) จากกิจกรรมการแตงแรตะกั่วของโรงแตงแรบริษัท ตะกั่วคอนเซนเต
รทส (ประเทศไทย) จํากัดลงสูหวยคลิตี้ ทําใหเกิดความวิตกกังวลตอสุขภาพของคนในหมูบาน
ในป 2542 หนวยแพทยเคลื่อนที่กรมอนามัยไดไปตรวจเลือดชาวบานคลิตี้ลางพบวาผูอยู
อาศัยในหมูบานคลิตี้ลางซึ่งอยูหลังบอเก็บกักตะกอนหางแรมีระดับสารตะกั่วในเลือดสูงในทุกชวงอายุระหวาง
23.56-26.31 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ทั้งที่การสํารวจระดับสารตะกั่วในเลือดเฉลี่ยของคนไทยทั่วไปในป 25382539 โดยกรมอาชีวะอนามัยอยูที่ 4.29 มิลลิกรัมตอเดซิลิตรเทานั้น
สวนรายงานของสํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษซึ่งเริ่มตรวจหาปริมาณสาร
ตะกั่วในลําหวยคลิตี้ ในป พ.ศ. 2541 บริเวณใตโรงแตงแรคลิตี้พบการปนเปอนสารตะกั่วในน้ําในรูปของ
ตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เกินมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน และพบตะกอนดินทองน้ําปนเปอน
สารตะกั่วในระดับสูงมาก สัตวน้ํามีการสะสมสารตะกั่วสูงกวาคามาตรฐานอาหารใหมีสารปนเปอนตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) ที่กําหนดไวไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยพบวา
ปลามีปริมาณตะกั่ว สูงกวาคามาตรฐานอาหารใหมีสารปนเปอน 6-82 เทา ปูมีปริมาณตะกั่วสูงกวาคา
มาตรฐานฯ 223-452 เทา หอยมีปริมาณตะกั่วสูงกวาคามาตรฐานฯ 125 เทา และกุงมีปริมาณตะกั่วสูงกวา
คามาตรฐาน 130 เทา
จากความเสียหายและเกิดผลกระทบตอประชากรผูอยูอาศัยและใชน้ําจากลําหวยคลิตี้ จึงได
มีการฟองรองตอศาลปกครองในป 2551 ซึ่งมีคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556
โดยศาลปกครองสูงสุดพิพากษา ใหกรมควบคุมมลพิษดําเนินการฟนฟูลําหวยคลิตี้ และชดใชคาเสียหายแก
ชาวบาน คลิตี้ลาง 22 คน รายละ 177,199.55 บาท
นอกจากนี้ไดมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
พิพากษาใหบริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส (ประเทศไทย) จํากัด กับจําเลยรวม 7 ราย จายเงินชดใชคาเสียหาย
แก ช าวบ า น คลิ ตี้ ใ ต ทั้ ง 251 คน เป น เงิ น 36 ล า นบาท พร อ มฟ น ฟู ลํ า ห ว ยคลิ ตี้ ใ ห ก ลั บ มาใช ไ ด ดั ง เดิ ม
(www.bbc.com.)
(2) กรณีการปนเปอนของไซยาไนดและแมงกานีส ในหวยน้ําฮวย ตําบลเขาหลวง
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
บริเวณภูทับฟาเริ่มมีการทําเหมืองทองในป พ.ศ.2549 โดยบริษัททุงคํา จํากัด หลังจากนั้นมี
การรองเรียนของประชาชน 6 หมูบานในตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และมีผลการตรวจสอบ
ยืนยันจากภาครัฐหลายหนวยงาน เชน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเลย
กองวิเคราะหน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กรมควบคุม
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มลพิษ และสถาบันการศึกษาหลายแหง เหมืองแรทองคํายังดําเนินกิจการตอไปจนเกิดเหตุการณความขัดแยง
กับชุมชนโดยลําดับเหตุการณที่สําคัญดังนี้
พ.ศ. 2550 หลังเปดทําเหมืองได 1 ป สิ่งแวดลอมภาค 9 อุดรธานี ตรวจสอบพบ แมน้ําฮวย
หวยผุก มีคาไซยาไนด แมงกานีส เกินคามาตรฐาน และในบอเก็บกากแรของบริษัทฯ มีคาไซยาไนดสูงถึง
62 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร (part per million:ppm) เกิ น จากค า มาตรฐานที่ EIA ระบุ ไ ว เ พี ย ง 2 ppm.
กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร อุ ด รธานี ภาค 2 เรี ย กร อ งให เ หมื อ งปรั บ ปรุ ง ข อ บกพร อ ง
สวนอุตสาหกรรมจังหวัดเลย มีคําสั่งใหปรับบริษัททุงคําฯ เปนเงิน 2,000 บาท
พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลวังสะพุง สุมตรวจไซยาไนดในเลือดของประชาชน 6 หมูบานรอบ
เหมื องทองคํา 279 คน รพ.รามาธิบดี ซึ่งเปนผูทําการตรวจไดแ จงผลเลือด พบมีไซยาไนดใ นเลือดของ
ประชาชนกลุมตัวอยาง 54 ราย และใน 54 รายนี้ มีไซยาไนดในเลือดเกินคามาตรฐาน 20 คน
มิถุนายน 2553 สาธารณสุขจังหวัดเลยตรวจเลือดของประชาชน 6 หมูบานรอบเหมือง
ทองคําพบไซยาไนด ปรอท ตะกั่ว ในเลือดทั้งเกินและไมเกินคามาตรฐาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ ทําใหกลุมคน
รักษบานเกิด 6 หมูบาน เรียกรองให กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรปดเหมืองทอง ยกเลิกคําขอ
ประทานบั ตรทั้ ง 106 แปลง และคั ดค านการอนุมั ติประทานบัต รเพิ่ม เติม ของบริษัท ทุงคํา คือ แปลงที่
104/2538 ซึ่งเปนพื้นที่ภูเขา เรียกวา “ภูเหล็ก” ในวันที่ 23 ตุลาคม 2553
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 มติคณะรัฐมนตรี สั่งใหกระทรวงอุตสาหกรรมชะลอการขอ
ประทานบัตรแปลงที่ 104/2538 (ภูเหล็ก) พื้นที่ประมาณ 291 ไร และแปลงอื่นๆ ของบริษัททุงคํา จํากัด
ที่ตองการจะขยายพื้นที่เพื่อทําเหมืองแรจนกวาจะไดขอสรุปสาเหตุการปนเปอนโลหะหนัก ใหจัดทําผลการ
ประเมินความคุมคาของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคาภาคหลวงแรกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบานตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และใหหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีหนาที่ตรวจสอบ
สารปนเปอนดําเนินการตรวจสอบสารปรอทดวย เนื่องจากมีการพบวามีปริมาณสารปรอทสูงมากเมื่อเทียบ
กับหมูบานอื่นในสภาพปกติจนกวาจะไดขอสรุปของสาเหตุการเกิดสารปนเปอน
กันยายน 2554 ประกาศจังหวัดเลย ระบุวากรมควบคุมมลพิษตรวจสอบพบวาบอเก็บกาก
แรมีสารหนูและไซยาไนดเกินคามาตรฐาน และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย กับโรงพยาบาลวังสะพุง
เปดเผยผลตรวจเลือดประชาชน 6 หมูบานรอบเหมือง 758 ราย ผลเลือดของประชาชน 124 ราย มีปรอท
และไซยาไนด เกินคามาตรฐาน
หลังจากนั้นไดมีการนําคดีขึ้นสูศาล ทั้งกรณีประชาชนและสวนราชการฟองรอง บริษัททุงคํา จํากัด
รวมทั้งบริษัททุงคําฟองรองประชาชนและสวนราชการ (สิตาวีร ธีรวิรุฬห, 2559: 37-40)
จากความขัดแยงดังกลาว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติที่ 72/2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 133 ตอนพิเศษ 289 ง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559
เรื่องการแกไขปญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแรทองคํา โดยมีรายละเอียดของคําสั่งในขอ 2
และ 3 ดังนี้
“ข อ 2 ให ผู มี อํ า นาจในการออกอาชญาบั ต ร ประทานบั ต ร และใบอนุ ญ าต
ประกอบโลหกรรมตามกฏหมายวาดวยแร ระงับการอนุญาตใหสํารวจและทําเหมืองแรทองคํา รวมถึงการตอ
อายุประทานบัตรเหมืองแรทองคําและการตออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแรทองคําไวจนกวาคณะกรรมการ
จะมีมติเปนอยางอื่น
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ขอ 3 ใหผูประกอบการที่ไดรับประทานบัตรและใบอนุญาตตางๆ ตามกฏหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบกิจการเหมืองแรทองคํา ระงับการประกอบกิจการไวตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2560
เปนตนไป จนกวาคณะกรรมการจะมีมติเปนอยางอื่น แตทั้งนี้ ผูประกอบการดังกลาวยังคงมีหนาที่ในการ
ฟ น ฟู พื้ น ที่ ต ามมาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มที่ กํ า หนดไว ใ นรายงานการวิ เ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกฏหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติไมวาพื้นที่
ประทานบัตรจะอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใดก็ตาม”
(3) กรณีการปนเปอนจากเหมืองทองคําอัครา ไมนิ่ง จํากัด ตําบลเขาทราย อําเภอ
ทับคลอ จังหวัดพิจิตร
เหมืองทองคําของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จํากัด ดําเนินการในแหลงทองคําชาตรีซึ่งมีการ
สํารวจตั้งแต พ.ศ.2538 โดยการขออาชญาบัตรพิเศษคลุมพื้นที่มากกวา 100,000 ไร พบวาเปนแหลงปฐมภูมิ
มีแรทองเกิดรวมกับเงิน แบบอิเลคตรัม ในสายแรควอตซ และคารบอเนตที่เกิดในหินภูเขาไฟ และหินชิ้น
ภูเขาไฟ ปริมาณเฉลี่ยของแรทอง 2.6 กรัม และเงิน 13.3 กรัม ตอหิน 1 ตัน หลังการสํารวจพบแหลงแร
ทองคําซึ่งเปนสายแรควอตซแทรกอยูในหินภูเขาไฟ พบวามีปริมาณสินแรประมาณ 14.5 ลานตัน เมื่อสกัด
ออกมาจนเปนทองคําจะมีปริมาณ 32 ตัน หรือ 32,000 กิโลกรัม คิดเปนมูลคากวา 1 หมื่นลานบาท แหลง
ทองคําชาตรีตั้งอยูในเขต ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร โดยบริษัทอัคราไมนิ่ง จํากัด ซึ่งเปน
บริษัททําเหมืองแรทองคําใหญและเกาแกที่สุดของไทยไดรับสัมปทานบัตรการทําเหมือง ตั้งแต พ.ศ.2544
ครอบคลุมพื้นที่ 1,200 ไร แผนการทําเหมืองแรทองคําแบงเปน
1. โครงการเหมืองแรทองคําชาตรีหรือโครงการระยะที่ 1 ไดรับความเห็นชอบใน
รายงานการวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 และตอมาไดรับอนุญาตประทาน
บัตรเพื่อทําเหมืองแรทองคําและเงินเมื่อป 2554 ซึ่งโครงการดังกลาวประกอบดวยประทานบัตร 5 แปลง
พื้นที่ประมาณ 1,259 ไร และใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร
พื้นที่ประมาณ 1,575 ไร รวมพื้นที่ประทานบัตรและใบอนุญาตทั้งสิ้นประมาณ 2,835 ไร
2. โครงการเหมื อ งแร ท องคํ า ชาตรี เ หนื อ หรื อ โครงการระยะที่ 2 ได รั บ ความ
เห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 และตอมาไดรับ
อนุญาตประทานบัตรเพื่อทําเหมืองแรทองคําและเงินโดยขอรวมแผนผังโครงการทําเหมืองเปนเหมืองเดียวกัน
กับโครงการเหมืองแรทองคําชาตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2551 ซึ่งโครงการดังกลาวประกอบดวยประทาน
บัตร 9 แปลง พื้นที่ประมาณ 2,466 ไร และคําขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย
นอกเขตเหมืองแร พื้นที่ประมาณ 161 ไร รวมพื้นที่ประทานบัตรและคําขอใบอนุญาตทั้งสิ้นประมาณ 2,628 ไร
วิถีชีวิตของคนในชุมชนแตเดิมคือปลูกพืช เลี้ยงสัตว เพื่อการยังชีพในครัวเรือน
หลังจากมีเหมืองแรทองคําแลวตองซื้อน้ําจากอําเภออื่นมายังชีพ เนื่องจากกลัวมีสารปนเปอนในผลผลิต
คาใชจายรายเดือนตอครัวเรือนสูงขึ้นกวา 10,000 บาท เพราะตองซื้อทั้งน้ําอาบและน้ํากิน สภาพแวดลอมใน
ชุมชนคือมีบอกากแรอยูกลางหมูบาน มีฝุนกระจายตลอดเวลา บานเต็มไปดวยฝุน
ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 ประชาชนยื่นหนังสือรองเรียนไปยังสํานักงานนายกรัฐมนตรี
จากนั้นทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยรังสิตลงพื้นที่ตรวจเก็บตัวอยาง ปสสาวะ เลือด น้ําและดิน เพื่อนําไป
ตรวจพิสูจนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยผลการตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รอบเมืองทอง จํานวน 738 คน
เด็ก 67 คน มีสารหนูในเลือดสูง และผูใหญจํานวน 664 คน มีสารหนู 104 คน สวนผลตรวจจากสถาบันนิติ
วิทยาศาสตรระบุวาประชาชน 200 ราย มี DNA ผิดปกติ ทําใหอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
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เหมืองแร (นายปณิธาน จินดาภู) ตองออกคําสั่งหามเหมืองถลุงทองคําเปนเวลา 30 วัน มีผลตั้งแตวันที่ 14
มกราคม 2558 เพื่อแกปญหาและพิสูจนสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น สวนบริษัทอัคราไมนิ่งฯ ไดยื่นอุทธรณ
คําสั่งดังกลาว (สิตาวีร ธีรวิรุฬห, 2559: 39-42)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ศาลปกครองพิษณุโลก พิพากษาในคดีหมายเลขดําที่ ส.2/2555
คดีหมายเลขแดงที่ ส.2/2557 โดยผูฟองคดีรวม 108 รายซึ่งเปนประชาชนในพื้นที่หมูที่ 3 บานเขาดิน หมูที่
7 บานหนองขนาก หมูที่ 8 บานเขาดิน หมูที่ 9 บานเขาหมอ ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร
ยื่นฟองรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และผูถูกฟองคดีอื่นๆ อีก 13 ราย โดยมีคําพิพากษา ดังนี้
1. ยกฟ อ งคดี ก รมป า ไม กรมควบคุ ม มลพิ ษ และสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. เพิกถอนคําสั่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ของอธิบดีอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแรที่อนุญาตใหบริษัทอัคราไมนิ่งฯ เปลี่ยนแปลงผังโครงการเหมืองแรทองคําชาตรีเหนือ จากเดิมที่
ตองสรางบอทิ้งเก็บกากแรแหงที่ 2 ทางทิศตะวันตกเฉียงใตมาสรางทางทิศเหนือของบอทิ้งเก็บกากแรแหงที่
1 ซึ่งอยูบนพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหเปนสถานที่เก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย
3. ให อ ธิ บ ดี อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรและผูวาราชการจังหวัดพิจิตร ปฎิบัติตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฎิบัติตามใน
การควบคุมดูแลบริษัทอัคราไมนิ่งฯ ไมใหทําการกอสรางและใชงานบอทิ้งเก็บกากแรแหงที่ 2
4. ห า มอธิ บ ดี อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร และอธิ บ ดี ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรม ออกคําสั่งหรือออกใบอนุญาตการขยายโรงงานประกอบโลหกรรม (สวนขยาย) ใหแกบริษัทอัคราไมนิ่ง
ฯ จนกว า จะดํ า เนิ น การตามกระบวนการและขั้ น ตอนในชั้ น พิ จ ารณาทางปกครองตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไวอยางถูกตองครบถวน
5. ให อ ธิ บ ดี อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรผูวาราชการจังหวัดพิจิตร และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามในการควบคุมกํากับดูแลไมใหบริษัทอัคราไมนิ่งฯ เดินเครื่องจักรเพื่อ
ประกอบกิจการในโรงงานประกอบโลหกรรม (สวนขยาย) และใหอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเสนอตอ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผูที่ปลัดฯ มอบหมาย ผูกมัดประทับตราเครื่องจักรในโรงงานประกอบโลหกรรม
(สวนขยาย) ของบริษัทอัคราไมนิ่งฯ จนกวาจะดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนในชั้นพิจารณาทาง
ปกครองและมีคําสั่งอนุญาตตามกฎหมายอยางถูกตองครบถวน
6. ให อ ธิ บ ดี อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรผูวาราชการจังหวัดพิจิตร และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดําเนินการใน 30 วัน
นับแตคดีถึงที่สุดสวนคําขออื่นๆ ขอใหยก
อยางไรก็ตามเหมืองแรทองคํา อัครา ไมนิ่ง จํากัด ไดยุติการดําเนินงาน ตามคําสั่ง
คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 72/2559 เรื่อง การแกไขปญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร
ทองคํา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
(4) กรณีการปนเปอนสารแคดเมียมจากการทําเหมืองแร สังกะสี ตากไมนิ่ง และบริษัท
ผาแดงอินดัสทรี ตําบลแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ไดมีรายงานผลการศึกษาปนเปอนของสารแคดเมียมในดิน
และพืชผลการเกษตรบริเวณหวยแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ของสถาบันการจัดการทรัพยากรน้ํา
นานาชาติ (International Water Management Institute: IWMI) รวมกับกรมวิชาการเกษตร
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(Department of Agriculture: DOA) ภายใตโครงการความรวมมือ IWMI-DOA Collaborative Project
1998-2003 ซึ่งไดทําการตรวจวัดระดับสารแคดเมียมในดินและขาว บริเวณบานพะเดะและบริเวณลําหวย
แมตาว ตําบลแม ตาว อํ าเภอแม ส อด จังหวัดตาก รวมทั้งศึกษาแหลงกําเนิดของสารแคดเมียมระหวาง
ป พ.ศ. 2541-2546 ผลการศึกษาตรวจพบการปนเปอนของสารแคดเมียมในตัวอยางดิน 154 ตัวอยาง
ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานการปนเปอนของสารแคดเมียมที่ยอมใหมีไดในดินของประชาคมยุโรปเทากับ
3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (EEC : The European Economic Community) ถึง 1,800 เทา ที่บานพะเดะ
และถึง 72 เทา ตามลําหวยแมตาวในบริเวณตําบลแมตาว
จากการศึ ก ษาของกรมวิ ช าการเกษตร และสถาบั น การจั ด การน้ํ า สากล พบว า น้ํ า
ชลประทานหวยแมตาวเปนตัวพาแคดเมียมในรูปตะกอนแขวนลอยและตกตะกอนลงในนาขาว ดังนั้นพื้นที่นา
ซึ่งอยูใกลและรับน้ําจากหวยแมตาวหรือลําน้ําสาขาของหวยแมตาวซึ่งชาวบานเรียกวาลําเหมืองนั้น มีความ
เสี่ยงสูงตอการปนเปอนแคดเมียมและการดูดสะสมแคดเมียมในเมล็ดขาว (กรมพัฒนาที่ดิน, 2552: 1)
ในเวลาตอมารัฐบาลไดประกาศใหมีการยุติการใชที่ดินในบริเวณที่มีการแพรกระจายของ
สารแคดเมียมเพื่อการทํานา และใหปลูกออยเพื่อผลิตเอทานอลแทน
อย า งไรก็ ต ามกลุ ม ชาวบ า นที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการแพร ก ระจายของสารแคดเมี ย ม
ไดรวมกับสมาคมตอตานสภาวะโลกรอน ฟองศาลปกครอง กรณีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฏหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินควร โดยมีผูถูกฟองคดี
ดังนี้
(1) คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่ 1 (2) คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ที่ 2
(3) คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ที่ 3 (4) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 4 (5) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 5 (6) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ที่ 6
ศาลปกครองพิษณุโลก ไดมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ดังนี้
“พิ พ ากษาให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ 1 ใช อํ า นาจตามมาตรา 43 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ.2535 แนะนํ า ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมออกกฎกระทรวงกําหนดใหพื้นที่ลุมน้ําแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
เปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม โดยใหกําหนดมาตรการคุมครองอยางใดๆ ไวในกฏกระทรวงตามมาตรา 44 แหง
พระราชบั ญญั ติ ดั งกล าว ทั้ ง นี้ ภ ายในเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ค ดี ถึ ง ที่ สุ ด ส ว นคํ า ขออื่ น นอกจากนี้ ใ ห ย ก”
(ศาลปกครองพิษณุโลก, 2556: 56)
ตอมากลุมชาวบานไดฟองรองเรียกคาเสียหายจากบริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ซึ่งศาลฎีกามีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ใหบริษัทจายเงินแกกลุมชาวบานเปนเงิน 1.09 ลานบาท
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5 ตอป นับตั้งแตวันถัดจากวันฟอง (สํานักขาวอิศรา, 2562: 2)
3.7.2 ปญหาหมอกควัน
ปญหาที่สําคัญอีกปญหาหนึ่งบนพื้นที่สูงคือปญหาหมอกควันในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึง เมษายน
ในพื้นที่ภาคเหนือ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 กรมควบคุมมลพิษไดรายงานปริมาณฝุนขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางไม
เกิน 10 ไมครอน หรือ PM ที่สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ ณ โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม มีปริมาณ 383 ไมโครกรัมตอปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศกเมตร (www.cmuccdc.org)
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ตอมาในป พ.ศ.2562 กรมปองกันและบรรเทาสาธาณภัยไดรายงานเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562
เวลา 05.00 น พบวา มีจังหวัดที่มีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM 10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินคามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร และดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เกินคามาตรฐาน 100 รวม 7 จังหวัด ไดแก
1. จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย, ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย
2. จังหวัดเชียงใหม ในพื้นที่ ต.ชางเผือก, ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม
3. จังหวัดลําปาง ในพื้นที่ ต.พระบาท อ.เมืองลําปาง, ต.บานดง, ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ
4. จังหวัดแมฮอ งสอน ในพื้นที่ ต.จองคํา อ.เมืองแมฮองสอน
5. จังหวัดนาน ในพื้นที่ ต.ในเวียง อ.เมืองนาน, ต.หวยโกน อ.เฉลิมพระเกียรติ
6. จังหวัดแพร ในพื้นที่ ต.นาจักร อ.เมืองแพร
7. จังหวัดพะเยา ในพื้นที่ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา
(กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2562: 7)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ภายหลังจากที่สิ้นสุดการบังคับใชกฏหมายหามเผาในจังหวัดเชียงใหมและ
9 จังหวัดภาคเหนือไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผานมาคุณภาพอากาศหรือฝุนจิ๋วในจังหวัดเชียงใหม
กลับมาวิกฤติอีกครั้งอยูในระดับ “มีผลกระทบตอสุขภาพ” โดยจุดตรวจวัดคาฝุนละอองขนาดเล็ก หรือ
PM2.5 วัดคาสูงสุด ณ เวลา 11.00 น. อยูที่จุด โรงพยาบาลแมแตง วัดคา PM2.5 ไดสูงถึง 513.29 สวนคา AQI
อยูที่ 588 (www.cmuccdc.org)
สวนการตรวจวัดคาฝุนละอองในจังหวัดเชียงใหมของกรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม
2562 ณ เวลา 09.00 น. พบวา คุณภาพอากาศมีคาอยูในเกณฑปานกลาง-เริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ
คา AQI เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาระหวาง 63-129 มคก./ลบ.ม คา PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาระหวาง 41-62
มลก./ลบ.ม. และคา PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาระหวาง 63-86 มคก./ลบ.ม.
ผลจากป ญ หาหมอกควั น นอกจากส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชนโดยตรงแล ว
ยังมีผ ลกระทบต อระบบเศรษฐกิ จของพื้ นที่ภาคเหนือตอนบนอีกหลายประการ ถึงแมวารัฐ บาลจะได มี
นโยบายการแก ไขมาอย า งต อเนื่ องก็ ตาม แต ยั งคงมี ปญ หาเกิ ดขึ้ น เพราะป ญ หาหมอกควั นมี ข อบเขตที่
กวางขวางเกิดจากหลายสาเหตุ
จากรายงานการวิจัยเรื่อง การจําแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหมเพื่อการเฝาระวังและการปองกันการ
เผาในที่โลง : กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และแมฮองสอน ของศุทธินี ดนตรี และคณะ (2557: 275278) และนิอร สิริเลิศมงคลกุล และศราวุธ พงษลี้รัตน (2556: 93-96) ที่ศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจะ
สรุปถึงโครงสรางของปญหาหมอกควันและขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอแนวทางการแกไขปญหาการเผาไหม
และหมอกควันเปนไปในแนวทางเดียวกันสรุปได โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. โครงสรางของปญหาหมอกควัน
การเกิดหมอกควันในพื้นที่ศึกษาทั้งสามจังหวัดเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและมาตรการของหนวยงานราชการ รวม 5 ประการ ดังนี้
(1) ขอจํากัดทางดานกายภาพ พื้นที่ศึกษามีลักษณะทางกายภาพที่เอื้อตอการเกิดหมอกควัน
5 ประการ คือ ประการแรก การมีลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาสลับกับแองที่ราบ โดยเทือกเขาวางตัวใน
แนวเหนือ-ใต ทําใหการระบายลมทําไดยากมากกวาในเขตที่ราบภาคกลางหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง
ที่มีการเผาไหมในพื้นที่ปาไมและพื้นที่การเกษตรเชนเดียวกัน ประการที่สอง ทิศดานลาดมีผลทําใหอัตราการ
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รวงของใบไมในแตละทิศทางชา-เร็ว แตกตางกัน ทําใหมีไฟปาเกิดขึ้นในเวลาที่แตกตางกัน โดยพื้นที่ปาผลัด
ใบซึ่งมีความลาดเทไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศใตจะไดรับแสงแดดมากกวาทิศอื่นจึง
เกิดความแหงแลงกอน และมักพบไฟปาเกิดขึ้นกอนเชนกัน ประการที่สาม ในชวงฤดูหนาวเมื่อมีความกด
อากาศสูงที่พัดมาจากประเทศจีน ทําใหมีอากาศหนาวเย็นหากมีการเผาไหมเกิดขึ้นในชวงนั้น ฝุนละอองตางๆ
จะถูกกักอยูใกลระดับพื้นดินตามแองที่ราบตางๆ เนื่องสภาวะอุณหภูมิผกผันหรืออุณหภูมิหกกลับ (inversion
temperature) หากมีอากาศหนาวเย็นตอเนื่องกันหลายวันและไมมีการควบคุมการเผาไหม พบวามีคาฝุน
ละอองขนาดเล็ก (PM10)ที่เกินคามาตรฐานหลายวัน ประการที่สี่ ความเร็วลมในชวงเวลานี้มักเปนลมออน จึง
ไมสามารถพัดใหฝุนละอองกระจายไปไดอยางรวดเร็ว และกระแสลมยังมีทิศทางการพัดสวนใหญจากทิศใตไป
ทางทิศเหนือ จากทิศตะวันตกเฉียงใตไปทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือ หรือจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก
ทําใหเกิดภาวะหมอกควันขามแดนทั้งจากประเทศเพื่อนบานที่อยูทางทิศตะวันตกของภาคเหนือตอนบน และ
จากจังหวัดขางเคียงดวยกัน และประการสุดทายในชวงวิกฤติหมอกควัน มักมีปริมาณฝนนอยมากหรือไมมี
เลย ในปที่มีความแหงแลงจากภาวะเอลนิโญ เชน พ.ศ. 2550, 2553 และ 2555 พบความแหงแลงเกิดขึ้นเร็ว
กวาปกติ จึงเกิดเชื้อเพลิงแหงจํานวนมากในเขตปาไมและพื้นที่เกษตรกรรม กลายเปนปจจัยเสี่ยงที่ทําให
ภาวะไฟปาเกิดเร็วขึ้นและในบางปกินเวลายาวนานกวาปอื่นๆ
(2) การเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล เนื่องจากการใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่ปาไม
โดยเฉพาะปาผลัดใบ จึงมีจํานวนเชื้อเพลิงชีวมวลจํานวนมาก ทั้งใบไมแหง กิ่งไม หญาแหง เศษพืชตางๆ และ
ยังมีเชื้อเพลิงชีวมวลจากพื้นที่เกษตรกรรมทั้งเกษตรกรรมทั่วไปในเขตที่ราบ เกษตรกรรมในที่สูงที่อยูเขตปา
สงวนแหงชาติและปาอนุรักษ และเกษตรกรรมในเขตปาดิบเขาที่เปนไรหมุนเวียน ในพื้นที่ลอนลาดและพื้นที่
สูงสวนใหญปลูกพืชอายุสั้นที่เปนพืชไรหรือขาวไรแบบไรหมุนเวียน เมื่อทําการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกหรือ
ขยายพื้นที่เพาะปลูก หากเปนที่ลาดชันมาก แรงงานมีจํากัด หรือไมมีเงินทุนมาก เกษตรกรจําเปนตองใชไฟ
ในการจัดเศษวัสดุการเกษตรหรือเศษพืชหากไมควบคุมการเผาไหม ไฟจะลุกลามออกไปนอกพื้นที่เพาะปลูก
เขาเขตปาไมจนกลายเปนไฟปา นอกจากนี้ปญหาหมอกควันยังเกิดจากการเผาใบไมที่รวงในปาผลัดใบ
เพื่อเรงใหผักหวานแตกใบเร็วสามารถขายไดราคาสูงในชวงตนฤดู หรือเพื่อความสะดวกในการเก็บหาเห็ดที่มี
ราคาแพงหรือลาสัตว สําหรับในพื้นที่ชุมชนเมืองยังพบการเผาไหมเชนกันโดยเกิดจากการคมนาคมขนสง
(ยานพาหนะภายในในพื้นที่ และจากนอกพื้นที่ในภาคการขนสงและการทองเที่ยว) การเผาเศษใบไมกิ่งไม
ตามบานเรือน และการเผาขยะ
(3) แรงกดดันทางเศรษฐกิจและประชากร เกษตรกรในภาคเหนือตอนบนมีปญหาที่ดินทํา
กินไมเพียงพออันเนื่องมาจากขอจํากัดดานสภาพภูมิประเทศ ทําใหมีพื้นที่ราบอยูนอย ประกอบกับมีจํานวน
ประชากรบนพื้นที่สูงมีจํานวนมากขึ้น ทั้งในกลุมคนไทยพื้นเมืองและกลุมชาติพันธุเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
การเพิ่มของประชากรในพื้นที่ราบ ดวยความตองการที่ดินทํากินที่เพิ่มตามแรงกดดันดานประชากร จึงทําใหมี
การขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น เขาไปบนพื้นที่สูงที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ และเขต
รักษาพันธุสัตวปา โดยที่หนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถบังคับใชกฏหมายเพื่อควบคุมการบุกรุกพื้นทีไดมากนัก
เมื่อมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจจากการสงเสริมใหมีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดตองการมากขึ้น ผานเครือขาย
ของพอคาในทองถิ่นพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงซึ่งไมมีแหลงน้ําเพียงพอ ตองพึ่งพาน้ําฝนเปนหลัก คือ พืชไร
และพืชผักเมืองหนาวอายุสั้น เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว มะเขือเทศ กะหล่ําปลี ไมดอกไมประดับฯลฯ และระยะ
หลังมีก ารนํ ายางพาราและมั นสํ าปะหลั ง เขามาปลูกมากขึ้น การขยายพื้นที่เพาะปลูกโดยการเปดพื้น ที่
เพาะปลูกใหมในเขตปาไม ยอมมีปริมาณพืชหรือชีวมวลจํานวนมากกวาในพื้นที่เพาะปลูกปกติ เมื่อแรงงานมี
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จํากัดและเพื่อลดตนทุนในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกเกษตรกรจึงเลือกใชไฟในการกําจัดเชื้อเพลิงเหลานี้ ทําให
เกิดหมอกควันจํานวนมากตามไปดวย
(4) ขอจํากัดดานกําลังเจาหนาที่และงบประมาณในการดูแลพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดไฟปา
ดังตัวอยางการปองกันไฟปาในจังหวัดเชียงใหม ใน พ.ศ. 2553 จังหวัดเชียงใหมมีสถานีควบคุมไฟปาทั้งหมด
12 สถานี มีพื้นที่รับผิดชอบรวม 3,468,135 ไร คิดเปนเพียงรอยละ 34 ของพื้นที่ปาไมทั้งจังหวัด จึงมีพื้นที่
ป า ไม อี ก จํ า นวนมากที่ ไ ม ส ามารถดู แ ลควบคุ ม ไฟป า ได เมื่ อ พิ จ ารณาจํ า นวนเจ า หน า ที่ ร วมทุ ก สถานี
ประกอบดวย ขาราชการ 13 คน ลูกจางประจํา 21 คน พนักงานราชการ 65 คน และพนักงานจางเหมา 467
คน เมื่อนําเฉพาะพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดมาคํานวณกับกําลังเจาหนาที่ พบวาเจาหนาที่ 1 คนตองดูแลพื้นที่
6,127 ไร (ศุทธินี ดนตรี และคณะ, 2554) นอกจากนี้จํานวนพนักงานจางเหมายังมีเปลี่ยนแปลงไมแนนอน
ขึ้นกับงบประมาณที่ไดรับในแตละป และไมไดทํางานตอเนื่อง จึงทําใหการควบคุมและปองกันไฟปาไม
สามารถทําไดอยางทั่วถึง
(5) แนวทางแกไขปญหาแบบทิศทางเดียวจากบนลงลา ง การกําหนดมาตรการจาก
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของยังเปนวิธีการคลายกันทุกป ในรูปแบบของมาตรการเชิงรับ อาทิ การออก
ประกาศควบคุมการเผาไหมการรณรงค ระดับกรม หรือจากจังหวัด ใหทองถิ่นนําไปปฏิบัติโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในพ.ศ. 2556 มีตัวอยางที่สําคัญของมาตรการออกคําสั่งจากบนลงลาง คือ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มกราคม
2556 กําหนดมาตรการที่ใชในการปองกันไฟปาและหมอกควันในป 2556 โดยเปลี่ยนจาก “ควบคุมการเผา”
เปน “ไมมีการเผา” ใชระบบ Single Command โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ
(กทอ.) เปนผูรับผิดชอบและใชระบบ Area Approach โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบในสวนหนา
(Forward Command) ครอบคลุม 9 จังหวัด ภาคเหนือ ใชระยะเวลา 100 วัน (21 มกราคม - 30 เมษายน
2556) มาตรการเช น นี้ ใ ห ป ระสิ ท ธิ ผ ลน อยมาก เพราะขาดการนํา ขอ มูล พื้น ฐานด านสาเหตุ เวลา และ
แหลงกําเนิดหมอกควันมาพิจารณา เปนการสั่งการแบบกะทันหัน ไมมีการเตรียมการลวงหนาทั้งกําลังคน
งบประมาณ การสื่อสารสรางความเขาใจในวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนกับเจาหนาที่ คนในทองถิ่น และ
บุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังขาดการเสนอทางเลือกหรือทางออกใหกับคนในทองถิ่นที่มีสภาพกายภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมที่แตกตางกัน โดยใหผูที่เกี่ยวของทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพราะยังมีคนจํานวนไม
นอยที่จําเปนตองใชไฟในการดํารงชีพ
สําหรับการลดผลกระทบจากหมอกควันขามแดนจากประเทศเพื่อนบาน เปนเพียงแนวทาง
ที่ยังไมสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม เพราะยังขาดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติ ยังมีลักษณะตางคนตางทํา
โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน เปนเพียงแนวทางที่ยังไมสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
เพราะยังขาดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติ ยังมีลักษณะตางคนตางทํา โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อน
บานตางแยกกันไปเจรจาและทําไดเพียงของความรวมมือเทานั้น ควรนําความตกลงอาเซียนวาดวยมลพิษจาก
หมอกควันขามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) ใน พ.ศ. 2545 มาเปน
แนวทางกรอบในการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อแกไขปญหารวมกัน
2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอแนวทางการแกไขปญหาการเผาไหมและหมอกควัน
ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ การแก ไ ขป ญ หาหมอกควั น ที่ เ กิ ด จากการเผาไหม ใ นเขตป า ไม แ ละพื้ น ที่
เกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ที่เปนสาเหตุหลักของการเกิดหมอกควัน ควรมีแนวทาง 9 ประการดังตอไปนี้
1) การแกไขปญหาควรเปนแบบองครวมและกระจายอํานาจ โดยมีการบูรณาการความ
รวมมือจากทุกฝายควรเปลี่ยนวิธีการแกไขปญหาในแบบการสั่งการจากสวนกลางในแนวดิ่ง มาเปนการ
ทํางานประสานกันในแนวราบมากขึ้น โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในทองถิ่นมีบทบาทสําคัญ
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ในการเลือกวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับบริบททางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ของตนเอง
ในขณะที่หนวยงานราชการสวนกลางควรทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงชี้นํานโยบายในภาพรวม เชน การเสนอวิธีการ
แกไขปญหาแบบไมใชไฟและแบบยินยอมใหใชไฟได การสนับสนุนดานงบประมาณและกําลังคน การใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการ เปนตน
2) การแกไขปญหาหมอกควันตองทําทั้งในระยะเรงดวน ระยะสั้น และระยะยาว ที่มีการ
วางแผนตลอดทั้งปและความตอเนื่องเปนขั้นเปนตอนไปสูเปาหมายในการลดปญหาหมอกควัน ไมควรเรงรัด
ทํากันในเวลาที่จะเกิดปญหาหมอกควันแลว ในการจัดทําแผนเพื่อควบคุมและปองกันการเกิดหมอกควัน แต
ละหนวยงานไมควรแยกกันจัดทําแผนของหนวยงานเทานั้น ในการทําแผนปฏิบัติการควรทําจากระดับลางสู
ระดับบนโดยให อปท. และคนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมเลือกวิธีการแกไขปญหา ตองมีรายละเอียดดาน
วิ ธี ก ารทํ า งานที่ เ ป น รู ป ธรรม ช ว งเวลาและผู รั บ ผิ ด ชอบ ไม ค วรวางกรอบการปฏิ บั ติ ง านอย า งกว า งๆ
นอกจากนี้ยังมีความจําเปนตองจัดหางบประมาณรองรับใหเพียงพอ โดยเฉพาะใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ที่อยูในพื้นที่ซึ่งเกิดการเผาไหมและเปนสาเหตุของปญหาหมอกควัน (ซึ่งมักจะมีงบประมาณ
จํากัด) เครือขายองคกรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และชุมชนทองถิ่น ซึ่งถือวา
เปนตัวแทนภาคประชาชนที่ มี บทบาทสํ าคัญ ที่สุดในการแกไขปญ หาหมอกควัน บนพื้นฐานของวิถีชีวิ ต
ขอจํากัด และสถานการณการเกิดไฟในแตละพื้นที่
3) ปญหาทุกดานที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธกับปญหาหมอกควัน ตองนํามาแกไขควบคู
กันไปดวย อาทิ ปญหาดานรายไดและที่ทํากินของเกษตรกรยากจน ปญหาการปลูกพืชไรหรือการทําไรบน
พื้นที่สูง ปญหาสิทธิในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากิน การรักษาดุลย
ภาพของการรักษาพื้นที่ปาไมและการทําการเกษตร ฯลฯ ซึ่งควรทําเปนแผนการแกไขปญหาในระยะยาวที่ทํา
กันตอเนื่อง บางครั้งอาจตองปรับระบบกลไกของรัฐบางเรื่อง เชน การทบทวนนโยบายการสงเสริมใหปลูกพืชไร
เพื่อเปนอาหารสัตวและพืชพลังงานการปรับปรุงนโยบายในการอนุรักษทรัพยากรปาไมตามกฏระเบียบตางๆ
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมปาไม เปนตน
4) การแก ไขป ญ หาหมอกควั นไมควรเลือกเฉพาะวิธีการดับไฟ ควบคุม ลาดตระเวนที่
เรียกวาเปนวิธีการเชิงรับเทานั้นและควรผสมผสานกับวิธีการที่ใชไฟไดดวย เปนการทํางานเชิงรุกกอนที่
ปญหาจะเกิดขึ้น เพราะไฟปามีทั้งประโยชนและโทษตอระบบนิเวศของป าผลัดใบ ขึ้นกับสภาพการเกิด
ชวงเวลาที่เกิด และการควบคุม และยังพบวามีพืชหลายชนิดที่อาศัยไฟปากระตุนใหมีการเติบโต หากมีการ
ควบคุมหรือจัดระเบียบการการใชไฟในการลดปริมาณเชื้อเพลิง หรือการเผาเศษพืชในไรบนพื้นที่สูงสําหรับ
เกษตรกรที่ไมมีวิธีการอื่นในการจัดการเศษวัสดุ การเกษตรกอนการเพาะปลูก ในชวงเวลาที่ภูมิอากาศ
เหมาะสมคือชวงที่ไมมีภาวะความกดอากาศสูงมาก และกระแสลมยังเปนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ปญหาหมอกควันก็จะเกิดไมมากนัก และยังชวยลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดหมอกควันในชวงเดือนมีนาคมที่เปน
ชวงวิกฤติในทุกป
5) การใชงบประมาณสวนใหญยังเปนไปในดานการณรงค หรือการจัดการประชุมเพื่อให
ความรูหรือสรางจิตสํานึกเปนครั้งเปนคราว โดยตัวแทนผูที่มารวมการประชุมมักเปนตัวแทนสวนราชการ
ที่ไมไดสัมผัสกับสภาพปญหาโดยตรง การใหงบประมาณลักษณะนี้มีปริมาณมากกวางบประมาณที่ใหการ
สนับสนุนโดยตรงแก อปท. หรือ ชุมชนทองถิ่น ในการดําเนินการเพื่อลดการเผา อาทิ การทําแนวกันไฟ การ
ลดปริมาณเชื้อเพลิง การลาดตระเวน การดับไฟ เปนตน นอกจากนี้จํานวนงบประมาณที่ไดรับในแตละป
จําเปนตองไดรับการจัดสรรใหเพียงพอกับพื้นที่และภาระงานที่รับผิดชอบของทั้งสถานีควบคุมไฟปา และอปท.
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6) การควบคุมไมใหมีการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สูง และใหบังคับใชกฏหมาย
อยางเขมงวดเมื่อมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ และเขตรักษา
พันธุสัตวปา โดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ไดรับการสงเสริมจากบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญและ
ควรสรางทางเลือกดานการเกษตรที่ยั่งยืน ใชพื้นที่จํากัด แตสามารถมีรายไดเพียงพอ
7) วัตถุประสงคหลักของการแกไขปญหาหมอกควันจากสวนกลาง ยังอยูบนพื้นฐานของการ
สงเสริมการทองเที่ยวซึ่งเปนรายไดหลักของจังหวัดในภาคเหนือ และการปองกันสุขภาพของประชาชน แต
รายไดที่ไดรับไมไดกระจายไปใหคนในทองถิ่น โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชนบทตามพื้นที่สูง และในเขตปาไม
ซึ่งมีการบุกรุกเขาไปทําการเกษตรหรือการหาผลประโยชนจากปา และมีความจําเปนตองใชไฟเพื่อการดํารงชีพ
การห ามไมใหมีการเผาไหมแลวไมมีการเสนอทางเลือกใดๆ ดานเศรษฐกิจที่เหมาะสมแกเกษตรกรเพื่อ
ทดแทนรายไดที่หายไปจึงไมสามารถแกไขปญหาพื้นฐานดานรายไดของเกษตรกร ผูที่ไดประโยชนจากแกไข
ปญหาหมอกควัน โดยเฉพาะภาคธุรกิจทองเที่ยว และชุมชนเมือง ควรมีบทบาทในการชดเชยการสูญเสีย
โอกาสในทางเศรษฐกิ จให แ ก เกษตรกรที่ ไมเผาเศษพืชในไร หรือไมเผาปาเพื่อหาของปา ในรูปของเงิน
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพ และการสรางทางเลือกในการทําการเกษตร ที่ใหรายไดใกลเคียงกับอาชีพเดิม
โดยควรนํารายไดสวนหนึ่งจากธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวมาเปนสวนชดเชยใหกับทั้งเกษตรกรและ
หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลควบคุมไฟปา
8) ความจําเปนในการแพร แลกเปลี่ยนองคความรู และขอมูลเชิงประจักษดานนิเวศวิทยา
ของปาไม ทั้งปาผลัดใบและปาไมผลัดใบ นิเวศวิทยาไฟปา สภาพสังคมเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชนทองถิ่น
และผลกระทบของการเกิดหมอกควัน ไปสูสังคมทุกภาคสวนเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองตอทุกบริบทที่
เกี่ยวของกับการเกิดหมอกควัน โดยเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมเสนอทางเลือกที่เปนจุดสมดุลของการ
แกไขปญ หาหมอกควั นบนพื้ นฐานของความยุ ติธรรม เทาเที ยมกัน และยังสามารถดํา รงชีวิตของตนได
ตามปกติสุข
9) การแกไขปญหาหมอกควันขามแดนควรมีมาตรการที่ชัดเจนในระดับประเทศในฐานะ
สมาชิกของกลุมประเทศอาเซียน เพื่อใหจังหวัดชายแดนที่ประสบปญหาหมอกควันขามแดนสามารถนําไปใช
ดําเนินการเลือกแนวทางการแกไขปญหาไปในทิศทางเดียวกัน มีความตอเนื่องและยั่งยืน (ศุทธินี ดนตรี และ
คณะ, 2557: 281-282; นิอร สิริเลิศมงคลกุล และศราวุธ พงษลี้รัตน, 2556: 93-96; Kongrut, 2019: 9-10)

3.8 การวิเคราะหสถานการณพื้นที่สูงโดยระบบ DPSIR

จากการทบทวนปญหาของพื้นที่สูง 4 ประการ คือ (1) ปญหาการชะลางพังทลายของดิน (2) ปญหา
ดินถลม (3) ปญหาสิ่งแวดลอม และ (4) ปญหาชาวเขา นั้น ไดนําประเด็นสําคัญของแตละปญหามาวิเคราะห
สถานการณพื้นที่สูงโดยระบบ DPSIR ไดดังนี้
3.8.1 ปจจัยขับเคลื่อน (Driver : D)
เปนสาเหตุของปญหารวม 5 ประการ คือ (1) ประชากรเพิ่ม (2) นโยบายของรัฐ (3) ทําการเกษตร
เพื่อการคา (4) การคมนาคมสะดวกขึ้น (5) ขาดแผนการใชที่ดินของชาติ
3.8.2 ความกดดัน (Pressure : P)
เปนผลจากปญหาที่รัฐจะตองดําเนินการแกไขรวม 5 ประการ คือ (1) การหยุดยั้งการบุกรุกทําลายพื้นที่สูง
(2) การลดประชากรบนพื้นที่สูง (3) ความมั่นคงของชาติ (4) สิทธิมนุษยชน (5) การยกเลิกการใชสารเคมีบางชนิด
(6) แกไขปญหาการชะลางพังทลายของดิน และ(7) แกไขปญหาดินถลม
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3.8.3 คุณภาพ/สถิติ (State : S)
เปนสถานภาพในปจจุบัน รวม 7 ประการ คือ (1) มีการทําการเกษตรบนพื้นที่สูงชัน 8.6 ลานไร
(2) มีประชากรชาวเขาจํานวน 1 ลานคน ทําการเกษตรอยูบนพื้นที่สูง (3) ประชากรบนพื้นที่ราบขึ้นมา
ทําการเกษตร (4) มีการชะลางพังทลายของดินบนพื้นที่สูง 95.24 ลานไร (5) มีการใชสารเคมีจํานวนมาก
(6) ความถี่ของดินถลมมากขึ้น (7) โครงการพัฒนาไมครอบคลุมพื้นที่สูงทั้งประเทศ
3.8.4 ผลกระทบ (Impact : I)
ผลกระทบจากสาเหตุของปญหาที่เกิดจากสถานภาพของพื้นที่สูงในปจจุบัน รวม 7 ประการ คือ
(1) พื้นที่ปาไมที่เปนตนน้ําลําธารถูกบุกรุกทําลาย (2) สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (3) น้ําทวม
ดินถลม สรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน (4) ความแหงแลงเกิดขึ้นบอยครั้ง (5) มีการสะสมสารเคมี
ในลําน้ําตอนลาง (6) ลําน้ําธรรมชาติตอนลางตื้นเขิน (7) สงผลกระทบตอพื้นที่ราบตอนลางโดยรวม
3.5.5 การตอบสนอง (Response : R)
เปนโครงการของรัฐที่ดําเนินการบนพื้นที่สูงในอดีตถึงปจจุบันรวม 6 ประการ คือ (1) การอพยพ
โยกยายชาวเขา (2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูง (3) การอนุรักษดินและน้ํา (4) การประกาศเขตอุทยานแหงชาติ
เพิ่มเติม (5) การใหสัญชาติชนเผาที่เกิดในประเทศไทย (6) การปลูกปาในพื้นที่ตนน้ํา
แตละปจจัยนั้นจะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันดังรายละเอียดในรูปที่ 3-2
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ปจจัยขับเคลื่อน

การตอบสนอง
(Response : R)

(Driver : D)

- ประชากรเพิ่ม
- นโยบายของรัฐ
- ทําการเกษตรเพื่อการคา
- การคมนาคมสะดวกขึ้น
- ขาดแผนการใชที่ดินของชาติ

- การอพยพโยกยายชาวเขา
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
- การอนุรักษดินและน้ํา
- การประกาศเขตอุทยานแหงชาติเพิ่มเติม
- การใหสัญชาติชนเผาที่เกิดในประเทศไทย
- การปลูกปาในพื้นที่ตนน้ํา
- การคนควาวิจยั

ความกดดัน
(Pressure : P)

ผลกระทบ
(Impact : I)

- การหยุดยั้งการบุกรุกทําลายพื้นที่สูง
- การลดประชากรบนพื้นที่สูง
- ความมั่นคงของชาติ
- สิทธิมนุษยชน
- การยกเลิกการใชสารเคมีบางชนิด
- แกไขปญหาการชะลางพังทลายของดิน
- แกไขปญหาดินถลม

- พื้นที่ปาไมที่เปนตนน้ําลําธารถูกบุกรุกทําลาย
- สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- น้ําทวม ดินถลม สรางความเสียหายแกชีวิต
และทรัพยสิน
- ความแหงแลงเกิดขึ้นบอยครั้ง
- มีการสะสมสารเคมีในลําน้ําตอนลาง
- ลําน้ําธรรมชาติตอนลางตื้นเขิน
- สงผลกระทบตอพื้นที่ราบตอนลางโดยรวม

คุณภาพ/สถิติ
(State : S)
- มีการทําการเกษตรบนพื้นที่สูงชัน 8.6 ลานไร
- มีประชากรชาวเขาจํานวน 1 ลานคน ทําการเกษตรอยู
บนพื้นที่สูง
- ประชากรบนพื้นที่ราบขึ้นมาทําการเกษตร
- มีการชะลางพังทลายของดินบนพื้นที่สูง 95.24 ลานไร
- มีการใชสารเคมีจํานวนมาก
- ความถี่ของดินถลมมากขึ้น
- โครงการพัฒนาไมครอบคลุมพื้นที่สูงทั้งประเทศ

รูปที่ 3-2 การวิเคราะหสถานการณพนื้ ทีส่ ูงโดยระบบ DPSIR
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บทที่ 4
นโยบายแหงรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูง
การทบทวนวรรณกรรมในบทนี้จะครอบคลุมนโยบายแหงรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูงรวม 5 เรื่อง
คือ (1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สงู (2) มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง (3) นโยบายในการควบคุมการใชพื้นที่สูง (4) นโยบายในการอนุญาตให
ราษฎรอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไม และ (5) นโยบายชาวเขา โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สงู

รัฐไดมีนโยบายเรื่องพื้นที่สูงมาตั้งแต พ.ศ. 2499 ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ถึงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)
ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) มีแนวทางดําเนินงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาการดานมหาดไทย ซึ่งไดโครงการนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขาในหนา 77 โดยมีรายละเอียดดังนี้
“(4) โครงการนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา
โครงการนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขาเปนโครงการหนึ่ง ซึ่งตองรีบดําเนินการ
เพื่อปองกันการทําลายปาทางตนน้ําลําธาร ปาประเภทนี้ถูกชาวเขาแผวถางเพื่อทําไรเลื่อนลอยชั่วครั้งคราว
เมื่อดินจืดและหญาคาขึ้น ก็ละทิ้งไปแลวตั้งตนแผวถางที่อื่น เพื่อทําไรตอไป
ในการที่จะปองกันปาตนน้ําลําธาร และปาอื่นๆ ซึ่งสมบูรณดวยไมมีคา มิใหถูกทําลายตอไป
นั้นจะตองดําเนินการดังนี้ คือ
1. ชักชวนชาวเขาใหตั้งหลักฐานทํามาหากินเปนที่เปนทาง ชวยเหลือสงเสริมใหทํา
การปลูกเพื่อใหมีรายไดเปนประจํา และไมยอมใหยายไปอยูที่อื่น
2. ที่ดินที่จะจัดแบงใหชาวเขาใชทํามาหากินนั้น ตองไมเปนที่ดินตนน้ําลําธาร หรือ
ที่ดินในบริเวณปาใหญที่สมบูรณดวยไมมีคา
ชาวเขาเผาตางๆ ซึ่งตํารวจตระเวนชายแดนไดทําการสํารวจใน พ.ศ. 2500
มีอยู 95,721 คน จํานวนชาวเขาที่อพยพเขามาในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะตองคอยสอดสองดูการ
เคลื่อนไหวอยางใกลชิด ถาชาวเขาอพยพเขามามาก จะเปนภาระหนักแกรัฐบาลที่จะตองจัดการใหมีที่ทํามาหากิน
เปนหลักแหลง ซึ่งชนพวกนี้ ไมคุนเคยมากอน ความสิ้นเปลืองสําหรับการนี้จะมีมากขึ้น กรมประชาสงเคราะห
ไดชักชวนใหชาวเขาทําไรชาและกาแฟ ปลูกพืชผักตางๆ สําหรับเก็บเมล็ดทําพันธุ เชน ผักคะนา ผักกาดชนิดตางๆ
และถั่วลันเตา เปนตน ตลอดจนเลี้ยงปศุสัตว (สุกรและไก) โดยมุงจะใหใชพันธุที่ดีกวาเดิมกรมประชาสงเคราะหไดเริ่ม
งานไวแลว 2 แหง คือ (1) ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (2) ดอยมูเซอร จังหวัดตาก ในการตอไปจะเปดนิคมสราง
ตนเองสงเคราะหชาวเขาอีก 2 แหง คือ (ก)ทองที่จังหวัดเลย (ข)ทองที่จังหวัดเชียงราย (สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติ, 2503: 77)”
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แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 ระยะที่สอง (พ.ศ.2507-2509)
บทที่ 10 การพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ ไดกําหนดโครงการพัฒนาชุมชนและการ
สาธารณูปโภค มีสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชาวเขาไวดังนี้
-------------------------------------ข. นิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา ชาวเขาสวนมากยังขาดความสํานึกที่วาตน
เปนคนไทย การประกอบเกษตรกรรมของชาวเขาเหลานี้เปนไปในรูปไรเลื่อนลอยเปนสวนมากซึ่งนับวาเปน
อันตราย กระทบกระเทือนทรัพยากรของประเทศ จึงจําเปนตองจัดการใหชาวเขาเหลานี้ไดมีที่ทํากินเปนหลัก
แหลง รูจักวิธีการเพาะปลูกที่ถูกตอง และมีความสํานึกในความเปนคนไทยอยางแนนแฟน สิ่งที่จะปฏิบัติตาม
โครงการนี้ในระยะ 3 ปขางหนา ไดแกการจัดสรรพื้นที่ในบริเวณนิคมดอยมูเซอร จังหวัดตาก ดอยเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเลย ในการปลูกชากาแฟและพืชเมืองหนาว ตลอดจนเพื่อรับ
สมาชิกใหมรวมทั้งสิ้นราว 1,000 ครอบครัว สงเสริมอาชีพโดยแจกจายพันธุพืชและจัดหาพันธุ สัตวใหชาวเขา
เลี้ยงตลอดจัดหาบริการที่จําเปน เชน โรงเรียนและสุขศาลา
(2) โครงการศูนยพัฒนาสงเคราะหชาวเขา ทางราชการไดเล็งเห็นความสําคัญทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชาวเขาโดยทั่วไปดังกลาวแลว แตเนื่องจากจะจัดสรางนิคมใหชาวเขาทั้งหมดไมได
เพราะจะตองใชเงินและเจาหนาที่ตลอดจนอุปกรณอื่นๆ เปนจํานวนมากเกินกําลังที่จะหามาได จึงจะจัดตั้ง
ศูนยชาวเขาขึ้นโดยจะจัดขึ้นเปนการทดลองในนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขาดอยมูเซอร จังหวัดตาก
เปนแหงแรกในป 2517 และจะเพิ่มขึ้นอีก 3 แหงที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเลย ในป 2509 นั้น
ก็จะจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีกในจังหวัดที่มีชาวเขาอยูมากและยังไมมีนิคม เชนจังหวัดแมฮองสอน
นอกจากการจัดตั้งศูนยพัฒนาดังกลาวแลว กรมประชาสงเคราะหจะตั้งศูนยวิจัย
ชาวเขาและจะจัดใหมีหนวยพัฒนาสงเคราะหชาวเขาเคลื่อนที่ออกไปปฏิบัติงานตามหมูบานชาวเขาใหครบ
150 ทุกแหง โดยจะจัดตั้งขึ้น 4 หนวยในจังหวัดตามและใกลเคียง ใน พ.ศ.2507 ปตอไปจะจัดใกลเคียง ในป
พ.ศ.2509 นั้น จะจัดเพิ่มขึ้นอีก 40 หนวย เพื่อปฏิบัติงานในจังหวัดแมฮองสอน ลําพูน ลําปาง นาน แพร
อุตรดิตถ พิษณุโลก กําแพงเพชร และกาญจนบุรี รวม 3 ป จะจัดตั้งหนวยเคลื่อนที่ ประมาณ 56 หนวย
สงเคราะหชาวเขาไดราว 140,000-210,000 คน
(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 2507: 150-151)
4.1.2 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2518)
มีสวนที่เกี่ยวของกับชาวเขาดังตอไปนี้
ในบทที่ 7 การพัฒนาสวนภูมิภาคและทองถิ่น มีนโยบายในการพัฒนาตางๆ ในหนา 93 ดังนี้
“5. นโยบายในการพัฒนาภาคตางๆ นโยบายในการพัฒนาภาคยอมกําหนดขึ้นโดยสอดคลอง
กับนโยบายพัฒนาสวนรวมของประเทศ แตอันดับความสําคัญยอมแตกตางกันตามลักษณะภูมิประเทศและ
ภาวะเศรษฐกิจของแตละสวนภูมิภาค
5.1 นโยบายพั ฒ นาภาคเหนื อ ภาคเหนื อ มี อ าณาเขตกว างถึ ง 170,000 ตาราง
กิโลเมตร สวนใหญเปนที่สูงและมีปาไมหนาแนน ที่ราบเพื่อการเกษตรในภาคเหนือตอนบนมีไมมากนัก เนื้อที่
ถือครองตอ ครอบครั ว เกษตรกรจึ งมี ข นาดเล็กเพี ยงประมาณ 9.6 ไร และมีแ นวโนม เอีย งจะเล็กลงเรื่อ ย
เนื่องจากการขยายตัวของจํานวนประชากร ดวยเหตุนี้นโยบายอันสําคัญที่สุดในการพัฒนาภาคเหนือจึงไดแก
การสงเสริมการผลิตการเกษตรและอาชีพอื่นๆ ของราษฎร เพื่อใหไดรายไดเพียงพอแกการครองชีพเพื่อชดเชย
เนื้อที่ถือครองซึ่งมีขนาดเล็ก นโยบายที่สําคัญรองลงมาไดแกการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอุดมสมบูรณให
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ไดประโยชนเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรปาไม แหลงน้ํา และแหลงแรตางๆ นอกจากนี้ นโยบายหลักอีก
ประการหนึ่ง ไดแกพัฒนาเขตทุรกันดารและหางไกล โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเคราะหชาวเขาเพื่อประโยชนใน
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ”
นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาเขตทุรกันดารหางไกลในหนา 108 ดังนี้
“24.3 โครงการพัฒนาชาวเขา คณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาชาวเขา
ขึ้นเพื่อพิจารณาหาทางชวยเหลือในการพัฒนาชาวเขาเปนพิเศษ เทาที่เปนมาแลวไดอาศัยงบประมาณของกรม
ประชาสงเคราะหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ แตในระยะของแผนนี้อาจมีความจําเปนที่จะตองขยายวงเงิน
พัฒนาชาวเขา เพราะมีความจําเปนที่จะตองเรงรัดการพัฒนามากขึ้น โครงการสําคัญไดแกการสงเสริมอาชีพ
และการตลาด เพื่อชวยเหลือชาวเขาใหสามารถสงผลผลิตของตนออกไปจําหนายโดยสะดวกและไดราคาดี
การสรางทางไปยังยานที่ชาวเขามีที่อยูอาศัยเปนกลุมกอน เปนงานสําคัญที่จะตองขยายออกไปมากในอนาคต”
(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 2509: 93,108)
ดังนี้

ในบทที่ 14 การพัฒนาสังคมและสาธารณูปการ ไดกําหนดการจัดตั้งนิคมชาวเขาในหนา 232

“2.6 การจัดสรรที่ดินและนิคมสรางตนเอง ไดเปดนิคมใหม 10 แหงใหราษฎรเขาอยู
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวน 3,500 ครอบครัว จากของเดิมประมาณ 50,000 ครอบครัว รวมเปน
เนื้อที่ที่จัดสรรเพิ่มขึ้น 500,000 ไร นิคมใหญที่สําคัญไดแกนิคมพัฒนาชายแดนภาคใต นอกเหนือไปจากนิคม
สรางตนเองทั่วไปแลว ยังไดจัดตั้งนิคมเพื่ออพยพ ราษฎรจากเขตที่ถูกน้ําทวมตามโครงการเขื่อนกักน้ําตางๆ
และไดจัดตั้งนิคมชาวเขา เพื่อชวยสงเคราะหชาวเขาซึ่งประมาณวามีอยูราว 300,000 คนในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งศูนยวิจัยชาวเขาและหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่สําหรับ
ชาวเขาดวย สวนในดานจัดสรรที่ดินเพิ่มเติมเพื่อการเกษตร ไดทําการจัดสรรที่ดินแปลงเล็กจํานวน 3,364,600 ไร
และจัดที่ดินแปลงใหญ 30,179 ไร”
ทั้งนี้โครงการพัฒนาชาวเขาบรรจุไวในหนา 236 ดังนี้
“7) โครงการพัฒนาชาวเขา ขยายงานดานนิคมชาวเขา หนวยเคลื่อนที่สงเคราะห
ชาวเขา และงานสงเสริมอาชีพชาวเขาอื่นๆ เชน การปลูกสวนผลไม เปนตน ทั้งนี้โดยจะอาศัยผลจากการวิจัย
ของศูนยวิจัยชาวเขาที่เชียงใหม เพื่อเปนการสงเคราะหและชวยใหชาวเขาไดเปนพลเมืองดีของชาติ”
ทั้งนี้ไดกําหนดงบประมาณในปงบประมาณ 2510-2514 ดังนี้
(ลานบาท)
สวนราชการ/โครงการ

6. นิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา
7. ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาเคลื่อนที่
8. วิจัยชาวเขา

2510

2511

2512

2513

2514

รวม

2.0
3.59
0.7

2.0
6.0
0.7

2.0
7.0
0.7

2.0
8.0
0.7

2.0
9.0
0.7

10.0
33.59
3.5

(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 2509: 232,236,326)
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4.1.3 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519)
มีสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่สูง ในบทที่ 6 การพัฒนาสวนภูมิภาค ไดมีสวนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาที่สูง ในหนา 178 ไวดังนี้
“6. การพัฒนาที่สูง
บริเวณที่สูงในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ มีลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ
แตกตางจากทองที่อื่นๆ ในการพัฒนาทองที่สูง จําเปนตองมีแนวทางการพัฒนาเฉพาะสําหรับที่สูง
1) การพัฒนาสังคม ประชาชนในแถบภูเขาและที่สูงมีภาษาและขนบธรรมเนียมแตกตาง
ออกไป สวนใหญมีอาชีพทางทําไรเลื่อนลอยและปลูกฝนดวย ในปจจุบันกรมประชาสงเคราะหและตํารวจ
ชายแดน มีบทบาทในการชวยเหลือชาวเขามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการศึกษา การอนามัย การพัฒนา
อาชีพ การปกครอง และการใหความอารักขาและความมั่นคงปลอดภัย
2) การปองกันปาไมและแหลงน้ําโดยการหยุดยั้งการทําไรเลื่อนลอย สนับสนุนใหราษฎร
มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยออกโฉนดใหเพื่อใหอยูทําการเกษตรเปนหลักแหลง พื้นที่ดินซึ่งถูกถากถางลงจะไดมีการ
ปลูกปาไมขึ้นแทน
3) การสนับสนุนใหปลูกพืชหลายชนิด โดยเฉพาะพืชเมืองหนาว ซึ่งขึ้นไดดีในภาคนี้โดย
จัดตั้งสถานีวิจัยการเกษตรพื้นที่สูง
4) การสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว โดยการพัฒนาทุงหญาในเขตที่สูง รวมทั้งโคนมดวย”
ในบทที่ 13 กิจการสังคม ไดวิเคราะหผลการพัฒนาดานสังคม เกี่ยวกับ การพัฒนาสงเคราะหชาวเขา
ในหนา 372 ไวดังนี้
“5. การพั ฒ นาสงเคราะห ช าวเขา ในการพั ฒ นาและสงเคราะห ช าวเขา รั ฐ บาลได เ ร ง
ดําเนินการ โดยจัดตั้งหนวยพัฒนาและสงเคราะหแกชาวเขาเคลื่อนที่จํานวน 60 หนวย พัฒนาและสงเคราะห
แกชาวเขาได 600 หมูบาน เปนจํานวนชาวเขา 70,000 คน จัดที่ดินใหชาวเขาไดมีที่อยูอาศัยและทํากินเปน
หลักแหลงในนิคมสรางตนเอง 4 แหง 2,000 ครอบครัว และสงเสริมใหชาวเขาประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ปลูกไมยืนตนที่มีคาทางเศรษฐกิจ เชน ชา กาแฟ แทนการปลูกฝน ในดานชาวเขาสัมพันธไดสงเสริมขยายงาน
พระธรรมจาริกประจําหมูบานชาวเขา 100 หมูบาน”
ทั้งนี้ไดมีโครงการสงเคราะหชาวเขาในหนา 379 ดังนี้
“6. การสงเคราะหชาวเขา ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะทําการปรับปรุง
นิคมชาวเขาที่มีอยูเดิม 4 แหง ใหสามารถรับชาวเขาที่อพยพจากเขตที่มีผูกอการรายทางภาคเหนือประมาณ
1,000 ครอบครัว ขยายหนวยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาเคลื่อนที่ใหกวางขวางโดยจัดตั้งหนวยเคลื่อนที่ขึ้นปละ 50
หนวยเพื่อใหสามารถครอบคลุมหมูบานชาวเขาทางภาคเหนือ 600 หมูบานเปนประชากร 50,000 คน ทําการ
วิจัยและศึกษามนุษยวิทยาของชาวเขา จํานวน 5 เผา และทําการวิจัยสภาพของชาวเขาเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินงานของโครงการ ตลอดจนประเมินผลงานสงเคราะหชาวเขา
ดํ า เนิ นการส ง เสริ ม และขยายงานดา นชาวเขาสัม พัน ธ โดยจั ดส งพระธรรมจาริก ไป
เผยแพรพุทธศาสนาแกชาวเขาทางภาคเหนือ จํานวน 500 หมูบาน เปนชาวเขาประมาณ 100,000 คน
สงเสริมใหมีการปลูกไมยืนตนที่มีคาทางเศรษฐกิจ เชน ชา และกาแฟ เปนตน ใน 3,000 หมูบาน”
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ดังนี้

ทั้งนี้ไดระบุปญหาสําคัญและความคาดหมายในระยะยาวในอนาคตในหนา 381-382

“4. การพั ฒ นาและสงเคราะห ช าวเขา เนื่ อ งด ว ยชาวเขาเผ า ต า งๆ อาศั ย อยู ใ น
ลักษณะกระจัดกระจายปราศจากหลักแหลงที่แนนอนในภาคเหนือ ไดกอใหเกิดปญหายุงยากใหกับประเทศทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การดําเนินงานพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจึงประสบปญหาตางๆ
หลายดาน ไมสามารถประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมาย สมควรจะไดหยิบยกปญหานี้ขึ้นมาพิจารณาอยาง
รอบคอบ และหาวิธีการสงเคราะห และชวยใหชาวเขาไดเปนพลเมืองดีของชาติตอไป ปญหาสําคัญที่ควรจะ
พิจารณาไดแก สถิติและขอมูลที่แนนอนเกี่ยวกับจํานวนประชากรชาวเขา การประกอบอาชีพเปนหลักแหลง
เชน การปลูกสวนผลไม เปนตน อีกประการหนึ่งปจจุบันนี้มีหนวยงานซึ่งดําเนินเกี่ยวกับชาวเขาอยูหลายหนวย
ดวยกัน เชน กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดใหโทษ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข และกรมตํารวจ แตยังไมมีนโยบายและวิธีบริหารงานที่แนนอน จึงสมควรที่จะมีการกําหนด
นโยบายขึ้นเพื่อเปนหลักในการปฏิบัติและกําหนดหนาที่ใหหนวยงานตางๆ ประสานงานอยางใกลชิดซึ่งอาจจะ
รวมผนึกกําลังหนวยงานตางๆ เขาดวยกันแลวยกระดับหนวยงานขึ้น เพื่อที่จะไดมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
และสงเคราะหขาวเขาไดยิ่งขึ้น”
ทั้งนี้มีการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2515-2519 ไวดังนี้
สวนราชการ/โครงการ
4. นิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา
5. ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา
6. ศูนยวิจัยชาวเขา

2515
3.00
13.00
.70

2516
3.00
18.00
.70

2517
3.00
17.00
.70

2518
3.00
19.00
.70

(ลานบาท)
2519
รวม
3.00
15.00
21.00
85.00
.70
3.50

(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 2514: 178, 372, 379, 381,382, 90)

4.1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524)
มีสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่สูงในบทที่ 4 การกระจายรายได และแนวทางการพัฒนาภาคและ
ทองถิ่น มีสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่เฉพาะและชนกลุมนอยในหนา 105 ดังนี้
“3.3 การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
การพัฒนาภาคจะไดเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรในบริเวณ
พื้นที่เฉพาะที่ประสบปญหาความยากจนและความลาหลังเปนอยางมาก หรือมีปญหาทางดานสังคมและ
การเมืองใหเปนกรณีพิเศษและเรงดวนอีกดวย กลาวคือ
3.3.1 ภาคเหนือ
(1) ในภาคเหนือตอนบนประชากรมีปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนที่ดินทํากินจึงมี
สภาพความเปนอยูแรนแคนและมีการอพยพออกจากพื้นที่เปนจํานวนมาก บริเวณจังหวัดในภาคเหนือตอนลาง
ที่มีการอพยพเขาสูง มีจังหวัดตากและกําแพงเพชร จะสนับสนุนเรงรัดการเพิ่มผลผลิตใหไดสัดสวนกับความ
ตองการของประชากรตอพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะพิจารณาหาลูทางเพื่อจัดสรรปริมาณน้ําจากแมน้ําปง วัง
ยม นาน ใหแกภาคเหนือตอนบนไดใชประโยชนเพื่อการชลประทานและการปองกันอุทกภัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
การพัฒนาอางเก็บน้ําขนาดใหญ เชน โครงการแมกวง แมก่ํา แมจาง และหวยสัก เพื่อสงน้ําเขาระบบเหมือง
ฝายที่มีอยูแลว ซึ่งจะเปนประโยชนตอการใชที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ประมาณ 910,000 ไร
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(2) เรงยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชนกลุมนอยและคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู
แถบบริเวณที่สูงของภาค พรอมกับมีการควบคุมการใชที่ดินในการพัฒนาเกษตรที่สูงและกําหนดเขตชุมชนใหผู
อาศัยอยูบริเวณที่สูงเพื่อปองกันการทําลายปาและตนน้ําลําธารอีกดวย”
ในสวนที่ 3 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเฉพาะเรื่อง บทที่ 1 หนา 163 ไดกําหนด
มาตรการอนุรักษทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดังนี้
“(3) การดําเนินการหมูบานปาไม จะตองดําเนินการในพื้นที่ปาตนน้ําลําธารที่มี
สภาพเสื่อมโทรมจากปญหาการบุกรุกมากที่สุด
(4) ใหความสําคัญแกโครงการปลูกปาเพื่ออนุรักษบริเวณตนน้ําลําธารเปนอันดับแรก
และเรงดวน”
ไดกําหนดไวดังนี้

ในสวนที่ 3 บทที่ 2 การกระจายและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในชนบท หนา 198

“3.3.2 การกระจายการผลิตจากพืชหลักไปสูพืชผลเกษตรอื่นๆ
การกระจายการผลิ ต จากพื ช หลั ก 6 ชนิ ด ไปสู พื ช ผลอื่ น ๆ จะต อ งพิ จ ารณาให
สอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติในแตละภาคที่มีอยูดังนี้
ภาคเหนือ พื้นที่ตอนบนของภาคเปนที่สูง มีทรัพยากรปาไมที่อุดมสมบูรณและเปน
แหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญ แตในระยะที่ผานมานี้ การบุกรุกทําลายปาไมในลักษณะทําไรเลื่อนลอยมีเปน
จํานวนมาก ดังนั้น การกระจายการผลิตในภาคนี้จึงตองเนนหนักไปในดานการสงเสริมพืชผักและไมผลเมือง
หนาวที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง สําหรับภาคเหนือตอนลาง สวนใหญเปนเขตเพาะปลูกพืชไรอยูแลว ลูทางการ
กระจายการผลิตก็ยังมีอีกมาก พืชที่ควรเรงรัดไดแกฝาย ยาสูบ ถั่วเหลือง และถั่วตางๆ”
ดังนี้

ในสวนที่สาม บทที่ 7 การกระจายบริการสังคม หนา 298 ไดกําหนดการสังคมสงเคราะห ไว

“(5) ปญหาเรื่องชาวเขา ในปจจุบันมีชาวเขาอาศัยประกอบอาชีพอยูบนภูเขาสูงของ
ประเทศไทย มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 500,000 คน ประกอบดวยชาวเขาเผาแมว เยา ลีซอ มูเซอ อีก อ
กระเหรี่ยง ฮอ กระจายกันอยูตามจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งนับวันจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกที ชาวเขามีอาชีพทาง
เพาะปลูก ปลูกฝน ทําไรเลื่อนลอย ลาสัตว โดยปกติชาวเขามีนิสัยเปนผูขยันขันแข็ง แตก็ยังไมสามารถทําไดพอกิน
เนื่องจากทําการเกษตรในที่สูงซึ่งไดผลตอบแทนต่ําเพราะเปนการเกษตรกรรมแบบลาหลัง ทําใหดินเสื่อม
คุณภาพโดยรวดเร็ว จึงตองโยกยายที่ทําการเกษตรและทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนปญหา
ทางสังคม ไดแก การศึกษาซึ่งชาวเขาสวนใหญยังไมสามารถพูดและเขาใจภาษาไทยไดและยังไมเห็นความ
จําเปนในการศึ ก ษาภาษาไทย นอกจากนั้ นก็มี ปญหาด านสุ ขภาพอนามั ย เนื่ องจากชาวเขาอยูกั นกระจัด
กระจาย ทําใหบริการทางดานนี้เปนไปดวยความยากลําบาก
แนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาชาวเขา กําหนดใหมีการรวมมือกันจัดทํา
โครงการสําหรับชาวเขาระหวางหนวยราชการที่เกี่ยวของในรูปโครงการสมบูรณแบบแยกเขตพื้นที่ คือ มีทั้ง
การพัฒนาอาชีพเพื่อลดการปลูกฝน สงเสริมการเกษตรแผนใหม การอุตสาหกรรมในครอบครัว การพัฒนาดาน
การศึ ก ษา อนามั ยควบคู กั นไป สํ าหรั บ การสงเสริม การเกษตรแผนใหม ใ นที่ สุดใหกับ ชาวเขานั้ นจะไดส ง
เจาหนาที่ออกไปสาธิตในทองที่ และนําชาวเขาเขามารับการอบรมที่ศูนยเกษตรภาคเหนือ และสงเสริมใหมีการ
เลี้ยงปศุสัตว ตลอดทั้งจัดหาตลาดพืชผลใหกับชาวเขา และสนับสนุนงานสหกรณขึ้นในกลุมชาวเขา เพื่อใหมี
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การชวยเหลือกันภายในหมู โดยการริเริ่มของทางราชการ ดวยการสนับสนุนทางดานวิชาการและกําลังเงิน
สวนในบริเวณตนน้ําและลําธารที่ถูกทําลาย และละทิ้งแลวนั้น จะตองมีโครงการปลูกปาและจัดตั้งหมูบานใหม
ขึ้น แลวดําเนินโครงการในรูปสมบูรณแบบ และจะตองมีการพิจารณาใหกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน เพื่อให
ชาวเขามีความมั่นคงทางจิตใจ และมีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งในสังคมไทย”
ในหนา 313 ดังนี้

ในสวนที่สาม บทที่ 8 การพัฒนาสังคม ไดมีแนวทางการแกไขปญหายาเสพติดใหโทษ

“1.2.4 การสนับสนุนการปลูกพืชทดแทน ฝนเปนตัวการและเปนที่มาของเฮโรอิน
จึงควรหาวิธีการมิใหชาวเขาเผาตางๆ ตอนเหนือของประเทศมีการปลูกฝนโดยการจัดหาที่ที่เหมาะสมจัดตั้ง
เปนนิคมชาวเขาขึ้น ใหตั้งถิ่นฐานใหเปนหลักแหลง และสงเสริมใหมีการปลูกพืชทางดานเศรษฐกิจที่ไมผิด
กฎหมายแทนฝนพรอมทั้งจัดหาตลาดใหแกพืชผลที่ผลิตได”
ไดมีการจัดตั้งงบประมาณ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ไวดังนี้
แผนงาน
4.3 วิจัยและ
สงเคราะหชาวเขา

ลักษณะและ
สาระสําคัญ
ดําเนินการศึกษาวิจัยและให
การสงเคราะหชาวเขาที่
อาศัยอยูในประเทศใหมี
มาตรฐานความเปนอยูด ีขึ้น

งบประมาณ
แผนดิน
375

วงเงิน (ลานบาท)
เงิน
รายได
เงินกู
ชวยเหลือ รัฐวิสาหกิจ
ตางประเทศ
ตางประเทศ และทองถิ่น
-

(10)

-

รวมทั้งสิ้น
385

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2519: 105,163,198,289,313,362)

4.1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)
ในสวนที่ 5 การพัฒนาโครงสรางและกระจายบริการทางสังคม บทที่ 4 แนวนโยบายและเปาหมาย
สวัสดิการสังคม ไดมีสวนที่เกี่ยวของกับปญหาการปลูกฝนของชาวเขา ในหนา 284 ดังนี้
“3.1 ปญหาการปลูกฝนของชาวเขา
การปลูกฝนในประเทศไทย ผูที่ปลูกฝนเปนชาวเขาที่อยูกินอยางอิสระมานาน มีวัฒนธรรม
ประเพณีภาษาเปนของตนเอง บุคคลกลุมนี้ทําการปลูกฝนมาชานานดวยเหตุผลสําคัญ 2 ประการ คือ ประการ
แรก เพื่อเปนแหลงที่มาของรายได หรือเพื่อการจําหนายแลกกับเครื่องบริโภคอุปโภคที่จําเปนในการดํารงชีวิต
และเหตุผลประการหลักคือเพื่อใชเปนยารักษาโรค และในพิธีกรรมทางสังคม ชาวเขาปลูกฝนโดยการตัดไม
ทําลายปาอันเปนตนน้ําลําธารเพื่อใชเปนที่ปลูกฝน และทําไรเลื่อนลอย ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดจากการปลูกฝน
นอกจากจะกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงในทางเศรษฐกิจสังคมอันเกิดจากตัวยาเสพติดเองแลว ยัง
นําไปสูการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ ปาไม ที่ดิน และแหลงน้ําอีกดวย
จากการสํารวจในป 2523-2524 ปรากฏวามีพื้นที่ทําการปลูกฝน 40,411 ไร และไดเริ่มมี
การเตรียมพื้นที่สําหรับการปลูกฝน ในป 2524-2525 อีกเปนจํานวนมาก ผลผลิตฝนจากสามเหลี่ยมทองคําใน
เขตพื้นที่สามประเทศ คือ พมา ลาว ไทย คาดวาจะไดประมาณ 460 ตัน และจะเปนฝนที่ผลิตในประเทศไทย
ประมาณ 53 ตัน
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ทั้งนี้ไดกําหนดมาตรการพัฒนาดานปองกันและกําจัดพืชเสพติด ในหนา 286-287 ดังนี้
“3.2.4 ดานปองกันและกําจัดพืชเสพติด
(1) ลดพื้นที่การปลูกฝน โดยการเพิ่มผลผลิตพืชทดแทนใหเพียงพอแกการบริโภค
และงานที่ อาศั ย ทรั พยากรในพื้ นที่ แ ละทัก ษะพิ เ ศษของชาวเขาเป น สํ าคั ญ เช น การส งเสริ ม การปลู ก พื ช
เศรษฐกิจ และสงเสริมดานหัตถกรรมโดยรวมดําเนินการระหวาง กรมประชาสัมพันธ กรมปาไม กรมสงเสริม
การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน
(2) สงเสริมและสนับสนุนดานการตลาดสําหรับผลิตผลที่ผลิตเพื่อการจําหนายของ
ชาวเขาโดยความรวมมือระหวางกระทรวงพาณิชยและหนวยงานเอกชนตางๆ
(3) ยกระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาภาค
บังคับรวมทั้งใหบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
(4) จัดระบบชุมชนชาวเขาใหอยูเปนหลักแหลง มีระบบและทะเบียน ควบคุมโดย
กรรมการปกครอง กอ.รมน.กรป.กลาง บก.04”
322-324 ดังนี้

สวนที่ 5 บทที่ 5 กลุมเปาหมายพิเศษในการพัฒนาสังคมไดมีการพัฒนาชาวเขาในขอ ค หนา

“ค. การพัฒนาชาวเขา
1. สภาพและปญหา
ประชากรชาวเขาในประเทศไทย อาจจําแนกเปนเผาใหญๆ จํานวน 6 เผา คือ แมว เยา
มูเซอร ลีซอ อีกอ และกะเหรี่ยง ชาวเขาเหลานี้ตั้งหมูบานกระจัดกระจายบนภูเขาสูงทางภาคเหนือและแนว
ชายแดนดานตะวันตกทางราชการสํารวจพบในป 2523 มีจํานวนทั้งสิ้น 2,480 หมูบาน และมีประชากร
ชาวเขาจํ า นวน 348,193 คน ซึ่ ง คาดว า ยั ง มี ห มู บ า นที่ เ ข า สํ า รวจไม ถึ ง อี ก ประมาณกว า 1,000 หมู บ า น
การดํารงชีวิตและประกอบอาชีพแบบลาหลังของชาวเขาทําใหเกิดปญหาและผลกระทบตอสังคมสวนรวม
หลายประการ และนับวันจะทวีความรุนแรงและซับซอนยิ่งขึ้น ปญหาดังกลาวประกอบดวย
ปญหาดานประชากร การเพิ่มประชากรโดยธรรมชาติและโดยการอพยพของชาวเขาเองทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ และการอพยพขึ้นไปทํากินบนภูเขาของประชากรพื้นราบพบวา ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนมีชุมชนที่มีความหนาแนนสูงสุดเฉลี่ย 13 คน ตอ ตร.กม. ในบางอําเภอของจังหวัดเชียงราย
และเชียงใหม และขนาดชุมชนโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 10,000-25,000 คนขึ้นไป อัตราการเกิดของชาวเขายังคง
อยูในระดับสูงที่สุดถึงรอยละ 4.3 อัตรา การตายของทารกมีแนวโนมลดลงเนื่องจากบริการดานสาธารณสุขของ
รัฐเริ่มเขาไปถึง โดยสาเหตุการเพิ่มประชากรทางธรรมชาติดังกลาวทําใหคาดการณไดวาในระยะ 5 ป ขางหนา
ประชากรชาวเขาจะเพิ่มปละ 10,000 คน เปนอยางนอย
1.1 ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม
(1) อาชีพและรายได ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรเพียง
เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวเปนหลัก ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคจึงนําออกจําหนาย ประมาณรายไดของ
ชาวเขาโดยเฉลี่ย 3,500-10,000 บาทตอครอบครัวตอป
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อยางไรก็ตาม ชาวเขายังนิยมทําการเพาะปลูกดวยวิธีการทําไรเลื่อนลอย
เพราะขาดความรูดานเทคนิคการผลิตในสาขาเกษตร เปนผลใหผลผลิตต่ําและมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ชาวเขาบางเผาในหลายหมูบานโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสวนใหญ
ยังคงปลูกฝน เนื่องจากผลผลิตฝนมีราคาสูงเมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจอื่น
(2) สุขภาพอนามัย ชาวเขามีสุขภาพอนามัยไมสมบูรณซึ่งเปนปญหาสําคัญ
ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒ นา สภาพดังกล าวไดแกสุขาภิบาลและที่อยูอาศัยไมถูกสุขลักษณะ บริการทาง
การแพทยไมเพียงพอ ขาดความรูในดานโภชนาการและสุขภาพอนามัย มีทัศนคติและความเชื่อในการใชฝกฝน
เปนยารักษาโรค ซึ่งทําใหชาวเขาติดฝน การรักษาโรคสวนมากใชหมอผีประจําหมูบาน
(3) การศึกษาและขาวสารขอมูล ชาวเขาโดยทั่วไปยังไดรับการศึกษาไม
ทั่วถึง จึงทําใหมีผูไมรูหนังสือโดยเฉลี่ยถึงรอยละ 88 ทั้งนี้ เพราะชาวเขายังไมเห็นคุณคาของการศึกษา ทําให
เปนอุปสรรคสําคัญในการชี้แจงแนะนําหรือสงเสริมเพื่อการพัฒนาใหบรรลุผล นอกจากนี้ การใหบริการดาน
การศึกษาของรัฐตอชาวเขายังไมพอเพียงและยังไมเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นที่จะยกระดับของชาวเขาใหเปน
คนไทยที่มีคุณภาพและมีความสํานึกในการเปนคนไทยไดอยางจริงจัง
(4) ปญหาการทําลายปาแหลงตนน้ําลําธาร มีสาเหตุสําคัญเนื่องมาจากการ
ทํามาหากินของชาวเขาที่ใชวิธีการแผวถางปาเพื่อเพาะปลูก โดยเฉพาะการทําไรเลื่อนลอย ชาวเขากลุมปลูก
ฝนทําลายปาไมและความอุดมสมบูรณของดินสูงกวากลุมอื่น ประกอบกับการที่ชาวเขาอยูกันอยางกระจัด
กระจาย และพื้นที่ที่เหมาะสมในการทําการเกษตรถาวร มีจํากัด จึงทําใหปาไมแหลงตนน้ําลําธารถูกทําลายลง
อยางรวดเร็ว ความเสื่อมโทรมของปาไม ที่ปรากฏจากภาพถายทางดาวเทียมซึ่งสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการ
ประกอบอาชีพของขาวเขา คือระหวางป 2516 ถึง 2520 พื้นที่ปาไมของภาคเหนือลดลงจาก 95,842 ตร.กม.
เหลือ 68,588 ตร.กม. (เนื้อที่ปาลดลง 27,254 ตร.กม. หรือรอยละ 5.69 ตอป)
(5) ปญหาดานความมั่นคงปลอดภัยทางชายแดน หมูบานชาวเขาประมาณ
รอยละ 70 ยังไมไดจัดใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองทองถิ่น และอีกประมาณกวา 1,000 หมูบาน
ยังคงเปนชองวางที่ไมมีหนวยงานของรัฐเขาไปดําเนินการ ประกอบกับสภาพภูมิศาสตรที่ชาวเขาตั้งหมูบานเปน
บริเวณชายแดน ทุรกันดาร และหางไกลการคมนาคมและความแตกตางทางภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณี
ไปจากสังคมสวนใหญ ทํ าใหเปนจุดลอแหลมตอการชักจูงของฝายตรงขามและกลุมผูหวังผลประโยชนตางๆ
บนพื้นที่สูง
1.2 ปญหายาเสพติด ภูมิประเทศทางภาคเหนือมีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกฝน
ชาวเขาบางเผามีความชํานาญและปลูกมาเปนเวลานาน พื้นที่ปลูกฝนที่สํารวจพบระหวางป 2518-2519
มีประมาณ 60,000 ไร ใหผลผลิต 571 กรัมตอไร ราคาซื้อขายในหมูบานในป 2523 กรัมละ 15 บาท ฝนจึง
เปนพืชเศรษฐกิจที่ชาวเขาบางหมูบานยังคงปลูกอยูโดยทั่วไปและเนื่องจากราคาฝนสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหชาวเขา
บางหมูบานที่เลิกปลูกฝนไปแลวหันกลับมามีอาชีพปลูกฝนอีกและมีแนวโนมที่จะนําเทคโนโลยีการเกษตรเขา
มาใชในไรฝนมากยิ่งขึ้นทดแทนความจํากัดของพื้นที่เพาะปลูกตามธรรมชาติ
1.3 ปญหาที่ดินทํากิน แบงตามลักษณะปญหาที่ตองดําเนินการแกไขเปน 2 บริเวณ คือ
(1) บริเวณพื้นที่ที่มีการใชที่ดินผิดประเภทในการเพาะปลูก ขาดการใช
เทคนิคที่เหมาะสมทางการเกษตร สภาพที่ดินสวนใหญเปนดินเสื่อมขาดการบํารุง
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(2) บริเวณที่มีการทําลายปาตนน้ําลําธารมาก เกิดการกัดเซาะทําลายดิน
ธารน้ําตื้นเขิน และสมรรถนะของดินเสื่อมลง ประกอบกับชาวเขาอยูกันอยางกระจัดกระจายและเคลื่อนยายไป
มาอยูเสมอ สามารถขยายการทําลายปาไมตนน้ําลําธารไดอยางรวดเร็ว
1.4 ปญหาการบริหาร มีสาเหตุจากการที่มีหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานดวยกัน
เขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่โดยขาดแผนงานหลักและแผนปฏิบัติที่กําหนดขอบเขตของแตละหนวยงานใหชัดเจน
และสัมพันธกัน การปฏิบัติงานในปจจุบันจึงมีลักษณะซ้ําซอนกันทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ และยังไมมีหนวยงานใดทําหนาที่เปนแกนกลางในการประสานการดําเนินงานหากไม
ควบคุมใหประสานและสอดคลองกับแผนหลักของชาติแลวจะกอใหเกิดความสับสนและมีปญหาในดานความ
มั่นคงยิ่งขึ้น”
ในสวนที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคง บทที่ 1 สรุปผลการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
และแนวทางการประสานแผนเศรษฐกิจและความมั่นคง ไดมีเปาหมายการพัฒนาเพื่อสนับสนุนความมั่นคงใน
หนา 362 ดังนี้
“3.6 เรงรัดการพัฒนาและจัดตั้งถิ่นฐานที่ถาวรใหกับชนกลุมนอยในพื้นที่ที่มีปญหาดานความ
มั่นคง ในพื้นที่สูงภาคเหนือและชายแดนซีกตะวันตกของประเทศ โดยไดตั้งเปาหมายที่จะใหมีการจัดตั้ง
หมูบานอยางถูกตองตามกฎหมายและมีผลตอการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายปาและแหลงตนน้ําลําธาร ในพื้นที่
เปาหมายใหจงได”
ในสวนที่ 7 บทที่ 3 การพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงไดมีแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษที่มีปญหา
ความมั่นคง ในพื้นที่สูงภาคเหนือ ดังรายละเอียดในหนา 389 ดังนี้
“3.2 พื้นที่สูงบริเวณภาคเหนือและชายแดนซีกตะวันตกของประเทศ
3.2.1 ขอเท็จจริง
ในบริเวณพื้นที่ดังกลาว ซึ่งเปนพื้นที่สูงและปาในเขตทุรกันดารหางไกลความเจริญนี้
ปรากฎวามีชนกลุมนอยอาศัยอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะชาวเขาที่อาศัยอยูในบริเวณพื้นที่สูงในภาคเหนือ
และบริเวณชายแดนซีกตะวันตกของประเทศ
ชนกลุมนอยเหลานี้ตกเปนเปาหมายของกลุมกอการรายที่พยายามแทรกซึมเขาไป
ปลุกระดมชักจูง และแผอิทธิพลครอบงําชนเหลานี้ ใหสนับสนุนการดําเนินงานของตนในการกอการราย
ภายในประเทศ โดยมีสภาพปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารของรัฐเปนเงื่อนไข จากสถานการณที่
ผานมาแสดงใหเห็นวามีชาวเขาบางเผาบางสวนถูกชักนําและใชเปนกองกําลังกองโจรในการกอการรายใน
ประเทศบางแลว โดยเฉพาะในพื้นที่สูงที่เปนปาเขา ชาวเขาเหลานี้มีความแข็งแกรงและชํานาญภูมิประเทศ
ทําใหยากตอการปราบปราม และมีความสัมพันธกับเผาเดียวกันที่อยูภายนอกประเทศ อันเปนประเทศสังคม
นิยมอยูแลว มาปลุกปนใหชนกลุมนอยภายในประเทศสามารถเปลี่ยนทัศนคติและอุดมการณไดงายและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น หากไมรีบดําเนินการแกไขก็จะเปนอันตรายตอเสถียรภาพและความมั่นคงของชาติในภายหนาตอไป
นอกจากนี้ยังมีพรรคคอมมิวนิสตภายนอกประเทศที่พยายามแทรกซึมเขาไปมีอิทธิพลในชนกลุมนอยบางสวนที่
อาศัยอยูบริเวณพรมแดนไทยซีกดานตะวันตกใหเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับ พคท. ในภาคเหนือของประเทศดวย
สถานการณดังกลาวนี้จะทําใหประเทศซึ่งมีภัยคุกคามดานอื่นๆ อยูเปนอยางมากแลว ตองถูกกระทบกระเทือน
ตอฐานะความมั่นคงมากยิ่งขึ้นอีก
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3.2.2 นโยบาย
(1) มุงระดมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมในพื้นทีท่ ี่มปี ญหาดานความมั่นคง ให
ชนกลุมนอยมีความสามารถที่จะพึ่งตนเองไดและเพื่อตนเองไดและเพื่อผลทางจิตวิทยาที่จะสนับสนุนการรักษา
ความมั่นคงของชาติ
(2) จัดตั้งหมูบานชนกลุมนอยที่มีปญหาดานความมั่นคงใหเปนหมูบานยุทธศาสตร
อยางถาวร
3.2.3 แนวทาง
รวบรวมหมูบานชนกลุมนอยที่อยูกระจัดกระจายไมเปนหลักแหลงในพื้นที่ที่มีปญหา
ดานความมั่นคงมารวมกันอยูในพื้นที่ที่เหมาะสมตามแผนยุทธการและสะดวกตอการกระจายการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และการบริการของรัฐ เพื่อจัดตั้งใหเปนหมูบานยุทธศาสตรที่ถาวรตอไป” (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, 2524 : 284, 286-287, 322-324, 362, 389-389)
4.1.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534)
มีสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่สูงและชาวเขาภาคที่ 4 การกระจายความเจริญและสรางความ
เปนธรรม แผนงานที่ 10 แผนพัฒนาชนบท บทที่ 6 มีการประสานกลยุทธและมาตรการในการพัฒนาชนบท
ในพื้นที่เพื่อความมั่นคง เกี่ยวของกับพื้นที่สูงภาคเหนือ หนา 368 ดังนี้
“(1.3) พื้นที่สูงภาคเหนือ จะมุงควบคุมชุมชนชาวเขาในพื้นที่ที่มีปญหาความมั่นคง โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานที่เนนหนักในการควบคุมและรักษาความสงบเรียบรอย ประกอบดวย งานดานการปกครอง
การจัดตั้งถิ่นฐานถาวร การลดการปลูกฝน การลดการทําลายตนน้ําลําธาร โดยกําหนดใหมีมาตรการ ดังนี้
- พิจารณากําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมตอการควบคุมดูแลการจัดระเบียบการปกครอง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ใหชาวเขา
ไดอยูอาศัยและทํากินเปนหลักแหลงถาวร
- ใหมีการจัดทําแผนงานหลักในการดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายรวมกันระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาในที่สูงภาคเหนือเกี่ยวกับปญหาชาวเขาและการปลูกฝน เพื่อพัฒนาชาวเขา
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมในระดับที่สามารถดํารงชีวิตไดตามควรแกอัตภาพใกลเคียงกับคนไทยในพื้นราบ
ทั้งนี้โดยการพัฒนาใหชาวเขามีรายไดจากอาชีพอื่นที่เพียงพอแกการยังชีพแทนการปลูกฝน
- กระจายบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการโภชนาการการศึกษาบังคับ และ
ขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของใหทั่วถึง รวมทั้งเนนการเรงดําเนินการลดอัตราการเพิ่มประชากรของชาวเขาและ
ประชากรไทยบนที่สูง
- สกัดกั้นและผลักดันการอพยพเขามาใหมของชาวเขา โดยกําหนดมาตรการลงโทษ
สํา หรั บ ผู อ พยพเข า มาใหม รวมทั้ ง ผู ชั ก จู ง ชาวเขาเข า มา และให ช าวเขาที่ มี อ าชี พ หลั ก แหล ง ที่ ถ าวรแล ว
เปนเครื่องมือหนึ่งในการดูแลปองกันและสกัดกั้น อีกทั้งใหเรงการดําเนินการสํารวจสํามะโนประชากรชาวเขาดวย
- เรงรัดการสรางเสนทางในพื้นที่ที่จําเปนตอการเขาถึงพื้นที่”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2529: 368)
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4.1.7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
มีสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชาวเขาในสวนที่ 4 บทที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาและ
สาธารณสุข ไดกําหนดแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับชาวเขา ในหนา 187 ไวดังนี้
“(3) ยับยั้งการอพยพยายถิ่นของชาวเขาที่จะเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย และยายถิ่น
ของชาวเขาที่อยูในประเทศไทย ตลอดจนยับยั้งการอพยพของชาวไทยพื้นราบมิใหเขาไปตั้งถิ่นฐานในเขตปาไม
โดยเรงรัดใหหนวยราชการทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคที่เกี่ยวของรวมมือกันวางแผนพัฒนาจัดระเบียบ
หมูบานชาวเขา รวมทั้งรณรงคใหความรูเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของการยายถิ่น ใหชาวไทยพื้นราบและชาวเขา
ไดมีความเขาใจที่ถูกตอง” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2534: 187)
4.1.8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
มีสวนที่เกี่ยวของกับชาวเขาในสวนที่ 2 บทที่ 6 การพัฒนาประชากรผูดอยโอกาส หนา 34 ไดให
ความหมายของชาวเขาไววาเปนกลุมคนไทยตางวัฒนธรรม และไดมีแนวทางการพัฒนาในหนา 40 ดังนี้
“7.การพัฒนากลุมคนไทยตางวัฒนธรรม
7.1 เสริมสรางความรูความเขาใจใหมีทักษะในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพโดย
ผานระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนใหสามารถดํารงชีพและประกอบอาชีพในชุมชนของตนเองได
อยางยั่งยืนและไมสรางผลกระทบทางลบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.2 เร ง รั ด พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนไทยต า งวั ฒ นธรรมให ไ ด รั บ
สัญชาติ การรับรองสิทธิทางกฎหมาย การคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินการเขาถึงบริการขั้น
พื้นฐานดานการศึกษา สาธารณสุข และสาธารณูปโภคอยางเพียงพอ รวมทั้งการเรงรณรงคใหมีการวางแผน
ครอบครัวและปองกันโรคเอดสอยางทั่วถึง
7.3 สนับสนุนการศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคนไทยตางวัฒนธรรมอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้งนําไปใชประโยชนในการวางแผนและปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับวิถีชีวิตความเปนอยูของแตละกลุมอีกดวย”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2539: 34, 40)
“ภายหลังการสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ในป พ.ศ. 2544
แลวไมมีแผนพัฒนาพืน้ ที่สูง โดยปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตอมา”

4.2 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง

มติคณะรัฐมนตรีที่ไดทบทวนนี้จะมีทั้งกอนและหลังการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วของกับการบริหารจัดการพื้นทีส่ ูงกอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง ที่ไดทบทวนนัน้ เริ่มตนในป พ.ศ. 2502
ซึ่งเปนชวงเวลาที่ยังไมประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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วันที่ 3 มิถุนายน 2502 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเรื่องการสงเคราะหชาวเขาและการปองกัน
การปลู ก ฝ น ในหลั ก การตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยเสนอการดํ า เนิ น งานสงเคราะหช าวเขาและให แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสงเคราะห ช าวเขา โดยมี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย เป น ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการ และคณะกรรมการอีก 12 ทาน
4.2.2 มติคณะรัฐมนตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)
วัน ที่ 21 เมษายน 2507 คณะรัฐ มนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติเรื่องโครงการศูนยวิจัย
ชาวเขาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติเกี่ยวกับโครงการศูนยวิจัย
ชาวเขารวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมตั้งแตเริ่มตน สวนการเงินใหติดตอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตอไป
4.2.3 มติคณะรัฐมนตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2521-2524)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2521 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับชน
กลุมนอย เผาตางๆ ตามบริเวณชายแดนดานพมา ใหแตงตั้งกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาที่เกี่ยวกับชนกลุมนอย
เผาตางๆ ตามบริเวณชายแดนดานพมาเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สําหรับการกําหนดอัตราเบี้ย
ประชุมกรรมการและอนุกรรมการ เหมาจายเปนรายเดือน ใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลังตอไป
4.2.4 มติคณะรัฐมนตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติเรื่อง โครงการจัดตัวเลข
ประจําตัวประชาชน ใหดําเนินการโครงการจัดทําเลขประจําตัวประชาชนตอไปได ตามที่ กระทรวงมหาดไทย เสนอ
โดยใหเริ่มดําเนินการโครงการฯ ตั้งแตปงบประมาณ 2526 และใหทําความตกลงในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเงินที่จะใชตามโครงการฯ กับสํานักงบประมาณ สําหรับการเงินที่จะใชในปงบประมาณ 2526 ใหสํานัก
งบประมาณ ดําเนินการแปรญัตติใหตอไป
วันที่ 27 กรกฎาคม 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับเรื่องโครงการศึกษาเพื่อกําหนดชั้น
คุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศไทยและอนุมัติใหดําเนินการตามมติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้ง 3 ขอ โดยใหสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติดําเนินงาน โดยให
สํานักงบประมาณตั้งงบประมาณรายจายตามความจําเปนในแตละปและกําหนดมาตรฐานตางๆ โดยให
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติปรึกษากับทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรน้ําของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเสนอ และรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีวาสมควรพิจารณาปรับปรุงคณะกรรมการและสวนราชการที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงน้ําใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ มากขึ้น โดยมอบใหสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรับไปพิจารณาเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
วันที่ 7 ธันวาคม 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องการปรับปรุงนโยบายและองคกร
ดําเนินงานแกไขปญหาชาวเขาและการปลูกฝน ตามที่คณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาความมั่นคง
แหงชาติ เสนอและใหกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะกรมประชาสงเคราะหและคณะกรรมการอํานวยการฯ ให
การสนับสนุนการดําเนินงานอยางจริงจัง
วันที่ 24 เมษายน 2527 เรื่องขออนุมัติโครงการเรงดวนในการแกไขปญหาชาวเขาและการ
ปลูกฝน 2 โครงการ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการโครงการเรงดวนในการแกไขปญหาชาวเขาและการปลูกฝน
2 โครงการคือ โครงการสํารวจขอมูลประชากรชาวเขา และโครงการจัดทําทะเบียนราษฎรแกชาวเขา ตามที่
คณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับปญหาชาวเขา และการปลูกฝนเสนอ
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สําหรับคาใชจายดําเนินการตามโครงการ ใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรใหเทาที่จําเปน โดยใหสวน
ราชการที่เกี่ยวของทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2528 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการกําหนดชั้นของปาไมตนน้ําลําธารและการทําเหมืองในพื้นที่ปาปด ดวยตามมติของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ทั้ง 3 ขอ คือ เห็นชอบหลักเกณฑ และวิธีการที่ใชในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําและให
นําหลักเกณฑดังกลาวไปใชในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําอื่นๆ เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
มาตรการใช ที่ ดิ น ในเขตลุ ม น้ํ า และให สํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ่ ง แวดลอ มแห ง ชาติ เป น หน ว ยงานกลาง
รั บ ผิ ด ชอบ ในการประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ร ว มจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านให ส อดคล อ งกั บ
ขอเสนอแนะมาตรการ การใชที่ดินในเขตลุมน้ํา สําหรับพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ไมมีการใชพื้นที่ในทุกกรณีโดย
เด็ดขาดสวนราชการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1B ถามีความจําเปนตองอนุญาตใหประทานบัตรหรือตออายุ
ประทานบัตรการทําเหมืองแร ใหกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอ คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปนรายๆ ไป
วันที่ 3 ธันวาคม 2528 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องรางนโยบายปาไมแหงชาติ ตามที่
ประธานคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติเสนอเวนแต นโยบายขอ 10 การแตงตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ปาไมระดับชาติ ใหกําหนดไวในกฎหมายวาดวยปาไม และนโยบายขอ 15 การดําเนินการวิจัยดาน ปาไมให
กรมปาไมขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับสูงตางๆ แทนการตั้งสถาบันวิจัยปา
ระดับชาติ ทั้งนี้ใหกระทรวง ทบวง กรมใหการสนับสนุนและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามแนวนโยบาย
ดังกลาว
4.2.5 มติคณะรัฐมนตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)
วัน ที่ 21 ตุ ล าคม 2529 คณะรั ฐมนตรีมี ม ติเห็ นชอบเรื่องมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติเรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํายมและนานและขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา ตาม
มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ทั้ง 4 ขอ โดยใหรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวยวาการ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนการปฏิบัติงาน โดยใหสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปน
หนวยงานกลางนั้น จะกอใหเกิดการไมประสานงานในการดําเนินงาน ควรจะแตงตั้งคณะทํางานโดยมีผูแทนใน
ระดับสูงของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาอนุญาตแผนการปฏิบัติงาน โดยหนวยงานที่รับผิดชอบจะตอง
ดําเนินงานตามมติคณะทํางานดังกลาวอยางเครงครัด
วันที่ 12 กรกฎาคม 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติเรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพ ลุมน้ํามูลและชี และขอเสนอแนะมาตรการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา ในผลการ
ศึกษาวิ จัยหลักเกณฑ และวิธีในการกําหนดชั้นคุณภาพลุม น้ําและแผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุมน้ํามูลและชี
ขอเสนอแนะและมาตรการใชที่ดินในเขตลุมน้ํามูลและชี และการจัดทําแผนปฏิรูปงาน (ACTION PLAN) ให
สอดคล อ งกั บ ข อ เสนอแนะ มาตรการการใช ที่ ดิ น ในเขตลุ ม น้ํ า ดั ง กล า ว โดยมี สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติเปนหนวยงานกลางรับผิดชอบ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงานเสนอ
และใหสวนราชการรัฐวิสาหกิจหนวยงานของรัฐฯลฯ ถือปฏิบัติตามมาตรการนี้ในสวนที่รับผิดชอบตอไป และ
ใหกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน เรงรัดจัดทําแผนปฏิบัติงาน (ACTION PLAN) ให
สอดคลองกับขอเสนอแนะการใชที่ดินในเขตลุมน้ําปง วัง ยม นาน และในเขตลุมน้ํามูล ชี
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วันที่ 7 กุมภาพันธ 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องผลการประชุมของคณะกรรมการ
อํานวยการแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับชาวเขา
และการปลูกพืชเสพติดในหลักการของ
วัตถุประสงค และนโยบายในการแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับชาวเขาและการปลูกพืชเสพติด และ
แนวความคิ ดในการจั ดทํ าแผนแม บทเพื่ อการพั ฒนาชุ มชนสิ่ งแวดล อมและควบคุ มพื ชเสพติ ดบนพื้ นที่ สู ง
ตามขอเสนอของคณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับชาวเขาและการปลูกพืชเสพติด
และมอบหมายใหสํานักงานสาความมั่นคงแหงชาติรับไปอํานวยและประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการตางๆ
รวมทั้ ง กรมป า ไม กรมประชาสงเคราะห สํ า นั ก งานคณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแนวความคิดในการจัดทําแผน
แมบทฯ ตอไป
วันที่ 13 พฤษภาคม 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูง
ภาคเหนือในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอการจัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสม
และวางแผนโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ภาคเหนื อ โดยให ดํ า เนิ น การศึ ก ษาถึ ง ความเหมาะสมเบื้ อ งต น ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2533 โดยยังไมอนุมัติงบพัฒนา จํานวน 10,259.09 ลานบาท สําหรับงบประมาณดําเนิน
การศึกษาความเหมาะสมฯ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ เรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพ ลุมน้ําภาคใต และขอเสนอแนวมาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา และ
ขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงานเสนอ
และดําเนินการตอไปได สําหรับการจัดตั้ง องคกรเพื่อทําหนาที่ในการจัดการพื้นที่ลุมน้ําในสงคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผนดินพิจารณา ทั้งนี้ ใหระมัดระวังมิใหซ้ําซอนกับอํานาจ
หนาที่ของกรมปาไมและกรมพัฒนาที่ดินดวย ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงานเสนอ
วันที่ 26 มีนาคม 2534 มติคณะกรรมการกฤษฎีกาฝายความมั่นคงและการตางประเทศ
(แผนแมบท และแผนโครงการระดับกรมกระทรวงเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับชาวเขาและ
การปลูกพืชเสพติดการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง ดังนี้
1. มอบใหคณะกรรมการกลัน่ กรองฯ รับไปพิจารณาทบทวนแผนแมบทเพื่อการ
พัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และการควบคุมพืชเสพติดบนบนพื้นที่สูง รวมทั้งพิจารณาทบทวนรายละเอียดแผน
และโครงการในชวงป 2532-2534 แลวเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
2. อนุมัติงบประมาณป 2534 งบกลางฯ ในวงเงิน 3.09 ลานบาท ตามโครงการ
เรงดวน 2 โครงการ โดยใหสว นราชการที่เกี่ยวของขอทําความตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับสํานักงบประมาณ
3. อนุมัติในหลักการให สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณป 2535 วงเงินไมเกิน
94.52 ลานบาท
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําตะวันออกและขอเสนอแนะมาตรการ การใชที่ดินในเขตลุมน้ํา
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงานเสนอ โดยใหแกไขมาตรการการใชที่ดินในเขตพื้นที่
ลุมน้ําชั้น 1 เอ อีกขอหนึ่งวา " ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจหลีกเลี่ยงการใชพื้นที่นั้น”
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4.2.6 มติคณะรัฐมนตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน
สิ่งแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูงและแผน โครงการและงบประมาณในการดําเนินการตาม
แผนแมบทฯ ป 2536 ที่ไดปรับปรุงใหม และเห็นชอบแผนงาน โครงการและงบประมาณดําเนินการตามแผน
แมบทฯ ในปงบประมาณ 2536 จํานวน 264.8986 ลานบาท ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ เสนอ
ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝายความมั่นคงและการตางประเทศ
วันที่ 17 มีนาคม 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาใหสัญชาติ
ไทยแกบุตรคนตางดาวตามมาตรา 7 ทวิ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 โดยใหแกไขขอ 4
เปน “4. มีภูมิลําเนา อยูในประเทศไทย หรืออาศัยอยูในเขตควบคุมหรือมีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบานหรือ
หลัก ฐานตามที่ทางราชการกําหนด (ท.ร.13)” และอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหสัญชาติไทย
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2536 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการดําเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคง และการขอขยายระยะเวลาดําเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 และ 3
1.
เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาเสริมความมั่นคง ตามที่
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ และใหสวนราชการที่เกี่ยวของถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
2. เห็นชอบใหขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง
ภูสอยดาวและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหมน ดอยผาจิ และอนุมัติใหดําเนินการ
ต อ ไปได ต ามที่ สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ เ สนอ สํ า หรั บ งบประมาณที่ จ ะใช จ า ยเพื่ อ การนี้ ใ น
ปงบประมาณ 2536 ไดจัดสรรงบประมาณใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อรองรับการขยาย
ระยะเวลาโครงการดังกลาวไวตามความจําเปนที่จะตองใชจายแลว สวนที่ใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2537
ใหสวนราชการที่เกี่ยวของเสนอขอตั้งในงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปน โดยใหสํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตอไป
3. ให สมช. ประเมินผลการดําเนินงานในการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่ไดดําเนินการ
ไปแลวจนสิ้นสุดโครงการในปงบประมาณ 2535 วาไดผลประการใด คุมวาตองบประมาณที่ไดดําเนินการไป
แล ว หรื อ ไม และรายงานให ค ณะรั ฐ มนตรี ท ราบต อ ไปรวมทั้ ง ให หั ด ตามผลการดํ าเนิ น งานในช ว งที่ ข ยาย
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป แลวรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะๆ ดวย
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุมน้ําปาสัก และการกําหนดชั้น
คุณภาพลุมน้ําภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนอื่นๆ (ลุมน้ําชายแดน) ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเสนอ โดยใหรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวย
วันที่ 9 พฤษภาคม 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดวยกับความเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีในประเด็น เรื่อง การมอบหมายใหลูกจางปฏิบัติงานในการออกเอกสาร
สิ ท ธิ ซึ่ ง เป น ช อ งทางให มี ก ารทุ จ ริ ต ได ง า ย และเรื่ อ งข อ โต แ ย ง เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของพื้ น ที่ "ภู เ ขา" และ
ความหมายของคําวา "ภูเขา" ในโครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ป. เสนอ โดยใหรับความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงมหาดไทยไปดําเนินการดวย
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วันที่ 9 พฤษภาคม 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 เรื่อง การขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการ
อนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ ที่ติดอยูในเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ ตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเสนอ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เรื่องผลการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาสถานภาพของประชากรที่อยูอาศัยในพื้นที่ปาอนุรักษ (ลุมน้ําแมแตง เชิญ
และคลองยัน) และแผนปฏิบัติการจัดการประชากรมาตรการ แผนงานและโครงการ เพื่อการจัดการประชากร
ที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่ปาอนุรักษ (ลุมน้ํา แมแตงเชิญ และคลองยัน) ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2540 - 2545)
โดยมอบใหสํานักงานนโยบาย และแผนสิ่งแวดลอมทําหนาที่ประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามแผนแมบท สวนงบประมาณ ใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอมเสนอขอแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําป 2540
4.2.7 มติคณะรัฐมนตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
วันที่ 1 กันยายน 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการขอผอนผัน การดําเนินการตามขอสังเกตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2538
เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํากรณีการตั้งชุมชน สถานที่ราชการ และการอพยพราษฎรออกจากพื้นที่
ลุมน้ํา ชั้นที่ 1 เอ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเสนอ ทั้ง 3 ขอ ประกอบดวย
หลักเกณฑและเงื่อนไข การผอนผัน และมาตรการจัดการ โดยหลักเกณฑการกําหนดพื้นที่ที่ควรไดรับการ
ผอนผันใหมีการอยูอาศัยและ/หรือใชพื้นที่ได นั้น ในการพิสูจนวาชุมชนหรือหมูบานไดครอบครองเปนการ
ถาวรหรือไดจัดตั้งขึ้นโดยถูก ตองตามกฎหมาย ใหเพิ่มเติมหลักเกณฑดวยวาตองเปนกรณีที่สามารถพิสูจน โดย
ใชภาพถายทางอากาศ ในแตละชวงเวลาของแตละพื้นที่ และเอกสารหลักฐานขอเท็จจริงตางๆ ประกอบไดวา
ชุมชนหรือราษฎรไดครอบครองพื้นที่ดังกลาวอยางถูกตองตามกฎหมาย
วันที่ 11 พฤษภาคม 2542 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องผลการเจรจาแกไขปญหาความเดือดรอน
ของเกษตรกรภาคเหนือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบผลการเจรจาแกไขปญหาความเดือดรอนของ
เกษตรกรภาคเหนื อ โดยมี ข อ เสนอให รั ฐ บาลแก ไ ขป ญ หารวม 4 กลุ ม ป ญ หา คื อ ป ญ หาป า ไม ที่ ดิ น
การใหสัญชาติไทยแกชาวไทยภูเขาและปญหาเรงดวนเฉพาะหนา ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
(พลตรี สนั่น ขจรประศาสน) ประธานคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนเสนอ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2542 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบญัตติดวน เรื่อง ขอใหรัฐบาลรอง
ขอใหสหประชาชาติจัดตั้งสํานักงานในประเทศไทยเพื่อแกไขปญหายาเสพติดในประเทศไทย และอาณาบริเวณ
ภาคพื้นเอเชีย (นายพินิจ จันทรสุรินทร กับคณะ เปนผูเสนอ) (โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการขอใหรัฐบาลรอง
ขอตอองคการสหประชาชาติจัดตั้งสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นในประเทศไทย) ตามที่
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเสนอ และมอบใหกระทรวงการตางประเทศและสํานักงาน ป.ป.ส. รับไป
พิจารณาดําเนินการแลว แจงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
วันที่ 27 มิถุนายน 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเรื่องแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ภายใตแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน
สิ่งแวดลอมและการควบคุม พืชเสพติดบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2540-2544) ประจําปงบประมาณ 2544 และขอรับการ สนับสนุนงบกลางเพื่อดําเนินโครงการ
ดําเนินงานกําหนดสถานะบุคคลบนพื้นที่สูง การสนับสนุนแผนงาน โครงการและงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2544 ใหกับสวนราชการตางๆ รวม 13 หนวยงาน ตามกรอบวงเงินของประเทศและขีด
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ความสามารถในการดําเนินงานของสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนเงินรวมทั้งสิ้น 205,896,400 บาท เพื่อ
ดําเนินการตามแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2544) ของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และใหการสนับสนุนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2543 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ภายในวงเงิน
19,039,558 บาท เพื่อเปนคาใชจาย ในการดําเนินการโครงการกําหนดสถานภาพบุคคลบนพื้นที่สูง ของ
กรมการปกครอง โดยใหกรมการปกครองขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณโดยตรงตอไป
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
วั น ที่ 29 สิ ง หาคม 2543 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบผลเรื่ อ งผลการศึ ก ษาของ
คณะกรรมการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาให สถานภาพบุคคลบนพื้นที่สูง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2542 ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ โดยใหชนกลุมนอยที่มิไดเกิดในประเทศไทยที่จัดทํา
ทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นที่สูงไดรับสถานะเปนบุคคลที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก 3 กลุม คือ
ผูผลัดถิ่นสัญชาติพมา เนปาลอพยพและจีน ฮออิสระ รวมทั้งใหบุตรของบุคคลดังกลาวที่เกิดในประเทศไทย
ไดรับสัญชาติไทยสําหรับกลุมชาวเขาหรือ ชนกลุมนอยที่อยูบนพื้นที่สูงที่เขามาในประเทศไทยหลังวันที่ 3
ตุลาคม 2528 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2542 ซึ่งบุคคลกลุมนี้สถานะตามกฎหมายเปนผูที่หลบหนีเขาเมืองนั้น
ใหผอนผันใหกลุมบุคคลดังกลาว อาศัยอยูในประเทศไดเปนการชั่วคราว มีระยะเวลา 1 ป เพื่อใหบุคคลที่จัดทํา
ทะเบียนประวัติมาพิสูจน ตัวบุคคล ถาครบ 1 ป ยังไมสามารถพิสูจนไดก็ใหดําเนินการผลักดันอยางเฉียบขาดตอไป
สวนการขอ สนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2543 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจํานวน 19,039,558 บาท เพื่อดําเนินการตามโครงการดําเนินงานดังกลาวและซักซอมการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และองคกรเอกชน นั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2543 อนุมัติเงิน
จํานวนดังกลาวแลว
4.2.8 มติคณะรัฐมนตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2545 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน
สิ่งแวดลอม และการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545 - 2549) และวงเงินงบประมาณ
ดําเนินการตามแผนแมบทฯ ระยะที่ 3 ในหวงป พ.ศ. 2546 - 2549 จํานวน 608.75 ลานบาท รวมทั้งการ
ใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติดบน
พื้นที่สูง พ.ศ. 2540 เปนกรอบในการบริหารจัดการตามแผนแมบท ฯ ระยะที่ 3 ตอไปตามที่สํานักงานสภา
ความมั่ น คงแห ง ชาติ เ สนอ โดยให สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ นํ า ข อ สั ง เกต การแก ไ ขข อ ความ
และความเห็นเพิ่มเติมของสวนราชการที่เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการดวย
วันที่ 26 สิงหาคม 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาผอนผันใหอยูชั่วคราว
ของบุคคลบนพื้ นที่สู งและชุ ม ชนบนพื้นที่ สู งตามที่ร องนายกรัฐ มนตรี (พลเอกชวลิ ต ยงใจยุ ท ธ) ประธาน
คณะอนุก รรมการแกไขปญหากลุมสหพันธเกษตรกรภาคเหนือ และเครือขายองคกรประชาชนภาคเหนือ
กรณีปญหาชนเผาและชาติพันธุ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหผอนผันใหกลุมบุคคลฯ ดังกลาวที่ไดจัดทํา
ทะเบียนประวัติไวกับทางราชการแลว ไดอาศัยอยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราวตอไปอีก 1 ป และให
สามารถทํางานไดตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการทํางานคนตางดาวพ.ศ. 2521 โดยในระหวางนี้ให
กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาศึกษา วิเคราะหขอมูล และรายละเอียดในดานตางๆ เกี่ยวกับปญหากลุม
บุคคลฯ ดังกลาวทั้งหมด รวมทั้งกลุมบุคคลที่เขามาในประเทศไทยหลังวันที่ 3 ตุลาคม 2528 รวมกับ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงาน
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อื่นที่เกี่ยวของ และใหกําหนดแนวทางแกไขปญหาดังกลาวใหชัดเจนเปนรูปธรรมครบถวน และเปนที่ยุติ
โดยเร็วเนื่องจากเปนปญหาที่เรื้อรัง และตองผอนผันกันมาเปนระยะโดยตลอด ทั้งนี้ ใหรับความเห็นของ
กระทรวงแรงงานที่ เ ห็ น ว า ข อ เสนอของกระทรวงมหาดไทยโดยอาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 17 แห ง
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ขอผอนผันใหกลุมบุคคลฯ ดังกลาวทั้งหมดที่ไดจัดทําทะเบียนประวัติ
ไวกับทางราชการแลวไดอาศัยอยูในประเทศไทยไดเปนการชั่วคราวตอไปอีก 4 ป เปนการอนุญาตใหอยู
ชั่วคราว และอยูระหวางรอการสงกลับเขาขายเปนคนตางดาวตามมาตรา 12 (2) แหงพระราชบัญญัติการ
ทํางานคนตางดาว พ.ศ. 2521 ซึ่งสามารถขอใบอนุญาตทํางานได 27 อาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม เรื่อง กําหนดงานที่ใหคนตางดาวตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการทํางานคนตางดาว
พ.ศ. 2521 ทําไดและความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ เกี่ยวกับการผอนผันใหกลุมบุคคลฯ
ดังกลาวอยูชั่วคราว จะทําใหบุคคลที่ขาดคุณสมบัติและไมสามารถยื่นคํารองขอกําหนดสถานะใดๆ สามารถ
อาศัยอยูในประเทศไทยในสถานะชั่วคราวตอไปอีก 4 ป ซึ่งจะยังคงเปนปญหาในระยะยาว ดังนั้นหนวยงานที่
เกี่ ย วข อ งควรต อ งเร ง พิ จ ารณากํ า หนดนโยบายและแนวทางดํ า เนิ น การต อ คนกลุ ม นี้ ใ ห ชั ด เจนต อ ไป
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยใหเสนอกอนครบ
กํ า หนดระยะเวลาการผ อ นผั น เพื่ อ ให ค ณะรั ฐ มนตรี มี ร ะยะเวลาในการพิ จ ารณาเรื่ อ งนี้ ไ ด อ ย า งรอบคอบ
เหมาะสมดวย
วันที่ 24 สิงหาคม 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเรื่องการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ผอนผันใหอยูชั่วคราว 1 ป ของบุคคลบนพื้นที่สูง และชุมชนบนพื้นที่สูงตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอผอนผันใหกลุมบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูงที่ไมสามารถกําหนดสถานะ
ตามกฎหมายได และผูที่อพยพเขามาหลังวันที่ 3 ตุลาคม 2528 ซึ่งไดจัดทําทะเบียนประวัติไวแลว อยูอาศัยใน
ประเทศไทยไดเปนการชั่วคราวตอไปอีก 1 ป จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2548 และใหกระทรวงมหาดไทยเรงรัด
การดําเนินการเกี่ยวกับการใหสถานะตามกฎหมายแกกลุมบุคคลที่ขอลงรายการสัญชาติไทย จํานวน 90,739 คน
ขอสัญชาติไทย และขอสถานะคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย จํานวน 66,411 คน ใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว สําหรับกลุมผูที่อพยพเขามาหลังวันที่ 3 ตุลาคม 2528 จํานวน 220,527 คน ใหกระทรวงมหาดไทย
เรงประสานกับกระทรวงการตางประเทศเพื่อรับไปเจรจากับประเทศเพื่อนบานที่เกี่ยวของ เพื่อสงผูอพยพกลุม
ดังกลาวกลับภูมิลําเนาตอไป ทั้งนี้ ในระหวางผอนผันใหอยูชั่วคราว ใหหนวยงานตางๆ ประสานและใหความรวมมือ
กับกระทรวงมหาดไทยในการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเต็มที่ รวมทั้งใหกําหนดมาตรการและแนว
ทางแกไขปญหารองรับตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ
วันที่ 4 มกราคม 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 ผอนผันใหอยูชั่วคราว 1 ป ของบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง (ยกเลิก
โดยมติ 23042/53) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการเรงรัดใหสถานะตามกฎหมายกับกลุมบุคคลบน
พื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 โดยสนับสนุนงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจํานวน 9,139,220 บาท
และใหใชหลักเกณฑการพิจารณาใหสัญชาติไทยกับบุตรคนตางดาว ตามมาตรา 7 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 สําหรับงบประมาณคาใชจายในการดําเนิน
โครงการเรงรัดใหสถานะตามกฎหมายกับกลุมบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง จํานวน 9,139,200 บาท
ใหใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน โดยใหกรมการปกครองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยตรงตอไปตามความเห็น
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ของสํานักงบประมาณ และใหรับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ที่ใหกรมการปกครองนํา
รายละเอียดในขอยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ไดผานการพิจารณาจากสภาความ
มั่นคงแหงชาติ แ ล ว ไปประกอบการดํ าเนิ นงานของกรมการปกครอง ในเรื่องการกําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาใหสัญชาติไทยกับบุตรคนตางดาว ฯลฯ ไปประกอบการดําเนินงานดวย
วันที่ 18 มกราคม 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติเรื่องผลการประชุมสภา
ความมั่นคงแหงชาติครั้งที่ 1/2548ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอรางยุทธศาสตรการจัดการ
ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล และแนวทางดําเนินการเพิ่มเติมตามมติสภาความมั่นคงแหงชาติโดยให
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาองคกรหนวยงานดานความมั่นคง โดย
ดําเนินการในลักษณะของ Homeland Security หรือ Virtual Coordination Center เพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ใหสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปประกอบการดําเนินการดวยวา การดําเนินการตามยุทธศาสตรการ
จัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลจําเปนตองกําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และขั้นตอนการปฏิบัติตางๆ
ใหชัดเจน ครอบคลุมถึงบุคคลกลุม ตาง ๆ อยางครบถวน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่โดยไมมีปญหาการใชดุลยพินิจ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรั ฐ มนตรี คณะที่ 3.1 (ฝ า ยการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม) ที่ มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอรางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐาน วัน เดือน ปเกิด ในการรับนักเรียน
นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. .... และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 พิจารณา แลวดําเนินการตอไปได และเห็นชอบแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาแก
บุคคลที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย โดยใหรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ไปดําเนินการดังนี้ เห็นควรอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่ออุดหนุนจัดการศึกษาแกนักเรียน
นักศึกษาในความดูแลของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปนเงิน 6.5 ลานบาทไปกอน
โดยใหเบิกจายตามจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่มีตัวเรียนจริงและเมื่อสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติและ
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลและสํารวจจํานวน
นักเรียนนักศึกษาที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไมมีสัญชาติไทยแลวเสร็จ ใหกระทรวงศึกษาธิการ
รวบรวมเหตุผลและขอเท็จจริงเพื่อทบทวนมาตรการ อุดหนุนงบประมาณรายการนี้ตอไป ใหสํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติเรงรัดดําเนินการตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ประกอบดวย ยุทธศาสตรการกําหนดสถานะและยุทธศาสตรการ
ใหสิทธิขั้นพื้นฐานแกบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิใหสัมฤทธิ์ผลโดยดวน และใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาของเด็กรับไปพิจารณาดําเนินการออกระเบียบใหสอดคลองกับรางระเบียบฯ รวมทั้งให
หนวยงานฝกอาชีพของทุกสวนราชการยอมรับหลักฐานทางการศึกษาที่ออกใหแ กเด็กตามรางระเบียบฯ
นอกจากนี้ ใหกระทรวงมหาดไทยเรงรัดสํารวจจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่ไมหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
หรือไมมีสัญชาติไทย ใหแลวเสร็จภายในกําหนด 2 เดือน และใหกระทรวงกลาโหมสํารวจสถานศึกษาที่ตั้งใน
หน ว ยที่ มี ข อ จํ า กั ด ด า นการรั ก ษาความปลอดภั ย และมี ผ ลกระทบต อ ความมั่ น คงเพื่ อ ประสานงานกั บ
กระทรวงศึกษาธิการในการจัดนักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษาที่เหมาะสม
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วันที่ 23 สิงหาคม 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 ผอนผันใหอยูชั่วคราว 1 ปของบุคคลบนพื้นที่สูง
และชุมชนบนพื้นที่สูง โดยผอนผันใหเฉพาะกลุมบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง (บุคคลเปาหมายที่ขอ
ลงรายการสัญชาติไทยขอสัญชาติไทย และขอสถานะคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย) อยูอาศัยใน
ประเทศไทยเปนการชั่วคราวตอไปไดอีก 3 เดือน นับตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม-24 พฤศจิกายน 2548 และให
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต างประเทศ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เร งรั ดดํ าเนิ นการตามที่ ได รับ
มอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 (เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2546 ผอนผันใหอยูชั่วคราว 1 ป ของบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง) ใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง
ตลอดจนผูที่อพยพเขามาในประเทศไทย เปนไปอยางเปนระบบ มีความรอบคอบ รัดกุมและสอดคลองกับ
สภาพปญหาที่เปนอยูในปจจุบันใหกระทรวงมหาดไทยรับเปนเจาภาพจัดการประชุมหารือในเรื่องนี้รวมกับรอง
นายกรั ฐ มนตรี (พลตํ า รวจเอก ชิ ด ชั ย วรรณสถิ ต ย ) รองนายกรั ฐ มนตรี (นายสุ ร เกี ย รติ์ เสถี ย รไทย)
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงแรงงาน รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และรั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ) เพื่อกําหนดกรอบทิศทางในการดําเนินการเชิงนโยบายใหเปนที่ยุติชัดเจน
กอน แลวจึงจัดการประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง โดยใหพิจารณายุทธศาสตร
การจัดการปญหาสถานะสิทธิของบุคคล ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 (เรื่อง ผลการ
ประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ ครั้งที่ 1/2548) เห็นชอบและอนุมัติไวแ ลวประกอบดวยแลวนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอไป
4.2.9 มติคณะรัฐมนตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
วั น ที่ 6 กุ มภาพั น ธ 2550 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บทราบตามที่ สํ านั ก งานสภาความมั่ นคง
แหงชาติรายงานเรื่องผลการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และควบคุมพืชเสพติดบน
พื้นที่สูง ตามแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดลอม และการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2545-2549) ไดแก การดําเนินงานยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูง โดยทําการสํารวจ
และจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นที่สูง กําหนดสถานะบุคคล จัดตั้งหมูบานในเขตชุมชนบนพื้นที่สูง
สรางจิตสํานึกการเปนพลเมืองไทย รวมทั้งสกัดกั้นและปองกันการอพยพเขามาใหม และการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและจัดการเรื่องที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินบนพื้นที่สูงโดยดําเนินการจัดการทรัพยากร
ที่ดิ นและป า ไม ตามมาตรการและแนวทางแก ไขป ญ หาที่ ดิ นในพื้ น ที่ ปา ไม และทํ าการสํ า รวจฐานข อ มู ล
ทรัพยากรดิน สภาพการใชที่ดิน และจัดระบบอนุรักษดินและน้ําบนพื้นที่ทํากินของชุมชนบนพื้นที่สูงตามกลุม
หมูบานเปาหมาย เพื่อใหมีการใชที่ดินทํากินอยางถาวรและลดการบุกรุกพื้นที่ปาไม สําหรับแนวทางการ
ดําเนินงานระยะตอไป ไดกําหนดแนวทางพัฒนาชุมชนและพื้นที่สูง ไดแก การสรางความมั่นคงชุมชนบน
พื้นที่สูง และการพัฒนาและจัดการเรื่องที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินบนพื้นที่สูง
วันที่ 24 เมษายน 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ที่มีมติเห็นชอบหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอยุทธศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งประกอบดวย ยุทธศาสตรการวิจัย
และพัฒนา รวม 4 แผนงาน ไดแก แผนงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนงานโครงการหลวง แผนงานสงเสริมความ
รวมมือกับนานาชาติ แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่นํารองการพัฒนา และแผนงานวิจัยสนับสนุนการ
พัฒนาในพื้นที่เครือขายการเรียนรู ยุทธศาสตรการถายทอดความรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
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รวม 3 แผนงาน ไดแก แผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงเพื่อเปนศูนย
เรียนรูในการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน แผนงานขยายผลโครงการหลวงสูชุมชนบนพื้นที่สูง และแผนงานการ
จัดการองคความรูและการสรางเครือขายการพัฒนาพื้นที่สูงและยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ รวม 3 แผนงาน ไดแก แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ แผนงานการพัฒนา
ระบบการบริหารงาน และแผนงานการพัฒนาบุคลากร โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของ
สวนราชการที่เกี่ยวของ อาทิ ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ที่เห็นควรใหความสําคัญกับวิธีการและกระบวนการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในลักษณะพันธมิตร
ทางกลยุทธ (Strategic Partnership) เพื่อมาเขารวมการดําเนินงานอยางบูรณาการ รวมทั้งควรจัดทํา
แผนงานติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการตางๆ ใหชัดเจนและจัดทําระบบฐานขอมูลพื้นที่สูงที่ครอบคลุม
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและวางแผนเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับพื้นที่สูงตอไปในอนาคต เปนตน
ไปพิจารณาดําเนินการดวย สําหรับกรอบวงเงินคาใชจายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
จัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการในแตละปใหมีความชัดเจน เหมาะสมตาม
ความจําเปน และขีดความสามารถในการดําเนินงาน แลวเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปเปนรายป
ตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
วันที่ 11 สิงหาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องหลักเกณฑและวิธีดําเนินการโครงการ
ประกันราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2552/53 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ) ประธาน
กรรมการนโยบายขาวโพดเลี้ยงสัตวเสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ดํ า เนิ น โครงการประกั น ราคาข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว
ป 2552/53 ตามมติคณะกรรมการนโยบายขาวโพดเลี้ยงสัตว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม2552 โดยมอบหมายให
ฝายเลขานุการฯ หารือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปรับแกไขรางหลักเกณฑและวิธีดําเนินโครงการประกันราคา
ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ป 2552/53 ในบางประเด็ น ให เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้ น และมติ ค ณะกรรมการฯ เมื่ อ วั น ที่ 7
สิงหาคม 2552 ซึ่งไดพิจารณาหลักเกณฑและวิธีดําเนินโครงการฯ เพื่อใหรอบคอบยิ่งขึ้น
2. เห็นชอบมติคณะอนุกรรมการกําหนดราคาตลาดอางอิงขาวโพดเลี้ยงสัตว เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2552 ที่พิจารณากําหนดระยะเวลาประกาศราคาตลาดอางอิงและกําหนดเกณฑ/วิธีการ
คํานวณราคาตลาดอางอิงโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับการตลาดเพื่อใชเปนเกณฑในการ
พิจารณาจายเงินชดเชยสวนตางราคาใหเกษตรกร
3. เห็นชอบงบประมาณดําเนินการเบื้องตน สําหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร เพื่อเปนคาใชจายในการจายชดเชยสวนตางระหวางราคาประกันกับราคาตลาดอางอิงให
เกษตรกร เปนเงิน 7,055 ลานบาท และสําหรับกรมการคาภายใน ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุม กํากับดูแลติดตาม สุมตรวจสอบโครงการฯ และอื่นๆ วงเงิน 6.00 ลานบาท
วันที่ 6 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีม ติเรื่องการแกไขปญหาการดําเนินงานโครงการ
ประกันรายไดเกษตรกรตามที่เลขาธิก ารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธาน
กรรมการประสานการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกรเสนอ ดังนี้
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1. เห็นชอบใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดการดําเนินงานตางๆ ดังนี้
1.1 ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงรัดสงมอบขอมูลการจดทะเบียน
ผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2552
ใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อดําเนินการทําสัญญาประกันรายไดเกษตรกรให
แลวเสร็จทันตามกําหนดเวลาโครงการ
1.2 ใหกระทรวงพาณิชยและ ธ.ก.ส. ปรับปรุงระบบและเรงรัดการแจง
อัตราชดเชยรายไดเกษตรกรของขาว มั นสํ าปะหลัง และข าวโพดเลี้ยงสัตว ใหห น วยงานระดั บพื้ นที่แ ละ
เกษตรกรไดรับทราบโดยเร็ว
1.3 ใหกระทรวงพาณิชยเรงแจงมติคณะกรรมการนโยบายขาวโพดเลี้ยง
สัตวและมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบใหอนุโลมตามมติคณะกรรมการนโยบายขาวโพดเลี้ยงสัตว ในกรณีที่
เกษตรกรไดจําหนายพืชผลทางการเกษตรกอนวันทําสัญญาชดเชยรายไดกับ ธ.ก.ส.
2. เห็ นชอบให ทบทวนมติ คณะรั ฐมนตรี วั นที่ 8 กั นยายน 2552 (เรื่ อง รายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร) ในประเด็นการเพิ่มอํานาจหนาที่ของ
คณะทํางานระดับอําเภอและตําบลในการตรวจสอบ รับรองขอมูลทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนการปลูกพืช
เศรษฐกิจ เพื่อจั ดทํ าสั ญญาการชดเชยรายได โดยใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 กันยายน 2552
(เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร) ที่ใหคณะทํางานระดับอําเภอและตําบลมี
อํานาจหนาที่สนับสนุนภารกิจของ ธ.ก.ส. ในการจัดทําสัญญา สอบทานขอมูล และประชาสัมพันธ สวนการ
ตรวจสอบรับรองขอมูลทะเบียนเกษตรและทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ นั้น ใหดําเนินการเฉพาะเมื่อ ธ.ก.ส.
เห็นวาขอมูลดังกลาวมีความคลาดเคลื่อนและผิดปกติเทานั้น เพื่อให ธ.ก.ส. สามารถดําเนินการทําสัญญาการ
ชดเชยรายไดเมื่อไดรับขอมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งผานกระบวนการรับรองและยืนยันตามขั้นตอนแลว
ทั้งนี้ ใหกระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) และกระทรวงมหาดไทยเรงแจงแนวทางปฏิบัติดังกลาวไปยังหนวยงานในพื้นที่
เพื่อใหสามารถดําเนินการตอไปไดอยางถูกตองโดยเร็วตอไป
ประกัน ดังนี้

วัน ที่ 20 ตุ ลาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องความกาวหนาการดํ าเนินงานโครงการ

1. รับทราบความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกร ณ
วันที่ 15 ตุลาคม 2552และกําหนดระยะเวลาดําเนินงานการขึ้นทะเบียนผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และมัน
สําปะหลัง แลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2552 สวนการขึ้นทะเบียนผูปลูกขาว แลวเสร็จภายในวันที่ 31
ตุลาคม 2552 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มทําสัญญาประกันรายไดตั้งแต
เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2552 โดยเห็นชอบใหสวนราชการที่เกี่ยวของเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว
โดยเฉพาะขาว เนื่องจากคาดวาเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวในชวงสัปดาหแรกของเดือนพฤศจิกายน
และเห็นชอบใหมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการรับรอง
การปลูกพืชของเกษตรกร สําหรับพื้นที่ที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์
2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงการคลัง
โดย ธ.ก.ส. และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเรงรัดการดําเนินการขึ้นทะเบียนผูปลูกพืช โดยเนนกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกตองใหชัดเจนรัดกุม รวมทั้งการทําสัญญาของผูปลูกพืชที่ผานการรับรองการผลิตโดย
ประชาคมแล วให แ ล วเสร็ จโดยเร็ ว โดยเฉพาะอย างยิ่ งในส วนของผู ปลู ก ข าวเพื่ อให ทั นกั บกํ าหนดเวลาที่
คาดการณวา เกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวในราวตนเดือนพฤศจิกายนนี้
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วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องแผนแมบทโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ. 2553-2556) เพื่อใหเปนกรอบ
ปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป โดยแผนแมบทฉบับนี้ มีเปาหมายเพื่อใหชุมชนที่มีปญหาการปลูกฝน
ซ้ําซากไดรับการพัฒนาโดยอาศัยฐานความรูที่เหมาะสม มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองไดใน
ระยะยาวโดยไมตองอาศัยการปลูกฝนและคายาเสพติด รวมทั้งมีกระบวนการชุมชนที่เขมแข็งในการปองกัน
การแพรระบาดของยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟูและบริหารจัดการโดยชุมชน
มีสวนรวม โดยมีพื้นที่เปาหมาย จํานวน 10 พื้นที่ใน 3 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน และตาก)
รวม 7 อําเภอ 15 ตําบล 115 หมูบาน ตามที่รองนายกรั ฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเสนอ สวนวงเงินเพื่อดําเนินการตามแผนแมบท ฯ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2553-2555 จํานวน 1,550,294,840 บาท ใหกระทรวงยุติธรรมประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํา
รายละเอียดเสนอโครงการและงบประมาณใหมคี วามชัดเจน แลวเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหาร
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 พิจารณาตามระเบียบและขั้นตอนตอไป สําหรับคาใชจาย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 425,012,960 บาท ซึ่งจะตองขอรับการสนับสนุนตอเนื่องโดยใชเงิน
งบประมาณ นั้น ใหหนวยงานที่เกี่ยวของประเมินผลการดําเนินงานและขอจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามความจําเปนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชดําริ และสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ และ
งบประมาณจัดตั้งมูลนิธิฯ และสถาบันฯ ดังนี้
1. เห็นชอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
1.1 ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งมูลนิธิปดทองหลังพระสืบ
สานแนวพระราชดําริและสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ เพื่อ
เปนหนวยงานที่เปนกลไกของรัฐรับผิดชอบการจัดการความรูและการสงเสริมการพัฒนาตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ
1.2 ใหโอนภารกิจ ทรัพยสิน และงบประมาณโครงการปดทองหลังพระ
สืบสานแนวทางพระราชดําริจากสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) องคการมหาชน
ใหแกมูลนิธิปดทองหลังพระและสถาบันสงเสริมและพัฒนาปดทองหลังพระฯ ใหโอนในจํานวนเงินที่คงเหลืออยู
ที่ สสปน. ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิปดทองหลังพระฯ ตามกฎหมาย ตามความเห็นของสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี
2. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับ
การโอนภารกิจทรัพยสิน และงบประมาณใหเปนไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ และใหมี
การพิจารณาปรับเปาหมายการดําเนินงาน และงบประมาณที่จะขอรับการอุดหนุนจากรัฐบาล ใหเหมาะสม
สอดคลองกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบองคกรและการบริหารจัดการ โดยใหภาคเอกชน ชุมชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวม รวมทั้งความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดตั้งมูลนิธิ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
วัน ที่ 1 ธัน วาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีม ติเรื่องความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ
ประกันรายไดเกษตรกร (ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552)ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ประธานกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกรเสนอ ดังนี้
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1. รั บ ทราบความก า วหน า การดํ า เนิ น งานโครงการประกั น รายได ณ วั น ที่ 27
พฤศจิกายน 2552 และมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขาวเปลือก ระหวางวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2552
ในพื้นที่ 30 จังหวัดทั่วประเทศ โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดขึ้นทะเบียนผูปลูกขาว 3.31 ลานราย หรือ
รอยละ 89 ของเปาหมาย 3.71 ลานราย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดทํา
สัญญาประกันรายไดแลว 2.15 ลานราย หรือรอยละ 65 ของทะเบียนผูปลูกขาว ซึ่งคาดวาจะทําสัญญาไดแลว
เสร็จตามกําหนดวันที่ 15 ธันวาคม 2552 สําหรับกรณีขาวโพดเลี้ยงสัตวและมันสําปะหลัง ธ.ก.ส. ไดทํา
สัญญาประกันรายไดแลว รอยละ 95.79 และ 84.74 ตามลําดับ ทั้งนี้ในการทําสัญญาตองแลวเสร็จภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 โดยยังมีผูปลูกมันสําปะหลังที่ยังไมไดใบรับรองเกษตรกร 1,974 ราย และยังไมได
ทําสัญญากับ ธ.ก.ส. 57,262 ราย สวนผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวยังไมไดรับใบรับรองเกษตรกร 1,453 ราย และ
ยังไมไดทําสัญญากับ ธ.ก.ส. 10,738 ราย
2. เห็นชอบใหกระทรวงพาณิชยเรงติดตามตรวจสอบการรับซื้อขาวของโรงสีตางๆ
ในพื้นที่ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม โปรงใส และเปนไปตามกลไกตลาดอยางแทจริงและให ธ.ก.ส. เรงดําเนิน
โครงการรับฝากขาวเปลือกในยุงฉางเกษตรกรเพื่อรอการจําหนาย ปการผลิต 2552/53 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 โดยเร็ว เพื่อชะลอผลผลิตออกสูตลาดและใหเกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้น
วันที่ 29 ธันวาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ
ประกันรายไดเกษตรกร ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2552 ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ประธานกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกรเสนอ ดังนี้
1. รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกร ณ วันที่
25 ธันวาคม 2552 โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดรับจดทะเบียนผูปลูกขาวเพิ่มขึ้น 73,513 ราย ซึ่งสวนหนึ่ง
เป นการขึ้นทะเบียนผูปลูก ขาว ตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 สวนธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดดําเนินการจัดทําสัญญากับเกษตรกรผูปลูกขาวแลว รอยละ
89.34 ของจํานวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว 3.468 ลานราย สําหรับการทําสัญญาประกันรายไดเกษตรกร
ผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาว ทาง ธ.ก.ส. ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552
ยกเวนมันสําปะหลังไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 ซึ่งยังมีเกษตรกรผูปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวที่ผานประชาคมแลว แตยังไมไดทําสัญญาอีก 4,735 ราย ขาว 236,082 ราย และมันสําปะหลัง 15,493 ราย
ตามลําดับ
2. รับทราบผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 กรณี
ผอนผันใหเกษตรกรผูปลูกขาวที่ขึ้นทะเบียนหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2552 และทําประชาคมแลว โดยยังมีขาวอยู
ในมือจํานวน 38,992 ราย และในกรณีผอนผันการออกหนังสือรับรองเกษตรกรใหเกษตรกรผูปลูกขาวที่ตก
สํารวจ โดยยังมีขาวอยูในมือจํานวน 38,917 ราย นั้น คณะกรรมการ ฯ มีมติใหกรมสงเสริมการเกษตรเสนอ
เรื่องดังกลาวผานคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหกลุมเกษตรกร
ดังกลาวสามารถเขารวมโครงการไดในลักษณะเดียวกับการอนุโลมใหมันสําปะหลัง
3. เห็นชอบใหยืนยันการใชสิทธิในการประกันรายได ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
1 ธันวาคม 2552 โดยคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาเห็นวาในหลักการโครงการเปนการประกันความเสี่ยงของ
เกษตรกร จากความผันผวนของระดับราคา ซึ่งการทําสัญญาประกันรายไดเกษตรกรสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่
ขอใชสิทธิได แตไมสามารถยอนหลังได และไมเกินระยะเวลาสิ้นสุดการขอใชสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
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ซึ่งหากมีการผอนผันการ ขอใชสิทธิใหสามารถยอนหลังได จะขัดตอหลักการและวัตถุประสงคของโครงการ
รวมทั้งกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอเกษตรกรโดยรวม
กะเหรี่ยง ดังนี้

วันที่ 3 สิงหาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องแนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาว

1. เห็นชอบหลักการแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
และใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติตอไป ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
2. ใหรับความเห็นของสํานักงบประมาณที่ใหหนวยงานตางๆ รับขอเสนอตาม
แนวนโยบายฯ ไปพิจารณาและรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับระยะเวลาที่
กําหนดไวไปพิจารณาดําเนินการดวย
3. ใหหนวยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวของรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับแนวนโยบายการจัดสรร
ทรัพยากร โดยเฉพาะการสงเสริมและยอมรับระบบการทําไรหมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยง เปนประเด็นที่จะตอง
พิจารณาอยางรอบคอบเพื่อประโยชนในการรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรที่ดินที่มีอยู
จํากัดใหคงอยูอยางยั่งยืนและพิจารณาประเด็นขอขัดแยงระหวางกลุมชนชาติพันธุและระหวางเจาหนาที่รัฐกับกลุม
ชนชาติพันธุที่อาจจะเกิดขึ้นจากประเด็นดังกลาวดวย และความเห็นของสํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา
แหงชาติเกี่ยวกับการจัดงบประมาณเหมาจายรายหัวเพื่อการจัดระบบบริการดานสุขภาพควรใหชาวกะเหรี่ยงที่
ไดผานการจัดทําประวัติและไดรับสิทธิในการอาศัยในประเทศไทยแลวไดรับสิทธิการรับบริการสาธารณสุข
เชนเดียวกับกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ที่กระทรวง
สาธารณสุขดําเนินการ ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
วันที่ 7 ธันวาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องขออนุมัติหลักเกณฑการกําหนดสถานะ
กลุมเปาหมายตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ดังนี้
1. อนุมัติหลักเกณฑในการกําหนดสถานะบุคคลตอกลุมเปาหมาย 4 ประเภท ตามที่
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ ไดแก
1.1 ประเภทที่อพยพเขามา และอาศัยอยูมานาน เพื่อใชทดแทนหลักเกณฑ
การกําหนดสถานะบุคคลเปนรายกลุม จํานวน 13 กลุม ตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม และใชสําหรับกลุมที่ไดรับ
การผอนผันใหอยูชั่วคราว จํานวน 5 กลุม ยกเวนชาวมอรแกนที่ประสบภัยสึนามิที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
18 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการกําหนดสถานะใหชาวมอรแกน ซึ่งยังคงใชหลักเกณฑเดิม
เนื่องจากเปนการชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ
1.2 ประเภทกลุมเด็กและบุคคลที่กําลังเรียนอยูในสถานศึกษาและจบ
การศึกษาแลวแตไมมีสถานะที่ถูกตองตามกฎหมาย
1.3 ประเภทคนไรรากเหงา
1.4 ประเภทบุคคลที่มคี ุณประโยชนแกประเทศ
2. อนุมัติใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดสถานะใหกับชนกลุมนอย/กลุมชาติ
พันธุตาง ๆ รวม 13 กลุม จํานวน 17 มติ ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ
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3. มอบหมายใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติรับไปจัดทําขอมูลรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตางๆ ที่กลุมบุคคลดังกลาวจะไดรับ เชน ที่ทํากิน การศึกษา การรักษาพยาบาล
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เปนตน รวมทั้งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตอไป
วันที่ 4 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ด ว ยการบริ ห ารจั ด การแก ป ญ หาอุ ท กภั ย ดิ น โคลนถล ม และภั ย แล ง พ.ศ. .... มี ส าระสํ า คั ญ คื อ เพิ่ ม เติ ม
องค ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ห ารจั ด การแก ป ญ หาอุ ท กภั ย ดิ น โคลนถล ม และภั ย แล ง ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการ และการแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการบริหารจัดการแกปญหาอุทกภัย ดินโคลน
ถลมและภัยแลง ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
วันที่ 18 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องรายงานความกาวหนาโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ประจําป พ.ศ. 2554 ตามที่กระทรวงยุติธรรม
โดยสํานักงาน ป.ป.ส. เสนอ จําแนกผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรโดยสรุป ดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาอาชีพและการตลาด
1.1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเรียนรูจากโครงการหลวงดานการเพาะปลูก
พืชในระบบเศรษฐกิจ อาหารปลอดภัย การเลี้ยงปศุสัตว การอนุรักษดินและน้ํา การปลูกปาชาวบาน และ
กระบวนการการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน
1.2 จัดอบรมและสาธิตเพื่อใหความรูและพัฒนาทักษะเกษตรกรดานการ
ปลูกและเพิ่มผลผลิตพืชเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร และพืชสรางรายได จํานวน 6 ชนิด ไดแก พืชเพื่อ
สรางความมั่นคงทางอาหาร : ขาวไร ขาวนาดํา และพืชผักสวนครัว เพื่อบริโภค และพืชสรางรายได : พืช
ตระกูลถั่ว ขาวโพด กาแฟอราบิกา และไมผลไมยืนตน
1.3 จัดอบรมและสาธิตเพื่อใหความรูและพัฒนาทักษะเกษตรกรดานการ
เลี้ยงและการควบคุมโรคในสัตว ไดแก ไก สุกร และกระบือ
1.4 การสงเสริมการปลูกพืชอาหาร การสงเสริมการปลูกพืชรายได การ
สงเสริมการปลูกและเพิ่มผลผลิตไมผลไมยืนตน และการสงเสริมการปลูกและดูแลรักษากาแฟอราบิกา
1.5 การสงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร สงเสริมการรวมกลุมดานงาน
หัตถกรรม โดยการจัดตั้งกลุมหัตถกรรมเพือ่ ผลิตงานหัตถกรรมจําหนายเปนรายไดเสริม
1.6 การถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม รณรงคลดการใชสารเคมีและ
ใหบริการตรวจวัดระดับสารเคมีตกคางในกระแสเดือด
2. ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
2.1 จัดทําแผนชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
2.2 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและองคกรชุมชนโดยสนับสนุน
และจัดกิจกรรมวันชนเผาสามัคคีบนวิถีความพอเพียงและกิจกรรมประเพณีชนเผาในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
2.3 การสนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของกลุม อาชีพและกลุม
ออมทรัพย
2.4 จัดกิจกรรมการรณรงคตอตานยาเสพติด
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3. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติด ไดแก
การบําบั ดผูติ ดยาเสพติ ด ในพื้ นที่ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่ อ แก ป ญ หาพื้ น ที่ ปลู ก ฝ นอย างยั่ งยื น
การจัดตั้งอาสาสมัครและแกนนําเฝาระวังในระดับชุมชน และการประชาสัมพันธใหความรูเพื่อการปองกัน
ยาเสพติ ด ในรู ป แบบการจั ด วิ ท ยุ ชุ ม ชนและเสี ย งตามสายหมู บ า นร ว มกั บ ภาคเอกชน กลุ ม เสี ย งสั น ติ
สภาคริสตจักรเชียงใหม ในเขตอําเภออมกอยและใกลเคียงจังหวัดเชียงใหม
4. ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 วางแผนการใชประโยชนที่ดินโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อ
กําหนดขอบเขตการใชประโยชนโดยกระบวนการมีสวนรวม ฟนฟูพื้นที่ที่บุกรุกบริเวณที่มีความลาดชันสูง และ
มาตรการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายปาเพิ่มเติมโดยกระบวนการมีสวนรวม และนํารางแผนการใชประโยชนที่ดิน
สูการประชาคมในพื้นที่ โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมในการจัดทําโมเดลเพื่อกําหนดพื้นที่หมูบานและพื้นที่ทํากิน
4.2 การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการปลูกปาฟนฟูและอนุรักษปาตน
น้ําลําธาร
4.3 ส ง เสริ ม และรณรงค ก ารปลู ก หญ า แฝกอย า งมี ส ว นร ว มเพื่ อ ลดการ
ชะลางและปองกันการพังทลายของหนาดิน
5. ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 ดานการบริห ารจัดการและกํากับดูแ ล ไดแ ก การสรางศูนย
ปฏิบัติการเพื่อเปนสถานที่ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และเปนสถานที่ประชุมรวมกับหนวยงานตางๆ การประชุม
คณะกรรมการอํานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน การประชุม
คณะทํางานบริหารและประสานการดําเนินงานแผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่
ปลูกฝนอยางยั่งยืน และการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะทํางานระดับอําเภอ
4.2.10 มติคณะรัฐมนตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
วันที่ 26 มีนาคม 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องแผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561)
1. อนุ มั ติ ต ามมติ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี คณะที่ 3
(ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน
ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้
1.1 รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนแมบทโครงการขยายผลโครงการ
หลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2553-2555) และเห็นชอบแผนแมบทโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2561) เพื่อสอดรับผลการ
ดําเนินงานตามแผนแมบทฯ ระยะที่ 1 โดยอาศัยหลักการของการนํากรอบแนวคิดการดําเนินงานตามแนวทาง
ของโครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย การพัฒนาอาชีพและรายไดบนพื้น
ฐานความรู การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการสนับสนุนการเรียนรูจากโครงการหลวง การจัดการ
เชิงพื้นที่ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน และยึดถือกรอบนโยบายรัฐบาลดานการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยมีเปาหมายในการพัฒนาชุมชนเปาหมาย
และชุมชนขางเคียงที่ไดรับผลกระทบหรือสุมเสี่ยงตอการเกิดปญหาการแพรระบาดของฝนและยาเสพติดชนิดตางๆ
ครอบคลุม 126 หมูบาน ใน 18 ตําบล 7 อําเภอ ของ 3 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม
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แมฮองสอน และตาก ประชากรที่จะไดรับประโยชนและมีสวนรวมในการพัฒนา จํานวน 26,707 คน 5,493
ครัวเรือน 5 ชนเผา คือ กะเหรี่ยง ลีซอ มูเซอ มง และจีนฮอ
1.2 เห็นชอบในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผน
แม บ ทฯ ระยะที่ 2 ตามที่ ศู น ย อํ า นวยการพลั ง แผ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด แห ง ชาติ เ สนอ ในวงเงิ น
1,875,056,260 บาท เพื่อใหสวนราชการที่เกี่ยวของไปดําเนินการจัดทําคําของบประมาณประจําป ภายใตชื่อ
รายการ “โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน” เสนอตอสํานักงบประมาณ
เพื่อพิจารณารายละเอียดความเหมาะสมของแผนงานโครงการ เหตุผลความจําเปน และความพรอมในการ
ดําเนินงาน ตามกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนตนไป
2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
รับไปบูรณาการแผนงานโครงการตาง ๆ ที่อยูในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่
ปลู ก ฝ น อย า งยั่ ง ยื น ระยะที่ 2 ร ว มกั บ สํ า นั ก งบประมาณและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให ก ารจั ด สรร
งบประมาณไมเกิดความซ้ําซอนและเปนประโยชนสูงสุดและใหกระทรวงพาณิชยสนับสนุนดานการตลาดและ
ระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงระบบทั้งในและนอกพื้นที่โครงการฯ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมมี ติเรื่องการจัดการปาตนน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่
สูงชัน (เขาหัวโลน) ดังนี้
1. รับทราบแนวทางการจัดการปาตนน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโลน)
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายงานวา ในรอบ 10 ปที่ผานมา พื้นที่ปา
ตนน้ํา 13 จังหวัด ภาคเหนือซึ่งเปนตนกําเนิดแมน้ําหลัก 4 สาย ปง วัง ยม นาน ถูกบุกรุกทําลายประมาณ 8.6
ลานไร มีผูบุกรุกประมาณ 800,000 คน สงผลใหเกิดปญหาลําน้ําแหงขอดในชวงฤดูแลงจนเกษตรกรในพื้นที่
ราบไมสามารถเพาะปลูกได ปญหาน้ําปาไหลหลากในชวงฤดูฝนจนเกิดเปนอุทกภัยและดินโคลนถลม และ
ปญหาการไหลเปอนของสารเคมีจากยาฆาหญา ยาฆาแมลงสูพื้นที่ราบ สรางความเสียหายคิดเปนมูลคาทาง
เศรษฐกิ จ กว า 469,000 ล า นบาท รั ฐ บาลได ต ระหนั ก ถึ ง ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และได สั่ ง การให ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว โดยมีแนว
ทางการจัดการปาเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโลน) ดังนี้
1.1 แนวคิดในการดําเนินการแบงเปน (1) การควบคุมดูแลพื้นที่ (2) การ
ดูแลคน และ (3) การพัฒนาดานการเกษตร
1.2 ยุทธศาสตรการบูรณาการจัดการปาตนน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน
(เขาหัวโลน) ภายใตวิสัยทัศน “เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ปาตนน้ําเสื่อมสภาพที่สูงชันอยางยั่งยืน” มีเปาหมาย
คือ (1) ฟนฟูสภาพปาตนน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันไมนอยกวา 8.6 ลานไร ภายในระยะเวลา 20 ป (2)
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพื้นที่สูงใหสามารถอยูไดอยางพอเพียงและยั่งยืนตามแนว
พระราชดําริ (3) สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม และ(4) ลดมู ล ค า ความเสี ย หายต อ ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ของประชาชน ประกอบด ว ย 7
ยุท ธศาสตร ไดแ ก การสรางความเขาใจทุกภาคสวน (กระทรวงมหาดไทย) การจัดระเบียบคนและพื้นที่
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) การปองกันและรักษาปา(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม) การฟนฟูระบบนิเวศ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) การพัฒนาและสงเสริม
อาชีพ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) การสรางองคความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(กระทรวงศึกษาธิการ) และการสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน (กระทรวงมหาดไทย)
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1.3 สําหรับแผนการปฏิบัติตอไป จะดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของแตละ
หนวยงานในกรอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ในพื้นที่นํารอง (จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดนาน)
และนําผลการปฏิบัติในพื้นที่นํารองมาจัดทําแผนแมบทและแนวทางดําเนินงาน (Road Map) รวมทั้งขยายผล
ไปยังพื้นที่อื่นๆ ตอไป
2. ในการดํ า เนิ นการตามมาตรการต า งๆ ให ก ระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมและหนวยงานที่เกี่ยวของเนนการมีสวนรวมของทุกภาค
วันที่ 7 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการแกไขปญหาเรื่องสัญชาติและสถานะ
บุคคลของเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคลไรสัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ดังนี้
1. อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
1.1 ใหบุตรของชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ ไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป คือ
1.1.1 บิดาหรือมารดาที่เปนชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุจะตอง
ไดรับการจัดทําทะเบียนประวัติ มีเลขประจําตัว 13 หลักตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร และตองเขา
มาอยูในราชอาณาจักรไทยเปนเวลาไมนอยกวา 15 ปนบั ถึงวันที่บุตรยื่นคํารองขอมีสัญชาติไทย
1.1.2 ตองมีหลักฐานการเกิดในราชอาณาจักรไทยและทะเบียน
บานหรือทะเบียนประวัติ
1.1.3 ตองไมปรากฏหลักฐานการมีและใชสญ
ั ชาติอื่น
1.1.4 ตองพูดและเขาใจภาษาไทย
1.1.5 มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
1.1.6 มีความประพฤติดี ไมมีพฤติการณที่เปนภัยตอความมั่นคง
ไมเคยตองรับโทษความผิดคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ หรือถาเคยรับโทษคดีอาญาตอง
พนโทษมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ปนับถึงวันที่ยื่นคํารองขอมีสัญชาติไทย
1.2 ใหเด็กและบุคคลที่กําลังศึกษาเลาเรียนอยูในสถาบันการศึกษาหรือ
สําเร็จการศึกษาแลวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวอื่นที่ไมใชชนกลุมนอยหรือ
กลุมชาติพันธุตามที่กระทรวงมหาดไทยจัดทําทะเบียนประวัติ หรือไมปรากฏบิดามารดา และมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ ไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป คือ
1.2.1 ตองมีคณ
ุ สมบัติตามขอ 1.1.2-1.1.6
1.2.2 จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย สําหรับผูท ี่เรียนจบจากสถาบันในตางประเทศจะตองเปนผูที่ไดรับทุนการศึกษา
จากหนวยงานของรัฐ
1.2.3 สําหรับคนไรรากเหงา ไมปรากฏบิดามารดาหรือบิดามารดา
ทอดทิ้งตั้งแตวัยเยาว และยังไมจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตองมีหนังสือรับรองความเปนคนไรรากเหงาจาก
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และตองมีภูมิลาํ เนาอาศัยอยูใน
ราชอาณาจักรไทยติดตอกันไมนอยกวา 10 ปนับถึงวันที่ยื่นคํารองขอมีสัญชาติไทย
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1.2.4 สําหรับบุคคลที่อยูระหวางการศึกษาในสถาบันการศึกษา
และมีความจําเปนตองขอมีสัญชาติไทย ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผู
ที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย
2. ใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ อาทิ
เห็นควรมีการจัดเตรียมงบประมาณดานสาธารณสุขเพิ่มเติมสําหรับกลุมเปาหมายตามขอ 1.1 และ 1.2 นอกจากนี้
การดํ าเนิ นการกํ าหนดสถานะบุ คคลและสั ญชาติ ในทางปฏิ บั ติ ทั้ งการสํ ารวจจั ดทํ าทะเบี ยน การแสวงหา
พยานหลั กฐานและพยานบุ คคลเพื่ อพิ สู จน คุ ณสมบั ติ ของบุ คคลที่ จะขอสั ญชาติ ไทย กระทรวงมหาดไทยควร
ดําเนินการอยางรอบคอบ มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการลักลอบสวมสิทธิ หรือใชเปน
ชองทางในการขอสถานะและสัญชาติใหแกบุคคลอื่นๆ ที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดที่กําหนดไว รวมทั้ง
ควรมีการเตรียมการรองรับคนกลุมนี้อยางเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีมมี ติเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
และสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2559 ดังนี้
1. รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงาน
โครงการหลวงเสนอ ดังนี้
1.1 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุน
โครงการหลวง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานความกาวหนาการดําเนินงานสําคัญในการสนับสนุนงานโครงการหลวง
รวมทั้งเห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนแมบท ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) และคําของบประมาณของ
หนวยงานตาง ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.2 รับทราบกรอบคําของบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 ที่สนับสนุนศูนย
พั ฒ นาโครงการหลวง จํ า นวน 38 แห ง จํ า นวน 1,704,446,640 บาท และโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวง จํานวน 29 แหง จํานวน 499,739,551 บาท ซึ่งหนวยงานไดสงกรอบคําขอตั้งงบประมาณให
สํานักงบประมาณพิจารณาแลว และสํานักงบประมาณไดพิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหตามความเหมาะสม
และไดปรับปรุ งโครงสร างแผนงานตามยุ ท ธศาสตร ก ารจั ดสรรงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2560 ในสวน “แผนงานยุทธศาสตรสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวง” โดยใหสวนราชการที่เกี่ยวของ
เขารวมสนับสนุนการดําเนินโครงการตามแผนงานดังกลาวดวย
1.3 เห็นชอบแผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 25602564) กรอบงบประมาณรวม 5,847,997,673 บาท และแผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) กรอบงบประมาณรวม 3,090,240,979 บาท
2. ใหยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521 (เรื่อง ขออนุมัติใ น
หลักการใหสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเปนผูตรวจสอบโครงการวิจัย) สําหรับโครงการและแผน
งานวิจัยตามแผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแมบทโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
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3. ใหสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และหนวยงานที่เกี่ยวของรับ
ความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ เกี่ ยวกับการใหความสําคัญ ในการผลักดัน กิจกรรมตางๆ ภายใต
โครงการที่กําหนดไวในแผนแมบทฯ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะดานการฟนฟูและอนุรักษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลอย า งต อ เนื่ อ ง การเพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดมาตรการควบคุมและปองกันการชะลางพังทลายของดินและการแพรกระจายของมลพิษจาก
กิจกรรมตางๆ การเพิ่มเติมมาตรการปองกันการแพรระบาดและรุกรานของชนิดพันธุตางถิ่นในพื้นที่ดําเนินการ
โดยเฉพาะการเฝาระวังและปองกันไมใหมีการนําเขาชนิดพันธุพืชและสัตวตางถิ่นที่อาจสงผลกระทบตอชนิด
พันธุดั้งเดิม การเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมดานการเสริมสรางความรู ความเขาใจในความสําคัญของพื้นที่ตน
น้ําลําธารใหกับประชาชนในพื้นที่ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนดานการอนุรักษและฟนฟูดิน น้ํา
และทรัพยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อมบริเวณพื้นที่ตน น้ําลําธาร ผานการบูร ณาการภูมิปญ ญาทองถิ่ น
การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปตาม
ความจํา เปน และเหมาะสม การให ค วามสํ า คัญ กั บการบู ร ณาการการทํา งานรว มกัน ของหน วยงานตา งๆ
ที่เกี่ยวของอยางใกลชิด โดยยึดพื้นที่เปนเปาหมาย การแกไขปญหาการบุกรุกทําลายปาและปญหายาเสพติด
ควบคูไปกับการพัฒนาอาชีพของประชาชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในรูปแบบที่
เป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มและมี ค วามยั่ ง ยื น อย า งต อ เนื่ อ ง โดยลดการใช ห รื อ หลี ก เลี่ ย งการใช ส ารเคมี ท าง
การเกษตร ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการแกไขปญหาเรื่องสัญชาติและสถานะ
บุคคลของเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคลไรสัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
1. อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
1.1 ใหบุตรของชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ ไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป คือ
1.1.1 บิดาหรือมารดาที่เปนชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุจะตอง
ไดรับการจัดทําทะเบียนประวัติ มีเลขประจําตัว ๑๓ หลักตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร และตองเขา
มาอยูในราชอาณาจักรไทยเปนเวลาไมนอยกวา 15 ป นับถึงวันที่บุตรยื่นคํารองขอมีสัญชาติไทย
1.1.2 ตองมีหลักฐานการเกิดในราชอาณาจักรไทยและทะเบียน
บานหรือทะเบียนประวัติ
1.1.3 ตองไมปรากฏหลักฐานการมีและใชสญ
ั ชาติอื่น
1.1.4 ตองพูดและเขาใจภาษาไทย
1.1.5 มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
1.1.6 มีความประพฤติดี ไมมีพฤติการณที่เปนภัยตอความมั่นคง
ไมเคยตองรับโทษความผิดคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ หรือถาเคยรับโทษคดีอาญาตอง
พนโทษมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคํารองขอมีสัญชาติไทย
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1.2 ใหเด็กและบุคคลที่กําลังศึกษาเลาเรียนอยูในสถาบันการศึกษาหรือ
สําเร็จการศึกษาแลวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวอื่นที่ไมใชชนกลุมนอยหรือ
กลุมชาติพันธุตามที่กระทรวงมหาดไทยจัดทําทะเบียนประวัติ หรือไมปรากฏบิดามารดา และมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ ไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป คือ
1.2.1 ตองมีคณ
ุ สมบัติตามขอ 1.1, 2.1, 1.6
1.2.2 จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย สําหรับผูท เี่ รียนจบจากสถาบันในตางประเทศจะตองเปนผูที่ไดรับ
ทุนการศึกษาจากหนวยงานของรัฐ
1.2.3 สําหรับคนไรรากเหงา ไมปรากฏบิดามารดาหรือบิดามารดา
ทอดทิ้งตั้งแตวัยเยาว และยังไมจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตองมีหนังสือรับรองความเปนคนไรรากเหงาจาก
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และตองมีภูมิลาํ เนาอาศัยอยูใน
ราชอาณาจักรไทยติดตอกันไมนอยกวา 10 ป นับถึงวันที่ยื่นคํารองขอมีสัญชาติไทย
1.2.4 สําหรับบุคคลที่อยูระหวางการศึกษาในสถาบันการศึกษา
และมีความจําเปนตองขอมีสัญชาติไทย ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผู
ที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย
2. ให ก ระทรวงมหาดไทยและหน วยงานที่ เกี่ ย วข องรั บความเห็ น ของกระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ อาทิ เห็นควรมีการจัดเตรียมงบประมาณดานสาธารณสุขเพิ่มเติมสําหรับกลุมเปาหมายตามขอ 1.1
และ 1.2 นอกจากนี้ การดําเนินการกําหนดสถานะบุคคลและสัญชาติในทางปฏิบัติทั้งการสํารวจจัดทําทะเบียน
การแสวงหาพยานหลักฐานและพยานบุคคลเพื่อพิสูจนคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอสัญชาติไทยกระทรวงมหาดไทย
ควรดําเนินการอยางรอบคอบ มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการลักลอบสวมสิทธิ หรือใชเปน
ชองทางในการขอสถานะและสัญชาติใหแกบุคคลอื่น ๆ ที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดที่กําหนดไว
รวมทั้งควรมีการเตรียมการรองรับคนกลุมนี้อยางเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
4.2.11 มติคณะรัฐมนตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
วันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง รางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปน
การยกเลิกพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยให
ประชาชนและชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมกับรัฐในการอนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษาฟนฟู การจัดการ และการใช
ประโยชน จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพอย า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น และเพื่ อ ให
สอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศตามพันธกรณีที่ไทยเปนภาคีสมาชิก ตลอดจนเพื่อแกไขปญหาการใช
ประโยชนที่ดินในปาอนุรักษที่ไมเหมาะสม ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการ
ต า งประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุ ติ ธ รรม สํ า นั ก งบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และสํานักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติฯ บางประการไป
ประกอบการพิจารณาดวย รวมทั้งใหพิจารณาความเชื่อมโยงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ
กับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 [เรื่อง ราง
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พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอน
เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ า กฎหมายลํ า ดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบ
สาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ
3. ให ก ระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ มรับ ความเห็นของกระทรวง
ยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ ฝายกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดให
ผูที่จะเข าศึก ษาข อมู ล ด านความหลากหลายทางชีว ภาพตองทําขอตกลงแบงป นผลประโยชนท างการค า
เพื่อควบคุม ดูแล อนุรักษ ตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางรอบดานเพื่อใหเกิดความรอบคอบ
ในการตราพระราชบัญญัติฯ และในการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะตองทําขอตกลงแบงปน
ผลประโยชน ควรมี ก ารเตรี ย มความพร อ มในการดู แ ลการเข า ถึ ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพเมื่ อ ร า ง
พระราชบัญญัติฯ มีผลใชบังคับ รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาตามราง
พระราชบัญญัติฯ ควรมีความเชื่อมโยง
พ.ศ. .... ดังนี้

วันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องรางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว

1. อนุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ ม ครองสั ต ว ป า พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ใหเหมาะสมกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อใหมีบทบัญญัติสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของ อันไดแก อนุสัญญา
วาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดของสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) และอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD) เพื่อใหรองรับสิทธิของประชาชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ในการมีสวนรวมบริหารจัดการ คุมครอง ดูแล รักษาหรือบํารุง
ทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปา ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานศาล
ยุ ติ ธ รรม สํ า นั ก งบประมาณ และสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด เกี่ ย วกั บ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ บางประการไป
ประกอบการพิจารณาด วย รวมทั้งให พิจารณาความเชื่อมโยงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสงวนและ
คุมครองสัตวปากับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
[เรื่อง รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบ
สาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ
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3. ให ก ระทรวงทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ มรับ ความเห็นของกระทรวง
ยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดใหผูที่จะเขาศึกษาขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพตองทํา
ขอตกลงแบงปนผลประโยชนทางการคา เพื่อควบคุม ดูแล อนุรักษ ตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
อยางรอบดานเพื่อใหเกิดความรอบคอบในการตราพระราชบัญญัติฯ และในการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพซึ่งจะตองทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน ควรมีการเตรียมความพรอมในการดูแลการเขาถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพเมื่อรางพระราชบัญญัติฯ มีผลใชบังคับ รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสงวน
และคุมครองสัตวปาตามรางพระราชบัญญัติฯ ควรมีความเชื่อมโยง
วันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
แมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นทีป่ ลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2561)
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานตางๆ สรุปได ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาอาชีพและการตลาด เชน ดําเนินการเพิ่มทักษะอาชีพ
จากองคความรูของโครงการหลวงแกเกษตรกร จํานวน 12,,611 ราย และพัฒนาเปนกลุม SMART FARMER
จํานวน 22 ราย ดําเนินการสงเสริมอาชีพทางเลือกแกเกษตรกรและผูผานการบําบัดฝนที่ไมกลับไปเสพซ้ํา
จํานวน 2,899 ครัวเรือน และดําเนินการสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร 56 กลุม และพัฒนาเปนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน 17 กลุม เปนตน งบประมาณทั้งสิ้น 73,024,345 บาท
2. ยุ ทธศาสตร ดานการเสริม สร างความเข มแข็งของชุม ชนและการพั ฒนาสังคม
ดําเนินการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน ครอบคลุม 88 หยอมบาน โดยเนนใหชุมชนมีการขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามแผนชุมชนอยางตอเนื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 9,361,508 บาท
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติด ดําเนินการ
บําบัดรักษาผูติดฝนรายใหม จํานวน 109 ราย และติดตามผลการบําบัดรักษาผูติดฝนรายเดิม จํานวน 1,686 ราย
งบประมาณทั้งสิ้น 7,593,000 บาท
4. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการ
จัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาและแผนการใชที่ดินรายแปลงของเกษตรกร ครอบคลุม 119 หยอม
บาน พรอมทั้งสงเสริมการอนุรักษพื้นที่แหลงตนน้ํารวมพื้นที่ 1,100 ไร งบประมาณทั้งสิ้น 12,929,710 บาท
5. ยุ ท ธศาสตร ด า นการบริ ห ารจั ด การและกํ า กั บ ดู แ ลแผนแม บ ท ดํ า เนิ น การ
ขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยจัดทําคณะกรรมการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหา
พื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน จํานวน 3 คณะอยางตอเนื่อง ไดแก คณะอนุกรรมการโครงการ คณะกรรมการ
อํานวยการโครงการระดับจังหวัด และคณะกรรมการอํานวยการโครงการระดับอําเภอ งบประมาณทั้งสิ้น
10,942,725 บาท
หวยขาบ ดังนี้

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง รายงานเหตุการณดินโคลนถลม ณ บาน

1. รั บ ทราบรายงานเหตุ ก ารณ ดิ น โคลนถล ม ณ บ า นห ว ยขาบ อํ า เภอบ อ เกลื อ
จังหวัดนาน โดยเมื่อวันเสารที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 16.00 น. เกิดเหตุการณดินโคลนถลมทับ
บานเรือนประชาชน บริเวณบานหวยขาบ หมูที่ 7 ตําบลบอเกลือเหนือ อําเภอบอเกลือ มีบานที่ถูกดินทับ
จํานวน 6 หลัง และมีผูเสียชีวิต รวม 8 ราย รวมทั้งดินโคลนไดถลมทับเสนทางคมนาคม ไดแ ก เสนทาง
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หมายเลข 1333 ตอนแมสะนาน-ผักเฮือด กิโลเมตรที่ 33+030 ถึง 33+080 เสนทางบานสะเละ-บานบอหยวก
ตําบลบอเกลือเหนือ เสนทางเขาบานหวยขาบ ตําบลบอเกลือเหนือ อําเภอบอเกลือ และเสนทางบานสวา
ตําบลดงพญา อําเภอบอเกลือ สําหรับการใหความชวยเหลือ จังหวัดนานไดประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก ในพื้นที่อําเภอบอเกลือ) และหนวยงานในพื้นที่ไดเขา
ใหการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยในการขนยายสิ่งของและทําความสะอาดบานเรือนและสถานที่ตางๆ
รวมถึงอพยพประชาชนผูประสบภัยไปยังที่ปลอดภัย ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว และหมวดทางหลวงบอเกลือไดเขา
กั้นเส นทาง ตัดกิ่งไม เคลื่อนยายสิ่งกีดขวาง และนําเครื่องจักรดําเนินการตักดินโคลนออกจากผิวจราจร
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ เผาจินดา) และ
คณะไดเดินทางไปเยี่ยมและใหกําลังใจประชาชนผูประสบภัย ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว โดยมอบเงินชวยเหลือแก
ญาติผูเสียชีวิตและมอบถุงยังชีพชวยเหลือแกผูประสบภัย พรอมทั้งไดประชุมเตรียมความพรอมในการจัดการ
ภัยพิบัติรวมกับผูวาราชการจังหวัด จํานวน 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน พะเยา อุตรดิตถ แพร เชียงราย
เชียงใหม ลําปาง ลําพูน ตาก และแมฮองสอน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
2. ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาทบทวนจัดทําแผน
เตรียมความพรอมและแผนเผชิญเหตุจากภัยพิบัติตาง ๆ เชน แผนดินไหว ดินโคลนถลม พายุ คลื่นลมทะเล
สึ น ามิ เป น ต น ให ชั ด เจน เหมาะสม สอดคล อ งกั บ สภาพป ญ หา และสามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเมื่อมีสถานการณเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ใหทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการดําเนินการ
ในเชิงปองกันปญหาและความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของผูประสบภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยจะตองมีระบบ
การแจงเตือนภัยที่รวดเร็วเปนการลวงหนาเพียงพอใหผูที่มีความเสี่ยงจะประสบภัยพิบัติสามารถอพยพหรือ
เคลื่อนยายออกจากจุดหรือพื้นที่เสี่ยงภัยไดทันการณ รวมทั้งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะตองลงพื้นที่เพื่อติดตาม
ตรวจสอบและใหความชวยเหลือประชาชนใหดําเนินการใหเปนไปตามคําเตือนภัยดังกลาวในแตละกรณีกอนที่
จะเกิดภัยจริงดวย เชน การอพยพประชาชนออกจากที่อยูอาศัยที่เปนจุดเสี่ยงจะเกิดอันตราย การติดตามให
เรือที่ออกทะเลไปกลับเขาชายฝงกอนการเกิดคลื่นลมแรง เปนตน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้ พื้นที่เปาหมายและกรอบ
มาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไม (ทุกประเภท)
1. เห็นชอบในหลักการตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอและ
ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
พาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย ทั้งนี้ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหถูกตอง
เปนไปตามขั้นตอนของกฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
2. ในการดําเนินการตามกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่
ปาไม (ทุกประเภท) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่
เกี่ยวของเรงดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูแกประชาชนทั่วไป ประชาชนกลุมเปาหมาย และ
เจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของใหชัดเจน ถูกตอง ตรงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเจตนารมณ หลักเกณฑ และเงื่อนไขใน
การจัดสรรที่ดินของแตละกลุมพื้นที่ รวมทั้งการปฏิบัติตามขอกฏหมายที่เกี่ยวของและสิทธิของผูไดรับจัดสรรที่ดิน
เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงและขอพิพาทในภายหลัง
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3. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณากําหนดมาตรการในการปองกันและแกไขการบุกรุกพื้นที่ปาเพิ่มเติมอีก
พื้นที่เปาหมาย

กลุมที่ 1
ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติที่อยูในพื้นที่ ลุมน้ํา ชั้นที่ 3,4 และ 5
กอน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
กลุมที่ 2
ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติที่อยูในพื้นที่ ลุมน้ํา ชั้นที่ 3,4 และ 5
หลัง มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และตองปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557
กลุมที่ 3
ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติที่อยูในพื้นที่ลุมน้ํา ชั้นที่ 1 และ 2
กอน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
-หลัง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และตองปฏิบัติตาม
คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557

กลุมทื่ 4
ชุมชนที่อยูในเขตปาอนุรักษ
- กอน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
- หลัง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541

กรอบมาตรการแกไขปญหา

อนุญาตใหถูกตองตามกฏหมาย โดยโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
อนุญาตใหอยูอาศัยและทํากินแบบแปลงรวม โดยออกแบบการใชพื้นที่
รวมกันระหวางชุมชน และหนวยงานรัฐ โดยชุมชนตองดูแลรักษาและใช
ประโยชนพื้นที่ในลักษณะที่เกื้อกูลตอการอนุรักษ ตามที่กําหนดรวมกัน
1. จัดระเบียบการใชที่ดินทํากิน และรับรองการอยูอาศัยทํากินใน
ลักษณะแปลงรวม
2. กํากับควบคุมจัดการการใชที่ดินและปาไมภายใตการอนุรักษและ
พัฒนาอยางยั่งยืน หามบุกรุกขยายพื้นที่
3. ฟนฟูสภาพปาในรูปแบบการมีสวนรวม สงเสริมราษฎรปลูกปา
3 อยาง
4. ใชมาตรการอนุรักษดินและน้ํา ควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมลด
การชะลางพังทลาย
ประชาคม/ออกแบบ/คัดเลือกพันธุไมตามแนวพระราชดําริปลูกปา
3 อยาง เพื่อฟนฟูสภาพปาโดยกรมปาไมจัดหาพันธุไมและใหราษฎรเปน
ผูดูแลตนไมที่ปลูกและราษฏรใชประโยชนที่ดินในระหวางแถวของตนไม
ได โดยราษฎรจะไดรับประโยชนจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไมที่ปลูก
และพืชพื้นลางดวยแนวทางการแกไขปญหาที่ดินของราษฎรในเขตปา
อนุรักษ
1.หลักการจัดการพื้นที่ เพื่อใหคงเจตนารมณของการกําหนดกฏหมาย
เกี่ยวกับพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ ชุมชนที่จะไดรับการพิจารณาตองเปน
ชุมชนที่อาศัยอยูเดิม ไมมีการจัดที่ดินใหแกบุคคลภายนอกพื้นที่มีการ
กําหนดขอบเขตพื้นที่ทํากินที่เปนที่ยอมรับรวมกัน และเปนการใหสิทธิ
ทํากินมิใหเอกสารสิทธิ
2. แนวทางการจัดการพื้นที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอนหลัก คือ การ
สํารวจการครอบครองที่ดิน และการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อใหได
ขอตกลงแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ ที่เปนที่ยอมรับของทุกฝายใน
รูปแบบของการประชาคมของชุมชน โดยมีคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ที่แตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัด ดําเนินการ 2 ระดับ คือ
2.1 คณะทํางานสํารวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ เพื่อรวมกับ
ชุมชนในการสํารวจและบริหารจัดการพื้นที่รวมกัน
2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสํารวจการครอบครองที่ดิน
ระดับนักบริหารพื้นที่อนุรักษ หรือสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษสาขาเพื่อ
ตรวจสอบผลการดําเนินการและแกไขปญหาจากผลการดําเนินงานของ
คณะทํางานฯ ระดับพื้นที่ โดยนําผลการสํารวจตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และการตรวจสอบผูครอบครองที่เปนผู
ยากไร ผูที่มีรายไดนอย และผูไรที่ดินทํากิน ซึ่งไดอาศัยอยูในพื้นที่เดิม
นั้นๆ คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 66/2547 มาตรวจสอบ
รวมกับราษฎร เพื่อจัดระเบียบการครอบครองที่ดิน และกําหนดใหเปน
เขตบริหารเพื่อการอนุรักษ
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กลุมที่ 5
ชุมชนในพื้นที่ปาชายเลน
- พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และพื้นที่

3.การดําเนินการดังกลาวเปนการเตรียมความพรอมของชุมชนในการ
พิจารณาอนุญาต เมื่อรางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .....
และรางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ..... ไดรับการ
พิจารณาเห็นชอบและมีผลใชบังคับแลว โดยสามารถนําแนวเขตบริหาร
เพื่อการอนุรักษ มาจัดทําเปนโครงการ/แผนงานเพื่อนําเสนอขออนุญาต
ใชพื้นที่ไดตามกฎหมายตอไป
1.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
1.1 ดําเนินการจัดทําเขตการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลน พรอมทั้ง
กับพื้นที่ดินสวนที่อยูหางจากทะเลไมนอยกวา 100 เมตร และพื้นที่ที่อยู
หางจากริมคลองไมนอยกวา 20 เมตร เพื่อการอนุรักษและฟนฟูปาชาย
เลน
1.2 ปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับปา
ชายเลน โดยใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมหรือกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดําเนินการกําหนดอัตราและเรียกเก็บ
คาใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลนในกรณีตางๆ
1.3 เสนอและรับฟงขอคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบูรณาการ
ดานบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนและปาชายหาด
2.คณะทํางานสํารวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่
2.1 จัดประชุมชี้แจงราษฏรในพื้นที่เปาหมายใหทราบและเขาใจ
วัตถุประสงค และแนวทางการดําเนินงานใหมีความถูกตองตรงกันกอน
จะมีการดําเนินการขั้นตอนตอไป
2.2 สํารวจ ตรวจสอบและจัดทําแผนผัง การใชประโยชนที่ดินราย
แปลง
2.3 จัดทําขอบเขต แผนผัง บริเวณที่ยังคงสภาพเปนปาชายเลน
3.คณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปาชายเลนที่มีการครอบครองทํา
ประโยชน
3.1 จัดทําแผนบริหารจัดการและโครงการเพื่อการอนุญาต
3.2 รับฟงความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบูรณาการดานบริหาร
จัดการทรัพยากรปาชายเลนและปาชายหาดและนําเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงแหงชาติ
3.3 นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบและยกเวนมติ
คณะรัฐมนตรี
3.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงดําเนินการอนุญาตตามแผน
บริหารจัดการพื้นที่และหลักเกณฑที่ผานความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการบูรณาการดานบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลน
และปาชายหาด และคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแหงชาติ

วันที่ 22 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
[เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] [สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (วันจันทรที่ 21 มกราคม 2562)] ดังนี้
1. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เกี่ ย วกั บ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป า ไม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... โดยไม ขั ด ข อ งกั บ การเสนอขอแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร า ง
พระราชบัญญัติในเรื่องนี้ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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และมอบหมายใหประธานกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติไปประสานงานกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณากําหนดมาตรการควบคุมดูแลมิ
ใหเกิดการสวมสิทธิไมที่ปลูกขึ้นในที่ดินของรัฐประเภทตางๆ เนื่องจากไดมีการเพิ่มประเภทที่ดินที่ไดรับอนุญาต
ใหทําประโยชนตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ซึ่งมีผลใหไมมีคาที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกลาวเปนไมที่มิใชไมหวงหาม ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของรัฐเปนสําคัญ

4.3 นโยบายของรัฐในการควบคุมการใชพื้นที่สูง

สาระสําคัญของหัวขอนี้จะเปนการทบทวนนโยบายแหงรัฐในการควบคุมการใชพื้นที่สงู ซึ่งครอบคลุม
ถึงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรี รวม 12 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายของรัฐในการควบคุมการใชพื้นที่สงู นั้นปรากฎเปนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ มติ
คณะรัฐมนตรี สรุปไดดังนี้
(1) พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484
(2) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
(3) พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562
(4) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562
(5) พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. 2562
(6) พระราชบัญญัติพัฒนาทีด่ ิน พ.ศ. 2551
(7) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
(8) ประมวลกฎหมายที่ดิน
(9) ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ 11
(10) ประกาศกระทรวงมหาดไทย
(11) มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา
(12) มติคณะรัฐมนตรีเรื่องนโยบายปาไมแหงชาติ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.3.1 พระราชบัญญัตปิ าไม พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 65 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2491
ในหมวด 5 การแผวถางปา มาตรา 54 และ 55 บัญญัติไวดงั นี้
“มาตรา 54หามมิใหผูใด กอสราง แผวถาง หรือเผาปา หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปน
การทําลายปา หรือเขายึดถือหรือครอบครองปาเพื่อตนเองหรือผูอื่น เวนแตจะกระทําภายในเขตที่ไดจําแนกไว
เปนประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยไดรับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่
การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าต ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 55 ผู ใ ดครอบครองป า ที่ ไ ด ถูก แผ ว ถางโดยฝ า ฝ น ต อ บทบั ญ ญั ติ แ ห ง มาตราก อ น
ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลนั้นเปนผูแผวถางปานั้น”
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4.3.2 พระราชบัญญัตปิ าสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
(ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2559 ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล ม 133 ตอนที่ 46ก มาตรา 4 ได บั ญ ญั ติ ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติประจําจังหวัดไวดังนี้
“มาตรา 14 ในเขตปาสงวนแหงชาติ หามมิใหบุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชนหรืออยู
อาศัยในที่ดิน กอสราง แผวถาง เผาปา ทําไม เก็บหาของปา หรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการเสื่อมเสีย
แกสภาพปาสงวนแหงชาติ เวนแต
(1) ทําไมหรือเก็บหาของปาตามมาตรา 15 เขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยตามมาตรา
16 มาตรา 16 ทวิ หรือมาตรา 16 ตรี กระทําการตามมาตรา 17 ใชประโยชนตามมาตรา 18 หรือกระทําการ
ตามมาตรา19 หรือมาตรา 20
(2) ทําไมหวงหามหรือเก็บหาของปาหวงหามตามกฎหมายวาดวยปาไม”
ตอมาในป พ.ศ. 2559 ได มีการประกาศใชพระราชบัญ ญั ติปาสงวนแหงชาติ (ฉบั บที่ 4)
พ.ศ. 2559 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนที่ 46ก มาตรา 4 ไดบัญญัติการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุม
และรักษาปาสงวนแหงชาติประจําจังหวัด ไวดังนี้
“มาตรา 4 ให ยกเลิกความในมาตรา 10 และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 10 ในจังหวัดใดที่มีปาสงวนแหงชาติ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา
“คณะกรรมการควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติประจําจังหวัด” ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปน
ประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เกษตร
และสหกรณจังหวัดเจาพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปลัดจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ผูแทนเทศบาลแหงทองที่ที่ปาสงวนแหงชาติตั้งอยูจํานวนหนึ่งคน และผูแทน
องคการบริหารสวนตําบลแหงทองที่ที่ปาสงวนแหงชาติตั้งอยูจํานวนสามคน เปนกรรมการ
ในจังหวัดใดที่มีพื้นที่ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุ
พืช ใหมีผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และจังหวัดใดที่มี
พื้นที่ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ใหมีผูแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
ใหผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมแหงทองที่ทปี่ าสงวนแหงชาติตั้งอยู หรือ
ผูที่อธิบดีมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูแทนเทศบาลและผูแ ทนองคการบริหารสวนตําบล
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 11 คณะกรรมการควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติประจําจังหวัดมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้
(1) กําหนดมาตรการในการควบคุมดูแล และการสงเสริมการปลูกปา
รวมทั้งการฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติ ใหสอดคลองกับแนวทางที่อธิบดีกําหนดทั้งนี้แนวทางดังกลาวตอง
กําหนดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ดวย
(2) ควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา 8 และมาตรา 9
(3) ดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคํารองตามมาตรา 13
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สอบสวนตามมาตรา 13

(4) มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของในการ

(5) มีหนังสือเรียกเจาพนักงานปกครองแหงทองที่หรือเจาพนักงานอื่นที่
เกี่ยวของมาใหขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดมาตรการตาม (1)
(6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่มอบหมาย”
นอกจากคณะกรรมการควบคุมและรักษาปาสงวนแหงชาติประจําจังหวัดดังกลาวแลว ยังมี
การแตงตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ” ตามบทบัญญัติมาตรา 13/2
และมาตรา 13/8 ดังนี้
“มาตรา 13/2 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการพิจารณาการใช
ประโยชน ใ นเขตป า สงวนแห ง ชาติ ” ประกอบด ว ย ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมอุทยาน
แห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช ผู แ ทนกระทรวงกลาโหม ผู แ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผู แ ทน
กระทรวงมหาดไทย และกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากผู ซึ่ ง มี ค วามรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเปนที่ประจักษในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวนสี่คน เปนกรรมการ
ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 13/8 คณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติมี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการใชประโยชนใ นเขตป าสงวน
แหงชาติตอรัฐมนตรี
(2) พิจารณาใหความเห็นชอบใหใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติตามมาตรา
-13/1 มาตรา 16 และมาตรา 20
(3) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชพื้นที่ในเขตปาสงวน
แหงชาติของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ การขออนุญาตและการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยู
อาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ และการบํารุงปาหรือปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเสื่อมโทรม
(4) เสนอแนะการกําหนดคาตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 20 ตอ
รัฐมนตรี
(5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่มอบหมาย
(6 ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือดําเนินการอื่น
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
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4.3.3 พระราชบัญญัติอทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนที่ 71ก
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มาตรา 19 ไดบัญญัติไว ดังนี้
“มาตรา 19 ภายในอุทยานแหงชาติ หามมิใหบุคคลใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน กอสราง แผวถาง เผาปา หรือกระทําดวยประการใดๆ
ใหเสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม”
(2) เก็บหา นําออกไป กระทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตราย หรือทําให
เสื่อมสภาพ ซึ่งไม ดิน หิน กรวด แร ปโตรเลีย่ ม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทําการอื่นใดอันสง
ผลกระทบตอระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(3) ลอหรือนําสัตวปาออกไปหรือกระทําใหเปนอันตรายแกสัตวปาดวยประการใดๆ
(4) เปลี่ยนแปลงทางน้ําหรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทะเล ทวมทน
เหือดแหง เนาเสีย หรือเปนพิษ
(5) ปดกั้นหรือทําใหกีดขวางแกทางน้ําหรือทางบก
(6) เขาไปดําเนินกิจการใดๆ เพื่อหาประโยชน
(7) นําเครื่องมือสําหรับลาสัตวหรือจับสัตว หรืออาวุธใดๆ เขาไป
(8) ยิงปน ทําใหเกิดระเบิด หรือจุดดอกไมเพลิง
(9) ทิ้งสิ่งที่เปนเชื้อเพลิงซึ่งอาจทําใหเกิดเพลิงไหม
(10) กระทําใหหลักเขตหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต ซึ่งพนักงานเจาหนาที่จัดใหมี
ตามพระราชบัญญัตินี้ เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไรประโยชน”
นอกจากนี้มาตรา 16 ไดบัญญัติถึงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอุทยานแหงชาติไวดังนี้
“มาตรา 16 คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายการจัดการอุทยานแหงชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตรและ
สวนรุกขชาติ
(2) เสนอแนะการกําหนดพื้นที่ใดเปนอุทยานแหงชาติ การขยายหรือการเพิกถอน
อุทยานแหงชาติ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(3) พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดพื้นที่ใดเปนวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร
และสวนรุกขชาติ รวมทั้งการขยายหรือการเพิกถอนวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร และสวนรุกขชาติ เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(4) พิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการออกกฏกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ
ที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฏหมายอื่นหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย”
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4.3.4 พระราชบัญญัตสิ งวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 136
ตอนที่ 71ก เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มาตรา 53 มาตรา 54 และมาตรา 55 ไดบญ
ั ญัติไววา
“มาตรา 53 หามมิใหผูใดเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปา เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ หรือเปนกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานอื่นใดซึ่งตองไปปฏิบัติการตามหนาที่
ผูใดรับอนุญาตใหเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปาตองปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดี กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชกําหนดและคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดสั่งใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฏหมาย
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 54 ภายในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดลาสัตวปา เก็บหรือทําอันตรายแกรัง
ของสัตวปา หรือลอหรือนําสัตวปาออกไป เวนแตจะกระทําเพื่อการสํารวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลอง
ทางวิชาการ และไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามระเบียบที่
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา 55 ภายในเขตรักษาพันธุสัตวปา หามมิใหผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) กระทํ าให หลั กเขต ปาย เครื่องหมายแสดงแนวเขต หรือเครื่องหมายอื่นซึ่ง
พนักงานเจาหนาที่จัดใหมีตามพระราชบัญญัตินี้เคลื่อนที่ ลบเลือน เสียหาย สูญหาย หรือไรประโยชน
(2) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน กอสราง แผวถาง เผาปา หรือทําดวยประการใด
ใหเสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม
(3) เปลี่ยนแปลงทางน้ําหรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง
เนาเสีย หรือเปนพิษ
(4) ปดกั้นหรือทําใหกีดขวางแกทางน้ําหรือทางบก
(5) เก็ บ หา นํ า ออกไป กระทํ า ด ว ยประการใดๆ ให เ ป น อั น ตราย หรื อ ทํ า ให
เสื่อมสภาพซึ่งไม ดิน หิน กรวด ทราย แร ปโตรเลี่ยม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทําการอื่นใดอันสง
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ
(6) ปลูกตนไมหรือพฤกษชาติอื่นๆ หรือนําหรือปลอยสัตวทุกชนิดเขาไป
เพื่ อ ประโยชน ใ นการสํ า รวจ การศึ ก ษา การวิ จั ย หรื อ การทดลองทางวิ ช าการ
การถายทําภาพยนตร วี ดีทั ศ น หรื อสารคดี การถายภาพ การศึกษาธรรมชาติ การบํารุงรักษาโครงสรา ง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน หรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน พนักงานเจาหนาที่อาจอนุญาตใหบุคคลกระทําการตาม
(4) (5) หรือ (6) ไดภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนด ทั้งนี้ การกระทํานั้นตองอยูในความควบคุมดูแลของพนักงาน
เจาหนาที่ ไมรบกวนการดํารงชีวิตตามธรรมชาติของสัตวปาเกินสมควร และไมกอใหเกิดความเสียหายตอเขต
รักษาพันธุสัตวปาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต และการควบคุมดูแล
ตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ”
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นอกจากนี้มาตรา 45 ไดบัญญัติอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปา ไวดังนี้
“ มาตรา 45 คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดพื้นที่เปนเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา
และการขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา
(2) เสนอแนะนโยบายและมาตรการที่จําเปนเพื่อการคุมครองและดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ในเขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปาและพื้นที่ควบคุมเพื่อการ
จัดการสัตวปา
(3) ใหความเห็นชอบแผนแมบทการบริหารจัดการการอนุรักษสัตวปา เขตรักษาพันธุสัตวปา
และเขตหามลาสัตวปา
(4) กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อการอนุรักษและเพาะพันธุสัตวปา การคาสัตวปา ซากสัตวปา
และผลิตภัณฑจากซากสัตวปา และการประกอบกิจการสวนสัตว
(5) พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบเกี่ ย วกั บ การออกกฏกระทรวง ระเบี ย บ หรื อ ประกาศที่
พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(6) ใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับสัตวปา และปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกําหนดใหเปนหนาที่หรืออํานาจของคณะกรรมการ”
4.3.5 พระราชบัญญัตปิ าชุมชน พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. 2562 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 136 ตอนที่ 71 ก เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2562
มาตรา 4 ไดบัญญัติคําจํากัดความ “ปาชุมชน” และ “เขตอนุรักษไวดังนี้ ”
“ปาชุมชน หมายความวา ปานอกเขตปาอนุรักษหรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตปาอนุรักษที่
ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเปนปาชุมชน โดยชุมชนรวมกับรัฐในการอนุรักษ ฟนฟู จัดการ บํารุงรักษา ตลอดจนใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพในปาชุมชนอยางสมดุลและ
ยั่งยืนตามพระราชบัญญัตินี้
เขตปาอนุรักษ หมายความวา เขตอุทยานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติเขต
รักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา หรือเขตพื้นที่อื่นใดที่มี
คุณคาทางธรรมชาติ หรือคุณคาอื่นอันควรแกการอนุรักษหรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง”
จากความหมายดังกลาว ปาชุมชนจึงไมสามารถจัดตั้งในพื้นที่สูงที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษา
พันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปาได
นอกจากนี้การควบคุม กํากับดูแล “ปาชุมชน” มีคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ คณะกรรมการนโยบายปา
ชุมชน และคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 16 และมาตรา 26 ดังนี้
“มาตรา 16 คณะกรรรมการนโยบายมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนปา
ชุมชนและเครือขายปาชุมชน หรือพิจาณาใหความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับปาชุมชนตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
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(2) เสนอแนะตอคณะรั ฐมนตรี เพื่อกํ าหนดมาตรการทางการเงิน การคลั ง หรือ
มาตรการอืน่ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานจัดการปาชุมชนของคณะกรรมการจัดการปาชุมชน
(3) เสนอแนะในการตรวจพระราชกฤษฏี ก าและการออกกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตินี้
(4) กําหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
(5) ใหความเห็นชอบบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและ
ประสบการณเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมนุษยศาสตรหรือสังคมศาสตร
ผูแทนองคกรภาคประชาสังคม และผูแทนคณะกรรมการจัดการปาชุมชนในจังหวัดตางๆ ตามที่กรมปาไมเสนอ
เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัด
(6) จั ด ทํ า รายงานและผลการดํ า เนิ น งานป า ชุ ม ชนทั่ ว ประเทศพร อ มทั้ ง เสนอ
ความเห็นตอคณะรัฐมนตรีปละหนึ่งครั้ง เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม การอนุรักษ การฟนฟูสภาพธรรมชาติ
ในปาชุมชน หรือการสนับสนุนการจัดการปาชุมชน
(7) พิจารณาอุทธรณมติเกี่ยวกับการขอจัดตั้งหรือเพิกถอนปาชุมชน
(8) พิจารณาอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดที่สั่งการตาม
มาตรา 74 และพิจารณาการนําเสนอของอธิบดีตามมาตรา 76
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฏหมายอื่นกําหนดให
เปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการนโยบาย
ในการเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุน
ปาชุม ชนและเครื อข ายป าชุ ม ชนตาม (1) และการเสนอแนะในการตรวจพระราชกฤษฏี ก าและการออก
กฎกระทรวงตาม (3) ใหคณะกรรมการนโยบายรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการ
พิจารณาเสนอความเห็นและเสนอแนะดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด”
“มาตรา 26 คณะกรรมการปาชุมชนประจําจังหวัดมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาเกี่ยวกับการขอจัดตั้งปาชุมชน การขยายเขตปาชุมชน หรือ การเพิก
ถอนปาชุมชนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(2) ขยายระยะเวลาในการพิจารณาคําของจัดตั้งปาชุมชนตามหมวด 4 การจัดตั้ง
ปาชุมชน
(3) มีมติใหกรรมการจัดการปาชุมชนพนจากการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 44 วรรคสาม
(4) แตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ปาชุมชนตามมาตรา 27 และมาตรา 30
(5) พิจารณาอนุมัติแผนจัดการปาชุมชน พิจารณาใหความเห็นชอบขอบังคับของ
คณะกรรมการจัดการปาชุมชน และพิจารณาอนุญาตตามมาตรา 50 วรรคสอง มาตรา 52 มาตรา 63 (4) และ
มาตรา 66
(6) ใหคําแนะนําปรึกษาและความชวยเหลือดานตางๆ ตอคณะกรรมการจัดการ
ปาชุมชนในการจัดการปาชุมชน
(7) ควบคุมดูแลการจัดการปาชุมชนของคณะกรรมการจัดการปาชุมชนใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ ระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย ขอบังคับของคณะกรรมการจัดการปาชุมชน และ
แผนจัดการปาชุมชน
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(8) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการปาชุมชนในจังหวัดรวมทั้งจัดทํา
รายงานเสนอกรรมการนโยบายอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(9) ปฏิ บัติก ารอื่ นใดตามที่กําหนดในพระราชบัญ ญัตินี้ หรือตามที่รัฐ มนตรีห รือ
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย”
การบริหารจัดการปาชุมชนนั้นตองมีการจัดทํา “แผนการจัดการปาชุมชน” ซึ่งมีการบังคับ
ใชเปนเวลา 5 ป
4.3.6 พระราชบัญญัตพิ ัฒนาที่ดนิ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 27ก ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2551 มาตรา 13 บัญญัติไว ดังนี้
“มาตรา 13 ในกรณีที่ปรากฏวาบริเวณพื้นที่ใดมีลักษณะเปนพื้นที่ลาดชันเสี่ยงตอการชะลาง
พังทลายของดิน หรือเสี่ยงตอการเกิดดินถลม อันเกิดจากการกระทําของผูเขาไปครอบครองทําประโยชนใน
บริเวณพื้นที่ดังกลาวโดยไมเหมาะสม หรืออาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ หากปลอยไวไมดําเนินการจะเกิดการ
ชะลางพังทลายของดินอยางรุนแรงจนถึงขั้นเกิดดินถลมสรางความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหพื้นที่นั้นเปนเขต
อนุรักษดินและน้ํา และใหมีแผนที่แนบทายประกาศดวย แผนที่ดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งแหงประกาศ”
4.3.7 พระราชบัญญัตสิ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 109 ตอนที่ 37 ลงวันที่ 4 เมษายน 2535 มาตรา 43 บัญญัติไวดังนี้
“มาตรา 43 ในกรณีที่ปรากฏวาพื้นที่ใดมีลักษณะเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารหรือมีระบบนิเวศน
ตามธรรมชาติที่แตกตางจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศนตามธรรมชาติที่อาจถูกทําลายหรืออาจไดรับ
ผลกระทบกระเทื อนจากกิ จ กรรมต างๆ ของมนุษ ยไ ดโ ดยงา ยหรือ เป นพื้ นที่ ที่มี คุณ คา ทางธรรมชาติ ห รื อ
ศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษและพื้นที่นั้นยังมิไดถูกประกาศกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหพื้นที่นั้นเปนเขตพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอม”
4.3.8 ประมวลกฎหมายที่ดนิ
ประมวลกฎหมายที่ดิน ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 71 ตอนที่ 78 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2497 มาตรา 9 บัญญัติไวดังนี้
“มาตรา 9 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม ที่ดินของรัฐนั้นถามิได
มีสิทธิครอบครอง หรือมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว หามมิใหบุคคลใด
(1) เขาไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกนสรางหรือเผาปา
(2) ทําดวยประการใด ใหเปนการทําลาย หรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด
หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงหามในราชกิจจานุเบกษา หรือ
(3) ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเปนอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน”
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4.3.9 ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดนิ แหงชาติ
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดออกระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2530)วาดวยการควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมือง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2530 โดยกําหนดไวดังนี้
"ขอ 5 กอนเสนอโครงการการจัดที่ดินแปลงใดที่ดินแปลงนั้นจะตองไดรับการพิจารณาการใช
ที่ดิ น ใหส อดคล อ งและเป น ไปตามมาตรการการใช ที่ ดิน ของการกํ า หนดชั้ น คุ ณภาพลุ ม น้ํ า ประเทศตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งไดรับการสํารวจความ
เหมาะสมของดินและวางแผนการใชที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดินกอน”
4.3.10 ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ในป พ.ศ. 2499 ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 มีนาคม 2499 เรื่อง กําหนดเขตหวง
หามที่เขาหรือภูเขา ตามความในมาตรา 9 (2) แหงประมวลกฎหมายที่ดินไววา “บริเวณที่ภูเขาหรือที่เขาและ
ปริมณฑลรอบภูเขาหรือเขา 40 เมตรทุกแหง ทุกจังหวัด เปนเขตหวงหามมิใหบุคคลทําดวยประการใดใหเปน
การทําลายหรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่”
ตอมาในป พ.ศ. 2523 ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2523 ยกเลิกประกาศ
ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2499 โดยมีสาระสําคัญกําหนดขึ้นใหม ดังนี้
“ใหบริเวณดังตอไปนี้ ทุกแหง ทุกจังหวัด เปนบริเวณที่หวงหาม หามมิใหบุคคลใดทําดวย
ประการใด ใหเปนการทําลายหรือทําใหเสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่
(1) บริเวณที่เขาหรือภูเขา และปริมณฑลรอบที่เขาหรือภูเขา 40 เมตร”
4.3.11 มติคณะรัฐมนตรีเรือ่ งการกําหนดชั้นคุณภาพลุม น้ํา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติดําเนินการกําหนดชั้นคุณภาพ
ลุมน้ําที่สําคัญของประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2525
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําคือการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน โดยประสานหลักของการวาง
แผนการใชที่ดินเขากับความสัมพันธระหวางกันของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูรวมกับศักยภาพของพื้นที่ในดาน
อุทกวิทยาที่สัมพันธตอการเปนตนน้ําลําธาร และรวมไปถึงลักษณะแนวโนมของการกอเกิดปญหาและมลภาวะ
ของสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการนําทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ําไปใชหรือมีการพัฒนาพื้นที่
ชั้นคุณภาพลุม น้ําแตละชั้นมีลักษณะดังนี:้ (1) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ําที่ควรจะตองสงวนรักษาไวเปนตนน้ํา
ลําธารโดยเฉพาะ
(2) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 2 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ําซึ่งมีคณ
ุ ภาพเหมาะสมตอการเปนตนน้ํา
ลําธารในระดับรองลงมา และสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อกิจการที่สําคัญ เชน การทําไมและเหมืองแร
เปนตน ซึ่งมีองคประกอบรวมกันดังนี้
(3) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 3 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ําซึ่งสามารถใชประโยชนไดทั้งกิจกรรมทําไม
เหมืองแร และเพื่อปลูกพืชกสิกรรมประเภทไมยืนตน
(4) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 4 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ําที่สภาพปาไดถูกแผวถางเปนที่ใชประโยชน
เพื่อกิจการพืชไรเปนสวนมาก
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(5) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 5 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ําซึ่งเปนที่ราบหรือลุมหรือเนินลาดเอียง
เล็กนอย แตสว นใหญไดถูกบุกรุกแผวถาง เพื่อใชประโยชนดานเกษตรกรรม โดยเฉพาะทํานา และกิจกรรมอื่น
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคตางๆ ดังนี้ :ลุมน้ํา ปง – วัง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2528
ลุมน้ํา ยม – นาน
วันที่ 21 ตุลาคม 2529
ลุมน้ํา มูล – ชี
วันที่ 12 กรกฎาคม 2531
ลุมน้ํา ภาคใต
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2532
ลุมน้ํา ภาคตะวันออก
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2534
ผลการดําเนินงานกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําตางๆ มีรายละเอียดในตารางที่ 4-1
ตอมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเรื่องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ ยวกั บการกํ าหนดชั้ นของป าไม ตน น้ํ า ลํ าธารและการทํ า เหมื อ งในพื้ น ที่ ป าป ด เห็ น ชอบด ว ยตามมติ ข อง
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ ทั้ ง 3 ข อ คื อ เห็ น ชอบหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารที่ ใ ช ใ นการกํ า หนด
ชั้นคุณภาพลุมน้ําและใหนําหลักเกณฑดังกลาวไปใชในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําอื่นๆ เห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับขอเสนอแนะมาตรการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา และใหสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปน
หน ว ยงานกลางรั บ ผิ ด ชอบ ในการประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ร ว มจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง าน
ใหสอดคลองกับขอเสนอแนะมาตรการ การใชที่ดินในเขตลุมน้ํา สําหรับพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ไมมีการใชพื้นที่ใน
ทุกกรณีโดยเด็ดขาดสวนราชการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1B ถามีความจําเปนตองอนุญาตใหประทานบัตร
หรือตออายุประทานบัตรการทําเหมืองแร ใหกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอ คณะรัฐมนตรีอนุมัติเปน
รายๆ ไป
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ตารางที่ 4-1 เนื้อที่ชั้นคุณภาพตางๆ ของลุมน้ําเจาพระยาตอนบน ลุมน้ํามูล – ชี ลุมน้ําภาคใต ลุมน้ําภาคตะวันออก ลุมน้ําภาคตะวันตก ภาคกลาง ลุมน้ําปาสักและลุมน้ําชายแดน
1A 1/
ตร.กม
27,411.04

พื้นที่ลุมน้ํา
ลุมน้ําเจาพระยาตอนบน
(ปง วัง ยม นาน)
ลุมน้ํามูล – ชี
ลุมน้ําภาคใต
ลุมน้ําภาคตะวันออก
ลุมน้ําภาคตะวันตก ภาคกลาง
และลุมน้ําปาสัก
ลุมน้ําชายแดน
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทั้งประเทศ

1AR 2/
ตร.กม

-

1B 3/
ตร.กม
1,197.33

1BR 4/
ตร.กม

-

2
ตร.กม
16,317.56

3
ตร.กม
11,379.92

4
ตร.กม
10,235.57

5
ตร.กม
38,982.04

อางเก็บน้ํา
ตร.กม
434.43

รวม 5/
ตร.กม
105,958.25

6,306.69
10,154.72
2,306.86
17,905.17

1,328.87
-

615.29
714.36
90.82
970.32

683.64
-

1,928.69
8,641.50
1,874.55
6,728.17

2,839.78
7,942.50
2,997.11
7,048.56

25,285.91
12,858.55
8,907.76
9,922.90

78,354.36
34,189.61
20,129.65
47,957.66

2,992.60
299.57
21.80
1,006.94

118,324.32
76,813.32
36,238.55
91,539.72

16,249.28
3,800.71
84,134.83

1,328.87

2,317.48
1,037.42
6,943.02

683.64

5,203.32
2,074.82
42,768.62

4,105.12
2,907.78
39,283.77

2,071.60
10,751.40
81,033.69

6,029.21
25,841.09
251,483.62

19.58
679.04
5,434.96

36,995.59
47,115.27
513,115.02

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (2535)
หมายเหตุ

1/
2/
3/
4/
5/

1A
1AR
1B
1BR

หมายถึง พื้นที่ในชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1 ซึ่งเปนปาธรรมชาติ
หมายถึง พื้นที่ในชั้น 1 Aซึ่งเปนปาธรรมชาตินั้นไดกลายเปนสวนยางแลว
หมายถึง พื้นที่ในชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1 ซึ่งไมเปนปาธรรมชาติปกคลุม
หมายถึง พื้นที่ในชั้น 1 B ซึ่งมีสวนยางปรากฎอยู
พื้นที่ของประเทศไทยโดยประมาณ 513,115.02 ตร.กม
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4.3.12 นโยบายปาไมแหงชาติ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเรื่องนโยบายปาไมแหงชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2528 โดยกําหนดใหมีพื้นที่
ปาไมรอยละ 40 ของเนื้อที่ประเทศ ลดลงจากที่เคยกําหนดไวเดิมรอยละ 50 ในป พ.ศ 2504 ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน 2 ประการ คือ
1. ปาเพื่อการอนุรักษ กําหนดไวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช พันธุสัตวที่หายาก
และปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําทวมและการพังทลายของดินตลอดทั้งเพื่อประโยชนในการศึกษา
การวิจัย และนันทนาการของประชาชนในอัตรารอยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ
2. ปาเพื่อเศรษฐกิจ กําหนดไวเพื่อการผลิตไมและของปาเพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ
ในอัตรารอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ
เปาหมายรอยละ 40 นี้ตรงกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ที่ระบุไววา
1. ใหกรมที่ดิน กรมปาไม และกรมอื่นๆที่เกี่ยวของดําเนินการจําแนกที่ดินทั่วประเทศ เพื่อให
มีเขตสงวนในชั้นตนนี้ประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 156 ลานไร เวลานี้มีเขตที่เปนปาอยู 187 ลานไร
ผลของการจําแนกประเภทที่ดินจะทําใหมีเนื้อที่จัดสรรใหเกษตรกรไดเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ลานไร ในหกป
ขางหนาควรจะดําเนินการจําแนกประเภทที่ดินใหสําเร็จบริบูรณได
2. สงวนปาไมไวเปนสมบัติของชาติ เปนเนื้อที่ 156 ลานไร หรือประมาณ 250,000 ตาราง
กิโลเมตร ตอไปเมื่อมีพลเมืองเพิ่มขึ้นก็อาจลดลงไดเหลือ 125 ลานไรหรือประมาณ 200,000 ตารางกิโลเมตร
แยกเปนปาตนน้ําลําธาร 100,000 ตารางกิโลเมตร ในหกปขางหนาจะกําหนดงบประมาณใหกรมปาไม สําหรับ
บํารุงรักษาปา คุมครองสงวนปาและปลูกปาเปนจํานวนที่พอเพียงแกการปรับปรุงการดําเนินงานใหไดผลตาม
ความมุงหมาย
นอกจากนี้สัดสวนพื้นที่ปาไมรอยละ 40 ยังสอดคลองกับนโยบายที่ดินตามมติคณะกรรมการ
จัดที่ดินแหงชาติคราวประชุมครั้งที่ 5/2525 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2525 ที่กําหนดพื้นที่ปาไมไวรอยละ 40
เชนเดียวกัน (กรมที่ดิน, 2536)

4.4 นโยบายของรัฐในการอนุญาตใหราษฎรอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไม1)
นโยบายของรัฐในกรณีนี้เปนไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562
(2) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562
(3) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541
(4) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 กันยายน 2541
(5) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-----------------------------------

1)

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการอนุญาตใหราษฎรอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไมมีจํานวนมาก โปรดดูใน โสภณ ชมชาญ และคณะ (2561)
มติทบทวนในขอนี้นํามาเฉพาะที่บังคับใชอยูในปจจุบัน (พ.ศ. 2562)
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4.4.1 พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหมีการชวยเหลือประชาชนที่ทํากินอยูในเขต
อุทยานแหงชาติ ตามบทบัญญัติมาตรา 63 ดังนี้
มาตรา 63 ให ก รมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช สํ า รวจการถื อ ครองที่ ดิ น ของ
ประชาชนที่อยูอาศัยหรือทํากินในอุทยานแหงชาติแตละแหงใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เมื่ อ พ น ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง และรั ฐ บาลมี แ ผนงานหรื อ นโยบายในการช ว ยเหลื อ
ประชาชนที่ไมมีที่ดินทํากินและไดอยูอาศัยหรือทํากินในอุทยานแหงชาติที่มีการประกาศกําหนดมากอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จัดทําโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแหงชาติโดยมิไดสิทธิใน
ที่ดินนั้น เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อความเห็นชอบ โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองตองมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือบุคคลที่ไมมีที่ดินทํากินและ
ได อ ยู อ าศั ย หรื อ ทํ า กิ น ในอุ ท ยานแห ง ชาติ ภายใต ก รอบมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2541
เรื่อง การแก ไขป ญ หาที่ ดินในพื้ น ที่ ปาไม หรือตามคํ าสั่งคณะรั กษาความสงบแหง ชาติ ที่ 66/2557เรื่อ ง
เพิ่มเติมหนวยงานสําหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม และนโยบายการปฏิบัติงาน
เปนการชั่วคราวในสภาวการณปจจุบัน ลงวันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 โดยตองจัดใหมีแผนที่แสดง
แนวเขตโครงการที่จะดําเนินการซึ่งจัดทําดวยระบบภูมิสารสนเทศ หรือระบบอื่นซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกันแนบ
ทาย พระราชกฤษฎีกา และมีระยะเวลาการบังคับใชคราวละไมเกินยี่สิบป และอยางนอยตองมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาและคุณสมบัติของบุคคลที่อยูอาศัยหรือทํากินภายใตโครงการที่จะดําเนินการ
หนาที่ของบุคคลที่อยูอาศัยหรือทํากินในการอนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพภายในเขตพื้นที่ดําเนินโครงการ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอยูอาศัยหรือ
ทํากิน และการสิ้นสุดการอยูอาศัยหรือทํากิน และมาตรการในการกํากับดูแล การติดตาม และการประเมินผล
การดําเนินโครงการ
ในกรณีบุคคลที่อยูอาศัยหรือทํากินไดครอบครองที่ดิน กอสราง แผวถาง หรือทําดวยประการใดๆ
ใหเสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม เก็บหา นําออกไปทําดวยประการใดๆ ใหเปนอันตราย
หรือทําใหเสื่อมสภาพ ซึ่งไม ดิน หิน กรวด ทราย แร ปโตรเลี่ยม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทําการ
อื่นใดอันสงผลกระทบตอระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หรือนําหรือปลอยสัตว ในเขตพื้นที่โครงการตามพระราชกฤษฏีกาที่ตราขึ้นตามมาตรานี้ หากการกระทํา
ดังกลาวเปนไปเพื่อการดํารงชีพอยางเปนปกติธุระ และไดปฎิบัติใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการแลว ผูนั้นไมตองรับโทษ
4.4.2 พระราชบัญญัตสิ งวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหชวยเหลือประชาชนที่ทํากินอยูใน
เขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา ตามความในบทบัญญัติมาตรา 121 ดังนี้
มาตรา 121 ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชสํารวจการถือครองที่ดินของ
ประชาชนที่อยูอาศัยหรือทํากินในเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปาแตละแหงใหแลวเสร็จภายใน
สองรอยสี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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เมื่ อ พ น ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง และรั ฐ บาลมี แ ผนงานหรื อ นโยบายในการช ว ยเหลื อ
ประชาชนที่ไมมีที่ดินทํากินและไดอยูอาศัยหรือทํากินในเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปาที่มีการ
ประกาศกําหนดมากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขต
รักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปาโดยมิไดสิทธิในที่ดินนั้นเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองตองมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือบุคคลที่ไมมีที่ดินทํากินและ
ไดอยูอาศัยหรือทํากินในเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา ภายใตกรอบเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม หรือตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 66/2557 เรื่อง เพิ่มเติมหนวยงานสําหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากร
ปาไมและนโยบายการปฎิบัติงานเปนการชั่วคราวในสภาวการณปจจุบัน ลงวันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
โดยตองจัดใหมีแผนที่แสดงแนวเขตโครงการที่จะดําเนินการแนบทายพระราชกฤษฎีกาและมีระยะเวลาบังคับ
ใชคราวละไมเกินยี่สิบป และอยางนอยตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาและคุณสมบัติของ
บุคคลที่อยูอาศัยหรือทํากินในชุมชนภายใตโครงการที่จะดําเนินการ หนาที่ของบุคคลที่อยูอาศัยหรือทํากินใน
ชุมชนในการอนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษาสัตวปาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพภายในเขตพื้นที่ดําเนินโครงการหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอยูอาศัยหรือทํากิน และการสิ้นสุด
การอยูอาศัยหรือทํากินและมาตรการในการกํากับดูแล การติดตาม และการประเมินผลการดําเนินโครงการ
ในกรณีบุคคลที่อยูอาศัยหรือทํากินไดครอบครองที่ดิน กอสราง แผวถาง หรือกระทําดวย
ประการใดๆ ใหเสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลง สภาพพื้นที่ไปจากเดิม เก็บหา นําออกไป กระทําดวยประการใดๆ
ให เ ป น อั น ตราย หรื อ ทํ า ให เ สื่ อ มสภาพ ซึ่ ง สั ต ว ป า ไม ดิ น หิ น กรวด ทราย แร ป โ ตรเลี่ ย ม
หรื อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น หรื อ กระทํ า การอื่ น ใดอั น ส ง ผลกระทบต อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม
ระบบนิเวศน หรือความหลากหลายทางชีวภาพ หรือนําหรือปลอยสัตวในเขตพื้นที่โครงการตามพระราช
กฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามมาตรานี้ หากการกระทําดังกลาวเปนไปเพื่อการดํารงชีพอยางเปนปกติธุระ และได
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแลว ผูนั้นไมตองรับโทษ
4.4.3 มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม วันที่ 30 มิถุนายน 2541
คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบการแก ไ ขป ญ หาที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ป า ไม ตามมติ ค ณะกรรมการนโยบายป า ไม
แหงชาติ ดังนี้
1. คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติไดพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
แกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไมแลว มีความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการพิสูจนการครอบครองที่ดินของราษฎร
ใหใชภาพถายทางอากาศเปนหลักรวมกับหลักฐานอื่น และการกําหนดมาตรการการอยูอาศัยในพื้นที่ปาไม
ไมใหขยายพื้นที่เพิ่มเติม มติคณะกรรมการฯ โดยสรุป ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปาไม) พิจารณา
ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17
เมษายน 2540 วันที่ 22 เมษายน 2540 และวันที่ 29 เมษายน 2540 โดยใหใชแนวทางมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22
เมษายน 2540 เกี่ยวกับการแกไขปญหาพื้นที่ปาไมในภาพรวมทั้งประเทศเปนฐานในการปรับปรุงและนํา
ความเห็นของคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย
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2. คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติไดประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2541 เกี่ยวกับเรื่อง
การแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยมีมาตรการและ
แนวทางการแกไขปญหาที่ดนิ ในพื้นที่ปาไม
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ เพื่อเปนการสงวนคุมครองปองกันพื้นที่ปาไมของชาติที่เหลืออยูไว
ใหได จึงกําหนดมาตรการและแนวทางการแกไขปญหาในพื้นที่ปาไม เปน 2 ดาน คือ
1. ดานการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม
1.1 ปาสงวนแหงชาติ
1) พื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตร และพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจที่เสื่อมสภาพ
กรมปาไมไดมอบพื้นที่ดังกลาวให ส.ป.ก. นําไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินตามนโยบายรัฐบาล เมื่อป พ.ศ. 2536
แลวดังนั้นเพื่อใหนโยบายการปฏิรูปที่ดินของรัฐบาลสัมฤทธิ์ผล จึงใหดําเนินการดังนี้
(1) ใหกรมปาไม และ ส.ป.ก. ปฏิบัติตามขอตกลงวาดวยแนวทางปฏิบัติใน
การกันพื้นที่ปาสงวนแหงชาติกลับคืนกรมปาไม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 โดยเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จ
ทุกปาโดยเร็ว
(2) พื้นที่ที่ไมสมควรนําไปปฏิรูปที่ดิน ใหกรมปาไมดําเนินการตามหนาที่
และความรับผิดชอบ และเพื่อเปดโอกาสใหราษฎรในพื้นที่มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไมอยางเปน
รูปธรรม ใหกรมปาไมพิจารณาตามความเหมาะสมจัดการพื้นที่ที่มีสภาพปาแปลงเล็ก แปลงนอย ในพื้นที่ราบ
และมิใ ชเปนพื้ นที่ ที่ ค วรสงวนรั ก ษาไว เพื่ อคุม ครองระบบนิเวศ และสภาพแปลงดังกลาวจะต องไม ติดกั บ
ปาผืนใหญ โดยรวมกับองคการบริหารสวนตําบลทองที่และ ส.ป.ก. กรณีนี้ใหพิจารณาจัดทําเปนพื้นที่ทดลอง
จัดการเปนบางแหงกอน
(3) ให ส.ป.ก. นําผลการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงไปเรงรัดกําหนดเขต
ปฏิรูปที่ดิน เมื่อมีเขตปฏิรูปที่ดินแลวให ส.ป.ก. เรงรัดดําเนินการตอไป และใหกําหนดเปนเงื่อนไขการใชที่ดิน
ส.ป.ก. ใหราษฎรปลูกไมผลและ/หรือไมยืนตนอยางนอยรอยละ 20 ของเนื้อที่ที่ไดรับ กรณีเปนที่ดินที่ติดกับ
เขตปาไมจะตองปลูกไมผลและ/หรือไมยืนตนเปนแนวกันชน และใหนําเอาวิธีการจัดรูปแปลงที่ดินใหมีขนาด
เหมาะสมเพื่อใชแกไขปญหาเรื่องที่ดินอยูอาศัย/ทํากินของราษฎรในเขตปาไมดวย
2) พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม ตามผลการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากร
และที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 ซึ่งกําหนด
ไว ว า เมื่ อ ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ใ ห ก รมป า ไม ป รั บ แนวเขตได ต ามสภาพข อ เท็ จ จริ ง และความเหมาะสมใน
ภูมิประเทศ ผลจากการปรับแนวเขตใหดําเนินการ ดังนี้
(1) บริเวณพื้นที่ที่ปรับออกเปนพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ หากมีราษฎรอยู
อาศัย/ทํากิน ใหกรมปาไมพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
(2) พื้นที่ที่ผานการตรวจสอบและมีความเหมาะสมที่จะกําหนดไวเปนปา
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ ให ก รมป า ไม กํ า หนดเป น ป า อนุ รั ก ษ ต ามกฎหมายตามความเหมาะสมในแต ล ะพื้ น ที่
ทั้งนี้ใหกรมปาไมจัดทําแนวเขตที่ชัดเจน และปองกันดูแลคุมครองอยางเขมงวด ไมใหราษฎรบุกรุกเขาไปยึดถือ
ครอบครองอยูอาศัยทํากิน หากมีการบุกรุกเขาไปยึดถือครอบครองใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเฉียบขาด

4-54
1.2 ปาอนุรักษตามกฎหมาย เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหาม
ลาสัตวปา และปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2 และเขตอนุรักษปาชายเลน)
เนื่ อ งจากเขตพื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ ไ ด กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม ดิ น น้ํ า
พันธุพืช และพันธุสัตวที่มีคุณคาหายาก เพื่อการปองกันภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัยและการพังทลายของดิน
รวมตลอดถึงเพื่อประโยชนดานการศึกษา วิจัย นันทนาการของประชาชนและความมั่นคงของชาติ ดังนี้
1) ยืนยันนโยบายของรัฐที่จะไมนําพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย และปาอนุรักษ
ตามมติคณะรัฐมนตรีไปดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2) ให ก รมป า ไม สํ า รวจพื้ น ที่ ที่ มี ก ารครอบครองให ชั ด เจน และขึ้ น ทะเบี ย น
ผูครอบครอง เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการจัดการเพื่อการอนุรักษและการพัฒนาอยางยั่งยืน
3) ใหกรมปาไมประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตรวจสอบพิสูจนการ
ครอบครองที่ดินของราษฎร โดยใชภาพถายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร (หากไมมีใหใชภาพถายดาวเทียม)
ซึ่งถายภาพพื้นที่นั้นไวเปนครั้งแรกหลังวันสงวนหวงหามเปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมายครั้งแรก ตรวจสอบ
รองรอยการทําประโยชนตอเนื่องมากอนวันสงวนหวงหามเปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมายครั้งแรก และตอง
พิจารณารวมกับพยานหลักฐานอื่น ซึ่งแสดงวาไดมีการครอบครองทําประโยชนตอเนื่องมากอนวันสงวนหวง
หามนั้นๆ ดวย
4) กรณีผลการตรวจพิสูจนพบวา ราษฎรอยูอาศัย/ทํากินมากอน ใหกรมปาไม
จัดทําขอบเขตบริเวณที่อยูอาศัย/ทํากินใหชัดเจน หามขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และดําเนินการตาม
กฎหมายเพื่อใหราษฎรอยูอาศัย/ทํากิน ตามความจําเปนเพื่อการครองชีพ แตถาเปนพื้นที่ลอแหลมคุกคามตอ
ระบบนิเวศ พื้นที่ที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการคุมครองดูแลพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี ใหพิจารณาดําเนินการชวยเหลือราษฎรตามความเหมาะสมเพื่อใหหาที่อยูอาศัย/ทํากินแหงใหม หรือ
ดําเนินการเคลื่อนยายราษฎรออกมาจากบริเวณนั้นไปอยูอาศัย/ทํากินในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยในพื้นที่รองรับ
ใหมีการสนับสนุนดานสาธารณูปโภคการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม
รวมทั้งพิจารณารับรองสิทธิในที่ดินตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ พื้นที่ที่ราษฎรไดเคลื่อนยายออกไปแลว
ใหทําการปลูกฟนฟูสภาพปาตอไป
5) กรณีผลการตรวจพิสูจนพบวา ราษฎรอยูอาศัย/ทํากินหลังวันประกาศสงวน
หวงหามเปนพื้นที่ปาไมตามกฎหมายครั้งแรก ใหกรมปาไมพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
(1) ใหเคลื่อนยายราษฎรออกจากพื้นที่ปาอนุรักษนั้น แลวทําการปลูกปา
เพื่อฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมการเคลื่อนยายราษฎรออกจากพื้นที่ใหเตรียมแผนการรองรับในพื้นที่ที่เหมาะสม
โดยสนับสนุนดานสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม
รวมทั้งการพิจารณารับรองสิทธิในที่ดินตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
(2) หากยังไมสามารถเคลื่อนยายราษฎรออกจากพื้นที่ไดทันที ใหดําเนินการ
ควบคุมขอบเขตพื้นที่มิใหขยายเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และในระหวางรอการเคลื่อนยายใหจดั ระเบียบที่อยูอาศัย/
ทํากินใหเพียงพอกับการดํารงชีพ
6) การดําเนินการตาม 4) และ 5) จะตองกําหนดเงื่อนไขการใชพื้นที่ใหเปนไปใน
รูปแบบของการอนุรักษที่ยั่งยืน เพื่อใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
7) ให ทุ ก ส ว นราชการที่ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ทํ า การพั ฒ นาเฉพาะความ
ตองการพื้นฐานในการดํารงชีพ
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1.3 พื้นที่อื่นๆ ที่สงวนหรืออนุรักษไวเพื่อกิจการปาไม
กรณีที่มีราษฎรรองเรียนเสนอปญหาใหจังหวัดดําเนินการตั้งคณะทํางานตรวจสอบ
ขอเท็จจริง โดยใหมีทั้งฝายราชการและราษฎรฝายละเทาๆ กัน การตรวจสอบขอเท็จจริงใหพิสูจนการอยูอาศัย
ครอบครองทําประโยชนในพื้นที่ใหชัดเจนวามีมากอนหรือไม ราษฎรเดือดรอนอยางไร เคยไดรับการชวยเหลือ
จากทางราชการมาแลวหรือไม แลวเสนอมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
ตามมาตรการและแนวทางของแตละพื้นที่ที่เปนปญหา ทั้งนี้ ใหหนวยงานผูรับผิดชอบใหความเปนธรรมกับ
ราษฎรใหมากที่สุด
2 ดานการปองกันพื้นที่ปาไม และอื่น ๆ
2.1 ถามีการกระทําการใดๆ อันเปนการบุกรุกพื้นที่ปาใหมและ/หรือขยายพื้นที่อยู
อาศั ย /ทํ า กิ น เพิ่ ม เติ ม หรื อ เป น การทํ า ลาย หรื อ กระทบกระเทื อ นต อ การรั ก ษาป า และ/หรื อ สิ่ ง แวดล อ ม
ใหดําเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพื่อปองกันมิใหมีการยึดถือครอบครองพื้นที่ ใหผูมีอํานาจหนาที่
สั่งใหผูกระทําผิดออกจากพื้นที่ ทําลาย รื้อถอน และ/หรือดําเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
2.2 ให ค ณะกรรมการนโยบายป า ไม แ ห ง ชาติ กํ า กั บ ดู แ ลให ห น ว ยงานหรื อ
คณะกรรมการตางๆ ที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมประสานการปฏิบัติ
กันอยางสอดคลองและมีเอกภาพ เพื่อความมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลในการปองกันรักษาทรัพยากรปาไมของชาติ
2.3 ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงมหาดไทย โดยจัดใหองคกร
ปกครองทองถิ่น เชน อบต. หรือสภาตําบล และชุมชนเขามารวมดูแลรักษาสภาพปาไมมิใหมีการบุกรุก ทําลาย
หรือกระทําการใดอันเปนการกระทบกระเทือนตอการรักษาปาและ/หรือสิ่งแวดลอม
2.4 ใหกรมปาไมดําเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมระดับพื้นที่
ซึ่งประกอบดวย แผนงาน 4 ดาน คือ 1) ดานการปองกันพื้นที่ 2) ดานการควบคุมพื้นที่ 3) ดานการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 4) ดานการติดตาม ประเมินผลและระบบขอมูล โดยใหหนวยงานที่
เกี่ยวของใหความรวมมือดําเนินการใหเปนไปตามแผนการจัดการฯ อันจะทําใหการบริหารจัดการทรัพยากร
ที่ดินและปาไมเปนไปอยางเปนระบบ ยั่งยืน และเกิดความชัดเจนในการใชทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
2.5 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินที่ออกโดยมิชอบในพื้นที่ปาไม ใหแลวเสร็จเปนรูปธรรมโดยเร็ว
2.6 ให สํ า นั ก งบประมาณพิ จ ารณาสนั บ สนุ น งบประมาณแผ น ดิ น ให ห น ว ยงานที่
เกี่ยวของดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย มาตรการและแนวทางแกไขปญหาในแตละประเภทพื้นที่ รวมถึงการ
ดําเนินการแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมในระดับพื้นที่ตามความจําเปนและเหมาะสม โดยใหเสนอ
ขอตั้งงบประมาณเปนปๆ ไป
4.4.4 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑการขอผอนผันการดําเนินการตามขอสังเกตตามมติ
คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั น ที่ 21 กุ มภาพั น ธ 2538 เรื่องการกํา หนดชั้ น คุณ ภาพลุ มน้ํา กรณีก ารตั้ ง ชุ มชน
สถานที่ราชการ และการอพยพราษฎรออกจากพื้นที่ลุมน้ํา ชั้นที่ 1 เอ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 1
กันยายน 2541 ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดเสนอ ดังนี้
1. เห็ น ควรให ป ฎิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ การกํ า หนดชั้ น คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า และ
ขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดินในเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ ที่กําหนดไววา “ไมใหมีการใชพื้นที่ในทุกกรณี
ทั้งนี้เพื่อรักษาไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารอยางแทจริง” ยกเวน กรณีที่สามารถพิสูจนโดยใชภาพถายอากาศในแต
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ละช ว งเวลาของแต ล ะพื้ น ที่ และเอกสารหลั ก ฐานข อ เท็ จ จริ ง ต า งๆ ประกอบได ว า ชุ ม ชนหรื อ ราษฎรได
ครอบครองพื้นที่ดังกลาวอยางถูกตองตามกฎหมาย และเห็นชอบกับหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรการ
การจัดการพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ ที่ไดรับการผอนผันใหชุมชนหรือราษฎรอยูอาศัยและ/หรือใชประโยชนพื้นที่
ไดภายหลังการพิสูจนสิทธิการครอบครองพื้นที่ ดังกลาวแลว
2. เห็นควรใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมปาไม กรมพัฒนาที่ดิน
และสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานหลักเพื่อประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
กํ า หนดพื้ น ที่ ที่ ค วรได รั บ การผ อ นผั น โดยให นํ า หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และมาตรการตามข อ 1
ไปประกอบการพิจารณาในการดําเนินงาน
3. ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ นําผลการดําเนินงานกําหนดพื้นที่ที่ควรไดรับการ
ผอนผันตามขอ 2 เสนอคณะอนุกรรมการกําหนดเขตที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยของชุมชนบนพื้นที่สู งและ
คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับชุมชน สิ่งแวดลอม และการ
ควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง (นอส.) ซึ่งมานายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีเลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ พิจารณาตอไป
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 ลงมติเห็นชอบมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการผอนผันการดําเนินการตามขอสังเกตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ 2538 เรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา กรณีการตั้งชุมชน สถานที่ราชการ และการอพยพ
ราษฎรออกจากพื้นที่ลุมน้ํา ชั้นที่ 1 เอ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเสนอ ทั้ง 3 ขอ
โดยหลักเกณฑการกําหนดพื้นที่ที่ควรไดรับการผอนผันใหมีการอยูอาศัยและ/หรือใชพื้นที่ไดนั้น ในการพิสูจน
วาชุมชนหรือหมูบานไดครอบครองเปนการถาวรหรือไดจัดตั้งขึ้นโดยถูกตองตามกฎหมายใหเพิ่มเติมหลักเกณฑ
ดวยวาตองเปนกรณีที่สามารถพิสูจนโดยใชภาพถายในแตละชวงเวลาของแตละพื้นที่ และเอกสารหลักฐาน
ขอเท็จจริงตางๆ ประกอบไดวาชุมชนหรือราษฎรไดครอบครองพื้นที่ดังกลาวอยางถูกตองตามกฎหมาย
4.4.5 มติคณะรัฐมนตรีเรื่อง พื้นทีเ่ ปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอ าศัยและ
ทํากินในพืน้ ทีป่ าไม (ทุกประเภท)
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ลงมติวา
1. เห็ นชอบในหลั ก การตามกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อมเสนอและให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ รวมทั้งขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
ทั้งนี้ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหถูกตองเปนไปตาม
ขั้นตอนของกฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
2. ในการดําเนินการตามกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไม
(ทุกประเภท) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เรงดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูแกประชาชนทั่วไป ประชาชนกลุมเปาหมาย และเจาหนาที่รัฐที่
เกี่ยวของใหชัดเจน ถูกตอง ตรงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเจตนารมณ หลักเกณฑ และเงื่อนไขในการจัดสรรที่ดิน
ของแตละกลุมพื้นที่ รวมทั้งการปฏิบัติตามขอกฏหมายที่เกี่ยวของและสิทธิของผูไดรับจัดสรรที่ดิน เพื่อไมให
เกิดความขัดแยงและขอพิพาทในภายหลัง
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3. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
กําหนดมาตรการในการปองกันและแกไขการบุกรุกพื้นที่ปาใหชัดเจนและดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
อยางจริงจังเพื่อไมใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาเพิ่มเติมอีก
พื้นที่เปาหมาย
กลุมที่ 1
ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติที่อยูในพื้นที่ลุมน้ํา ชั้นที่
3,4 และ 5
กอน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
กลุมที่ 2
ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติที่อยูในพื้นที่ลุมน้ํา
ชั้นที่ 3,4 และ 5
หลัง มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และตองปฏิบัติตาม
คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 66/2557
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557
กลุมที่ 3
ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติที่อยูในพื้นที่ลุมน้ํา ชั้นที่
1 และ 2
- กอน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
- หลัง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
และตองปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557

กลุมทื่ 4
ชุมชนที่อยูในเขตปาอนุรักษ
- กอน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
- หลัง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541

กรอบมาตรการแกไขปญหา
อนุญาตใหถูกตองตามกฏหมาย โดยโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

อนุญาติใหอยูอาศัยและทํากินแบบแปลงรวม โดยออกแบบการใชพื้นที่รวมกันระหวางชุมชน และ
หนวยงานรัฐ โดยชุมชนตองดูแลรักษาและใชประโยชนพื้นที่ในลักษณะที่เกื้อกูลตอการอนุรักษ
ตามที่กําหนดรวมกัน

1.จัดระเบียบการใชที่ดินทํากิน และรับรองการอยูอาศัยทํากินในลักษณะแปลงรวม
2. กํากับควบคุมจัดการการใชที่ดินและปาไมภายใตการอนุรักษและพัฒนาอยางยั่งยืน หามบุกรุก
ขยายพื้นที่
3.ฟนฟูสภาพปาในรูปแบบการมีสวนรวม สงเสริมราษฎรปลูกปา 3 อยาง
4. ใชมาตรการอนุรักษดินและน้ํา ควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมลดการชะลางพังทลาย
วางแผนรวมกับราษฎรและกรรมการหมูบาน ประชาคม/ออกแบบ/คัดเลือกพันธุไมตามแนว
พระราชดําริปลูกปา 3 อยาง เพื่อฟนฟูสภาพปาโดยกรมปาไมจัดหาพันธุไมและใหราษฎรเปน
ผูดูแลตนไมที่ปลูกและราษฎรใชประโยชนที่ดินในระหวางแถวของตนไมได โดยราษฎรจะไดรับ
ประโยชนที่ดินในระหวางแถวของตนไมได โดยราษฎรจะไดรับประโยชนจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต
จากไมที่ปลูกและพืชพื้นลางดวย
แนวทางการแกไขปญหาที่ดินของราษฎรในเขตปาอนุรักษ
1.หลักการจัดการพื้นที่ เพื่อใหคงเจตนารมณของการกําหนดกฏหมายเกี่ยวกับพื้นที่ปาเพื่อการ
อนุรักษ ชุมชนที่จะไดรับการพิจารณาตองเปนชุมชนที่อาศัยอยูเดิม ไมมีการจัดที่ดินใหแก
บุคคลภายนอกพื้นที่มีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ทํากินที่เปนที่ยอมรับรวมกัน และเปนการใหสิทธิ
ทํากินมิใหเอกสารสิทธิ
2. แนวทางการจัดการพื้นที่ประกอบดวย 2 ขั้นตอนหลัก คือ การสํารวจการครอบครองที่ดิน
และการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อใหไดขอตกลงแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ ที่เปนที่ยอมรับของ
ทุกฝายในรูปแบบของการประชาคมของชุมชน โดยมีคณะกรรมการ/คณะทํางาน ที่แตงตั้งโดยผูวา
ราชการจังหวัด ดําเนินการ 2 ระดับ คือ
2.1 คณะทํางานสํารวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ เพื่อรวมกับชุมชนในการสํารวจและ
บริหารจัดการพื้นที่รวมกัน
2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสํารวจการครอบครองที่ดินระดับนักบริหารพื้นที่อนุรักษ
หรือสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษสาขาเพื่อตรวจสอบผลการดําเนินการและแกไขปญหาจากผลการ
ดําเนินงานของคณะทํางานฯ ระดับพื้นที่ โดยนําผลการสํารวจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2541 และการตรวจสอบผูครอบครองที่เปนผูยากไร ผูที่มีรายไดนอย และผูไรที่ดินทํากิน
ซึ่งไดอาศัยอยูในพื้นที่เดิม นั้นๆ คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 66/2547 มาตรวจสอบ
รวมกับราษฎร เพื่อจัดระเบียบการครอบครองที่ดิน และกําหนดใหเปนเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ
3. การดําเนินการดังกลาวเปนการเตรียมความพรอมของชุมชนในการพิจารณาอนุญาต เมื่อราง
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติพ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.….
ไดรับการพิจารณาเห็นชอบและมีผลใชบังคับแลว โดยสามารถนําแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ
มาจัดทําเปนโครงการ/แผนงานเพื่อนําเสนอขออนุญาตใชพื้นที่ไดตามกฎหมายตอไป
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พื้นที่เปาหมาย
กลุมที่ 5
ชุมชนในพื้นที่ปาชายเลน
-พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และพื้นที่เกษตรกรรม
- พื้นที่เมืองและสิ่งกอสรางถาวร

กรอบมาตรการแกไขปญหา
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
1.1 ดําเนินการจัดทําเขตการใชประโยชนพื้นที่ปาชายเลน พรอมทั้งกับพื้นที่ดินสวนที่อยูหางจาก
ทะเลไมนอยกวา 100 เมตร และพื้นที่ที่อยูหางจากริมคลองไมนอยกวา 20 เมตร เพื่อการอนุรักษ
และฟนฟูปาชายเลน
1.2 ปรับปรุงกฏหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับปาชายเลน โดยใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมหรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดําเนินการกําหนด
อัตราและเรียกเก็บคาใชประโยชนในพื้นที่ปาชายเลนในกรณีตางๆ
1.3 เสนอและรับฟงขอคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบูรณาการดานบริหารจัดการทรัพยากรปาชาย
เลนและปาชายหาด
2. คณะทํางานสํารวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่
2.1 จัดประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่เปาหมายใหทราบและเขาใจวัตถุประสงค และแนวทางการ
ดําเนินงานใหมีความถูกตองตรงกันกอนจะมีการดําเนินการขั้นตอนตอไป
2.2 สํารวจ ตรวจสอบและจัดทําแผนผัง การใชประโยชนที่ดินรายแปลง
2.3 จัดทําขอบเขต แผนผัง บริเวณที่ยังคงสภาพเปนปาชายเลน
3.คณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปาชายเลนที่มีการครอบครองทําประโยชน
3.1 จัดทําแผนบริหารจัดการและโครงการเพื่อการอนุญาต
3.2 รับฟงความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบูรณาการดานบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลน
และปาชายหาดและนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงแหงชาติ
3.3 นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบและยกเวนมติคณะรัฐมนตรี
3.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงดําเนินการอนุญาตตามแผนบริหารจัดการพื้นที่และ
หลักเกณฑที่ผานความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบูรณาการดานบริหารจัดการทรัพยากรปา
ชายเลน และปาชายหาด และคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงแหงชาติ
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พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507

พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2562

มติ ครม. 26 พ.ย. 2561

มาตรา 16 ทวิ

มาตรา 64
ลุมน้ําชั้นที่ 1 และ 2

พ.ร.บ. สงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2562

มาตรา 121

ปาอนุรักษตามมติ ครม.
วันที่ 10 และ 17มี.ค. 2535

สิทธิทํากิน

1. อยูมากอน 30 มิ.ย. 2541
จัดเปนแปลงรวม
2. อยูหลัง 30 มิ.ย. 2541
จัดเปนแปลงรวม
ตามคําสั่ง คสช. ที่ 66/2557
ลว. 17 มิ.ย. 2557
(ซึ่งยกเลิกแลว)

1. สํารวจการครอบครอง
ที่ดิน และการบริหารจัดการ
พื้นที่ในลักษณะรูปแบบของ
ประชาคม
2. ยึดเวลาคือ วันที่ 30 มิ.ย.
2541 เปนเกณฑในการ
กําหนดขอบเขตที่ดินทํากิน

ยึดเวลา 30 มิ.ย. 2541
เปนเกณฑแกผูที่อยูอาศัย
และทํากินในเขตอุทยาน
แหงชาติมากอนวันดังกลาว
ใหอยูอาศัย 20 ป โดย
ไมใหเอกสารสิทธิ์

รูปที่ 4-1 นโยบายของรัฐในการอนุญาตใหราษฎรอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไม

ยึดเวลา 30 มิ.ย. 2541
เปนเกณฑแกผูที่อยู
อาศัยและทํากินในเขต
รักษาพันธุสัตวปามา
กอนวันดังกลาวใหอยู
อาศัย 20 ป โดยไมให
เอกสารสิทธิ์
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4.5 นโยบายชาวเขา

สาระสํ า คั ญ ในหั ว ข อ นี้ จ ะเป น การทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ นโยบายชาวเขารวม 4 เรื่ อ ง คื อ
(1) ความหมายของชาวเขา ชนเผ า หรื อกลุ ม ชาติ พันธ (2) นโยบายชาวเขา (3) ประชากรชาวเขา และ
(4) นโยบายการตั้งถิ่นฐานและการใหสัญชาติไทยแกประชากรชาวเขา โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.5.1 ความหมายของชาวเขา ชนเผาหรือกลุมชาติพนั ธ
มูลนิธิโครงการหลวง (2555: 1) ไดใหความหมายของ “ชาวเขา หรือ ชนเผา หรือกลุมชาติพันธุ”
ไววา “หมายถึงกลุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่หนึ่งๆ มีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ มีวิธีการดําเนินชีวิตอยูกับ
ธรรมชาติและมีความสัมพันธกับชนกลุมอื่น”
ในส ว นของกรมประชาสงเคราะห นั้ น “ชาวเขาหมายถึ ง กลุ ม ชาติ พั น ธุ ต า งๆ ที่ มี เ ชื้ อ ชาติ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกตางกันไปจากคนไทยสวนใหญ จํานวน 9 เผาหลัก
ไดแก แมว เยา มูเซอ ลีซอ อีกอ กะเหรี่ยง ลัวะ ถิ่น ขมุ และมีกลุมชาติพันธุ ที่มีลักษณะเชนเดียวกัน”
(กองสงเคราะหชาวเขา, 2541: 3)
ในระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานใหแ ก
ชายไทยภูเขา พ.ศ.2535 ไดให คําจํากัดความ “ชาวไทยภูเขา”ไวดังนี้
“ชาวไทยภูเขา” หมายความวา บุคคลดั้งเดิมซึ่งเปนชาวเขาที่ตั้งถิ่นฐานอยูบนพื้นที่สูงซึ่งเปน
ปาเขาในประเทศไทย มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เชื้อชาติ ภาษา ความเชื่อ ตลอดจนวิถีทางการ
ดําเนินชีวิตแตกตางไปจากชาวไทยพื้นราบ ไดแก แมว เยา มูเซอ ลีซอ อีกอ กะเหรี่ยง ลัวะ ถิ่น ขมุ และมีกลุม
ชาติพันธุที่มีลักษณะเชนเดียวกับชาวเขาซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด”
ตอมาในระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร
ใหแกบุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543 ไดใหความหมายของ “ชาวไทยภูเขา” ไวในระเบียบขอ 6 ดังนี้
“ขอ 6 ในระเบียบนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“ชาวไทยภูเขา” หมายความวา กลุมชาติพันธุดั้งเดิมที่อาศัยทํากินหรือบรรพชนอาศัยทํากิน
อยูบนพื้นที่สูงในราชอาณาจักร ซึ่งมีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภาษา และการดําเนินชีวิต ที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว ประกอบดวย 9 ชาติพันธหลักคือ
(1) กะเหรี่ยง หรือซึ่งอาจเรียกวา ปกาเกอะญอ (สกอว) โพลง (โบว) บะแก (บะเว)
(2) มง หรือซึ่งอาจเรียกวา แมว
(3) เมี่ยน หรือซึ่งอาจเรียกวา เยา, อิ้วเมี่ยน
(4) อาซา หรือซึ่งอาจเรียกวา อีกอ
(5) ลาหู หรือซึ่งอาจเรียกวา มูเซอ
(6) ลีซู หรือซึ่งอาจเรียกวา ลีซอ
(7) ลัวะ หรือซึ่งอาจเรียกวา ละเวือะ, ละวา, ถิ่น, มัล, ปรัย
(8) ขมุ
(9) มลาบรี หรือซึ่งอาจเรียกวา คนตองเหลืองและกลุมชาติพันธุที่มีลักษณะ
เชนเดียวกับชาวไทยภูเขาซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดเพิ่มเติม”
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“พื้นที่สูง” หมายความวา พื้นที่ที่เปนที่อยูของชาวเขาเผาตางๆ และชนกลุมนอย หรือเปน
ที่ตั้งบานเรือนและที่ทํากินที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยมากกวารอยละ 35 หรือมีความสูงกวาระดับน้ําทะเล 500
เมตรขึ้นไป ในจังหวัดตางๆ 20 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นาน
ประจวบคีรีขันธ พะเยา พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ราชบุรี เลย ลําปาง ลําพูน สุโขทัย
สุพรรณบุรี อุทัยธานี และจังหวัดที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง
“บุคคลบนพื้นที่สูง” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนชาวไทยภูเขา คนไทย หรือกลุมชนอื่นๆ
ที่อาศัยอยูบนพื้นที่สูง ซึ่งรัฐบาลไมไดมีนโยบายดูแลดําเนินการเปนการเฉพาะ และใหหมายความรวมถึงบุคคล
บนพื้นที่สูงที่อพยพลงมาอาศัยอยูบนพื้นราบดวย
4.5.2 นโยบายชาวเขา
กรมประชาสงเคราะห (2534: 9) ไดอธิบายถึงนโยบายตอชนกลุมนอยในประเทศตางๆ ทั่วโลกวามี 3
ลักษณะ คือ (1) นโยบายแยกกันอยูหรือตางคนตางอยู (Seperation หรือ Segregation) นโยบายผสม
กลมกลืน หรือกลืนชาติ (Assimilation) และนโยบายผสมผสาน หรือ บูรณาการ หรือ รวมพวก (Integration)
สําหรับรัฐบาลไทยนั้นไดกําหนดใหใชนโยบายผสมผสานหรือรวมพวก
นโยบายชาวเขาในประเทศไทย เริ่ ม ต น เมื่ อ พ.ศ.2499 โดยกระทรวงมหาดไทย ได มี คํ า สั่ ง ที่
653/2499 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2499 แตงตั้ง “คณะกรรมการสงเคราะหประชาชนไกลคมนาคม” ขึ้นโดยมี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ และหัวหนากองนิคมสรางตนเอง กรมประชาสงเคราะห
เปนเลขานุการ ซึ่งมีหนาที่ในการสงเคราะหแกชาวเขาเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนา ทั้งดาน
เสื้อผาเครื่องนุงหมและอาหาร (ขจัดภัย บุรุษพัฒน, 2528: 142-143)
ตอมาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2502 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเรื่องการสงเคราะหชาวเขาและปองกันการ
ปลูกฝน โดยใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการสงเคราะหชาวเขา และแตงตั้ง “คณะกรรมการสงเคราะห
ชาวเขา” โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมประชาสงเคราะหเปน
กรรมการและเลขาธิการ โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) รับผิดชอบและกําหนดนโยบายเกี่ยวกับชาวเขาทุกกรณี
(2) พิจารณาและอนุมัติโครงการตางๆ เกี่ยวกับชาวเขา
(3) ใหความเห็นชอบในการดําเนินการใดๆ ของกระทรวง ทบวง กรม และหนวยราชการอื่นใด
ตลอดจนหนวยงานและองคการตางๆ ของรัฐหรือการทํางานที่เกี่ยวของกับชาวเขา หรือการดําเนินงานที่อาจมี
ผลกระทบกระเทือนถึงชาวเขาในทุกเรื่อง ทุกกรณี
(4) มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจไดตามความจําเปน (กรมประชาสงเคราะห, 2525:
25-26)
ซึ่งตอมาคณะกรรมการสงเคราะหชาวเขาไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาชาวเขาไว 11 ประการ คือ
(1) จัดใหมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับชาวเขา เพื่อใหไดขอมูลตางๆ อันเปนประโยชนในการ
วางโครงการและการดําเนินการเกี่ยวกับชาวเขา
(2) ขยายการจัดที่ดินใหชาวเขาทํากินและอยูอาศัยเปนหลักแหลงแนนอน ในบริเ วณอัน
เหมาะสมที่ชาวเขาไดโคนปา และทําการเพาะปลูกพืชในปจจุบัน และตามบริเวณที่ชาวเขาไดละทิ้งไปโดยการ
จัดสรรที่ดินใหตามกําลังแรงในครอบครัว เพื่อปองกันมิใหทําลายปาตอไป
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(3) สงเสริมแนะนําใหชาวเขามีความสนใจและหันมาทําการเพาะปลูกเลี้ยงสัตวและผลิต
สินคาที่อยูในความตองการของตลาดที่เหมาะสมแกสภาพพื้นที่ เพื่อเลิกการปลูกฝนอันเปนผลเสียหายแก
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
(4) สงเสริมแนะนําใหชาวเขามีความรูและเกิดความสนใจในการเกษตรแบบถาวรเพื่อหยุดยั้ง
การทําไรเลื่อนลอยอันเปนการทําลายปาการทําลายปาและตนน้ําลําธาร
(5) ใหความสะดวกแกชาวเขาในการจําหนายผลผลิต และปรับปรุงการคมนาคมและการ
ขนสง ตลอดจนการคาบนเขาใหมีสภาพดีขึ้น
(6) ใหการรักษาพยาบาลแกชาวเขาที่เจ็บปวย และสงเสริมแนะนําในเรื่องการพัฒนาอนามัย
ในหมูบานของตน
(7) สงเสริมความสัมพันธอันดีกับชาวเขา ใหชาวเขามีความรูสึกรักและหวงแหนแผนดินที่ตน
อาศัยอยู และใหเกิดความรูสึกเปนพวกเดียวกับคนไทย
(8) สงเสริมแนะนําใหชาวเขามีความรูในการปองกันหมูบานของตนเอง จากศัตรูภายนอก
และเปนกําลังสําคัญในการรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงปลอดภัยทางชายแดนของประเทศ
(9) สงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาขั้นมูลฐานแกเด็กและผูใหญชาวเขา
(10) อํานวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนใหแกชาวเขา
(11) สงเสริมสนับสนุนใหชาวเขามีการชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
(กรมประชาสงเคราะห, 2506: 12)
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 มิถุนายน 2502 กรมประชาสงเคราะหไดจัดตั้งนิคมชาวเขาขึ้น
4 แหง คือ (1) ดอยมูเซอ จังหวัดตาก (2) ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (3) ดอยภูลมโล จังหวัดเพชรบูรณ
พิษณุโลกและเลย และ (4) มอนแสนใจ อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ไดเริ่มดําเนินการในป พ.ศ 2503
ในป พ.ศ. 2506 ได มี การจั ดตั้ ง “กองสงเคราะห ชาวเขา” ขึ้น รวมทั้งไดมีการจัดตั้งศูนยพัฒนา
สงเคราะหชาวเขาแทนที่นิคมชาวเขา รวม 13 ศูนย
ต อ มาในป พ.ศ. 2508 ได มี ก ารจั ด ตั้ ง “ศู น ย วิ จั ย ชาวเขา” โดยเป น โครงการร ว มกั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ในป พ.ศ.2527 ไดยกสถานะใหสูงขึ้น เปน “สถาบันวิจัยชาวเขา”)
นโยบายชาวเขาที่ คณะกรรมการสงเคราะหชาวเขาไดกําหนดไวในป พ.ศ. 2506 รวม 11 ประการ นั้น
ไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึง พ.ศ. 2512 คณะรัฐมนตรี ไดมีมติปรับเปลี่ยนนโยบายเมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2512 โดยมีสาระสําคัญของนโยบายดังนี้
“ก. นโยบายระยะสั้น ไดแก การจัดใหมีเจาหนาที่เขาไปถึงชาวเขาที่เปนจุดลอแหลมใหทั่วถึง
โดยเร็วที่สุด โดยใชวิธีการพัฒนาแผนนํา (Civic Action) เพื่อผูกพันจิตใจชาวเขาใหมีความนิยมในรัฐบาล และ
มีความจงรักภักดีตอประเทศไทย ใหสามารถใชชาวเขาชวยเปนกําลังในการปองกันและตอตานการแทรกซึม
ของคอมมิวนิสตตอชาวเขาไดทันทวงที
ในบริ เ วณพื้ น ที่ ซึ่ ง ได มี ก ารปราบปรามผู ก อ การร า ย โดยมี ฝ า ยทหารออกปฏิ บั ติ ก าร
ใหหนวยงานทุกฝายทหารออกปฏิบัติการ ใหหนวยงานทุกฝายฟงคําสั่งผูบังคับบัญชาสูงสุดของทหารในเขตนั้น
เมื่อการปราบปรามเสร็จสิ้นลงแลว และฝายทหาร ตํารวจ สามารถใหความคุมครองไดแลวใหหนวยงานพล
เรือนซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเขาไปดําเนินการพัฒนาในบริเวณนั้นตอไป
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ในพื้ น ที่ ซึ่ ง ยั ง ไม มี เ หตุ ก ารณ ร า ยแรง หรื อ ยั ง ไม ไ ด ถู ก แทรกซึ ม แต มี แ นวโน ม ที่ จ ะต อ งรั บ
ดําเนินการในลักษณะปองกัน ใหหนวยงานพลเรือนที่รับผิดชอบซึ่งไดแกกรมประชาสงเคราะหจัดสงเจาหนาที่
ไปพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาเหลานั้นใหทั่วถึงเปนการดวนโดยใหรวมมือกันทุกฝาย
ข. นโยบายระยะยาว ไดแกการพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาใหอยูอาศัยและทํามาหากินบน
ภูเขาเปนหลักแหลงแนนอน เลิกปลูกฝน ใหปลูกพืชผลอื่นแทน เลิกการทําลายปา และเปนพลเมืองดีทํา
ประโยชนแกประเทศชาติเชนเดียวกับคนไทยโดยทั่วไป โดยใหดําเนินการตามโครงการ 5 ป (2510-2514)
ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ไดกําหนดไวแลวโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
(1) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาวเขาโดยการสงเสริมอาชีพ การศึกษา
การอนามัยและการเสริมสรางความเจริญในชุมชนที่ชาวเขาอาศัยอยู
(2) เพื่ อ ป อ งกั น การทํ า ลายป า และต น น้ํ า ลํ า ธารโดยการส ง เสริ ม ให ช าวเขาทํ า
การเกษตรแบบถาวร
(3) เพื่อปองกันการปลูกฝน โดยการสงเสริมใหชาวเขาปลูกพืชอื่นหรือประกอบ
อาชีพอื่นที่มีรายไดดีกวาแทนการปลูกฝน
(4) เพื่อรักษาความสงบปลอดภัยทางชายแดนภาคเหนือโดยการสงเสริมใหชาวเขา
เกิดความเชื่อมั่น และเชื่อถือ รักใครเจาหนาที่บานเมือง มีความรักชาติไทย หวงแหนผืนแผนดินไทย และมี
ความจงรักภักดีตอชาติไทยเพื่อจะไดเปนกําลังอันสําคัญในการตอตานการแทรกซึมบอนทําลายของฝายตรงขาม”
ตอมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2519 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเรื่องนโยบายชาวเขาอีกครั้งหนึ่ง โดยมี
สาระสําคัญดังนี้
“3.3.1 นโยบาย
(1) เนื่ อ งจากชาวเขาในประเทศเป น ชนกลุ ม น อ ยที่ ส ามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ คนไทยและ
ผสมผสานอยูรวมกับคนไทยไดโดยสันติ จึงเห็นสมควรนํา “นโยบายการรวมพวก”(Integration Policy) มาใช
เปนแนวในการดําเนินงานโดยเรงรัดดําเนินการใหชาวเขามีความสํานึกในการเปนพลเมืองไทย เปนสวนหนึ่ง
ของสังคมไทยและมีความจงรักภักดีตอประเทศชาติอยางแทจริง โดยใหสิทธิที่จะนับถือศาสนา และปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของตนไดตามความปรารถนา
(2) การดําเนินงานกับชาวเขาตามนโยบายนี้ เพื่อที่จะแกปญหาดังกลาวที่ประเทศไทยกําลัง
ประสบอยู มีวัตถุประสงคเพื่อใหชาวเขาเปนพลเมืองไทยที่มีคุณภาพและสามารถชวยตัวเองไดโดย
1) เพิ่มพูนรายไดและใหชาวเขามีมาตรฐานความเปนอยูสูงขึ้น
2) สงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขาเปนพลเมืองดี มีความสําคัญในความเปนพลเมือง
ไทยและจงรักภักดีตอประเทศไทย
3) ใหชาวเขาสามารถและปรับปรุงตนเองและชุมชนได
4) สงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขาเลิกปลูกฝน
5) สงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขาทําการเกษตรแบบถาวรและอาชีพอื่นที่เหมาะสม
6) สงเสริมและหาทางใหชาวเขาเลิกอพยพเคลื่อนยายถายเทไปมา พยายามหาทาง
ใหตั้งรกรากถิ่นฐานอยูกับที่ใหเปนการถาวร จะชวยใหชาวเขาเกิดความรักถิ่นที่อยูและมีความจงรักภักดี และ
จะชวยเปนหูเปนตาและระแวดระวังเหตุการณตามชายแดนอีกดวย
(3) ใหเรงรัดการทําทะเบียนชาวเขา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพิจารณาลง
สัญชาติไทยในทะเบียนบานใหแกชาวเขา พ.ศ. 2517
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(4) โดยที่จํานวนประชากรชาวเขาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วอันเปนตัวเรงใหปญหา
ชาวเขาทวีความรุนแรงและสลับซับซอนยิ่งขึ้น จําเปนตองลดอัตราการเพิ่มประชากรชาวเขา โดยเรงวางแผน
ครอบครัวใหไดผลแพรหลาย”
ในเดือนมกราคม 2525 คณะรัฐ มนตรีมีมติตั้งคณะกรรมการอํานวยการแกไขปญ หาความมั่นคง
แหงชาติเกี่ยวกับปญหาชาวเขาและการปลูกฝน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน เลขาธิการสภาความ
มั่นคงแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการซึ่งคณะกรรมการคณะนี้ ไดจัดทํานโยบายชาวเขาขึ้นใหมและเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งตอมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2525 คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเรื่อง การปรับปรุงนโยบายและ
องคกรดําเนินงานแกไขปญหาชาวเขาและการปลูกฝน โดยมีสาระสําคัญดังนี้
(1) ดานการปกครอง มีเปาหมายเพื่อใหชาวเขามีความสํานึกเปนคนไทยหรือเปนสวนหนึ่ง
ของสังคมไทย ไมสรางปญหาดานความมั่นคง และกอภาระดานเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศ
รวมทั้งการจัดระเบียบการประกอบอาชีพบนภูเขาใหเปนไปตามกฎเกณฑของทางราชการ โดยมีการสรางความ
เขาใจที่ถูกตองและใหดํารงชีพอยูดวยการเคารพกฎหมายบานเมือง รวมทั้งกําหนดพื้นที่ใหเหมาะสมสําหรับ
การอาศัยและทํากินเปนหลักแหลง
(2) ดานการเลิกปลูกและเสพฝน มีเปาหมายเพื่อใหชาวเขาลดการปลูกและเสพฝนจนเลิกไป
ในที่สุดและใหพนจากอิทธิพลที่สนับสนุนการปลูกฝนและคายาเสพติดโดยสงเสริมใหมีรายไดจากอาชีพอื่นแทน
การปลูกฝน
(3) ด านการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคม มีเปาหมายเพื่อพัฒนาชาวเขาใหมีความเปนอยู
ใกลเคียงกับคนไทยในพื้นราบ และควบคุมอัตราการเพิ่มประชากรชาวเขา
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดอนุมัตินโยบายการแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับชาวเขาและการ
ปลูกพืชเสพติด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2532 โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. หลักการทั่วไป เพื่อใหชาวเขาที่ไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไทย ราษฎรไทย และกลุม
ชนอื่นที่อยูบนพื้นที่สูง มีความเปนอยูอยางมีระเบียบไดรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับที่พอเพียงแก
ความจําเปนในการดํารงชีวิตเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูระบบการปกครองและการพัฒนาปกติ
ตอไป โดยมีระยะเวลาการดําเนินการตามนโยบาย 5 ป
2. วัตถุประสงค
2.1 ดานการเมืองการปกครอง
1) ใหก ลุมคนบนพื้นที่สูงที่มีที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินถาวรถูกตองตาม
กฎหมายไมอพยพเคลื่อนยายอีกตอไป พนจากภัยคุกคามของกลุมอิทธิพลตางๆ และไดรับการจัดระเบียบการ
ปกครองชุมชนเขาสูระบบที่ถูกตองตามกฎหมายตอไป
2) ใหชาวเขาอยูรวมในสังคมไทย โดยไมสรางปญหาและกอภาระทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีความสํานึกในความเปนไทย ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนตามกฏหมาย
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และทําประโยชนแก
สังคมตามความเหมาะสม
3) ใหมีการสกัดกั้นและผลักดันชาวเขาที่อพยพเขามาใหมจากนอกประเทศ
โดยเด็ดขาด
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2.2 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2.2.1 การยกระดับรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1) ใหชาวเขาไดรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ใหพอเพียงแก
ความจําเปนในการดํารงชีวิตและพึ่งตนเองไดในที่สุด
2) ใหอัตราการเพิ่มประชากรชาวเขาอยูในระดับที่ใกลเคียงกับ
อัตราเพิ่มของประชากรพื้นราบใกลเคียง และสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่รองรับ
2.2.2 การเลิกปลูกและเสพพืชเสพติด ใหชาวเขาที่ปลูกหรือเสพพืชเสพติด
ลดการปลูกหรือเสพจนเลิกปลูกหรือเสพพืชเสพติดไปในที่สุด
2.3 ดานการอนุรักษ การใชและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีระบบการอนุรักษ
การใช แ ละการพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ หมาะสม เพื่ อ รั ก ษาสมดุ ล ของธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อประโยชนแกสวนรวมและเอื้ออํานวยตอการแกไขปญหาชาวเขาและการปลูกพืชเสพติด
3. นโยบาย
3.1 ดานการเมืองการปกครอง
1) ใหมีการเรงรัดสํารวจจํานวน แยกประเภท จัดทําทะเบียน และออกบัตร
ประจําตัวแกชาวเขา และพิจารณาลงสัญชาติไทยในทะเบียนบานแกชาวเขาที่เปนคนไทย ตามระเบียบของทาง
ราชการและขั้นตอนที่เหมาะสม สําหรับชาวเขาที่มิไดรับการลงสัญชาติไทยใหกําหนดสถานะบุคคลไวใหชัดเจน
ตามกฎหมายและเงื่อนไขของทางราชการ
2) จัดระเบียบการปกครองชุมชนชาวเขาเขาสูระบบที่ถูกตองตามกฎหมาย
ตามสภาพความพรอมของชุมชนชาวเขาและขั้นตอนที่เหมาะสม สําหรับชุมชนชาวเขาที่ยังไมสามารถจัด
ระเบียบการปกครองตามกฎหมายได ใหสวนราชการที่เกี่ยวของเขาไปสัมผัส และจัดระเบียบชุมชนตามความ
เหมาะสม เพื่อเตรียมการเขาสูการจัดระเบียบการปกครองที่ถูกตองตามกฎหมายตอไป
3) กําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมใหชาวเขาอยูอาศัยและทํากินถาวรตามกฎหมาย
โดยคํานึงถึงสภาพขอเท็จจริงในพื้นที่ ความเหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในพื้นที่ควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับบางพื้นที่ที่ชาวเขาอยูอาศัยและทํากินอยู
กอนแลว แตไมสามารถอนุญาตใหอยูอาศัยทํากินตอไปได ใหทําการอพยพออกโดยกําหนดพื้นที่รองรับที่
เหมาะสม
4) บังคับใชกฎหมายและระเบียบของทางราชการใหบังเกิดผลในทุกพื้นที่
โดยมีการลงโทษอยางจริ งจัง และมี ก ารจู งใจและการกดดันอย างเหมาะสมเพื่ อให ชาวเขาและประชากร
กลุมเปาหมายอื่นๆ ปฏิบัติตามกําหมาย
5) สรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง และความผูกพันทางดานจิตใจของ
ชาวเขาตอสังคมไทยและใหชาวเขาเขาใจถึงสิทธิและหนาที่ในฐานะพลเมืองไทย เคารพกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการทั้งนี้โดยการกําหนดมาตรการดําเนินการตางๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธและปฏิบัติการ
จิตวิทยาอยางเหมาะสม
6) กํ าหนดมาตรการสกั ดกั้ นการอพยพเข ามาใหม ข องชาวเขาจากนอก
ประเทศและดําเนินการผลักดันชาวเขาที่อพยพเขามาใหมอยางตอเนื่องตามขั้นตอนของกฎหมายและความ
เหมาะสม และใหมีมาตรการกดดันที่เหมาะสมแกผูชักจูง ใหที่พักพิง หรืออํานวยความสะดวกแกชาวเขาที่
อพยพเขามาจากนอกประเทศ
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7) ลดและขจั ด อิ ท ธิ พ ลของชนกลุ ม น อ ยและ พศท. ในหมู ช าวเขา
โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐในการใหความคุมครองปลอดภัยแกชาวเขา และ
การสงเสริมใหชาวเขาพึ่งตนเองและปองกันตนเองไดระดับหนึ่ง
3.2 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3.2.1 การยกระดับรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาวเขา โดยเนนหลักการพึ่งตนเอง
ความสอดคลองกับสภาพปญหาและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการใหชาวเขาตั้งถิ่นฐานถาวรไม
อพยพเคลื่อนย ายทั้ งนี้ โดยคํ านึ งถึ งข อจํากั ดในเรื่ องจํ านวนที่ ดิน และขี ดความสามารถในการรองรั บของ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมพื้นที่สูง ตลอดจนการเพิ่มจํานวนประชากรชาวเขาในอนาคต
2) จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม และสงเสริม
ใหชาวเขามีรายไดจากการประกอบอาชีพอื่นแทนการปลูกพืชเสพติด ในระดับที่เพียงพอแกการดํารงชีวิตและ
พัฒนาไปสูการพึ่งตนเองในที่สุด เพิ่มรายไดชาวเขาดวยการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร การพัฒนาทางดานการตลาด และการสงเสริมอาชีพอื่นนอกภาคเกษตรกรรม รวมทั้งการ
สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทและสวนรวมในการพัฒนาและชวยชาวเขา
3) กระจายบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมชุมชนขาว
เขามากที่สุด พัฒนากลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน และสงเสริมสนับสนุนการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
4) เรงรัดการวางแผนครอบครัวใหบังเกิดผล เพื่อควบคุมอัตราเพิ่ม
ของประชากรชาวเขาให อ ยู ใ นระดั บ ที่ ใ กล เ คี ย งกั บ อั ต ราเพิ่ ม ของชุ ม ชนพื้ น ราบใกล เ คี ย งและสมดุ ล ย กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติที่รองรับ
5) จัดบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียนเพื่อเปนพื้นฐานในการสื่อสาร การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครองและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
6) สงเสริมการเผยแพรศาสนาพุทธในหมูชาวเขา เพื่อเสริมสราง
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ควบคุมดูแลการเผยแพรศาสนาในหมูชาวเขามิใหสรางความ
แตกแยกในสังคมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
3.2.2 การเลิกปลูกและเสพพืชเสพติด
1) ประชาสัมพันธและปฏิบัติการจิตวิทยา ใหชาวเขาเขาใจถึงพิษ
ภัยของพืชเสพติด และจูงใจใหเลิกปลูกและเสพพืชเสพติด
2) ให มี ก ารดํ า เนิ น การตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติดอยางเครงครัด โดยเฉพาะในชุมชนชาวเขาที่พัฒนาและไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายแลว
3) แสวงหาความช ว ยเหลื อ จากต า งประเทศเพื่ อ แก ไ ขป ญ หา
ชาวเขาและการปลูกพืชเสพติดและพิจารณาใหความชวยเหลือนั้นเกื้อกูลแกคนไทยดวยตามความเหมาะสม
3.3 ดานการอนุรักษ การใชและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
1) จัดใหมแี ผนการใชที่ดินเพื่อการอนุรักษ และการพัฒนาทรัพยากรบน
พื้นที่สูง และกําหนดใหมีมาตรการควบคุมดูแล การใชที่ดินใหเปนไปตามแผนโดยเครงครัด
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2) ใหมีการบังคับใชกฎหมายและระเบียบของทางราชการในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางจริงจัง
ต อมาในป พ.ศ. 2536 มติค ณะรั ฐ มนตรีไ ดมี ม ติเ มื่อ วันที่ 9 กุม ภาพัน ธ 2536เห็น ชอบ
แนวทางดําเนินงานโครงการพัฒนาเสริมความมั่นคงของชาติและใหสวนราชการที่เกี่ยวของถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติตอไป ดังนี้
1. พื้นทีเ่ ปาหมายในการดําเนินการตามแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในชวง
แผนฯ ควรจัดระบบการดําเนินงานใหสอดคลองและเอื้ออํานวยประโยชนตอกัน ดังนี้
1.1 พื้นที่เปาหมายเพื่อความมั่นคงที่สวนราชการตางๆ มีขีดความสามารถ
เขาไปดําเนินการพัฒนาไดตามระบบ กชช. จังหวัดควรใหความสําคัญตอหมูบานเปาหมายดังกลาว เพื่อใหมีผล
ตอการกระจายการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจสังคมที่ยังเปนเงื่อนไขลงได เชน
การสรางเสนทางคมนาคม การแกไขปญหาที่ดินทํากิน เปนตน
1.2 พื้นที่เปาหมายเพื่อความมั่นคงที่อยูหางไกลหรืออยูบริเวณชายแดน
หรือเปนพื้นที่สูง ในกรณีที่จะตองมีงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเพื่อการจัดระบบหมูบานชายแดน และเปน
ลักษณะงานที่เกินขีดความสามารถของจังหวัดหรือระบบการพัฒนาปกติจะสนับสนุนได จึงมีความจําเปนที่
สวนกลางจะตองเขาสนับสนุนในรูปโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงใหดําเนินการ ดังนี้
1) ใหฝายอํานวยการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงรูปแบบตางๆ
ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนราชการที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ยึดแนวคิด แนว
ทางการพัฒนาและพื้นที่เปาหมายดําเนินการตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงฯ เปนกรอบ
แนวทางดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ โดยใหสอดคลองสนับสนุนและเอื้ออํานวยประโยชนซึ่งกันและกัน
เพื่อใหเกิดเอกภาพในการปฏิบัติ
2) การดําเนินการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในลักษณะการพัฒนา
ชนบทสมบูรณแบบเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงและสนับสนุนการปองกันประเทศ ซึ่งตองขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่ อ ลงทุ นดํ า เนิ นการจากรั ฐ บาลนอกระบบ กชช. ให เสนอแผนงาน/โครงการ โดยผ านการ
กลั่นกรองขององคกรพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับภาค ที่จัดตั้งไวแลว โดยมีคณะกรรมการเตรียมพรอมฯ
และ สมช.เปนผูพิจาณากลั่นกรองขั้นสุดทายกอนเสนอ ครม. เพื่อใหความเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดเอกภาพ
และสอดคลองกับนโยบายแนวทางการแกไขปญหาความมั่นคงของชาติ
3) การดําเนินการของโครงการที่เกิดขึ้นใหมในพื้นที่เปาหมายตาม
แผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงฯ ใหอยูภายใตการบริหารงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง สําหรับโครงการ
พัฒนาความมั่นคงที่จังหวัดและสวนราชการตางๆ สามารถดําเนินการไดตามระบบพัฒนาปกติ ใหอยูภายใต
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดหรือหนวยงานที่คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดมอบหมาย
2. การจัดตั้งกลุมมวลชนในพื้นที่เปาหมาย มวลชนที่มีการจัดตั้งในพื้นที่เปาหมาย
ความมั่นคงตามโครงการ อพป. กนช และ ปชด. ควรจะไดมีการปรับเปลี่ยนแนวทางและการมอบหมายภารกิจ
ใหส อดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและสถานการณความมั่นคงที่เปลี่ยนไป และควรปรับเขาสูระบบ
หมูบาน อพป.ตอไป
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3. การทบทวนนโยบายเปาหมายและโครงสรางการบริหารโครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่ น คง เห็ น สมควรให มี ก ารศึ ก ษาระหว า งส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ทบทวนนโยบาย เป า หมาย และ
โครงสรางการบริหารงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน (ปชก. อพป. กนช.) เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปและประสานสอดคลองกันทั้งพื้นที่ดําเนินงาน รูปแบบการพัฒนาเพื่อใหเกิด
เอกภาพในการดําเนินการและสามารถประสานกันภายใตระบบการพัฒนาชนบทของชาติ
นโยบายชาวเขาโดยตรงนั้ นหลั งจากที่ กํ าหนดโดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ 7
กุมภาพันธ 2532 แลวไดบรรจุไวในยุทธศาสตรและแผนแมบทดานตางๆ เชน แผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน
สิ่งแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติดบนที่สูง ซึ่งเริ่มในระยะแรกในชวง พ.ศ. 2535-2539
ระยะที่สองในชวง พ.ศ. 2540-2544 และระยะที่สามในชวง พ.ศ. 2545-2549
หลังจากนั้นไดมีแผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะที่ 1
ในชวง พ.ศ. 2553-2556 ระยะที่สองในชวง พ.ศ. 2557-2561 และระยะที่สามในชวง พ.ศ. 2562-2564
ตอมาไดปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเปน “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ”
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และไดระบุ
คําจํากัดความของพื้นที่เฉพาะคือ “พื้นที่ทุรกันดารยากจนและมีการปลูกฝน”
นอกจากนโยบายชาวเขาที่บรรจุอยูในแผนแมบทตางๆ ดังกลาวขางตนแลว ยังมี
โครงการที่กําหนดขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงที่มีชนเผาตางๆ อาศัยอยูอีกโครงการหนึ่ง คือ “โครงการรักษน้ําเพื่อ
พระแมของแผนดิน” ที่เริ่มมาตั้งแต พ.ศ. 2549 ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ คือ แมฮองสอน เชียงใหม
เชียงราย นาน พิษณุโลก และอุตรดิตถ รวม 109 หมูบานเปาหมาย (www.hrdi.or.th/home)
4.5.3 ประชากรชาวเขา
(1) จํานวนประชากร
สถาบั นวิ จัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (2552: 17) ได ร ายงานว ามีประชากรบนพื้ นที่สู งจํ านวน
878,177 คน (ตารางที่ 5-2) ซึ่งรวมประชากรชาวเขาอยูดวยนั้น โดยเฉพาะขอมูลประชากรชาวเขาไดมีการ
สํารวจและรายงานมาตั้งแต พ.ศ. 2500 โดยมีรายละเอียดดังนี้
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (2503: 77) ไดรายงานไวในแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) วาจากการสํารวจของตํารวจตระเวนชายแดนในป พ.ศ. 2500
มีชาวเขาเผาตางๆอยู 95,721 คน และมีชาวเขาอพยพเขามาในราชอาณาจักรอยูตลอดเวลา
ตอมาในป พ.ศ. 2510 Young (1961: 113) ไดรายงานวาในป พ.ศ. 2503 มีประชากร
ชาวเขาจํานวน 217,000 คน
ในป พ.ศ. 2526 ขจัดภัย บุรุษพัฒน (2528: 9) ไดรายงานวามีประชากรชาวเขาจํานวน
405,777 คน
จํานวนประชากรชาวเขาไดเพิ่มขึ้นมาเปน 554,172 คน ในป พ.ศ. 2535 (กรมประชาสงเคราะห,
2536: 1) และ 745,910 คน ในป พ.ศ. 2541 (กรมประชาสงเคราะห, 2541: 96) และ 774,516 คน ในป พ.ศ. 2543
(กรมประชาสงเคราะห, 2544: 104) และเพิ่มเปน 1,441,135 คน ในป 2559 (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,
2559: 1) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-2
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ตารางที่ 4-2 จํานวนประชากรชาวเขา
พ.ศ.

จํานวน (คน)

2503
2526
2535
2541
2543
2545
2551/2552
2551/2552

217,000
405,777
554,172
745,910
774,516
1,203,149
878,177
218,377 (ลุมน้ําปง)
73,072 (ลุมน้ํานาน)
1,441,135

2559

ที่มา
Young (1967: 113)
ขจัดภัย บุรุษพัฒน (2528: 9)
กรมประชาสงเคราะห (2536: 96)
กรมประชาสงเคราะห (2541: 96)
กรมประชาสงเคราะห (2544: 104)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2545)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (2552)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (2554: 5-11, 5-137)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (2554: 5-11, 5-137)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2559: 1)

สวพส. (2552: 2-41) ไดรายงานจํานวนประชากรบนพื้นที่สูง 20 จังหวัด ในประเทศไทยในป พ.ศ. 2545
และป พ.ศ. 2551/2552 พบวาประชากรบนพื้นที่สูงลดลงจากจํานวน 1,203,149 คน เหลือเพียง 878,177 คน
อยางไรก็ตามถึงแมวาในจังหวัดตางๆ ประชากรบนพื้นที่สูงจะลดลง แตมี 4 จังหวัดที่ประชากรบนพื้นที่สูง
เพิ่มขึ้น ไดแก ประจวบคีรีขันธ สุพรรณบุรี ลําปาง และลําพูน
จังหวัดที่ประชากรบนพื้นที่สูงลดลงจํานวนมากในชวง พ.ศ. 2545-2551/2552 คือ จังหวัดเชียงราย
ลดลงจํานวน 95,200 คน จังหวัดเชียงใหมลดลงจํานวน 86,001 คน จังหวัดตากลดลงจํานวน 54,063 คน
จังหวัดกาญจนบุรีลดลงจํานวน 28,039 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 จํานวนประชากรบนพื้นที่สูง 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ.2545 และป 2551/2552
จังหวัด
1.กาญจนบุรี
2.ประจวบคีรีขันธ
3.เพชรบุรี
4.ราชบุรี
5.สุพรรณบุรี
6.กําแพงเพชร

7.เชียงราย
8.เชียงใหม
9.ตาก
10.นาน
11.พิษณุโลก
12.เพชรบูรณ
13.แพร
14.แมฮองสอน
15.ลําปาง
16.ลําพูน
17.สุโขทัย
18.อุทัยธานี
19.พะเยา
20.เลย
รวมทั้งหมด

ครัวเรือน
20,076
1,717
2,380
6,174
931
1,844

42,097
69,718
26,244
19,673
6,782
4,611
4,826
26,520
3,769
7,354
1,143
2,087
4,351
291
252,588

รอย
ละ
7.95
0.68
0.94
2.44
0.37
0.73

16.67
27.60
10.39
7.79
2.69
1.83
1.91
10.50
1.49
2.91
0.45
0.83
1.72
0.12
100

ป 2545
จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม

43,155
3,944
4,791
12,225
1,948
4,282

109,609
161,930
72,651
45,625
14,476
12,252
9,704
64,418
8,406
15,034
3,105
4,622
11,157
713
604,047

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (2552: 2-41)

41,778
3,837
4,760
12,225
1,774
4,312

111,587
160,779
72,428
45,162
14,195
12,686
9,173
63,085
8,268
14,090
2,920
4,314
10,768
824
599,102

84,933
7,781
9,551
12,362
3,722
8,594

221,196
322,709
145,079
90,787
28,671
24,938
18,877
127,503
16,674
29,124
6,025
8,936
21,925
1,537
1,203,149

รอยละ ครัวเรือน รอยละ
7.06
0.65
0.79
2.04
0.31
0.71

18.38
26.82
12.06
7.55
2.38
2.07
1.57
10.60
1.39
2.42
0.50
0.74
1.82
0.13
100.00

15,764
2,830
2,497
3,021
1.298
1,601

27,285
56,380
19,848
17,061
5,906
4,987
5,088
24,447
4,437
7,620
1,138
1,792
3,821
317
207,138

7.61
1.37
1.21
1.46
0.63
0.77

13.17
27.22
9.58
8.24
2.85
2.41
2.46
11.80
2.14
3.68
0.55
0.87
1.84
0.15
100.00

ป 2551/2552
จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม

29,177
4,384
4,246
5,627
2,452
3,923

63,124
119,546
46,458
40,427
12,060
12,384
9,644
52,899
9,299
14,923
2,276
3,541
8,988
746
446,169

27,717
4,223
3,997
5,540
2,327
3,864

62,872
117,162
44,558
38,300
11,890
12,091
8,858
50,779
8,815
14,232
2,144
3,360
8,549
730
432,008

56,894
8,607
7,243
11,167
4,779
7,787

125,996
236,708
91,016
78,772
23,950
24,475
18,502
103,678
18,114
29,155
4,420
6,901
17,537
1,476
878,177

รอยละ
6.48
0.98
0.94
1.27
0.54
0.89

14.35
26.96
10.36
8.97
2.73
2.79
2.11
11.81
2.06
3.32
0.50
0.79
2.00
0.17
100.00
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(2) จํานวนประชากรบนพืน้ ที่สูงและชาติพันธุ
จากขอมูลจํานวนประชากรบนพื้นที่สูงที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรายงานไววามีจํานวน
1,203,149 คน นั้น มีประชากรชาวเขารวม 923,257 คน มีกลุมชาติพันธกะเหรี่ยงมากที่สุดจํานวน 438,131 คน
รองลงมาคือมง จํานวน 153,955 คน ตอมา สวพส. ไดรายงานจํานวนประชากรบนพื้นที่สูงในป 2551/2552
กลุมชาติพันธกะเหรี่ยงยังคงมีจํานวนมากที่สุดถึงแมวาจะมีจํานวนลดลงมาก็ตาม คือมีจํานวน 343,752 คน
รองลงมาคือมง มีจํานวน 111,357 คน
ตารางที่ 4-4 จํานวนประชากรบนพื้นที่สูง 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2545 แยกตามกลุมชาติพันธุ
กลุมชาติพันธุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กะเหรี่ยง
มง (แมว)
เมี่ยน (เยา)
อาชา (อีกอ)
ลาหู (มูเซอ)
ลีซู (ลีซอ)
ลัวะ
ถิ่น
ขมุ
มลาบรี (ตองเหลือง)
รวมชาวเขา
ชนกลุมนอย
ไทยพื้นราบ
รวมทั้งหมด

จํานวน
กลุมบาน ครัวเรือน
1,912
253
178
271
385
155
69
159
38
2
3,422
210
847
4,479

95,088
24,551
8,022
12,909
20,347
7,338
5,098
10,474
2,523
63
186,413
13,230
52,945
252,588

ชาย

151,186
45,382
15,260
20,948
32,059
12,345
7,454
15,512
3,991
76
304,213
23,616
80,405
408,234

หญิง

147,168
45,703
15,442
21,876
32,094
12,505
7,553
14,941
3,873
68
301,223
23,774
78,815
403,812

ประชากร
เด็กชาย เด็กหญิง
70,193
31,578
7,609
12,756
19,430
6,737
3,536
6,084
1,366
71
159,360
9,530
26,923
195,813

69,584
31,292
7,260
13,073
19,293
6,712
3,717
6,120
1,343
67
158,461
10,252
26,577
195,290

รวม

438,131
153,955
45,571
68,653
102,876
38,299
22,260
42,657
10,573
282
923,257
67,172
212,720
1,203,149

หมายเหตุ : กลุมบานมีมากกวา 1 กลุมชาติพันธุ
ที่มา
: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2545)

(3) ประเภทของชุมชนบนพืน้ ที่สงู การตั้งถิน่ ฐานของชุมชนบนพืน้ ทีส่ ูง
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 และพระราชบัญญัติลักษณะการปกครอง
ทองที่ พ.ศ. 2457 ไดมติใหแยกประเภทชุมชนบนพื้นที่สูง ออกเปน 5 กลุมใหญ ดังนี้
กลุมที่ 1 เปนชุมชนที่มีการจัดตั้งหมูบานอยางถาวร มีประมาณรอยละ 30
กลุมที่ 2 เปนกลุมที่ตั้งในเขตที่ยังไมไดรับอนุญาตจากทางราชการ แตมีศักยภาพที่
จะจัดตั้งเปนหมูบานถาวร ประมาณรอยละ 27
กลุมที่ 3 เปนชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเปนพิเศษตามนโยบายของทางราชการโดยไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง พ.ศ. 2522 มีประมาณ
รอยละ 31
กลุมที่ 4 เปนชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเปนพิเศษตามนโยบายของทางราชการโดยไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติฯ ขางตน มีประมาณรอยละ 5-4
กลุมที่ 5 กลุมที่ยังไมไดจําแนกชุมชน มีประมาณรอยละ 9
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ตารางที่ 4-5 จํานวนประชากรพื้นที่สูง 20 จังหวัด ในประเทศไทย พ.ศ. 2551/2552 แยกตามกลุมชาติพันธุ
กลุมชาติพันธุ

จํานวน (คน)

รอยละ

กะเหรี่ยง
มง
มูเซอ
จีนฮอ
ไทยใหญ
คนทองถิ่น
เยา
ลัวะ
ลีซอ
ไทยลื้อ
อาขา
คะฉิ่น
ปะหลอง
มอญ
อื่นๆ
รวม

343,752
111,357
64,150
11,526
15,997
161,717
27,380
45,914
22,723
5,311
42,128
69
1,227
4,579
20,347
878,177

39.14
12.68
7.30
1.31
1.82
18.42
3.12
5.23
2.59
0.60
4.80
0.01
0.14
0.52
2.32
100.00

หมายเหตุ : อื่นๆ เชน เขมร จีน พมา เยอรมัน ฯลฯ
ที่มา
: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (2552: 2-47)

ตอมาในป 2559 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดสํารวจขอมูลชุมชนบนพื้นที่สูง 20 จังหวัดใน
ประเทศไทยพบวามีหมูบานทั้งหมด 3,704 หมูบาน (กลุมบาน) มีหลังคาเรือนทั้งหมด 310,079 หลังคาเรือน
มีครอบครัวทั้งหมด 342,854 ครอบครัวแบงเปนชาย จํานวน 724,257 คน หญิง 716,878 คน กระจายตัวอยู
ในจังหวัดตางๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-6 จํานวนหมูบาน/กลุมบาน/ชุมชน และราษฎรบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2559 จํานวนตามพื้นที่จังหวัด
อําเภอ
1. เชียงใหม
2. เชียงราย
3. ตาก
4. แมฮองสอน
5. กาญจนบุรี
6. นาน
7. ลําพูน
8. ราชบุรี
9. พะเยา
10. เพชรบุรี
11. เพชรบูรณ
12. แพร
13. ประจวบคีรีขันธ
14. ลําปาง

จํานวน
หมูบาน
1,189
511
477
613
172
227
60
89
65
36
25
44
31
76

จํานวน
หลังคาเรือน
78,120
43,708
41,949
34,728
26,936
21,238
10,893
12,113
5,748
7,525
633
5,318
5,859
4,662

จํานวน
ครัวเรือน
84,120
47,566
49,690
35,224
29,716
24,766
12,395
12,456
6,825
7,550
3,862
5,453
6,042
4,814

ชาย
174,570
118,650
111,690
74,284
61,663
50,455
21,373
19,883
15,225
13,473
10,970
10,892
9,503
9,387

ประชากร

หญิง
174,548
119,116
112,121
71,105
59,917
49,814
20,383
20,231
15,430
12,328
10,814
10,635
9,223
9,099

รวม
349,118 (24.22%)
237,766 (16.49%)
223,531 (15.51%)
145,389 (10.08%)
121,580 (8.43%)
100,269 (6.95%)
41,756 (2.89%)
40,114 (2.48%)
30,655 (2.12%)
25,801 (1.79%)
21,784 (1.51%)
21,527 (1.49%)
18,726 (1.29%)
18,486 (1.28%)
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ตารางที่ 4-6 จํานวนหมูบาน/กลุมบาน/ชุมชน และราษฎรบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2559 จํานวนตามพื้นที่จังหวัด (ตอ)
อําเภอ
15. อุทัยธานี
16. กําแพงเพชร
17. พิษณุโลก
18. สุพรรณบุรี
19. สุโขทัย
20. เลย
รวมทั้งหมด

จํานวน
หมูบาน
29
29
10
10
9
2
3,704

จํานวน
หลังคาเรือน
3,270
2,119
2,099
2,251
494
416
310,079

จํานวน
ครัวเรือน
3,322
2,927
2,099
2,251
621
406
342,654

ชาย
5,881
5,724
5,186
3,610
1,190
928
724,257

ประชากร

หญิง
5,848
5,846
4,944
3,439
1,118
919
716,878

รวม
11,729 (0.81%)
11,570 (0.80%)
10,130 (0.70%)
7,049 (0.48%)
2,308 (0.16%)
1,847 (0.12%)
1,441,135

(4) ที่ตั้งของชุมชนบนพืน้ ที่สูง
จากการสํารวจโดย สพวส. ในป พ.ศ. 2551 ประชากรชาวเขาไดตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สูงที่อยูใน
พื้นที่ลุมน้ําปงมากที่สุด จํานวน 1,231 กลุม บาน รองลงมาคือลุมน้ําสาละวิน จํานวน 1,000 กลุมบาน
ในพื้นที่ลุมน้ําปงนั้นที่ตั้งของชุมชนอยูในเขตปาอนุรักษอื่นๆ จํานวน 636 ชุมชน อยูในเขต
อุทยานแหงชาติ 289 ชุมชน และเขตรักษาพันธสัตวปา 77 ชุมชน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-7
ที่ตั้งชุมชนดังกลาวนอกจากจะอยูในเขตปาอนุรักษอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธสัตว
ปาแลว พื้นที่ดังกลาวยังทับซอนอยูกับชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นตางๆ คือ ในพื้นที่เขตปาอนุรักษมีชุมชนตั้งอยูใน
พื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A จํานวน 814 ชุมชน ลุมน้ําชั้น 1B จํานวน 198 ชุมชน ลุมน้ําชั้นที่ 2 จํานวน 553 ชุมชน สวนใน
เขตอุทยานแหงชาตินั้น มีชุมชนตั้งอยูในลุมน้ําชั้น 1A จํานวน 214 ชุมชน ลุมน้ําชั้น 1B จํานวน 28 ชุมชน ลุมน้ําชั้นที่ 2
146 ชุมชน
จึงสรุปไดวาที่ตั้งสวนใหญของชุมชนบนที่สูงอยูในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1 และชั้นคุณภาพ
ลุมน้ําที่ 2 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-8
ตารางที่ 4-7 จํานวนชุมชนบนพื้นที่สูงในเขตอุทยานแหงชาติฯ เขตรักษาพันธุสัตวปาฯ และเขตปาอนุรักษอื่นๆ จําแนกตามลุมน้ํา
เขตอุทยานแหงชาติฯ
เขตรักษาพันธุสัตวปาฯ
เขตปาอนุรักษอื่นๆ
จํานวนกลุม
รอยละ
รอยละ
รอยละ
บานทั้งหมด จํานวนชุมชน
จํานวนชุมชน
จํานวนชุมชน
N=3,774
N=3,774
N=3,774
ลุมน้ําปง
1,231
289
7.66
77
2.04
636
16.85
ลุมน้ํานาน
314
23
0.61
8
0.21
212
5.62
ลุมน้ํายม
121
6
0.16
6
0.16
82
2.17
ลุมน้ําวัง
46
14
0.37
22
0.58
ลุมน้ํากก
380
39
1.03
304
8.06
ลุมน้ําโขง
273
8
0.21
189
5.01
ลุมน้ําชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ
20
7
0.19
8
0.21
ลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวันออก
3
3
0.08
3
0.08
ลุมน้ําทาจีน
25
21
0.56
ลุมน้ําปาสัก
34
1
0.03
27
0.72
ลุมน้ําเพชรบุรี
28
7
0.19
13
0.34
ลุมน้ําแมกลอง
297
38
1.01
49
1.30
121
3.21
ลุมน้ําสะแกกรัง
2
ลุมน้ําสาละวิน
1,000
75
1.99
59
1.56
792
20.99
รวมทั้งหมด
3,774
507
13.43
202
5.35
2,430
64.39
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (2552: 2-36)
ลุมน้ํา
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ตารางที่ 4-8 จํานวนชุมชนบนพื้นที่สูงในเขตอุทยานแหงชาติฯ เขตรักษาพันธุสัตวปาฯ และเขตปาอนุรักษอื่นๆ
จําแนกตามชั้นคุณภาพลุมน้ํา
ชั้นคุณภาพลุมน้ํา
ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1A
ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B
ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 2
ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 3
ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 4
ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 5
รวมทั้งหมด

เขตอุทยานแหงชาติฯ
จํานวนชุมชน
214
28
146
73
34
12
507

รอยละ
5.67
0.74
3.87
1.93
0.90
0.32
13.43

เขตรักษาพันธุสัตวปาฯ
จํานวนชุมชน
70
9
58
38
25
2
202

เขตปาอนุรักษอื่นๆ

รอยละ
จํานวนชุมชน
1.85
814
0.24
198
1.54
553
1.01
464
0.66
329
0.05
72
5.35
2,430

รอยละ
21.57
5.25
14.65
12.29
8.72
1.91
64.39

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (2552: 2-37)

4.5.4 นโยบายการตั้งถิ่นฐานและการใหสญ
ั ชาติไทยแกประชากรชาวเขา
หลักฐานทางโบราณคดีที่คนพบบนพื้นที่สูงในลานนาแสดงใหเห็นวามีกลุมชนที่อาศัยอยูบนพื้นที่สูงมา
ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2545: 338) ในป พ.ศ. 2427 เจมส แมคคาธีร หรือ พระวิภาคภูวดล
เจากรมแผนที่ทหารคนแรกของประเทศไทยไดเดินทางไปสํารวจทําแผนที่ ที่จังหวัดนาน ไดรายงานไววา
“มีขมุที่มาจากหลวงพระบางเขามาตั้งหลักแหลงอยูจํานวนมากและ จํานวนประชากรเผาเยาและแมวก็เพิ่มขึ้น
ตามลําดับ” (กรมแผนที่ทหาร, 2526: 100) ซึ่งสอดคลองกับ กรมประชาสงเคราะห (2517: 6) ไดรายงานวา
ชาวเขานั้นเปนที่ยอมรับกันวาเปนผูตั้งรกรากสืบสกุล ทํามาหากินอยูตามปาเขาภายใตราชอาณาจักรของไทย
มาแตดั้งเดิม อาจก อนหรื อพร อมกันกั บที่ กอตั้งราชอาณาจักรไทยขึ้น” รวมทั้ง มูล นิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
ประเทศไทย (2557: 1-2) ไดรายงานไววา ประวัติศาสตรของชาวลานนาก็คือการบุกเบิกพื้นที่ปาใหเปนที่อยูอาศัย
ชุ ม ชนและพื้ น ที่ ทํ า กิ น บริ เ วณที่ ร าบลุ ม ส ว นใหญ เ ป น ชุ ม ชนของคนพื้ น เมื อ ง ส ว นชนเผ า ดั้ ง เดิ ม คื อ ลั๊ ว
และปกาเกอญอ นั้นเดิมก็อาศัยตามแองราบลุมน้ําขนาดเล็กที่อยูหางไกล แตตอมาถูกรุกรานโดยคนพื้นเมืองจึง
อพยพขึ้นไปอยูตามตนน้ํา ซึ่งเปนภูเขาที่สูงขึ้นไปอีก รัฐบาลไทยไดเริ่มใหความสนใจกับชาวเขาตั้งแต พ.ศ. 2499
โดยกระทรวงมหาดไทยไดตั้ง คณะกรรมการสงเคราะหประชาชนไกลคมนาคมขึ้น ตอมาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2502
คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้ง “คณะกรรมการสงเคราะหชาวเขา” ซึ่งตอมาคณะกรรมการคณะนี้ไดกําหนด
นโยบายในการดําเนินการกับประชากรชาวเขามาตามลําดับ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห
ชาวเขา ครั้งที่ 1/2516 วันที่ 8 พฤษภาคม 2516 ไดมีขอความระบุไวในหนา 3 วา “ในดานนโยบาย ตองการ
ใหชาวเขามีความรูสึกนึกคิดเปนพวกเดียวกับคนไทย มีความจงรักภักดีตอประเทศไทยและปฏิบัติหนาที่เปน
พลเมืองดีเชนเดียวกับคนไทยทั่วไป (กรมประชาสงเคราะห, 2516: 3) จากนโยบายดังกลาวจะแสดงใหเห็นถึง
เจตนารมณของรัฐบาลไทยที่มีนโยบายจะรับรองวาชาวเขาที่อยูอาศัยในประเทศไทยนั้นเปนสวนหนึ่งของ
พลเมืองไทย โดยไดเริ่มตนสํารวจมาตั้งแต พ.ศ. 2511 โดยสั่งการใหอําเภอตางๆ ที่มีประชากรชาวเขาอาศัยอยู
ดําเนิ นการสํ ารวจประชากรชาวเขา ดั งข อความที่ปรากฏในรายงานการประชุมฉบับเดียวที่กลาวขางตน
หน า 15 ว า ในการสํ า รวจนี้ กระทรวงมหาดไทยได สั่ ง การไปโดยหนั ง สื อ ที่ มท.0313/ง.84 ลงวั น ที่
14 กุมภาพันธ 2511 ยอดสํารวจในจังหวัดมีจํานวน 200,888 คน (กรมประชาสงเคราะห, 2516: 15)
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กฎหมายหลั ก เกี่ ย วกั บ สั ญ ชาติ คื อ พระราชบั ญ ญั ติ สั ญ ชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่ ง ประกาศใช เ มื่ อ วั น ที่
4 สิงหาคม 2508 พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ประกาศใชวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 ประกาศใชวันที่ 8 เมษายน 2535 พระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 ประกาศใชวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5)
ประกาศใชวันที่ 21 มีนาคม 2555
ในกรณีของชาวเขานั้น ในป 2517 กระทรวงมหาดไทยได ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานใหแกชาวเขา พ.ศ. 2517
ตอมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2532 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเรื่องนโยบายการแกไขปญหาความมั่นคง
แหงชาติเกี่ยวกับชาวเขาและการปลูกพืชเสพติด โดยนโยบายดานการเมืองการปกครองนั้น ใหมี “การเรงรัด
สํารวจจํานวน แยกประเภท จัดทําทะเบียนและออกบัตรประจําตัวแกชาวเขา และพิจารณาลงสัญชาติไทยใน
ทะเบียนบานแกชาวที่เปนคนไทย ตามระเบียบของทางราชการและขั้นตอนที่เหมาะสมสําหรับชาวเขาที่มิไดรับ
การลงสัญชาติไทยใหกําหนดสถานะบุคคลไวใหชัดตามกฎหมายและเงื่อนไขของทางราชการ”
การออกบัตรประจําตัวบุคคลบนพื้นที่สูงนั้นรัฐไดดําเนินการดังนี้
1) บัตรประจําตัวบุคคลบนพื้นที่สูง (บัตรชาวเขา) หรือบัตรสีฟา ในชวงระหวางป พ.ศ.25332534 ทางการไดมีการสํารวจบุคคลบนพื้นที่สูงใน 20 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน
ลํ า ปาง พะเยา ตาก สุ โ ขทั ย น า น กํ า แพงเพชร แพร พิ ษ ณุ โ ลก เพชรบู ร ณ เลย อุ ทั ย ธานี กาญจนบุ รี
สุพรรณบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ การสํารวจนี้นอกจากครอบคลุมชาวเขาในนิยามของทางราชการแลว
ยังรวมไปถึงคนกลุมอื่นๆ ที่อาศัยอยูบนพื้นที่สูงดวย
2) บัตรสํารวจชุมชนบนพื้นที่สูง หรือบัตรสีเขียวขอบแดง: เปนการจัดทําทะเบียนชุมชนบน
พื้นที่สูง ที่เรียกกันวา โครงการมิยาซาวา เนื่องจากไดรับงบประมาณสนับสนุนจากประเทศญี่ปุน บัตรทั้งสอง
ประเภทขางตน ในเวลาตอมาไดถูกเปลี่ยนเปนบัตรประจําตัวผูไมมีสัญชาติไทย หรือที่เรียกวาบัตรสีชมพู
จากนั้นมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 มกราคม 2548 ไดเห็นชอบยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล ซึ่งเสนอโดยสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งจะมีการสํารวจบุคคลตกหลนโดยกําหนดเลขประจําตัว 13 หลัก
ขึ้นตนดวยเลข 0 จัดทําเปนบัตรประจําตัวบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน หรือบัตรสีขาวให และใหมีสิทธิ
อาศัยชั่วคราวในประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2535 ไดมีการประกาศใช “ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการพิจารณาลงรายการ
สัญชาติไทย ในทะเบียนบานใหแกชาวไทยภูเขา พ.ศ. 2535” โดยบังคับใชในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดคือจังหวัด
เชี ยงใหม เชี ยงราย แม ฮอ งสอน ลํ า พู น ลํ าปาง พะเยา ตาก สุโ ขทัย น า น กํา แพงเพชร แพร พิ ษ ณุโ ลก
เพชรบูรณ เลย อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดที่ผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง และใหคําจํากัดความ “ชายไทยภูเขา” ไววา “บุคคลดั้งเดิม “ชาวไทย
ภูเขา” หมายความวา บุคคลดั้งเดิมซึ่งเปนชาวเขาที่ตั้งถิ่นฐานอยูบนพื้นที่สูงซึ่งเปนปาเขาในประเทศไทย
มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เชื้อชาติ ภาษา ความเชื่อ ตลอดจนวิถีทางการดําเนินชีวิตแตกตางไป
จากชาวไทยพื้นราบ ไดแก แมว เยา มูเซอ ลีซอ อีกอ กะเหรี่ยง ลัวะ ถิ่น ขมุ และกลุมชาติพันธุที่มีลักษณะ
เชนเดียวกับชาวเขาซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด
ในขอ 5 ไดกําหนดชาวไทยภูเขาที่จะไดรับการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทย และเพิ่มชื่อเขาใน
ทะเบียนบาน ดังนี้
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“ขอ 5 ชาวไทยภูเขาที่จะไดรับการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทย และเพิ่มชื่อเขาใน
ทะเบียนบาน จะตองเปนบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
5.1 อยูในความดูแลของหนวยราชการ เชน กรมประชาสงเคราะห หรือตํารวจ
ตระเวนชายแดน หรือกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือกองทัพบก
5.2 ได รั บ การสํ า รวจตรวจสอบและได รั บ การจดทะเบี ย นราษฎรชาวเขา
(แบบ ทร.ชช.1) ไวแลว เมื่อระหวาง พ.ศ. 2512-2513
5.3 ไดรับการจัดทําทะเบียนราษฎรตามโครงการจัดทําเลขประจําตัวประชาชนที่
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2525
5.4 ไดรับการจัดทําทะเบียนราษฎรชาวเขา ตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2527 ระหวางเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2528
5.5 ไดรับการสํารวจขอมูลประชากรชาวเขา ตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีม ติ
อนุมัติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2527 ระหวาง พ.ศ. 2528-2531
5.6 ได รั บ การจั ด ทํ า ทะเบี ย นประวั ติ แ ละบั ต รประจํ า ตั ว บุ ค คลบนพื้ น ที่ สู ง
ตามโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2533 ระหวาง พ.ศ. 2533-2534”
ตอมาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการเจรจาการแกปญหาความ
เดือดรอนของเกษตรกรภาคเหนือโดยมีขอเสนอ เรื่องการใหสัญชาติแกชาวไทยภูเขา ผลจากมติคณะรัฐมนตรี
ฉบับนี้ จึงมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 สิงหาคม 2543 ไดจําแนกชาวเขาออกเปน 3 กลุม คือ
กลุมที่ 1 ชาวเขาดั้งเดิมหมายถึงบุคคลที่เกิดในประเทศไทยระหวางวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2456
จนถึงวันกอนหนาที่ประกาศของคณะปฏิวัติมีผล คือ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 หากสามารถพิสูจนตนเองได
ก็จะไดรับการลงรายการสัญชาติไทย ตามผลของกฎหมายวาดวยการเกิดในราชอาณาจักรไทยยอมมีสัญชาติไทย
กลุมที่ 2 ชาวเขาอพยพเขาเมือง ใหถือวาชาวเขาที่อพยพเขามาในประเทศไทยนับจากวันที่
14 ธันวาคม พ.ศ.2515 จนถึง กอนวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2528 จะไดรับสถานะคนตางดาวถูกกฎหมาย สามารถ
อาศัยอยูในประเทศไทยไดอยางถาวรในฐานะคนตางดาว
กลุมที่ 3 ชาวเขาอพยพเขาเมืองผิดกฎหมาย คือกลุมที่อพยพเขามาในประเทศไทยหลังวันที่
3 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ใหถือวาบุคคลในกลุมนี้เปนผูหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย และสําหรับบุตรที่เกิดใน
ประเทศไทย ยอมไมไดสัญชาติไทยไปดวย อันเปนผลของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2)
อยางไรก็ตามในเดือนเมษายน 2543 ไดมีการประกาศใช “ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการ
พิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร ใหแกบุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543” โดยใหยกเลิก
“ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานใหแกชาวไทยภูเขา
พ.ศ.2535”
ในระเบี ย บฉบั บ นี้ ได บั ง คั บ ใช เ ฉพาะเขตท อ งที่ จั ง หวั ด 20 จั ง หวั ด คื อ 1) จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
2) กําแพงเพชร 3) เชียงราย 4) เชียงใหม 5) ตาก 6) นาน 7) ประจวบคีรีขันธ 8) พะเยา 9) พิษณุโลก
10) เพชรบุรี 11 11) เพชรบูรณ 12) แพร 13) แมฮองสอน 14) ราชบุรี 15) เลย 16) ลําปาง 17) ลําพูน
18) สุโขทัย 19) สุพรรณบุรี 20) อุทัยธานี และจังหวัดที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง
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สาระสําคัญจากระเบียบสํานักทะเบียนวาดวยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร
ใหแกบุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543 สรุปไดดังนี้
สืบเนื่องจากจําแนกชาวเขากลุมที่ 3 คือชาวเขาอพยพเขาเมืองผิดกฎหมาย คณะรัฐมนตรีได
มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ผอนผันใหอยูชั่วคราว 1 ป ของบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง
แตเมื่อถึงเวลาดังกลาว คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอผอนผันใหกลุมบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูงที่ไมสามารถกําหนด
สถานะตามกฎหมายได และผูที่อพยพเขามาหลังวันที่ 3 ตุลาคม 2528 ซึ่งไดจัดทําทะเบียนประวัติไวแลว อยู
อาศั ย ในประเทศไทยได เ ป น การชั่ ว คราวต อ ไปอี ก 1 ป จนถึ ง วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2548 และให
กระทรวงมหาดไทยเรงรัดการดําเนินการเกี่ยวกับการใหสถานะตามกฎหมายแกกลุมบุคคลที่ขอลงรายการสัญชาติ
ไทย จํานวน 90,739 คน ขอสัญชาติไทย และขอสถานะคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย จํานวน
66,411 คน ใหแลวเสร็จโดยเร็ว สําหรับกลุมผูที่อพยพเขามาหลังวันที่ 3 ตุลาคม 2528 จํานวน 220,527 คน
ใหก ระทรวงมหาดไทยเรงประสานกับกระทรวงการตางประเทศเพื่อรับไปเจรจากับประเทศเพื่อนบานที่
เกี่ยวของ เพื่อสงผูอพยพกลุมดังกลาวกลับภูมิลําเนาตอไป ทั้งนี้ ในระหวางผอนผันใหอยูชั่วคราว ใหหนวยงานตางๆ
ประสานและใหความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเต็มที่ รวมทั้งให
กําหนดมาตรการและแนวทางแกไขปญหารองรับตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ
ตอมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการ
เรงรัดใหสถานะตามกฎหมายกับกลุมบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2547 โดยสนับสนุนงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปนจํานวน 9,139,220 บาท และใหใชหลักเกณฑการพิจารณาใหสัญชาติไทยกับบุตรคน
ตางดาว ตามมาตรา 7 ทวิ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
สําหรับงบประมาณคาใชจายในการดําเนินโครงการเรงรัดใหสถานะตามกฎหมายกับกลุมบุคคลบนพื้นที่สูงและ
ชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง จํ า นวน 9,139,200 บาท ให ใ ช จ า ยจากงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน โดยใหกรมการปกครองขอทําความตก
ลงกับสํานักงบประมาณโดยตรงตอไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหรับความเห็นของสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ ที่ใหกรมการปกครองนํารายละเอียดในขอยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคลที่ไดผานการพิจารณาจากสภาความมั่นคงแหงชาติแลว ไปประกอบการดําเนินงานของกรมการ
ปกครอง ในเรื่องการกําหนดหลั กเกณฑ การพิจารณาใหสัญชาติไทยกับบุตรคนตางดาว ฯลฯ ไปประกอบการ
ดําเนินงานดวย
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง “การจัดทําทะเบียนบานและการ
จัดทําทะเบียนประวัติสําหรับบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551”

ไดแก

โดยในขอ 2 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับนี้ ระบุไววา
“ขอ 2 คนซึ่งไมมีสญ
ั ชาติไทยที่ใหผูอํานวยการทะเบียนประวัติตามมาตรา 38 วรรคสอง

(1) คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับการผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการผอนผันไวอยางชัดเจนเปน
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เวลานอยกวาหาปหรือไมมีมติคณะรับมนตรีกําหนดใหถานการณอาศัยอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยสัญชาติ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกลาวที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดสัญชาติไทย
(2) คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยกลุมอื่นๆ ที่อาศัยอยูในอาณาจักร นอกจากกลุมบุคคลตามขอ 1
และ (1) ของขอนี้”
ตอมาวันที่ 7 ธันวาคม 2553 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องหลักเกณฑการกําหนด
สถานะกลุมเปาหมายตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล โดยกําหนดสถานะบุคคล
ออกเปน 4 ประเภท คือ
(1) ประเภททีอ่ พยพเขามาและอาศัยอยูมานาน (2) ประเภทกลุมเด็กและบุคคลที่กําลังเรียน
อยูในสถานศึกษาและจบการศึกษาแลว (3) ประเภทคนไรรากเหงาและ (4) ประเภทบุคคลที่มีคณ
ุ ประโยชนแก
ประเทศ
วันที่ 26 กันยายน 2555 ไดมี “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ใหสถานะตางดาวเขา
เมื อ งโดยชอบด ว ยกฎหมายแต บุ ค คลที่ อ พยพเข า มาในราชอาณาจั ก รไทยและอยู อ าศั ย มานานตาม
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522”
ในขอ 1 ไดกําหนดไวดังนี้
ขอ 1 บุคคลที่อพยพเขามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยูเปนเวลานานที่มิไดมี
เชื้ อ สายไทยและมิ ไ ด เ กิ ด ในราชอาณาจั ก รไทยกลุ ม เป า หมายเฉพาะชนกลุ ม น อ ยและกลุ ม ชาติ พั น ธุ ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองสถานะใหอาศัยอยูถาวรในราชอาณาจักรไทยไวแลวรวม14 กลุม ไดแก (1) กลุม
ชาวเขา 9 เผา (2) กลุมบุคคลบนพื้นที่สูงหรือชุมชนพื้นที่สูงที่อพยพเขามากอนและหลัง 3 ตุลาคม 2528
(3) กลุมอดีตทหารจีนคณะชาติ (4) กลุมจีนฮออพยพพลเรือน (5) กลุมจีนฮออิสระ (6) กลุมผูพลัดถิ่นสัญชาติ
พมา (7) กลุมผูหลบหนีเขาเมืองจากพมา (8) กลุมชาวเวียดนามอพยพ (9) กลุมชาวลาวอพยพ (10) กลุม
เนปาลอพยพ (11) กลุมอดีตโจรจีนคอมมิวนิสตมาลายา (12) กลุมไทยลื้อ (13) กลุมมงถ้ํากระบอกที่ทํา
ประโยชน และ (14) กลุมผูหลบหนีเขาเมืองชาวกัมพูชาทั้งนี้เฉพาะผูที่ไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติ
และมีเอกสารแสดงตน (เขามาถึงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2538) โดยสํานักบริหารการทะเบียนกรมการ
ปกครองใหไดรับสถานะเปนบุคคลตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายนอกกําหนดจํานวนคนตางดาวและมี
ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร (หลักเกณฑนี้ไมครอบคลุมกลุมบุคคลผูไมมีสถานะทางทะเบียนประเภทที่อาศัยอยูมา
นานซึ่ ง สํ า รวจภายใต ยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การป ญ หาสถานะและสิ ท ธิ ข องบุ ค คลในระหว า งป พ.ศ. 2549
ถึงป พ.ศ. 2552) ภายใตเงื่อนไขดังนี้
(1) ไมสามารถกลับประเทศตนทางหรือไมมีจุดเกาะเกี่ยวใดๆกับประเทศตนทางทั้งนี้
หลักเกณฑดังกลาวเปนไปตามที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยกําหนดสําหรับการตรวจสอบหลักฐานหรือ
วิธีการสอบสวนอื่นๆทั้งนี้ใหยกเวนไมตองตรวจสอบผูที่ยื่นคํารองแลวและอยูระหวางกระบวนการขอรับการ
กําหนดสถานะตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม
(2) มีภูมิลําเนาและอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยติดตอกันตอเนื่องเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสิบปนับถึงวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมตั ิยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งอพยพเขามาอยูอ าศัยถึงวันที่18 มกราคม พ.ศ. 2538
โดยตองมีชื่ออยูในเอกสารทะเบียนราษฎร
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(3) สามารถพูดและฟงภาษาไทยเขาใจ
(4) ตองมีความจงรักภักดีตอประเทศไทยและเลื่อมใสการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(5) มีความประพฤติดีและไมเคยรับโทษคดีอาญาเวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือลหุโทษกรณีไดรบั โทษในคดีอาญาตองพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันที่ยื่นคํารอง
(6) ไมมีพฤติการณที่เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
(7) ประกอบอาชีพสุจริตยกเวนพระภิกษุสามเณรและนักบวชในศาสนาอื่นๆซึ่งตอง
ปฏิบัติกิจมาไมนอยกวาหาปและ
(8) ตองไมเปนผูมีลักษณะตองหามมีถิ่นที่อยูใ นราชอาณาจักรตามมาตรา44แหง
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
ทั้งนี้ผูที่ไดรับอนุญาตใหมีสถานะคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายและมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักรไทยจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะตองชําระคาธรรมเนียม (ไดรับการลดหยอน
คาธรรมเนียม) ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
ในวันเดียวกันคือวันที่ 26 กันยายน 2555 ก็ไดมี “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่ง
ใหบุคคลซึ่งไดมีสัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว ไดสัญชาติไทยเปน
การทั่วไปและการใหสัญชาติไทยเปนการเฉพาะราย โดยในขอ 1 ไดรวม กลุมชาวลาวภูเขาอพยพ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ข อ 1 บุ ต รของบุ ค คลที่ อ พยพมาในประเทศไทยและอาศั ย อยู เ ป น เวลานานที่ มี
เชื้อสายไทยและเกิดในประเทศ ครอบคลุมกลุมเปาหมายเฉพาะชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติรับรองสถานะใหอาศัยอยูถาวรในประเทศไทยไวแลว รวม 3 กลุม ไดแก (1) กลุมผูอพยพเชื้อสายไทยจาก
จังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาที่อพยพเขามากอนและหลัง 15 พฤศจิกายน 2520 (2) กลุมผูพลัดถิ่นสัญชาติ
พมาเชื้อสายไทยที่อพยพเขามากอนและหลัง 9 มีนาคม 2519 และ (3) กลุมชาวลาวภูเขาอพยพ ทั้งนี้ เฉพาะ
ผูที่ไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและมีเอกสารแสดงตน (เขามาถึงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2538)
โดยสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ใหไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป (หลักเกณฑนี้ไมครองคลุมกลุม
บุคคลผูไมมีสถานะทางทะเบียนประเภทที่อาศัยอยูมานานซึ่งสํารวจภายใตยุทธศาสตรการจัดการปญหา
สถานะและสิทธิของบุคคลในระหวางป พ.ศ. 2549 ถึงป พ.ศ. 2552 ) ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) ไมปรากฏหลักฐานการมีและใชสัญชาติอื่น
(2) เปนบุคคลที่เกิดและมีภูมลิ ําเนาอยูในราชอาณาจักรไทยตอเนื่อง โดยมีชื่ออยูใน
เอกสารทะเบียนราษฎร และมีเอกสารทางราชการที่แสดงวาเกิดในประเทศไทย
(3) ไดรับการศึกษาตามหลักสูตรที่ทางราชการไทยกําหนดหรือสามารถพูดและฟง
ภาษาไทยเขาใจยกเวนกรณีเด็กที่อายุต่ํากวาเจ็ดป
(4) มีความประพฤติดี ไมเคยรับโทษคดีอาญา เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือลหุโทษ กรณีไดรับโทษในคดีอาญาตองพนโทษมาแลวอยางนอยหาป นับถึงวันที่ยื่นคํารอง
(5) ประกอบอาชีพสุจริต ยกเวนพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาอื่นๆ
ซึ่งตองปฏิบัติกิจมาไมนอยกวาหาป หรือผูยื่นคํารองที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ คนไรความสามารถ คนเสมือนไร
ความสามารถ และไมไดประกอบอาชีพ และ
(6) ไมมีพฤติการณที่เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ”
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วันที่ 7 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรี มีมติเรื่องการแกไขปญหาเรื่องสัญชาติและสถานะ
บุคคลของเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคลไรสัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ดังนี้
1. อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
1.1 ใหบุตรของชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้ ไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป คือ
1.1.1 บิดาหรือมารดาที่เปนชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุจะตองไดรับการ
จัดทําทะเบียนประวัติ มีเลขประจําตัว 13 หลักตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร และตองเขามาอยูใน
ราชอาณาจักรไทยเปนเวลาไมนอยกวา 15 ปนับถึงวันที่บุตรยื่นคํารองขอมีสัญชาติไทย
1.1.2 ตองมีหลักฐานการเกิดในราชอาณาจักรไทยและทะเบียนบานหรือ
ทะเบียนประวัติ
1.1.3 ตองไมปรากฏหลักฐานการมีและใชสัญชาติอื่น
1.1.4 ตองพูดและเขาใจภาษาไทย
1.1.5 มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี แ ละเลื่ อ มใสระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
1.1.6 มีความประพฤติดี ไมมีพฤติการณที่เปนภัยตอความมั่นคง ไมเคย
ตองรับโทษความผิดคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ หรือถาเคยรับโทษคดีอาญาตองพนโทษ
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ปนับถึงวันที่ยื่นคํารองขอมีสัญชาติไทย
1.2 ให เด็ ก และบุ ค คลที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาเล า เรี ย นอยู ใ นสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ สํ า เร็ จ
การศึกษาแลวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยมีบิดาหรือมารดาเปนคนตางดาวอื่นที่ไมใชชนกลุมนอยหรือกลุม
ชาติพันธุตามที่กระทรวงมหาดไทยจัดทําทะเบียนประวัติ หรือไมปรากฏบิดามารดา และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
ไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป คือ
1.2.1 ตองมีคุณสมบัติตามขอ 1.1.2-1.1.6
1.2.2 จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย สําหรับผูที่เรียนจบจากสถาบันในตางประเทศจะตองเปนผูที่ไดรับทุนการศึกษาจากหนวยงานของรัฐ
1.2.3 สําหรับคนไรรากเหงา ไมปรากฏบิดามารดาหรือบิดามารดาทอดทิ้ง
ตั้งแตวัยเยาว และยั งไมจบการศึก ษาระดั บอุดมศึกษา ตองมีห นังสือรับรองความเปนคนไรรากเหงาจาก
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และตองมีภูมิลําเนาอาศัยอยูใ น
ราชอาณาจักรไทยติดตอกันไมนอยกวา 10 ปนับถึงวันที่ยื่นคํารองขอมีสัญชาติไทย
1.2.4 สําหรับบุคคลที่อยูระหวางการศึกษาในสถาบันการศึกษาและมีความ
จําเปนตองขอมีสัญชาติไทย ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่ไดรับมอบ
อํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย
2. ให กระทรวงมหาดไทยและหน วยงานที่ เกี่ ยวข องรั บความเห็ นของกระทรวงสาธารณสุ ข
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ อาทิ
เห็นควรมีการจัดเตรียมงบประมาณดานสาธารณสุขเพิ่มเติมสําหรับกลุมเปาหมายตามขอ 1.1 และ 1.2 นอกจากนี้
การดํ าเนิ นการกํ าหนดสถานะบุ คคลและสั ญชาติ ในทางปฏิ บั ติ ทั้ งการสํ ารวจจั ดทํ าทะเบี ยน การแสวงหา
พยานหลั กฐานและพยานบุ คคลเพื่ อพิ สู จน คุ ณสมบั ติ ของบุ คคลที่ จะขอสั ญชาติ ไทย กระทรวงมหาดไทยควร
ดําเนินการอยางรอบคอบ มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการลักลอบสวมสิทธิ หรือใชเปน
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ชองทางในการขอสถานะและสัญชาติใหแกบุคคลอื่นๆ ที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดที่กําหนดไว รวมทั้ง
ควรมีการเตรียมการรองรับคนกลุมนี้อยางเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
วันที่ 16 กุม ภาพันธ 2560 ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการสั่งใหคนที่เกิดใน
ราชอาณาจักรและไมไดรับสัญชาติไทย โดยบิดามารดา เปนคนตางดาวไดสัญชาติไทย เปนการทั่วไปและการ
ใหสัญชาติไทยเปนการเฉพาะราย ซึ่งครอบคลุม ชาวเขา บุคคลบนพื้นที่สูง หรือชุมชนบนพื้นที่สูง ลาวภูเขา
อพยพ โดยมีรายละเอียดในขอ 1 และ 2 ดังนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งใหบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่เกิดใน
ราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว ไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป และการใหสัญชาติไทยเปน
การเฉพาะราย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555
(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งใหบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่เกิดใน
ราชอาณาจักรไทยโดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว ไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป และการใหสัญชาติไทยเปน
การเฉพาะราย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ขอ 2 ใหบุตรของคนที่อพยพเขามาในราชอาณาจักรและอาศัยอยูเปน
เวลานาน ครอบคลุมกลุมชนกลุมนอยและกลุมชาติพันธุซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติไวเดิมรับรองสถานะใหอาศัยอยู
ในราชอาณาจักร อาทิ กลุมเวียดนามอพยพ อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮออพยพพลเรือน จีนฮออิสระ ไทยลื้อ
ผูอพยพ เชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาเชื้อสายไทย ผูผลัดถิ่นสัญชาติ
พมา เนปาลอพยพ ชาวเขา บุคคลพื้นที่สูงหรือชุมชนบนพื้นที่สูง ลาวภูเขาอพยพ มงถ้ํากระบอก ผูหลบหนีเขา
เมืองจากพมาอดีตโจนจีนคอมมิวนิสตมาลายา ผูหลบหนีเขาเมืองชาวกัมพูชา ชาวมอรแกนและคนที่อพยพเขา
มาในราชอาณาจักรและอาศัยอยูเปนเวลานานที่ไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียนตามยุทธศาสตรการจัดการ
ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ใหไดสัญชาติไทยเปนการ
ทั่วไป ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) บิดาหรือมารดาที่อพยพเขามาในราชอาณาจักรและอาศัยอยูเปนเวลานานตาม
วรรคหนึ่งตองมีหรือเคยมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนประวัติหรือเอกสารการทะเบียนราษฎร มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลักตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร และตองเขามาในราชอาณาจักรเปน
เวลาไมนอยกวาสิบหาปนับถึงวันที่บุตรยื่นคํารองตอพนักงานเจาหนาที่หรือนายทะเบียนเพื่อขอมีสัญชาติไทย
(2) มีหลักฐานแสดงวาเกิดในราชอาณาจักร ไดแก สูติบัตร ทะเบียนการเกิด หนังสือ
รับรองการเกิด (ท.ร.20/1) หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด และตองมีรายการบุคคลในทะเบียนบานหรือ
ทะเบียนประวัติตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร แลวแตกรณี
(3) ไมปรากฏหลักฐานการมีและใชสญ
ั ชาติอื่น
(4) พูดและฟงภาษาไทยเขาใจได ยกเวนเด็กที่มีอายุต่ํากวาเจ็ดป
(5) มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข
(6) มีความประพฤติดี ไมมีพฤติการณที่เปนภัยตอความมั่นคง และถาเคยรับโทษ
คดีอาญาตองพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันที่ยื่นคํารองขอมีสัญชาติไทย เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ
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ตอมาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 ไดมีประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการในการขอมีสัญชาติไทยและการตรวจคุณสมบัติของผูมีสัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การสั่งใหคนที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดรับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเปนคนตางดาวได
สัญชาติไทยเปนการทั่วไป และการใหสัญชาติไทยเปนการเฉพาะราย
สาระสํ า คั ญ ของประกาศฉบั บ นี้ เ ป น การกํ า หนดหลั ก เกณฑ ต ามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 ที่ครอบคลุมพื้นที่สูง ชุมชนบนพื้นที่ไวดวย
ทั้งนี้ไดสรุปเวลาและรายละเอียดไวในตารางที่ 4-9
ตารางที่ 4-9 ลําดับเวลาของนโยบายรัฐในการจัดการเกี่ยวกับการใหสัญชาติไทยแกชาวเขา
กฏ/ระเบียบ/มติ
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 25081)

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337
ราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอนที่ 190
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515

------------------------------------1)

วัน/เดือน/ป

สาระสําคัญ

4 สิงหาคม 2508

มาตรา 7 และมาตรา 7 ทวิ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 บัญญัติไววา
“มาตรา 7 บุคคลดังตอไปนี้ยอมไดสัญชาติไทยโดยการเกิด
(1) ผูเกิดโดยบิดาหรือมารดาเปนผูมีสัญชาติไทย ไมวาจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
(2) ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเวนบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง
คําวา บิดาตาม (1) ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับการพิสูจนวาเปนบิดาของผูเกิดตาม
วิธีการที่กําหนดในกฏกระทรวง แมผูนั้นจะมิไดจดทะเบียนสมรสกับมารดาของผูเกิด และ
มิไดจดทะเบียนรับรองผูเกิดเปนบุตรก็ตาม
มาตรา 7 ทวิ7ผูเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาวยอมไมไดรับ
สัญชาติไทย ถาในขณะที่เกิดบิดาตามกฏหมายหรือบิดาซึ่งมิไดมีการสมรสกับมารดาหรือ
มารดาของผูนั้นเปน
(1) ผูที่ไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในอาณาจักรไทยเปนการพิเศษเฉพาะราย
(2) ผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาอยูในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ
(3) ผูที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขา
เมือง
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายหรือเปนการทั่วไปใหบุคคล
ตามวรรคหนึ่งไดสัญชาติไทยก็ได ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ผูที่เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไมไดสัญชาติไทยตามวรรคหนึ่งจะอยูในราชอาณาจักรไทย
ในฐานะใด ภายใตเงื่อนไขใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักรและสิทธิมนุษยชนประกอบกัน ในระหวางที่ยังไมมี
กฎกระทรวงดังกลาว ใหถือวาผูนั้นเขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตาม
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง”
ใหถอนสัญชาติไทยของบรรดาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาเปนคนตางดาว
หรือมารดาเปนคนตางดาวแตไมปรากฏบิดาที่ชอบดวยกฎหมาย และในขณะที่เกิด บิดา
หรือมารดานั้นเปน
(1) ผูที่ไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
(2) ผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาอยูในอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ
(3) ผูที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
ทั้งนี้ เวนแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและสั่งเฉพาะรายเปน
ประการอื่น

13 ธันวาคม 2515

ราชกิจจานุเบกษาเลม 82 ตอนที่ 62 วันที่ 4 สิงหาคม 2508 ถึงแมพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมิไดเจาะจงเฉพาะชาวเขาเพียงกลุมเดียว แตเปน
ที่มาและมีผลตอการออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวของกับการใหสัญชาติแกชาวเขา

4-82
ตารางที่ 4-9 ลําดับเวลาของนโยบายรัฐในการจัดการเกี่ยวกับการใหสัญชาติไทยแกชาวเขา (ตอ)
กฏ/ระเบียบ/มติ

วัน/เดือน/ป

สาระสําคัญ

มติคณะรัฐมนตรี

20 กรกฎาคม 2525

มติคณะรัฐมนตรี

24 เมษายน 2527

มติคณะรัฐมนตรี

7 กุมภาพันธ 2532

ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการ
พิจารณาลงรายการสัญชาติไทยใน
ทะเบียนใหแกชาวไทยภูเขา พ.ศ.2535
มติคณะรัฐมนตรี

15 กันยายน 2535

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ เรื่องโครงการจัดตัวเลขประจําตัวประชาชน ให
ดําเนินการโครงการจัดทําเลขประจําตัวประชาชนตอไปได ตามที่ กระทรวงมหาดไทย
เสนอ โดยใหเริ่มดําเนินการโครงการฯ ตั้งแตปงบประมาณ 2526 และใหทําความตกลงใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการเงินที่จะใชตามโครงการฯ กับสํานักงบประมาณ สําหรับการเงินที่
จะใชในปงบประมาณ 2526 ใหสํานักงบประมาณ ดําเนินการแปรญัตติใหตอไป
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเรงดวน 2 โครงการคือ โครงการสํารวจขอมูลประชากร
ชาวเขาและโครงการจัดทําทะเบียนราษฎรแกชาวเขา ตามที่คณะกรรมการอํานวยการแกไข
ปญหาความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับปญหาชาวเขา และการปลูกฝนเสนอ สําหรับคาใชจาย
ดําเนินการตามโครงการ ใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรใหเทาที่จําเปน โดยใหสวน
ราชการที่เกี่ยวของทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของวัตถุประสงค และนโยบายในการแกไขปญหาความ
มั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับชาวเขา และการปลูกพืชเสพติด และแนวความคิดในการจัดทําแผน
แมบทเพื่อการพัฒนาชุมชนสิง่ แวดลอมและควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สงู ตามขอเสนอของ
คณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติเกีย่ วกับชาวเขาและการปลูกพืชเสพ
ติด และมอบหมายใหสํานักงานสาความมั่นคงแหงชาติรับไปอํานวยและประสานการปฏิบัติ
ระหวางสวนราชการ ตาง ๆ รวมทัง้ กรมปาไม กรมประชาสงเคราะห สํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให
เปนไปตามนโยบายและแนวความคิดในการจัดทําแผนแมบท ฯ ตอไป
เปนการกําหนดหลักเกณฑ “ชาวไทยภูเขา” ที่จะไดรับการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทย
และเพิ่มชื่อเขาในทะเบียนบาน

มติคณะรัฐมนตรี

29 สิงหาคม 2543

ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการ
พิจารณาลงรายการสถานะบุคคลใน
ทะเบียนราษฎรใหแกบุคคลบนพื้นที่สูง
พ.ศ. 2543
มติคณะรัฐมนตรี

21 เมษายน 2543

11 พฤษภาคม 2542

26 สิงหาคม 2546

มติคณะรัฐมนตรี

24 สิงหาคม 2547

มติคณะรัฐมนตรี

4 มกราคม 2548

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดทําทะเบียนบาน และการจัดทํา
ทะเบียนประวัติสําหรับบุคคลซึ่งไมมี
สัญชาติไทย ตามมาตรา 38 แหง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร

18 กันยายน 2551

เรื่องผลการเจรจาแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรภาคเหนือ คณะรัฐมนตรีมีมติ
รับทราบและเห็นชอบผลการเจรจาแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรภาคเหนือโดย
มีขอเสนอใหรัฐบาลแกไขปญหารวม 4 กลุมปญหา คือ ปญหาปาไม ที่ดิน การใหสัญชาติ
ไทยแกชาวไทยภูเขาและปญหาเรงดวนเฉพาะหนา ตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน) ประธานคณะกรรมการชวยเหลือ
ประชาชนเสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเสนอผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการ
พิจารณาใหสถานภาพบุคคลบนพื้นที่สูง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2542
เปนการกําหนดหลักเกณฑ “ชาวไทยภูเขา” ที่จะไดรับการลงรายการสัญชาติไทยโดยการ
เพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน (ภ.ร.14)
คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการพิจารณาผอนผันใหอยูชั่วคราวของบุคคลบนพืน้ ที่สูงและ
ชุมชนบนพื้นที่สูง
คณะรัฐมนตรีมีมติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ผอนผันใหอยูชั่วคราว
1 ป ของบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง
คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547
ผอนผันใหอยูชั่วคราว 1 ป ของบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง
กําหนดประเภทของคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับการผอนผันใหอาศัยอยูในราชอาณาจักร
เปนกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฏหมายวาดวยคนเขาเมืองที่ใหนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนบาน และคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยอื่นที่ใหผูอํานวยการทะเบียน
กลางจัดทําทะเบียนประวัติ

4-83
ตารางที่ 4-9 ลําดับเวลาของนโยบายรัฐในการจัดการเกี่ยวกับการใหสัญชาติไทยแกชาวเขา (ตอ)
กฏ/ระเบียบ/มติ

วัน/เดือน/ป

พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษาเลม 125
ตอนพิเศษ 174ง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน
2551)
มติคณะรัฐมนตรี

7 ธันวาคม 2553

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ใหสถานะ
ตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแก
บุคคลที่อพยพเขามาในราชอาณาจักรไทย
และอาศัยอยูมานานตามพระราชบัญญัติคน
เขาเมือง พ.ศ. 2522 (ราชกิจจานุเบกษา เลม
129 ตอนพิเศษ 117 ง ลงวันที่ 23
พฤศจิกายน 2555)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให
บุคคลไมมีสัญชาติไทย ที่เกิดใน
ราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเปน
คนตางดาว ไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป
และการใหสัญชาติไทยเปนการเฉพาะราย
(ราชกิจจานุเบกษาเลม 129 ตอนพิเศษ 177
ง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให
คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดรับ
สัญชาติไทย โดยบิดาและมารดาเปนคนตาง
ดาวไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป และการให
สัญชาติไทยเปนการเฉพาะราย (ราชกิจจา
นุเบกษาเลม 134 ตอนที่ 79ง ลงวันที่ 14
มีนาคม 2560
ประกาศกรมการปกครองเรื่องหลักเกณฑ
และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทยและการ
ตรวจคุณสมบัติของผูมีสัญชาติไทยตาม
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการสั่ง
ใหคนที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดรับ
สัญชาติไทย โดยบิดาและมารดาเปนคนตาง
ดาวไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป และการให
สัญชาติไทยเปนการเฉพาะราย

26 กันยายน 2555

สาระสําคัญ

คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องหลักเกณฑการกําหนดสถานะกลุมเปาหมายตามยุทธศาสตร
การจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล โดยกําหนดสถานะบุคคลออกเปน 4
ประเภท คือ (1) ประเภทที่อพยพเขามาและอาศัยอยูมานาน (2) ประเภทกลุมเด็ก
และบุคคลที่กําลังเรียนอยูในสถานศึกษาและจบการศึกษาแลว (3) ประเภทคนไร
รากเหงาและ (4) ประเภทบุคคลที่มีคุณประโยชนแกประเทศ
กลุมบุคคลที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับนี้รวมถึง กลุมชาวเขา 9 เผา และกลุม
บุคคลบนพื้นที่สูงหรือชุมชนพื้นที่สูงที่อพยพเขามากอนและหลัง 3 ตุลาคม 2528

26 กันยายน 2555

กลุมบุคคลในประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ รวมถึงกลุมชาวลาวภูเขาอพยพ

16 กุมภาพันธ 2560

ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ไดครอบคลุม ชาวเขา บุคคลบนพื้นที่สูงหรือชุมชน
บนพื้นที่สูงไวดวย

28 กุมภาพันธ 2560

เปนการกําหนดหลักเกณฑตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการสั่งใหคนที่เกิดใน
ราชอาณาจักรและไมไดรับสัญชาติไทย โดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาวไดสัญชาติ
ไทยเปนการทั่วไป และการใหสัญชาติไทยเปนการเฉพาะราย ทั้งนี้ไดครอบคลุมชาวเขา
บุคคลบนพื้นที่สูง ชุมชนบนพื้นที่สูงไวดวย
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เอกสารอางอิง
4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง
1. สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ . 2519. แผนการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524). โรงพิ ม พ เ รื อ งแสงการพิ ม พ
กรุงเทพมหานคร.
2. สํานักงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2524. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529). โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร.
3. สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ . 2529. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 6 (2530-2534).
4.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2534. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2540).

5. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2539. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544).
6. สํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แห ง ชาติ . 2503. แผนพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ แห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1
พ.ศ. 2504 -2509). มปท.
7. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ. 2507. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1
ระยะสอง (พ.ศ. 2507-2509). มปท.
8. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2509. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514). สํานักนายกรัฐมนตรี มปท.
9. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2514. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515–2519). สํานักนายกรัฐมนตรี มปท.
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4.2 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นทีส่ ูง
ลําดับที่

วันที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3 มิถุนายน 2502
21เมษายน 2507
14 พฤศจิกายน 2521
20 กรกฎาคม 2525
27 กรกฎาคม 2525
7 ธันวาคม 2525
24 เมษายน 2527
28 พฤษภาคม 2528
3 ธันวาคม 2528
21 ตุลาคม 2529

11

12 กรกฎาคม 2531

12

7 กุมภาพันธ 2532

13
14

13 พฤษภาคม 2532
7 พฤศจิกายน 2532

15

26 มีนาคม 2534

16

19 พฤศจิกายน 2534

17
18
19

11 กุมภาพันธ 2535
17 มีนาคม 2535
9 กุมภาพันธ 2536

20

21 กุมภาพันธ 2538

21

9 พฤษภาคม2538

22

9 พฤษภาคม 2538

23

21 พฤษภาคม 2539

24

1 กันยายน 2541

25
26

11 พฤษภาคม 2542
11 พฤษภาคม 2542

เรื่อง

การสงเคราะหชาวเขาและการปองกันการปลูกฝน
โครงการศูนยวิจัยชาวเขา
การจัดตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับชนกลุมนอยเผาตางๆ ตามบริเวณชายแดนดานพมา
โครงการจัดตัวเลขประจําตัวประชาชน
โครงการศึกษาเพื่อกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศไทย
การปรับปรุงนโยบาย และองคกรดําเนินงานแกไขปญหาชาวเขาและการปลูกฝน
ขออนุมัติโครงการเรงดวนในการแกไขปญหาชาวเขาและการปลูกฝน 2 โครงการ
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดชั้นของปาไมตนน้ําลําธารและการทําเหมืองในพื้นที่ปาปด
รางนโยบายปาไมแหงชาติ
มติ ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ เ รื่ อ งการกํ า หนดชั้ น คุ ณ ภาพลุ ม น้ํ า ยมและน า นและข อ เสนอแนะ
มาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา
มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํามูลและชีและขอเสนอแนะมาตรการ
ใชที่ดินในเขตลุมน้ํา
ผลการประชุมของคณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับชาวเขาและการปลูกพืช
เสพติด
แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือ
มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคใตและขอเสนอแนะมาตรการ
การใชที่ดินในเขตลุมน้ํา
มติคณะกรรมการกฤษฎีกาฝายความมั่นคงและการตางประเทศ (แผนแมบทและแผนโครงการระดับกรม
กระทรวงเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับชาวเขาและการปลูกพืชเสพติดการพัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมฯ เรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคตะวันออกและขอเสนอแนะมาตรการ
การใชที่ดินในเขตลุมน้ํา
การทบทวนแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอมและควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สงู (สมช.)
การพิจารณากําหนดหลักเกณฑการใหสัญชาติไทยแกบุตรคนตางดาว
การดําเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงและการขอขยายระยะเวลาดําเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงในพื้นที่กองทัพ
มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง การกําหนดชั้นลุมน้ําภาคตะวันตก ภาคกลางและลุมน้ําปาสัก
และการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนอื่นๆ (ลุมน้ําชายแดน)
ขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนากรมที่ดิน
และเรงรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ
มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13 กันยายน 2537 เรื่องการขออนุมัติ
ในหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติที่ติดอยูในเขต
พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ
มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่องผลการศึกษาโครงการสถานภาพของประชากรที่อาศัยอยูใน พื้นที่
ปาอนุรักษ (ลุมน้ําแมแตง เชิญ และคลองยัน)ภายใตแผนปฏิบัติการจัดการพื้นที่ลุมน้ําตัวอยาง(ลุมน้ํา แมแตง
เชิญ และคลองยัน)
หลักเกณฑการขอผอนผันการดําเนินการตามขอสังเกตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2538
เรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา กรณีการตั้งชุมชนสถานที่ราชการและการอพยพราษฎร ออกจากพื้นที่ลุม
น้ําชั้นที่ 1 เอ
ผลการเจรจาแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรภาคเหนือ
ญัตติดวนเรื่องขอใหรัฐบาลรองขอใหสหประชาชาติจัดตั้งสํานักงานในประเทศไทยเพื่อแกไขปญหายาเสพติด
ในประเทศไทย และอาณาบริเวณภาคพื้นเอเชีย
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ลําดับที่

วันที่

27

27 มิถุนายน 2543

28

29 สิงหาคม 2543

29

30 กรกฎาคม 2545

30
31

26 สิงหาคม 2546
24 สิงหาคม 2547

32

4 มกราคม 2548

33
34

18 มกราคม 2548
5 กรกฎาคม 2548

35

23 สิงหาคม 2548

36
37
38
39
40
41

6 กุมภาพันธ 2550
24 เมษายน 2550
11 สิงหาคม 2552
6 ตุลาคม 2552
20 ตุลาคม 2552
10 พฤศจิกายน 2552

42

24 พฤศจิกายน 2552

43
44
45
46

1 ธันวาคม 2552
29 ธันวาคม 2552
3 สิงหาคม 2553
7 ธันวาคม 2553

47
48
49

4 ตุลาคม 2554
18 ตุลาคม 2554
26 มีนาคม 2556

50
51

7 กรกฎาคม2558
7 มกราคม 2559

52
53

21 มิถุนายน 2559
7 ธันวาคม 2559

54
55
56

7 มีนาคม 2560
7 มีนาคม 2560
27 มีนาคม 2561

57
58

31 กรกฎาคม 2561
26 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง

แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ภายใตแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดลอมและการควบคุม พืช
เสพติดบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540 - 2544) ประจําปงบประมาณ 2544 และขอรับการสนับสนุนงบ
กลางเพื่อดําเนินโครงการดําเนินงานกําหนดสถานะบุคคลบนพื้นที่สูง
เสนอผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาใหสถานภาพบุคคลบนพื้นที่สูงตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 (ยกเลิกโดยมติ 23042/53)
รางแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูงระยะที่ 3 พ.ศ.
2545 - 2549
การขอมติคณะรัฐมนตรีเพื่อผอนผันใหอยูชั่วคราวของบุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ผอนผันใหอยูชั่วคราว 1 ป ของบุคคลบน
พื้นที่สูง และชุมชนบนพื้นที่สูง
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 ผอนผันใหอยูชั่วคราว 1 ป ของบุคคลบน
พื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง (ยกเลิกโดยมติ 23042/53)
ผลการประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติครั้งที่ 1/2548
รางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐาน วัน เดือน ปเกิดในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. ....(การจัดการศึกษาแกบุคคลที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย)
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 ผอนผันใหอยูชั่วคราว 1 ป ของบุคคลบน
พื้นที่สูงและชุมชนบนพื้นที่สูง
แนวทางการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง
ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) (พ.ศ. 2550 – 2554)
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการโครงการประกันราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2552/53
การแกไขปญหาการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกร
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกร
แผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืนระยะเวลา 4 ป
(พ.ศ. 2553 - 2556)
การจัดตั้งมูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริและสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลัง
พระ สืบสานแนวพระราชดําริและงบประมาณจัดตั้งมูลนิธิฯ และสถาบันฯ
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกร (ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552)
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกร ณ วันที่25 ธันวาคม 2552
แนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
ขออนุมัติหลักเกณฑการกําหนดสถานะกลุมเปาหมายตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารจัดการแกปญหาอุทกภัยดินโคลนถลมและภัยแลง พ.ศ. ….
รายงานความกาวหนาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืนประจําป 2554
แผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557พ.ศ. 2561)
การจัดการปาตนน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโลน)
การแกไขปญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคลไรสัญชาติที่เกิดใน
ราชอาณาจักรไทย
ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2559
การแกไขปญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคลไรสัญชาติที่เกิดใน
ราชอาณาจักรไทย
รางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ....
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยาง
ยั่งยืนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2561) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานเหตุการณดินโคลนถลม ณ บานหวยขาบ อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
พื้นที่เปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไม (ทุกประเภท)
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ลําดับที่
59

วันที่

22 มกราคม 2562

เรื่อง

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ [เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ
ปาไม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
(วันจันทรที่ 21 มกราคม 2562)]

หมายเหตุ
มติคณะรัฐมนตรีในรายงานวิจัยฉบับนี้เปนการทบทวนเอกสารจากฐานขอมูลของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จึงเปนการอางอิงเรื่อง
ตามมติคณะรัฐมนตรี

4.3 นโยบายในการควบคุมการใชพนื้ ทีส่ ูง
1. กรมที่ดิน. 2536. ประมวลมติป 2526-2535 ของคณะกรรมการจัดทีด่ ินแหงชาติ. โรงพิมพบพิธการพิมพ.
กรุงเทพฯ.
2. สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม. 2535. การกําหนดชัน้ คุณภาพลุมน้าํ ของประเทศไทยและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม.
4.4 นโยบายของรัฐในการอนุญาตใหราษฎรอยูอาศัยและทํากินในพืน้ ที่ปาไม
1. มติคณรัฐมนตรี วันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง หลักเกณฑการขอผอนผันการดําเนินการตาม
ขอสังเกตตามมติคณะรัฐมนตรี
2. มติคณรัฐมนตรี วันที่ 21 กุมภาพันธ 2538
เรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา กรณีการตั้ง
ชุมชน สถานทีร่ าชการ และการอพยพราษฎร
ออกจากพื้นที่ลุมน้ํา ชั้นที่ 1 เอ คณะรัฐมนตรีไดมี
มติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 ตามที่
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดเสนอ
3. มติคณรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง พื้นที่เปาหมายและกรอบมาตรการแกไข
ป ญ หาการอยู อ าศั ย และทํ า กิ น ในพื้ น ที่ ป า ไม
(ทุกประเภท)
4.5 นโยบายชาวเขา
1. กรมประชาสงเคราะห. 2506. การพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาในประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
สงเคราะหชาวเขา. โรงพิมพแบบเรียน พระนคร.
2. กรมประชาสงเคราะห. 2516. รายงานการประชุมคณะกรรมการชาวเขา ครั้งที่ 1/2516 วันที่ 8
พฤษภาคม 2516 ณ หองประชุมกระทรวงมหาดไทย.
3. กรมประชาสงเคราะห. 2517. รายงานการประชุมคณะกรรมการชาวเขา ครั้งที่ 1/2517 วันอังคารที่ 14
พฤษภาคม 2517 ณ หองประชุมกระทรวงมหาดไทย.
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4. กรมประชาสงเคราะห. 2525. มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและวิธดี ําเนินการพัฒนาและสงเคราะห
ชาวเขา. กองสงเคราะหชาวเขา.
5. กรมประชาสงเคราะห. 2534. ชีวิตชาวเขาและการพัฒนา : นิทรรศการครบรอบ 50 ป วันสถาปนากรม
ประชาสงเคราะห นิทรรศการ 50 ป. สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ.
6. กรมประชาสงเคราะห. 2536. รายงานประจําป 2536. โรงพิมพศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพภาคกลาง กรุงเทพฯ.
7. กรมประชาสงเคราะห. 2541. รายงานประจําป 2540.โรงพิมพศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพภาคกลาง กรุงเทพฯ.
8. กรมประชาสงเคราะห. 2544. รายงานประจําป 2543. โรงพิมพศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพภาคกลาง กรุงเทพฯ.
9. กรมแผนทีท่ หาร. 2526. วารสารแผนที่ ฉบับพิเศษครบรอบ 200 ป กรุงรัตนโกสินทร. โรงพิมพกรมแผนที่ทหาร
กรุงเทพมหานคร.
10. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. 2545. จํานวนประชากรบนพื้นที่สูง 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2545.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.
11. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. 2559. ทําเนียบชุมชนบนพื้นที่สูงครอบคลุม 20 จังหวัดของประเทศไทย
ประจําป พ.ศ. 2559. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.
12. กองสงเคราะหชาวเขา. 2541. การพัฒนาชาวเขาภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช. 2540. กรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
13. ขจัดภัย บุรุษพัฒน. 2528. ชาวเขา. โรงพิมพเจริญรัฐการพิมพ กรุงเทพฯ.
14. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย). 2557. พัฒนาการเกษตรของภาคเหนือตอนบน. www.sathai.org.
15. มูลนิธิโครงการหลวง. 2555. หลักการและนโยบาย. www.royalprojectthailand.com สืบคนวันที่ 16
สิงหาคม 2561.
16. ศรีศกั ร วัลลิโภดม. 2545. ลัวะ-ละวา-กะเหรีย่ ง ชนเผาบนที่สูงกับความสัมพันธทางเศรษฐกิจ-การเมืองกับ
รัฐในทีร่ าบในศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ ประวัตศิ าสตรโบราณคดีของลานนาประเทศ. โรงพิมพพิฆเนศ
พริ้นทติ้ง จํากัด กรุงเทพฯ.
17. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ. 2503. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509).
18. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). 2552. โครงการฐานขอมูลและสารสนเทศเพือ่ การ
พัฒนาที่สูง 20 จังหวัดป 2551/2552.
19. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). 2560. ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)https//www.hrdi.or.th. สืบคนวันที่ 16 สิงหาคม 2561.
20. Young, G. 1961. The Hilltribe of Northern Thailand. Prepared Under the Auspieces of
the Government of Thailand and the Cooperation of the United States Operation
Mission to Thailand.

บทที่ 5

------------------------------------------------

ประสบการณนานาชาติในการบริหารจัดการพื้นที่สูง
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บทที่ 5
ประสบการณนานาชาติในการบริหารจัดการพืน้ ที่สูง
สาระสําคัญในบทนี้จะครอบคลุมรวม 3 เรื่อง คือ (1) ความสําคัญของพื้นที่ภูเขา (2) การใชที่ดินบน
พื้นที่สูงของนานาชาติ และ (3) กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับชนเผา

5.1 ความสําคัญของพื้นที่ภูเขา

การใหความสําคัญกับพื้นที่ภูเขาไดเริ่มขึ้นเมื่อมีการประชุม Earth Summit ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร
เมื่อ พ.ศ. 2535 และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ขึ้นในบทที่ 13 โดยใหชื่อวา “การพัฒนา
อยางยั่งยืนในพื้นที่ภูเขา” ซึ่งมีสาระสําคัญหลายเรื่อง เชน กําหนดเขตอันตรายที่มีความลอแหลมมากที่สุดตอ
การเกิดดินพังทลาย น้ําทวม ดินถลม และภัยอันตรายอื่นๆ ตลอดจนพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนา และจัดตั้ง
ชุดปฏิบัติการแกไขภัยพิบัติขึ้น (Keating, 1992: 36) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การพัฒนาอยางยั่งยืนในพื้นที่ภูเขา (Sustainable Mountain Development)
“ภูเขาเปนแหลงที่มาสําคัญของน้ํา พลังงาน แรธาตุตางๆ ปาไม ผลผลิตการเกษตร และเปนพื้นที่เพื่อ
การพักผอน นอกจากนี้ยังเปนที่เก็บรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุสิ่งมีชีวิตที่ใกลจะสูญพันธุ
และเปนสวนประกอบของระบบนิเวศของโลก
ระบบนิเวศของภูเขามีสวนกระทบตอประชาชนเกือบครึ่งโลก ประชากรประมาณ 10% ของโลกอาศัย
อยูในบริเวณภูเขา ในขณะที่ 40% อาศัยอยูในบริเวณแหลงรับน้ําที่อยูต่ําลงมา จากเทือกเขาแอนดิสจนถึง
หิมาลัย และจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจนถึงตะวันออกและภาคกลางของแอฟริกา ไดเกิดปญหา
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมอยางรุนแรงในบริเวณที่เปนแหลงตนน้ําลําธาร อันเนื่องมาจากการตัดไม
ทําลายปา การสูญเสียตนไมจากการเลี้ยงสัตว และการเพาะปลูกในบริเวณที่ลาดระหวางที่ราบกับภูเขาซึ่งทํา
ใหดินพังทลาย
ระบบนิเวศของภูเขายังมีความลอแหลมตอการกัดเซาะพังทลายของดิน ดินถลม และการสูญเสียถิ่นที่
อยูอาศัยกับความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ที่เปนไปอยางรวดเร็ว ประชาชนที่อาศัยอยู
ในบริเวณภูเขายังประสบกับปญหาความยากจน ความเจ็บปวย ขาดแคลนการสุขาภิบาลและการวางงานซึ่ง
เปนไปอยางกวางขวาง บริเวณพื้นที่ภูเขาสวนใหญกําลังประสบกับปญหาการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองรีบดําเนินการในเรื่องการจัดการทรัพยากรในบริเวณภูเขาอยาง
เหมาะสมและการพัฒนาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณดังกลาว จําเปนตองมี
การวางแผนและการจัดการการใชที่ดินในบริเวณแหลงรับน้ําจากภูเขาภายในป ค.ศ. 2000 และการคุมครอง
แหลงตนน้ําลําธารโดยมีจุดมุงหมายที่จะปองกันการพังทลายของดิน เพิ่มปริมาณตนไมและพืชชนิดตางๆ และ
การรักษาไวซึ่งความสมดุลของสิ่งแวดลอมในบริเวณภูเขา
นอกจากนี้ ยังมีความจําเปนที่จะตองจัดหาบริการตางๆ เชน การศึกษา การรักษาพยาบาล และการ
จัดหาพลังงานใหกับชุมชนทองถิ่นและคนพื้นเมือง ประชาชนจําเปนตองไดรับโอกาสเพิ่มขึ้นในการประกอบ
อาชีพจากกิจกรรมตางๆ เชน การทองเที่ยวที่ยั่งยืน การประมง การทําเหมืองแรที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การสกัดกลิ่นหอมและตัวยาจากพืช เปนตน
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รัฐบาลควรจะ
- สนับสนุนมาตรการปองกันการพังทลายของดินที่เสียคาใชจายนอย และนําไปปฏิบัติไดโดยงาย
- เสนอสิ่งตอบแทนเพื่อเปนแรงจูงใจใหกับประชาชนในการอนุรักษทรัพยากร และการใช
เทคโนโลยีที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม สรางความเขาใจใหเกิดขึ้นในกลุมประชาชนวาการพัฒนาแบบใดในพื้นที่
ภูเขาที่จะสรางความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้น และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากร
- ใหขาวสารเกี่ยวกับเรื่องทางเลือกในการประกอบอาชีพ เชน การเพาะปลูกพืช ปศุสัตว
การเลี้ยงไก การเลี้ยงผึ้ง การประมง อุตสาหกรรมในครัวเรือน การตลาดและการขนสง
- จัดตั้งพื้นที่คุมครองเพื่อชวยบํารุงรักษาสารพันธุกรรมของปา
- กําหนดเขตอันตรายที่มีความลอแหลมมาที่สุดตอการเกิดดินพังทลาย น้ําทวม ดินถลม
แผ น ดิ น ไหว หิ ม ะถล ม และภั ย ธรรมชาติ อื่ น ๆ ตลอดจนพั ฒ นาระบบการเตื อ นภั ย ล ว งหน า และจั ด ตั้ ง
ชุดปฏิบัติการแกไขภัยพิบัติขึ้น
- กําหนดบริเวณภูเขาซึ่งถูกคุกคามโดยมลพิษทางอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรม และเขต
ชุมชนเมืองที่อยูใกลเคียง
- จัดตั้งศูนยขาวสารในเรื่องระบบนิเวศของภูเขา รวมทั้งในเรื่องความชํานาญการที่เกี่ยวกับ
การเกษตรที่ยั่งยืน และในการดําเนินงานอนุรักษ ที่ประชาชนสามารถขอความชวยเหลือจากศูนยดังกลาวใน
เรื่องการพัฒนาในพื้นที่ภูเขาอยางยั่งยืน”
เพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 21 ดังกลาวนี้ ในป 2543 ANEM (2000: 1-6) ไดจัด
World Mountain Forum ขึ้นที่กรุงปารีสและเมือง Chambery ประเทศฝรั่งเศส โดยมีสาระสําคัญในการ
ประชุมรวม 5 ประเด็น คือ
1. โลกาภิวัฒนทางการคา
พื้นที่ภูเขามีเศรษฐกิจที่เปราะบางอยางยิ่ง จึงมีความยากลําบากตอการปรับตัวใหคง
สภาพสิ่งแวดลอมไวได จากโลกาภิวัฒนทางการคา จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงนี้อยางไร จะหากฎเกณฑใดมา
เปนเครื่องมือที่จะนํามาใชปองกันการสูญเสียสิ่งแวดลอมที่กําลังเผชิญอยูจะควบคุมและจัดการอยางไรใหการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากโลกาภิวัฒน มีผลประโยชนตอประชากรที่อยูในพื้นที่ภูเขา
2. มีขอจํากัดในการพัฒนา
มีอะไรที่เปนปจจัยความแตกตางดานเศรษฐกิจและสังคมระหวางพื้นที่ภูเขาและ
พื้นที่นอกเขตภูเขา จะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อมีการอพยพของประชากรในพื้นที่ภูเขา ทําอยางไรใหมีนโยบายการ
ลงทุน สาธารณในระดับสูงทั้งงบประมาณ และความรูในการพัฒนาพื้นที่ภูเขาเพื่อลดความแตกตางระหวาง
พื้นที่ตามศักยภาพโดยเร็ว
3. การใชทรัพยากรธรรมชาติมากเกินควร
มี เ หตุ ผ ลด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมด า นไหนที่ เ ป น ที่ ม าของปรากฏการณ การใช
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ม ากเกิ น ควรในพื้ น ที่ ภู เ ขา และผลที่ ต ามมาทั้ ง ด า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ จะลดความกดดันเหลานี้ไดอยางไร เพื่อใหสามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพไวได
จะทําอยางไรใหความหลากหลายทางเศรษฐกิจประสบความสําเร็จและมีผลตอความหลากหลายทางสังคมดวย
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4. ความออนแอของวัฒนธรรมในพื้นที่ภูเขา
มีความรุนแรงมากนอยเพียงใดที่วัฒนธรรมในพื้นที่ภูเขาจะถูกอิทธิพลจากเมืองเขา
ไปแทนที่ จะรักษาเอกลักษณของประชากรในพื้นที่ภูเขาไวไดอยางไร ซึ่งรวมถึงการรักษาไวซึ่งการพัฒนาที่
สมดุลระหวางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ภูเขา
5. ความเสี่ยงของคนชายขอบและความอิสระ
ทําอยางไรจึงจะลดความเสี่ยงของคนชายขอบและความอิสระลง โดยวัตถุประสงค
ใหประชากรในพื้นที่ภูเขาไดมีโอกาสพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติดวยตนเอง
ตอมา United Nations (2001: 7-8) ไดระบุ ถึงความสําคัญของพื้นที่ภูเขาวามี 7 ประการคือ
(1) เปนแหลงตนน้ําลําธาร แมน้ําสําคัญทั้งหลายในโลกนี้เกิดจากภูเขาและพื้นที่สูง มากกวา
ครึ่ งหนึ่งของประชากรในโลกนี้ไดอาศัยน้ําจืดซึ่งไดมาจากแหลงตนน้ําลําธาร สําหรับดื่ม อุปโภค-บริโภค
การเกษตรและอุตสาหกรรม เมื่อความตองการน้ําไดเพิ่มขึ้น ความขัดแยงในการใชน้ําก็เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน
การจัดการรักษาแหลงน้ํา คือภูเขาจึงเปนความทาทายที่สําคัญของมนุษยชาติอยางหลีกไมพน
(2) เปนแหลงการใชที่ดินที่ผสมผสาน
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภูเขาจะผสมผสานการเกษตรเขากับพื้นที่ปาไมและการเลี้ยงสัตว
ในลักษณะสมดุลเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลายประการทั้งการผลิต การรักษาสิ่งแวดลอม ตนไมจะทํา
หนาที่ในการอนุรักษดินและน้ํา ระบบการใชที่ดินดังกลาวนี้ไดถูกแรงกดดันจากสังคมและเศรษฐกิจภายนอกให
มีการเปลี่ยนแปลง
(3) เปนแหลงพลังงานและทรัพยากรธรณี
น้ําที่เก็บกักในบริเวณภูเขาหรือทะเลสาบไดนํามาผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา ที่ชุมชนเมืองตางๆ
ตองการ ภูเขายังเปนแหลงทรัพยากรธรณี ที่ผลิต ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี ความทาทายที่ยังมีอยูก็คือ การสราง
สมดุลระหวางความตองการแรธาตุตางๆ กับสภาวะแวดลอมของพื้นที่ภูเขา
(4) เปนแหลงทองเที่ยว
ความสวยงามและความหลากหลายของภูมิทัศน การรองรับการกีฬารวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีตางๆ
ไดดึงดูดใหประชากรมากกวา 50 ลานคน เดินทางไปทองเที่ยวในพื้นที่ภูเขาแตละป ถึงแมวาการทองเที่ยวจะ
สรางโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ก็ตาม แตจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดลอม
ดั ง นั้ น การจั ด ทํ า แผนการท อ งเที่ ย วจะต อ งดํ า เนิ น การร ว มกั บ ชุ ม ชนที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ ภู เ ขาและผู มี ส ว นได เ สี ย
ทุกขั้นตอนของการพัฒนา
(5) เปนแหลงของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้ นที่ ภูเขาจะเป นแหล งของความหลากหลายของชีวภาพบางพื้น ที่จะเปนแหลงพืชพัน ธุ
โดยเฉพาะทองถิ่น เชนบริเวณเทือกเขาแอนดีสและเทือกเขาหิมาลัยดานตะวันออก ถึงแมวาการจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติ และเขตคุมครองตางๆ จะเปนวิธีการหลักของการอนุรักษก็ตามแตมาตรการดังกลาวนี้ไมเพียงพอตอ
การอนุรักษแหลงความหลากหลายทางชีวภาพ จําเปนตองมีแนวคิดใหมในการดําเนินการ ที่ชุมชนทองถิ่นมีสวนรวม
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(6) เปนศูนยกลางของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
พื้นที่ภูเขาเปนแหลงของความลี้ลับและสิ่งดลใจตางๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่
ปรากฏคือ ภาษา ศิลปะ และประเพณีเฉพาะทองถิ่น เมื่อเกิดโลกาภิวัฒน ที่มีผลดีตอเศรษฐกิจ แตอาจจะไป
ทําลายสังคม และความเปนหนึ่งเดียวของวัฒนธรรมในสังคมของประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ภูเขา
(7) ตัวชี้วัดของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ภูเขาจะเปนพื้นที่ที่ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การละลายของธารน้ําแข็งเปน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจนที่ แ สดงให เ ห็ น ว า ภู มิ อ ากาศโลกกํ า ลั ง เปลี่ ย นแปลง อุ ณ หภู มิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และปริ ม าณฝนที่
เปลี่ยนแปลง สงผลกระทบตอการเกษตร ปาไม การทองเที่ยว และอุตสาหกรรม ทั้งในพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ราบ
ตอนลาง
หลั ง จากนั้ น เมื่ อ วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เลขาธิ ก ารองค ก ารสหประชาชาติ ไ ด มี ร ายงานเรื่ อ ง
Sustainable Mountain Development ตอที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติวา “ภูเขาครอบคลุม
พื้นที่รอยละ 22 ของพื้นผิวโลกเปนที่ตั้งถิ่นฐานของประชากร รอยละ 15 ของประชากรโลก เปนแหลงน้ําจืด
ความหลากหลายทางชีวภาพ อาหารและพลังงาน เปนแหลงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความรูและ
จิตวิญญาณเชนเดียวกับเปนเปาหมายของการพักผอนหยอนใจและการทองเที่ยว อยางไรก็ตามพื้นที่ภูเขาใน
ประเทศกําลังพัฒนามีความเสี่ยงตอความมั่นคงทางอาหารที่เกิดขึ้นกับประชากร ระหวาง พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000)
และ พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2012) จํานวนประชากรที่ตั้งถิ่นฐานบนภูเขาในประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลกไดเพิ่มขึ้น
โดยในป พ.ศ. 2543 มีประชากรมากกวา 250 ลานคนอาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ภูเขาที่คาดวาเสี่ยงตอความ
มั่นคงทางอาหาร ซึ่งเปนสัดสวนประมาณรอยละ 35 ของประชากรที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณภูเขา ตอมาในป 2555
FAO ไดรายงานวาประชากรดังกลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 16 แตขาดความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 30
หรื อ มี จํ า นวน 329 ล า นคน และมี สั ด ส ว นเป น ร อ ยละ 39 ของประชากรที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐานบนพื้ น ที่ ภู เ ขา
ผลการศึกษาดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก ไมปรากฏแกผูคน
บริเวณพื้นที่ภูเขา ซึ่งรวมถึงขาดการบรรเทาความยากจนและความหิวโหยลงดวย
ดั ง นั้ น จึ ง ได กํ า หนด วาระแห ง การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs) พ.ศ. 2573 ของพื้ น ที่ ภู เ ขาไว
รวม 3 เปาหมายดังนี้
(1) เปาหมาย SDG 6.6 ในป พ.ศ. 2563 จะตองมีการปองกันและฟนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ํา รวมทั้งภูเขา ปาไม พื้นที่ชุมน้ํา แมน้ํา น้ําพุ และทะเลสาบ
(2) เปาหมาย SDG 15.1 ในป 2563 มั่นใจวามีการอนุรักษ การฟนฟู การใชที่ยั่งยืนของ
ระบบนิเวศน้ําจืด โดยเฉพาะ ปาไม พื้นที่ชุมน้ํา ภูเขา พื้นที่แหงแลง อยูในกรอบของขอตกลงนานาชาติ
(3) เปาหมาย SDG 15.4 ในป 2573 มั่นใจวามีการอนุรักษระบบนิเวศภูเขา รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อที่จะกระตุนและสงเสริมขีดความสามารถในการใหผลตอบแทนที่มีความจําเปนตอ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (General Assembly, 2016: 2-3)
ทั้งนี้ General Assembly ไดใหความสําคัญของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ภูเขาที่ครอบคลุม
ประเด็นหลัก รวม 14 ประการคือ
1. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภูเขา
2. การจัดการลุมน้ําและการจัดการปาไมที่ยั่งยืนในเขตภูเขา
3. การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศภูเขา
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4. ความเสื่อมโทรมของดิน และการแปรสภาพเปนทะเลทราย
5. การจัดการความเสี่ยงตอภัยพิบัติในพื้นที่ภูเขา
6.ชนเผาพื้นเมือง
7. เพศ
8. การอพยพและการกลายเปนเมืองของพื้นที่ภูเขา
9. เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
10. อุตสาหกรรมทองเที่ยว
11. พลังงานทีท่ ดแทนได
12. การศึกษา การสงเสริม การเพิ่มขีดความสามารถ และงานวิจัย
13. Advocacy การสื่อสาร และการจัดการความรู
14. หุนสวน การขามชาติ ความรวมมือ และอนุสัญญา
(General Assembly, 2016: 3-13)
ดังนี้

ทั้งนี้ General Assembly (2016: 19-20) ยังไดใหคําแนะนําแกประเทศสมาชิกในการดําเนินการไว

(1) คําแนะนําในการกําหนดเปนนโยบายของประเทศสมาชิก
1. ใหมั่นใจวาประเด็นที่เกี่ยวของกับภูเขาไดหยิบยกมาเปนอันดับแรกในวาระการพัฒนาที่
บูรณาการเขาไปอนุสัญญาริโอทั้งสามอนุสัญญา โดยเฉพาะการเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกและ
กระบวนการดําเนินงาน
2. เพื่อสนับสนุนการดําเนินการและติดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ 6 และ
15 รวมทั้งเปาหมายอื่นๆ ทีม่ คี วามเชื่อมโยงกับ ระบบนิเวศ และประชากรภูเขา ในเปาหมายที่ 1, 2, 3, 4, 5,
8, 10, 12, 13, และ 17
3. สงเสริมกลไกความรวมมือระหวางประเทศที่มีชายแดนเปนภูเขา เปนโครงการพัฒนา
ระหวางประเทศ
(2) คําแนะนําเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. รองขอใหสมาชิกองคการสหประชาชาติไดรวมนโยบายชาวเขาเปนการเฉพาะใน
แผนพัฒนาที่ยงั่ ยืนของแตละประเทศ จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่มีหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ภูเขา
5. ใหความมั่นใจวากลุมบุคคลที่ยากไร โดยเฉพาะชนเผาดั้งเดิม ไดรวมอยูในกลุมบุคคลที่
ไดรับประโยชนจากโครงการทางสังคม โดยเฉพาะหนทางเขาสู ที่ดินทํากินรวมทั้งสิทธิในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ และใหการยอมรับวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยูอยางหลากหลาย
6. สนับสนุนการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพใหแกชุมชนชาวเขาใน
พื้นที่ตางๆ
(3) คําแนะนําในเรื่องกลไกทางการเงิน
7. เพิ่มระดับการลงทุนและจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ภูเขาอยางยั่งยืน
โดยการมีสวนรวมของภาครัฐเอกชนและมูลนิธิ
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8. กระตุนใหประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติหาหนทางเขาสูกลไกการเงินโลก เชน
Green Climate Fund และ GEF เพื่อสงเสริมกิจกรรมดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ภูเขา
9. สนับสนุนดานการเงินแกหนวยงานใหมคือ “Mountain Facility”
10. สํารวจรูปแบบตางๆ ที่เปนนวัตกรรมในการจายเงินทดแทนการใชประโยชนจากภูเขาที่
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของรักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอม
(4) คําแนะนําสําหรับกระบวนการสรางการรับรูของสาธารณะ
11. สนับสนุน การดําเนินการในดานการสื่อสาร การเสริมขีดความสามารถ โดยกิจกรรมตางๆ
ที่นําไปสูการพัฒนาพื้นที่ภูเขาที่ยั่งยืน เชน ใชโอกาสของวันที่ 11 ธันวาคม ของทุกปซึ่งเปน “วันภูเขา
นานาชาติ (International Mountain Day)” หรือวันสําคัญอื่นๆ ที่นานาชาติไดกําหนดไว
12. สนับสนุนการรวมตัวกันของ “พันธมิตร ภูเขา” (Mountain Partnership) “โดยการ
กระตุน รัฐบาล องคกรสาธารณะและภาคเอกชน เขามารวมกันเปนพันธมิตร”
(5) คําแนะนําสําหรับงานวิจยั
13. สนับสนุนความพยายามประสานงานวิจัย และสงเสริมการเก็บขอมูลที่กระจัดกระจาย
เพื่อใหปรับปรุงความเขาใจในดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหมีผลในการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงของภูเขา รวมทั้งเสนอการจัดตั้งศูนยภูมิภาคและเครือขายใหเห็นความเปราะบาง ของชุมชนบน
ภูเขา เพื่อนําไปสูการจัดทํานโยบายที่นําไปสูการปรับสภาพที่เหมาะสมของชุมชนเพื่อใหไดรับผลประโยชนจาก
การใชทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
ดวยความสําคัญของภูเขาดังกลาวขางตน ในป ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติได
กําหนดใหป ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) เปน “ปแหงภูเขาสากล”ซึ่งมีผลใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นจาก 78
ประเทศ และตอมาในป ค.ศ.2003 (พ.ศ. 2546) ไดกําหนดใหวันที่ 11 ธันวาคม ของทุกป เปน “วันแหงภูเขา
สากล” ไดมีการจัด World Mountain Forum มาหลายครั้งหลังจากจัดที่ประเทศฝรั่งเศสเปนครั้งแรกเมื่อ
ป 2543 แลวมีการจัดครั้งที่ 2 ที่ประเทศเปรู เมื่อ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3 ที่ประเทศอูกานดา เมื่อ พ.ศ. 2559
และครั้งที่ 4 ที่ประเทศ เคอรจิสถาน ในเดือน ตุลาคม 2561 (World Mountain Forum, 2018: 1)
นอกจากองคการสหประชาชาติแลว มีหลายประเทศที่ไดใหความสําคัญกับพื้นที่ภูเขาตัวอยาง เชน
ประเทศอินเดีย และญี่ปุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเทศอินเดีย
ภูเขาในตอนเหนือของประเทศอินเดียคือ ภูเขาหิมาลัย ซึ่ง Jain (2019: 1-3) ไดสรุป
ความสําคัญไว 10 ประการ คือ
1. มีอิทธิพลตอภูมิอากาศ
เนื่องจากภูเขาหิมาลัยมีความสูง กวาง และมีทิศทางที่เปนที่รับลมมรสุมจากอาว
เบงกอล และทะเลอาระเบียน จึงมีฝนตกชุกรวมทั้งหิมะ หากไมมีเทือกเขาหิมาลัย ทวีปอินเดียจะแหงแลงและ
อากาศรอน นอกจากนี้ยังปองกันลมหนาวจากทวีปเอเชียกลาง
2. เปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร
การมีฝนและหิมะในบริเวณพื้นที่ภูเขาไดกอใหเกิดแมน้ําหลายสายหลอเลีย้ งพื้นที่
ราบในภาคเหนือของประเทศอินเดียใหมีนา้ํ เพียงพอตอความตองการแมในฤดูแลง
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3. ใหความอุดมสมบูรณแกดนิ
จากการที่มีแมน้ําหลายสาย ไดมีการนําตะกอนดินและธาตุอาหารจากพื้นที่ตางๆ มา
ทับถมในพื้นทีต่ อนลางซึ่งเปนที่ราบตอนเหนือที่อุดมสมบูรณ ซึ่งกลาวกันวา ที่ราบสูงตอนเหนือของประเทศ
อินเดียคือ “ของขวัญจากภูเขาหิมาลัย”
4. กระแสไฟฟาจากพลังน้ํา
เนื่องจากมีแมน้ําหลายสายมีน้ําตกที่สามารถสรางเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟาได
หลายแหง
5. ทรัพยากรปาไม
พื้นที่ลาดชันตอนลางของเทือกเขาหิมาลัย สวนหนึ่งเปนปาทึบมีไมหลายชนิด ตั้งแต
ไมเมืองรอนจนถึงไมสน ซึ่งไดนําไปใชเปนไมฟน วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม บางพื้นที่เปนทุงหญาที่อุดม
สมบูรณซึ่งไดใชเพื่อการเลี้ยงสัตวอยูในปจจุบัน
6. การเกษตร
พื้นที่ลาดชันตอนลางสวนหนึ่งเปนพื้นที่การเกษตรที่ผลิตขาว ขาวโพด มันฝรั่ง ผัก
ผลไมและการปลูกชาในพื้นที่หิมาลัยตะวันออก
7. แหลงแร
พื้นที่บางสวนของภูเขาดานทิศเหนือ เปน แหลงปโตรเลียม ถานหิน ทองแดง ตะกั่ว
สังกะสี นิกเกิล เงิน ทังสเตน และหินปูน
8. การทองเทีย่ ว
ดานทิศเหนือของเทือกเขาหิมาลัยเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่มาจากประเทศตางๆ
ทั่วโลก โดยเฉพาะในฤดูรอนของประเทศอินเดีย
9. แนวปองกันขาศึก
จากการที่เทือกเขาหิมาลัยมีความสูงและความกวางไดเปนแนวปองกันขาศึกมา
ตั้งแตอดีต
10. ศูนยกลางศาสนา
เทือกเขาหิมาลัยมีศาสนสถานจํานวนมากซึ่งเปนที่ตั้งของลัทธิตางๆ
2. ประเทศญีป่ ุน
ประเทศญี่ปุนไดนําภูเขาและพื้นที่สูงมาใชในการกําหนดหลักการ “ภารกิจที่หลากหลายของ
การเกษตร” ที่มีการบริหารจัดการพื้นที่ตั้งแตพื้นที่ตอนบนคือพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่สูงที่มีบทบาทสําคัญในการ
เปนแหลงเก็บกักและอํานวยน้ําตอพื้นที่การเกษตรตอนลาง โดยมีภารกิจที่หลากหลายของแตละพื้นที่ ดังนี้
1. ควบคุมอุทกภัยและปองกันการชะลางพังทลายของดินโดยการเก็บกักน้ําและ
อุมน้ําฝนไวเปนระยะเวลาหนึ่ง
2. รักษาระบบนิเวศใหคงสภาพและรักษาตนน้ําลําธาร
3. สรางทัศนียภาพที่สวยงาม ที่เกิดจากสิ่งแวดลอมที่มีอยูในปจจุบัน
4. ปองกันดินถลม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นที่ยึดการเกษตรเปนอาชีพหลัก
6. จัดการสิ่งเหลือใชจากอินทรียวัตถุ
7. รักษาสภาพอากาศและน้ําใหอยูในสภาพที่ดี
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8. ลดปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
จากภารกิจของการเกษตรที่ประเทศญี่ปุนไดกําหนดไวนั้น พื้นที่ภูเขาจะเปนพื้นที่ที่มี
ความสําคัญตอการเกษตรทั้งกักเก็บน้ํา อํานวยน้ําตอพื้นที่การเกษตร รวมทั้งการชะลางพังทลายของดินและ
ดินถลม ดังรายละเอียดในรูปที่ 5-1 (Hayashi, 2002: 129-139)

5.2 การใชที่ดินบนพื้นที่สูงของนานาชาติ

การทบทวนวรรณกรรมเรื่องการใชที่ดินบนพื้นที่สูงของนานาชาติจะครอบคลุมสาระสําคัญที่จะถอด
บทเรียนรวม 6 เรื่อง คือ (1) การปลูกปาบนพื้นที่สูง (2) การปองกันรักษาปา (3) การอนุรักษดินและน้ํา (4)
การใชที่ดินบนพื้นที่สูงโดยการจัดทําขั้นบันไดเพื่อการเกษตร (5) การใชพื้นที่สูงของชนเผาโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่น และ(6) ภูเขากับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 การปลูกปาบนพืน้ ที่สงู
การทบทวนการปลูกปาบนพื้นที่สูงจะเปนกรณีของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศ
คอสตาริกา โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
กรณีของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีโครงการปลูกปาบนพื้นที่สูงโดยมีคาตอบแทน
รวม 2 โครงการ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
(1.1) โครงการปรั บ เปลี่ ย นการใช ที่ ดิ น บนพื้ น ที่ สู ง ชั น (Sloping Land
Conversion Program : SLCP)
ยอนหลังไปในชวง ค.ศ.1950-1960 รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดมี
นโยบายการพัฒนาประเทศโดยมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการคือ การเพิ่มธัญพืช และอุตสาหกรรมหลัก
จากวัตถุประสงคประการแรกทําใหมีการตัดไมทําลายปาจํานวนมากแมแตพื้นที่ภูเขาสูงชันเพื่อผลิตธัญพืช
เนื่องจากในระหวางป 1958-1922 มีประชากรเสียชีวิตจากการขาดอาหารถึง 10 ลานคน
ถึงแมวาในเวลาตอมาในทศวรรษ 1970 รัฐบาลจะไดเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาไปก็
ตามแตปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากนโยบายในอดีตยังคงมีอยูและไดถึงจุดวิกฤติ โดยในป 1998 ไดเกิดน้ําทวม
จากแมน้ําแยงซี ในพื้นที่ภาคกลาง 29 จังหวัด ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําใหประชาชนเสียชีวิตไปมากถึง
4,150 คน มีทรัพยสินเสียหายมากถึง 36,000 ลานเหรียญสหรัฐ จากการศึกษาพบวาพื้นที่ปาไมที่เปนตนน้ํา
ของแมน้ําแยงซี ในชวงป 1950-1980 ไดถูกบุกรุกทําลายไปมากกวาครึ่ง ทําใหเกิดพื้นที่ที่มีการชะลางพังทลาย
ของดินมากถึงรอยละ 40 ของพื้นที่ภาคกลาง และรัฐบาลตระหนักวาอุทกภัยที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการตัดไม
ทําลายปาในพื้นที่ตนน้ํา
หลังจากการเกิดอุทกภัยแลง State Forest Agency ไดจัดทําโครงการขึ้น 2
โครงการ คือ (1) Natural Forest Protection Program (NFPP) และ (2) Sloping Land Conversion
Program (SLCP) โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงคของ Sloping Land Conversion Program นั้นคือ “การปรับเปลี่ยน
พื้นที่สูงชันที่กําลังใชในการเกษตรและพื้นที่ทุงหญาที่มีสภาพเสื่อมโทรมและไมคอยจะเหมาะสมตอการเกษตร
จํานวน 14.67 ลานเฮกเตอร ในพื้นที่ลุมน้ําแยงซีเกียงลุมน้ําเหลืองและลุมน้ําอื่นๆ ใหกลับมาเปนพื้นที่ปาไม
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และทุงหญาที่อุดมสมบูรณ และผลักดันใหเกษตรกรทําการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหรือการเกษตรที่
ยั่งยืนหรือทํางานนอกภาคการเกษตร”
การดําเนินงานที่สําคัญ คือ “การจายคาตอบแทนเปนธัญพืชใหแกเกษตรกรที่หยุดทํา
การเกษตรแล วไปปลูกปาหรือปรับปรุงทุงหญาเลี้ยงสัตว โดยกําหนดอัตราที่ 2.55 ตัน /ไร/ป ในพื้นที่ลุมน้ํา
ตอนบนของแม น้ํา แยงซี เกี ยง และ 1.5 ตั น/ไร / ป ในพื้ นที่ ลุ ม น้ํ าตอนบนและตอนกลางของแม น้ําเหลื อ ง
การตอบแทนดวยธัญพืชดังกลาว โครงการนี้จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “Grain for Green” (Bennet and Xu,
2008: 2)
โดยสรุปในภาพรวมแลวโครงการ Grain for Green ไดประสบความสําเร็จ
2 ประการ คือ (1) ลดการชะลางพังทลายของดิน (2) บรรเทาอุทกภัย รวมทั้งชวยใหประชาชน 32 ลานครัวเรือน
หลุดพนจากความยากจน
อยางไรก็ตามมีปญหาจากโครงการนี้หลายประการ คือ
(1) การมีสวนรวมของประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
วางแผนและกําหนดวิธีการ โดยเกษตรกรระบุวาไมมีสิทธิ์ในการเลือกพื้นที่วาสวนใดจะหยุดใชเพื่อการเกษตร
ไปปลูกปาไมมีสิทธิ์เลือกชนิดของตนไมที่จะปลูก ทําใหการดูแลของเกษตรกรไมดีพอ การอยูรอดของพืชจึงต่ํา
(2) การกําหนดระดับการอุดหนุนที่เทากันในพื้นที่ลุมน้ําที่มีลักษณะทาง
กายภาพที่แตกตางกัน ทําใหเกษตรกรสวนหนึ่งมีรายไดที่ต่ํากวาเดิม
(3) การจายคาทดแทนเปนธัญพืชไปบิดเบือนกลไกการตลาดของธัญพืช
มีผลตอราคาตลาดของผลผลิตธัญพืชและผลผลิตโดยรวมของธัญพืชลดลง ทําใหขาดแคลนธัญพืชและราคา
สูงขึ้น
(4) เนื่องจากเปนโครงการเรงรัด ขาดการวางแผนที่ดีมีผลตอการขาดแคลน
งบประมาณ กําลังคน การประพฤติมิชอบในการนําพื้นที่ราบมาเขารวมโครงการ เปนตน
(5) ปญหาสิ่งแวดลอม ไดเกิดขึ้นในบางพื้นที่ ทั้งการขาดแคลนน้ํา
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Leshan et al. 2017: 6 ; Bennet and Xu, 2008: 17-19 ;
Hickman, 2017: 1-3 ; Holtz, 2017: 6-7)
อยางไรก็ตามปญหาดังกลาวนี้ไดมีการแกไขมาตามลําดับเวลา
ระยะเวลาในการดําเนินการ
Leshan et al. (2017: 7-8) ไดสรุประยะการดําเนินโครงการปองกันพื้นที่
สูงชันของสาธารณะประชาชนจีนไวดังนี้
ระยะที่ 1 (ค.ศ. 1999-2001) โครงการนํารอง
โครงการป อ งกั น พื้ น ที่ สู ง ชั น ของสาธารณะรั ฐ ประชาชนจี น
ไดเริ่มตนในป ค.ศ. 1999 ในพื้นที่ 3 จังหวัดของมณฑลเสฉวน ชานสี และกังซู ซึ่งสามารถเปลี่ยนพื้นที่สูงชันที่
ใชเพื่อการเกษตรเปนพื้นที่ปาไม 381,500 เฮกแตร ซึ่งมีผลใหมีการขยายพื้นที่ออกไปในจังหวัดตางๆ
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ระยะที่ 2 (ค.ศ. 2002-2007) ชวงขยายผล
ในระยะนี้ไดมีการขยายพื้นที่ดําเนินการออกไปเปน 25 จังหวัด
สามารถเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืช 9 ลานเฮกแตร และทุงหญาเลี้ยงสัตวอีก 5.67 ลานเฮกแตร รวม 14.67 ลานเฮกแตร
ไปเปนพื้นที่ปาไม โดยมีครัวเรือนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 32 ลานครัวเรือน จํานวน 124 ลานคน การจาย
คาชดเชยในชวง ค.ศ. 2002-2004 ไดจายเปนธัญพืชและจายเปนเงินสดตั้งแต ค.ศ. 2005
ระยะที่ 3 (ค.ศ. 2008-2014) ชวงปรับวิธีการดําเนินการ
ในชวงนี้ไมมีการดําเนินการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรที่สูงชันเปนพื้นที่ปาไม
อัตราคาชดเชยไดลดลงครึ่งหนึ่งจากเดิมในพื้นที่ที่มีการดําเนินการไปแลว อัตราคาชดเชยในระยะที่ 2 คือ 100
กิโลกรัมของธัญพืช/mu/ป เปนเวลา 8 ป ในกรณีของการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไปเปนปาไมที่รักษาระบบนิเวศใน
ลุมน้ําแยงซี ซึ่งเทากับ 260 เหรียญสหรัฐตอเฮกแตร/ตอป รวมทั้งกลาไม อัตราดังกลาวไดลดลงไปครึ่งหนึ่ง
เหลือเพียง 130 เหรียญสหรัฐตอเฮกแตรตอป ทั้งนี้ไดนําเงินสวนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งไปใชในการสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของครัวเรือนที่ไดเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไปเปนพื้นที่นอกการเกษตร
ระยะที่ 4 (ค.ศ. 2015-2020) การขยายผลครั้งที่ 2
ไดกําหนดพื้นที่ปลูกพืชบนพื้นที่สูงชันที่จะเปลี่ยนไปเปนพื้นที่ปาไม
ในระยะนี้ไว 2.8 ลานเฮกแตร พื้นที่เปาหมายที่จะดําเนินการ นอกจากพื้นที่สูงชันที่มีความลาดชัน 150-250
ที่เปนตนน้ําและพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 250 ที่มิใชตนน้ําแลวยังรวมพื้นที่ที่เกษตรกรมีความยากจนดวย
ซึ่งเปนการนําวัตถุประสงคที่จะบรรเทาความยากจนมารวมดวย
จากการดําเนินการดั งกลาวนี้จะเห็นไดวาเมื่อโครงการมีปญหา
ไดมีการแกไขเพื่อใหโครงการดําเนินการตอไปและบรรลุตามวัตถุประสงค
(1.2) โครงการปลูกไผบนพื้นที่สูงชันอยูภายใตโครงการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเปน
พื้นที่ปาไม (China’s Conversion of Cropland Into Forest Programme : CCFP)
การปลูกไผในประเทศจีนมีเนื้อที่มากกวา 6 ลานเฮกแตร (37.5 ลานไร) ประมาณ
3 ใน 4 ของไผที่ปลูกคือพันธุ Mao ซึ่งเปนพันธุพื้นเมืองที่จะสูงถึง 28 เมตร และเปนพืชที่จีนใชในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอรวมทั้งใชหนอเปนอาหาร ในป ค.ศ. 1981 (พ.ศ.2524) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไมไผมีมูลคาเพียง 64 ลาน
เหรียญสหรัฐ ตอมาในป ค.ศ. 2013 (พ.ศ.2556) มีมูลคาเพิ่มขึ้นเปน 27,000 ลานเหรียญสหรัฐ แผนการ
พัฒ นาอุ ตสาหกรรมไม ไผ ข องจี น ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ในป 2556 คาดการณ ไว ว า อุ ตสาหกรรมไม ไผ จ ะเติ บ โตและ
ทํารายไดมากถึง 48,000 ลานเหรียญสหรัฐ และสามารถจางงานได 10 ลานคน การปลูกไผในประเทศจีนปลูก
โดยผูถือครองที่ดินรายเล็กซึ่งอาจปลูกรวมกับไมยืนตนอื่นๆ หรือไมปา ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาชนบท โดย SFA
ได ประมาณการไว ว าผลผลิ ตจากไม ไผ จะมี สั ดส วนร อยละ 20 ของรายได ข องเกษตรกร ในป ค.ศ.2020
(พ.ศ. 2563) (New Generation Plantations Organizations, 2015: 4)
กรณีตัวอยางที่ดําเนินการคือการปลูกไผบนพื้นที่สูงใน Chishui จังหวัด Guizou
สาธารณะประชาชนจีนไดเริ่ม “โครงการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเปนพื้นที่ปาไม” (China’s Conversion of
Cropland into Forest Programme : CCFP) ในป 2542 ซึ่งไดตอบสนองตอการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม
หรือระบบนิเวศของประเทศที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
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ถึงแมวาโดยทางวิชาการแลวไผเปนพืชตระกูล หญา แตไผไดเปนพืชหลักในการ
ดําเนินโครงการ CCFP ของสาธารณะประชาชนจีน เนื่องจากมีไผพื้นเมืองหลายสายพันธุที่เหมาะสมตอการ
ปลูกปาทดแทน ปองกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและมีผลตอคุณภาพชีวิต
Yanxia and Frith (2018: 2-4) ไดรายงานถึงประโยชนของไผและการดําเนินการ
ในการปลูกไผใน Chishui ไวดังนี้
“เนื้อที่ที่มีไผทั่วโลกมากถึง 30 ลานเฮกแตร จาก 1600 สายพันธุ ไผเปน
เครื่องมือในการฟนฟูที่ดินและปลูกปาทดแทน ไผมีประโยชน 5 ดาน ดังนี้
1. ฟนฟูที่ดินที่เสื่อมโทรม ดวยระบบรากของไผที่มีจํานวนมาก
ประมาณในพื้นที่ 1 เฮกแตร รวมกันแลวจะมีประมาณ 100 กิโลเมตร และไผจะมีอายุคอนขางยาว การมีราก
ทําใหดินลางมีชีวมวลตกคางอยู แมวาพืชบนผิวดินจะถูกทําลายไปแลว
2. ยกระดับน้ําใตดิน หากเลือกสายพันธุที่เหมาะสม การปลูกไผจะ
เปนการยกระดับน้ําใตดินใหสูงขึ้นและลดการไหลบาของน้ําบนดิน ไผทนตอความแหงแลงและน้ําทวม
3. ฟนฟูคุณภาพที่ดิน ไผจะลดความเปนกรดของดินลง เพิ่มธาตุ
อาหาร ลดการแนนตัวของดิน ควบคุมน้ําในดิน และการหมุนเวียนของธาตุอาหาร
4. แหลงสะสมคารบอน เนื่องจากไผมีอายุยืนยาวและโตเร็วจึงเปน
การสะสมคารบอนในลําตน ประมาณวาในชวงเวลา 30 ป การปลูกไผ 1 เฮกแตร จะสะสมคารบอนได 600
ตัน มากกวาการสะสมคารบอนในไมชนิดอื่นๆ
5. เปนพืชที่ยกระดับรายไดเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตมีการประมาณวา
มีประชากรในชนบททั่วโลกประมาณ 10 ลานคนที่มีรายไดจากการปลูกไผ รวมทั้งใชเปนเชื้อเพลิงในการหุงตม
ผลประโยชนในการฟนฟูที่ดินที่ไดดําเนินการใน Chishui จังหวัด Guizou
ซึ่งเปนภูมิภาคที่ยากจนที่สุดของสาธารณะประชาชนจีน รวมทั้งการปลูกพืชที่ไมสรางความยั่งยืนใหกับการใช
ที่ดินในระยะยาว แต Chishui มีไผประมาณ 300 สายพันธุ
จาก ป ค.ศ. 2001 ถึง 2014 รัฐบาลทองถิ่นของ Chishui ไดใชงบประมาณ
ไปประมาณ 40 ลาน RMB ในการฟนฟูพื้นที่สูงชันที่เปนที่ดินเสื่อมโทรมโดยการปลูกไผ ซึ่งมีกําหนดเปาหมาย
ไววาจะดําเนินการใน 14 ตําบล และเกษตรกร 51,000 ราย ในป 2015 Chishui ไดปลูกไผไปแลวจํานวน
87,000 เฮกแตร เฉพาะไผสายพันธุ โมโซ (Moso) เพียงสายพันธุเดียวไดปลูกไปมากถึง 35,000 เฮกแตร
ผลจากการปลู กไผ ใน Chishui ส งผลให การชะล างพั งทลายของดิ นลดลง
อนุรักษน้ําในดิน ไวไดมากขึ้น เพิ่มการสะสมคารบอน
เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกมันฝรั่ง (sweet potato) จะมีน้ําไหลบาลดลง
25% การชะลางพังทลายของดินลดลง 80%
ในพื้ น ที่ ปลู ก ไผ จํา นวน 13,000 เฮกแตรใ น Chishui ลดการสู ญ เสีย ดินจากการ
ชะลางพังทลายของดินได 350,000 ตัน ซึ่งตะกอนจํานวนนี้เคยถูกชะลางลงสูแมน้ํา Chishui ในแตละป และ
อนุรักษน้ําไวไดประมาณ 6,000 ลูกบาศกเมตรตอป
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกไผดังกลาวทําใหมีการสะสมคารบอนปละเกือบ 200,000
ตนตอป
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นอกจากผลประโยชน ด า นสิ่ ง แวดล อ มแล ว ไผ ยั ง แสดงบทบาทที่ สํ า คั ญ ในการ
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจของ Chishui รายไดตอหัวตอปของเกษตรกรที่รวมโครงการปลูกไผ ในป ค.ศ.2001
เกษตรกรในโครงการมีรายไดต่ํากวา 1,900 RMB แตภายหลังเขารวมโครงการมีรายไดเปน 2,900 RMB ตอป
เนื่องจากมาจากไดมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไมไผที่เปนอุตสาหกรรมตอเนื่องเกิดขึ้น รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ที่นักทองเที่ยวมาชมพันธุไผชนิดตางๆ
จากการเติบโตของอุตสาหกรรมไผและการทองเที่ยวเชิงนิเวศนไดมีแรงงานอพยพ
เขามาสู Chishui จํานวนมาก รวมทั้งคนทองถิ่นเองที่อพยพไปทํางานที่อื่นก็กลับมา Chishui
จากความสําเร็จดังกลาวรัฐบาลทองถิ่นของ Chishui ไดวางแผนที่จะขยายพื้นที่ปลูก
ไผในพื้นที่สูงชันอีกหลายพันธุ เฮกแตร โดยประมาณมูลคาอุตสาหกรรมไผไวที่ 10-20 พันลาน RMB”
นอกจากนี้ Yanxia และ Frith (2018: 3) ไดสรุปบทเรียนการปลูกไผใน Chishui ไวดังนี้
เนื่องจากความแตกตางทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของแตละพื้นที่ๆ จะดําเนิน
โครงการความสําเร็จของการปลูกไผที่ Chishui ที่จะใชเปนบทเรียนไดมีดังตอไปนี้
1. การปลูกไผในโครงการควรใชสายพันธที่มีอยูในแตละพื้นที่เพราะไผมีมากถึง
1,600 สายพันธุ รวมทั้งวัตถุประสงคในการปลูกไผแตละสายพันธ ซึ่งมิใชจะเนนเฉพาะอุตสาหกรรม แตตอง
คํานึงถึงระบบสิ่งแวดลอมที่ตามมาดวย
2. โครงการปลูกไผไดวางแผนไวในระยะยาวหรือใชอุปทานที่นําไปสูอุตสาหกรรมไผ
ในอนาคต จึงไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่ อกระดาษจากไผ เชนในป ค.ศ.2003
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษได 20,000 ชิ้น ซึ่งใชไมไผสดถึง 80,000 ตัน การมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นทําใหมีการจาง
งานหลายดานเกิดขึ้นไปพรอมกันดวย

Service)

(2) ประเทศคอสตาริกา
โครงการปลูกปาในประเทศคอสตาริกา โดยใชระบบ PSA (Payments for Environmental

เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2486) ปาไมในประเทศคอสตาริกาไดลดลงไปถึง 80 %
เพื่อแกไขปญหาดังกลาว รัฐบาลไดเริ่มปลูกปาในป 2540 โดยใชแนวทาง Payments for Environment
Services หรือ PES ทั้งนี้ไดใชอํานาจตามกฎหมายปาไมหมายเลข 7575 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาพื้นที่ปาไมที่
ยังคงมีอยูและเพิ่มพื้นที่ปาไมโดยการจายเงินตอบแทนใหแกผูที่ปลูกปาเพื่อรักษาสภาพแวดลอม ที่รวมถึง (1)
เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (2) การอํานวยน้ําที่สะอาด (3) การกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซด และ
(4) มีทัศนียภาพที่สวยงาม (www.wikipedia.org/wiki/Deforestation in Costa Rica)
ทั้งนี้โครงการที่สนับสนุนการปลูกปามีทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ (1) อนุรักษปาที่มีอยูเดิม (2)
ปาเศรษฐกิจ (3) วนเกษตร (4) ปาที่มีการจัดการที่ยั่งยืน และ (5) ฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรม
คาตอบแทนแกเจาของที่ดินที่ปลูกปานั้นในลักษณะที่ 1 คือ การอนุรักษปาที่มีอยูเดิม 64-80
เหรียญสหรัฐตอ 6.25 ไร/ป ลักษณะที่ 2 คือปาเศรษฐกิจ 980-1,410 เหรียญสหรัฐตอ 6.25 ไร/ป และ
ลักษณะที่ 3 คือ วนเกษตร จะตอบแทน 1.3-1.9 เหรียญสหรัฐตอไมแตละตน สวนลักษณะ ที่ 4 และ 5 นั้น
คาตอบแทนขึ้นอยูผลประโยชนที่ไดจากสิ่งแวดลอมในแตละพื้นที่ (Sitra, 2015: 2)
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ผลการดําเนินงานถึงป พ.ศ.2548 คอสตาริกา มีพื้นที่ปาไมถึง 51% ของพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้น
42% จากปที่เริ่มโครงการคือ พ.ศ.2540 ในชวงป พ.ศ.2540-2548 รัฐบาลไดใชเงินไปจํานวน 110 เหรียญ
สหรัฐ ไดเพิ่มพื้นที่ปาไมมากถึง 25 ลานไร (Center for Public Impact, 2016: 7) Fletcher and Breitling,
2012: 405) ระบุไววา การดําเนินการเนนการแกไขปญหาความยากจนและปญหาการตัดไมทําลายปาที่มี
ประสิทธิภาพดานตนทุนมากที่สุด โดยใชกลไกการตลาดหรือกลไกดานอื่นๆ
อยางไรก็ตามผลการดําเนินงานดังกลาวนี้มีปญหาหลายประการดังที่ Bien (2002: 143)
ไดพบวางบคาตอบแทนของการเขารวมโครงการมีไมมากพอซึ่งสอดคลองกับขอเสนอของรัฐบาลคอสตาริกา
ตอที่ประชุมของ UNFCCC เรื่องการลดมลภาวะจากการตัดไมทําลายปาที่กรุงโรมวา มีปญหาหลัก 2 ประการคือ
(1) งบประมาณในการดําเนินการมิไมเพียงพอ จําเปนตองมีแหลงเงินทุนสนับสนุน
ในระยะยาว
(2) ถึงแมวาเจาของที่ดินตองการรักษาปาไมไวก็ตาม แตก็เสียโอกาสในการไดรับ
ผลตอบแทนจากการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมอื่นๆ
จึงไดเสนอใหแหลงเงินทุนจากนานาชาติไดเขามาสนับสนุนในการดําเนินการทั้ง
ประเทศคอสตาริกาและประเทศอื่นๆ ที่ใชระบบ PES ดวย
นอกจากนี้ รัฐบาลคอสตาริกา ไดมีขอเสนอที่เปนบทเรียนกับประเทศตางๆ ในการใชระบบ
PSA เพื่อการเพิ่มพื้นที่ปาไววา
1. ตองจูงใจเจาของที่ดินใหเห็นคุณคาของการจัดการปาไมที่นําไปสูความยั่งยืนของ
สิ่งแวดลอม
2. ชุมชนในทองถิ่นตองมีสวนรวม
3. เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรตางๆ ที่ดําเนินการ
4. มีกฎหมายใหอํานาจหนาที่องคกรตางๆ ที่ดําเนินการ
5. บรรจุแผนการปลูกปาโดย ระบบ PES ในยุทธศาสตรชาติ หรือ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
6. มีเงินทุนที่พอเพียง
(Government of Cost Rica, 2006: 1,10)

ปลูกปา

ตอมา Powlen and Jones (2019: 1-2) ไดสรุปถึงปญหาของโครงการ PSA ในคอสตาริกาไววา
(1) ตองมีการสนับสนุนทางการเงินจากแหลงเงินทุนภายนอกประเทศ
(2) การจูงใจเจาของที่ดินใหเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอม มีผลตอการตัดสินใจในการ

(3) การตัดสินใจของเจาของที่ดินมีเงื่อนไขที่ขึ้นอยูกับขนาดของที่ดินที่มีอยู และตอง
ปลูกปา รวมทัง้ ระบบการปลูกปาที่กําหนดในลักษณะตางๆ มีผลตอการตัดสินใจในการเขารวมโครงการ
(4) การขาดความรูในการปลูกปา ขาดความเชื่อมั่นในองคกรที่เขามาดําเนินการ
มีผลตอการตัดสินใจของเจาของที่ดิน
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5.2.2. การปองกันรักษาปา
การทบทวนการปองกันรักษาปาจะเปนกรณีของ 5 ประเทศ คือ (1) เวียตนาม (2) ญี่ปุน (3) สวิตเซอรแลนด
(4) ฟลิปปนส (5) อินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ประเทศเวียตนาม
การปองกันรักษาปาของประเทศเวียตนามไดใชระบบการจายเพื่อตอบแทนผลประโยชน
ระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES)
ระบบ PES เปนกลไกการชดเชยแกบุคคลหรือชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมดูแลรักษาระบบนิเวศ
ใหคงไวซึ่งคุณประโยชนดานตางๆ อาทิ การควบคุมใหมีน้ําอยางสม่ําเสมอ การบรรเทาภัยน้ําหลาก การดูดซับ
คารบอน เปนต น เพื่ อใหเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม ดวยการสรางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจใหดําเนิน
กิจกรรมอนุรักษ กลไก PES เปนสวนหนึ่งของกลไกตลาดหรือการสรางจูงใจสําหรับนโยบายดานสิ่งแวดลอม
(1.1) หลักการสําคัญ คือ มีการจายคาตอบแทนแก “ผูใหบริการจากผูซื้อบริการ”
โดยที่
“ผูใหบริการ” (service provider) ซึ่งทํากิจกรรมดูแลรักษาคุณประโยชน
ของระบบนิเวศปาไม ไดแก เกษตรกร ครัวเรือนเกษตรกร และชุมชนเกษตรกรในทองถิ่นซึ่งไดรับการจัดสรร
พื้นที่ปาไมใหดูแลรักษา จนเปนผูรับประโยชนหลักจากการใชนโยบาย PES
“ผูซื้อบริการ” (service buyers) ซึ่งไดรับประโยชนจากระบบนิเวศตามที่
ระบุไว คือ ผูผลิตสาธารณูปโภคการไฟฟาและประปา ซึ่งไดแกไฟฟาแหงประเทศเวียตนาม (EVN) และบริษัท
การประปาไซงอน (SAWACO) ที่จายคาตอบแทนคุณประโยชนของระบบนิเวศปาไม ในดานการควบคุมสมดุล
ของน้ําและการอนุรักษดิน รวมทั้งผูประกอบกิจการการทองเที่ยว เพื่อจายคาตอบแทนคุณประโยชนของระบบ
นิเวศดานสุนทรียภาพของทิวทัศนตามธรรมชาติ

พื้นที่ที่จะดูแล
ใหบริการรับผิดชอบ

(1.2) การปฏิบัติ มีการดําเนินการ ดังนี้
(1) มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการคุมครองและพัฒนาปาไม
(2) มีการกําหนดอัตราคาตอบแทน
(3) มีการทําสัญญาระหวางผูใหบริการ กับคณะกรรมการจัดการปาไมใน
(4) มีการติดตั้งปายเพื่อกําหนดแนวเขตพื้นที่ปาไมที่อยูในสัญญาที่ผู

(5) สรางแนวกันไฟ หอเฝาระวังไฟ กําจัดวัสดุติดไฟงาย
(6) ผูใหบริการจะตองทําการลาดตระเวนพื้นที่ปาไมอยางเครงครัด หากพบ
การกระทําที่ผดิ กฏหมาย จะตองมีการหยุดยั้งการกระทําการจับกุมผูกระทําผิด
(1.3) ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานโครงการดังกลาวนี้ในจังหวัดลามดง ประเทศเวียตนาม โดยมี
เกษตรกรและผูถือครองพื้นที่ปาไมหรือ “ผูใหบริการ” จํานวน 9,870 ครัวเรือน ในพื้นที่ปาไมที่ทําสัญญารวม
209,705 เฮคเตอร ผู ใ ห บ ริ ก ารได รั บ ค า ตอบแทนในป 2553 ประมาณ 10.5-12 ล า นดองต อ ครั ว เรื อ น
(540-615 เหรียญสหรัฐ) ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เพิ่มจากเดิมรอยละ 400 ของอัตรารายไดที่เคยไดรับกอนหนานี้
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จากวัตถุประสงคที่กําหนดไวถึงคุณประโยชนของระบบนิเวศปาไม 3 ประการ คือ
(1) การควบคุมใหมีน้ําปลดปลอยจากปาอยางสม่ําเสมอ (2) ชวยการอนุรักษดินและน้ํา และ (3) สุนทรียภาพ
ของทิวทัศนตามธรรมชาติ นั้น ไดมีรายงานวา การชะลางพังทลายของดินลดลง น้ําที่ไหลบาจากพื้นที่ปาไมมี
คุณภาพดีขึ้น และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเอาไวได มีการสรางผลิตภัณฑอื่นๆ จากผูอยูอาศัยในพื้นที่
ปาไม เชน งานหัตถกรรมจากปาไม จากการปลูกเสริมในพื้นที่ปาไม เปนตน (วินรอค อินเตอรเนชั่นแนล, 2554: 6)
(2) ประเทศญีป่ ุน
การจัดการปาไมบริเวณตนน้ําใหอํานวยน้ําในพื้นที่ตอนลางปรากฏในประเทศญี่ปุนซึ่งมีน้ํา
ทวมบอยครั้ง เชน กรณีของกรุงโตเกียว รัฐบาลทองถิ่นของกรุงโตเกียวไดมีการจัดการพื้นที่ปาไมในพื้นที่ลุมน้ํา
ตอนบนมาตั้งแต พ.ศ. 2444 (ค.ศ.1901) หรือกวา 100 ปมาแลว เพื่อสรางความมั่นใจวาตนน้ําใหน้ําที่สะอาด
และปองกันการชะลางพังทลายของดินโดยใชระบบการจายเพื่อตอบแทนผลประโยชนระบบนิเวศ (Payment
for Ecosystem Service: PES) ในเขต Aichi prefecture (Calder et.al, 2007: 4)
(3) ประเทศสวิตเซอรแลนด
อีกประเทศหนึ่งคือประเทศสวิตเซอรแลนด ที่กรุงโลซานนซึ่งรัฐบาลทองถิ่นโลซานนมีพนื้ ที่ปาไมที่อยูตอนบน
ของเมืองในครอบครอง 16 ตารางกิโลเมตร ที่ใหน้ําสําหรับดื่มประมาณรอยละ 8 โดยเก็บภาษีจากผูใชน้ํา
ตอนลางมาเปนคาใชจายเพื่อรักษาพื้นที่ปาไมดังกลาวนี้ไว (Calder et.al, 2007: 9) เปนการใชระบบการจาย
เพื่อตอบแทนผลประโยชนระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services : PES)
(4) ประเทศฟลิปปนส
การปองกันรักษาปาในประเทศฟลิปปนสวธิ ีหนึ่งก็คือการเลี้ยงผึ้งเปนอีกมาตรการหนึ่งในการ
อนุรักษปาไมโดยเฉพาะในพื้นที่ปาไมบนพื้นที่ตนน้ํา ซึ่งเปนพื้นที่สูงที่มีชนเผาหรือชนเผาพื้นเมืองดั้งเดิมอาศัยอยู
เชน กรณีตัวอยางในประเทศฟลิปปนส และประเทศอินโดนีเซีย
กรณี ตั ว อย า งของการเลี้ ย งผึ้ ง ในประเทศฟ ลิ ป ป น ส นั้ น มี ก ารสร า งเครื อ ข า ยที่ เ รี ย กว า
“Phillipine Forest Honey Network” ซึ่งเขามาสงเสริมและสนับสนุนการตลาดใหแกผูที่เลี้ยงผึ้งเพื่ออนุรักษ
ปาไมบนพื้นที่สูง เพราะผึ้งตองอาศัยพื้นที่ปาไม ในป 2557 รัฐบาลทองถิ่นจังหวัด Negros Occidental
ได อ อกระเบี ย บในการสนั บ สนุ น โดยจั ด ตั้ ง สมาคมผู ผ ลิ ต และจํ า หน า ยน้ํ า ผึ้ ง ที่ เ ป น น้ํ า ผึ้ ง อิ น ทรี ย (United
Nations, 2016: 11) นอกจากนี้บนเกาะปาลาวัน ไดมีการสนับสนุนชนเผา Tagbanuas ใหเลี้ยงผึ้งโดยกัน
พื้นที่ปาไมสวนหนึ่งออกมาเปนปาชุมชนเพื่อการเลี้ยงผึ้งเปนทางการเฉพาะ (Matias, 2017: iii)
(5) ประเทศอินโดนีเซีย
การปองกันรักษาปาในประเทศอินโดนีเซีย วิธีหนึ่งคือ สวนในประเทศอินโดนีเซีย การเลี้ยงผึ้ง
บนพื้นที่สูงซึ่งไดดําเนินการบนเกาะ 5 เกาะ คือ สุมาตรา สุลาเวสี กลิมันตัน ซุมบาวาและชวา โดยมีการตั้ง
เครือขายที่เรียกวา “Indonesia Forest Honey Network” ซึ่งมีสมาชิกที่ประกอบดวยผูผลิต องคการ
ภาคเอกชน และผูจําหนาย รวมกันมากถึง 1.173 ลานคน
วั ต ถุ ป ระสงค ข องเครื อ ข า ย คื อ (1) อนุ รั ก ษ ป า ไม บ นพื้ น ที่ สู ง เพื่ อ เป น ที่ อ าศั ย ของผึ้ ง
(2) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่น และ (3) แลกเปลี่ยนประสบการณในการเลี้ยงผึ้งระหวางสมาชิกทั้ง
การผลิตและจําหนาย (Indonesia Forest Honey Network (JMHI), 2015: 1-2)

5-16
จึงสรุปไดวาการเลี้ยงผึ้งเปนอาชีพหนึ่งที่ทํารายไดใหกับคนที่อยูในพื้นที่ปาไมโดยไมตอง
ทําลายปา แตจะตองอนุรักษปาไมเพื่อใหผึ้งสามารถอยูได จึงเปนการไดผลประโยชนสองทางในเวลาเดียวกัน
5.2.3 การอนุรักษดินและน้าํ
ประเทศที่สนับสนุนการอนุรักษดินและน้ําบนพื้นที่สูงชันที่เปนกรณีตัวอยางมี 2 ประเทศ คือ (1)
เยอรมนี (2) แคนาดา โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ประเทศเยอรมนี
การดําเนินการในรัฐบาวาเรีย โดยการใชเงินสนับสนุนที่ใหแกเกษตรกรเพื่อดําเนินมาตรการ
อนุรักษดินเพื่อปองกันการชะลางพังทลาย ในอัตรา 400 และ 600 ยูโรตอเฮกตารตอป สําหรับพื้นที่ที่มีความ
ลาดชัน 35-49% และมากกวา 50% ตามลําดับ
สวนในรัฐบาเดิน-เวีรทเทมแบรก ไดมีการดําเนินมาตรการสนับสนุนทางการเงินแกเกษตรกร
คือ (1) สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อาทิเชน การสงเสริมการใชปุยคอกและยกเลิก
การใชสารเคมีเกษตร การปลูกพืชอยางหลากหลายในพื้นที่เกษตร (2) สนับสนุนการปศุสัตวและการจัดการ
ทุงหญาเลี้ยงสัตวแบบ Extensive system โดยจํากัดการไถพรวนตอปและปริมาณปศุสัตวตอพื้นที่ (ชพิกา
สังขพิทักษ, 2560: 16-17)
(2) ประเทศแคนาดา
การเกษตรเชิงพหุภารกิจในประเทศแคนาดาไดใชหลายมาตรการ เชน การใหเงินอุดหนุนเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมเกษตรเชิงอนุรักษสําหรับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่มีประโยชนในจังหวัดซาสกาซ
เชวัน คือ การปรับปรุงการจัดการธาตุอาหารในดิน การอนุรักษดินเพื่อลดการชะลางพังทลาย รวมทั้งการออก
กฏระเบียบและขอบังคับตางๆ เพื่อจัดการมลภาวะจากการเกษตร เชน การหามทําการเกษตรบนพื้นที่ที่มี
ความลาดชันมากกวา 11% ขึ้นไป มีการทิ้งที่ดินที่เสื่อมโทรมใหวางหรือพักดินชวงเวลาหนึ่ง (ชพิกา สังขพิทักษ,
2560: 32)
5.2.4 การใชที่ดินบนพืน้ ทีส่ ูงโดยการจัดทําขั้นบันไดเพื่อการเกษตร
กรณีตัวอยางที่ไดทบทวนการใชที่ดินบนพื้นที่สูงโดยการจัดทําขั้นบันไดเพื่อการเกษตรมี 6 ประเทศ
คือ (1) เปรู (2) ญี่ปุน (3) สาธารณรัฐประชาชนจีน (4) เวียตนาม (5) ฟลิปปนส และ(6) อินโดนีเซีย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ในพื้นที่สูงหรือภูเขาของประเทศตางๆ มีการกอสรางหรือปรับพื้นที่เปน “นาขั้นบันได”
มาเป น เวลาช า นาน นาขั้ น บั น ไดที่ เ ป น แหล ง ผลิ ต พื ช อาหารในอดี ต มาอย า งต อ เนื่ อ ง ได เ พิ่ ม บทบาทต อ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในปจจุบัน
นาขั้นบันได เปนการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ที่มีความลาดชันใหพนจากการชะลางพังทลาย
ของดินและดินถลม เปนการใชที่ดินที่ยั่งยืนบางพื้นที่ไดกอสรางและใชมาอยางตอเนื่องเปนเวลานานถึง 2,000 ป
การทบทวนวรรณกรรมในหัวขอนี้จะอธิบายเปนกรณีตัวอยางในประเทศตางๆ รวม 6 ประเทศ คือ (1) เปรู
(2) ญี่ปุน (3) สาธารณรัฐประชาชนจีน (4) เวียตนาม (5) ฟลิปปนส (6) อินโดนีเซีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เปรู
อารยธรรมอินคา (Inca) เกิดขึ้นในชวงคริสตศักราช 1400-1532 (Pringle, 2011: 42)
บนเทือกเขาแอนดีส ที่อยูในพื้นที่ประเทศเปรูในปจจุบัน อารยธรรมอินคามีความรุงเรืองจากการเกษตรที่มีการ
กอสรางเปนนาขั้นบันได (Terrace) เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน จัดทําระบบชลประทาน มีการปลูก
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มันฝรั่ง มันเทศ ขาวโพด พริก มะเขือเทศ ถั่วลิสง โอคา (oca) ควินัว (quinoa) และฝาย มีการเลี้ยงสัตวคือ
Ilamas และ Alpacas มีการกอสรางยุงฉาง อารยธรรมอินคารุงเรืองอยูประมาณ 100 ป ก็ลมสลายลง
เมื่อถูกรุกรานจากสเปน ซึ่งไดเขามาครอบครองอาณาจักรอินคาและเริ่มทําการปศุสัตวในเวลาตอมาโดย
ปราศจากการอนุรักษดินและน้ํา กอใหเกิดความเสื่อมโทรมของดินจนลมสลายในเวลาตอมา (Juo and
Wilding, 2001:15) จากหลักฐานทางโบราณคดีที่สํารวจพบหลังจากการลมสลายในป ค.ศ.1911 (พ.ศ. 2454) คือ
“ภูเขาโบราณหรือ Machu Pichu” ซึ่งเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกและขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกของ
องคก ารยูเนสโก ปรากฏใหเห็นว ายั งคงสภาพพื้นที่การเกษตรที่กอสรางไวในลักษณะขั้นบันได (Pringle,
2011: 60)
Rodriguez (2002: 32-34) ไดรายงานไววาในประเทศเปรูยังคงมีขั้นบันไดเพื่อการเกษตร
(Agricultural terraces) อยูมากกวา 3.125 ลานไร ซึ่งเปนหลักฐานที่แสดง ใหเห็นถึงความรุงเรืองของอารยะ
ธรรมการเกษตรในอดีตวาพื้นที่ที่กอสรางเปนนาขั้นบันไดเปนรากฐานของความมั่นคงทางอาหารของชาวอินคา
ขั้นบันไดทําใหมีทั้งดินและน้ําที่เหมาะสมในการผลิต ขาวโพด มันฝรั่งและพืชอื่นๆ ซึ่งรองรับและเก็บกักน้ําจาก
พื้นที่สูงชันตอนบน อยางไรก็ตามมีเพียงสวนหนึ่งเทานั้นที่ไดนํามาใชในการปลูกพืชในปจจุบันสวนที่เหลือได
ทิ้ ง ร า งไว เ ป น เวลานาน โครงการฟ น ฟู พื้ น ที่ ก ารเกษตรที่ เ ป น นาขั้ น บั น ไดโดยองค ก ารภาคเอกชนชื่ อ
“Cusichaca Trust” ที่ไดเขามาดําเนินการฟนฟูใหนํามาใชเพื่อการเกษตรจึงไดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปนการ
ใชประโยชนที่ดินและอนุรักษอารยะธรรมการเกษตรในอดีตเอาไว ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จพรอมกับมีการ
ปลูกพืชแลวจํานวนหนึ่ง และมีแผนดําเนินการตอไปในอนาคต
Mateo and Tapia (1987: 36) ไดสรุปถึงการลมสลายของการใชที่ดินบนพื้นที่สูงของเทือกเขา
แอนดีส ในทวีปอเมริกาใตไวดังนี้
“เทือกเขาแอนดีสในทวีอเมริกาใต มีความหลากหลายทั้งสิ่งแวดลอม ภูมิอากาศ
และประชากร ในภูมิภาคนี้เปนศูนยกลางของพืชและสัตวดั้งเดิม ซึ่งมีผลตอการพัฒนาอาณาจักรอินคาในอดีต
เมื่อชนชาติสเปนเขามาถึงพื้นที่นี้ ประชากรพื้นที่เมืองก็ลดลง สาเหตุที่สําคัญก็คือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม
ที่เกิดจากการตัดไมทําลายปาตอนบนของพื้นที่สูง ใชทุงหญาที่มีอยูเลี้ยงสัตวมากเกินความสามารถในการ
รองรับ (carrying capacity) สงผลใหเกิดการชะลางพังทลายของดินนอกพื้นที่ของนาขั้นบันได เหตุการณที่
เกิดขึ้นในอดีตดังกลาวนี้ทาทายตอการดําเนินงานของรัฐบาลของประเทศตางๆ ที่ตั้งอยูในเทือกเขาแอนดีส
โดยการกําหนดแนวทางการทําการเกษตรของชุมชนตางๆ ที่นําไปสูการทําการเกษตรบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
โดยการทํานาขั้นบันไดเพื่อการเกษตร (Agricultural terrace) ในอนาคต”
(2) ญี่ปุน
นาขั้นบันไดในประเทศญี่ปุนมีจํานวนมากที่สําคัญที่จะกลาวถึงเปนตัวอยางมี 3 แหง คือ
(2.1) Shiroyone Senmaida ใน Ishikawa Prefecture.
นาขั้นบันได Shiroyone Senmaida ตั้งอยูในจังหวัด อิชิคาวา มีจํานวนนา
1,004 แปลง ที่กอสรางบนพื้นที่ลาดชันไดรับการคัดเลือกเปน “หนึ่งในรอยนาขั้นบันไดในประเทศญี่ปุน” และในเดือน
มิถุนายน 2511 ไดรับเลือกเปน “Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS)” นาแตละแปลง
มีเนื้อที่เล็กขนาด 20 ตารางเมตร จึงไดใชแรงงานคนในการทํานา
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(2.2) Maruyama ใน Mie Prefecture.
นาขั้นบันได Maruyama อยูในจังหวัด Mie มีจํานวน 1,340 แปลง
กอสรางบนที่ลาดชันของภูเขา กําแพงของขั้นบันไดทําดวยหินและดินโคลนที่อยูในดานที่รับแสงแดดมากที่สุด
เปนนาขั้นบันไดที่ใชแรงงานคนเพื่อทํานาอยูในปจจุบัน
(2.3) Hamanoura ใน Saga Prefecture
นาขั้นบันได Hamanouraอยูในจังหวัดซากา ไดรับการคัดเลือกใหเปน
“หนึ่งในรอยนาขั้นบันได” ของประเทศญี่ปุนในป 2555 กอสรางมาตั้งแตสมัยเอโด กําแพงของขั้นบันได
กอสรางดวยหิน นาขั้นบันไดแหงนี้มีขนาดเล็กจํานวน 283 แปลงในพื้นที่ 72 ไร"
(http://senmaida.wajima-kankou.jp/en/

3 แหง คือ

(3) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
นาขั้นบันไดในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจํานวนมากทีส่ ําคัญทีจ่ ะกลาวถึงเปนตัวอยาง

(3.1) Yuang Yang Hani, Kunming, Yunnan
นาขั้นบันไดแหงนี้มีอายุ 1,300 ป UNESCO ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
เมื่อป ค.ศ.2013 กอสรางที่เชิงเขา Aliao มีความลาดชันของขั้นบันไดตั้งแต 15°-75° มีจํานวนชั้น มากถึง
3,700 ชั้น
(3.2) Longi Rice Terrace, Guilin
นาขั้นบันได Longi หรือ Long sheng อยูในตอนใตของสาธารณะ
ประชาชนจีน มีความลาดชันสูงถึง 50° มีระดับความสูงจากน้ําทะเลตั้งแต 300 เมตร ตอเนื่องไปจนถึงระดับ
1,100 เมตร องคการสหประชาชาติไดใหความเห็นวาเปน “นาขั้นบันไดที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีนตอนใตเมื่อ พ.ศ.
2017”
(3.3) Ziquejie Rice Terrace, Hunan
เปนนาขั้นบันไดที่มีอายุมากกวา 2,000 ป เริ่มกอสรางเมื่อ 221-206 ป
กอนคริสตกาล สําหรับชาวจีนยกยองวาเปน “The King of Terrace” หรือ “Father of the Terrace”
นาขั้นบันไดแหงนี้เปนมรดกทางการเกษตรของจีนแหงหนึ่งจากที่มีอยูจํานวน 19 แหง ครอบคลุมพื้นที่กวางใหญถึง
500,000 ไร ความลาดชันของพื้นที่บางสวนมากถึง 50°
(www.chinadiscovery.com/articles/top6_most beautiful_rice_terrace_in_China)
ถึงปจจุบันยังคงมีโครงการใหเงินสนับสนุนแกเกษตรกรในเขตพื้นที่เนินเขาและภูเขา
เพื่อลดการละทิ้งพื้นที่เกษตร โดยการจัดทําขั้นบันไดดิน (Terrace) เพื่อการเพาะปลูก เพื่อปองกันน้ําทวมและ
ดินถลมแกพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ราบ (ชพิกา สังขพิทักษ, 2560: 53)
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(4) ประเทศเวียตนาม
นาขั้นบันไดในประเทศเวียตนามมีจํานวนมากที่สําคัญจะกลาวถึงเปนตัวอยาง มี 3 แหงคือ
(4.1) Sapa Lao Cai Province
นาขั้นบันไดแหงนี้มีเนื้อที่ประมาณ 6,250 ไร มีขั้นบันได จํานวน 121 ระดับ อยูใน
หุบเขา Muong Hoa มีชนเผาที่อยูอาศัยมาแลวหลายรอยปเปนชนเผามง (H’mong)
(4.2) Mu Cang Chai , Yen Bai Province.
นาขั้ น บั น ไดแห ง นี้ มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 3,125 ไร ชาวเวี ย ตนามยกย อ งว า เป น
“National Vestige” ตั้งอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,000 ม. เปนนาขั้นบันไดที่กอสรางโดยชนเผามงมาใน
ศตวรรษที่ 15
(4.3) Hoang su Phi, Ha Giang Province
นาขั้ น บั น ไดที่ ไ ด มี ก ารยอมรั บ เป น “National Heritage” โดยรั ฐ บาลเวี ย ตนาม
ในป พ.ศ. 2555 มีนาขั้นบันไดจํานวน 1,380 แปลง บนเชิงเขา Tay Con Linh ไดกอสรางมาแลวประมาณ 300 ป
(http://daytripvietnam.com/guide/rice-terraces-vietnam)
(5) ประเทศฟลิปปนส
นาขั้นบันไดที่มีชื่อเสียงในประเทศฟลิปปนส คือ Banaue บนเกาะลูซอนซึ่งไดกอสรางบน
เทือกเขา Ifugao นาขั้นบันไดแหงนี้ในบางโอกาสไดขนานนามวา “สิ่งมหัศจรรยที่ 8 ของโลก” มีการกอสราง
มานานกวา 2,000 ป ยังใชเพื่อการเกษตรมาจนถึงปจจุบัน มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,500 เมตร ในป
ค.ศ.2009 นาขั้นบันไดในเทือกเขา Ifugao ไดประกาศเปนเขตเกษตรอินทรีย
ในเทือกเขา Ifugao นอกจากนาขั้นบันได Banaue แลวยังมีนาขั้นบันไดที่สําคัญ อีก 4 แหง
คือ Batad, Mayayao Hapao และ Kiangan นาขั้นบันได Mayayao นั้น ไดปลูกขาวอินทรียที่มีลักษณะ
พิเศษ คือมีเมล็ดขาวสีขาวและดํา เรียกวา “Tinowon”และ Kiangan
นาขั้นบันได Hapao นั้นกอสรางผนังขั้นบันไดโดยหินตั้งแต ค.ศ.650 สวน Kiangan เปนนา
ขั้นบันไดที่ปลูกขาวพันธ Nagacadon และ Julungun
(www.wikipedia. org/wiki/Banaue Rice Terrace)
(6) ประเทศอินโดนีเซีย : บาหลี
นาขั้นบันไดในบาหลีมีจํานวนมากแตมีพื้นที่นอยที่สําคัญ คือ Jatiluwith ใน West Bali
เคยไดรับการเสนอชื่อการลงทะเบียนเปน มรดกโลก ตอ UNESCO เปนนาขั้นบันไดที่ดําเนินการโดยสหกรณ มีเนื้อที่
3,750 ไร (http://commons. Wikipedia.org/wiki/File:Jatiluwith_rice_terraces.jpg)
“จากการทบทวนถึงการกอสรางนาขั้นบันไดในประเทศตางๆ ที่ใชทํานานั้นพบวา มีการ
ใชมาอยางตอเนื่องทั้งๆที่สภาพภูมิประเทศเปนพื้นที่สูง มีความลาดชันสูงถึง 50° หรือ 75° มีระดับของ
ขั้นบันไดหลายรอยขั้น แตไมเกิดการชะลางพังทลายของดินและดินถลม จึงเปนมาตรการสําคัญที่สามารถ
ใชเปนบทเรียนของประเทศไทย ที่มีการทําการเกษตรบนพื้นที่สูงชัน ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต”
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5.2.5 การใชที่ดินบนพืน้ ทีส่ ูงของชนเผาโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
Bose et.al (1993: 5-19) ไดรายงานถึงการใชพื้นที่สูงของชนเผาในประเทศบังคลาเทศบริเวณ
เทือกเขาจิตตะกอง (Chittagong Hill) ไวดังนี้
(1) ความรูดั้งเดิมของชาวเขา
(1.1) ทํานาขั้นบันไดเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
(1.2) ใชวัสดุในทองถิ่น เชน ไมไผ ดิน หิน มาทําฝายกั้นแมน้ําลําธารเพื่อทดน้ําเขาสู
พื้นที่เกษตร
(1.3) ใชไมไผเปนทอสงน้ํา
(1.4) การทําประปาภูเขานําน้ํามาเพื่อการบริโภค
(1.5) ใชถานที่ไดจากการเผาปาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกเปนแหลงธาตุอาหารพืช
(1.6) ปลูกไผรมิ ลําน้ําเพื่อปองกันการพังทลายของตลิ่ง
(ดูประมวลภาพทายบท)
(2) การใชและอนุรักษปา ไผของชาวเขาในบังคลาเทศ
ความตองการพื้นฐานของผูที่อยูอาศัยบนพื้นที่สูงหรือภูเขา คือ อาหาร ที่อยูอาศัย เสื้อผา
และยา ซึ่ ง มาจากทั้ ง ป า ไม แ ละระบบการผลิ ต ตามวั ฒ นธรรมประเพณี ที่ สื บ ทอดกั น มาอย า งยาวนาน
กรณีประชากรที่อยูอาศัยบนภูเขาในประเทศบังคลาเทศ ไดตระหนักวาไผไดมีบทบาทที่สําคัญในการดํารงชีวิต
รวมทั้งประกอบพิธีกรรมตางๆ ตามความเชื่อถือ ไมไผไดใชในการสรางที่อยูอาศัย เปนวัสดุที่ใชในการเกษตร
เปนอาหาร ใชในพิธีการ การจัดการน้ําในพื้นที่การเกษตร (โดยนํามาทําฝายกักเก็บน้ํา ทอสงน้ํา ฯลฯ) จึงเปนที่
ประหลาดใจวาลําพังเพียงไผ สายพันธุเดียว สามารถตอบสนองตอความตองการของประชากรไดหลากหลาย
ประการ
ดวยเหตุผลดังกลาวชาวเขาจึงรักษาและดูแลปาไผอยางดี
ชาวเขาจะตั ด ไม ไ ผ ใ นต น ฤดู ฝ น โดยการตั ด ต น ที่ โ ตเต็ ม ที่ แ ละทิ้ ง หน อ หรื อ ต น อ อ นไว
แลวทิ้งพื้นที่ที่ตัดไผไวประมาณ 3 ป จึงจะกลับมาตัดไผไปใชอีกครั้งหนึ่ง
ชาวเขาบางกลุมจะเลือกปาไผเปน พื้นที่การเกษตรดวยเหตุผลที่วา (1) พื้นที่ปาไผจะเปน
พื้นที่ที่อุมน้ํา (2) มีความอุดมสมบูรณสูง (3) ไมมีการชะลางพังทลายของดินและ (4) เมื่อหักรางถางพงในพื้นที่
ปาไผก็จะใชไมไผที่ตัดลงมาปลูกสรางที่อยูอาศัย อยางไรก็ตามการหักรางถางพงปาไผเปนพื้นที่การเกษตรนั้น
จะดําเนินการเพียงบางสวนเทานั้น จะเก็บรักษาไวสวนหนึ่งเพื่อใชประโยชนดังที่กลาวขางตน ขอมูลทาง
วิชาการไดรายงานวาปาไผที่ชาวเขาเลือกเปนพื้นที่ทําการเกษตรนั้นมีความอุดมสมบูรณและอุมน้ําได เนื่องจาก
การทับถมของไบไผและระบบรากที่มีจํานวนมากของตนไผในชวงเวลาที่พักฟนประมาณ 3 ป
5.2.5 ภูเขากับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดภาคบริการที่สูงที่สุดของโลก ในป ค.ศ.2014 ทํารายไดสูง
ถึง 444,000 ลานเหรียญสหรัฐ จุดหมายของการทองเที่ยวนั้น Andonovski (2014: 2) รายงานไววาเปนภูเขา
ประมาณรอยละ 15-20 ของนักทองเที่ยวทั้งหมด
ในพื้นที่ภูเขามีพื้นที่อนุรักษทั้งหมด 475 แหงใน 65 ประเทศ มีเนื้อที่มากกวา 1,650 ลานไร และมี
พื้นที่ภูเขาจํานวน 140 แหง ที่ไดขึ้นทะเบียนโดย UNESCO เปน “Biosphere Reserves” (Andonovski,
2014: 6)
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จากบทบาทของภูเขาที่มีตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวดังกลาว การทบทวนในหัวขอนี้จะครอบคลุม
ถึงพื้นที่ภูเขารวม 5 แหง คือ (1) ภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุน (2) เทือกเขาหิมาลัย (3) เทือกเขาแอลป ทวีปยุโรป
(4) ภูเขา Titlist ประเทศสวิตเซอรแลนด และ (5) Mont Tremblant จังหวัดควิเบก ประเทศแคนาดา
(1) ภูเขาฟูจิ ประเทศญี่ปุน
ภูเขาฟูจิตั้งอยูในจังหวัด ชิซุโอกะ และ ยามานะชิ มีความสูง 3,776 เมตร จากระดับน้ําทะเล
มีนักทองเที่ยวมาชมภูเขาฟูจิใน ป พ.ศ.2553 สูงถึง 320,980 คน สวนในป 2561 มีจํานวน 208,160 คน
(www.statista.com/statistics/7297443) องคการยูเนสโกไดประกาศใหภูเขาฟูจิเปน “มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 (www.wikipedia.org/wiki/fuji)
(2) เทือกเขาหิมาลัย ทวีปเอเชีย
เทือกเขาหิมาลัยทอดยาวผานพื้นที่ของ 5 ประเทศ คือ เนปาล อินเดีย ปากีสถาน จีน และ
ภูฐาน มียอดเขาเอเวอรเรสตที่สูงที่สุดในโลกโดยสูงจากระดับน้ําทะเล 8,848 เมตร มีนักทองเที่ยวมากวา
700,000 คน เขามาทองเที่ยวบริเวณเทือกเขาหิมาลัยใน ป พ.ศ.2561 และมีแนวโนมวาจะเพิ่มใน (Angel, 2018: 2)
(3) เทือกเขาแอลป ทวีปยุโรป
เทือกเขาแอลปครอบคลุมพื้นที่ประเทศออสเตรีย อิตาลีและสโลเวเนียทางดานตะวันออก
ไปจนถึงสวิตเซอรแลนด ลิกเตนสไตน เยอรมัน และฝรั่งเศส ทางดานตะวันตก ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ “มองบลัง”
โดยมีความสูง 4,807 เมตร (www.th.wikipedia.org./wiki/Alpa) ทุกปจะมีนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวประมาณ 120
ลานคน (wwf.panda.org/knowledge_hub)
(4) ภูเขา Titlist สวิตเซอรแลนด
ภูเขา Titlist ตั้งอยูในสวิตเซอรแลนดระหวางรัฐออบ วัลเดิน กับรัฐแบรน มีความสูง 3,238 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเล มีกระเชาลอยฟาที่กอสรางเปนแหงแรกของโลก ที่หมุนไดรอบตัวเอง 360° บนภูเขามี
สะพานแขวนคนเดินขามหุบเขาความยาว 98 เมตร ซึ่งเปนสะพานที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป สะพานแขวนแหงนี้
อยูเหนือกนหุบเขากวา 500 เมตร (www.th.wikipedia.org/wiki/tillist) มีนักทองเที่ยวในฤดูหนาวประมาณ
วันละ 3,000 คน และในฤดูรอนประมาณ 1,150 คนตอวัน จํานวนรวมทั้งปประมาณ 657,000 คน (Ruegger, 2017: 9)
(5) Mont Tremblant จังหวัดควิเบก ประเทศแคนาดา
Mont Tremblant เป น ภู เ ขาที่ มี ค วามสู ง จากระดั บ น้ํ า ทะเล 875 เมตร ซึ่ ง สู ง ที่ สุ ด ใน
เทื อ กเขาลอเรนเชี ย น อยู ใ นจั ง หวั ด ควิ เ บกประเทศแคนาดา เป น ส ว นหนึ่ ง ของอุ ท ยานแห ง ชาติ Mont
Tremblant ที่ใหสัมปทานกับบริษัท Alterra Mountain Resort มีทะเลสาบ ที่เลนสกี และที่พัก ที่เริ่ม
ดํ า เนิ น การมาตั้ ง แต พ.ศ.1993 ป จ จุ บั น มี นั ก ท อ งเที่ ย วมาท อ งเที่ ย วมากถึ ง 3.5 ล า นคนต อ ป
(www.en.wikipedia.org)
ถึงแมวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะมีผลทางเศรษฐกิจตอประเทศเมืองและทองถิ่นก็ตามแต
ก็มีผลกระทบหลายดานดังที่ Andonovski (2014: 27-28) ไดสรุปถึงผลประโยชนทางบวกและทางลบไว ทั้งทาง
เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ สังคม-วัฒนธรรม ดังรายละเอียดในตารางที่ 5-1 และตารางที่ 5-2
ทั้งนี้ Andonovski (2014: 24) ไดเนนไววา “การทองเที่ยวในพื้นที่ภูเขาจะยั่งยืนไดขึ้นอยูกับ
นโยบายของรัฐ กลไกการควบคุมทั้งจากทองถิ่น และชุมชน รวมทั้งการจัดการที่มีประสิทธิภาพจากผูมีสวนได
เสียทุกกลุม”
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ตารางที่ 5-1 ผลประโยชนทางบวกจากการทองเที่ยวในพื้นที่ภูเขา
เศรษฐกิจ

- โอกาสในการจางงานโดยตรง
- โอกาสในการจางงานทางออม
- สนับสนุนการพัฒนาของธุรกิจสาขาตางๆ
- สนับสนุนการพัฒนาความเจริญดานเศรษฐกิจของทองถิน่
- เพิ่มมูลคาที่ดิน ทําใหภาษีที่ดินของทองถิ่นสูงขึ้นและสามารถนํามา
พัฒนาทองถิ่นไดมากขึ้น

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ระบบนิเวศ

- ปรับปรุงระบบนิเวศ
- กระตุนใหเกิดการตื่นตัวของทองถิ่นในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งเปนปจจัยหลักในการ
ทองเที่ยวพื้นที่ภูเขา
- กระตุนการจัดการและพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ

สังคม-วัฒนธรรม

- เอื้ออํานวยและกระตุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัย และเกิดความมั่นคงพื้นที่ภูเขา
- รักษาอัตลักษณของทองถิ่น
- อํานวยความสะดวกในการพัฒนาแรงงาน
- มีโอกาสสรางความเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่น
- สนับสนุนและอนุรักษงานหัตถกรรมทองถิ่น
- สรางความเขาใจระหวางสถาบันตางๆ
- สรางความพึงพอใจใหกับผูมีสวนไดเสียหลายกลุม

ที่มา: Andonovski (2014:27)

ตารางที่ 5-2 ผลลบจากการทองเที่ยวบนภูเขา
เศรษฐกิจ
- มีการจางงานเปนฤดูกาล
- สินคาราคาแพง
- เศรษฐกิจโดยรวมขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมตอเนื่อง

ที่มา: Andonovski (2014: 28)

ระบบนิเวศ
- สูญเสียหรือทําลายสิ่งแวดลอมที่เปราะบาง
- สิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม
- มลพิษ
- ขยะ
- สูญเสียปาไม ใชที่ดินไมเหมาะสม
- การใชที่ดินไมเหมาะสม

สังคม-วัฒนธรรม
- เปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นเมือง
- ทําลายโครงสรางทางสังคม
- เกิดอุตสาหกรรมที่ไมพึงประสงคในพื้นที่

5-23

5.3 กฎหมายระหวางประเทศและองคกรที่เกี่ยวของกับชนเผาและชนเผาพื้นเมือง

สาระสําคัญในหัวขอนี้จะครอบคลุมรวม 2 เรื่อง คือ (1) กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ
ชนเผาและพื้นเมือง และ (2) องคกรนานาชาติที่เกี่ยวของกับชนเผาพื้นเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.3.1 กฎหมายระหวางประเทศทีเ่ กี่ยวของกับชนเผาและชนเผาพืน้ เมือง
กฏหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับชนเผาและชนเผาพื้นเมืองมีจํานวน 7 ฉบับ คือ
1. อนุสญ
ั ญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ
2. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและทางการเมือง
3. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
4. ปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิชนเผาพื้นเมือง
5. อนุสัญญาวาดวยชนเผาพื้นเมืองและชนเผา
6. อนุสญ
ั ญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
7. อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการปฏิบตั ิทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : CERD)
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดรับรองและเปดใหลงนาม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2508 และ
มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2512
ประเทศไทยไดภาคยานุวัติ (Accession) เขาเปนภาคีอนุสัญญา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546
และมีผลบังคับใชกับประเทศไทยตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2546
ขอตกลงตามอนุสัญญาฉบับนีท้ ี่สําคัญปรากฏในขอ 1 และขอ 2 ดังนี้
“1. ในอนุสัญญานี้ คําวา “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” จะหมายถึง การจําแนก การกีดกัน
การจํากัด หรือการเลือกโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสายหรือชาติกําเนิดหรือเผาพันธุกําเนิด
ซึ่งมีเจตนาหรือมีผลใหเกิดการระงับหรือกีดกั้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลใน
ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และในดานอื่นๆ ของการดํารงชีวิตในสังคม รวมทั้งการระงับหรือ
กีดกั้นการใชสิทธิเหลานั้นอยางเสมอภาคของบุคคล”
1. รัฐภาคีประฌามการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ และจะจัดใหมีนโยบายที่จะขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ และสงเสริมความเขาใจระหวางชนทุกเชื้อชาติโดยวิธีการที่เหมาะสมและไม
รีรอ และเพื่อการนี้
(ก) รั ฐ ภาคี แ ต ล ะรั ฐ จะไม ก ระทํ า การใดๆ ที่ จ ะเป น การเลื อ กปฏิ บั ติ ต อ บุ ค คล
กลุมบุคคล หรือสถาบัน และจะประกันวาเจาหนาที่ของรัฐทุกคน และสถาบันของรัฐทุกแหงทั้งระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น จะปฏิบัติตามพันธกรณีนี้
(ข) รัฐภาคีจะไมอุปถัมภ ชวยเหลือ หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ โดย
บุคคลหรือองคกรใด
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(ค) รัฐภาคีแตละรัฐจะดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อทบทวนนโยบายของ
รัฐบาล ทั้งในกรอบแหงชาติและระดับทองถิ่น และแกไข เพิกถอนหรือยกเลิกกฏหมายหรือกฏระเบียบใดๆ
ที่มีผลกอใหเกิดหรือแพรขยายการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติไมวาในที่ใดก็ตาม
(ง) รั ฐ ภาคี แ ต ล ะรั ฐ จะห า มและยกเลิ ก การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างเชื้ อ ชาติ โ ดยบุ ค คล
กลุม หรือองคกรโดยวิธีการอันเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งการออกกฏหมายที่ใชตามความจําเปนของสถานการณ
(จ) รัฐภาคีแตละรัฐจะสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรที่มุงประสานหลายเชื้อ
ชาติเขาดวยกันและการดําเนินการเคลื่อนไหว และการกระทําใดๆในอันที่จะขจัดอุปสรรคขวางกั้นทางเชื้อชาติ
ตามความเหมาะสม และจะไมสนับสนุนการกระทําใดๆ อันมีแนวโนมที่จะเสริมสรางความเข็มแข็งใหกับการ
แบงแยกทางเชื้อชาติ
2. เมื่อสถานการณเหมาะสม และโดยคํานึงถึงดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและอื่นๆ
รัฐภาคีจะจัดใหมีมาตรการพิเศษและเปนรูปธรรมเพื่อประกันใหมีการพัฒนาอยางพอเพียงและใหการคุมครอง
แกกลุมชนหรือบุคคลบางเชื้อชาติ โดยมีเจตนารมณที่จะประกันใหบุคคลเหลานั้นมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานอยางสมบูรณและอยางเสมอภาค ทั้งนี้ มาตรการเหลานี้จะตองไมกอใหเกิดการแบงแยกสิทธิที่ไมเทา
เที ย มกั น สํ า หรั บ กลุ ม ชนต า งเชื้ อ ชาติ อ ย า งต อ เนื่ อ งภายหลั ง จากที่ ไ ด บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค นั้ น แล ว
(www.humanrights.mfa.go.th)
(2) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR)
สมัชชาใหญส หประชาชาติไดรับรองกติการะหวางประเทศวาดวยสิท ธิพลเมืองและสิท ธิ
ทางการเมือง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2509 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2519 ปจจุบันมีประเทศลง
นามแลว จํานวน 64 ประเทศ และมีประเทศที่เปนภาคีแลว 167 ประเทศ (ขอมูล ณ 30 ตุลาคม 2556)
ประเทศไทยได ภาคยานุ วัติ (Accession) เขาเปนภาคีกติการะหวา งประเทศวาดวยสิท ธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 และมีผลใชบังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 29
มกราคม 2540
ขอตกลงตามกติกาฉบับนี้ที่สาํ คัญปรากฏในขอ 1 ขอ 24 และขอ 27 ดังนี้
ขอ 1
1. ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง โดยอาศัยสิทธินั้น
ประชาชนจะกําหนดสถานะทางการเมืองของตนอยางเสรี รวมทั้งดําเนินการอยางเสรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมของตน
2. เพื่ อ จุ ด มุ ง หมายของตน ประชาชนทั้ ง ปวงอาจจั ด การโภคทรั พ ย แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติของตนไดอยางเสรี โดยไมกระทบตอพันธกรณีใดๆ อันเกิดจากความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการแหงผลประโยชนซึ่งกันและกัน และกฏหมายระหวางประเทศ
ประชาชนจะไมถูกลิดรอนจากวิถีทางแหงการยังชีพของตนไมวาในกรณีใดๆ
ขอ 24
1. เด็กทุกคนยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองโดยมาตรการตางๆ ที่จําเปนตามสถานะ
ของผูเยาวจากครอบครัวของตน สังคมและรัฐ โดยปราศจากการเลือกปฎิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ผิว เพศ
ภาษา ศาสนา เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน หรือกําเนิด
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2. เด็กทุกคนตองไดรับการจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิด และตองมีชื่อ
3. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดมาซึ่งสัญชาติ
ขอ 27

ในรัฐทั้งหลายซึ่งมีชนกลุมนอยทางเผาพันธุ ศาสนา หรือภาษาอยู บุคคลผูเปนชน
กลุมนอยดังกลาวจะไมถูกปฏิเสธสิทธิในอันที่จะมีวัฒนธรรมของตนเอง หรือนับถือและประกอบอาชีพพิธีกรรม
ทางศาสนาของตนเอง หรือใชภาษาของตนเอง ภายในชุมชนรวมกับสมาชิกอื่นๆ ของชนกลุมนอยดวยกัน
(www.ripd.go.th)
(3) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (พ.ศ. 2519)
(International Covermant on Economic Social and Cultural (1966)
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไดมีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 3 มกราคม 2519
ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 และผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5
ธันวาคม 2542 (www.ohrchr.org)
(4) ปฏิ ญ ญาแห ง สหประชาชาติ ว า ด ว ยสิ ท ธิ ช นเผ า พื้ น เมื อ ง (United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)
ปฏิญญาแหงสหประชาชาติวาดวยสิทธิชนเผาพื้นเมืองไดมีผลบังคับใชเมื่อ พ.ศ. 2550
ประเทศไทยไดเปนสมาชิกเมื่อ 13 กันยายน 2550
ปฏิญญาฉบับนี้มีสวนที่เกี่ยวของกับชนเผาพื้นเมืองปรากฏในขอ 1 ดังนี้
ขอ 1
ชนเผาพื้นเมืองในฐานะเปนกลุมชนหรือบุคคล ตางก็มีสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน
และเสรี ภ าพอย า งสมบู ร ณ ซึ่ ง รั บ รองโดยกฎบั ต รสหประชาชาติ ปฏิ ญ ญาสากลด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง
สหประชาชาติ และกฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน (สํานักกิจการชาติพันธ, 2550: 30)
(5) อนุสัญญาวาดวยชนเผาพื้นเมืองและชนเผา (หมายเลข 169) (Indigenous and
Tribal Peoples Convention (No.169)
อ ง ค ก า ร แ ร ง ง า น ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ (International Labour Organization : ILO)
ไดประกาศใชอนุสัญญาวาดวยชนพื้นเมืองและชนเผา (Indigenous and Tribal Peoples Convention :
ITPC) โดยการรับรองและมีมติของประเทศสมาชิก ณ กรุงเจนีวา เมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2532 และมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2534
มาตรา 1 ขอ 1 ไดระบุวาอนุสัญญาฉบับนี้ใชกับ
(ก) ชนเผาในประเทศอิสระ ผูซึ่งสภาพการณทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจทํา
ใหพวกเขาแตกตางไปจากภาคสวนอื่นๆ ของประชาคมแหงชาติ และเปนผูซึ่งมีสถานภาพที่ถูกสรางขึ้นทั้งหมด
หรือเปนบางสวนโดยขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง หรือโดยกฏหมายหรือระเบียบขอบังคับพิเศษ
(ข) ประชาชนในประเทศอิสระ ซึ่งผูถูกพิจารณาวาเปนชนพื้นเมืองในฐานะที่เปน
เชื้อสายของประชากรที่อยูอาศัยในประเทศนั้นหรือเขตภูมิศาสตรที่ประเทศนั้นตั้งอยู ในชวงเวลาที่มีการเขา
พิชิตหรือการเขาครอบครองเปนอาณานิคมหรือการสถาปนาเขตแดนแหงรัฐในปจจุบัน และเปนผูที่ยังคงรักษา
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สถาบันทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองไวไดบางสวนหรือทั้งหมด โดยมิไดคํานึงถึงสถานภาพทาง
กฏหมายแตอยางใด
มาตรา 1 ขอ 2 ไดระบุไววา
“การระบุตนเองวาเปนชนพื้นเมืองหรือชนเผาจักตองถือเปนเกณฑชั้นพื้นฐานในการกําหนด
ความเปนกลุมซึ่งบทบัญญัติแหงอนุสัญญานีม้ ีผลถึง”
ความหมายของคําวา Indigenous นั้น UN Permanent Forum on Indigenous Issues
(2019: 1) ไดใหความหมายไววา
1. การระบุตนเองเปนชนเผาพื้นเมืองในระดับปจเจกและเปนที่ยอมรับโดยชุมชนวา
เปนสมาชิกของตน
2. มีความตอเนื่องทางประวัติศาสตรกับสังคมกอนการรุกรานและกอนการลาอาณานิคม
3. มีความเชื่อมโยงอยางเหนียวแนนกับเขตแดนและทรัพยากรธรรมชาติที่แวดลอมอยู
4. มีระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีลักษณะเฉพาะ
5. มีภาษา วัฒนธรรม และความเชื่อที่มีลักษณะเฉพาะเปนกลุมที่มิไดครอบงําในสังคม
6. ตัดสินใจที่จะรักษาและผลิตซ้ําสภาพแวดลอมและระบบของบรรพบุรุษในฐานะที่
เปนประชาชนและชุมชนที่มลี ักษณะเฉพาะ
สวนคําวา ชาวเขานั้น เปนชื่อเรียกรวม ซึ่งประกอบดวยกลุมชาติพันธุ 9 กลุมที่ทางราชการ
รับรองวาเปนชาวเขาในประเทศไทย ตามนิยามดังนี้ “ชาวเขา หมายถึง กลุมชาติพันธุและความเชื่อที่แตกตาง
ไปจากคนไทยสวนใหญ จํานวน 9 เผาหลัก ไดแก แมว เยา มูเซอ ลีซอ อีกอ กะเหรี่ยง ลัวะ ถิ่น ขมุ และมีกลุม
ชาติพันธุอื่นๆ ที่มีลักษณะเชนเดียวกัน” (กองสงเคราะหชาวเขา, 2541: 3) ในภายหลังทางราชการไดผนวก
รวมมลาบรี (ที่คนไทยเรียกกันวา “ผีตองเหลือง”) เขาเปนชาวเขากลุมที่ 10 ดวย
อยางไรก็ตามอนุสัญญาวาดวยชนพื้นเมืองและชนเผาที่องคการแรงงานระหวางประเทศซึ่งมี
สมาชิก 169 ประเทศนั้น มีประเทศที่ลงนามในสัตยาบันเพียง 20 ประเทศเทานั้น (www.ilo.org)
(6) อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biodiversity
Diversification : CBD)
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536
ประเทศไทยไดเขารวมใหสัตยาบันเปนภาคีอนุสัญญาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 ซึ่งมีผลบังคับใชกับประเทศ
ไทยตั้งแตวันที่ 29 มกราคม 2547 สาระสําคัญของอนุสัญญานี้มีวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ คือ
1. การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
2. การใชประโยชนอยางยั่งยืนขององคประกอบตางๆ แหงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
3. การแบงปนผลประโยชนอันเกิดจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยาง
เปนธรรมและเทาเทียมกัน
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18 ดังนี้

ขอบัญญัติในอนุสัญญานี้จะเกี่ยวของกับชนเผาในมาตรา 8 มาตรา 10 มาตรา 17 และมาตรา

“มาตรา 8 (j) : อันขึ้นอยูกับกฏหมายแหงชาติ พึงเคารพ อนุรักษและธํารงรักษาภูมิปญญา
นวั ต กรรมและปฏิ บั ติ ก ารของชุ ม ชนชนเผ า พื้ น เมื อ งและชุ ม ชนท อ งถิ่ น ที่ ค รอบคลุ ม วิ ถี ชี วิ ต ตามประเพณี
ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพและสงเสริมการ
ปรับประยุกตอยางกวางขวางดวยความเห็นชอบและมีสวนรวมของเจาของภูมิปญญา นวัตกรรมและปฏิบัติการ
ดังกลาว และหนุนเสริมการแบงปนอยางเทาเทียมกันซึ่งผลประโยชนอันเกิดจากการใชภูมิปญญา นวัตกรรม
และปฏิบัติการเหลานั้น
มาตรา 10 (c) : คุมครองและหนุนเสริมการใชประโยชนตามประเพณีจากทรัพยากรชีวภาพ
ใหเปนไปตามปฏิบัติการทางวัฒนธรรมตามประเพณีที่สอดคลองกับความจําเปนในการอนุรักษหรือการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
มาตรา 17 ย อ หน า ที่ 2: การแลกเปลี่ ย นข อ สนเทศจะต อ งรวมไปถึ ง การแลกเปลี่ ย น
ผลการวิจัยเชิงเทคนิค วิทยาศาสตร และสังคมเศรษฐกิจ รวมทั้งขอสนเทศวาดวยแผนงานฝกอบรมและสํารวจ
ภู มิ ป ญ ญาเฉพาะด า น ภู มิ ป ญ ญาเฉพาะด า น ภู มิ ป ญ ญาชนเผ า และภู มิ ป ญ ญาตามประเพณี ดั ง กล า ว
และรวมกับเทคโนโลยีที่กลาวถึงในมาตรา 16 ยอหนาที่ 1
มาตรา 18 ยอหนาที่ 4: ประเทศภาคีที่มีพันธะสัญญาจักตองหนุนเสริมและพัฒนาวิธีการ
รวมมือเพื่อการพัฒนาและการใชประโยชนเทคโนโลยี ซึ่งรวมทั้งเทคโนโลยีชนเผาและเทคโนโลยีตามประเพณี
เพื่ อ ให เ ปน ไปตามวั ต ถุ ประสงค ข องอนุ สั ญ ญาฉบั บนี้ ทั้ง นี้ ให เ ปน ไปตามกฏหมายและนโยบายแหง ชาติ
เพื่อความมุงหมายนี้ ประเทศภาคีที่มีพันธะสัญญาจักตองสงเสริมความรวมมือในการฝกอบรมบุคลากรและการ
แลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญดวย”
จะเห็นไดวา อนุสัญญาฉบับนี้ยอมรับและใหความสําคัญกับภูมิปญญาชนเผาพื้นเมืองและ
ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีลักษณะเชิงอนุรักษและยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่
ไดรับการพัฒนาตอเนื่องในรายละเอียดเพิ่มขึ้นจากผลการประชุมภาคีสมาชิก (Conference of the Parties)
ที่มีมาอยางตอเนื่อง อาทิเชน การสงเสริมการจัดการรวมในพื้นที่คุมครอง (Co-management of Protected
Areas) การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน (Access and Benefit Sharing) และหลักการเรื่องการให
ฉันทานุมัติโดยอิสระลวงหนาและไดรับการบอกแจง (Free, Prior, and Informed Consent) ซึ่งโดยหลักการ
อนุสัญญาถือเปนกฎหมายระหวางประเทศที่มีผลผูกพัน (CBD, 2002)
(7) อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change : UNFCCC)
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไดมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 21
มีนาคม 2547
ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
ในการประชุ มรัฐ ภาคีค รั้งที่ 21 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2558 ไดมีมติที่
1/COP 21 Paragraph 135) เสนอใหมีการจัดตั้ง “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูทองถิ่นและองคความรู
ชนเผาพื้นเมือง” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค 3 ประการคือ
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- สงเสริมองคความรูทองถิ่นและองคความรูชนเผาพื้นเมือง
- เพื่อเสริมสรางศักยภาพใหชนเผาพื้นเมืองสามารถเขาไปมีสวนรวมในงานของ
อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อผลักดันและหลอมรวมเอาองคความรูพื้นบานและองคความรูชนเผาพื้นเมือง
เขาไปบรรจุในนโยบายและแผนงานของกรอบอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC, 2015)
ตารางที่ 5-3 กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับชนเผา
ลําดับที่

กฎหมาย

1

อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination : CERD)
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (พ.ศ.2519) (International Covermant on Economic Social
and Cultural (1966)
ปฏิญญาแหงสหประชาชาติวาดวยสิทธิชนเผาพื้นเมือง (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)
อนุสัญญาวาดวยชนเผาพื้นเมืองและชนเผา (หมายเลข 169) (Indigenous and Tribal Peoples Convention (No.169)
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biodiversity Diversification : CBD)
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change :
UNFCCC)

2
3
4
5
6
7
ที่มา :

1)

www.humanrighto.mfa.go.th
www.ripd.go.th
3)
www.ohrchr.org
4)
สํานักงานกิจการชาติพันธ (2550: 30)
5)
www.ilo.org
6)
CBD (2002)
7)
UNCCC (2002)
2)

5.3.2 องคกรนานาชาติที่เกีย่ วของกับชนเผาพืน้ เมือง
องคกรที่เกี่ยวของกับชนเผาพื้นเมืองมีทั้งระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค
ในระดับนานาชาติมีองคกรที่สําคัญ 2 แหงที่เกี่ยวของกับชนเผาพื้นเมืองคือ
1. เวทีถาวรแหงสหประชาชาติวาดวยประเด็นของชนเผาพื้นเมือง (United Nations
Permanent Forum on Indigenous Issues: UNPF II )
2. พันธมิตรนานาชาติของชนพื้นเมืองและชนเผาแหงเขตรอน (International Alliance of
Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forest : IAITPTP)
ในระดับภูมิภาคมีองคกรที่สําคัญ 3 แหง คือ
1. มูลนิธิเพื่อการประสานความรวมมือของชนเผาพื้นเมืองเอเชีย (Asia Indigenous
Peoples’ Pact – AIPP)
2. มูลนิธิภูมิปญญาชนเผาพื้นเมืองบนที่สูง (Indigenous Knowledge and Peoples : IKAP)
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3. มูลนิธิชนเผาพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดลอม (Indigenous Peoples’
Foundation for Education and Environment : I.P.F)
โดยมีรายละเอียดขององคกรทั้ง 2 ระดับดังนี้
(1) องคกรระดับนานาชาติ
(1.1) เวทีถาวรแหงสหประชาชาติวาดวยประเด็นของชนเผาพื้นเมือง (UNPF II) เวทีถาวรนี้จัดตั้ง
โดยคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ (ECOSOC) ตามมติที่ 2000/22 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2543
หนาที่ขององคกรนี้ คือ มีหนาที่ ใหคําปรึกษาแนะนําในประเด็นที่เกี่ยวของกับชนเผาพื้นเมือง
ใหแกองคการตางๆ ในระบบของสหประชาชาติ โดยผานคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ
เพื่อสร างความตระหนัก บูรณาการและประสานกิจกรรมที่เกี่ยวของภายในระบบของสหประชาชาติ เอง
รวมทั้งการตระเตรียมและเผยแพรสารสนเทศวาดวยชนเผาพื้นเมือง
โดยสรางของ UNPF II ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 16 คน มาจากผูแทนฝายรัฐบาลของ
ประเทศตางๆ จํานวน 8 คน 16 คน มาจากผูแทนฝายรัฐบาลของประเทศตางๆ จํานวน 8 คน และมาจาก
ผูแทนจากองคกรของชนเผาพื้นเมืองตางๆ อีก 8 คน ดังนั้น UNPF II จึงเปนกลไกของสหประชาชาติที่มีทั้ง
ผูแทนของฝายรัฐบาลและผูแทนฝายชนเผาพื้นเมือง มาปฏิบัติงานรวมกัน (www.un.org>desa>indigenous)
(1.2) พั น ธมิ ต รนานาชาติ ข องชนพื้ น เมื อ งและชนเผ า แห ง ป า เขตร อ น (International
Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forest : IAITPTF)
องคกรนี้ไดจัดตั้งขึ้นในการประชุมใหญของชนเผาพื้นเมืองที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ 2535 และไดมีมติรับรองกฎบัตร (Charter) ของ IAITPTF ในวันดังกลาวดวย

ระดับนโยบาย
นานาชาติ

วัตถุประสงคหลักมี 5 ประการ คือ
(1) สงเสริมใหเกิดการรับรองสิทธิและเขตแดนของชนพื้นเมืองและชนเผาอยางเต็มที่
(2) สงเสริมการพัฒนาของชนพื้นเมืองและชนเผา และเขามีสวนรวมในการตัดสินใจและใน
(3) จัดตั้งเครือขายที่มีประสิทธิผลระหวางชนเผาพื้นเมืองทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ

(4) แลกเปลี่ ย นข อ สนเทศและประสบการณ เ พื่ อ เสริ ม พลั ง ให แ ก ส มาชิ ก ของพั น ธมิ ต รฯ
เพื่อสนับสนุนสิทธิของชนพื้นเมืองและชนเผาเพื่อใหสามารถสงผลกระทบตอกระบวนการอันซับซอนภายใน
ระบบของสหประชาชาติ และตอนโยบายและการตัดสินใจของหนวยงานพัฒนา และธนาคารเพื่อการพัฒนา
ระดับพหุภาคี และ
(5) สงเสริมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางชนพื้นเมืองและชนพื้นเมืองทั่วโลกโครงสราง
ขององคกรประกอบดวยผูประสานงาน 9 ภูมิภาค คือ อเมริกากลาง อเมริกาใต อัฟริกากลาง อัฟริกาตะวันตก
อัฟริกาตะวันออก เอเชียใต เอเชียตะวันออกเฉียงใต บาฮาซา และแปซิฟก โดยมีสมาชิกที่เปนองคกรของชน
เผาพื้นเมืองจากบรรดาประเทศตั้งอยูในพื้นที่ปาเขตรอน รวมไมนอยกวา 57 ประเทศ ในสวนของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีองคกรของชนเผาพื้นเมืองในประเทศไทยเขารวมเปนสมาชิกดวยจํานวนหนึ่ง
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IAITPTF จะจั ดประชุ ม สมั ชชาใหญ ประมาณสองหรื อสามปตอ ครั้ง โดยมีคณะกรรมการ
ประสานงานนานาชาติ (International Coordinating Committee ICC) ซึ่งทําหนาที่เปนผูประสานงาน
ระดับภูมิภาคดวย ถือเปนผูแทนจาก 9 ภูมิภาคดังกลาว เปนฝายประสานงาน และมีสํานักงานเลขานุการฝาย
เทคนิคนานาชาติ (International Technical secretariat) เปนหนวยปฏิบัติตามการตัดสินใจของ ICC
ที่ตั้งสํานักงานใหญในปจจุบันอยูที่ประเทศ ปานามา (เคยตั้งอยูที่จังหวัดเชียงใหมระหวาง พ.ศ. 2548-2551)
(www.forestpeoples.org)
(2) ระดับภูมิภาค
(2.1) มูลนิธิเพื่อการประสานความรวมมือของชนเผาพืน้ เมืองเอเชีย (Asia Indigenous
Peoples’Pact-AIPP)
การจัดตั้ง : จดทะเบียนเปนมูลนิธิในประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยมี
สํานักงานตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหมอยางไรก็ตาม AIPP ไดกอตัวขึ้นและดําเนินกิจกรรมมานับตั้งแตป พ.ศ. 2535
โดยขบวนการของชนเผาพื้นเมือง
โครงสรางองคกร : มีฐานะเปนองคกรระดับภูมิภาคเอเชียและมีสมาชิกที่เปนองคกรของชน
เผาพื้นเมืองที่กระจายกันอยูโดยจัดแบงไดเปนกลุมที่ตั้งอยูใกลชิดทางพื้นที่ภูมิศาสตรหรือกลุมภาษารวมกัน
ดังตอไปนี้: 1) กลุมไตหวัน และญี่ปุน 2) กลุมฟลิปปนสและติมอรเลสเต 3) กลุมมาเลเซียและอินโดนีเซีย
4) กลุ ม ประเทศไทย เวี ย ดนาม ลาว และกั ม พู ช า 5) กลุ ม เมี ย นมาร อิ น เดี ย ภาคเหนื อ และบั ง คลาเทศ
6) กลุมปากีสถาน ปากีสถาน เนปาล และศรีลังกา รวมทั้งสิ้น 28 องคกรสมาชิก โครงสรางการบริหารองคกร
ประกอบดวย: การประชุมสมัชชาใหญของผูแทนจากองคกรสมาชิกทั้งหมดถือเปนระดับการตัดสินใจขั้นสูงสุด
ขององคกร ซึ่งจะมีการประชุมอยางนอย 1 ครั้งในรอบ 4 ป คณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบดวยกรรมการผูรวม
ขอจัดตั้งมูลนิธิและผูรับเชิญใหรวมเปนกรรมการมูลนิธิ มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนําฝายอํานวยการและ
กํากับดูแลการเงินของมูลนิธิ คณะกรรมการอํานวยการ (Executive Council) ประกอบดวยผูแทนจากองคกร
สมาชิกที่สรรหากั นเองจากกลุ มประเทศกลุมเดียวกัน แลวเลือกตั้งโดยสมัชชาใหญ จํานวนไมเกิน 8 คน
ใหครอบคลุมทั้ง 6 กลุมประเทศ เลขาธิการ และเจาหนาที่กองเลขานุการ 1 คน (ไมมีสิทธิออกลงคะแนน)
กรรมการสวนผูแทนองคกรสมาชิกเลือกกันเองใหทําหนาที่ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 1 คน เลขาธิการใหญ
(General Secretary) เปนผูบริหารสูงสุดในสํานักงานมูลนิธิฯ องคกรสมาชิก เปนองคกรหรือขบวนการของชน
เผาพื้นเมื องที่ผานขั้นตอนการสมัครและตอบรับการเปนสมาชิก จึงมีศักดิ์และสิทธิเต็ม ที่ใ นฐานะสมาชิก
องคกรหุนสวน (Partner Organization) เปนองคกรหรือขบวนการที่มิไดเปนสมาชิก แตเขารวมกิจกรรม
แผนงานของ AIPP จึงไมมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง คณะกรรมการแผนงาน (Programme Committees)
จัดตั้งขึ้นเพื่อกํากับดูแลแตละแผนงานของ AIPP ที่มีสมาชิกมาจากองคกรสมาชิกและ/หรือองคกรหุนสวน
กองเลขานุการ ประกอบดวยคณะเจาหนาที่ฝายตางๆ ที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมตางๆ
ของ AIPP และสนับสนุนงานทางดานเทคนิค และปฎิบัติงานตามที่ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อํานวยการแลวโดยอยูภายใตการบังคับบัญชาของเลขาธิการใหญ
บทบาทหนาที่ : โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ ไดแก ก) เพื่อแบงปนความมุงหวัง ความคิด และ
ประสบการณ สรางความเอกภาพและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ประสานและจัดการรณรงคในประเด็นที่มี
ผลตอชนเผาพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชีย ข) เพื่อหนุนเสริมการสะทอนและการปฎิบัติสูอนาคตของชนเผาพื้นเมือง
ในภูมิภาคเอเชีย ค) เพื่อพัฒนาเอกสารอยางเปนระบบใหครอบคลุมประเด็นตางๆ และนําเสนอวิถีชีวิตของชน
เผ า พื้ น เมื อ งจั ด พิ ม พ แ ละเผยแพร ง) เพื่ อ สนั บ สนุ น วิ ถี ท างของชนเผ า พื้ น เมื อ งในภู มิ ภ าคเอเชี ย
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จ) เพื่อประสานงานรวมกับองคกรและขบวนการอื่นๆ ในการสรางความตระหนักตอความมุงหวังของชนเผา
พื้นเมืองในภูมิภาคเอเชีย ปจจุบัน AIPP มีแผนงานทั้งหมด 8 ดาน ดังตอไปนี้ : แผนงานที่ 1: การรณรงคและ
การสนับสนุนเชิงนโยบายดานสิทธิมนุษยชน แผนงานที่ 2: การพัฒนางานวิจัยและการสื่อสาร แผนงานที่ 3:
การเสริมสรางศักยภาพระดับภูมิภาค แผนงานที่ 4: ภูมิปญญาชนเผาพื้นที่เมืองและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ แผนงานที่ 5: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แผนงานที่ 6: สตรีชนเผาพื้นเมือง แผนงานที่ 7: เยาวชนกับ
การพัฒนาชนเผาพื้นเมือง แผนงานที่ 8: การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกรและเครือขาย ยิ่งไปกวานั้น
AIPP ยัง มอบหมายให มี บุ ค ลากรติ ด ตามประเด็ นตา งๆ ที่เ กี่ยวขอ งกับ ชนเผา พื้นเมือ งหรื อมี ผ ลต อชนเผ า
พื้นเมืองในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง (www.aippnet.org)
Peoples-IKAP)

(2.2) มู ล นิ ธิ ภู มิ ป ญ ญาชนเผ า พื้ น เมื อ งบนที่ สู ง (Indigenous Knowledge and

การจัดตั้ง : ไดรับการจดทะเบียนเปนมูลนิธิในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 แต
ไดเริ่มมีการดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2545 โดยมีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม IKAP เกิดขึ้นโดยสืบ
เนื่องมาจากการประชุมทางวิชาการวาดวยพื้นที่ภูเขาในแผนดินใหญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Mainland
Montane Southeast Asia-MMSEA)
โครงสรางองคกร : IKAP เนนการทํางานในรูปเครือขายของชนเผาพื้นเมือง โดยผานองคกร
ในระดับทองถิ่นตางๆ ในแตละประเทศ ครอบคลุมประเทศจีน (ภาคตะวันออกเฉียงใต) เวียตนาม ลาว กัมพูชา
ไทย และพมา รวม 6 ประเทศ สมัชชาภูมิภาคถือเปนระดับการตัดสินใจสูงสุดขององคกร โดยมีบทบาทหลักใน
การกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกร อนุมัติแผนงานและงบประมาณและรับรองแผนระดับประเทศที่
รวมในเครือขายสมัชชาภูมิภาคประกอบดวยผูแทนจากประเทศสมาชิกอยางนอย 5 คน รวมทั้งผูประสานงาน
ระดับประเทศ และผูบริหาร 3 คนของกองเลขานุการภูมิภาค สมัชชาภูมิภาคจะจัดขึ้นในชวงปลายปของทุกป
คณะกรรมการอํานวยการภูมิภาค (Regional Steering Committee) ทําหนาที่ในนามสมัชชาภูมิภาคในการ
ตัดสินใจที่เปนรายละเอียดในระหวางชองวางของการประชุมสมัชชาภูมิภาค คณะกรรมการอํานวยการภูมิภาค
ประกอบดวย ผูประสานงานระดับประเทศ 6 คน จาก 6 ประเทศ และผูบริหาร 2 คน จากกองเลขานุการ
ภูมิภาค ซึ่งจะมีการประชุมกันอยางนอย 1 ครั้ง ในระหวางชองวางของสมัชชาภูมิภาค กองเลขานุการภูมิภาค
มีหนาที่รับผิดชอบในงานบริหารและงานการเงินรายวันขององคกร ติดตอสื่อสารและสนับสนุนเครือขายตางๆ
พัฒ นาแนวคิดนําเสนอต อคณะกรรมการภูมิภาคและสมัชชาภู มิภาคและประสานงานดานกิ จกรรมตางๆ
ของเครือขายจัดทําระบบเอกสารและสื่อเพื่อการเผยแพรและประชาสัมพันธ เครือขายระดับประเทศ ถือเปน
องคประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม ลักษณะเครือขายของแตละประเทศขึ้นอยูกับความเหมาะสมใน
บริบทประเทศตนเอง โดยจะมีกิจกรรมครอบคลุมเรื่องการพัฒนาศักยภาพ เชน การฝกอบรม การพัฒนา
องคกร การจัดงานมหกรรม การเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยน การศึกษาวิจัยและการทํากิจกรรมตามกลุมประเด็น
รวมทั้งกิจกรรมเสริมสรางเครือขายภายในประเทศ เปนตน ผูประสานงานระดับประเทศไดรับการระบุตัวจาก
เครือขายระดับประเทศ เพื่อทําหนาที่สําคัญคือ การประสานงานกิจกรรมของเครือขายระดับประเทศเปนจุด
เชื่อมโยงสู เครือขายระดับภูมิภาค ทําหนาที่จัดเวทีแบงปนแลกเปลี่ยน และเผยแพรขอสนเทศทั้งภายใน
เครือขายและตอภายนอก และใหการสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชนเผาพื้นเมืองและครือขาย
กองเลขานุ ก ารและคณะผู ป ระสานงานภู มิ ภ าค มี ฐ านการทํ า งานอยู ที่ สํ า นั ก งานในจั ง หวั ด เชี ย งใหม
กองเลขานุ ก าร รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการบริ ห ารและจั ด การสํ า นั ก งานและสนั บ สนุ น การทํ า งานของคณะ
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ผูประสานงานภูมิภาค ซึ่งมีหนาที่ประสานและสนับสนุนกิจกรรมของเครือขายระดับประเทศและเครือขาย
ระดับภูมิภาค
บทบาทและหนาที่ : IKAP มีวัตถุประสงคแยกยอยเปน 8 ประการ แตอาจสรุปไดวาเนนใน
ดานการสงเสริมและคุมครองภูมิปญญาชนเผาพื้นเมืองในดานตางๆ ในรูปคณะทํางานตามประเด็น ไดแก
1) ศิลปะและหัตถกรรม 2) ผูบําบัดรักษาและยาสมันไพร 3) เยาวชนชนเผาพื้นเมือง 4) ดนตรีและนาฎศิลป
5) สมุนไพร 6) การศึกษาชนเผาพื้นเมือง 7) พันธพืชและเมล็ดพันธของชนเผาพื้นเมือง คณะทํางานตาม
ประเด็นเหลานี้ประกอบดวย ผูรูเผาพื้นเมืองในความชํานาญเฉพาะดานนั้นๆ เจาหนาที่องคกร/หนวยงานที่มี
งานสนับสนุนหรือสนใจในประเด็นนั้นๆ และที่ปรึกษาที่สนใจตามประเด็นเฉพาะตางๆ แตละคณะทํางานตาม
ประเด็นจะมีเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนและวางแผนการทํางานรวมกันเปนระยะๆ นอกจากนี้ยังมีแผนงานอื่นๆ ที่
สําคัญ อาทิเชน การยืนยันวัฒนธรรมและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (Affirmation of Cultures
and Biodiversity Conservation) การฝกอบรมผูฝกอบรมการจัดการประชุมปฎิบัติการ การประชุมวิชาการ
รวมทั้งแผนงานใหม ไดแก การจัดตั้งศูนยฝกอบรมภูมิปญญาชนเผาพื้นเมือง โครงการผลิตภาพยนตร สื่อ และ
งานสนับสนุนชนเผาพื้นเมือง และโครงการศึกษาของชนเผาพื้นเมือง (www.lib.icimod.org)
(2.3) มูลนิธิชนเผาพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดลอม (Indigenous Peoples
Foundation for Education and Environment : IPE)
ไดรับอนุญาตจัดตั้งอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 หมายเลขทะเบียน ชม.
0027/2548
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการสนับสนุนดานการศึกษาและการจัดการสิ่งแวดลอมแกชนเผาพื้นเมืองใน
ประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขายชนเผาพื้นเมืองและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3. เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของชนเผาพื้นเมืองในประเทศไทยและอนุภูมภิ าคลุมน้ําโขง
4. เพื่อสงเสริมคุมครองสิทธิและวัฒนธรรมของชนเผาพื้นเมืองในประเทศไทยและอนุภมู ิภาค
ลุมน้ําโขง
วิสัยทัศน
ชนเผาพื้นเมืองในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงมีสิทธิและมีสวนรวมในดานการจัดการศึกษาและการร
จัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตตนเอง
ยุทธศาสตร
1. ยึดหลักการและกรอบแนวคิดตามปฎิญญาสหประชาชาติ วาดวยสิทธิชนเผาพื้นเมืองเปน
ฐานในการดําเนินงาน
2. สรางแกนนําองคกร บุคลากรชนเผาพื้นเมืองใหมีบทบาทหลักในกิจกรรมตาง ๆ
3. มุงเนนการไหลเวียนดานขอมูลอยางอิสระ
4. ยึดแนวทางการประสานความรวมมือพหุภาคี
5. เนนการมีสว นรวมทุกภาคสวนและความเสมอภาคทางเพศ
6. เนนการพัฒนาที่ยั่งยืน

5-33
ภารกิจ
1. ติดตามนโยบายและพันธกรณีระหวางประเทศดานการศึกษาและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับชนเผาพื้นเมือง
2. ผลักดันนโยบาย/ขอตกลงรวมระหวางประเทศไปสูการปฏิบัติการตางๆ ในอนุภูมิภาคและ
ทองถิ่น
3. สงเสริมการพัฒนาศูนยขอมูลดานการศึกษาและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชนเผาพื้นเมือง
4. พัฒนาศักยภาพแกนนําชาวบานและเจาหนาที่องคกรที่สนใจดานสิทธิมนุษยชนและ
สิ่งแวดลอม
5. สนับสนุน ประสานงานกับองคกร เครือขายและหนวยงานตางๆ ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
6. ติดตามทิศทางและนโยบายการจัดการการศึกษาสําหรับชนเผาพื้นเมืองในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง
กิจกรรมและแผนการดําเนินงาน
กิจกรรมการดําเนินงานหลักๆ ของมูลนิธิฯ มีสี่ดานหลักๆ คือ
1. การจัดทําและเผยแพรขอมูล
มูลนิธิฯ จะรวบรวมและพัฒนาระบบขอมูลดานนโยบายการศึกษา การอนุรักษและการ
จัดการทรัพยากรปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ การลดภาวะโลกรอน รวมทั้งขอมูลสถานการณดาน
สิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวของกับชนเผาพื้นเมืองในระดับตางๆ โดยจัดทําเปนสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเลคทรอนิค เชน
ทําเปนหนังสือ แผนพับ วีดีโอ สื่อวิทยุและเว็บไซด เพื่อเผยแพรใหกับชุมชนและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. การพัฒนาศักยภาพใหกับชุมชนและองคกรชนเผาพื้นเมือง
ทางมูลนิธิฯ จะสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพใหกับองคกรและชุมชนชน
เผาพื้นเมืองในประเด็นที่เกี่ยวของ เชน การประเมินผลกระทบจากภาวะโลกรอนโดยชุมชน โครงการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคปาไม ฯลฯ เพื่อใหพวกเขาเขาใจสามารถชวยเหลือและหาแนวทางในการ
แกไขปญหาของตนเองได รูปแบบของกิจกรรมมีหลายอยาง อาทิ การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง การเขารวมประชุมในเวทีระดับตางๆ
3. การพัฒนาและเสริมสรางเครือขายชนเผาพื้นเมือง
มู ล นิ ธิ ฯ จะสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง เครื อ ข า ยชนเผ า พื้ น เมื อ งในประเทศไทยและในระดั บ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อเปนเวทีในการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณในดานตางๆ รวมทั้งเปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางชนเผาพื้นเมืองในอนุภูมิภาค
พื้นเมือง

4. การติดตามและรณรงคนโยบายที่อาจสงผลกระทบตอสิทธิและความเปนอยูข องชนเผา

1.1) นโยบายระดับสากลและระดับภูมิภาค เชน อนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กรอบอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เวทีปาไมแหงสหประชาชาติ ธนาคารโลก
ธนาคารพัฒนาเอเซีย และอาเซียน เปนตน
1.2) นโยบายในระดับประเทศและระดับทองถิ่น เชน นโยบายการจัดการพื้นที่
คุมครอง การจัดการที่ดิน (โฉนดชุมชน) การลดการทําลายปาและการเสื่อมโทรมของปาไมในประเทศกําลัง
พัฒนา (REDD+) นโยบายดานการศึกษา ที่เกี่ยวของกับชุมชนบนพื้นที่สูง (www.iwgia.org)
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นาเกลือ : เปรู1)

นาขาว : เปรู1)

Machu Picchu2)

นาขั้นบันไดเพื่อการเกษตร2)

ประมวลภาพขั้นบันไดเพื่อการเกษตรในประเทศเปรู
ที่มา : 1) Pringle (2011: 34,57)
2)
https://en.wikipedia.org.Wiki/Machu Picchu.
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สาธารณรัฐประชาชนจีน

ญี่ปุน

Shiroyone Senmaida 1)

Yuanyang Hani 2)

Maruyama Senmaida 1)

Longji 2)

Oyama Senmaida 1)
ที่มา : 1) http://senmaida.wajima-kankou.jp/en/

2)

Ziquejie 2)
https://www.chinadiscovery.com/articles/top-6-most-beautiful-rice-terraces-inchina.html

ประมวลภาพนาขัน้ บันไดในประเทศญี่ปนุ และสาธารณรัฐประชาชนจีน
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เวียตนาม
ฟลิปปนส

Sapa

Banaue Rice Terraces 2)

Indonesia
Mu Cang Chai 1)

Hoang Su Phi 1)
ที่มา

Jutiluwih Rice terraces 3)

1)

2)
https://daytripvietnam.com/guide/rice-terraces-vietnam
https://en.wikipedia.org/wiki/Banaue_Rice_Terraces
3)
https://commons.wikipedia.org/wiki/File:Jatiluwih_rice_terraces.jpg

ประมวลภาพนาขั้นบันใดในประเทศเวียตนาม ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย
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Mount Fuji 1) : ญี่ปุน

Titlis Mountain 4) : สวิตเซอรแลนด

Alps 2) : ทวีปยุโรป

Mont Tremblant Resort 5) : แคนาดา
Himalaya Mountain 3) : ทวีปเอเชีย
ที่มา :

1)

https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Fuji
3)
https://en.wikipedia.org/wiki/Himalayas
5)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Tremblant_Resort

2)
4)

https://en.wikipedia.org/wiki/Alps
https://en.wikipedia.org/wiki/Titlis

ประมวลภาพภูเขาทีเ่ ปนแหลงทองเที่ยวในประเทศตางๆ
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การอนุรักษดินและน้ํา

ประปาภูเขา

ปองกันการชะลางพังทลายของดิน

การใชไมไผปองกันการพังทลายของลําน้ํา

ที่มา : Bose et al. (1993: 5-19)

ประมวลภาพการใชที่ดนิ บนพืน้ ที่สงู ของชนเผาในประเทศบังคลาเทศ
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บทที่ 6
การสํารวจความเห็นเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สูงในพืน้ ที่ศึกษา
6.1 บทนํา

การสํารวจความเห็นของเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สูงในพื้นที่ศึกษา ไดดําเนินการ
เปน 2 ขั้นตอนๆ แรกคือการทบทวนสถานภาพโดยรวมของจังหวัดที่ทําการศึกษา 12 จังหวัด ขั้นตอนที่สองคือ
การสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐรวม 8 หนวยงาน คือ (1) กรมปาไม (2) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(3) กรมพัฒนาที่ดิน (4) กรมวิชาการเกษตร (5) กรมสงเสริมการเกษตร (6) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(7) กรมการปกครอง และ (8) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ถึงปญหาการบริหารจัดการพื้นที่สูงรวม 7 ประการ
คือ (1) การตัดไมทําลายปา (2) การชะลางพังทลายของดิน (3) ดินถลม (4) ปญหาชาวเขา (5) ปญหาและการ
ประกอบอาชีพของประชากรบนพื้นที่สูง (6) ความขัดแยงในพื้นที่ และ(7) ปญหาสิ่งแวดลอม
เหตุผลในการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐนั้น เนื่องจากเปนแหลงขอมูลทุติยภูมิที่สําคัญซึ่งสั่งสมจาก
ประสบการณจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริหารพื้นที่สูงมาเปนระยะเวลานาน เพื่อนํามาวิเคราะห
รวมกับการทบทวนวรรณกรรมในบทตางๆ ของการศึกษาโครงการนี้

6.2 วัตถุประสงค

เพื่ อ สํ า รวจความเห็ น ของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที ศึ ก ษาในการแก ป ญ หาพื้ น ที่ สู ง
รวม 7 ประการ คือ (1) การตัดไมทําลายปา (2) การชะลางพังทลายของดิน (3) ดินถลม (4) ปญหาชาวเขา
(5) ป ญ หาและการประกอบอาชี พ ของประชากรบนพื้ น ที่ สู ง (6) ความขั ด แย ง ในพื้ น ที่ และ(7) ป ญ หา
สิ่งแวดลอม

6.3 ระยะเวลาดําเนินการ

มีนาคม 2562-มกราคม 2563

6.4 สถานที่ดําเนินการ

จังหวัดเชียงใหม นาน เชียงราย ชัยภูมิ ขอนแกน อุทัยธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่ รวม 12 จังหวัด

6.5 ระเบียบวิธีการประเมินผล

6.5.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ ที่สรางขึ้นจากปญหา 7 ประการ ดังกลาวขางตน
คําถามเปนทั้งปลายเปดและปลายปด ประกอบดวย
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับการตัดไมทําลายปา
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของดิน
สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับดินถลม
สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาชาวเขา
สวนที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาและการประกอบอาชีพของประชากรบนพื้นที่สูง
สวนที่ 6 เปนคําถามเกี่ยวกับความขัดแยงในพื้นที่
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สวนที่ 7 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม
สวนที่ 8 เปนคําถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่สูงในภาพรวม
แบบสัมภาษณที่จัดทําขึ้นมีการทดสอบในพืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม อุทัยธานี นครราชสีมา ตรัง
นครศรีธรรมราช และเพชรบุรี จังหวัดละ 2 ตัวอยาง รวม 12 ตัวอยางในเดือน มีนาคม 2562
6.5.2 การกําหนดกลุมตัวอยาง
ไดมีการกําหนดกลุมตัวอยาง ดังนี้
(1) การกํ า หนดจั ง หวั ด ที่ ดํ า เนิ น การ 12 จั ง หวั ด เป น การสุ ม ตั ว อย า งแบบง า ย (Simple
Random Sampling) โดยจับฉลากจาก 66 จังหวัด ที่มีพื้นที่ความลาดชันเกิน 35%
(2) การกําหนดจังหวัดที่จะทําการทดสอบแบบสัมภาษณ 6 จังหวัด เปนการสุมตัวอยางแบบงาย
(Simple Random Sampling) โดยจับฉลากจาก 12 จังหวัดที่ไดในขอ 5.2.1
(3) การกําหนดพื้นที่ศึกษาเปนการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จังหวัดละ1
พื้นที่ ซึ่งมีสถานภาพที่แตกตางกันออกไป
(4) การกํ า หนดกลุ ม ตั ว อย า งในการสั ม ภาษณ เป น การสุ ม แบบบั ง เอิ ญ (Accidental
Sampling) คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโครงการและพื้นที่สูงพื้นที่ละ 4 ตัวอยาง รวม 48 ตัวอยาง
หลักการที่ใชในการกําหนดกลุมตัวอยางไดใชหลักการของ Roscoe (1975: 184) ที่กําหนด
ไววาจํานวนตัวอย างที่นอยที่สุ ดที่ สามารถนํามาวิเคราะหไดไมควรนอยกวา 30 ตัวอยาง และไมควรเกิน 500
ตัวอยาง
6.5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
มีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
(1) ขอมูลทุติยภูมิจากการทบทวนสถานภาพโดยรวมของจังหวัดที่ทําการศึกษา 12 จังหวัด
(2) ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐ รวม 8 หนวยงาน คือ (1) กรมปาไม
(2) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (3) กรมพัฒนาที่ดิน (4) กรมวิชาการเกษตร (5) กรมสงเสริม
การเกษตร (6) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (7) กรมการปกครอง และ (8) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอมูลดังกลาวนี้เปนขอมูลทุติยภูมิที่เจาหนาที่ของรัฐไดสั่งสมจากประสบการณจากการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริหารพื้นที่สูงมาเปนระยะเวลานาน โดยใชแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 48ตัวอยาง ในพื้นที่ 12 จังหวัด ดังกลาวขางตน โดยการ
สัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ศึกษาที่ไดจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

6.6 การวิเคราะหขอมูล

ใ ช โ ป ร แ ก ร ม Statistical Package for Social Sciences/Personal Computer (SPSS/PC)
มาวิเคราะหขอมูล
มีการสรุปผลการวิเคราะหดวยคาสถิติ รอยละ และคาเฉลีย่ เรขาคณิต (Arithematic Mean) ซึ่งเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบการวิเคราะห
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6.7 ผลการศึกษา

ผลการศึกษามี 2 สวน คือ (1) การทบทวนเอกสารเรื่องสถานภาพของพื้นที่สูง ในพื้นที่ 12 จังหวัด
(2) การสํารวจความเห็นของเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูงโดยมีรายละเอียดดังนี้
6.7.1 การทบทวนเอกสารเรื่องสถานภาพของพืน้ ทีส่ ูงในพืน้ ที่ 12 จังหวัด
(1) จังหวัดเชียงใหม
(1.1) จังหวัดเชียงใหม มีเนื้อที่ทั้งจังหวัด 12,566,911 ไร เปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอน
หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงกวา 35% รวม 9,545,811 ไร หรือรอยละ 75.96 (กระทรวงมหาดไทย, 2525: 1)
และเปนจังหวัดที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยพื้นที่สูง (องคการมหาชน) วาเปนพื้นที่สูง
(1.2) พื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหมอยูในทิวเขาแดนลาวเปนพื้นที่ตนน้ําที่สําคัญดานทิศใต
2 สาย คื อ (1) แม น้ํ า ป ง และ(2) แม น้ํ า แม แ ตง และในทิ ว เขาถนนธงชั ย เป น พื้ น ที่ ต น น้ํ า ที่ สํ า คั ญ ด า น
ทิศตะวันออก 2 สาย คือ (1) น้ําแมแจม และ(2) แมน้ําตื่น
(1.3) ป ญหาการทํ าลายป าไม ทํ าให พื้ นที่ ป าไม ในอดี ต ป พ.ศ. 2534 ที่ มี จํ านวน
11,204,375 ไร (กรมปาไม, 2534: 1) ลดลงเหลือ 9,660,828 ไร ในป พ.ศ. 2557 (กรมปาไม, 2558: 1)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บพื้ น ที่ ป า ไม ที่ มี อ ยู ใ นป พ.ศ. 2557 ซึ่ ง มี เ นื้ อ ที่ 9,660,828 ไร
กับพื้นที่ลาดชันเชิงซอนที่มีเนื้อที่ 9,545,811 ไร แลว จะเห็นไดวาพื้นที่ปาไมที่ยังเหลืออยูนั้นอยูบนพื้นที่
ลาดชันเชิงซอนหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35 เปนสวนใหญ ที่เหลือเพียง 115,017 ไร เทานั้นที่เปนปาไม
บนพื้นที่ที่มีความลาดชันนอยกวา 35%
(1.4) มีการชะลางพังทลายของดินในอัตราตางๆ ดังนี้
นอย
ปานกลาง
รุนแรง
รุนแรงมาก
รุนแรงมากที่สุด

(0 - 2.00 ตัน/ไร/ป)
(2.00 - 5.00 ตัน/ไร/ป)
(5.00 - 15.00 ตัน/ไร/ป)
(15.00 - 20.00 ตัน/ไร/ป)
(< 20 ตัน/ไร/ป)
รวม 12,566,911

เนื้อที่ (ไร)
5,399,852
5,083,763
818,563
723,269
541,464

รอยละ
42.97
40.45
6.51
5.76
4.31
100.00

(1.5) ดินถลมที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหมมีจํานวน 10 ครั้ง ดังนี้
ป

2545
2547
2547
2549
2554
2554
2554
2555
2555
2557

บาน

แมแรก
กองบอด
แมตื่น
ยาง
บานดอน
บานกายนอย
บานเปยงกอก
ม.2,10
ม.5 บานหวยทรายขาว
ปางตนเดื่อ

ตําบล

ทาผา
ปางหินฝน
แมตื่น
แมงอน
โปงน้ํารอน
เมืองกาย
โปงน้ํารอน
แมงอน
ทุงขาวพวง
มัลลิกา

อําเภอ

แมแจม
แมแจม
อมกอย
ฝาง
ฝาง
แมแตง
ฝาง
ฝาง
เชียงดาว
แมอาย
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(1.6) ปญหาชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม
ชาวเขาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มี 9 เผา จํานวนประชากร 347,329 คน 1,224 หมูบาน
มีปญหาเรื่องการศึกษา รายไดที่คอนขางต่ํา คุณภาพชีวิตและปญหาการปลูกฝน (ศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัด
เชียงใหม, 2558: 4)
(1.7) ปญหาการพัฒนาอาชีพ
ประชากรบนพื้นที่สูงสวนใหญคือประชากรชาวเขามีอาชีพเกษตรกรรม ปญหาที่มใี น
ปจจุบันคือการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง ที่ดินทํากินมีจํากัด ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ
(1.8) ปญหาสิง่ แวดลอม
มี ป ญ หาหมอกควั น ในช ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ -พฤษภาคม ในป 2562 ในตั ว เมื อ ง
เชียงใหมมีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (MM10) เกินคามาตรฐาน (กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย, 2562)
ในจังหวัดเชียงใหมพื้นที่ศึกษาที่ไดสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ “อุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง และอําเภอขุนวาง จังหวัดเชียงใหม” โดยมีเหตุผลดังนี้
“การที่ ไ ด สุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง ให อุ ท ยานแห ง ชาติ ด อยอิ น ทนนท อํ า เภอจอมทอง
และอําเภอขุนวาง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจัดตั้งในป พ.ศ.2515 เปนพื้นที่ศึกษานั้น เปนเพราะพื้นที่นี้ในอดีตมีการตัด
ไมทําลายปาและปลูกฝน ซึ่งในป พ.ศ.2522 ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 251/2522 เรื่องการดําเนินงาน
โครงการ “อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท” ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2522 ใหดําเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค
5 ประการคือ (1) จัดตั้งถิ่นฐานชาวเขาใหเหมาะสม (2) ปลูกพืชทดแทนใหชาวเขา (3) เพิ่มรายไดและปรับปรุง
ความเปนอยูของชาวเขา (4) รักษาเอกลักษณของชาวเขาใหคงไว และ (5) อนุรักษธรรมชาติและดัดแปลงให
เปนแหลงทัศนาจรของประเทศ โดยการสนับสนุนของสวนราชการตางๆ ตอมามูลนิธิโครงการหลวงไดจัดตั้ง
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท (มูลนิธิโครงการหลวง, 2555ก: 1) และศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตําบลแมวิน
อําเภอแมวาง ดําเนินการวิจัยการปลูกพืชเมืองหนาวชนิดตางๆ (มูลนิธิโครงการหลวง, 2555ข:1) ปจจุบันไมมี
การปลูกฝนและตัดไมทําลายปา เปนพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา”
(2) จังหวัดนาน
(2.1) จังหวัดนาน มีเนื้อที่ทั้งจังหวัด 7,170,045 ไร เปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอนหรือ
พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงกวา 35% รวม 6,013,302 ไร หรือรอยละ 83.87 และเปนจังหวัดที่กําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยพื้นที่สูง (องคการมหาชน) วาเปนพื้นที่สูง
(2.2) พื้นที่สูงของจังหวัดนาน อยูในเทือกเขาหลวงพระบาง เปนพื้นที่ตนน้ําของ
แมน้ําดานทิศตะวันตกที่สําคัญ 2 สาย คือ
1.แมน้ํานาน
2.แมน้ําปาด
(2.3) มีปญหาการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาไมทําใหพื้นที่ปาไมในอดีตโดยในป พ.ศ. 2519
ที่มีจํานวน 5,280,625 ไร (กรมปาไม, 2534: 1,3) ลดลงเหลือ 4,659,641 ไร ในป พ.ศ. 2557 (กรมปาไม, 2558: 4)
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(2.4) มีการชะลางพังทลายของดินในอัตราตางๆ ดังนี้
นอย (0-2.00 ตัน/ไร/ป)
ปานกลาง (2.00-5.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรง (5.00-15.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมาก (15.00-20.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมากที่สุด (>20 ตัน/ไร/ป)
รวม

เนื้อที่ (ไร)
2,180,593
1,198,988
1,013,770
755,009
2,021,685
7,170,045

รอยละ
30.41
16.72
14.14
10.53
28.20
100.00

(กรมพัฒนาที่ดิน, 2543: 37)

(2.5) ดินถลมที่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดนานมี 4 ครั้ง ดังนี้
2554 บานสกาดกลาง
2554 สกาดเหนือ ตําบลสกาด อําเภอปว
2556 ตําบลภูคา อําเภอปว
2561 บานหวยขาบ ตําบลบอเกลือเหนือ อําเภอบอเกลือ
(กรมทรัพยากรธรณี, 2555: 1-2 ; 2561: 1)
(2.6) ปญหาชาวเขา
ชาวเขาในจังหวัดนานมีจํานวน 5 ชนเผา คือมง เมี่ยน ถิ่น ขมุ มลาบรี รวมกับประชากร
บนพื้นที่สูงอื่นๆ มีจํานวน 99,149 คน 185 หมูบาน ถือครองที่ดินทํากินจํานวน 424,489 ไร
สภาพปญหามี 3 ประการ คือ (1) วุฒิการศึกษาเฉลี่ยชั้นประถมศึกษา (2) พื้นที่ทํากิน
อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ และ (3) ขาดความรูในการดํารงชีวิต(ศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัดนาน, 2558: 1)
(2.7) ปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
ปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญนอกจากการตัดไมทําลายปาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวใน
พื้ น ที่ สู ง ชั น จนมี ป ญ หาการชะล า งพั ง ทลายของดิ น และดิ น ถล ม แล ว ยั ง มี ป ญ หาหมอกควั น ในช ว งเดื อ น
กุมภาพันธ-มีนาคม ที่เกิดจากการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยวิธีเผาพื้นที่ในระบบหมุนเวียนหรือเผาไร
ปญหาที่เกิดขึ้นบอยครั้งคือ น้ําทวมในพื้นที่อําเภอเวียงสาและอําเภอเมือง ในชวงฤดูฝน
เนื่องจากพื้นที่ตนน้ําไดถูกบุกรุกทําลายลงจํานวนมากดังที่ไดวิเคราะหไวขางตน
(2.8) ปญหาดานสังคมที่สําคัญ คือ
(1) ความยากจน ในป พ.ศ. 2557-2559 นานเปนจังหวัดที่มีสัดสวนคนจน
สูงที่สุดหรือมีความยากจนหนาแนนสูงที่สุดตามลําดับดังนี้
พ.ศ. 2557
ลําดับที่ 8
พ.ศ. 2558
ลําดับที่ 6
พ.ศ. 2559
ลําดับที่ 10
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2560: 8)
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ราษฎรอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติ

(2) การเรียกรองโฉนดชุมชนในป พ.ศ. 2553 เนื่องจากที่ดินทํากินของ

ในจังหวัดนาน พื้นที่ศึกษาที่ไดสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)คือพื้นที่อําเภอ
บ อ เกลื อ จั ง หวั ด น า นเหตุ ผ ลที่ สุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจงอํ า เภอบ อ เกลื อ จั ง หวั ด น า น เป น พื้ น ที่ ศึ ก ษา
เปนเพราะมี “ศูนยภูฟาพัฒนาตามพระราชดําริ ” ตั้งอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ดอยภูคาและปาผาแดง
ซึ่งเดิมเปนปาที่มีสภาพเสื่อมโทรม มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 450-650 เมตร โดยมีราษฎรเขามาทํากิน
ในพื้นที่โครงการจํานวน 127 ครอบครัว ในพื้นที่เกษตร 1,200 ไร จากพื้นที่โครงการทั้งหมด 1,812 ไร
(ศูนยภูฟาพัฒนาตามพระราชดําริ, 2562: 1-4) จากการมีโครงการไดทําใหราษฎรมีพื้นที่ทํากินและอยูอาศัย
อยางถาวร ลดการปลูกพืชไรที่นําไปสูการตัดไมทําลายปา ฟนฟูแหลงตนน้ํา และมีระบบการอนุรักษดินและน้ํา
ในพื้นที่ที่ใชเพื่อการเกษตร เปนตัวอยางที่ควรจะนํามาเปนบทเรียนในพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดนาน ที่มีอัตราการ
ทําลายปาไมเพื่อปลูกพืชไรคอนขางสูง
(3) จังหวัดเชียงราย
(3.1) จังหวัดเชียงรายมีเนื้อที่ทั้งจังหวัด 7,298,980ไร เปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอนหรือ
พื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 35% รวม 4,209,281ไร หรือรอยละ 57.67 ของเนื้อที่จังหวัด
(3.2) พื้นที่สูงของจังหวัดเชียงราย อยูในทิวเขาผีปนน้ําเปนตนน้ําที่สําคัญดาน
ทิศเหนือ 2 สาย คือ (1) แมน้ําลาว และ (2) แมน้ําอิง
(3.3) มีปญ
 หาการทําลายปาไม ทําใหพื้นที่ปาไมในอดีต โดยในป พ.ศ. 2519
มีจํานวน 3,842,500 ไร(กรมปาไม, 2534: 1) ลดลงเหลือ 3,000,725 ไร ในป 2557 (กรมปาไม, 2558: 12)
(3.4) มีการชะลางพังทลายของดินในอัตราตางๆ ดังนี้
นอย (0-2.00 ตัน/ไร/ป)
ปานกลาง (2.00-5.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรง (5.00-15.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมาก (15.00-20.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมากที่สุด (>20 ตัน/ไร/ป)
รวม

เนื้อที่ (ไร)
4,622,716
258,428
743,381
141,657
1,531,397
7,298,980

รอยละ
63.34
3.54
10.19
1.95
20.98
100.00

(3.5) ดินถลมเคยเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย ในปตางๆ มีดงั นี้
ป
2554
2554
2555
2555
2556
2556
2557
2557

บาน
บานดอยชาง
บานหวยน้ําขุน
ม. 2,12,14
บานเทอดไทย
บ.สบรวก
รมฟาทอง, หวยหาน
เทอดไทย

ตําบล
วาวี
ทากอ
แมสลองใน
เทอดไทย
เวียง
แมสลองใน
ปอ
เทอดไทย

อําเภอ
แมสรวย
แมสรวย
แมฟาหลวง
แมฟาหลวง
เชียงแสน
แมสลอง
เวียงแกน
แมฟาหลวง
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(3.6) ชาวเขาในจังหวัดเชียงราย
ชาวเขาในจังหวัดเชียงรายมีอยู 8 เผา จํานวน 814 หมูบาน ประชากรรวม 238,250 คน
อาชีพหลักคือการเกษตร รับจาง และคาขาย มีปญหาคือ ที่ดินทํากินไมมั่นคงเพราะอยูในเขตปาไม ยาเสพติด
การเคลื่อนยายแรงงาน และปญหาสัญชาติ (ศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงราย, 2558: 3)
มีการเรียกรองใหภาครัฐใหความมั่นคงในที่ดินทํากินแกประชากรชาวเขา เชน กรณี
บานลุหลวง อําเภอเมือง ไดขอโฉนดชุมชนในป 2553-2554 แตไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับชุมชนจาก
หมูบานหินลาดใน อําเภอเวียงปาเปาก็ไดเรียกรองโฉนดชุมชนเชนเดียวกัน (เครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย,
2555: 265)
ในจังหวัดเชียงราย พื้นที่ศึกษาที่ไดสุมตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive Sampling)
คือพื้นที่“บานดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย”
บานดอยชาง เปนพื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกาที่สําคัญของประเทศไทย โดยไดรับการ
รับรองวาเปนพื้นที่พืชบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geograplical Indications: GI) มีโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงวาวี ตั้งอยูมีสภาพเปนลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลาดชันและภูเขาสูง สูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลางประมาณ 1,700 เมตร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562: 24)
ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันคือ การชะลางพังทลายของดินและการเคลื่อนตัวของพื้นที่
ที่อยูอาศัย ซึ่งเกรงวาจะเกิดปญหาดินถลมเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งปจจุบันมีการแยกตัวของถนนตนไมที่มีการโนมเอียง
รอยแยกของพื้นดินและรอยแตกของกําแพงบานเกิดขึ้น (สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ และคณะ, 2560: 7) ทั้งนี้องคการ
ปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบลวาวี, 2561: ก) ไดตระหนักถึงปญหานี้และไดขอความรวมมือ
จากหนวยงานตางๆ ใหเขามาชวยแกไขปญหา
(4) จังหวัดชัยภูมิ
(4.1) จังหวัดชัยภูมิมีเนื้อที่ทั้งจังหวัด 7,986,429 ไร เปนพื้นที่ลาดชันมากกวา 35%
รวม 2,565,505 ไร หรือรอยละ 32.12 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด
(4.2) พื้นที่สูงของจังหวัดชัยภูมิอยูในทิวเขาเพชรบูรณ เปนตนน้ําของแมน้ําที่สําคัญ
คือ แมน้ําชี
(4.3) มี ปญ หาการตัดไม ทําลายปา ทํา ใหพื้ นที่ปา ไมใ นอดีต ป 2519 ที่มีจํ านวน
2,846,875 ไร (กรมปาไม, 2534: 2) ลดลงเหลือ 2,381,816 ไร
(4.4) มีการชะลางพังทลายของดินในอัตราตางๆ ดังนี้
นอย (0-2.00 ตัน/ไร/ป)
ปานกลาง (2.00-5.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรง (5.00-15.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมาก (15.00-20.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมากที่สุด (>20 ตัน/ไร/ป)
รวม
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2543; 37)

เนื้อที่ (ไร)
6,640,790
1,159,802
93,959
20,646
71,232
7,986,429

รอยละ
83.15
14.52
1.18
0.26
0.89
100.00
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(4.5) ดินถลม
ไมมีเหตุการณดินถลมในจังหวัดชัยภูมิ
(4.6) ปญหาสังคม
มีการคัดคานการสรางเขื่อนทั้งเขื่อนชีบน และโปรงขุนเพชรมาอยางตอเนื่อง มีความ
ขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชน
ในจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ศึกษาที่ไดสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ
พื้นที่ “อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ”
เหตุผลในการสุมตัวอยางแบบเจาะจงพื้นที่ ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิเปนพื้นที่สํารวจขอมูลเนื่องจากเปนพื้นที่ที่กรมชลประทานมีแผนจะทําการกอสรางเขื่อนโปรงขุนเพชร
มาตั้ ง แต พ.ศ. 2514 ต อ มาได มี ก ารศึ ก ษาการพั ฒ นาแหล ง น้ํ า ในลุ ม น้ํ า ชี ใ นป 2527 และในป 2532
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหดําเนินการกอสรางแตไดรับการคัดคานจากประชาชน (กรมชลประทาน,2547: 1-2)
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหชะลอการกอสรางไวกอนในป 2539 เนื่องจากมีการคัดคานของประชาชนที่เห็น
วาเปนการทําลายระบบนิเวศของปาตนน้ําชี (www.livingriversiam.org) หลังจากนั้นไดมีการคัดคานจาก
ประชาชนมาอย า งต อ เนื่ อ ง จนถึ ง พ.ศ.2559 คณะรั ฐ มนตรี จึ ง ได มี ม ติ ใ ห มี ก ารก อ สร า งอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
จนถึงปจจุบัน ถึงแมวากําลังมีการกอสรางอยูก็ตาม ไดมีการเรียกรองใหมีการทบทวนคาชดเชยอีกครั้งหนึ่งเมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 (คม-ชัด-ลึก, 2562: 2) ซึ่งเปนความขัดแยงระหวางประชาชนและหนวยงานของรัฐมา
นานมากกวา 30 ป
(5) จังหวัดขอนแกน
(5.1) จังหวัดขอนแกนมีเนื้อทีท่ ั้งจังหวัด 6,803,744 ไร เปนพื้นที่ลาดชันมากกวา
35% รวม 537,152 ไร หรือรอยละ 7.89 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด
(5.2) พื้นที่สูงของจังหวัดขอนแกนอยูในทิวเขาเพชรบูรณ เปนตนน้ําสําคัญของหวยพรม
และลําน้ําเชิญ
(5.3) มีปญ
 หาการตัดไมทําลายปา ทําใหพื้นที่ปาไมในอดีต ป 2519 ที่มจี ํานวน
1,143,125 ไร (กรมปาไม, 2534: 2) ลดลงเหลือ 730,582 ไร ในป 2557 (กรมปาไม, 2558: 5)
(5.4) มีการชะลางพังทลายของดินในอัตราตางๆ ดังนี้
นอย (0-2.00 ตัน/ไร/ป)
ปานกลาง (2.00-5.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรง (5.00-15.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมาก (15.00-20.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมากที่สุด (>20 ตัน/ไร/ป)
รวม
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2543; 37)

(5.5) ดินถลม
ไมมีเหตุการณดินถลมในจังหวัดขอนแกน

เนื้อที่ (ไร)
5,802,234
832,453
26,270
748
730
6,662,134

รอยละ
87.09
12.50
0.39
0.01
0.01
100.00
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ในจังหวัดขอนแกน พื้นที่ศึกษาที่ไดสุมตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive Sampling)
คือพื้นที่“อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน”
การสุมตัวอยางแบบเจาะจงพื้นที่อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เปนพื้นที่ศึกษาแบบ
เจาะจงด ว ยเหตุ ผ ลที่ ว า พื้ น ที่ อํ า เภอชุ ม แพ อยู ใ นลุ ม น้ํ า สาขาลํ า น้ํ า เชิ ญ ซึ่ ง เป น ลุ ม น้ํ า สาขาของลํ า น้ํ า ชี
(กรมทรัพยากรน้ํา, 2554: 64) และเปนพื้นที่ที่ไดมีโครงการศึกษาสถานภาพของประชากรที่อาศัยอยูในปา
อนุรักษในป พ.ศ 2537-2538 มีสภาพพื้นที่ดานตะวันตกเปนปาไมและภูเขาพื้นที่บางสวนมีประชาชนอาศัย
และทํ า กิ น มี ก ารชะล า งพั ง ทลายของดิ น ระดั บ ปานกลางถึ ง รุ น แรงร อ ยละ 12.46 ของพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า สาขา
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2553: 2-1) คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2539 ไมใหมีการอพยพ
เคลื่อนยายหมูบานครัวชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยูแลวอยูที่เดิม โดยมีมาตรการควบคุมเปนพิเศษ
(6) จังหวัดอุทัยธานี
(6.1) จังหวัดอุทัยธานีมีเนื้อที่ทั้งจังหวัด 4,206,404 ไร เปนพื้นที่ลาดชันมากกวา
35% รวม 1,978,425 ไร หรือรอยละ 47.03 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด
(6.2) พื้นที่สูงของจังหวัดอุทัยธานีอยูในทิวเขาถนนธงชัย ซึ่งเปนตนน้ําสําคัญของ
แมน้ําสะแกกรัง หวยขาแขง และหวยตะเพิ่น
(6.3) มีปญ
 หาการตัดไมทําลายปา ทําใหพื้นที่ปาไมในอดีตป พ.ศ. 2519 ทีม่ ีจํานวน
2,277,500 ไร (กรมปาไม, 2534: 3) ลดลงเหลือ 2,138,610 ไร ในป 2557 (กรมปาไม, 2558: 7)
(6.4) มีการชะลางพังทลายของดินในอัตราตางๆ ดังนี้
นอย (0-2.00 ตัน/ไร/ป)
ปานกลาง (2.00-5.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรง (5.00-15.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมาก (15.00-20.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมากที่สุด (>20 ตัน/ไร/ป)
รวม
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2543; 37)

เนื้อที่ (ไร)
3,095,153
632,599
379,937
1,569
45,154
4,154,412

รอยละ
74.50
15.23
9.15
0.04
1.08
100.00

(6.5) ดินถลม
ไมมีเหตุการณดินถลมเกิดขึ้นในจังหวัดอุทัยธานี
(6.6) ปญหาชาวเขา
ศู น ย พั ฒ นาชาวเขาของจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี (2558:16) ได ร ะบุ ป ญ หาของ
ชาวเขาในจังหวัดอุทัยธานีวามี 4 ประการ คือ (1) การศึกษา (2) ความยากจน (3) ขาดความรูในการดํารงชีวิต
ที่เหมาะสม และ (4) ขาดความมั่นคงในพื้นที่ทํากิน
ในจังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ศึกษาที่ไดสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
คือพื้นที่ “โครงการพื้น ที่ตนแบบบูร ณาการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ ตําบลแกน มะกรูด อ.บา นไร
จ.อุทัยธานี”
การสุมตัวอยางแบบเจาะจงพื้นที่โครงการนี้เปนพื้นที่ศึกษาเนื่องจากเปนโครงการที่
อยูใกลกับ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงในอดีต มีการบุกรุกทําลายปาเพื่อปลูกพืชไร ชนเผาที่อาศัยและทํากิน
คือ กะเหรี่ยงโปว ตอมาไดมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริเขามาพัฒนาพื้นที่โดยการจัดทํา
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โครงการพื้นที่ตนแบบบูรณาการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ตําบลแกนมะกรูด อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อ พ.ศ.2556 (www.pidthong.org) สงผลใหการตัดไมทําลายปาเพื่อการปลูกพืชไรลดลง โดยมีการปลูกพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ คือ สตรอเบอรรี่ และพืชผักอื่นอยูในปจจุบัน
(7) จังหวัดกาญจนบุรี
(7.1) จังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อที่ทั้งจังหวัด 12,176,967 ไร เปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอน
หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงกวา 35% รวม 7,028,121ไร หรือรอยละ 57.72 ของเนื้อที่จังหวัดและเปน
จังหวัดที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยพื้นที่สูง (องคการมหาชน) วาเปนพื้นที่สูง
(7.2) พื้นที่สูงของจังหวัดกาญจนบุรี อยูในทิวเขาถนนธงชัยเปนตนน้ําที่สําคัญดาน
ทิศตะวันออก 2 สาย คือ(1) แมน้ําแควใหญ และ (2) แมน้ําแมกลอง
(7.3) มี ป ญ หาการบุ ก รุ ก ทํ า ลายป า ไม ใ นอดี ต โดยในป พ.ศ. 2519 ที่ มี จํ า นวน
8,216,875 ไร (กรมปาไม, 2534: 3) เหลือเพียง 7,572,995 ไร ในป 2557 (กรมปาไม, 2558: 8)
(7.4) มีการชะลางพังทลายของดินในอัตราตางๆ ดังนี้
นอย (0-2.00 ตัน/ไร/ป)
ปานกลาง (2.00-5.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรง (5.00-15.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมาก (15.00-20.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมากที่สุด (>20 ตัน/ไร/ป)
รวม

เนื้อที่ (ไร)
3,375,013
5,258,726
3,408,076
6,464
128,689
12,176,967

รอยละ
27.72
43.19
27.99
0.05
1.05
100.00

(7.5) ดินถลมเคยเกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี ในป 2550 บริเวณเสนทางบานไรบาน
อีตอง ตําบลปลอก อําเภอทองผาภูมิ
(7.6) ชาวเขาในจังหวัดกาญจนบุรี
ชาวเขาในจังหวัดกาญจนบุรีมี 4 เผา คือ กะเหรี่ยง มง เมี่ยน และขมุ จํานวน 116
หมูบาน รวม 123,537 คน มีอาชีพหลักคือการเกษตร รับจาง และคาขาย มีปญหาคือการอยูอาศัยในเขตปาไม
ขาดความมั่นคงในพื้นที่ทํากินการบริการสาธารณสุขไมทั่วถึงและการเคลื่อนยายแรงงาน (ศูนยพัฒนาชาวเขา
จังหวัดกาญจนบุรี, 2558: 12)
(7.7) ปญหาสิง่ แวดลอมที่สําคัญ
ปญหาตะกั่วตกคางในลําน้ําจากการทําเหมืองแรในพื้นทีต่ อนบนของลําหวยคลิตี้
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พืน้ ที่ศึกษาที่สมุ ตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive
Sampling)“โครงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงแบบโครงการหลวงหวยเขยง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร”ี
เหตุ ผ ลที่ สุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจงพื้ น ที่ นี้ เ ป น พื้ น ที่ ศึ ก ษาเพราะมี ก ารพั ฒ นาโดย
หนวยงานจํานวนมาก เปนชุมชนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่หวยเขยงจากพื้นที่ที่นําไปสรางเขื่อนชิราลงกรณ
ในป 2527 (เขื่อนเขาแหลม) โดยเริ่มแรกเปนสวนหนึ่งของสหกรณนิคมทองผาภูมิ ตอมาในป พ.ศ. 2541
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ไดวางทอกาซยาดานาผานชุมชนหวยเขยงและไดมีสวนเขามาพัฒนาชุมชนบางดาน
ในป พ.ศ.2549 มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงได ม อบหมายให สวพส. เข า มาดํ า เนิ น การ และในป พ.ศ. 2560
ไดเปลี่ยนชื่อจาก “โครงการขยายผลโครงการหลวงหวยเขยง” เปนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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หวยเขยง พื้นที่นี้ตั้งอยูในเขตอุทยาน 2 แหง คือ อุทยานแหงชาติเขาแหลม และอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ
มีชนเผากะเหรี่ยง และชาวไทยพื้นราบเชื้อสายมอญ และ พมา อาศัยและทํากินในพื้นที่โครงการ (โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเขยง, 2561: 1-2)
(8) จังหวัดเพชรบุรี
(8.1) จังหวัดเพชรบุรีมีเนื้อที่ทั้งจังหวัด 3,890,711 ไร เปนพื้นที่ลาดชันมากกวา
35% รวม 2,067,887 ไร หรือรอยละ 53.15 ของเนื้อที่จังหวัด
(8.2) พื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบุรี อยูในทิวเขาตะนาวศรี เปนตนน้ําที่สําคัญคือ
แมน้ําเพชรบุรีและแมน้ําปราณบุรี
(8.3) มีปญ
 หาการตัดไมทําลายปา ทําใหพื้นที่ปาไมในอดีต ป 2519 ที่มจี ํานวน
2,397,500 ไร (กรมปาไม, 2534: 3) ลดลงเหลือ 2,208,321 ไร ในป 2557 (กรมปาไม, 2558: 8)
(8.4) มีการชะลางพังทลายของดินในอัตราตางๆ ดังนี้
นอย (0-2.00 ตัน/ไร/ป)
ปานกลาง (2.00-5.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรง (5.00-15.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมาก (15.00-20.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมากที่สุด (>20 ตัน/ไร/ป)
รวม

เนื้อที่ (ไร)
2,045,210
1,626,749
82,265
40,428
96,059
3,890,711

รอยละ
52.57
41.81
2.11
1.04
2.47
100.00

(กรมพัฒนาที่ดิน, 2543: 37)

(8.5) ดินถลม
ไมมีเหตุการณดินถลมเกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรี
(8.6) ปญหาชาวเขาในจังหวัดเพชรบุรี
1. พื้นที่ทํากินอยูในปาสงวนแหงชาติ
2. ขาดความรูในการดํารงชีวิต
3. การบริการสาธารณสุขไมทั่วถึง
(ศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี, 2558: 18)
(8.7) ปญหาสังคม
มี ป ญ หาความขั ด แย ง ระหว า งหน ว ยงานของรั ฐ กั บ ชนเผ า กะเหรี่ ย งที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ อุ ท ยาน
แหงชาติแกงกระจาน ที่ไดอพยพมาอยูที่บานโปงลึก-บางกลอย เหนือเขื่อนแกงกระจานในปจจุบัน ทําใหการ
ขอเปนมรดกโลกของอุทยานแหงชาติแกงกระจานมีความลาชาและชนเผาขอยายกลับไปทํากินที่อยูอาศัยเดิม
ในจังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ศึกษาที่สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือพื้นที่
“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนบานบางกลอย-โปงลึก อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ”
โครงการนี้ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจานซึ่งเปนปาอนุรักษผืนใหญ ครอบคลุม
พื้นที่ 1,821,687 ไร ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ เปนอุทยานแหงชาติที่มีเนื้อที่มากที่สุดใน
ประเทศไทย กลุมปาแกงกระจานเปนทั้งเขตรอยตอทางสัตวภูมิศาสตรและเขตภูมิพฤกษ ที่สามารถพบชนิด
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พันธุสัตวปาไมนอยกวา 700 ชนิด และยังพบพันธุพืชเฉพาะถิ่นและตางถิ่นหลากหลายชนิด ดวยความสมบูรณ
ของปาดังกลาว รัฐบาลไทยจึงไดมีการขอขึ้นทะเบียนเปน “มรดกโลก”
อยางไรก็ตาม ในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจานไดมีพื้นที่รองรับการอพยพของชนเผาอยูที่
บานบางกลอย-โปงลึก ซึ่งเดิมเคยอาศัยอยูกระจัดกระจายในพื้นที่อุทยานแหงชาติเพื่อลดการตัดไมทําลายปา
ทั้งนี้ไดมีการกอสรางนาขั้นบันได (Terrace paddy) ในพื้นที่โปงลึก-บางกลอย แตชนเผาบางสวนยังคง
ตองการยายกลับไปทํากินในพื้นที่เดิม (สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี, 2557: 1-2, 21-27)
(9) จังหวัดสุราษฎรธานี
(9.1) จังหวัดสุราษฎรธานีมีเนื้อที่ทั้งจังหวัด 8,057,168 ไร เปนพื้นที่ลาดชันมากกวา
35% รวม 2,825,380ไร หรือรอยละ 35.07 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด
(9.2) พื้นที่สูงของจังหวัดสุราษฎรธานีอยูในทิวเขานครศรีธรรมราชดานทิศตะวันตก
เปนตนน้ําของแมน้ําที่สําคัญคือ แมน้ําตาป
(9.3) มีปญ
 หาการตัดไมทําลายปา ทําใหพื้นที่ปาไมในอดีตป 2519 ที่มจี ํานวน
3,180,000 ไร (กรมปาไม, 2534: 3) ลดลงเหลือ 2,325,694 ไร ในป 2557 (กรมปาไม, 2558: 9)
(9.4) มีการชะลางพังทลายของดินในอัตราตางๆ ดังนี้
นอย (0-2.00 ตัน/ไร/ป)
ปานกลาง (2.00-5.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรง (5.00-15.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมาก (15.00-20.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมากที่สุด (>20 ตัน/ไร/ป)
รวม

เนื้อที่ (ไร)
7,397,800
478,195
69,998
89,917
21,258
8,057,168

รอยละ
91.81
5.94
0.87
1.12
0.26
100.00

(กรมพัฒนาที่ดิน, 2543; 37)

(9.5) ดินถลมเคยเกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้
พ.ศ. 2551 บานคลองมุย ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวดี
พ.ศ. 2554 บานหินหลัก ตําบลปากหมาก อําเภอไชยา
บานบางหิน ตําบลคลองชอุม อําเภอพนม
(9.6) ปญหาสังคม
มีความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐกับชุมชน กรณีชุมชนเขายึดพื้นที่สวนปาลม
ที่หมดอายุการเชาของเอกชนจากกรมปาไม
ในจังหวัดสุราษฎรธานี พื้นที่ศึกษาที่สุมตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive Sampling)
คือพื้นที่“อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี”
พื้นที่ในอําเภอวิภาวดี โดยเฉพาะในตําบลตะกุกเหนือ ไดประสบภัยดินถลมหลายครั้ง
เชน ในเดือนพฤศจิกายน 2551 และในเดือนพฤศจิกายน 2553, 2554 และ 2555 (กรมทรัพยากรธรณี,
2556: 2-15, 4-4 ; ไทยรัฐออนไลน, 2553: 3) เนื่องจากพื้นที่ภูเขาตอนบนซึ่งเดิมเปนพื้นที่ปาไมไดเปลี่ยน
สภาพมาปลูกยางพาราโดยไมมีระบบอนุรักษดินและน้ํา จึงเกิดภัยดินถลมมาอยางตอเนื่อง สรางความเสียหาย
ตอทรัพยสินของรัฐและประชาชน จนถึงปจจุบันไมมีมาตรการปองกันแตอยางไรมีแตการเตือนภัยในฤดูฝน
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(10) จังหวัดนครศรีธรรมราช
(10.1)จั งหวัด นครศรีธรรมราชมีเนื้อที่ทั้งจังหวัด 6,214,064ไร เปนพื้นที่ลาดชัน
เชิงซอนหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 35% รวม 1,630,233ไร หรือรอยละ 26.23 ของเนื้อที่จังหวัด
(10.2) พื้นที่สูงของจังหวัดนครศรีธรรมราช อยูในทิวเขานครศรีธรรมราชเปนตนน้ํา
ที่สําคัญดานตะวันตกคือแมน้ําตาป
(10.3) มีปญหาการทําลายปาไม ทําใหพื้นที่ปาไมในอดีต ป พ.ศ. 2519 ที่มีจํานวน
1,090,625 ไร (กรมปาไม, 2534: 3) ลดลงเหลือ 1,082,970 ไร ในป 2557 (กรมปาไม, 2558: 9)
(10.4) มีการชะลางพังทลายของดินในอัตราตางๆ ดังนี้
นอย (0-2.00 ตัน/ไร/ป)
ปานกลาง (2.00-5.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรง (5.00-15.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมาก (15.00-20.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมากที่สุด (>20 ตัน/ไร/ป)
รวม

เนื้อที่ (ไร)
5,280,005
574,243
67,488
32,520
259,808
6,214,064

รอยละ
84.97
9.24
1.09
0.52
4.18
100.00

(กรมพัฒนาที่ดิน, 2543: 37)

(10.5) ดินถลมเคยเกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปตา งๆ มีดังนี้
ป
บาน
2531
กระทูนเหนือ
2531
คีรีวง
2547
บานไสเงาะ
2557
เขาพัง
2552
ไนไร
2554
บานพิตํา
2554
บานสํานักเนียน
(กรมทรัพยากรธรณี, 2555: 1-2)

ตําบล
กระทูน
กําโลน
หินตก
หินตก
ลานสกา
กรุงชิง
เขานอย

อําเภอ
พิปูน
ลานสกา
รอนพิบูลย
รอนพิบูลย
ลานสกา
นบพิตํา
สิชล

(10.6) ปญหาดานสังคม
มีปญหาระหวางชุมชนกับกรมชลประทานในการกอสรางเขื่อนวังหีบที่บานสระแกว
ตําบลนาหลวงเสน อําเภอทุงสง มาเปนเวลานานจนถึงปจจุบันยังหาขอยุติไมได (www.kromchol.rid.go.th)
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ศึกษาทีส่ ุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) คือพื้นที่ “หมูบานคีรีวง อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช”
เหตุผลที่สุมตัวอยางแบบเจาะจงหมูบานคีรีวง ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปนพื้นที่ศึกษา เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2531 ไดเกิดดินถลมและอุทกภัยทําใหมี
ผูคนที่อยูอาศัยเสียชีวิตจํานวนมาก ภายหลังเกิดดินถลม ชุมชนชาวคีรีวงไดกลับมาฟนฟูพื้นที่ชุมชนเดิม โดยไมมี
การตัดไมทําลายปาในพื้นที่ตอนบนที่เปนพื้นที่สูงชัน นําการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เขามาในพื้นที่สามารถสราง
รายไดใหแกชุมชนอยางยั่งยืน ในป 2541 ไดรับรางวัลกินนรีทองคํา รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ประเภทเมืองและชุมชน (Thailand Tourism Awards 1998) ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ประคอง สุคนธจิตต,
2532: 96-101)
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(11) จังหวัดกระบี่
(11.1) จังหวัดกระบี่มีเนื้อที่ทั้งจังหวัด 3,040,839 ไร เปนพื้นที่ลาดชุนมากกวา 35%
รวม 458,382 ไร หรือรอยละ 15.58 ของเนือ้ ที่จังหวัด
(11.2) พื้นทีส่ ูงของจังหวัดกระบี่ อยูใ นทิวเขาภูเก็ต เปนตนน้าํ สําคัญ คือแมน้ํากระบุรี
(11.3) มีปญหาการทําลายปาไม ทําใหพื้นที่ปาไมในอดีตป พ.ศ. 2519 ที่มีจํานวน
1,415,625 ไร (กรมปาไม, 2534: 3) ลดลงเหลือ 548,648 ไร ในป 2557 (กรมปาไม, 2558: 9)
(11.4) มีการชะลางพังทลายของดินในอัตราตางๆ ดังนี้
นอย (0-2.00 ตัน/ไร/ป)
ปานกลาง (2.00-5.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรง (5.00-15.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมาก (15.00-20.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมากที่สุด (>20 ตัน/ไร/ป)
รวม

เนื้อที่ (ไร)
2,453,994
438,229
97,880
5,165
45,571
3,040,839

รอยละ
80.70
14.41
3.22
0.17
1.50
100.00

(กรมพัฒนาที่ดิน, 2543: 37)

(11.5) ดินถลมเคยเกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ ดังนี้
พ.ศ. 2547
บานอาวนาง ตําบลพนม อําเภอพนม
พ.ศ. 2554
บานคลองแหง ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม
บานตนหาร ตําบลหนาเขา อําเภอเขาพนม
บานชองไมดํา ตําบลคลองหิน อําเภออาวลึก
พ.ศ. 2556
บานคลองสน ตําบลหนองทะเล อําเภอเมือง
(กรมทรัพยากรธรณี, 2555: 1-2 ; 2561: 1)
(11.6) ปญหาดานสังคม
มีความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐกับชุมชนเนื่องจากราษฎรเขายึดพื้นที่สวน
ปาลมที่หมดอายุการเชาจากกรมปาไมในพื้นที่อําเภอเขาพนม (กรุงเทพธุรกิจ, 2558: 1)
ในพื้นที่จังหวัดกระบี่พื้นที่ศึกษาที่สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
คือพื้นที่ “อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่”
เหตุผลที่ไดสุมตัวอยางแบบเจาะจงพื้นที่อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เปนพื้นที่
ศึกษา เนื่องจากไดเกิดดินถลมในพื้นที่ตําบลหนาเขา อําเภอเขาพนม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ทับถม
บานเรือนมากกวา 300 ครัวเรือน (กรมทรัพยากรธรณี, 2559 : 2-13) เนื่องจากพื้นที่ตอนบนที่เคยเปนพื้นที่ปา
ไมไดเปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่สวนยางพารา โดยไมมีระบบอนุรักษดินและน้ํา ดินถลมครั้งนี้นอกจากสูญเสีย
ทรัพยสินแลวยังมีผูเสียชีวิต 10 ราย (www.mgronline.com) ถึงปจจุบันยังไมมีแผนการปองกันดินถลมที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มีเพียงแตการเตือนภัยในชวงฤดูฝน
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(12) จังหวัดตรัง
(12.1) จังหวัดตรังมีเนื้อที่ทั้งจังหวัด 3,073,449 ไร เปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอนหรือ
พื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 35% รวม 743,979 ไร หรือรอยละ 24.20 ของเนื้อที่จังหวัด
(12.2) พืน้ ทีส่ ูงของจังหวัดตรัง อยูในทิวเขานครศรีธรรมราชเปนตนน้ําที่สําคัญดาน
ตะวันตก 1 สาย คือแมน้ําตรัง
(12.3) มีปญหาการทําลายปาไม ทําใหพื้นที่ปาไมในอดีต ป พ.ศ. 2519 ที่มีจํานวน
753,125 ไร (กรมปาไม,2534: 3) ลดลงเหลือ 665,183 ไร ในป 2557 (กรมปาไม, 2558: 9)
(12.4) มีการชะลางพังทลายของดินในอัตราตางๆ ดังนี้
นอย (0-2.00 ตัน/ไร/ป)
ปานกลาง (2.00-5.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรง (5.00-15.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมาก (15.00-20.00 ตัน/ไร/ป)
รุนแรงมากที่สุด (>20 ตัน/ไร/ป)
รวม

เนื้อที่ (ไร)
2,197,965
709,237
28,170
12,706
125,371
3,073,449

รอยละ
71.51
23.08
0.92
0.41
4.08
100.00

(กรมพัฒนาที่ดิน, 2543: 37)

(12.5) ดินถลมเคยเกิดขึ้นในจังหวัดตรังคือในป 2547 บานควนตุมกู ตําบลบางสัก
อําเภอกันตัง (กรมทรัพยากรธรณี, 2555: 2)
(12.6) ปญหาดานสังคม
มี ค วามขั ด แย ง ระหว า งหน ว ยงานของรั ฐ กั บ ชุ ม ชนที่ อ ยู ใ นเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ
เขาปู- เขายา ซึ่งชุมชนไดรองเรียนวาไดตั้งชุมชนในพื้นที่มากอน และมีการประกาศเขตอุทยานแหงชาติทับพื้นที่
ชุมชนในภายหลัง ในป พ.ศ. 2553-2554 ชุมชนไดขอใหภาครัฐดําเนินโครงการโฉนดชุมชนในพื้นที่นี้ แตไม
สามารถดําเนินการได ความขัดแยงดังกลาวไดดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน (เครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย,
2555: 92)
ในพื้นที่จังหวัดตรังพื้นที่ศึกษาที่สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ
พื้นที่“บานทับเขือ-ปลักหมู ตําบลชอง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง”
พื้นที่ที่สุมตัวอยางแบบเจาะจงในพื้นที่จังหวัดตรัง คือ บานทับเขือ ปลักหมู ตําบล
ชอง อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต พ.ศ. 2434 ตอมาไดมีการ
ประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติในพื้นที่นี้ในป พ.ศ. 2510 และประกาศเขตอุทยานแหงชาติในป พ.ศ. 2525
(เครือขายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด, 2553: 2) ปจจุบันพื้นที่บานทับเขือ-ปลักหมู อยูในอุทยานแหงชาติ
เขาปู-เขายา ราษฎรที่อาศัยอยูมีจํานวน 83 ครัวเรือน มีปญหาในครอบครัวที่ดินเพื่อทํากินและอยูอาศัย
มีกรณีพิพาทกับหนวยงานภาครัฐโดยภาครัฐยืนยันวาจะตองเปนปาอนุรักษ (อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา,
2552: 1-2) ในป พ.ศ. 2554 ราษฎรไดรองขอตอรัฐบาลใหเขามาจัดโครงการออกโฉนดชุมชนในพื้นที่นี้ แตมิได
ดําเนินการ ยังคงมีการทํากินและอยูอาศัย โดยทําการเกษตรจึงยังคงมีความขัดแยงระหวางราษฎรและภาครัฐ
อยูในปจจุบัน
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ตารางที่ 6-1 สถานภาพของพื้นที่ที่สุมตัวอยางแบบเจาะจง
พื้นที่ศึกษา
1. ดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ. เชียงใหม
(อุทยานแหงชาติ)
2. ดอยชาง อ. แมสรวย จ. เชียงราย
(ปาสงวนแหงชาติ)
3. โครงการภูฟาพัฒนาฯ อ.บอเกลือ จ. นาน
(ปาสงวนแหงชาติ)
4. โครงการปดทองหลังพระฯ บานแกนมะกรูด
อ.บานไร จ. อุทัยธานี
(เขตรักษาพันธุสัตวปา)
5. หวยเขยง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(อุทยานแหงชาติ)
6. อุทยานแหงชาติแกงกระจาน อ.แกงกระจาน
จ.เพชรบุรี
(อุทยานแหงชาติ)
7. อ. วิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎรธานี
(ปาสงวนแหงชาติ)
8. บานคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
(เขตอุทยานแหงชาติ)
9. บานตระ อ.ปะเหลียน จ. ตรัง
(เขตรักษาพันธุสัตวปา)
10. อ.เขาพนม จ.กระบี่
(ปาสงวนแหงชาติ)

สถานภาพของพื้นที่ที่สุมตัวอยางแบบเจาะจง
พัฒนาจากพื้นที่ที่มีการตัดไมทําลายปา ปลูกฝนในอดีต จนถึงปจจุบัน ชนเผาและชาวไทยพื้นราบมีอาชีพทางการเกษตร โดยปลูกผัก ไมดอกไมประดับ เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ไดเริ่มตนพัฒนามาตั้งแต พ.ศ. 2523 : บทเรียนในการแกปญหาการตัดไมทําลายปาและปลูกฝน
พื้นที่ที่ประชาชนตั้งบานเรือนบนดอยชางเคลื่อนตัว ปละ 4 ซม. ประชาชนสวนหนึ่งตองการอพยพ แตสวนใหญไมตองการ เพราะมีอาชีพหลักคือการปลูกกาแฟที่มี GI เปนพื้นทีเ่ ดิมมี
การตัดไมทําลายปา ถึงปจจุบันไดมีการตั้งถิ่นฐานที่ถาวร ไมมีการตัดไมทําลายปาในบริเวณดอยชาง :
(1)บทเรียนในการตัดไมทําลายปา โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจ
(2)ประชาชนไมยอมอพยพโยกยายทั้งๆ ที่เสี่ยงภัยจากดินถลม
พื้นที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนเผาจากการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมาเปนพืชเศรษฐกิจและอนุรักษปา
: บทเรียนในการเปลี่ยนขาวโพดเลี้ยงสัตวมาเปนพืชเศรษฐกิจเพื่อยุติการทําไรหมุนเวียน
พื้นที่ที่หยุดยั้งการตัดไมทําลายปาเพื่อปลูกพืชไรมาเปนปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยมีการตั้งถิ่นฐานที่ถาวร
: บทเรียนในการหยุดยั้งการตัดไมทําลายปาเพื่อปลูกพืชไรมาเปนปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ “สตรอเบอรรี่”
พื้นที่ที่มีชนเผา มอญ ชาวไทยพื้นราบ เขาไปตั้งรกรากบางสวนอพยพมาจากบริเวณที่สรางเขื่อน มีปญหาการชะลางพังทลายของดินสูงมาก เปนพื้นที่ที่ยังมีการตัดไมทําลายปาอยูบาง
: บทเรียน การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อหยุดยั้งการชะลางพังทลายของดินที่ยังไมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ทั้งๆ ที่ราษฎรรองขอ
พื้นที่ที่มีการบุกรุกทําลายปาไมของชนเผาในอดีต ไดมีการจัดสรรที่ดินใหแกชนเผาที่บานโปงลึก-บางกลอย แตยังมีการเรียกรองไปอยูที่เดิมในเขตอุทยานแหงชาติ รวมทั้งการเรียกรอง
มิใหแกงกระจานเปนพื้นที่มรดกโลก
: บทเรียนไมสามารถลดความขัดแยงลงได
เปนพื้นที่ที่มีดินถลม มีผูเสียชีวิตในป พ.ศ. 2551 มีการปลูกยางพารา โดยไมมีระบบอนุรักษดินและน้ํา
: บทเรียนจาก “ดินถลม” ที่ยังไมไดมีแนวทางแกไข
เปนพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยในป 2531 มีผูเสียชีวิตจํานวนมาก ผูที่รอดพนจากวิกฤติสวนหนึ่งไมยายไปที่อื่น แตชวยกันแกไขปญหาปาไมตอนบนใหคงสภาพจนถึงปจจุบัน และนําการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษมาใชในพื้นที่
: บทเรียน การใชประสบการณจากภัยพิบัติในการดํารงชีวิตโดยรักษาพื้นที่ปาไมตอนบน รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
พื้นที่บานตระมีการกอตั้งมาเปนเวลานาน ตอมามีการประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาทับที่อยูอาศัย จึงเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนกับหนวยงานของรัฐมาอยางตอเนื่องจนถึง
ปจจุบัน
: บทเรียน ไมมีการกันพื้นที่ที่ราษฎรอยูมากอนประกาศเขตอนุรักษจึงมีความขัดแยงเกิดขึ้น
เปนพื้นที่ที่มีเหตุการณดินถลมในอดีต และเปนพื้นทีเ่ สี่ยงตอดินถลม แตไมมีการดําเนินการใดๆ ยกเวนการเตือนภัย
: บทเรียน ไมมีการดําเนินการใดๆ ในการปองกันดินถลม
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ตารางที่ 6-1 สถานภาพของพื้นที่ที่สุมตัวอยางแบบเจาะจง(ตอ)
พื้นที่ศึกษา
11. อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
(ปาสงวนแหงชาติ)
12. อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน
(ปาสงวนแหงชาติ)

สถานภาพของพื้นที่ที่สุมตัวอยางแบบเจาะจง
เปนพื้นที่ที่จะกอสรางเขื่อนชีบน แตมีการคัดคานจากประชาชนจึงกําหนดพื้นที่สรางเขื่อนตอนลาง รวมทั้งมีการชะลางพังทลายของดินสูง
: บทเรียน การคัดคานจากประชาชนในการสรางเขื่อน
เปนพื้นที่ลมุ น้ําตัวอยางตามมติคณะรัฐมนตรี ที่มีแผนจากการอพยพราษฎรออกจากพื้นที่แตประชาชนไมยอมยาย
: บทเรียน การคัดคานจากประชาชนในการอพยพจากถิ่นฐานเดิม
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6.7.2 ผลการศึกษาจากการสํารวจความเห็นของเจาหนาที่ของรัฐทีป่ ฏิบัติงานบริหารจัดการพื้นที่
สูงในพืน้ ที่ ศึกษา
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐ รวม 48 ตัวอยาง ความเห็นแตละสวนจะสรุปไดดังนี้
สวนที่ 1 การตัดไมทําลายปา
(1) การหยุดยัง้ การตัดไมทําลายปา
ผลการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐมีความเห็นวา สามารถหยุดยั้งไดจํานวน 19 ราย หรือรอยละ
60.4 สวนอีก 29 ราย หรือรอยละ 60.4 มีความเห็นวาไมสามารถหยุดยั้งได ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-2
ตารางที่ 6-2 การหยุดยั้งการตัดไมทําลายปา
ที่

1.
2.

ความเห็นในการหยุดยั้งการตัดไมทําลายปา

หยุดยั้งได
ไมสามารถหยุดยั้งได

ราย
19
29
48

รอยละ
39.6
60.4
100

(2) มาตรการในการหยุดยั้งการตัดไมทําลายปา
ผลจาการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐจํานวน 19 ราย ที่มีความเห็นวาสามารถหยุดยั้งการตัดไมทําลาย
ปาไดนั้น ไดใหความเห็นถึงมาตรการที่สําคัญ คือ ทําใหประชาชนมีรายไดจากอาชีพอื่นนอกเหนือการเกษตร
จํานวน 18 ราย หรือรอยละ 94.7 รองลงมาคือ การปองกันดูแลจากชุมชนจํานวน 16 ราย หรือ รอยละ 84.2
สวนมาตรการการปองกันดูแลจากภาครัฐมีจํานวน 15 ราย หรือรอยละ 78.94 และนโยบายจากภาครัฐที่
แกปญหาปาไมทั้งระบบ เชน นโยบาย ของ คทช. และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นั้นมี
จํานวนนอยที่สุดเพียง 5 ราย หรือรอยละ 26.3 ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-3
ตารางที่ 6-3 มาตรการในการหยุดยั้งการตัดไมทําลายปา
ที่

1.
2.
3.
4.

มาตรการ

การปองกันดูแลจากภาครัฐ
การปองกันดูแลจากชุมชน
ประชาชนมีรายไดจากอาชีพอื่นนอกเหนือการเกษตร
นโยบายจากภาครัฐที่แกปญหาปาไมทั้งระบบ (คทช/มติ ครม. 26 พ.ย.2561)

ราย
15
16
18
5

รอยละ
78.9
84.2
94.7
26.3

(3) สาเหตุที่ไมสามารถหยุดยั้งการตัดไมทําลายปาได
ผลการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐที่มีความเห็นวาไมสามารถหยุดยั้งการตัดไมทําลายปาไดจํานวน 28
ราย ไดใหสาเหตุที่ไมสามารถหยุดยั้งไดเพราะ นโยบายที่ดินทํากินกับนโยบายปาไมไมสอดคลองกันมากที่สุดถึง
26 ราย หรือรอยละ 89.6 รองลงมาคือประชาชนที่เพิ่มขึ้นไมมีที่ดินทํากิน รัฐจัดใหไมทันถึงความตองการ
จํานวน 24 ราย หรือรอยละ 82.7 สาเหตุตอมาคือยังไมมีขอยุติในการแกไขปญหาความขัดแยงเรื่องการถือ
ครองในเขตปาไมจํานวน 22 ราย หรือรอยละ 75.8 และภาครัฐไมมีอัตรากําลังที่สามารถดูแลพื้นที่ปาที่มี
จํานวนมากไวไดทั้งหมด ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-4
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ตารางที่ 6-4 สาเหตุที่ไมสามารถหยุดยั้งการตัดไมทําลายปาได (ตอบไดหลายขอ)
ที่

1.
2.
3.
4.

สาเหตุ

ภาครัฐไมมีอัตรากําลังที่สามารถดูแลพื้นที่ปาที่มีจํานวนมากไวไดทั้งหมด
ประชาชนที่เพิ่มขึ้นไมมีที่ดินทํากิน รัฐจัดใหไมทันกับความตองการ
ยังไมมีขอยุติในการแกไขปญหาความขัดแยงเรื่องการถือครองที่ดินในเขตปาไม
นโยบายที่ดินทํากินกับนโยบายปาไมไมสอดคลองกัน

ราย
20
24
22
26

รอยละ
68.9
82.7
75.8
89.6

(4) ขอเสนอแนะในการหยุดยั้งการตัดไมทาํ ลายปา
ผลการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐถึงขอเสนอแนะในการหยุดยั้งการตัดไมทําลายปานั้น ขอเสนอแนะ
ใหใชชุมชนในการดูแลปาไมโดยมีคาตอบแทนมีมากที่สุดจํานวน 45 ราย หรือรอยละ 93.8 รองลงมาคือ
การลดจํานวนพื้นที่จัดสรรที่ทํากินลงมาใชโรงเรือนในการผลิตพืชบางชนิดจํานวน 33 ราย หรือรอยละ 68.7
ส ว นการส ง เสริ ม ธุ ร กิ จ การปลู ก ไม โ ตเร็ ว ทั้ ง ระบบนั้ น มี จํ า นวนเพี ย ง 5 รายหรื อ ร อ ยละ 10.4 เท า นั้ น
ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-5
ตารางที่ 6-5 ขอเสนอแนะในการหยุดยั้งการตัดไมทําลายปา (ตอบไดหลายขอ)
ที่

1.
2.
3.
4.
5.

ขอเสนอแนะ

ลดจํานวนพื้นที่จัดสรรที่ทํากินลงมาใชโรงเรือนในการผลิตพืชบางชนิด
ใชชุมชนในการดูแลปาไมโดยมีคาตอบแทน
สงเสริมธุรกิจการปลูกไมโตเร็วทั้งระบบ
นําระบบ วนเกษตร เขามาใชในพื้นที่ปา Zone E
อื่นๆ

ราย
33
45
5
32

รอยละ
68.7
93.8
10.4
66.7

สวนที่ 2 การชะลางพังทลายของดิน
(1) การชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ศึกษา
ผลการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาใหขอมูลวามีการชะลางพังทลายของดิน
ทั้งหมดจํานวน 48 ราย ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-6
ตารางที่ 6-6 การชะลางพังทลายของดินในพื้นที่
ที่
1
2

มี
ไมมี

การชะลางพังทลายของดิน
รวม

ราย
48
48

รอยละ
100
100

(2) ระดับการชะลางพังทลายของดิน
ผลการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาใหขอมูลระดับการชะลางพังทลายของดินวา
สวนใหญมีระดับปานกลางจํานวน 23 ราย หรือรอยละ 27.9 ระดับมากหรือรุนแรงจํานวน 18 ราย หรือรอยละ
37.5 และระดับนอย จํานวน 7 ราย หรือรอยละ 14.6 ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-7
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ตารางที่ 6-7 ระดับการชะลางพังทลายของดิน
ที่
1
2
3

นอย
ปานกลาง
มาก หรือรุนแรง

ระดับการชะลางพังทลายของดิน

รวม

ราย
7
23
18
48

รอยละ
14.6
47.9
37.5
100

(3) การแกไขปญหาการชะลางพังทลายของดิน
ผลการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาใหขอมูลการแกไขปญหาการชะลางพังทลายของดิน
มีก ารแกไ ข จํ า นวน 36 ราย หรื อ ร อ ยละ 75.0 ส วนที่ไ มมีก ารแก ไขจํ านวน 12 ราย หรื อรอยละ 25.0
ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-8
ตารางที่ 6-8 การแกไขปญหาการชะลางพังทลายของดิน
ที่
1
2

การแกไขปญหาการชะลางพังทลายของดิน

ไมมีการแกไข
มีการแกไข

รวม

ราย
12
36
48

รอยละ
25.0
75.0
100

(4) มาตรการแกไขปญหาการชะลางพังทลายของดิน
ผลการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาในสวนที่มีระบบการอนุรักษดินและน้ําจํานวน 36 รายนั้น
พบวามีการใชมาตรการ วิธีพืช (Vegetative Measure) จํานวน 8 รายหรือรอยละ 222 มาตรการวิธีกล
(Mechanical Measure) จํานวน 6 ราย หรือ รอยละ 16.7 และใชทั้งวิธีพืชและวิธีกล รวม 22 ราย หรือรอยละ
61.1 ดังรายละเอียดในตารางที่ 6.9
ตารางที่ 6-9 มาตรการแกไขปญหาการชะลางพังทลายของดิน
ที่
1
2
3

มาตรการแกไขปญหาการชะลางพังทลายของดิน

วิธีพืช (Vegetative Measure)
วิธีกล (Mechanical Measure)
วิธีพืชและวิธีกล

รวม

ราย
8
6
22
36

รอยละ
22.2
16.7
61.1
100

สวนที่ 3 ดินถลม
(1) การรับรูการเตือนภัยเรื่องดินถลม
ผลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐถึงการรับรูการเตือนภัยเรื่องดินถลม พบวา มีการรับรู
การเตือนภัยเรื่องดินถลมจํานวนทั้งหมด 48 ราย ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-10
ตารางที่ 6-10 การรับรูการเตือนภัยเรื่องดินถลม
ที่
1
2

มีการรับรูการเตือนภัย
ไมมีการรับรู

การเตือนภัยดินถลม
รวม

ราย
48
48

รอยละ
100
100
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(2) การเกิดดินถลม
ผลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐถึงการเกิดดินถลมในพื้นที่ศึกษา พบวามีการเกิดดินถลม
จํานวน 12 ราย หรือรอยละ 25.0 ไมเคยมีการเกิดดินถลมจํานวน 36 ราย หรือรอยละ 75.0 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 6-11
ตารางที่ 6-11 การเกิดดินถลม
ที่
1
2

การเกิดดินถลม

มี
ไมเคยมี

รวม

ราย
12
36
48

รอยละ
25
75
100

(3) การแกไขพื้นที่ดนิ ถลม
ผลจากสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาเรื่องการแกไขพื้นที่ดินถลมที่มีจํานวน
12 ราย นั้น พบวามีการแกไข 4 ราย หรือรอยละ 33.3 ไดมีการแกไขจํานวน 8 ราย หรือรอยละ 66.7
ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-12
ตารางที่ 6-12 การแกไขในพื้นที่ดินถลม
ที่
1
2

ขอเสนอแนะ

ไมมีการแกไข
มีการแกไข

รวม

ราย
4
8
12

รอยละ
33.3
66.7
100

(4) วิธีการแกไขปญหาพื้นทีด่ ินถลม
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศกึ ษาที่มีการแกไขปญหาพื้นทีด่ ินถลม จํานวน 4
ราย นั้น พบวา เปนการจัดการพื้นที่ปาไมตอนบนทั้ง 4 ราย หรือรอยละ 100 ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-13
ตารางที่ 6-13 วิธีการแกไขปญหาพื้นที่ดินถลม
ที่
1
2

วิธีการแกไขปญหาพื้นที่ดินถลม

อพยพโยกยาย
จัดการพื้นที่ปาไมตอนบน

รวม

ราย
4
4

รอยละ
100
100

สวนที่ 4 ชาวเขาในพืน้ ที่ศึกษา
(1) การตั้งถิ่นฐานของชาวเขาในพืน้ ที่
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาเรื่องการตั้งถิ่นฐานของชาวเขาในพื้นที่ ผูให
สัม ภาษณ จํ า นวน 24 ราย หรื อ ร อ ยละ 50.0 ให ข อมู ล ว า มี ช าวเขาตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู ใ นพื้ นที่ ศึ ก ษา และผู ใ ห
สัมภาษณอีก 24 ราย หรือรอยละ 50.0 ใหขอมูลวา ไมมีชาวเขาตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่ศึกษา ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 6-14

6-22
ตารางที่ 6-14 การตั้งถิ่นฐานของชาวเขาในพื้นที่ศึกษา
ที่
1
2

มี
ไมมี

การตั้งถิ่นฐานของชาวเขาในพื้นที่ศึกษา
รวม

ราย
24
24
48

รอยละ
50
50
100

(2) พื้นที่ชาวเขาตั้งถิ่นฐาน
ผลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาผูใหสัมภาษณจํานวน 12 ราย หรือรอยละ
50.0 ใหขอมูลวาชาวเขาตั้งถิ่นฐานอยูในเขตอุทยานแหงชาติ อีก 8 ราย หรือรอยละ 33.3 อยูในเขตปาสงวน
แห ง ชาติ และ 4 รายหรื อ ร อ ยละ 16.7 ให ข อ มู ล ว า ชาวเขาตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู ใ นเขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า
ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-15
ตารางที่ 6-15 พื้นที่ที่ชาวเขาตั้งถิ่นฐาน
ที่
1
2
3

อุทยานแหงชาติ
เขตรักษาพันธุสัตวปา
ปาสงวนแหงชาติ

พื้นที่ที่ชาวเขาตั้งถิ่นฐาน

รวม

ราย
12
4
18
24

รอยละ
54.0
16.7
33.3
100

(3) การประกอบอาชีพของชาวเขา
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาเรื่องการประกอบอาชีพของชาวเขา ผูให
สัม ภาษณจํานวน 14 ราย หรื อรอยละ 58.3 ให ข อมูล ว าชาวเขาประกอบอาชี พ เกษตรกรรม รองลงมา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจางจํานวน 6 ราย หรือ รอยละ 25.0 และรับจางนอกภาคเกษตร จํานวน
4 ราย ดังรายละเอียดในตาราง ที่ 6-16
ตารางที่ 6-16 การประกอบอาชีพของชาวเขา
ที่
1
2
3

การประกอบอาชีพของชาวเขา

เกษตรกรรม
รับจางนอกภาคเกษตรกรรม
เกษตรกรรมและรับจาง

รวม

ราย
14
4
6
24

รอยละ
58.3
16.7
25.0
100

(4) การใชที่ดนิ ของชาวเขา
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาเรื่องการใชที่ดินของชาวเขา ผูใหสัมภาษณ
จํานวน 20 ราย หรือรอยละ 83.4 ใหขอมูลวาชาวเขาใชที่ดินในลักษณะเกษตรกรรมถาวร และอีก 4 ราย หรือ
รอยละ 16.6 ใหขอมูลวาชาวเขายังคงใชที่ดินในลักษณะไรหมุนเวียน ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-17

6-23
ตารางที่ 6-17 การใชที่ดินของชาวเขา
ที่
1
2

ไรหมุนเวียน
เกษตรกรรมถาวร

การใชที่ดินของชาวเขา
รวม

ราย
4
20
24

รอยละ
16.6
83.4
100

(5) ปญหาชาวเขา
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 24 ราย ถึงปญหาชาวเขาผูใหสัมภาษณ จํานวน
12 ราย หรือ รอยละ 50.0 ใหขอมูลวาปญหาไมมีทะเบียนคนไทยเปนปญหาที่นากังวล รองลงมาจํานวน 8 ราย
หรือ รอยละ 33.3 ใหขอมูลวาชาวเขายังคงมีปญหายาเสพติดที่มาจากนอกพื้นที่และอีก 4 ราย หรือรอยละ
16.7 ใหขอมูลวายังคงมีการทําไรหมุนเวียนอยู ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-18
ตารางที่ 6-18 ปญหาชาวเขา
ที่
1
2
3

การทําไรหมุนเวียน
ยาเสพติด
ไมมีทะเบียนคนไทย

ปญหาชาวเขา

รวม

ราย
4
8
12
24

รอยละ
16.7
33.3
50.0
100

(6) การปลูกฝน
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐจํานวน 24 ราย ถึงการปลูกฝนในพื้นที่ศึกษา ผูให
สัมภาษณทั้ง 24 ราย หรือรอยละ 100 ใหขอมูลวาไมมีการปลูกฝนในพื้นที่ศึกษา ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-19
ตารางที่ 6-19 การปลูกฝน
ที่
1
2

มีการปลูกฝน
ไมมีการปลูกฝน

ปญหาชาวเขา
รวม

ราย
24
24

รอยละ
100
100

สวนที่ 5 ปญหาและการประกอบอาชีพของประชากรบนพืน้ ที่สงู
(1) ปญหาของประชากรบนพื้นที่สูง
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษา จํานวน 48 ราย ผูใหสัมภาษณ จํานวน 36
ราย หรือ รอยละ 75.0 ใหขอมูลวาประชากร บนพื้นที่สูงมีปญหาความยากจน ผูใหสัมภาษณจํานวน 30 ราย
หรือรอยละ 62.5 ใหขอมูลวามีปญหาสุขอนามัย อีก 26 รายหรือรอยละ 54.2 ใหขอมูลวามีปญหาโครงสราง
พื้นฐาน และ 24 ราย หรือรอยละ 50.0 ใหขอมูลวาประชากรบนพื้นที่สูงมีปญหาการศึกษา ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 6-20

6-24
ตารางที่ 6-20 ปญหาของประชากรบนพื้นที่สูง
ที่
1
2
3
4

ปญหาของประชากรบนพื้นที่สูง

ความยากจน
สุขอนามัย
การศึกษา
โครงสรางพื้นฐาน (ถนนไฟฟา น้ําอุปโภค-บริโภค น้ําเพื่อการเกษตร)

ราย
36
30
24
26

รอยละ
75.0
62.5
50.0
54.2

(2) การประกอบอาชีพของประชากรพืน้ ที่สูง
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาจํานวน 48 ราย ผูใหสัมภาษณจํานวน 36 ราย
หรือรอยละ 75.0 ใหขอมูลวาประชากรบนพื้นที่สูงมีอาชีพภาคเกษตร อีก 20 ราย หรือรอยละ 41.7 ใหขอมูล
วามีอาชีพรับจาง ผูใหสัมภาษณอีก 16 ราย หรือรอยละ 33.3 ใหขอมูลวาประชากรบนพื้นที่สูงมีอาชีพทั้งภาค
เกษตรและรับจาง และอีก 12 รายหรือรอยละ 25.0 ใหขอมูลวาประชากรบนพื้นที่สูงประกอบอาชีพการ
จําหนายสินคาแกนักทองเที่ยว ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-21
ตารางที่ 6-21 การประกอบอาชีพของประชากรบนพื้นที่สูง
ที่

1.
2.
3.
4.

การประกอบอาชีพ

ภาคเกษตร
รับจาง
ภาคเกษตรและรับจาง
จําหนายสินคาแกนักทองเที่ยว

ราย
36
20
16
12

รอยละ
75.0
41.7
33.3
25.0

(3) พืชที่ปลูกบนพืน้ ทีส่ ูง
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาจํานวน 48 ราย ผูใหสัมภาษณจํานวน 28 ราย
หรือรอยละ 58.3 ใหขอมูลวาพื้นที่ปลูกบนพื้นที่สูง คือขาว รองลงมาอีก 26 รายหรือ รอยละ 54.2 ใหขอมูลวา
พืชที่ปลูกคือพืชไร ผูใหสัมภาษณอีก 18 ราย หรือรอยละ 37.5 ใหขอมูลวาพื้นที่ปลูกคือ พืชสวนและไมยืนตน
สวนอี ก 12 รายหรือรอยละ 45.8 ใหขอมูล วาพื้นที่ปลูกคือพื ชผัก และจํานวน 8 ราย หรือรอยละ 16.7
ใหขอมูลวาพืชที่ปลูกคือ ไมดอก/ไมประดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-22
ตารางที่ 6-22 พืชที่ปลูกบนพื้นที่สูง
ที่

1.
2.
3.
4.
5.

ขาว
พืชไร
พืชสวน/ไมยืนตน
พืชผัก
ไมดอก/ไมประดับ

พืชที่ปลูกบนพื้นที่สูง

ราย
28
26
18
12
8

รอยละ
58.3
54.2
37.5
45.8
16.7

(4) อุตสาหกรรมทองเที่ยวในพืน้ ที่
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาจํานวน 48 ราย ผูใหสัมภาษณจํานวน 28 ราย
หรือรอยละ 58.3 ใหขอมูลวามีอุตสาหกรรมทองเที่ยวในพื้นที่ สวนอีก 20 ราย หรือรอยละ 20 ใหขอมูลวาไดมี
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในพื้นที่ ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-23

6-25
ตารางที่ 6-23 อุตสาหกรรมทองเที่ยวในพื้นที่
ที่

1.
2.

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

มี
ไมมี

รวม

ราย
28
20
48

รอยละ
58.3
41.7
100

สวนที่ 6 ความขัดแยงในพืน้ ที่ศึกษา
(1) ความขัดแยงในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศกึ ษาจํานวน 48 ราย เรื่องความขัดแยงในพื้นที่
ศึกษา พบวาผูใหสัมภาษณ 12 ราย หรือรอยละ 25.0 ใหขอมูลวามีความขัดแยงในพื้นที่ สวน 36 ราย หรือ
รอยละ 75.0 ใหขอมูลวาไมมคี วามขัดแยงในพื้นที่ ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-24
ตารางที่ 6-24 ความขัดแยงในพื้นที่
ที่

1.
2.

ความขัดแยง

มี
ไมมี

รวม

ราย
12
36
48

รอยละ
25.0
75.0
100

(2) คูกรณีทเี่ กิดความขัดแยง
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศกึ ษาจํานวน 12 ราย เรื่องคูกรณีที่เกิดความ
ขัดแยง พบวาผูใหสมั ภาษณทั้ง 12 ราย หรือรอยละ 100 ใหขอมูลวาคูกรณีเกิดจากการภาครัฐกับประชาชน
และชุมชน ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-25
ตารางที่ 6-25 คูกรณีที่เกิดความขัดแยง
ที่

1.
2.

คูกรณีที่เกิดความขัดแยง

ภาครัฐกับประชาชน/ชุมชน
ระหวางชุมชน

รวม

ราย
12
12

รอยละ
100
100

(3) การแกไขความขัดแยง
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 12 ราย เรื่องการแกไขความขัดแยงระหวาง
ภาครัฐกับประชาชนและชุมชน ผูใหสัมภาษณ 8 ราย หรือรอยละ 66.7 ใหขอมูลวายังไมมีการแกไขความ
ขัดแยง สวนอีก 4 ราย ใหขอมูลวาไดมีการแกไขความขัดแยงโดยภาครัฐไปแลว ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-26
ตารางที่ 6-26 การแกไขความขัดแยง
ที่

1.
2.

แกไขแลว
ยังไมมีการแกไข

การแกไขความขัดแยง
รวม

ราย
4
8
12

รอยละ
33.3
66.7
100

6-26
สวนที่ 7 ปญหาสิ่งแวดลอม
(1) ปญหาหมอกควันในพืน้ ที่
จากการสั ม ภาษณ เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ จํ า นวน 48 ราย ถึ ง ป ญ หาหมอกควั น ในพื้ น ที่ ผู ใ ห
สัมภาษณจํานวน 12 ราย หรือรอยละ 25.0 ใหขอมูลวามีปญหาหมอกควันในพื้นที่อีก 36 ราย หรือรอยละ
75.0 ใหขอมูลวาไมมีปญหาหมอกควัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-27
ตารางที่ 6-27 ปญหาหมอกควันในพื้นที่
ที่
1
2

มี
ไมมี

ปญหาหมอกควัน
รวม

ราย
12
36
48

รอยละ
25.0
75.0
100

(2) สาเหตุของการเกิดหมอกควัน
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาที่มีปญหาหมอกควันจํานวน 12 ราย ไดให
ขอมูลวามาจากสาเหตุของการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก 8 ราย หรือรอยละ 66.7 และมาจากไฟปาจํานวน
4 ราย หรือรอยละ 33.3 ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-28
ตารางที่ 6-28 สาเหตุของการเกิดหมอกควัน
ที่
1
2

สาเหตุของการเกิดหมอกควัน

การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกพืช
ไฟปา

รวม

ราย
8
4
12

รอยละ
66.7
33.3
100

(3) ผลการแกไขปญหาหมอกควัน
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐ ในพื้นที่ที่มีปญหาหมอกควัน จํานวน 12 ราย ถึงผลการ
แกไขปญหาหมอกควัน ทั้ง 12 ราย หรือรอยละ 100 ใหขอมูลวาไมสามารถหยุดยั้งปญหาหมอกควันได
ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-29
ตารางที่ 6-29 ผลการแกไขปญหาหมอกควัน
ที่
1
2

ผลการแกไขปญหาหมอกควัน

หยุดยั้งปญหาหมอกควันได
ไมสามารถหยุดยั้งปญหาหมอกควันได
รวม

ราย
12
12

รอยละ
100
100

สวนที่ 8 การบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาพืน้ ที่สงู ในภาพรวม
(1) ความเห็นในการแกไขปญหาพืน้ ทีส่ ูงโดยระบบบริหารจัดการในปจจุบัน
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาจํานวน 48 ราย ผูใหสัมภาษณจํานวน 12 ราย
หรือรอยละ 25 มีความเห็นวาการแกไขปญหาพื้นที่สูงโดยใชระบบบริหารจัดการในปจจุบันจะไมสามารถแกไข
ปญหาพื้นที่สูงได สวนอีก 38 ราย หรือรอยละ 75 มีความเห็นวาสามารถแกไขไดบางประการ ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 6-30
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ตารางที่ 6-30 ความเห็นในการแกไขปญหาพื้นที่สูงโดยใชระบบบริหารจัดการในปจจุบัน
ที่
1
2
3

แกไขไมได
แกไขไดบางประการ
แกไขไดทั้งหมด

ความเห็นในการแกไข

รวม

ราย
12
36
48

รอยละ
25.0
75.0
100

(2) ปญหาที่แกไขได
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐจํานวน 36 ราย ที่มีความเห็นวาสามารถแกไขปญหาบาง
ประการไดนั้น ผูใหสัมภาษณเห็นวาการชะลางพังทลายของดินสามารถแกไขไดจํานวน 32 ราย หรือรอยละ
88.9 รองลงมาคือปญหาการตัดไมทําลายปาจํานวน 20 ราย หรือ รอยละ 41.6 และปญหาชาวเขาสามารถ
แกไขไดจํานวน 16 ราย หรือรอยละ 33.3 นอกจากนี้มีความเห็นวาปญหาสิ่งแวดลอมสามารถแกไขไดจํานวน
12 ราย หรือรอยละ 25.0 ปญหาความขัดแยงและเศรษฐกิจสามารถแกไขไดทั้งสองปญหามีจํานวน 8 ราย หรือรอยละ
16.7 สวนปญหาดินถลมสามารถแกไขไดจํานวน 4 ราย หรือรอยละ 8.3 ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-31
ตารางที่ 6-31 ปญหาบางประการที่แกไขได
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ปญหาบางประการที่แกไขได

การตัดไมทําลายปา
การชะลางพังทลายของดิน
ดินถลม
ปญหาชาวเขา
ปญหาความขัดแยง
ปญหาเศรษฐกิจ
ปญหาสิ่งแวดลอม

ราย
20
32
4
16
8
8
12

รอยละ
41.6
66.7
8.3
33.3
16.7
16.7
25.0

(3) ความเห็นในการบริหารจัดการพื้นที่สงู
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐจํานวน 48 ราย ไดใหความเห็นวา ควรสนับสนุนใหมีการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีการควบคุมไมใหเกินขีดความสามารถในการรองรับพื้นที่จํานวน 44 ราย หรือรอยละ
91.7 รองลงมาคือใหองคกรการปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในโครงการพัฒนาโดยเฉพาะการกอสราง
โครงสรางพื้นฐานจํานวน 41 ราย หรือรอยละ 85.4 และใหมีการฝกอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมแกประชากรที่
อาศัยอยูบนพื้นที่สูงจํานวน 35 ราย หรือรอยละ 72.9 ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-32
ตารางที่ 6-32 ความเห็นในการบริหารจัดการพื้นที่สูง
ที่
1
2
3

ความเห็นในการบริหารจัดการพื้นที่สูง

สนับสนุนใหมีการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในโครงการพัฒนา
ใหมีการฝกอาชีพนอกภาคเกษตรแกประชากรที่อยูอาศัยบนพื้นที่สูง

ราย
44
41
35

รอยละ
91.7
85.4
72.9
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6.8 บทสรุปเปรียบเทียบผลจากการสํารวจความเห็นเจาหนาที่ของรัฐกับผลจากการทบทวน
วรรณกรรม

การสํารวจความเห็นเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สูงในพื้นที่ศึกษาในการแกปญหา
พื้นที่สูงรวม 7 ประการ นั้นสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบกับผลจากการทบทวนวรรณกรรม ในบทที่ 3 และ
บทที่ 6 สวนที่ 1 โดยสรุปไดดังนี้
6.1.8 การตัดไมทําลายปา
ผลจากสํารวจความเห็นเจาหนาที่ของรัฐมีความเห็นวาสามารถหยุดยั้งไดรอยละ 60.4 โดยมีมาตรการ
ใหประชาชนมีรายไดจากอาชีพอื่นนอกเหนือการเกษตรสูงถึงรอยละ 94.7 และการปองกันดูแลจากชุมชน
รอยละ 84.2 ซึ่งสอดคลองกับผลจากการทบทวนวรรณกรรมโดยภาครัฐไดมีนโยบายเรื่องปาชุมชนที่มีกฎหมาย
ประกาศใชแลวในปจจุบัน สวนความเห็นเจาหนาที่ของรัฐที่มีความเห็นวาไมสามารถหยุดยั้งการทําลายปาไมได
รอยละ 39.6 นั้น เกิดจากนโยบายที่ดินทํากินกับนโยบายปาไม ไดสอดคลองกับที่ภาครัฐ คือ กรมปาไมได
รายงานไว
6.8.2 การชะลางพังทลายของดิน
ผลจากสํารวจเจาหนาที่ของรัฐใหความเห็นวาทุกพื้นที่ศึกษา มีการปองกันไมทั่วถึง มีพื้นที่อีกจํานวน
มากที่ยังไมไดรับการแกไขและปองกัน ซึ่งตรงกับการทบทวนวรรณกรรมที่พบวา ตั้งแต พ.ศ.2504 ถึงปจจุบันมี
การแกไขและปองกันไดเพียง 23.4 ลานไรเทานั้น จากพื้นที่ที่มีการชะลางพังทลายของดินทั่วประเทศ 108 ลานไร
6.8.3 ปญหาดินถลม
ผลจากการสํารวจเจาหนาที่ของรัฐพบวา ในพื้นที่มีปญหาดินถลมเกิดขึ้นในพื้นที่ 4 แหง และมีการ
แกไขโดยการจัดการพื้นที่ตอนบน เพียง 2 แหง คือ กรณีบานคีรีวง อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
และกรณีอําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน แตอีก 2 แหง คือ อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี และอําเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่ ไมไดมีการแกไขซึ่งสอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรม ในบทที่ 3 และบทที่ 6 สวนที่ 1
6.8.4 ชาวเขาในพืน้ ทีศ่ ึกษา
ผลจากการสํารวจพบวามีชาวเขาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ศึกษาจํานวน 6 จังหวัด อีก 6 จังหวัด ไมมีชาวเขา
ตั้งถิ่นฐาน ป ญ หาที่สําคัญ คือ การปลูกฝน ในพื้นที่ที่มีชาวเขาตั้งถิ่นฐานไมมีการปลูกฝนอยูในปจจุบันซึ่ง
สอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรมวา พื้นที่ปลูกฝนในพื้นที่จังหวัดตางๆ ลดลงเหลือปลูกอยูเพียง 593 ไร
ในป 2561 และถูกตัดทําลายทั้งหมด ปจจุบันมีการทําการเกษตรถาวรเปนสวนใหญ ทําใหการตัดไมทําลายปาลดลง
ซึ่งสอดคลองกับสถิติการสูญเสียพื้นที่ปาไมในชวง 5 ป ที่ผานมา
6.8.5 ปญหาและการประกอบอาชีพของประชากรบนพื้นทีส่ ูง
เจาหนาที่ของรัฐไดใหขอมูลถึงปญหาหลัก คือ ความยากจน สุขอนามัย และการขาดโครงสรางพื้นฐาน
โดยเฉพาะน้ํา และเสนทางคมนาคมซึ่งตรงกับรายงานของสถาบันตางๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
6.8.6 ความขัดแยงในพืน้ ทีศ่ ึกษา
เจาหนาที่ของรัฐใหขอมูลวาไมมีความขัดแยงในพื้นที่ศึกษาสวนใหญ หรือรอยละ 75 และมีความ
ขัดแยงในพื้นทีเ่ พียงรอยละ 25 ซึ่งตรงกับการทบทวนวรรณกรรม
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6.8.7 ปญหาสิ่งแวดลอม
เจาหนาที่ของรัฐไดใหขอมูลวา ไมมีปญหาจากการทําเหมืองแรในพื้นทีศ่ ึกษาทั้ง 12 แหง สวนปญหา
หมอกควันที่เกิดจากเตรียมพื้นที่เพาะปลูกไมสามารถแกไขได หากไมหยุดยั้งการทําไรหมุนเวียนซึ่งตรงกับผล
การทบทวนวรรณกรรม
6.8.8 การบริหารจัดการเพือ่ แกปญหาพืน้ ที่สงู ในภาพรวม
เจาหนาที่ของรัฐใหความเห็นวา ภายใตระบบการบริหารจัดการพื้นที่สูงในปจจุบันจะสามารถแกไข
ปญหา 7 ประการดังกลาวขางตนไดรอยละ 75 อีกรอยละ 25 ไมสามารถแกไขปญหาได ในสวนที่แกไขไดคือ
การชะลางพังทลายของดินเพราะมีมาตรการที่ดําเนินการในพื้นที่ตางๆ จนประสบความสําเร็จเปนตัวอยางไวแลว
สวนปญหาดินถลมนั้น สามารถแกไขไดนอยมาก เพราะชุมชนไมตองการอพยพโยกยายจากพื้นที่เสี่ยงภัยจาก
ดินถลมและหาพื้นที่รองรับไมได

6.9 ขอสังเกตความเห็นเจาหนาที่ของรัฐในพื้นทีศ่ ึกษา

เนื่องจากการสํารวจความเห็นเจาหนาที่ของรัฐในพื้นทีศ่ ึกษาดําเนินการในพื้นที่ 12 จังหวัด ภาคเหนือ
3 จังหวัด ภาคกลาง 3 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัดและภาคใต 4 จังหวัด ความเห็นเจาหนาที่
ของรัฐที่ไดจากการสํารวจที่มีความแตกตางกันนั้น จะมาจากสาเหตุ 3 ประการคือ
6.9.1 โครงการพัฒนาในพืน้ ที่
ความเห็นเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ที่มีการพัฒนาโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนานที่มี
โครงการพัฒนา ทั้งจากมูลนิธิและหนวยงานภาครัฐจะมีผลไปในทิศทางที่มีความเห็นวาปญหาพื้นที่สูงสามารถ
แก ไ ขได แ ม แ ต ป ญ หาความขั ด แย ง ส ว นในพื้ น ที่ ที่ ยั ง ไม มี โ ครงการพั ฒ นาเข า ไปถึ ง เจ า หน า ที่ ภ าครั ฐ จะมี
ความเห็นวาปญหาของพื้นที่สูงจะไมสามารถแกไขได
6.9.2 ความรุนแรงของภัยพิบัติทเี่ กิดขึ้นในอดีต
เจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่เคยเกิดภัยพิบัติอยางรุนแรง เชน หมูบานคีรีวง อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช นั้น ใหความเห็นวาจะไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก เพราะมีการจัดการพื้นที่ปาไมตอนบนโดยชุมชน
อยางเครงครัด แตในพื้นที่ที่ไมเคยเกิดภัยพิบัติจะมีความเห็นวาจะไมสามารถดําเนินการแกไขภัยพิบัติได
6.9.3 บทบาทของรัฐ
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในพื้ น ที่ ที่ มี โ ครงการของรั ฐ หรื อ ของมู ล นิ ธิ จะมี ค วามเห็ น ว า บทบาทของรั ฐ มี
ความสําคัญ โดยเฉพาะการจัดหาโครงสรางพื้นฐาน สวนในพื้นที่ที่ไมมีโครงการของรัฐหรือมูลนิธิจะมีความเห็น
วาบทบาทสําคัญอยูที่ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นั้นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเขามาดําเนินการแกไขปญหา
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มติคณะรัฐมนตรี
1. วันที่ 8 เมษายน 2532 เรื่อง โครงการพัฒนาแหลงน้ําในลุมน้ําชีตอนบน
2. วันที่ 22 เมษายน 2539 เรื่อง ผลการเจรจากับสมัชชาคนจนและองคกรตางๆ
3. วันที่ 21 พฤษภาคม 2539 เรื่อง ผลการศึกษาโครงการศึกษาสถานภาพของประชากรที่อาศัยอยูใน
พื้นที่ปาอนุรักษ.
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องคกรที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการพืน้ ที่สูง
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บทที่ 7
องคกรที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการพื้นที่สูง
เนื่ อ งจากองค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ สู ง มี จํ า นวนมาก การทบทวนในบทนี้ จ ะ
ครอบคลุมสาระสําคัญรวม 4 เรื่อง คือ (1) มูลนิธิที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง (2) สวนราชการที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ สู ง (3) รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ สู ง และ
(4) ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง

7.1 มูลนิธิที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สงู

มูลนิธิที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง มี 2 มูลนิธิคือ (1) มูลนิธิโครงการหลวง (2) มูลนิธิ
ปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1.1 มูลนิธิโครงการหลวง
สาระสําคัญในหัวขอนี้จะครอบคลุมรวม 9 เรื่อง คือ (1) ความเปนมา (2) เปาหมาย (3) วิสัยทัศน (4)
วัตถุประสงค (5) ยุทธศาสตรมูลนิธิโครงการหลวง (6) สถานีวิจัย (7) ศูนยพัฒนาโครงการหลวง (8) แนวทาง
งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําปงบประมาณ 2563 และ (9) คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ความเปนมา
เมื่อปพุทธศักราช 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร
ชีวิตของชาวเขาที่ บานดอยปุยใกลพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน จึงทรงทราบวาชาวเขาปลูกฝนแตยากจน
รับสั่งถามวานอกจากฝนขายแลว เขามีรายไดจากพืชชนิดอื่นอีกหรือเปลา ทําใหทรงทราบวา นอกจากฝนแลว
เขายังเก็บทอพื้นเมืองขาย แมวาลูกจะเล็กก็ตาม แตก็ยังไดเงินเทาๆ กัน โดยที่ทรงทราบวา สถานีทดลองดอยปุย
ซึ่งเปนสถานีทดลองไมผลเขตหนาว ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดนํากิ่งพันธุทอลูกใหญมาตอกับตนตอทอ
พื้นเมืองไดใหคนควาหาพันธุที่เหมาะสมสําหรับบานเรา เพื่อใหไดทอผลใหญ หวานฉ่ํา ที่ทํารายไดสูงไมแพฝน
โดยพระราชทานเงินจํานวน 200,000 บาท ใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับจัดหาที่ดินสําหรับดําเนิน
งานวิจัย ไมผลเขตหนาวเพิ่มเติมจากสถานี วิจัยดอยปุยซึ่งมีพื้นที่คับแคบ ซึ่งเรียกพื้นที่นี้วา สวนสองแสน
ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ
(1) ชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
(2) ชวยชาวไทยโดยลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติคือปาไมและตนน้ําลําธาร
(3) กําจัดการปลูกฝน
(4) รักษาดินและใชพื้นที่ใหถกู ตองคือ ใหปาอยูในสวนที่เปนปา และทําไรทําสวนใน
สวนที่ควรเพาะปลูก อยาใหสวนทั้งสองนี้รุกล้ําซึ่งกันและกัน
นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรชาวเขาบานดอยปุย ทอดพระเนตรเห็นชาวเขาปลูกฝนแตยากจน จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชดําริและพระราชทรัพยสวนพระองคตั้งโครงการหลวง เมื่อ พ.ศ. 2512
เพื่อพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของชาวเขา ลดการปลูกฝน และฟนฟูปาตนน้ําลําธาร โดยมีพระประสงคเพื่อ
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ชวยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในทองที่ถิ่นทุรกันดารและยากจน จากการดํารงชีวิตดวยการทําไรเลื่อนลอย
และการปลูกฝน ใหหันมาปลูกพืชเพื่อสรางรายไดทดแทน รวมทั้งการฟนฟูปาตนน้ําลําธาร
ระยะเริ่มแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรชาวเขา
ไดพระราชทานอาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรค รวมทั้งพระราชทานพันธุพืชชนิดตางๆ และหมูพันธุ
ลู ก ผสม ต อ มาได มี อ าสาสมั ค รจากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม สถาบั น
เทคโนโลยีการเกษตรแมโจ กรมวิชาการเกษตร กรมประชาสงเคราะห และหนวยงานตางๆ เดินทางไปเยี่ยม
เยียนเกษตรกรชาวเขาในหมูบานตางๆ ประจําทุกสัปดาห เพื่อจัดทําแปลงสาธิตการเกษตร และใหคําแนะนํา
แกเกษตรกรดานตางๆ รวมทั้งใหการฝกอบรมเกษตรกรชาวเขาในการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว
ตอมา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานพระราชดํารัส เรื่องชวยชาวเขาและโครงการชาวเขา ความวา
“เรื่องที่จะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชนโดยตรงกับชาวเขา
เพื่อจะสงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูดีขึ้น สามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งที่เปนประโยชนและ
เปนรายไดของเขาเอง ที่มีโครงการนี้ จุดประสงคอยางหนึ่งก็คือ มนุษยธรรม หมายถึง ใหผูที่อยูในถิ่น
ทุรกันดาร สามารถที่จะมีความรูและพยุงตัว มีความเจริญกาวหนาได อีกอยางหนึ่งก็เปนเรื่องชวยในทางที่
ทุกคนเห็นวาควรจะชวยเพราะเปนปญหาใหญ คือ ปญหาเรื่องยาเสพติด ถาสามารถชวยชาวเขาปลูกพืช
ที่เปนประโยชนบางเขาจะเลิกปลูกยาเสพติดคือ ฝน ทําใหนโยบายการระงับการปราบปรามการปลูกฝน
และการคาฝน ไดผลดี อันนี้ก็เปนผลอยางหนึ่ง ผลอีกอยางหนึ่งซึ่งสําคัญมากก็คือ ชาวเขา ตามที่รูเปนผูที่
ทําการเพาะปลูกโดยวิธีที่ไมถูกตอง ถาพวกเราทุกคนไปชวยชาวเขา ก็เทากับชวยบานเมืองใหมีความดี
ความอยูดีกินดี และปลอดภัยไดอีกทั่วประเทศเพราะถาสามารถทําโครงการนี้ไดสําเร็จ ใหเขาอยูเปนหลัก
เปนแหลง สามารถที่จะมีความอยูดีกินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาปาไม รักษาดินใหเปน
ประโยชนตอไป ประโยชนอันนี้จะยั่งยืนมาก” (มูลนิธิโครงการหลวง, 2555ก: 1)
พ.ศ. 2521 โครงการหลวงไดเริ่มดําเนินการพัฒนาเปนพื้นที่ โดยตั้งเปนโครงการหลวงเพื่อ
พัฒนาในหมูบานตางๆ การดําเนินงานอาศัยทุนจากพระราชทรัพยพระราชทาน และงบประมาณสนับสนุนจาก
มิตรประเทศ เชน กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา และไตหวัน เปนตน
ต อ มาเดื อ นมกราคม 2535 ได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ พระราชดํ า ริ เ ปลี่ ย นแปลง
สถานภาพโครงการต า งๆ โดยให โ ครงการหลวงจดทะเบี ย นเป น มู ล นิ ธิ เพื่ อ จะได เ ป น องค ก รนิ ติ บุ ค คล
มี ก ฎหมายรองรั บ และดํ า เนิ น งานด ว ยความมั่ น คงเป น ป ก แผ น สื บ ไป และทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
พระราชทานทรัพยสินเริ่มแรกของมูลนิธิเปนเงินสด 500,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
ไดยื่นจดทะเบียนตามระเบียบของทางราชการ เมื่อเดือนมีนาคม 2535
ในการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 ไดพิจารณาเรื่องพระราชดําริที่
จะใหโครงการหลวงขอจดทะเบียนเปนมูลนิธิและขอใหรัฐบาลใหการชวยเหลือสนับสนุนดานงบประมาณและ
บุคลากรที่จําเปน ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติในหลักการรวม 3 เรื่อง
(2) เปาหมาย
มูลนิธิโครงการหลวงมีเปาหมายการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว โปรดเกลาฯ พระราชทานไวกับโครงการหลวง ดังนี้
1) ชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
2) ชวยชาวไทยโดยลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาไม และตนน้ําลําธาร
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3) กําจัดการปลูกฝน
4) รักษาดินและใชพื้นที่ใหถูกตอง คือใหปาอยูในสวนที่เปนและทําไร ทําสวน ใน
สวนที่ควรเพาะปลูกอยาใหสองสวนนี้รุกล้ําซึ่งกันและกัน
5) ตอมาโครงการหลวงไดเพิ่มการปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเปนวัตถุประสงคอีกขอหนึ่ง
(3) วิสัยทัศน
มุงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเพื่อสงเสริมชีวิตความเปนอยูที่ดีใหแกชุมชนบนพื้นที่สูง
และรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอมรวมทั้งเปนแหลงเรียนรูของการพัฒนาพื้นสูงอยางยั่งยืน
(4) วัตถุประสงค
1) เพื่อวิจัยและพัฒนาองคความรูที่เหมาะสมตอสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
2) เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได
3) เพื่อสงเสริม ฟนฟู และอนุรักษสภาพแวดลอมใหมีความสมบูรณ
4) เพื่อสงเสริมและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดสินคาโครงการหลวง
5) เพื่อพัฒนาโครงการหลวงใหเปนศูนยการเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
(มูลนิธิโครงการหลวง, 2555ข: 1)
(5) ยุทธศาสตรมูลนิธิโครงการหลวง
ปจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงอยูระหวางการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตรองคกร จาก
ระยะ 3 ป เปน 4 ป เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และเปาหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ
1. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอพื้นที่สูง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพบนฐานความรูที่เหมาะสมตอสภาพภูมิสังคมและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงใหสามารถพึ่งตนเองและเปนชุมชน
แหงการเรียนรู
4. ยุทธศาสตรการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนและปาตนน้ําลําธารใหมีความ
สมบูรณ
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตลาดเพื่อสังคม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงเปนองคกรที่มีคุณธรรม มีระบบ
ปฏิบัติงานที่ดี และมีความยั่งยืน
(6) สถานีวิจัย
จากการที่พื้นที่โครงการหลวงสวนใหญเปนพื้นที่สูง ที่มีระดับความสูงและสภาพแวดลอม
แตกตางกัน จึงเปนผลใหพืชพรรณที่เหมาะสมสามารถเพาะปลูกไดแตกตางกันออกไปและแตกตางจากพื้นที่
ราบทั่วไป ทําใหงานวิจัยเกษตรที่สูงเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนลําดับแรกของโครงการหลวง ดังนั้นงานวิจัยจึง
ถือเปนจุดเรี่มตนที่มีความสําคัญตอการพัฒนางานของมูลนิธิโครงการหลวง นับแตป 2512 เปนตนมา และ
สถาบันเกษตรหลวงและสถานีวิจัยโครงการหลวง ไดถูกกําหนดใหเปนฐานในการรองรับและสาธิต ผลิตและ
ขยายพันธุ เปนศูนยขอมูลและบริการทางวิชาการ ตลอดจนเปนสถานที่ฝกอบรมเกษตรกร ฝกงานนักศึกษา
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ที่ผลิตผลงานทางวิชาการออกสูงานสงเสริม ซึ่งนอกจากเปนสถานที่ดําเนินงานวิจัยทางการเกษตรดานตางๆ แลว
ในขณะเดียวกันไดสงเสริมอาชีพแกเกษตรกรในหมูบานรอบๆ สถานีเหลานั้นดวย ตลอดระยะเวลา 49 ป ไดคง
ความเปนแหลงวิชาการและเปนผูนําในงานพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง โดยมีภารกิจสําคัญคือการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนพื้นที่สูง เปนตนแบบของการบริหาร
จัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อมอยา งยั่ งยืน เปนแหล งความรูท างวิ ชาการและการทอ งเที่ย ว
ธรรมชาติที่สวยงาม
งานวิจัยแรกเปนการวิจัยหาพืช หรือสัตวที่สามารถนําไปสงเสริมใหเกษตรกรนําไปประกอบ
อาชีพทดแทนการปลูกฝนและการเผาปาเพื่อทําไรเลื่อนลอย และสามารถปลูกไดดีในพื้นที่ที่อากาศหนาวเย็น
ซึ่งเกษตรกรสามารถคัดสรรไปปลูกไดตามความเหมาะสมของวัฒนธรรมทองถิ่นและความถนัดของตนเอง พืชที่
วิจัยเหลานี้ไดถายทอดตอไปยังเกษตรกร และไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ดังนั้นงานวิจัยของโครงการ
หลวง จึงสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับเกษตรกรชาวเขาอยางมากมาย จากการปลูกฝน และทําไรเลื่อนลอย
เปลี่ ย นมาเป น การปลู ก พื ช เพื่ อ บริ โ ภคในครั ว เรื อ น และนํ า ไปจํ า หน า ยเพื่ อ สร า งรายได ใ ห กั บ ครอบครั ว
อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอเกษตรกรในโครงการหลวง เกษตรกรรมบนที่สูง และตอเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม
จากป 2512 จนถึงป 2539 มีสถานีวิจัยกอกําเนิดขึ้น เริ่มจากสถานีเกษตรหลวงอางขาง
ในป 2512 สถานีเกษตรหลวงปางดะ เมื่อป 2530 ซึ่งพัฒนามาจากหนวยขยายพันธุพืชที่มีการปฏิบัติงานกัน
มาตั้งแต ป 2522 สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท ในป 2522 และเปลี่ยนแปลงเปนสถานีเกษตรหลวงอิน
ทนนท ในป 2550 และหนวยวิจัยสายพันธุกาแฟอาราบีกาตานทานราสนิม ที่ดําเนินมาแตป 2517 ก็ไดเขามา
อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของโครงการหลวง เมื่ อ ป 2527 และได ชื่ อ ว า สถานี วิ จั ย โครงการหลวงแม ห ลอด
โดยมีวัตถุประสงคของสถานีวิจัยมีดังนี้
1. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบน
พื้นที่สูง
2. การเปนตนแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3. การเปนแหลงความรูทางวิชาการและการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
สถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประกอบดวย
1. สถานีเกษตรหลวงอางขาง ตําบลมอนปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูใน
พื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,300 เมตร
2. สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท ตั้งอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,260-1,400 เมตร
3. สถานีเกษตรหลวงปางดะ หมูบานปางดะ ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง จ.เชียงใหม
มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 700 เมตร
4. สถานีวิจัยโครงการหลวงแมหลอด ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 680 เมตร
สถานี วิ จั ย 4 แห ง ของมู ลนิ ธิ โครงการหลวง มี บทบาทสํ าคั ญในการรองรั บและสนั บสนุ น
โครงการวิจัยตางๆ ของฝายวิจัย เปนแหลงรวบรวมพันธุพืชเมืองหนาวเพื่องานวิจัย ทดสอบ ทดลอง สาธิต ผลิต
และขยายพันธุ เปนศูนยขอมูลและบริการทางวิชาการตลอดจนเปนสถานที่ฝกอบรมเกษตรกร ฝกงานนักศึกษา
ผลิตผลงานทางวิชาการออกไปสูงานสงเสริมอยางกวางขวาง การดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย และการ
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เจริ ญ เติ บ โตของมู ล นิ ธิ ฯ มาตลอดระยะเวลายาวนาน ยั ง คงเป น แหล ง วิ ช าการ และการเป น ผู นํ า ในงาน
พัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางการบริหารที่เหมาะสมกับสถานการณ และมี
ภารกิ จ เพิ่ ม มากขึ้ น เป น ลํ า ดั บ บางสถานี ฯ เป น แหล ง ท อ งเที่ ย วทางวิ ช าการ และทางธรรมชาติ ที่ สํ า คั ญ
(มูลนิธิโครงการหลวง, 2555ค: 1-2)
(7) ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
7.7.1 บทบาทและหนาที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
(1) การดําเนินงานภายในศูนย
(1.1) การสาธิตการปลูกพืช หรือสัตวเลี้ยง เพื่อเปนการสราง
กระบวนการเรียนรูใหแกเกษตรกร และบุคคลภายนอก
(1.2) การควบคุมคุณภาพผลผลิตของเกษตรกร
(1.3) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด
(2) การพัฒนาและสงเสริมอาชีพแกเกษตรกร
(2.1) การสงเสริมอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพ
สิ่งแวดลอม ภายใตมาตรฐานอาหารปลอดภัย
(2.2) การสงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร เพื่อการใชประโยชน
ในครัวเรือนและเปนรายไดเสริม
(3) การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
(3.1) สนับสนุนใหเกษตรกรรมกลุมเพื่อพึ่งตนเองในรูปแบบตางๆ
(3.2) สนับสนุนใหเกษตรกรมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบใน
การดูแลสิ่งสาธารณประโยชนตางๆ
(3.3) การอนุรกั ษและฟนฟูสงิ่ แวดลอม โดยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนและหนวยงานตางๆ
(4) ประสานและรวมมือกับภาคราชการและเอกชนในการพัฒนาดานตางๆ
เพื่ อ ประสานความร ว มมื อ กั บ ภาคราชการ องค ก รส ว นท อ งถิ่ น และ
ภาคเอกชน ในการพัฒนาดานตางๆ อาศัยกลไกของคณะทํางานศูนยพัฒนาโครงการหลวง ซึ่งมีผูอํานวยการ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเปนประธาน คณะทํางานประกอบดวย ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ และองคการ
บริหารสวนบุคคลในทองถิ่น
งานของศูนยพัฒนาโครงการหลวงมีความกาวหนามากขึ้นตามลําดับ ผลผลิตของ
เกษตรกรเปนที่เชื่อถือของผูบริโภค เกษตรกรมีชีวิตและความเปนอยูดีขึ้น ปาไมและสิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟู
มาตามลําดับ และผลงานไดขยายไปสูประชากรชาวไทยภูเขาและชาวไทยทั่วไป ทั้งในรูปแบบของการฝกอบรม
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานตางๆ ทั้งภายในประเทศและในระดับนานาชาติ
ปจจุบันศูนยพัฒนาโครงการหลวง/สถานี มีทั้งหมด 39 แหง ในพื้นที่ 6 จังหวัด
ภาคเหนือ เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยาและตาก มีความมุงมั่นที่จะนําองคความรูและสิ่งใหมๆ ไป
พัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงใหกาวหนาและยั่งยืน และมีความพรอมที่จะเปนฐานการเรียนรูของ
การพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย รวมทั้งยินดีที่จะใหความรวมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณกับชุมชนบน
พื้นที่สูงของนานาประเทศ
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ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมี 35 แหง ดังนี้
1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงอางขาง
2. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงอินทนนท
3. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางดะ
4. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมหลอด
5. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
6. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย
7. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก
8. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
9. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม
10. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
11. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปาเมี่ยง
12. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก
13. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ
14. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ
15. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะปอก
16. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง
17. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ
18. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางอุง

19. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร
20. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
21. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม
22. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง
23. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเรา
24. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว
25. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยผักไผ
26. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหลวงสะโงะ
27. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยโปง
28. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําริน
29. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง
30. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําขุน
31. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม
32. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมลานอย
33. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะเรียง
34. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา
35. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อําเภอแมระมาด
จังหวัดตาก

(มูลนิธิโครงการหลวง, 2555ง: 1-2)
(8) แนวทางงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563
งานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง ภายใตงบประมาณของมูลนิธิโครงการหลวง มุงการวิจัยที่ตรง
ความตองการจากสภาพปญหา ตามความจําเปนและประหยัด โดยเนนผลการศึกษาวิจัยตองสามารถนําไปใช
เพื่อกอใหเกิดประโยชนตองานของมูลนิธิฯ และพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย ตลอดจนประเด็นทาทายตอ
งานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงในอนาคตที่มีความจําเปนตองศึกษาวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ
โดยเนนการศึ ก ษาเชิ งบู รณาการ งานวิ จัยขามสาขา หรือเปนชุดโครงการวิจัยตลอดทั้งวงจรเพื่อใหไดผ ล
การศึกษาที่ครบถวนสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที โดยมีแนวทางงานวิจัย ดังนี้
(8.1) ประเด็นทาทายตองานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
(1) การตลาดและโลจิสติกสยคุ 5.0 เนนการติดตอสื่อสารกับลูกคาทั้ง
ชองทางออนไลนและออฟไลนที่จะตองผนวกเขาดวยกัน เพื่อใหสามารถเขาถึงลูกคาไดตรงกลุม และใช
ประโยชนจากขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
(2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต
และผลกระทบที่เกิดขึ้นตอการเจริญเติบโตของพืช ปศุสัตว และคุณภาพ
(3) ความตองการสินคาเพื่อสุขภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) กฎระเบียบและขอกีดกันการคาระหวางประเทศ
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(5) การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(6) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูการเปนสังคมสูงวัย
(7) ปญหาดานความมั่นคงและยาเสพยติดยังคงมีอยู
(8) ปญหาความเหลื่อมล้ําและการกระจายการพัฒนา (Bottom 40%)
(9) ความสําเร็จ(คุณูปการ) จากการดําเนินงานบนพื้นที่สูง
(10) กรอบการวิจัยและพัฒนาอยางยั่งยืนที่สอดคลองกับสังคมโลก
แผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่เนนการปกปองและฟนฟูระบบนิเวศนอยางยั่งยืน และเปน
แหลงดูดซับคารบอน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ดวยการพัฒนาองคความรูและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
(11) การวิจัยในระบบการจัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SGDs)

ดานตางๆดังนี้

(8.2) แผนงานวิจัย
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มูลนิธิฯใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยที่สําคัญ

แผนงานที่ 1 การวิจัยและปรับปรุงพันธุพชื และสัตวเขตหนาวและกึ่งหนาว
เพื่อใหไดพันธุพ ืชและสัตวทมี่ ีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมบนพื้นที่สูงของประเทศมีคุณภาพสูง
และมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดและผูบ ริโภค
1.1 การวิจัยและพัฒนาพืช/สัตวและนวัตกรรมใหมที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมบนพื้นที่สูง
1.1.1 พัฒนาพันธุพืช/สัตวพันธุใหม ที่ปรับตัวตามสภาพพื้นที่
สรางเอกลักษณ/อัตลักษณเดนเฉพาะพื้นที่ เพื่อเปนพันธุทดแทน ลดการนําเขาพันธุจากตางประเทศ ไดแก
ผักไมดอก ไมผล พืชไร พืชเครื่องดื่ม ปศุสัตว
1.1.2 ทดสอบ/คัดเลือกพันธุ เพื่อเปนพันธุสํารอง ไดแก พืชผัก
ไมดอก ไมผล พืชไร ชา
1.1.3 พัฒนาเทคนิค/เทคโนโลยี/เครื่องมือนวัตกรรมใหม
1.2 การวิจัยตลาดและโลจิสติกสสินคาโครงการหลวงอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถแขงขันได
1.2.1 ศึกษาแนวทางการแขงขันดานการตลาดสินคาโครงการหลวง
กําหนดทิศทางการตลาดเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงานดาน
การตลาดใหมีประสิทธิภาพตลอดจนประเมินสภาพแวดลอมทางการตลาดเพื่อกําหนดแนวทางการตลาด
และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.2.2 ศึกษาชองทางการตลาดของสินคาเกษตรอินทรีย
โครงการหลวง
1.2.3 ชองทางขยายตลาดในระบบ online และ off line
1.2.4 ศึกษาระบบโลจิสติกสทมี่ ีประสิทธิภาพ ลดตนทุน และ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูง
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แผนงานที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมการเกษตร และ
ระบบการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2.1 การวิจัยเพื่อรองรับการปรับตัวของสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง และลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2.1.1 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันตลอดจนการแปรรูปไดแก ไมดอก ไมผลและผลิตภัณฑอาหาร
2.1.2 พัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพเหมาะสมกับระบบการ
เพาะปลูกและการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพทางดานพืชในการสนับสนุนสงเสริมระบบการผลิตพืช
สําหรับงานสงเสริมของมูลนิธิโครงการหลวง (ระบบปกติและระบบอินทรีย) ไดแกผัก สมุนไพร พืชไร ไมผล
ชา ไมดอก ปาไม
2.2 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแขงขันของสินคาเกษตรกรบนพื้นที่สูง
2.2.1 พัฒนาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมบนพื้นที่สูงหรือระบบอินทรีย
ไดแก ผัก สมุนไพร ไมผล ไมดอก พืชไร ชา กาแฟ
2.2.2 ปจจัยการผลิตที่เหมาะสม/ปจจัยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย
2.2.3 ปรับปรุงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทั้งระบบเพื่อแกปญหาการ
สูญเสีย การกําหนดดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เปนมาตรฐานสากลในพืชที่พบปญหาดานคุณภาพมีดัชนีการเก็บเกี่ยว
ไมชัดเจน ไดแก ผัก สมุนไพร ไมผล พืชไร เห็ด กาแฟ
2.2.4 ศึกษาคุณคาทางโภชนาการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ไดแก ไมผล พืชไร เห็ด
2.3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2.3.1 พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล และapplication เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
เพาะปลูกและอารักขาพืชบนพื้นที่สูง
2.3.2 พัฒนาชีวภัณฑและรูปแบบการจัดการศัตรูพืช/โรคพืชตลอดจน
วิธีการตรวจสอบการปนเปอนของสารเคมี ไดแก ผัก สมุนไพร ไมผล ไมดอก พืชไร เห็ด ปาไม
2.3.3 ศึกษาการจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินชนิดพืชและ
สภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชตอพื้นที่ ไดแก ผัก สมุนไพร ไมผล ไมดอก พืชไร ชา กาแฟ
แผนงานที่ 3 การวิ จั ย และพั ฒ นาสั ง คมของชุ ม ชนโครงการหลวงโดย
การศึกษาการฟนฟูและรักษางานหัตถกรรมและวัฒนธรรมของชนเผารวมถึงการศึกษาการนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนหลักในการดํารงชีวิต
3.1 การศึกษาทางสังคม เพื่อสงเสริมการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.1.1 การศึกษาและจัดทําขอมูลทางภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง
3.1.2 การฟนฟูและสืบทอดวัฒนธรรมตลอดจนการถายทอดและตอยอด
ภูมิปญญาชนเผา
3.1.3 การศึกษาพฤติกรรมและวิถีชีวิตชนเผาตางๆบริบทพื้นที่ที่มีแนวทาง
การใชชีวิตอยางพอเพียง
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แผนงานที่ 4 การวิจัยการฟน ฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมทั้งในพื้นทีช่ ุมชน ดิน
น้ําและปาตนน้ําลําธารเพื่อใหเกิดประโยชนและยั่งยืน
4.1 การวิจัยระบบเกษตรนิเวศและการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
4.1.1 การศึกษาการจัดเก็บขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ดิน น้ํา ปาไม)
4.1.2 การศึกษาแนวทางการใชเทคโนโลยี (Digital) เพื่อการบริหารจัดการ
ถายทอดองคความรู
4.1.3 การศึกษาตนแบบการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน (เชิงพื้นที่)
บนพื้นที่สูง
พื้นที่สูง (ดิน น้าํ และปาไม)
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

4.2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
4.2.1 การศึกษาผลกระทบจากการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติบน
4.2.2 ศึกษาแนวทางอนุรักษและฟนฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช

4.2.3 ศึกษาการบริหารจัดการระบบการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวมแบบครบวงจร
4.2.4 ศึกษาแนวทางการจัดการชุมชนคารบอนต่ําและยั่งยืนตาม
แบบโครงการหลวง
แผนงานที่ 5 การวิจัยและพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มในผลผลิตของเกษตรกร
ตลอดจนวิจัยและพัฒนาตอยอดจากภูมิปญญาทองถิน่ จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นทีส่ ูง
5.1 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อเพิ่มมูลคาโดยเนนเปนอาหาร
สุขภาพมีโภชนาการสูงลดการสูญเสียเนนการสรางอัตลักษณสินคา
5.1.1 การวิจัยและพัฒนาตอพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากผลผลิตโครงการ
หลวงเพื่อเพิ่มมูลคาและมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองตอตลาดยุคใหมเชนสมุนไพรแปรรูปโปรตีนสูง
โภชนาการสูงอาหารเพื่อสุขภาพ(สมุนไพรทองถิ่น/ตางประเทศไมผล เห็ดชา กาแฟผลิตอาหาร)
5.1.2 พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑที่ชวยยืดอายุการเก็บรักษาและลดการ
สูญเสียจากการขนสง (ปศุสัตว ไมผล ผลิตอาหาร)
5.1.3 พัฒนาสินคาและบรรจุภัณฑเกรดpremium
5.2 การวิจัยและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นจากความหลากหลายทางภูมิ
สังคมและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มมูลคาและสรางรายไดใหกับชุมชนบนพื้นที่สูง
5.2.1 พัฒนาการผลิตสินคาเฉพาะถิ่น (GI) (ชาและกาแฟ)
5.2.2 พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากพืชทองถิ่น
(มูลนิธิโครงการหลวง, 2562: 1-4)
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(9) คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ไดมีประกาศแตงตั้งคณะกรรมการมูลนิธโิ ครงการหลวง ใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 2513 ดังนี้
ประกาศ
แตงตั้งคณะกรรมการมูลนิธโิ ครงการหลวง
------------------------------------สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหประกาศวา
มูลนิธิโครงการหลวงกอตั้งโดยพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงคดําเนินการเพื่อ
สาธารณประโยชน อันเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติสวนรวม จึงมีพระราชปณิธานแนวแนที่จะ
สืบสาน รักษา และตอยอด โครงการหลวงสืบไปและเพื่อใหการดําเนินงานมีความตอเนื่อง เปนไปโดยเรียบรอย
อํานาจตามความใน ขอ 9 ขอ 10 และขอ 11 ของขอบังคับมูลนิธิโครงการหลวงจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหมดังตอไปนี้
1. นายจรัลธาดา กรรณสูต
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก สถิตยพงษ สุขวิมล
รองประธานกรรมการ
3. พันโท สมชาย กาญจนมณี
รองประธานกรรมการ
4. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ
กรรมการ
5. พลเรือเอก พงษเทพ หนูเทพ
กรรมการ
6. นายกฤษณ กาญจนกุญชร
กรรมการ
7. พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถนอม
กรรมการ
8. พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย
กรรมการ
9. พลเอก จักรภพ ภูริเดช
กรรมการ
10. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
กรรมการ
11. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
กรรมการและเหรัญญิก
12. คุณจันทนี ธนรักษ
กรรมการและผูชวยเหรัญญิก
13. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการและเลขาธิการ
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 เปนปที่ 2 ในรัชกาลปจจุบัน
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ตอมาไดมีประกาศแตงตั้งกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวงในราชกิจจานุเบกษา เลม 135
ตอนพิเศษ 135 ง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ดังนี้
ประกาศ
แตงตั้งกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง
-------------------------------สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหประกาศวา
ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงตาม
ประกาศลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นั้น
บัดนี้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง ไดขอลาออกจาก
ตําแหนง ทําใหไมมีผูปฏิบัติหนาที่เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง
อาศัยอํานาจตามความในขอ 9 ขอ 11 และขอ 13 แหงขอบังคับมูลนิธิโครงการหลวงจึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง
พลเรือเอก ปวิตร รุจะเทศ เปน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 เปนปที่ 3 ในรัชกาลปจจุบัน
(10) คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)
คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวงมีองคประกอบ ดังนี้
รายชื่อ
1. ประธานมูลนิธิโครงการหลวง
2. รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง
3. นายกรัฐมนตรี
4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
5. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
6. ปลัดกระทรวงกลาโหม
7. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
8. ปลัดกระทรวงคมนาคม
9. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
10. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
11. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
14. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
15. ปลัดกระทรวงพาณิชย
16. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตําแหนง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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17. ผูอํานวยการสํานักงานงบประมาณ
18. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
19. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
20. ราชเลขาธิการ
21. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
22. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
23. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
24. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
25. เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง
26. ผูทรงคุณวุฒิ
27. ผูทรงคุณวุฒิ
28. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
29. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
30. ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
31. ผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่ :
1. พิจารณาและกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับงาน
โครงการหลวง
2. พิจารณาและกําหนดแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมใดๆ ใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของ
มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ
3. พิจารณาอนุมัติแผนงาน งาน โครงการ กิจกรรมใดๆ และงบประมาณรายจายเพื่อการดําเนินงานที่
เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง
4. ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และวินิจฉัยปญหาแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. ควบคุม กํากับดูแล ติดตามผล และประสานการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับงาน
โครงการหลวง
6. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของงานโครงการหลวงได
ตามความเหมาะสม
7. เชิญบุคคลจากหนวยงานของรัฐและองคกรอื่นใหมาชี้แจง หรือสงขอมูลหรือสถิตใิ ดๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินการตามระเบียบนี้
8. ยืมตัวบุคคล วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ รวมตลอดทั้งขอใชอสังหาริมทรัพยจากหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของไดตามความจําเปน
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9. ใหคํารับรองผลการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานของรัฐที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง
ตามขอเสนอแนะของมูลนิธิโครงการหลวงโดยคํานึงถึงคุณภาพของผลงานและความประหยัด เพื่อใหหนวยงาน
ตนสังกัดรับไปประกอบการพิจารณา
10. ปฎิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย
7.1.2 มูลนิธิปด ทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ
สาระสําคัญในหัวขอนี้จะครอบคลุมรวม 8 เรื่อง คือ (1) ความเปนมา (2) พันธกิจ (3) ผลผลิต (4)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิแ์ ละการประเมินผล (5) หลักการดําเนินงาน (6) โครงการขยายผล (7) งาน
สงเสริม และ(8) คณะกรรมการ
(1) ความเปนมา
มูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ และสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปด ทองหลั งพระสื บ สานแนวพระราชดํ า ริ พั ฒ นาต อ เนื่ อ งมาจากโครงการป ด ทองหลั ง พระ สื บ สานแนว
พระราชดํ า ริ ซึ่ ง ดํ า เนิ น การมาตั้ ง แต ป 2551 ในเวลานั้ น โครงการป ด ทองหลั ง พระฯ มี พั น ธกิ จ ตาม
คณะรัฐมนตรี คือ เพื่อฉลองพระชนมายุครบ 80 และ 84 พรรษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อใหประชาชน
สามารถเรี ย นรู แ ละสร า งประสบการณ ต รงจากแนวทางโครงการพระราชดํ า ริ แ ละน อ มนํ า มาปรั บ ใช ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ใ นโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ใ ห มี ค วามเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับฐานะความเปนอยูและสงเสริมอาชีพ ประชาชน รวมทั้งสงเสริมความรูความ
เขาใจ และกระตุนจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรมไทย
ในการดําเนินภารกิจของโครงการปดทองหลังพระฯ เพื่อสืบสานแนวพระราชดําริใหขยายผล
สูชุมชนทองถิ่นอยางกวางขวางเพื่อความอยูดีมีสุขของประชาชนนั้นกลับมีขอจํากัดการที่เปนหนวยงานยอยใน
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องคการมหาชน) ดังนั้น เพื่อใหมีหนวยงานเฉพาะรองรับ
ภารกิจสืบสานแนวพระราชดําริใหขยายผลสูชุมชนไดอยางกวางขวาง คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติในการประชุม
เมื่ อ วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2552 เห็ น ชอบให สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง
“มูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ” และ “สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดําริ” ทั้งนี้ไดมีการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2553
(2) พันธกิจ
การจัดการความรูและการสงเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดําริอยางเปนระบบกวางขวาง
จนกระทั่งเปนแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ
วัตถุประสงค
(1) จัดตั้งและสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลัง
พระสืบสานแนวพระราชดําริ ซึ่งเปนหนวยปฎิบัติของมูลนิธิ ใหดําเนินการไดอยางมีประสิทฺธิผล ประสิทธิภาพ
สอดคลองกับเจตนารมณแหงการจัดตั้ง
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(2) ใหสถาบัน โดยมีมูลนิธิ สนับสนุนใหทุนดําเนินงาน มีวัตถุประสงค ดังนี้
(2.1) สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม และให ค วามช ว ยเหลื อ ในการแก ไ ขป ญ หาและพั ฒ นา
แกองคกร ชุมชน ประชาสังคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาครัฐ องคกรทางสังคม สถาบันวิชาการ
ภาคธุรกิจ ในการดําเนินงานที่สอดคลองกับมิติการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อใหประชาชนมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น รวมถึงสงผลตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2.2) สนับสนุนการจัดการความรูตามแนวพระราชดําริโดยประสานความรวมมือกับ
ศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นา โครงการส ว นพระองค โครงการตามพระราชประสงค โครงการหลวง โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ องคกรชุมชน ประชาสังคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาครัฐ องคกร
ทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อใหเกิดความรู การยกระดับความรู การตอยอดชุดความรูใหม
การพัฒ นาหลักสูตรการศึก ษาในและนอกระบบ ตลอดจนการ ขยายผลเชื่อมโยงสูการนําไปปฎิบัติอยาง
กวางขวาง
(2.3) สงเสริมใหเกิดการบูรณาการ ภารกิจและกิจกรรมของสถาบัน กับแผนชุมชน
แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และนโยบายรัฐบาล
(2.4) สนับสนุน สงเสริม แนะนํา และชวยเหลือ องคกรชุมชน ประชาสังคม องคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น องค ก รภาครั ฐ องค ก รทางสั ง คม สถาบั น วิ ช าการ ภาคธุ ร กิ จ เพื่ อ ให น อ มนํ า แนว
พระราชดําริไปปรับใชใหเกิดประโยชนและเปน แนวทางหลักในการพัฒนาทุกระดับของประเทศ
(2.5) สรางการรับรู ความเขาใจ และความรวมมือดําเนินตามแนวพระราชดําริอยาง
ตอเนื่อง
(3) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา และทัศนศึกษาที่เกี่ยวกับการนําแนวพระราชดําริไป
ประยุกตใชและขยายผลสูชุมชน
(4) เพื่ อ ส งเสริ ม การประสานการดํ าเนิน งานรว มกั บองคก รชุ ม ชน ประชาสังคม องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาครัฐ องคกรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อกิจกรรมพัฒนาและ
กิจกรรมสาธารณประโยชน
(5) ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
(3) ผลผลิต
1. เกิดแนวทางที่หลากหลายในการแกปญหาและพัฒนาประเทศตามภูมิสังคมอยางยั่งยืน
ตามแนวพระราชดําริ
2. เกิดการมีสว นรวมจากภาคีทุกภาคสวนในการพัฒนายุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตร
สาขาตามแนวพระราชดําริ
3. เกิดการรับรู เขาใจ และ ความรวมมือสนับสนุนจากภาครัฐ วิชาการ เอกชนทองถิ่น ชุมชน
ประชาสังคม และ นานาชาติ ในการรวมสรางภูมิคุมกันและรวมแกไขปญหาพื้นฐานทีส่ ําคัญของประเทศตาม
แนวพระราชดําริ
(4) เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์และการประเมินผล
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์และการประเมินผลแผนยุทธศาสตรการบูรณาการการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 พ.ศ. 2559-2563 ของมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริ และสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ

7-15
แผนงานที่ 1

การพัฒนาพื้นที่ตนแบบ

ตัวชี้วัด

1.ครัวเรือนที่อยูรอด
(30,000 บาท/คน/ป)
เพิ่มขึ้น 10%
2.หมูบานระดับพอเพียง
มีการบริหารจัดการที่ดี
(มี คกก. ระเบียบ และ
ดําเนินงานตอเนื่อง)
3.หมูบานพึ่งพาตนเองได
(มีความรวมมือมากกวา 1
มบ.สหกรณ วิสาหกิจฯ)
4.ระดับความสําเร็จของ
หมูบาน ยุทธศาสตรที่ 1
ชั้นวางแผนจํานวน 354
มบ.
หมูบานเปาหมาย
- ตนแบบ 81 มบ.
- ยุทธศาสตร 1,770 มบ.

แผนงานที่ 2

การจัดตั้งสถาบันอบรม

ตัวชี้วัด

1.มีชุดความรู หลักสูตร และ
วิทยากร
-ความรูการพัฒนา 7 ชุด
-หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร
และการเปนผูประกอบการ
17 หลักสูตร
- วิทยากรตนแบบปละ 20 คน
2.คนที่ไปอบรมสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใช และ
สรางเครือขายการเรียนรูของ
เกษตรกรในพื้นที่ตางๆ ไดป
ละ 20 คน

แผนงานที่ 3

สงเสริมการรับรูและเขาใจ
แนวพระราชดําริ

ตัวชี้วัด

1.มีกิจกรรมพัฒนาตามแนว
พระราชดําริเฉลิมพระเกียติ
ทุกวันสําคัญ

แผนงานที่ 4

สื่อสารสาธารณะและ
ภาคีสัมพันธ

ตัวชี้วัด

1.จํานวนการเผยแพร
ขาวสารสรางการรับรูสู
ประชาชนทั่วไป

2.เกษตรกร นร. นศ. เรียนรู 2.จํานวนการเผยแพร
โดยปฏิบัติในพื้นที่โครงการ ขาวสารสู ประชาชนใน
พระราชดําริ
พื้นที่ตนแบบและพืน้ ที่
โดยรอบ
3.วิทยาลัย มหาวิทยาลัยใน
พื้นที่ตนแบบและขางเคียง 3.จํานวนการเผยแพร
ไดเรียนรูการประยุกตใช
ขาวสารสูเยาวชน ในพื้นที่
แนวพระราชดําริ
ตนแบบและพื้นที่โดยรอบ
4.ผูรวมงานมหกรรม
แลกเปลี่ยนความรูปดทอง
หลังพระฯ นําความรูไป
ประยุกตใช

แผนงานที่ 5

การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด

1.มีระบบบริหารความเสี่ยง
2.มีระบบตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของสถาบันฯ
3.กลุมเปาหมายมีความพึง
พอใจตอผลการดําเนินงาน
4.มีระบบการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร
5.กระบวนการของสถาบัน
ไดรับการปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพและนําไปสู
ผลลัพธที่มีคุณภาพ

ที่มา : มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ (2562ก: 1-2)

(5) หลักการดําเนินงาน
(5.1) หลักการองคความรู 6 มิติ
สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ (2557: 8-11)
ไดระบุถึงหลักการของมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ ไววามุงมั่นดําเนินการโดยยึด 3 หลักการ
ในการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท คือ หลักการองคความรู 6 มิติ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ
องคความรูดานน้ํา ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ปา และสิ่งแวดลอมซึ่งไมเพียงแตเปนปญหาใหญของประเทศ
ไทยเทานั้น หากแตยังเปนความหวงใยของประชาชนทั่วโลกทุกวันนี้อีกดวย ไดแก
(1) มิติที่ 1 น้ํา
- การปองกันและแกไขปญหาตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา
- การพัฒนาแหลงน้ํา
- การเก็บน้ําใหอยูในประเทศใหนานที่สุด
- การใชน้ําทุกหยดใหเกิดประโยชนสูงสุด
(2) มิติที่ 2 ดิน
- การปองกันและแกไขปญหาในเรื่องของสภาพดินซึ่งเปนปจจัยจสําคัญใน
การทําการเกษตร
- การปรับปรุงดิน
- การปลูกหญาแฝก
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ทฤษฏีใหม

(3) มิติที่ 3 เกษตร
การนําเกษตรทฤษฏีใหมมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในแตละพื้นที่เกษตร

(4) มิติที่ 4 พลังงานทดแทน
- การปรับใชพลังงานใหเหมาะสมกับทองถิ่นโดยการคิดคนและพัฒนา
พลังงานทางเลือกที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได
- โบโอดีเซล
- เชื้อเพลิงสีเขียว
(5) มิติที่ 5 ปา
- การลดการตัดไมทําลายปาและสงเสริมใหมี่การปลูกปาในรูปแบบตางๆ
โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหชุมชนเห็นความสําคัญของปา
- การอนุรักษ ดูแลรักษาและใชประโยชนจากปาอยางถูกวิธี เพื่อใหมนุษย
กับธรรมชาติอยูรวมกันไดอยางมีความสุข
(6) มิติที่ 6 สิ่งแวดลอม
- การนําแนวทางการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสียมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ
เปนการดํารงชีวิตอยูอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในระยะยาว
- กําจัดขยะ
- บําบัดน้ําเสีย
สูความสําเร็จ

(5.2) หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ คือ เขาใจ เขาถึงและพัฒนา เปนบันได 3 ขั้น

(1) การพัฒนา เปนเรื่องของการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สรางทีมพี่เลี้ยง
การออกแบบหลักสูตรและเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกปฏิบัติของชุมชนรวมทั้ง
การใหทีมพี่เลี้ยงใหคําแนะนําในชุมชน และติดตามสนับสนุนประเมินผล
(2) การเขาถึง เปนเรื่องการสื่อสารและสรางการมีสวนรวมโดยมุงสื่อสารสรางความ
เขาใจ และความมั่นใจกับชุมชน รวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน และใหชุมชนมีสวนรวม
ในกระบวนการพัฒนามากที่สุด
(3) การเขาใจ คือ การสรางใหเกิดความเขาใจในขอมูลพื้นฐาน ดวยการศึกษาขอมูล
มิติของชุมชน คนหารากของปญหา และรวบรวมองคความรูของโครงการพระราชดําริทั่วประเทศ
(5.3) หลั ก การทรงงานและหลั ก การโครงการมู ล นิ ธิ ป ด ทองหลั ง พระสื บ สานแนว
พระราชดําริ มุงมั่นดําเนินการโดยนอมนําหลักการทรงงานและหลักการโครงการในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเปนหลักในการปฏิบัติงาน โดยนําไปปรับใชกับพื้นที่ตางๆ ที่ปดทองหลังพระเลือกเปนพื้นที่ตนแบบ
การบูรณาการองคความรูตามแนวพระราชดําริ เชนที่จังหวัดนาน
หลักการทรงงาน
ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ทั้งขอมูลเบื้องตน เอกสาร แผนที่ จากการสอบถามผูเกี่ยวของให
ไดรายละเอียดที่ถูกตอง รวดเร็ว และตรงตามความตองการของประชาชน
มององครวม มีวิธีคิดอยางองครวมหรือมองอยางครบวงจร มองเหตุการณที่เกิดขึ้น และ
แนวทางแกไขเชื่อมโยง
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ไมยึ ดติ ดตํ ารา ไมผูกมัดติดกั บวิชาการและเทคโนโลยี ที่ไมเหมาะสมกั บสภาพชีวิตความ
เปนอยูที่แทจริงของคนไทย
ทําใหงาย คิดคน ดัดแปลง ปรับปรุง และแกไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริ
โดยงาย ไมยุงยากซับซอน ทําสิ่งยากใหกลายเปนงาย ทําสิ่งที่สลับซับซอนใหเขาใจงาย
เนนการมีสวนรวม เปดโอกาสใหสาธารณะชนทุกระดับรวมแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ตอง
คํานึงถึงความคิดเห็นหรือความตองการของสาธารณชน แลวเก็บมาประมวลเพื่อนํามาใชประโยชน
คิดถึงประโยชนสวนรวม เมื่อสวนรวมไดประโยชน ตัวของเราเองก็ไดรับประโยชนดวย
ขาดทุนคือกําไร หลักการคือ “การให”และ “การเสียสละ”เปนการกระทําอันมีผลเปนกําไร
คือ ความอยูดีมีสุขของราษฎร
ความเพียร ในการทําโครงการตางๆ แมระยะแรกจะไมมีความพรอมมากนัก แตก็ตองไมทอ
และมีความมุงมั่นเพื่อพัฒนาบานเมือง
เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งหรือภูมิคุมกันทุกดาน
ซึ่งจะสามารถทําใหอยูไดอยางสมดุล ในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง
ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ การเขาใจถึงธรรมชาติ และตองการใหประชาชนใกลชิดกับ
ธรรมชาติ เพราะปญหาของธรรมชาติ จะตองใชธรรมชาติแกไข ชวยเหลือ
ปลูกปาในใจคน การที่จะฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหกลับคืนมาจะตองปลูกจิตสํานึกใหคนรัก
ปาเสียกอน
(5.4) แนวทางปฏิบัติ
(1) แนวทางดําเนินงาน ของปดทองหลังพระจะยึดหลักการบริหารเชิงบูรณาการ
ตั้งแตระดับ ตนน้ํา กลางน้ํา และ ปลายน้ํา
ตนน้ํา เปนแหลงองคความรูตามแนวพระราชดําริจะประกอบดวยความรูจากศูนย
ศึกษาการพัฒนา โครงการสวนพระองค โครงการตามพระราชประสงค โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โครงการในพระบรมราชานุเคราะห
กลางน้าํ จะเปนสวนที่ปดทองหลังพระ มีบทบาทเปนสะพานเชื่อมระหวางตนน้ํากับ
ปลายน้ํา โดยมุงเนนดานการจัดการความรู การสงเสริมการพัฒนา และการสรางภาคีเครือขายความรวมมือ
ปลายน้ํา จะเปนการบูรณาการระดับพื้นที่ ชุมชน ทองถิ่น และจังหวัด เพื่อนําองค
ความรูจากโครงการพระราชดําริเชื่อมโยง และปรับใชในแตละพื้นที่อยางเหมาะสมกับภูมิสังคม และภูมิปญญา
ชุมชนทองถิ่น โดยมุงเปาหมายใหประชาชนอยูดีมี่สุข
(2) แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 7 ขัน้ ตอน ซึ่งประยุกต
จากหลักการ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา คือ
(2.1) การสรางความเขาใจกับประชาชน ชุมชน ทองถิ่น จังหวัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และภาคีความรวมมือ
(2.2) การกําหนดพื้นที่ โดยพิจารณาจากภูมิสังคม และสภาพปญหาแตละ
พื้นที่ที่เปนเปาหมายปฏิบัติการพัฒนา
(2.3) การถายทอดองคความรูและพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรู ถายทอดความรูที่สอดคลองกับภูมิสังคมของกลุมเปาหมายกอนกระบวนการพัฒนา
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(2.4) การลงมือปฏิบัติคือ การที่ชุมชนและภาคีทุกภาคสวนรวมกัน
ดําเนินการแกไขปญหา และพัฒนาโดยเรียนรูจากโครงการพระราชดําริและนําปรับใชใหสอดคลองกับภูมิสังคม
ศักยภาพชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ
(2.5) การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการพัฒนาตอเนื่อง เปนขั้นตอนที่เนนการ
สื่อสารและการแลกเปลี่ยนประสบการณที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ เพื่อสรุปบทเรียน ขอคนพบ และการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
(2.6) การใหคําปรึกษาและติดตามอยางใกลชิด เปนการจัดทีมสนับสนุน
ใหคําปรึกษาแกพื้นที่ที่มูลนิธิปดทองหลังพระฯ สงเสริมการพัฒนา
(2.7) การวั ด ผล เป น ขั้ น ตอนสุ ด ท ายเพื่ อ ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานว า
มีผลสําเร็จ หรือมีสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขหรือไม อยางไร เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ตอไป
(3) แนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อยางบูรณาการ เนนการบริหารจัดการ
เพื่อนําศักยภาพของพื้นที่และภูมิปญญาทองถิ่น เปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา และใหความสําคัญ
ตอการบูรณาการทุนการพัฒนาดานตางๆ ในจังหวัด ทั้งความรูจากศูนยศึกษาการพัฒนา งบประมาณ และ
โครงการพระราชดําริ เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาอยางสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และตรงกับ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่
(6) โครงการขยายผลทั่วประเทศ
ชื่อโครงการ

1. บานทาลอบ ต.โพทะเล อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี
2. บานหวยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
3. บานโปงโก ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
4. บานโปงลึก บานบางกลอย ต.หวยแมเพรียง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี
5. บานทาตะเภา ต.หนองเสม็ด จ.ตราด
6. บานอมแรด ต.บานทับ อ.แมแจม จ.เชียงใหม
7. บางปาง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
8. บานเจริญผล ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
9. บานโปงคํา ต.ตูพงศ อ.สันติสขุ จ.นาน
10. บานสะเกิน ต.ยอด อ.เมือง จ.นาน
11. บานหวยปุก ต.สะเนียน อ.เมือง จ.นาน
12. บานหวยคํา ต.ฝายแกว อ.ภูเพียง จ.นาน
13. 30 หมูบานใน ต.หวยลึก อ.เมือง จ.เชียงราย
14. บานปยะมิตร ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง จ.ยะลา

(มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ, 2562: 12)

ภาค

ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต

จังหวัด

สิงหบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี
ตราด
เชียงใหม
เชียงใหม
พิษณุโลก
นาน
นาน
นาน
นาน
เชียงราย
ยะลา
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(7) งานสงเสริมการพัฒนา
(7.1) โครงการพื้นที่ตน แบบบูรณาการแกไขปญหาและพัฒนาพืน้ ที่จังหวัดนาน
ตามแนวพระราชดําริ
จังหวัดนานยังเปนพื้นที่ตนน้ําของแมน้ํานานซึ่งเปนแหลงน้ําสําคัญที่มีปริมาณน้ําคิด
เปนรอยละ 45 ของปริมาณ น้ําที่ไหลลงแมน้ําเจาพระยา โครงการปดทองหลังพระฯ จึงทําความรวมมือ
โครงการพัฒนาดอยสูง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งไดรับการยอมรับในความเชี่ยวชาญดาน
การปลูกปา การพัฒนาพื้นที่ตนน้ํา และประสบความสําเร็จเปนอยางดีในการพัฒนาพื้นที่ในสภาพภูมิสังคมที่
คลายคลึงกับจังหวัดนาน เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบฯ จังหวัดนาน ใหสามารถใชวเปนตนแบบ
การบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดําริที่จะขยายผลตอไปในอนาคตตอไป
(7.2) โครงการบริ ห ารจั ด การน้ํ า อย า งยั่ ง ยื น อ า งเก็ บ น้ํ า ห ว ยคล า ย
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ จังหวัดอุดรธานี
โครงการบริ ห ารจั ด การน้ํ า อย า งยั่ ง ยื น อ า งเก็ บ น้ํ า ห ว ยคล า ย อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ จ. อุดรธานี เปนพื้นที่ขยายผลของสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชดําริ ภายใตมูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการนํารองแหงแรกที่
จังหวัดนาน คือ โครงการบูรณาการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดนานตามแนวพระราชดําริ โดยหลังจาก
ที่ดําเนินการโครงการในจังหวัดนาน ได 1 ป 9 เดือน และเห็นผลความสําเร็จในระดับที่ชุมชนในพื้นที่สามารถ
อยูรอดไดอยางพอเพียงแลว คณะกรรมการสถาบันฯ จึงมีมติการประชุมครั้งที่ 5/2553 วันที่ 22 ธันวาคม
2553 เห็นชอบการดํ าเนิ นงานในพื้ นที่ อางเก็ บน้ํ าห วยคลาย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.หนองวัวซอ
จ.อุดรธานี ใหเปนพื้นที่ขยายผลของสถาบันฯ
(7.3) โครงการพัฒนาแกมลิงหนองเลิงเปอย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คณะกรรมการสถาบั นและพั ฒนากิ จกรรมป ดทองหลั งพระฯ จึ งมี มติ เมื่ อวั นที่ 12
ธันวาคม 2555 เห็นชอบความรวมมือระหวางกองทัพบกกับสถาบันฯ ในการดําเนินงานโครงการพัฒนาแกมลิง
หนองเลิงเปอย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตอมาในวันที่ 30 มกราคม 2556 ผูบัญชาการทหารบก อนุมัติให
กองทัพภาคที่ 2 รวมกับสถาบันปดทองหลังพระฯ สํารวจพื้นที่ จัดหาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการนําสู
พื้ น ที่ เ กษตรเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาให กั บ ราษฎรในพื้ น ที่ ก องทั พ ภาคที่ 2 เพื่ อ สร า งต น แบบการประยุ ก ต แ นว
พระราชดําริโครงการแกมลิงใหเกิดประโยชนเต็มศักยภาพ
(7.4) แผนพั ฒ นาชนบทเชิ ง พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต ต ามพระราชดํ า ริ บ า นโป ง ลึ ก
บางกลอย อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี
บานแกงกระจาน เปนพื้นที่ปาที่มีความอุดมสมบูรณสูงและมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพจนไดรับการประกาศใหเปน 1 ใน 25 ผืนปาของโลก ที่มีความสําคัญตอการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และไดรับการประกาศเปนมรดกอาเซียนตามปฏิญญาอาเซียนวาดวยอุทยานมรดก (ASEAN
Declaration on Heritage Parks) เมื่อป 2546
(มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ, 2562ค: 12)
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(7.5) โครงการพื้นที่ตน แบบบูรณาการแกไขปญหาและพัฒนาพืน้ ที่ ต.แกนมะกรูด

โครงการนี้เริ่มตนเมื่อ พ.ศ. 2556 โดยมีเปาหมายแกไขการบุกรุก การทําลายปา
การปลูกปา การอนุรักษปา ปจจุบันไดมีแผนยุทธศาสตรพัฒนาตําบลแกนมะกรูด ของชาวบานประกอบดวย 6
ดาน คือ (1) การเพิ่มแหลงกักเก็บน้ํา ใหมีน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั้งป ครอบคลุมพื้นที่ 4
หมูบาน 16,711 ไร ผูรับประโยชนรวม 465 ครัวเรือน (2) พื้นที่ทํากินครอบคลุม 21,600 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ปา
เสื่อมโทรมที่ไดรับการจัดสรร เพื่อไมใหมีการบุกรุกพื้นที่อีกตอไป (3) สงเสริมเกษตรผสมผสาน สรางรายได
ตลอดป ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวปละ 10% และชาวบานสามารถปลดหนี้อยางนอยปละ 5% (4) สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน มีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นปละ
เทาตัว (5) มีแหลงเรียนรูวัฒนธรรมภูมิปญญาความรูทองถิ่นแกเยาวชน และ (6) รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดย
มีการแกไขปญหาอยางมีสวนรวม (http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/801273)
(8) คณะกรรมการ
(8.1) คณะกรรมการมูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
1. ทานผูหญิงบุตรี วีระไวทยะ
ประธานกรรมการ
2. ทานผูหญิงจรุงจิตต ทีขะระ
รองประธานกรรมการ
3. รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ
4. นายมนูญ สรรคคุณากร
กรรมการ
5. รศ. สุธรรม อยูในธรรม
กรรมการ
6. หมอมราชวงศดิศนัดดา ดิศกุล
กรรมการและเลขาธิการ
7. ดร. วิรไท สันติประภพ
กรรมการและเหรัญญิก
แนวพระราชดําริ

(8.2) คณะกรรมการสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสาน
1. หมอมราชวงศดิศนัดดา ดิศกุล
2. ทานผูหญิงบุตรี วีระไวทยะ
3. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
4. รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
5. ทานผูหญิงจรุงจิตต ทีขะระ
6. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
7. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
8. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
9. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
10. ผูบัญชาการทหารบก
11. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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12. ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
กรรมการ
(องคการมหาชน)
13. ดร. วิรไท สันติประภพ
กรรมการ
14. นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย กรรมการ
15. นายยกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
กรรมการ
16. นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย กรรมการ
17. นายกสมาคมกํานัน ผูใหญบานแหงประเทศไทย
กรรมการ
18. ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ กรรมการและ
สืบสานแนวพระราชดําริ
เลขานุการ

7.2 สวนราชการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง

สาระสําคัญในหัวขอนี้จะทบทวนถึงสวนราชการที่เกี่ยวของในการบริห ารจัดการบนพื้นที่สูงรวม
3 เรื่อง คือ (1) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) (2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ (3)
สวนราชการอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
สาระสําคัญในการทบทวนหัวขอนี้มี 5 เรื่อง คือ (1) ความเปนมา (2) อํานาจหนาที่ของสถาบัน (3)
แนวทางการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ในระยะต อ ไป (4) ยุ ท ธศาสตร ข องสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง และ (5)
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ความเปนมา
สถาบั นวิ จัยและพั ฒ นาพื้ นที่ สูง (องคการมหาชน) ไดรับการจัดตั้งตามมติคณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 มีภารกิจสําคัญคือ สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาพื้นที่สูงไดอยางยั่งยืน
ครอบคลุ มทุก มิติ สามารถเชื่อมโยงองคความรูจากโครงการหลวงจนเกิดประโยชนอยางกวางขวาง และ
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
ต อ มาได มี พ ระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน)
พ.ศ. 2548 โดยประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล ม 122 ตอนที่ 95ก ลงวั น ที่ 14 ตุ ล าคม 2548 โดยมี
วัตถุประสงคตามที่ระบุไวในมาตรา 7 ดังนี้
มาตรา 7 ใหสถาบันมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(1) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง
(2) สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษา
ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนรักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
(3) สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจหนวยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในการศึกษาคนควา วิจัย พัฒนาและการถายทอดขอมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสูชุมชน
(4) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอยางครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑการขนสงสินคา
ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและสงเสริมการดําเนินการดังกลาว
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(5) รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงใน

(6) ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาพื้นที่สูงที่ไดจากการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา
(7) สนับสนุนและดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคา โครงการ
หลวงและสินคาในโครงการของสถาบันจากหนวยงานในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งดําเนินการใหมีการ
จดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการคาและทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตอมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเล ม 126 ตอนที่ 37ก
โดยมาตรา 3 ไดกําหนดไวดังนี้
มาตรา 3 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (8) ของมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548
“(8) จัดแสดงนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ
แลละดานอื่นๆ ดําเนินการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวแลละพักผอนทางดานการเกษตรและวัฒนธรรม
รวมทั้งเปนศูนยเรียนรูทางการเกษตรแลละการอนุรักษพันธุพืช อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
กิจการตามวัตถุประสงคของสถาบัน”
(2) อํานาจหนาที่ของสถาบัน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหสถาบันมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ
(2) กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน ตลอดจนทํานิติกรรมอื่น
ใดเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(3) จัดหาและใหทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนาและการอนุรักษ
ฟนฟูพื้นที่สูง
(4) เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสถาบัน
(5) จําหนายสินคาหรือบริการที่ไดจากโครงการหลวงหรือโครงการของสถาบัน
(6) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสถาบัน
(7) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศ
ในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสถาบัน
(8) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการ
(9) กระทําการอื่นใดซึ่งจําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน
ในป พ.ศ. 2562 มี พื้นที่ โครงการพัฒนาบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจํานวน 33 แหง
ดังรายละเอียดตารางที่ 7-1
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ตารางที่ 7-1 พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
พื้นที่

ที่ตั้ง

ความสูง (เมตร)

พื้นที่กลุมที่ 1 (เชียงใหม กําแพงเพชร กาญจนบุรี)
เชียงใหม
1. ดอยปุย
2. ปางหินฝน
3. ปางแดงใน
4. ปางมะโอ
5. หวยเปา
6. ปากลวย
7. ปาแป
8. ผาแตก
9. แมมะลอ
10. โหลงขอด
11. สบโขง

ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม
ต. ปางหินฝน อ.แมแจม จ.เชียงใหม
ต. เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
ต. แมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
ต. ทุงขางพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
ต. แมสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
ต. ปาแป อ.แมแตง จ.เชียงใหม
ต. สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม
ต. แมนาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม
ต. โหลงขอด อ.พราว จ.เชียงใหม
ต. สบโขง อ.อมกอย จ.เชียงใหม

1,337
1,369
548
1,068
530
1,289
895-905
715
1,065
500-1,000
1,070-1,165

กําแพงเพชร
12. คลองลาน

ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ. กําแพงเพชร

125-220

ต.หวยเขยง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

224-398

ต.วาวี อ.สรวย จ.เชียงราย
ต.แมสลอง อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย
ต.ปาตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย

823-1,204
1,225
1,225

ต.สันทะ อ.นานอย จ.นาน
ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน
ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ. นาน
ต.ปงหลวง อ.นาหมื่น จ.นาน
ต.ผาหลวง อ.ทาวังผา จ.นาน
ต.บอเกลือ อ.บอเกลือ จ.นาน
ต.ภูคา อ.ปว. จ.นาน
ต.ตูพงษ อ.สันติสุข จ.นาน
ต.แมจริม อ.แมจริม จ.นาน
ต.นาไรหลวง อ.สองแคว จ.นาน
ต.สะเนียน อ.เมืองนาน จ.นาน

600-1,700
436-676
300-1,400
274
530
500-1,500
824-862
312-339
369
456
354-474

ต.เข็กนอย อ.เขาคอ จ.นาน

500-1,400

ต.แมสอง อ.ทาสองยาง จ.ตาก
ต.คีรีราษฎร อ.พบพระ จ.ตาก
ต.เชียงทอง อ.วังเจา จ.ตาก

285-1,383
650
500-1,000

ต.แมสามแลบ อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แมฮองสอ

318-869
656-726

กาญจนบุรี
13. หวยเขยง
พื้นที่กลุมที่ 2 (เชียงราย)
1. วาวี
2. แมสลอง
3. หวยกางปลา
พื้นที่กลุมที่ 3 (นาน เพชรบูรณ)
นาน
1. ขุนสถาน
2. ถ้ําเวียงแก
3. น้ําแขวง
4. น้ําเคิม
5. น้ําแปง
6. บอเกลือ
7. ปางยาง
8. โปงคํา
9. แมจริม
10. วังไผ
11. สะเนียน
เพชรบูรณ
13. หวยน้ําขาว
พื้นที่กลุมที่ 4 (ตาก แมฮองสอน)
ตาก
1. แมสอง
2. พบพระ
3. ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ
แมฮองสอน
4. แมสามแลบ
5. สบเมย
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (2562: 1-2)
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(3) แนวทางการพัฒนาพื้นทีส่ ูงในระยะตอไป
การพัฒนาพื้นที่สูงในระยะตอไป นอกจากตองแกไขปญหาที่ยังมีอยูของชุมชนบนพื้นที่สูง
ชุมชนยังตองปรับตัวกับเงื่อนไขใหมทั้งดานภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ซึ่งสงผล
กระทบเชิงลบตอความหลากหลายทางชีวภาพ การขาดแคลนน้ําและขาดความมั่นคงดานอาหาร ภาวะสังคม
ของผูสูงอายุ และการไหลออกของแรงงานเยาวชนจากภาคเกษตร และการเคลื่อนยายของคนพื้นราบสูพื้นที่สูง
ภาวะการขาดแคลนพลังงานและความตองการพื้นที่เพื่อผลิตพืชพลังงาน และบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งมีผลกระทบตอพื้นที่สูงแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
(3.1) การสนับสนุนงานวิจยั และพัฒนางานของโครงการหลวงตอยอดภูมิปญญา
ทองถิ่นและสรางนวัตกรรมใหมที่เหมาะสมกับสภาพภูมสิ ังคม เพื่อการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
(3.1.1) การวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง โดยมุงเนนงานวิจัยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตเสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร และการวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3.1.2) การวิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพื้นที่สูง โดยเนนการวิจัยเพื่อศึกษา รวบรวม ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการสรางนวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทองถิ่นบนพื้นที่สูง ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชน
(3.1.3) การวิ จั ย ระบบเกษตรนิ เ วศพื้ น ที่ สู ง โดยการศึ ก ษาวิ จั ย ระบบ
การเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและความสัมพันธภายในระบบที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ โดยการมีสวน
รวมของนักพัฒนาและเกษตรกร และการวิจัยเพื่อเสริมสรางและแกไขปญหาของชุมชนบนฐานของทุนทองถิ่น
ตลอดจนการนําองคความรูจากโครงการหลวงไปทดสอบในพื้นที่สูงอื่นๆ ใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
(3.1.4) การวิจัยดานสังคม ดานการตลาด และการวิจัยเชิงนโยบายในการ
พัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิสังคม และรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบในดานตางๆ ที่มีตอชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนการ
บริหารจัดการองคความรูและทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัย เพื่อนําไปสูการใชประโยชนไดอยางกวางขวาง
(3.2) การสนับสนุนงานโครงการหลวง และนําองคความรูโครงการหลวงไปปรับ
ใชในพื้นที่สูงอื่นใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางในการปฏิบัติงานบนพืน้ ที่สงู
(3.2.1) การสรางความเขาใจและความไววางใจแกชุมชน และใชหลักการ
ตามแนวทางโครงการหลวงในการแกไขปญหา
(3.2.2) การสนับสนุนและเชื่อมโยงชุมชนเพื่อเรียนรูองคความรูจากศูนยพัฒนา
โครงการหลวง และส ง เสริ ม การพั ฒ นาชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง บนฐานความรู ข องโครงการหลวง ผลงานวิ จั ย
และภูมิปญญาทองถิ่นใหสมดุลทุกมิติและยั่งยืนโดยการประสานงานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ และภาคเอกชน
(3.2.3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต
และผลิตภัณฑ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการใชประโยชนอยางยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
สนับสนุนใหเกิดชองทางการตลาดการขนสงสินคาของชุมชนอยางครบวงจร
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(3.2.4) พัฒนาเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเชื่อมโยงกับชุมชน
และพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่แบบโครงการเปนเครือขายการเรียนรูระดับชุมชน เพื่อเสริมสรางใหชุมชนมี
ความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองไดตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
(3.2.5) การสรางเครือขายการถายทอดองคความรูโครงการหลวง โดยมี
ความรวมมือในลักษณะของหุนสวนการปฏิบัติงาน (partnership) และมีระบบการถายโอนภารกิจและการรับ
พื้นที่ใหม รวมถึงการพัฒนาระบบเครือขายการเรียนรูหลังการถายโอนภารกิจ
(3.3) การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยว
และสรางรายไดที่สามารถบริหารจัดการตนเองได
(3.3.1) การรวบรวมและเชื่อมโยงองคความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริและโครงการหลวง
(3.3.2) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการหลวงและสถาบัน
(3.3.3) การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและพรรณไม
(3.3.4) การสรางรายไดเพื่อใหอุทยานหลวงราชพฤกษสามารถบริหาร
จัดการตนเองได
(3.3.5) การสรางเครือขายความรวมมือและสรางพันธมิตรกับภาครัฐและ
เอกชน ในการใชประโยชนพื้นที่ภายในอุทยาน และการสงเสริมภาพลักษณองคกร
(3.4) การพัฒนาสถาบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่มีการพัฒนาบนพืน้
ฐานความรูนาํ ไปสูองคกรที่มีประสิทธิภาพและมีความมัน่ คง
(3.4.1) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในองคกร โดยเนนการสงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรมในการทํางาน
(3.4.2) การพัฒนาบุคลากร (training development) เปนสังคมแหงการ
เรียนรู การพัฒนาจากภายในของตนเอง self-sustainable, self-learning เปนองคการที่มีการพัฒนาดวย
ตนเองไปสูองคกรที่มีประสิทธิภาพ
(3.4.3) การพัฒนาระบบงานที่เชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยมุงเนนการพัฒนาระบบงานในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทํางานและผลงานที่เกิดขึ้น
ทั้งดานการวางแผนยุทธศาสตรการวางแผนพัฒนาบุคลากร การกําหนดแนวทางการปฏิบัติ และการติดตาม
และประเมินผลที่นําไปสูผลลัพธการดําเนินงานขององคกร
(3.4.4) การพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยให
ความสํ า คัญ กั บการเชื่ อ มโยงและการใช ป ระโยชน จากขอ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การตั ดสิ น ใจของ
คณะกรรมการและผูบริหาร ในการวางแผนการดําเนินงานและการติดตามประเมินผล
(3.4.5) การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาและสร า งเครื อ ข า ยการเรี ย นรู กั บ
ตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความรวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูงในระดับนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (2559: 26-27)
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(4) ยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
เพื่อใหภารกิจของสถาบันเปนไปตามวัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบัน และสอดคล องแนว
พระราชดํ า ริ นโยบายและแผนพั ฒ นาต า งๆ ของรั ฐ ซึ่ ง เน น ความสมดุ ล ทางด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
และสิ่งแวดลอมใหแกชุมชนบนพื้นที่สูงตางๆ ของประเทศ รวมทั้งปรับทิศทางการดําเนินงานใหสอดรับตาม
นโยบายของคณะกรรมการสถาบัน และสามารถบริหารงานและดูแลองคกรไดอยางมั่นคง จึงไดกําหนด
ขอเสนอยุทธศาสตรไว 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการวิจัย
2. ยุทธศาสตรการสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
4. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร
(4.1) วิสัยทัศน
เปนองคกรที่มุงมั่นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อใหเกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
(4.2) พันธกิจของแผนยุทธศาสตรสถาบันระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว จึงกําหนดพันธกิจหลัก ดังนี้
(4.2.1) การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานของโครงการหลวง และการ
วิจัยตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและสรางนวัตกรรมใหมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม เพื่อการนําไปใชประโยชน
อยางเปนรูปธรรม
(4.2.2) การพัฒนาบนฐานความรู เพื่อสรางความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมการขยายผลองคความรูโครงการหลวงอยางเปนระบบ และการสรางรายได
โดยกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงกับตลาดและผูบ ริโภค
(4.2.3) การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูโครงการตาม
แนวพระราชดําริและโครงการหลวงความหลากหลายทางชีวภาพ และเปนแหลงทองเที่ยวความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดานการเกษตรและวัฒนธรรมและมีรายไดทสี่ ามารถดูแลตัวเองได
(4.2.4) สนับสนุนและดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของ
สินคาโครงการหลวง และสินคาในโครงการของสถาบันจากหนวยงานในประเทศและตางประเทศ รวมทั้ง
ดําเนินการใหมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรเครื่องหมายการคาและทรัพยสนิ ทางปญญาอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ การสรางเครือขายการเรียนรูและหุนสวนในการพัฒนารวมกับภาคสวนตางๆ
(4.2.5) การพัฒนาองคกรตามแนวทาง TQA (รางวัลคุณภาพแหงชาติ :
Thailand Quality Award) ทั้งดานการวิจัยงานพัฒนา และการเชื่อมโยงองคความรูโครงการหลวงไปสูชุมชน
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบธรรมาภิบาล
(4.3) เปาหมาย วัตถุประสงค และเปาประสงค
(4.3.1) เปาหมายสูงสุด คือ “การพัฒนาพื้นทีส่ ูงอยางยั่งยืน” โดยการ
สนับสนุนงานโครงการหลวงและนําองคความรูโครงการหลวงไปปรับใชในพื้นที่สูงอื่น
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(4.3.2) วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ป พ.ศ. 2560-2564 คือ “ชุมชนเปาหมายบนพืน้ ทีส่ ูงมีคณ
ุ ภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี” โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรูของโครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง
(4.3.3) เปาประสงคเชิงผลลัพธของยุทธศาสตร ประกอบดวย
(1) ดานเศรษฐกิจ คือ ชุมชนเปาหมายมีความมั่นคงทางดาน
อาหารและรายไดที่พอเพียงตอการดํารงชีวิตตามแนวทางโครงการหลวงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(2) ดานสังคม คือ ชุมชนเปาหมายบนพื้นที่สูงมีความเขมแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองไดและสามารถบริหารจัดการไดอยางยั่งยืน โดยกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูการ
สนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่เปาหมาย
ลดการบุกรุกพื้นที่ปาและการฟนฟู อนุรักษและจัดการอยางยั่งยืน โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและ
ทุกภาคสวน
(4) ดานบริหารจัดการ คือ การบริหารจัดการของสถาบันมี
ประสิทธิภาพและดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและอุทยานหลวงราชพฤกษเปน แหลงเรียนรูพระราช
กรณียกิจ และแหลงทองเที่ยวดานการเกษตรและความหลากหลายของพรรณไมที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
(สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2559: 33-40)
(5) คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
1. นางมิ่งขวัญ วิชยรังสฤษฏ
2. พลเรือเอก ปวิตร รุจะเทศ
3. นายอนันต สุวรรณรัตน
4. นายวิจารณ สิมาฉายา
5. นายชวลิต ชูขจร
6. นายดนุชา สินธวานนท
7. นางสาวลดาวัลย คําภา
8. คุณจันทนี ธนรักษ
9. นายนนทิกร กาญจนจิตรา
10. นายวิรัตน ปราบทุกข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

7.2.2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(1) ความเปนมา
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนที่ 94ก ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย พ.ศ. 2545 ใหแบงสวนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดังตอไปนี้
(1) สํานักงานเลขานุการกรม
(2) กองคุมครองสวัสดิภาพและเสริมสรางคุณภาพชีวิต
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(3) กองพัฒนาสังคมกลุมเปาหมายพิเศษ
(4) กองยุทธศาสตรและแผนงาน
(5) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
โดยกองพัฒนาสังคมกลุมเปาหมายพิเศษ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) พัฒนารูปแบบ แนวทางในการพัฒนาสังคมกลุมสมาชิกนิคมสรางตนเอง กลุม
ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุมเปาหมายพิเศษ
(2) สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานการพัฒนาสังคมกลุม สมาชิกนิคม
สรางตนเองกลุมราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุม เปาหมายพิเศษ
(3) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ เฉพาะในสวนที่
เกี่ยวของกับนิคมสรางตนเองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(4) ดําเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดําริ โครงการตามพระราชประสงค
โครงการพระดําริและโครงการอื่นที่ไดรับมอบหมาย
(5) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานของนิคมสรางตนเองและศูนยพัฒนา
ราษฎรบนพื้นที่สูง
(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับประชากรในพื้นที่สูง คือการ
พัฒนาขอมูลและระบบขอมูลประชากรกลุมเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
“1. ยุทธศาสตรความรู
---------------------------------------------กลยุทธ 1.2 พัฒนาขอมูลและระบบขอมูลประชากรกลุมเสี่ยง
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการดําเนินงาน ไดแก ขอมูลจํานวนและสถานการณการ
พัฒนาของประชากรกลุมเสี่ยง ปจจุบันประเทศไทยยังมีขอมูลเกี่ยวกับประชากรกลุมเสี่ยงตางๆ นอยมาก มัก
เปนขอมูลที่ไมครอบคลุมไมทันสมัย สวนใหญเปนขอมูลจากการประมาณการซึ่งไมสอดคลองกันระหวาง
หนวยงานตางๆ และมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน ตัวอยางเชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนและ
สถานการณของกลุมชาติพันธุและชนเผาขอมูลเกี่ยวกับจํานวนและสถานการณของแรงงานขามชาติ เปนตน
อนึ่งขอมูลประชากรกลุมเสี่ยงเปนขอมูลที่จัดเก็บไดยากลําบากกวาประชากรทั่วไป
เพราะมักเขาถึงยากอันเนื่องจากลักษณะหรือปญหาพิเศษ อาทิ กลุมชาติพันธุและชนเผาในพื้นที่หางไกล คนไร
บาน เด็กเรรอน ที่ไมมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง แรงงานขามชาติที่ไมไดจดทะเบียน การพัฒนาขอมูลโดย
ระบบปกติที่มีหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งรับผิดชอบเพียงหนวยงานเดียว เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ อาจ
ไมใชแนวทางการดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่มีภารกิจ
เกี่ยวของกับประชากรกลุมดังกลาวเพื่อพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล และพัฒนาระบบขอมูลใหสามารถ
เชื่อมโยง ปรับปรุงขอมูลอยางตอเนื่องและใหหนวยงานตางๆ สามารถใชขอมูลรวมกันได”
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บนพื้นที่สูง
พื้นที่รับผิดชอบ

(3) ศูนยพฒ
ั นาราษฎรบนพืน้ ที่สงู
ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 16 แหง 20 จังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของราษฎร
2. ประสานความรวมมือในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการราษฎรบนพื้นที่สูงใน

3. สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการหลวง โครงการพระดําริ โครงการพระ
ธรรมจาริก หรือโครงการอื่นที่ไดรับมอบหมายแกราษฎรบนพื้นที่สูง
4. สํารวจและจัดทําขอมูลพืน้ ฐานของศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และแผนพัฒนา
ราษฎรบนพื้นที่สูงระดับจังหวัด
5. เปนศูนยการเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง และถายทอดองคความรูการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการบนพื้นที่สูงตามภูมิสังคม
ตารางที่ 7-2 ศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัดและจังหวัดที่รับผิดชอบ
ลําดับที่

ศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัด

จังหวัดที่รับผิดชอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เชียงราย
เชียงใหม
แมฮองสอน
ลําพูน
ลําปาง
พะเยา
แพร
นาน
ตาก
กาญจนบุรี
กําแพงเพชร
เพชรบูรณ
พิษณุโลก
อุทัยธานี
ราชบุรี
เพชรบุรี

เชียงราย
เชียงใหม
แมฮองสอน
ลําพูน
ลําปาง
พะเยา
แพร
นาน
ตาก
กาญจนบุรี
กําแพงเพชร
เพชรบูรณ, เลย
พิษณุโลก, สุโขทัย
อุทัยธานี, พิษณุโลก
ราชบุรี
เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ

ที่มา : กองพัฒนาสังคมกลุมเปาหมายพิเศษ (2560: 1-16)
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7.2.3 สวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพืน้ ทีส่ ูง
1. กระทรวงกลาโหม
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ กรมปศุสัตว กรมการขาว กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน)
3. กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมการพัฒนา
ชุมชน)
4. กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด)
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช กรมทรัพยากรน้าํ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)
6. กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย กรมอนามัย)
7. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
8. กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน)
9. กระทรวงการคลัง (ธกส.)
10. สํานักนายกรัฐมนตรี (สภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
11. กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
12. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
13. กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง)
14. กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมการจัดหางาน)
15. รัฐวิสาหกิจ (การปโตรเลีย่ มแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค)

7.3 วิสาหกิจที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพืน้ ที่สูง

การพัฒนาพื้นที่สูงนอกจากมีหนวยงานของภาครัฐ และมูลนิธิที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องแลวก็ตาม
ยังมีรัฐวิสาหกิจเขามาสนับสนุนการพัฒนา 2 หนวยงาน คือ (1) การปโตรเลียมแหงประเทศไทย และ (2) การ
ไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้
7.3.1 การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)
ปตท. ไดเริ่มปลูกปาในโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องใน
วโรกาสทรงครองราชยปที่ 50 ตั้งแต พ.ศ. 2537 จนถึง พ.ศ. 2545 ไดดําเนินการปลูกปาแลวเสร็จจํานวน
1,043,230 ไร โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและชาวบานในพื้นที่ 48 จังหวัดทั่วประเทศ
รวมทั้งการฟนฟูดูแลรักษามาจนถึงปจจุบัน
(1) ผลสัมฤทธิ์ของปา 1 ลานไร
จากผลการวิจัยประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการปลูกปา 1 ลานไร (ดําเนินการวิจัยระหวาง พ.ศ.
2545-2557) โดยศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระบุวา
- ปาของ ปตท. สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด 30.27 ลานตัน
คารบอนไดออกไซด
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- ปลดปลอยกาซออกซิเจนสูช ั้นบรรยากาศ 24.21 ลานตันออกซิเจน
- ประชาชนในพื้นที่สามารถใชประโยชนจากปา (ผลิตผลจากปาที่ไมใชไม) ในแปลง
ปลูกปา ปตท. คิดเปนมูลคาสะสมรวมเทากับ 7,830 ลานบาท (มูลคาสะสมจากการดําเนินงานวิจัยระหวาง
ป 2545-2557) เมื่อคิดมูลคาที่ประชาชนสามารถใชประโยชนจากปาในรายป คิดเปน 391.5 ลานบาทตอป
นอกจากนี้ยังมีฐานมวลชนปกปองดูแลผืนปาในโครงการปลูกปาฯ และชาวยกระดับพัฒนา
คุณภาพชีวิตมวลชนที่อยูรอบแปลงปลูกปา ผืนปาเสื่อมโทรมกลับเขาสูระบบนิเวศเดิมและมีน้ําอุปโภคบริโภค
ตลอดป (www.pttplc.com)
(2) สถาบันปลูกปา ปตท.
จากความสํ า เร็ จ ในการปลู ก ป า ดั ง กล า ว จึ ง ได มี ก ารจั ด ตั้ ง “สถาบั น ปลู ก ป า ปตท.”
(PTT Reforestation Institute) ขึ้นในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิด การจัดการ
ทรัพยากรปาอยางยั่งยืน เพิ่มพื้นที่ปาใหกับประเทศอีก 1 ลานไร รวมถึงดําเนินการอนุรักษ และฟนฟู พื้นที่
ปลูกปา 1 ลานไรเดิมของ ปตท. ใหระบบนิเวศเกิดความสมดุล และลดปญหาภาวะโลกรอน
ทั้งนี้สถาบันปลูกปา ปตท. ไดมีวิสัยทัศนและวัตถุประสงค ดังนี้
วิสัยทัศน
“สถาบันปลูกปา ปตท. เปนผูนําในการปลูกและ ฟนฟูปาดวยนวัตกรรมเพื่อความ
สมดุลของระบบนิเวศและลดโลกรอนอยางยั่งยืน”
วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด (Carbon Sink) จากการดําเนินการปลูก
ปาของ ปตท. ทั้งหมดใหได 2.1 ลานตันคารบอนไดออกไซด ภายในป พ.ศ.2565 รวมทั้งดูแลรักษาแปลงปลูก
ปา ปตท. ในโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ (พ.ศ.2537-2545) ใหอยูในสภาพสมบูรณ เพื่อพัฒนาให
เปนศูนยรวมและเผยแพรองคความรูการปลูกและฟนฟูปาของ ปตท. สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอมดวยการอนุรักษทรัพยากรปาไม
ปลูกและฟนฟูปา เพื่อสรางระบบนิเวศที่สมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนแหลงกักเก็บคารบอนฯ ผานกระบวนการสรางและพัฒนาเครือขาย สงเสริมและสนับสนุนภาคสวนตางๆ
ในการปลูกและฟนฟูปา สรางองคความรู และนวัตกรรมรวมกับหนวยงานภาคีทั้งภายในและภายนอก ปตท.
ในดานการปลูกและฟนฟูปา สรางศูนยเรียนรูการจัดการปา ปตท. และเผยแพรองคความรูและนวัตกรรมดาน
การปลูกและฟนฟูปา พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันปลูกปา ปตท. ใหมีความเชี่ยวชาญในดานการปลูกปา
และการพัฒนาเครือขาย (www.pttreforestation.com)
7.3.2 การไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดทําโครงการ PEA รวมใจประชารัฐ รักษน้ํา สรางฝาย โดยรวมกับมูลนิธิ
อุทกพัฒนฯ และชุมชนสรางฝายกักเก็บน้ําไวใชอุปโภค-บริโภค และการเกษตร เปนการบรรเทาภัยแลงชวย
เสริมสรางคุณภาพชีวิต โดยการใชอุปกรณคอนกรีตที่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ เชน เสาไฟฟา เสาตอมอ คอนคอร.
กลับมาใชงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ไดดําเนินการในพื้นที่สูงของภาคเหนือหลายจังหวัด เชน จังหวัด
แพร พะเยา (www.pea.co.th)
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7.4 ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง

ภาคเอกชนไดมีโครงการการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดนาน (นานแซนดบอกซ : นซบ)
สาระสํ า คั ญ ที่ มี ก ารทบทวนหั ว ข อ นี้ มี 8 เรื่ อ ง คื อ (1) ความเป น มา (2) ความหมายของคํ า ว า
“น า นแซนด บ อ กซ ” (3) เป า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค (4) พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ (5) หน ว ยงานประสานหลั ก
(6) แนวคิดและหลักการของนานแซนดบอกซ (7) การบริหารโครงการ และ(8) ประโยชนที่จะไดรับของประชาชน
ในจังหวัดนาน
7.4.1 ความเปนมา
นานแซนดบอกซ (นซบ.) คือโครงการที่รัฐบาลอนุมัติเพื่อใหภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
รวมมือกันแกปญหาทรัพยากรปาไมจังหวัดนาน การสรางอาชีพการเกษตรยั่งยืนใหราษฎร และการจัดสรรสิทธิ
ที่ทํ ากิ นในเขตปาตามกฎหมายบางสวนใหแ กราษฎร โดยรัฐ บาลมีคําสั่งสํานักนายกรัฐ มนตรีที่ 48/2561
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 เรื่องการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดนาน
7.4.2 ความหมายของคําวา “นานแซนดบอกซ” (Nan Sand Box)
คําวา นานแซนบอกซ (Sand Box) แปลวา กลอง/กระบะทราย หรือรูปแบบการทดลองดําเนินงาน
เพื่อดูวากฎระเบียบกติกาใดที่เปนอุปสรรคทําใหไมคลองตัว ไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาการอนุรักษ
ปาตนน้ํา และอาชีพการเกษตรของประชาชนได ในพื้นที่ทดลองจังหวัดนาน หรือนานแซนดบอกซ จะสามารถ
นําไปสูการแกไขกฎระเบียบเหลานั้นเพื่อความผาสุขของประชาชน และการรักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอันมีคาของประเทศไทย
7.4.3 เปาหมายและวัตถุประสงค
(1) แกไขปญหาดานที่ดิน-ปาไม เพื่อใหประชาชนสามารถอยูอาศัยไดถูกตองตามกฎหมาย
และปรับคืนพืน้ ที่มาเปนสภาพปา
(2) จัดหาเงินทุนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรและการเลี้ยงชีพ
ในชวงระยะเปลี่ยนผาน
(3) ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสูการผลิตหรืออาชีพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มีรายไดเพียงพอ และยกระดับคุณภาพชีวิต
7.4.4 พื้นที่ดําเนินงาน จังหวัดนาน 15 อําเภอ 99 ตําบล 924 หมูบาน โดยเฉพาะพื้นที่อยูอาศัยและ
พื้นที่ทํากินในเขตปาสงวน คุณภาพลุมน้ําชั้น 1, 2, 3, 4, และ 5
7.4.5 หนวยประสานงานหลัก องคการบริหารสวนตําบล โดยความรวมมือของผูนําชุมชนในพื้นที่
ไดแก ผูใ หญบา น กํานัน ประธานสภาองคกรชุมชน นายกองคการบริหารสวนตําบล/นายกเทศมนตรีตําบล
และนายอําเภอ
7.4.6 แนวคิดและหลักการของนานแซนตบอกซ (นซบ.)
(1) การจัดสรรที่ดินปาสงวนจังหวัดนาน
การจัดสรรที่ดนิ ปาสงวนจังหวัดนาน เพื่อแกปญหาหลักประเด็นสิทธิที่ทาํ กินของเกษตรกรให
มีความชอบดวยกฏหมาย โดยจังหวัดนานจะบริหารจัดการพื้นที่เขตปาสงวนตามสัดสวน ดังนี้
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72% = พื้นที่ปาสงวนในปจจุบัน ทุกคนชวยกันรักษาปาตนน้ํานี้ใหคงอยูตลอดไป
18% = พื้นที่ทํากินในเขตปาที่เกษตรกรนานยินดีฟนฟูกลับมาเปนปาที่มีตนไมใหญ
โดยรัฐจะอนุญาตใหเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจไดตนไมใหญในพื้นทีส่ วนนี้ได
10% = พื้นที่ที่จัดสรรใหปลูกพืชเศรษฐกิจไดเต็มที่ (แตยงั คงเปนปาสงวนโดย
กฏหมาย)
(2) รายไดตอไร
รายไดตอไรของเกษตรกรนาน จะตองเพียงพอตอการดํารงชีพอยางยั่งยืน โดยนานแซนดบอกซ
จะระดมองคความรูจากทุกศาสตร มาพัฒนาพืชทางเลือกที่มีคุณคาและมูลคาสูง พัฒนาดิน น้ํา แปรรูปสินคา
เกษตร การขนสง การสรางยี่หอสินคา และการตลาด เพื่อผลิตสินคาการเกษตรที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของ
ตลาดโลก และสงเสริมประสิทธิภาพ การผลิต จนเกษตรกรนานสามารถทํามาหาเลี้ยงชีพอยางดีไดดวยตนเอง
(3) แผนการดําเนินงาน
2561
1. สื่อสารแนวทางแกปญหาปานานกับผูนํา
ชุมชน
- ตัวเลขการใชประโยชนที่ทํากินในเขต
ปาทั้ง จ.นาน
- ตัวเลขคืนปาบางสวนเพื่อปลูกคืนกลับ
เปนตนไมใหญ
- ความตองการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร
- สรางฐานขอมูล จ.นาน
- เจรจากับคณะกรรมการนโยบายและ
กํากับดูแลประเด็นสิทธิทํากิน

2562
2. ดําเนินการหาเงินทุนสนับสนุน
- แสวงหาแหลงเงินทุน
- หยุดตัดปา/ชะลอขาวโพด
- เตรียมพืชทางเลือก
- ฟนฟูสภาพดิน
- ฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
- ฟนฟูปาเสื่อมโทรม
- ชดเชยรายไดเกษตรกร
- ชวงเปลี่ยนผาน
- ระดมความรูจากทุกศาสตร

2563
3. นําองคความรูทกุ ศาสตรปรับเปลี่ยนวิถี
ทํากินใหเกษตรกร
- นําความรูจากทุกศาสตรปรับเปลี่ยนวิถี
การเกษตร
- พืชทางเลือก/เทคโนโลยีการเกษตร
- แปรรูปสินคาเกษตรใหมีมูลคาสูง
- ระบบขนสง/จัดเก็บสินคาเกษตร
- สรางยี่หอสินคานาน
- พัฒนาชองทางการตลาดใหมๆ
- สรางความเขมแข็งชุมชนในทุกมิติ
(การศึกษา/ผูนํา/สหกรณ/วิสาหกิจ)

ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2561 เปนตนไป (5-8 ป)
ป 2561: สื่อสารแนวทางการแกปญหาปานานกับผูนําชุมชน/เกษตรกร/ผูแทนชาวบาน
ป แ ห ง การพู ด คุ ย สื่ อ สารแนวทางแก ป ญ หาป า น า นกั บ ผู นํ า ชุ ม ชน/เกษตรกร/ผู แ ทนชาวบ า น
ใน 2 ประเด็นหลัก
1. การแกปญหาปานานตามหลักการของ นซบ. คือ การเดินมาพบกับครึ่งทางระหวางภาค
ประชาชนและภาครัฐ โดยชุมชนยินดีฟนฟูพื้นที่ทํากินในเขตปาใหกลับมาเปนปาสมบูรณ 18 % โดยรัฐใหสิทธิ
การใชประโยชนที่ดินทํากินแกเกษตรกรในเขตปาใตตนไมใหญ 18% และอีก 10% ใหสามารถปลูกพืช
เศรษฐกิจไดเต็มที่โดยชอบธรรม ทั้งนี้ 99 ตําบลตองเห็นพองเดินหนาไปพรอมกัน
2. เพื่อบริหารจัดการประเด็นสิทธิที่ทํากินของเกษตรกรแลว จะมีการระดมองคความรูจาก
ทุกศาสตรเพื่อคิดคนพืชทางเลือกพัฒนาดิน น้ํา และการตลาด มุงพัฒนาอาชีพการเกษตร และการสรางรายได
อยางเพียงพอตอการดํารงชีพอยางยั่งยืนโดยเกษตรกรไดรับการทดแทนรายไดในชวงเปลี่ยนผาน
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ป 2561-2562 : ดําเนินการหาเงินทุนสนับสนุน
ปแหงการระดมเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงาน นซบ. เพื่อนํามาทดแทนรายไดใหเกษตรกรในชวง
เปลี่ยนผานจากการชะลอและหยุดทําการเกษตรในพื้นที่ทํากินในเขตปา ชวงเริ่มปลูกปา สูการเกษตรรูปแบบใหม
และจัดทําฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย ใหกับคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแล และ
ฐานขอมูลสนับสนุนแผนงานระดับพื้นที่ใหแกคณะกรรมการดําเนินงานพื้นที่จังหวัดนาน เชน จํานวนครัวเรือน
พื้นที่ทํากินในเขตปา แปลงการใชที่ดิน ตัวชี้วัดความยั่งยืน ความยากจน ความเหลื่อมล้ํา อีกทั้งขอคิดเห็นความ
พึงพอใจของประชาชน เปนตน
ป 2563 เปนตนไป : นําองคความรูทุกศาสตรพัฒนาวิถีทํากินเพื่อสรางรายไดอยางยั่งยืน
ปแหงการนําองคความรูจากทุกศาสตรที่ไดจากการศึกษาคนความาพัฒนาปรับเปลี่ยนวิถีทํากินดาน
การเกษตร ไดแก การคัดเลือกพืชทางเลือกใหม การพัฒนาดิน แหลงน้ํา การแปรรูปสินคาเกษตร ระบบขนสง
การตลาด การสรางยี่หอสินคานานใหเปนที่รูจัก ตลอดจนเพิ่มเติมความรูในมิติตางๆ ใหแกเกษตรกร พรอมๆ
ไปกับการสรางความเขมแข็งใหชุมชน (โครงการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดนาน, 2562: 1-6)
8.4.7 การบริหารโครงการ
การบริหารโครงการนานแซนดบอกซมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
คณะกรรมการนโยบายและกํ า กั บ ดู แ ลและคณะกรรมการดํ า เนิ น งานพื้ น ที่ จั ง หวั ด น า น
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 48/2561 เรื่องการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษ
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดนาน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. คณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแล
องคประกอบ
(1) นายกรัฐมนตรี
(2) รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
(3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(4) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(5) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
(6) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
(7) นายสุวิทย เมษินทรีย
(8) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(9) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(10) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(11) เจาหนาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ไดรับมอบหมาย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
(1) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานจัดการแกไขปญหาดานที่ดิน ปาไม และ
การใชประโยชนพื้นที่จังหวัดนาน ในรูปแบบการพัฒนาและการรังสรรคนวัตกรรมในรูปแบบใหม (Sandbox)
(2) รายงานผลตอการดําเนินงานและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เปนระยะ
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คณะกรรมการดําเนินงานจังหวัดนาน

องคประกอบ
(1) พระครูพิทักษนันทคุณ
ที่ปรึกษา
(2) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประธานกรรมการภาครัฐ
(3) นายบัณฑูร ล่ําซํา
ประธานกรรมการภาคเอกชน
(4) ผูวาราชการจังหวัดนาน
รองประธานกรรมการ
(5) อธิบดีกรมปาไมหรือผูแทน
กรรมการ
(6) อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช หรือผูแทน กรรมการ
(7) เกษตรและสหกรณจังหวัดนาน
กรรมการ
(8) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน
กรรมการ
(9) ที่ดินจังหวัดนาน
กรรมการ
(10) ปฏิรปู ที่ดินจังหวัดนาน
กรรมการ
(11) พาณิชยจังหวัดนาน
กรรมการ
(12) ประธานสภาหอการคาจังหวัดนาน
กรรมการ
(13) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนาน
กรรมการ
(14) ประธานกลุมฮักเมืองนาน
กรรมการ
(15) ประธานมูลนิธิฮักเมืองนาน
กรรมการ
(16) นางฑิฆัมพร กองสอน
กรรมการ
(17) นายบัณฑูร เศรษฐโรจน
กรรมการ
(18) พลเอกชัยณรงค แกลวกลา
กรรมการ
(19) นายสนิท มณเฑียร
กรรมการ
(20) นายสุวัฒน พรมสุวรรณ
กรรมการ
(21) นายสํารวย ผัดผล
กรรมการ
(22) นายสําเริง แกวเทพ
กรรมการ
(23) นายอิสรภาพ คําฟู
กรรมการ
(24) นายอดิศวร หลายชูไทย
กรรมการและเลขานุการ
(25) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3
ผูชวยเลขานุการ
(26) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ 11
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
(1) แกไขปญหาดานที่ดิน ปาไม เพื่อใหประชาชนสามารถอยูอาศัยใหถูกตองตามกฎหมาย
และปรับคืนพืน้ ที่มาเปนสภาพปา
(2) จัดหาเงินทุนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรและการเลี้ยงชีพ
ในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน
(3) ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสูการผลิตหรืออาชีพเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมี
รายไดเพียงพอ และยกระดับคุณภาพชีวิต
(4) ฟนฟูและปลูกปาโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
(5) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลเปนระยะ
(6) แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินงาน
พื้นที่จังหวัดนาน และคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลมอบหมาย
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ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการนโยบาย
และกํากับดูแล และคณะกรรมการดําเนินงานพื้นที่จังหวัดนาน รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่
เกี่ยวของ สําหรับการเบิกจายเบี้ยประชุมและคาใชจายในการบริหารจัดการและการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของ
ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และระเบียบทางราชการที่เกี่ยวของ โดยให
เบิกจายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.4.8 ประโยชนที่จะไดรบั ของประชาชนในจังหวัดนาน
(1) ไดอยูอาศัยและใชประโยชนพื้นที่ทํากินในเขตปาอยางถูกตองตามกฎหมายโดยชอบธรรม
(2) ไดรวมพัฒนาชุมชนของตน โดยจัดระบบ ระเบียบ จัดสรรพื้นที่อยูอาศัย พื้นที่ทํากิน
พัฒนาแหลงน้ํา ตามความตองการของชุมชน
(3) ความรูใหมเรื่องพืช ดิน น้ํา เทคโนโลยีการเกษตร การตลาด ตลอดจนวิธีสรางรายไดที่
เพียงพอตอการดํารงชีพอยางยั่งยืน และการอยูการอนุรักษปาตนน้ํา
(4) ในชวงเปลี่ยนผานวิถีการเกษตรรูปแบบเดิมสูการเกษตรรูปแบบใหม (การทํากินใตตนไม
ใหญในพื้นที่ 18% และทํากินในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเต็มที่ 10%) จะไดรับการทดแทนรายไดจากการหยุด
หรือการชะลอการทํากินในพื้นที่ 18% ที่กําลังปรับเปนปาโดยการปลูกตนไมใหญและการเปลี่ยนจากพืช
เชิงเดียว เชน ขาวโพดสูพืชเศรษฐกิจชนิดอืน่ ในพื้นที่ 10%
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บทที่ 8

------------------------------------------------

สรุปลําดับเวลาการบริหารจัดการพืน้ ที่สูง
เชิงสังเคราะห
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บทที่ 8
สรุปลําดับเวลาการบริหารจัดการพืน้ ที่สูงเชิงสังเคราะห
การพั ฒ นาของรั ฐ บนพื้ น ที่ สู ง ได เ ริ่ ม มาตั้ งแต พ.ศ. 2499 เมื่ อ มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการสงเคราะห
ประชาชนไกลคมนาคม ซึ่งเนนการสงเคราะหเปนหลัก ในระยะตอมาไดมีการจัดทําโครงการในลักษณะตางๆ
ตามนโยบายของรัฐที่กําหนดโดยคณะรัฐมนตรีคณะตางๆ ที่เขามาบริหารประเทศ เพื่อเปนการลําดับเวลาของ
โครงการที่กําหนดขึ้นตามนโยบายของรัฐ ในบทนี้จะเปนการทบทวนบนพื้นที่สูงของหนวยงานตางๆ โดยแบง
ออกเปน 4 ชวงเวลา คือ (1) การบริหารจัดการพื้นที่สูงระยะที่ 1 ในชวง พ.ศ. 2499-2509 (2) ระยะที่ 2 ในชวง
พ.ศ. 2510-2524 (3) ระยะที่ 3 ในชวง พ.ศ. 2525-2545 และ(4) ระยะที่ 4 ในชวง พ.ศ. 2546-ปจจุบัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1 การบริหารจัดการพื้นที่สูงระยะที่ 1 ในชวง พ.ศ. 2499-2509

โครงการพัฒนาบนพื้นที่สูงในระยะที่ 1 อยูในชวงกอนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ในระยะเริ่มตนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงนั้น รัฐไดเนนพื้นที่ที่ชาวเขาตั้งถิ่นฐานและอาศัยอยู โดยในป 2499
กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งที่ 653/2499 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2499 แตงตั้ง “คณะกรรมการสงเคราะห
ประชาชนระยะไกล” ขึ้นโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ หัวหนากองนิคมสรางตนเอง
กรมประชาสงเคราะหเปนเลขานุการ(กรมประชาสงเคราะห, 2499 อางถึงโดย ขจัดภัย บุรุษพัฒน, 2528: 142)
โดยใหมีหน าที่ พิจ ารณาดํ าเนิ นการพั ฒ นาชนเผ าตา งๆ ซึ่ ง เป นงานสั ง คมสงเคราะห ที่ เน นหนั ก ไปในการ
ชวยเหลือสงเคราะหแกชาวเขา เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนา เชนการชวยเหลือดานเครื่องนุงหม
และอาหาร เปนตน หนวยงานที่ดําเนินการในขณะนั้น คือ ตํารวจภูธรชายแดน และกรมประชาสงเคราะห
ตอมาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2502 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหมีการแตงตั้ง “คณะกรรมการสงเคราะห
ชาวเขา” ขึ้น โดยมีหนาที่ดําเนินการในเรื่องชาวเขาโดยเฉพาะ มีหนาที่รับผิดชอบดานการวางนโยบายและ
มอบหมายใหกรมประชาสงเคราะหเปนหนวยงานหลักในการประสานงานและดําเนินการที่เกี่ยวของ มีการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการสาขาหลายคณะ รวมทั้งคณะอนุกรรมการสงเคราะหจังหวัดซึ่งมีผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน (กรมประชาสงเคราะห, 2534: 10)
ในป 2503 กรมประชาสงเคราะหไดจัดตั้งนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขาขึ้น 4 แหง ที่ (1) ดอยมูเซอ
จั ง หวั ด ตาก (2) ดอยเชี ย งดาว จั ง หวั ด เชี ย งใหม (3) ดอยภู ล มโล จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ พิ ษ ณุ โ ลก และเลย
(4) มอนแสนใจ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนการสงเคราะหชาวเขาในรูปของนิคม โดยมีวัตถุประสงค 7 ประการคือ
1) เพื่อจัดหาบริเวณอันเหมาะสมสําหรับการสงเสริมแนะนําใหชาวเขาที่อยูกระจัดกระจาย
ไม เ ป น รู ป หมู บ า น ยากลํ า บากแก ก ารที่ เ จ า หน า ที่ จ ะเข า ถึ ง เข า มารวมกั น เป น กลุ ม เป น ก อ น แล ว ให ก าร
สงเคราะหในดานอาชีพ การศึกษา การอนามัย และเสริมสรางความเจริญในชุมชนที่อาศัยใหเปนตัวอยางแก
ชาวเขานอกเขตนิคม
2) เพื่อเปนศูนยกลางสําหรับการทดลอง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวบนเขาเพื่อหาพืชที่
เหมาะสมแทนการปลูกฝน
3) เพื่อเปนแหลงกลางสําหรับทดลองการทําไรนาแบบถาวร แลวนําไปสงเสริมแกชาวเขา
4) เพื่อเปนแหลงกลางในการจัดหา และจําหนายพืชและพันธุสัตวที่เหมาะสมแกชาวเขา
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5) เพื่อเปนแหลงกลางการคมนาคมชาวเขา การจําหนายพืชผล การซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
ที่จําเปน และเปนศูนยกลางในการติดตอระหวางชาวเขากับเจาหนาที่และประชาชนโดยทั่วไป
6) เพื่อเปนแหลงกลางการฝกอบรมเจาหนาที่ซึ่งจะออกปฏิบัติงานกับชาวเขา และการ
ฝกอบรมชาวเขาสําหรับทํางานกับชาวเขาเผาเดียวกัน
7) เพื่อเปนบริเวณทดลอง และหาวิธีการใหชาวเขาตั้งหลักแหลงอยูอาศัยและทํากินเปนการถาวร
(ขจัดภัย บุรุษพัฒน, 2528: 174)
ตอมาไดมีการประกาศใชแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)
ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับนี้ไดกําหนดโครงการนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขาไวในแนว
ทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาดานมหาดไทย ดังนี้
“(4) โครงการนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา
โครงการนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขาเปนโครงการหนึ่ง ซึ่งตองรีบดําเนินการ
เพื่อปองกันการทําลายปาทางตนน้ําลําธาร ปาประเภทนี้ถูกชาวเขาแผวถางเพื่อทําไรเลื่อนลอยชั่วครั้งคราว
เมื่อดินจืดและหญาคาขึ้น ก็ละทิ้งไปแลวตั้งตนแผวถางที่อื่น เพื่อทําไรตอไป
ในการที่จะปองกันปาตนน้ําลําธาร และปาอื่นๆ ซึ่งสมบูรณดวยไมมีคา มิใหถูกทําลายตอไป
นั้นจะตองดําเนินการดังนี้ คือ
1. ชักชวนชาวเขาใหตั้งหลักฐานทํามาหากินเปนที่เปนทาง ชวยเหลือสงเสริมใหทํา
การปลูกเพื่อใหมีรายไดเปนประจํา และไมยอมใหยายไปอยูที่อื่น
2. ที่ ดิ น ที่ จ ะจั ด แบ ง ให ช าวเขาใช ทํ า มาหากิ น นั้ น ต อ งไม เ ป น ที่ ดิ น ต น น้ํ า ลํ า ธาร
หรือที่ดินในบริเวณปาใหญที่สมบูรณดวยไมมีคา
(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 2503: 77)
และในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 ระยะสอง (พ.ศ.2507-2509) ก็ไดมีโครงการศูนย
พัฒนาสงเคราะชาวเขาที่กําหนดไวดังนี้
“(2) โครงการศูนยพัฒนาสงเคราะหชาวเขา ทางราชการไดเล็งเห็นความสําคัญทางเศรษฐกิจ
และสังคมของชาวเขาโดยทั่วไปดังกลาวแลว แตเนื่องจากจะจัดสรางนิคมใหชาวเขาทั้งหมดไมได เพราะจะตอง
ใชเงินและเจาหนาที่ตลอดจนอุปกรณอื่นๆ เปนจํานวนมากเกินกําลังที่จะหามาได จึงจะจัดตั้งศูนยชาวเขาขึ้น
โดยจะจั ดขึ้ นเปนการทดลองในนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขาดอยมูเซอร จังหวัดตาก เปนแหงแรก
ในป 2517 และจะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 3 แห ง ที่ ด อยเชี ย งดาว จั ง หวั ด เชี ย งราย และจั ง หวั ด เลย ในป 2509 นั้ น
ก็จะจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีกในจังหวัดที่มีชาวเขาอยูมากและยังไมมีนิคม เชนจังหวัดแมฮองสอน
นอกจากการจัดตั้งศูนยพัฒนาดังกลาวแลว กรมประชาสงเคราะหจะตั้งศูนยวิจัย
ชาวเขาและจะจัดใหมีหนวยพัฒนาสงเคราะหชาวเขาเคลื่อนที่ออกไปปฏิบัติงานตามหมูบานชาวเขาใหครบ
150 ทุกแหง โดยจะจัดตั้งขึ้น 4 หนวยในจังหวัดตามและใกลเคียง ใน พ.ศ.2507 ปตอไปจะจัดใกลเคียง
ในป พ.ศ. 2509 นั้น จะจัดเพิ่มขึ้นอีก 40 หนวย เพื่อปฏิบัติงานในจังหวัดแมฮองสอน ลําพูน ลําปาง นาน แพร
อุตรดิตถ พิษณุโลก กําแพงเพชร และกาญจนบุรี รวม 3 ป จะจัดตั้งหนวยเคลื่อนที่ ประมาณ 56 หนวย
สงเคราะหชาวเขาไดราว 140,000-210,000 คน”
(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 2507: 150-151)
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ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขามีวัตถุประสงค 5 ประการ ดังนี้
1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพใหสูงขึ้น โดยการพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาทั้งใน
ดานการอาชีพ การศึกษา การอนามัย และการเสริมสรางความเจริญในชุมนุมชนที่ชาวเขาอาศัยอยู
2) เพื่อปองกันการทําลายปา โดยการสงเสริมใหชาวเขาทําการเกษตรแบบถาวร
3) เพื่อรักษาตนน้ําลําธารทางภาคเหนือของประเทศไทย
4) เพื่อยกเลิกการปลูกฝน โดยการสงเสริมใหชาวเขาประกอบอาชีพอื่นที่มีรายไดดีกวาแทนการปลูกฝน
5) เพื่อตอตานการแทรกซึมทางการเมือง โดยการสงเสริมใหชาวเขาเกิดความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือรักใครเจาหนาที่บานเมือง รักชาติไทย หวงแหนผืนแผนดินไทย มีความจงรักภักดีตอชาติไทย เพื่อจะได
เปนกําลังอันสําคัญในการตอตานและปองกันการแทรกซึมและบอนทําลายฝายคอมมิวนิสต
ในป พ.ศ. 2506 กรมประชาสงเคราะหไดจัดตั้งกองสงเคราะหชาวเขาขึ้น
ตอมาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2507 คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายใหกรมประชาสงเคราะหรวมมือกับ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม จั ด ตั้ ง ศู น ย วิ จั ย ชาวเขาเพื่ อ เป น แหล ง กลางในการค น คว า วิ จั ย ข อ เท็ จ จริ ง ทางด า น
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และอนามัย ตลอดจนดานมานุษยวิทยาของชาวเขาเผาตางๆ ทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย
ในชวง พ.ศ.2508-2509 องคก ารสหประชาชาติ ไดเขามาสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
หมูบานชาวเขาและปริมาณการปลูกฝนในประเทศไทย และรายงานวามีพื้นที่ปลูกฝน 112,000 ไร ไดปริมาณ
ผลผลิต 145 ตัน (ขจัดภัย บุรุษพัฒน,2528 : 342)
จากขอมูลที่ไดรับจากการทบทวนดังกลาวนี้จะสรุปไดวาในระยะแรกของการพัฒนาพื้นที่สูงนั้น ไดเนน
“การสงเคราะหชาวเขา รวมทั้งศึกษาดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับชาวเขาและการสํารวจการปลูกฝน”

8.2 การบริหารจัดการพื้นที่สูงระยะที่ 2 ในชวงพ.ศ. 2510-2524

การพัฒนาพื้นที่สูงในระยะนีอ้ ยูในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 ถึงฉบับที่ 4
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) ไดกําหนดใหมีโครงการพัฒนา
เขตทุรกันดารหางไกลไวดังนี้
“2.4.3 โครงการพัฒนาชาวเขา คณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาชาวเขาขึ้นเพื่อ
พิจารณาหาทางชวยเหลือในการพัฒนาชาวเขาเปนพิเศษ เทาที่เปนมาแลวไดอาศัยงบประมาณของกรม
ประชาสงเคราะหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ แตในระยะของแผนนี้อาจมีความจําเปนที่จะตองขยายวงเงิน
พัฒนาชาวเขา เพราะมีความจําเปนที่จะตองเรงรัดการพัฒนามากขึ้น โครงการสําคัญไดแกการสงเสริมอาชีพ
และการตลาด เพื่อชวยเหลือชาวเขาใหสามารถสงผลผลิตของตนออกไปจําหนายโดยสะดวกและไดราคาดี
การสรางทางไปยังยานที่ชาวเขามีที่อยูอาศัยเปนกลุมกอน เปนงานสําคัญที่จะตองขยายออกไปมากในอนาคต”
(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, 2509: 108)
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับนี้ในป พ.ศ. 2512 ไดมีการจัดตั้งโครงการหลวง
โดยมีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ
(1) ชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
(2) ชวยชาวไทยโดยลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติคือปาไมและตนน้ําลําธาร
(3) กําจัดการปลูกฝน
(4) รักษาดินและใชพื้นที่ใหถูกตองคือ ใหปาอยูในสวนที่เปนปา และทําไรทําสวนในสวนที่
ควรเพาะปลูกอยาใหสวนทั้งสองนี้รุกล้ํากันและกัน
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กรอบที่ 8-1
ลําดับเวลาในการพัฒนาพื้นที่สูงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2499-2509)
2499

กระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งที่ 653/2499 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2499 แตงตั้ง “คณะกรรมการสงเคราะหประชาชนระยะไกล”

2502

วันที่ 3 มิถุนายน 2502 คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้ง “คณะกรรมการสงเคราะหชาวเขา”

2503

กรมประชาสงเคราะหจัดตั้ง นิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขาขึ้น 4 แหง ที่ (1) ดอยมูเซอ จังหวัดตาก (2) ดอยเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม (3) ดอยภูลมโล จังหวัดเพชรบูรณ พิษณุโลก และเลย (4)มอนแสนใจ จังหวัดเชียงราย
มีการบรรจุ “โครงการนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา” ไวในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่ 1

2506

กรมประชาสงเคราะหจัดตั้ง “กองสงเคราะหชาวเขา”

2507

คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 21 เมษายน 2507 ใหกรมประชาสงเคราะหรวมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมจัดตั้ง
“สถาบันวิจัยชาวเขา”

2508-2509

องคการสหประชาชาติไดเขามาสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชาวเขาและปริมาณการปลูกฝนในประเทศไทย สรุปการ
พัฒนาพื้นที่สูงในระยะที่ 1 (พ.ศ.2499-2509)”เปนการเนนการสงเคราะหชาวเขา รวมทั้งศึกษาดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ชาวเขาและสํารวจการปลูกฝน ”
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ตอมาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) ไดกําหนดการพัฒนา
พื้นที่สูง ไวดังนี้
“6. การพัฒนาที่สูง
บริเวณที่สูงในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ มีลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ
แตกตางจากทองที่อื่นๆ ในการพัฒนาทองที่สูง จําเปนตองมีแนวทางการพัฒนาเฉพาะสําหรับที่สูง
1) การพัฒนาสังคม ประชาชนในแถบภูเขาและที่สูงมีภาษาและขนบธรรมเนียมแตกตาง
ออกไป สวนใหญมีอาชีพทางทําไรเลื่อนลอยและปลูกฝนดวย ในปจจุบันกรมประชาสงเคราะหและตํารวจ
ชายแดน มีบทบาทในการชวยเหลือชาวเขามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการศึกษา การอนามัย การพัฒนา
อาชีพ การปกครอง และการใหความอารักขาและความมั่นคงปลอดภัย
2) การปองกันปาไมและแหลงน้ําโดยการหยุดยั้งการทําไรเลื่อนลอย สนับสนุนใหราษฎร
มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยออกโฉนดใหเพื่อใหอยูทําการเกษตรเปนหลักแหลง พื้นที่ดินซึ่งถูกถากถางลงจะไดมีการ
ปลูกปาไมขึ้นแทน
3) การสนับสนุนใหปลูกพืชหลายชนิด โดยเฉพาะพืชเมืองหนาว ซึ่งขึ้นไดดีในภาคนี้โดย
จัดตั้งสถานีวิจัยการเกษตรพื้นที่สูง
4) การสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว โดยการพัฒนาทุงหญาในเขตที่สูง รวมทั้งโคนมดวย”
(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2514: 178)
ในป พ.ศ. 2516 กองทุนสหประชาชาติเพื่อการควบคุมยาเสพติด (United Nations Fund for Drug
Abuse Control) ไดเริ่มแผนงานไทย-สหประชาชาติเพื่อการควบคุมยาเสพติด (Thai-United Nations
Programme for Drug Abuse Control) แผนงานนี้ดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2516-2522 ในการมุงขจัดการ
ปลูกฝนดวยการสงเสริมพืชทดแทนฝน ในพื้นที่นํารอง 5 แหง ในจังหวัดเชียงใหมที่ถือเปนพื้นที่ปลูกฝนขนาด
ใหญในสมัยนั้น (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2534: 12-13)
ในป พ.ศ. 2519 รัฐบาลไดปรับปรุงนโยบายการพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2519 กําหนดนโยบายรวม 4 ขอดังนี้
(1) เนื่ อ งจากชาวเขาในประเทศเป น ชนกลุ ม น อ ยที่ ส ามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ คนไทยและ
ผสมผสานอยูรวมกับคนไทยไดโดยสันติ จึงเห็นสมควรนํา “นโยบายการรวมพวก” (Integration Policy)
มาใชเปนแนวในการดําเนินงานโดยเรงรัดดําเนินการใหชาวเขามีความสํานึกในการเปนพลเมืองไทย เปนสวน
หนึ่งของสังคมไทยและมีความจงรักภักดีตอประเทศชาติอยางแทจริง โดยใหสิทธิที่จะนับถือศาสนา และปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของตนไดตามความปรารถนา
(2) การดําเนินงานกับชาวเขาตามนโยบายนี้ เพื่อที่จะแกปญหาดังกลาวที่ประเทศไทยกําลัง
ประสบอยู มีวัตถุประสงคเพื่อใหชาวเขาเปนพลเมืองไทยที่มีคุณภาพและสามารถชวยตัวเองไดโดย
(2.1) เพิ่มพูนรายไดและใหชาวเขามีมาตรฐานความเปนอยูสูงขึ้น
(2.2) สงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขาเปนพลเมืองดี มีความสํานึกในความเปน
พลเมืองไทยและจงรักภักดีตอประเทศไทย
(2.3) ใหชาวเขาสามารถและปรับปรุงตนเองและชุมชนได
(2.4) สงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขาเลิกปลูกฝน
(2.5) สงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขาทําการเกษตรแบบถาวรและอาชีพอื่นที่
เหมาะสม
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(2.6) สงเสริมและหาทางใหชาวเขาเลิกอพยพเคลื่อนยายถายเทไปมา พยายาม
หาทางใหตั้งรกรากถิ่นฐานอยูกับที่ใหเปนการถาวร จะชวยใหชาวเขาเกิดความรักถิ่นที่อยูและมีความจงรักภักดี
และจะชวยเปนหูเปนตาและระแวดระวังเหตุการณตามชายแดนอีกดวย
(3) ใหเรงรัดการทําทะเบียนชาวเขา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพิจารณาลง
สัญชาติไทยในทะเบียนบานใหแกชาวเขา พ.ศ.2517
(4) โดยที่จํานวนประชากรชาวเขาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วอันเปนตัวเรงใหปญหา
ชาวเขาทวีความรุนแรงและสลับซับซอนยิ่งขึ้น จําเปนตองลดอัตราการเพิ่มประชากรชาวเขา โดยเรงวางแผน
ครอบครัวใหไดผลแพรหลายทั้งนี้ใหดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดเขตพื้นที่พัฒนา (Development Zones) ใหแนนอนในพื้นที่ที่ชาวเขา
ตั้งถิ่นฐานอยูเดิม และพื้นที่ที่ชาวเขาละทิ้งแลวเพื่อดําเนินการพัฒนาในรูปโครงการสมบูรณแบบ หมายถึงการ
กําหนดใหชาวเขารวมกันเปนกลุม อยูอาศัยและประกอบอาชีพในเขตพื้นที่ที่กําหนดให โดยดําเนินการพัฒนา
อาชีพ การศึกษา การอนามัยและวางแผนครอบครัว การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน
ไปพรอมกันในพื้นที่เดียวกันเพื่อใหเปนหนวยผลิตในทางเศรษฐกิจของประเทศ และบริการสังคมแกชาวเขา
ในขณะเดียวกันการดําเนินการดังกลาวจะสามารถควบคุมการเคลื่อนยายเขาออกในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันมีผลใหชาวเขาไมสามารถเคลื่อนยายไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณอื่น
โดยการทําไรเลื่อนลอยและปลูกฝนและเปนการปองกันไมใหชาวเขาอพยพเขาประเทศและออกนอกประเทศ
อยางอิสระ ตลอดจนสามารถติดตามพฤติการณ ความเคลื่อนไหวที่จะมีผลกระทบตอการเมืองและความมั่นคง
ปลอดภั ย ของประเทศได อ ย า งใกล ชิ ด สํ า หรั บ การดํ า เนิ น การดั ง กล า วให ก รมประชาสงเคราะห
กระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานในเขตพื้นที่พัฒนา โดยรวมมือและประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) ในกรณีที่ยังมิไดกําหนดเปนเขตพื้นที่พัฒนา ใหจัดหนวยเคลื่อนที่ออกปฏิบัติใน
หมูบานชาวเขาเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับชาวเขาและใหความชวยเหลือแกปญหาเดือดรอนใหแก
ชาวเขา ในขณะเดียวกันจะทําการสํารวจขอมูลเบื้อตน เพื่อนํามาใชในการวางแผนพัฒนาและสงเคราะห
ชาวเขาในรูปเขตพื้นที่พัฒนาตอไป สําหรับในกรณีหมูบานชาวเขาบางแหงไมเหมาะสมที่จะกําหนดเปนเขต
พื้นที่พัฒนาไดก็ใหจัดหนวยเคลื่อนที่เพื่อดําเนินการพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาและชักจูงใหชาวเขาเขาอยูใน
เขตพื้นที่พัฒนาตอไป
(3) สําหรับคนไทยที่ตั้งบานเรือนและประกอบอาชีพอยูในเขตพื้นที่พัฒนาและเขต
ปฏิบัติงานหนวยเคลื่อนที่ก็จะใหการพัฒนาและสงเคราะหเชนเดียวกัน
นโยบายดังกลาวนี้จะสรุปไดวามีวัตถุประสงค “เพื่อใหชาวเขาเปนพลเมืองไทยที่มีคุณภาพ
สามารถช ว ยเหลื อ ตนเองได ” และได มี ก ารใช ก ารพั ฒ นาแบบเขตพื้ น ที่ โ ดยระบบสมบู ร ณ แ บบ (Zonal
Integrated Development) ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาที่เนนการใชประโยชนที่ดินตามที่ Kean (1972:8182) ไดเสนอไวโดยการจําแนกพื้นที่สูงออกเปน 3 ประเภท คือ
ประเภท ก. ป า ไม ต อ งคุ ม ครองเพื่ อ รั ก ษาลุ ม น้ํ า (Watershed Protection Forest)
แบงออกเปนประเภทยอย (Sub-class) 2 ประเภทคือ (1)ที่ๆ มีปาอยูแลว
และ(2) ที่ๆ ตองปลูกปาเพิ่มเพื่อฟนฟูสภาพปา
ประเภท ข. ปาที่ใหผลผลิตทางเศรษฐกิจ (Economically Productive Forest)
แบงยอยออกเปน 2 ประเภทคือ (1) ทีๆ่ มีปา อยูแลว (2) ทีๆ่ ตองปลูกปา
ขึ้นใหม
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ประเภท ค.

ที่ดินเพื่อการเกษตร (Agricultural Land) แบงยอยออกเปน 3 ประเภท คือ
(1) ที่ทําการเกษตรทั่วไปได (2) ที่สวนปลูกไมยืนตนในพื้นที่สูง และ
(3) ที่เลี้ยงสัตว

นอกจากนี้ในการพัฒนาชวงนี้ไดมีการสงหนวยพัฒนา และสงเคราะหชาวเขาเคลื่อนที่ 250 หนวย
ไปปฏิบัติงานประจําในหมูบานชาวเขารวมทั้งเปนชวงเวลาที่มีความรวมมือกับตางประเทศในการพัฒนาและ
สงเคราะหชาวเขา (ขจัดภัย บุรุษพัฒน, 2528: 180)
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ไดเนนการพัฒนาพื้นที่สูง
ไวดังนี้
“(2) เรงยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชนกลุมนอยและคนพื้นเมืองที่อาศัยอยูแถบ
บริเวณที่สูงของภาค พรอมกับมีการควบคุมการใชที่ดินในการพัฒนาเกษตรที่สูงและกําหนดเขตชุมชนใหผู
อาศัยอยูบริเวณที่สูงเพื่อปองกันการทําลายปาและตนน้ําลําธารอีกดวย”
เรงดวน

นอกจากนี้ไดใหความสําคัญ แกโครงการปลูกปาเพื่ออนุรักษบริเวณตนน้ําลําธารเปนอันดับแรกและ

กรณี ข องชาวเขานั้ น ได กํ า หนดแนวทางและมาตรการในการแก ไ ขป ญ หาชาวเขา
โดยกําหนดใหมีการรวมมือกันจัดทําโครงการสําหรับชาวเขาระหวางหนวยราชการที่เกี่ยวของในรูปโครงการ
สมบู ร ณ แ บบแยกเขตพื้ น ที่ คื อ มี ทั้ ง การพั ฒ นาอาชี พ เพื่ อ ลดการปลู ก ฝ น ส ง เสริ ม การเกษตรแผนใหม
การอุตสาหกรรมในครอบครัว การพัฒนาดานการศึกษา อนามัยควบคูกันไป สําหรับการสงเสริมการเกษตร
แผนใหมในที่สุดใหกับชาวเขานั้นจะไดสงเจาหนาที่ออกไปสาธิตในทองที่ และนําชาวเขาเขามารับการอบรมที่
ศู น ย เ กษตรภาคเหนื อ และส ง เสริ ม ให มี ก ารเลี้ ย งปศุ สั ต ว ตลอดทั้ ง จั ด หาตลาดพื ช ผลให กั บ ชาวเขา
และสนับสนุนงานสหกรณขึ้นในกลุมชาวเขา เพื่อใหมีการชวยเหลือกันภายในหมู โดยการริเริ่มของทางราชการ
ดวยการสนับสนุนทางดานวิชาการและกําลังเงิน สวนในบริเวณตนน้ําและลําธารที่ถูกทําลาย และละทิ้งแลวนั้น
จะตองมีโครงการปลูกปาและจัดตั้งหมูบานใหมขึ้น แลวดําเนินโครงการในรูปสมบูรณแบบ และจะตองมีการ
พิจารณาใหกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน เพื่อใหชาวเขามีความมั่นคงทางจิตใจ และมีความรูสึกวาตนเปนสวน
หนึ่งในสังคมไทย”
“3.2.4 ดานปองกันและกําจัดพืชเสพติด
(1) ลดพื้นที่การปลูกฝน โดยการเพิ่มผลผลิตพืชทดแทนใหเพียงพอแกการบริโภค
และงานที่ อาศั ย ทรั พยากรในพื้ นที่ แ ละทั ก ษะพิ เ ศษของชาวเขาเป น สํ าคั ญ เช น การส งเสริ ม การปลู ก พื ช
เศรษฐกิจ และสงเสริมดานหัตถกรรมโดยรวมดําเนินการระหวาง กรมประชาสัมพันธ กรมปาไม กรมสงเสริม
การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน
(2) สงเสริมและสนับสนุนดานการตลาดสําหรับผลิตผลที่ผลิตเพื่อการจําหนายของ
ชาวเขาโดยความรวมมือระหวางกระทรวงพาณิชยและหนวยงานเอกชนตางๆ
(3) ยกระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาภาค
บังคับรวมทั้งใหบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
(4) จัดระบบชุมชนชาวเขาใหอยูเปนหลักแหลง มีระบบและทะเบียน ควบคุมโดย
กรรมการปกครอง กอ.รมน.กรป.กลาง บก.04”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2519: 105, 163, 289)
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ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ไดมีโครงการพัฒนาตางๆ ดังนี้
ในช ว ง พ.ศ.2522-2523 ได มี ก ารสํ า รวจฝ น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติดพบวามีพื้นที่ปลูกฝนรวม 26,440 ไร ในพื้นที่ 4 จังหวัด ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม
เนื้อที่ 11,484 ไร
จังหวัดเชียงราย
เนื้อที่ 7,856 ไร
จังหวัดแมฮองสอน
เนื้อที่ 6,659 ไร
จังหวัดพะเยา
เนื้อที่ 441 ไร
รวมทั้งสิ้น
26,440 ไร
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2523: 96)
ผลจากการสํารวจฝนดังกลาวไดมีโครงการตอเนื่องดังนี้
ในป พ.ศ. 2523 สํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ได รั บ การ
สนับสนุนงบประมาณจากแผนงานควบคุมยาเสพติดแหงสหประชาชาติ (United Nations Drug Control
Programme)ให เ ริ่ ม ดํ า เนิ น งานโครงการการเกษตรและการตลาดที่ สู ง (Highland Agricultural and
Marketing Project) โครงการนี้ดําเนินการในชวงป พ.ศ. 2523-2527 ในพื้นที่ 16 หมูบาน ในจังหวัดเชียงใหม
และลําปาง ในโครงการฯเนนการสงเสริมการเกษตร การจัดการดานการตลาด และการสนับสนุนสินเชื่อ
การเกษตรโดย ธกส. (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2534: 13-14)

8.3 การบริหารจัดการพื้นที่สูงระยะที่ 3 ในชวงพ.ศ. 2525-2545
ดังนี้

โครงการพัฒนาในระยะที่ 4 นี้ อยูในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5-8
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ไดมีนโยบายที่เนนถึงชนกลุมนอย

“3.2.2 นโยบาย
(1) มุงระดมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมในพื้นทีท่ ี่มปี ญหาดานความมั่นคง
ใหชนกลุมนอยมีความสามารถที่จะพึ่งตนเองไดและเพื่อตนเองไดและเพื่อผลทางจิตวิทยาที่จะสนับสนุนการ
รักษาความมั่นคงของชาติ
(2) จัดตั้งหมูบานชนกลุมนอยที่มีปญหาดานความมั่นคงใหเปนหมูบานยุทธศาสตร
อยางถาวร
3.2.3 แนวทาง
รวบรวมหมูบานชนกลุมนอยที่อยูกระจัดกระจายไมเปนหลักแหลงในพื้นที่ที่มีปญหาดาน
ความมั่นคงมารวมกันอยูในพื้นที่ที่เหมาะสมตามแผนยุทธการและสะดวกตอการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม และการบริการของรัฐ เพื่อจัดตั้งใหเปนหมูบานยุทธศาสตรที่ถาวรตอไป” (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2524: 286-287, 389)
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กรอบที่ 8-2
ลําดับเวลาในการพัฒนาพื้นที่สูงระยะที่ 2 (พ.ศ. 2510-2524)
2510

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) ไดบรรจุโครงการพัฒนาชาวเขาไวโดยนําการสงเสริม
อาชีพและการตลาดเขามาดําเนินการ

2512

มีการจัดตั้งโครงการหลวง โดยมีวัตถุประสงค 4 ประการคือ (1) ชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม (2) ชวยชาวไทยโดยลดการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ คือปาไมและตนน้ําลําธาร (3) ชวยกําจัดการปลูกฝน และ (4) รักษาดินและใหพื้นที่ใหถูกตองคือ
ใหปาอยูในสวนที่เปนปาและทําไรทําสวนในสวนการเพาะปลูกอยาใหสวนทั้งสองนี้รุกล้ํากันและกัน

2515

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ไดบรรจุการพัฒนาที่สูงไวโดยเนนการพัฒนาสังคม การ
ปองกันปาไมและแหลงน้ํา การสนับสนุนใหปลูกพืชหลายชนิด และสงเสริมปศุสัตว

2516

กองทุนสหประชาชาติเพื่อการควบคุมยาเสพติด ไดเริ่มแผนงานไทย-สหประชาชาติ เพื่อการควบคุมยาเสพติดในพื้นที่ จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 5 แหง

2519

วันที่ 6 กรกฎาคม 2519 คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงนโยบายการพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา โดยกําหนดนโยบายรวม 4
ขอ ที่สําคัญ คือ “นโยบายการรวมพวก (Integration Policy)” และ “การกําหนดเขตพื้นทีพ่ ัฒนา (Development
Zone)”

2520

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) ไดเนนการพัฒนาพื้นที่สูงดานเศรษฐกิจของชนกลุมนอย
และคนพื้นเมือง รวมทั้งปองกันและกําจัดพืชเสพติด

2522-2523

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน และพะเยา พบวามีการปลูก
ฝนรวม 26,440 ไร

2523

สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดรับการสนับสนุนจากแผนงานควบคุมยาเสพติดแหง
สหประชาชาติ ใหเริ่ม “โครงการการเกษตรและตลาดที่สูง” ในพื้นที่ 16 หมูบานในจังหวัดเชียงใหม
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ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ไดมีนโยบายที่เกี่ยวของ
กับพื้นที่สูงหลายดาน ทั้งการจัดระเบียบการใชพื้นที่สูง การเริ่มตนโครงการพัฒนาของรัฐที่เปนระบบ รวมทั้ง
การติดตามประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 27 กรกฎาคม 2525 เรื่ อ งโครงการศึ ก ษาเพื่ อ กํ า หนด
ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งตอมาไดมีมติของแตละลุมน้ําคือ วันที่ 28 พฤษภาคม 2528 ลุม
น้ําปง-วัง วันที่ 21 ตุลาคม 2529 ลุมน้ํายม-นาน วันที่ 12 กรกฎาคม 2531 ลุมน้ํามูล-ชี วันที่ 7 พฤศจิกายน
2532 ลุมน้ําภาคใต วันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 ลุมน้ําภาคตะวันออก
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวนี้เปนการควบคุมการใชที่ดินบนพื้นที่สูงที่เปนลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
ในป 2525 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2525 เรื่องการปรับปรุงนโยบายและ
องคกรดําเนินงานแกไขปญหาชาวเขาและการปลูกฝน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหา
ความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับปญหาชาวเขาและการปลูกฝน มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ
ในป พ.ศ. 2525 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดรวมมือกับ
รั ฐ บาลเยอรมั น ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ไทย-เยอรมั น (Thai-German Highland Development
Programme) ที่มีระยะเวลายาวนานถึง 14 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2525-2537 ดวยวัตถุประสงคหลักคือขจัดการ
ปลูกฝนบนพื้นที่สูง โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงาน 2 แหง อยูในจังหวัดแมฮองสอน และ 1 แหง อยูในจังหวัดเชียงราย
โครงการฯ นี้เนนการสนับสนุนการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการหลายดานผานหนวยงานของรัฐในระดับ
ทองถิ่นทั้งในดานการเกษตร ปาไม การพัฒนาชุมชน สาธารณสุข และการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2535: 54-62)
พ.ศ. 2528 กรมประชาสงเคราะห ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ไทย-นอร เ ว
(Thai-Norwegian Church Aid Highland Development Project) ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
Norwegian Church Aid โดยการสนับสนุนของ UNDCP ดําเนินงานในชุมชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม
เชี ย งราย และพะเยา รวม 73 หมู บ า น โครงการฯได ดํ า เนิ น การเป น 2 ระยะ โดยที่ ร ะยะแรกระหว า ง
ปพ.ศ. 2528-2532 และระยะที่สองระหวางป พ.ศ. 2533-2535 โครงการฯเนนการพัฒนาชนบทแบบบูรณา
การเพื่อลดพื้นที่ปลูกฝนลง (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2535: 86-90)
ในชวง พ.ศ. 2528 กรมประชาสงเคราะหไดรวมมือกับรัฐบาลออสเตรเลีย ดําเนินโครงการ
ไทย-ออสเตรเลียพัฒนาการเกษตรและสังคมบนพื้นที่สูง (Thai-Australian Highland Agricultural and
Social Development Project) โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก โครงการนี้ดําเนินงาน
ตอเนื่องเปนสองระยะ โดยที่ระยะแรกระหวางชวงป พ.ศ. 2528-2530 เขาดําเนินการในพื้นที่ 9 ลุมน้ํา
ใน 5 จังหวั ด ครอบคลุม 302 หมูบาน สวนระยะที่สองระหวางชวงป พ.ศ. 2531-2536 โดยขยายพื้นที่
ครอบคลุม 11 ลุมน้ําใน 6 จังหวัด รวม 323 หมูบานเปาหมายโครงการฯนี้เนนการจัดการที่ดินเชิงอนุรักษดวย
การสงเสริมการเพาะปลูกแถบหญา (Alley Cropping) เปนแนวขั้นบันไดเพื่อรักษาหนาดินบนพื้นที่ลาดชัน
(กองสงเคราะหชาวเขา, 2545: 27-29)
ตอมาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ไดมีการบรรจุ
นโยบายการพัฒนาพื้นที่สูงไวในภาคที่ 4 การกระจายความเจริญและสรางความเปนธรรม แผนงานที่ 10
แผนพัฒนาชนบท บทที่ 6 มีการประสานกลยุทธและมาตรการในการพัฒนาชนบทในพื้นที่เพื่อความมั่นคง
เกี่ยวของกับพื้นที่สูงภาคเหนือ หนา 368 ดังนี้
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“(1.3) พื้นที่สูงภาคเหนือ จะมุงควบคุมชุมชนชาวเขาในพื้นที่ที่มีปญหาความมั่นคง โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานที่เนนหนักในการควบคุมและรักษาความสงบเรียบรอย ประกอบดวย งานดานการปกครอง
การจัดตั้งถิ่นฐานถาวร การลดการปลูกฝน การลดการทําลายตนน้ําลําธาร โดยกําหนดใหมีมาตรการ ดังนี้
- พิจารณากําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมตอการควบคุมดูแลการจัดระเบียบการปกครอง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ใหชาวเขา
ไดอยูอาศัยและทํากินเปนหลักแหลงถาวร
- ใหมีการจัดทําแผนงานหลักในการดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายรวมกันระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาในที่สูงภาคเหนือเกี่ยวกับปญหาชาวเขาและการปลูกฝน เพื่อพัฒนาชาวเขา
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมในระดับที่สามารถดํารงชีวิตไดตามควรแกอัตภาพใกลเคียงกับคนไทยในพื้นราบ
ทั้งนี้โดยการพัฒนาใหชาวเขามีรายไดจากอาชีพอื่นที่เพียงพอแกการยังชีพแทนการปลูกฝน
- กระจายบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการโภชนาการการศึกษาบังคับ และ
ขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของใหทั่วถึง รวมทั้งเนนการเรงดําเนินการลดอัตราการเพิ่มประชากรของชาวเขาและ
ประชากรไทยบนที่สูง
- สกัดกั้นและผลักดันการอพยพเขามาใหมของชาวเขา โดยกําหนดมาตรการลงโทษ
สํา หรั บ ผู อ พยพเข า มาใหม รวมทั้ ง ผู ชั ก จู ง ชาวเขาเข า มา และให ช าวเขาที่ มี อ าชี พ หลั ก แหล ง ที่ ถ าวรแล ว
เปนเครื่องมือหนึ่งในการดูแลปองกันและสกัดกั้น อีกทั้งใหเรงการดําเนินการสํารวจสํามะโนประชากรชาวเขาดวย
- เรงรัดการสรางเสนทางในพื้นที่ที่จําเปนตอการเขาถึงพื้นที่”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2529: 368)
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับนี้ ไดมีโครงการพัฒนาบนพื้นที่สูงดังตอไปนี้
พ.ศ. 2530 กองอนุรักษตนน้ํา กรมปาไม ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก UNDCPใหดําเนินโครงการ
พั ฒ นาที่ สู ง ดอยสามหมื่ น (Sam Muen Highland Development Project) ระยะ 5 ป นั บ จาก
ป พ.ศ. 2530-2535 ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 60 หมู บ า น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการพั ฒนาชุ ม ชนเชิ ง บู ร ณาการ
การส งเสริม ให ชุม ชนอยู รว มกั บ ป าอย างถาวรดว ยการปฏิบั ติเชิ งอนุ รักษ และการสง เสริ ม พืช ทดแทนฝ น
โครงการฯนี้ไดรับคําชื่นชมในการเปดใหชาวบานเขามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจรวมกับโครงการฯ
ในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2535: 99-103)
พ.ศ. 2530-2534 พัฒนาพื้นที่สูงดอยแปเปอ (พ.ศ. 2530-2534) เขาดําเนินการใน 90 หมูบาน
ในจังหวัดเชียงใหมและตาก
พ.ศ. 2531-2535 โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ดอยเวี ย งผา (พ.ศ. 2531-2535) เข า ดํ า เนิ น งานใน
53 หมูบาน ในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม
พ.ศ. 2533-2537 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงดอยยาว-ผาหมน (พ.ศ. 2533-2537) ดําเนินการในพื้นที่
40 หมูบานในจังหวัดเชียงรายและพะเยา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงเหลานี้ลวนไดรับการสนับสนุนและระดมทุน
ผานแผนงานควบคุมยาเสพติดแหงสหประชาชาติ (UNDCP)
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการแกไขปญหาชาวเขาและการ
ปลูกฝนรวม 3 ดาน คือ (1) ดานการเมืองและการปกครอง (2) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ (3)
ดานการอนุรักษการใชและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
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ตอมาวั น ที่ 13 พฤษภาคม 2532 คณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ เห็ น ชอบ “แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สู ง
ภาคเหนือ” ซึ่งมาจากการศึกษาความเหมาะสมและวางแผนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2534 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมติคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฝายความมั่นคงและการตางประเทศ (แผนแมบท และแผนโครงการระดับกรม กระทรวงเพื่อแกไขปญหาความ
มั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับชาวเขาและการปลูกพืชเสพติด การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง โดยอนุมัติ
หลักการใหสํานักงบประมาณจัดสรรเงินป 2535 ในวงเงิน 94.52 ลานบาท จึงเปนการเริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่
สูงอยางตอเนื่องภายใตแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535-2539) ที่ดําเนินการไปจนถึงปงบประมาณ 2549 ที่มีผลมาจากการศึกษาและจัดทําแผน
แมบทการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือ
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ไดบรรจุนโยบายเกี่ยวกับ
ชาวเขาไวในสวนที่ 4 บทที่1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาและสาธารณสุข ไดกําหนดแนวทางและ
มาตรการเกี่ยวกับชาวเขา ในหนา 187 ไวดังนี้
“(3) ยับยั้งการอพยพยายถิ่นของชาวเขาที่จะเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย และยายถิ่น
ของชาวเขาที่อยูในประเทศไทย ตลอดจนยับยั้งการอพยพของชาวไทยพื้นราบมิใหเขาไปตั้งถิ่นฐานในเขตปาไม
โดยเรงรัดใหหนวยราชการทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคที่เกี่ยวของรวมมือกันวางแผนพัฒนาจัดระเบียบ
หมูบานชาวเขา รวมทั้งรณรงคใหความรูเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของการยายถิ่น ใหชาวไทยพื้นราบและชาวเขา
ไดมีความเขาใจที่ถูกตอง” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2534: 187)
โครงการหลวงไดจดทะเบียนเปน “มูลนิธิโครงการหลวง” เมื่อเดือนมีนาคม 2535
ในป 2537 การปโตรเลียมแหงประเทศไทยไดเริ่มโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ 50 ซึ่งพื้นที่ปลูกปาเปนพื้นที่สูง จนถึงสิ้นป 2545
สามารถปลูกปาได 1,043,230 ไร (www.pttplc.com)
ในการดําเนินการเรื่องสถานภาพประชากรตามนโยบายที่กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2539 เรื่องมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ เรื่อง ผลการศึกษาโครงการสถานภาพของประชากรที่อาศัยอยูใน พื้นที่ปาอนุรักษ (ลุมน้ําแมแตง เชิญ
และคลองยัน) ภายใตแผนปฏิบัติการจัดการพื้นที่ลุมน้ําตัวอยาง(ลุมน้ํา แมแตง เชิญ และคลองยัน) เห็นชอบผล
การศึก ษาวิจัยโครงการศึก ษาสถานภาพของประชากรที่อยูอาศัยในพื้นที่ปาอนุรักษ (ลุม น้ําแมแ ตง เชิญ
และคลองยัน) และแผนปฏิบัติการจัดการประชากรมาตรการ แผนงานและโครงการ เพื่อการจัดการประชากร
ที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่ปาอนุรักษ (ลุมน้ํา แมแตงเชิญ และคลองยัน) ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2540-2545)
โดยมอบใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมทําหนาที่ประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของสวน
ราชการที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามแผนแมบท สวนงบประมาณ ใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมเสนอขอแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําป 2540
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดบรรจุนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับชาวเขาไวในสวนที่ 2 บทที่ 6 การพัฒนาประชากรผูดอยโอกาส หนา 34 ไดใหความหมายของ
ชาวเขาไววาเปนกลุมคนไทยตางวัฒนธรรม และไดมีแนวทางการพัฒนาในหนา 40 ดังนี้
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“7.การพัฒนากลุมคนไทยตางวัฒนธรรม
7.1 เสริมสรางความรูความเขาใจใหมีทักษะในการดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพโดยผานระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนใหสามารถดํารงชีพและประกอบอาชีพในชุมชน
ของตนเองไดอยางยั่งยืนและไมสรางผลกระทบทางลบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.2 เรงรัดพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตางวัฒนธรรมให
ไดรับสัญชาติ การรับรองสิทธิทางกฎหมาย การคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินการเขาถึงบริการ
ขั้นพื้นฐานดานการศึกษา สาธารณสุข และสาธารณูปโภคอยางเพียงพอ รวมทั้งการเรงรณรงคใหมีการวางแผน
ครอบครัวและปองกันโรคเอดสอยางทั่วถึง
7.3 สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย และรวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ คนไทยต า ง
วั ฒ นธรรมอย า งเป น ระบบและต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง นํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการวางแผนและปฏิ บั ติ ง านให มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวิถีชวี ิตความเปนอยูของแตละกลุมอีกดวย”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2539: 34,40)
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้มีโครงการพัฒนาพื้นที่สูงและเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นดังนี้
วันที่ 1 กันยายน 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แห งชาติ เรื่ อง หลั กเกณฑ การขอผ อนผั นการดํ าเนิ นการตามข อสั งเกตตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 21
กุมภาพันธ 2538 เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํากรณีการตั้งชุมชน สถานที่ราชการ และการอพยพราษฎร
ออกจากพื้นที่ลุมน้ํา ชั้นที่ 1 เอ ตามที่ก ระทรวงวิท ยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเสนอ ทั้ง 3 ขอ
ประกอบดวย หลักเกณฑและเงื่อนไข การผอนผัน และมาตรการจัดการ โดยหลักเกณฑการกําหนดพื้นที่ที่
ควรได รั บ การผ อ นผั น ให มี ก ารอยู อ าศั ย และ/หรื อ ใช พื้ น ที่ ไ ด นั้ น ในการพิ สู จ น ว า ชุ ม ชนหรื อ หมู บ า นได
ครอบครองเปนการถาวรหรือไดจัดตั้งขึ้นโดยถูกตองตามกฎหมาย ใหเพิ่มเติมหลักเกณฑดวยวาตองเปนกรณีที่
สามารถพิสูจน โดยใชภาพถายทางอากาศ ในแตละชวงเวลาของแตละพื้นที่ และเอกสารหลักฐานขอเท็จจริงตางๆ
ประกอบไดวาชุมชนหรือราษฎรไดครอบครองพื้นที่ดังกลาวอยางถูกตองตามกฎหมาย
วันที่ 27 มิถุนายน 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการสนับสนุนแผนงาน โครงการ
และงบประมาณ ภายใตแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอมและการควบคุม พืชเสพติดบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2540-2544) ประจําปงบประมาณ 2544 และขอรับการ สนับสนุนงบกลางเพื่อดําเนินโครงการ
ดําเนินงานกําหนดสถานะบุคคลบนพื้นที่สูง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2545 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางแผนแมบทเพื่อการพัฒนา
ชุมชน สิ่งแวดลอม และการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) และวงเงินงบประมาณ
ดําเนินการตามแผนแมบทฯ ระยะที่ 3 ในชวงป พ.ศ. 2546-2549 จํานวน 608.75 ลานบาท รวมทั้งการใช
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง
พ.ศ. 2540 เปนกรอบในการบริหารจัดการตามแผนแมบท ฯ ระยะที่ 3 ตอไปตามที่สํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติเสนอ
แผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง ระยะที่ 3
(พ.ศ.2545-2549) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและจัดการเรื่องที่อยูอาศัยและที่ทํากินบนพื้นที่สูง โดยมีแนว
ทางการดําเนินงาน ดังนี้
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1. การจัดการพื้นที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยบนพื้นที่สูง
1.1 เรงรัดดําเนินการพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ปา
ไมในหมูบานที่จัดตั้งอยางถูกตองตามกฎหมายแลว และกลุมบานที่มีคุณสมบัติที่จะดําเนินการแยกเปนหมูบาน
ที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยใหมีการกําหนดขอบเขตการใชพื้นที่อยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อมุงเนนการใชพื้นที่อยางมี
ประสิทธิภาพตลอดจนปองกันและปราบปรามการบุกรุกขยายพื้นที่อยางเด็ดขาดสําหรับกลุมบานบนพื้นที่สูงที่
ไมอนุญาตใหจัดตั้งเปนหมูบานไดนั้น ใหกําหนดแนวทางการดําเนินงานไว 3 แนวทางคือ การยายออกจาก
พื้นที่ การรวมกลุมใหม และการใหอยูชั่วคราว
1.2 หมู บานชุม ชนบนพื้นที่ สูงที่ไ ดรับการจัด ตั้งเปน หมูบา นถูกต องตาม
กฎหมายแลว ใหมุงเนนการประสานและสงเสริมการสรางเครือขายองคกรประชาชนในการอนุรักษจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง โดยใชแนวทางการอยูรวมกันของคนกับปา เพื่อลดความ
ขัดแยงในการใชทรัพยากรบนพื้นที่สูง
2. การพัฒนา
2.1 หมูบานที่จัดตั้งอยางถูกตองตามกฎหมายแลว และกลุมบานชุมชนบน
พื้นที่สูงที่มีคุณสมบัติครบถวนในการแยกเพื่อจัดตั้งเปนหมูบานที่ถูกตองตามกฎหมายใหดําเนินการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยมุงเนนใหความสําคัญกับการนําภูมิปญญาพื้นบาน
ของประชาชนบนพื้นที่สูงเปน แนวทางในการพัฒนาและเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อนําเขาสูการพัฒนา
ตามระบบปกติ สําหรับกลุมบานที่ไมมีศักยภาพในการจัดตั้งเปนหมูบานตามกฎหมาย ใหจัดการบริการทาง
สังคมขั้นพื้นฐาน โดยใหการศึกษา สาธารณสุข และพัฒนาอาชีพ นอกภาคเกษตรกรรม เพื่อใหประชากรมี
รายไดเพียงพอตอการดํารงชีพและสามารถพึ่งตนเองไดตลอดจนสรางโอกาสใหประชากรบนพื้นที่สูงเขาสู
ตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อไมกอใหเกิดการสรางถิ่นฐานถาวรในพื้นที่
2.2 สงเสริมใหมีการฝกอบรมและประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรแก
ประชาชนบนพื้นที่สูงในกลุมคนรุนใหม เพื่อเปดโอกาสและจูงใจใหไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ ตลอดจน
สงเสริมและพัฒนาอาชีพอื่นๆ เชน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
จะสรุปไดวาในระยะที่ 3 เปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายทั้งการปรับปรุง
องคกรในการแกไขปญหาชาวเขาและการปลูกฝน และกําหนดนโยบายที่ปรากฏเปน มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7
กุมภาพันธ 2532 ที่มี 3 ดาน คือ (1) ดานการเมืองและการปกครอง (2) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(3) ดานการอนุรักษและการใชและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการเริ่มตนจัดทําแผนแมบทเพื่อ
การพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2535-2539 ซึ่งตอเนื่องมาเปนระยะ
ที่ 2 (พ.ศ.2540-2544) และ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2545-2549) จึงยุติลง
อย า งไรก็ ดี ใ นป พ.ศ. 2545 ได มี ก ารปฏิ รู ป ระบบราชการ ทํ า ให มี ก ารยุ บ กอง
สงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห โดยมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการที่มีผลตอการพัฒนาชาวเขา
ดานสังคมที่มีความตอเนื่องและเปนระบบมายาวนานใหยุติลง
“อนึ่ง เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
สิ้นสุดลง นโยบายชาวเขาก็ไมไดปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตอมาทั้งฉบับที่ 9
ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 แตอยางไร”
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กรอบที่ 8-3
ลําดับเวลาในการพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2525-2529)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) ไดเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดตั้งหมูบานใหเปนหมูบาน
ยุทธศาสตร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง โครงการศึกษากําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศไทย
2525

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดรวมมือกับรัฐบาลเยอรมัน ดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สูง ไทย-เยอรมัน
เพื่อเลิกการปลูกฝน โดยปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงราย และแมฮองสอน
วันที่ 7 ธันวาคม 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง การปรับปรุงนโยบายและองคกรดําเนินงานแกไขปญหาชาวเขาและการปลูกฝนโดย
แตงตั้ง “คณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาฝน” มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปน
กรรมการ และเลขานุการ
กรมประชาสงเคราะหดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สูงไทย-นอรเวย บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และพะเยา รวม 73 หมูบาน

2528

กรมประชาสงเคราะหไดรวมกันกับรัฐบาลออสเตรเลียดําเนินการโครงการไทย – ออสเตรเลีย พัฒนาการเกษตรและสังคมบนพื้นที่สูง
โดยการสนับสนุนจากธนาคารโลก
วันที่ 28 พฤษภาคม 2528 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา ปง วัง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ไดกําหนดใหมีการพัฒนาที่สูงภาคเหนือ ควบคุมชุมชนชาวเขา
ใหตั้งถิ่นฐานถาวร ลดการปลูกฝนและลดการทําลายปาตนน้ําลําธาร

2530

กองอนุรักษตนน้ํา กรมปาไม ดําเนินโครงการพัฒนาที่สูง ดอยสามเหนือ โดยการสนับสนุนจาก UNDCP
เริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่สูงดอยแปเปอ

2531

เริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่สูงดอยเวียงผา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2531 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา มูล-ชี
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการแกไขปญหาชาวเขาและการปลูกฝนรวม 3 ดาน คือ (1) ดาน
การเมืองและการปกครอง (2) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ (3) ดานการอนุรักษการใชและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

2532

วันที่ 13 พฤษภาคม 2532 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ “แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูง” จากการเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2532 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคใต
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคใต

2533

เริ่มโครงการพัฒนาพืน้ ที่สูงดอยยาว-ผาหมน

2534

วันที่ 26 มีนาคม 2534 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “แผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และการควบคุมพืชเสพติดบน
พื้นที่สูงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535-2539)”
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กรอบที่ 8-3 (ตอ)
ลําดับเวลาในการพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2525-2529)

2535

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 พ.ศ.2535-2539) ไดบรรลุนโยบายเกี่ยวกับการอพยพยายถิ่นของชาวเขา
ที่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย มิใหเขาไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ปาไม
เดือน มีนาคม โครงการหลวง ไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิโครงการหลวง

2537

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ไดเริ่มโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส
ทรงครองราชย ปที่ 50

2539

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2539 เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่องผลการศึกษาโครงการ
สถานภาพของประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ปาอนุรักษ (ลุมน้ําแมแตง เชิญ และคลองยัน)

2540

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2545) ไดใหความหมายของชาวเขาไววาเปนกลุมคนไทยตาง
วัฒนธรรม ใหเสริมสรางความรูและยกระดับคุณภาพชีวิต ใหสนับสนุนการศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูลกลุมคนเหลานี้ให
เปนระบบ
คระรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2543 เห็นชอบงบประมาณป 2544 ในแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน
สิ่งแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติด ระยะที่ 2 (พ.ศ.2540-2544)

2541

มติคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 เรื่องหลักเกณฑการขอผอนผันการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่
21 กุมภาพันธ 2538 เรื่องการอพยพราษฎรออกจากพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 10 โดยใหกําหนดหลักเกณฑการผอนผันใหราษฎร
อยูในพื้นที่นั้นได

2543

วันที่ 27 มิถุนายน 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณป พ.ศ.2544 ในแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน
สิ่งแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติด ระยะที่ 2 (พ.ศ.2540-2544)

2545

คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 เห็นชอบแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติด
บนพื้นที่สูง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2545-2549)
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8.4 การบริหารจัดการพื้นที่สูง ระยะที่ 4 ในชวง พ.ศ. 2546-ปจจุบัน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิก ายน 2547 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)” ซึ่งไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 โดยมีภารกิจที่สําคัญ
คือ สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาพื้นที่สูงไดอยางยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติสามารถเชื่อมโยงองคความรูจาก
โครงการหลวงจนเกิ ด ประโยชน อ ย า งกว า งขวางและเหมาะสมกั บ สภาพภู มิ สั ง คม โดยมี เ ป า หมายและ
วัตถุประสงค ดังนี้
เปาหมาย “การพัฒนาที่สูงอยางยั่งยืน” โดยการสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลองค
ความรูโครงการหลวง
วัตถุประสงค “ชุมชนเปาหมายบนพื้นที่สูงมีความมั่นคงและยั่งยืน” โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูของ
โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง
ไดมีการจัดทํายุทธศาสตรมาแลว 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2550-2554) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)
และ ยุทธศาสตรระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2560) เปนยุทธศาสตรที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งมี 4 ดาน คือ
1. ยุทธศาสตรการวิจัย
2. ยุทธศาสตรการสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
4. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร
ในป พ.ศ. 2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเริ่มดําเนินโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน
ตามพระราชเสาวณียสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 10 ลุมน้ํา มีหมูบานเปาหมาย
รวม 109 หมู บ า นตั้ ง อยู ใ น 9 อํ า เภอ 6 จั ง หวั ด ได แ ก แม ฮ อ งสอน เชี ย งใหม เชี ย งราย น า น อุ ต รดิ ต ถ
และพิษณุโลก ซึ่งมีสภาพพื้นที่โครงการโดยทั่วไปเปนภูเขาสูง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 2,622.46 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A รองมาเปนลุมน้ํา 1B ลุมน้ําชั้น 2 และชั้น 3 ตามลําดับ มีความ
สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางระหวาง 500-1,600 เมตร ชุมชนสวนใหญตั้งอยูในพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร อยูใน
หุบเขาและที่ราบเชิงเขา หางไกลจากตัวเมืองและมีการคมนาคมที่ยากลําบาก
ประชากรที่อาศัยบนพื้นที่สูงในโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน สวนใหญเปนชาวไทยภูเขา
แบงเปน 9 ชนเผา คือ กะเหรี่ยง ลัวะ ลีซอ อาซา (อีกอ) มูเซอ มง ปะโอ ไทยใหญ และไทยพวน ยกเวน
ประชากรที่อาศัยบริเวณลุมน้ําลี จังหวัดอุตรดิตถ ที่เปนชนพื้นเมือง ประชากรในพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น
7,993 ครัวเรือน สวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่ลุมน้ําปาย จังหวัดแมฮองสอน มีจํานวน 1,594 ครัวเรือน รองมา
เปนประชากรในลุมน้ําแมสะงา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 1,480 ครัวเรือน และลุมน้ําลี จังหวัดอุตรดิตถ
มีประชากรจํานวน 1,295 ครัวเรือน ตามลําดับ ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร ไดแก ทํานา
ทําไร ปลูกไมผลและเลี้ยงสัตว พืชหลัก คือ ขาว สวนใหญปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สราง
รายไดจะแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ เชน กาแฟ ชา กะหล่ํา ขาวโพด ลิ้นจี่ ขิง พริก หมอน ไหม กลวยน้ําวา
ขาปา กระเทียมและงา เปนตน มีการเลี้ยงสุกร โค และสัตวปก ทั้งเพื่อบริโภคและจําหนาย สวนอาชีพนอก
ภาคเกษตร ไดแก คาขายและรับจางทั่วไป
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สภาพปญหาในพืน้ ที่โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดินมี 5 ประการ คือ
1. เกษตรกรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาประกอบวิชาชีพการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว โดยขาด
ความรูทางการเกษตรที่เหมาะสม ทําใหไดรับผลผลิตต่ํา เกษตรกรจึงมีชีวิตความเปนอยูที่ยากจน
2. พื้นที่ปาสวนใหญถกู บุกรุกทําลาย มีปญ
 หาการชะลางพังทลายหนาดินสูง ทําใหพื้นที่
การเกษตรมีความอุดมสมบูรณต่ํา ความหลากหลายทางชีวภาพถูกทําลาย
3. ชุมชนตั้งอยูกระจัดกระจายและอยูหางไกล การคมนาคมยากลําบาก ไมไดรับสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานเพียงพอ โดยเฉพาะถนนเพื่อขนสงผลผลิต รวมทั้งขาดแคลนน้าํ เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
4. พื้นที่โครงการหลายแหงเปนหมูบานชายแดนที่มีปญหาดานความมั่นคงและปญหายาเสพติด
5. สําหรับพื้นที่ลุมน้ําลี อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ เปนพื้นที่ประสบภัยพิบัติดินโคลนถลม
เมื่อป พ.ศ.2549 กอความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินอยางมากและยังเปนพื้นที่ลอแหลมในปจจุบัน
การพัฒนาในพื้นที่ตามพระราชเสาวนียมี 5 ดาน คือ (1) การเกษตร (2) ดานหัตถกรรม (3) ดานการ
พัฒนาแหลงน้ํา (4) ดานการพัฒนาสังคมในชุมชน และ (5) ดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งตอมาไดมีการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551-2554) ระยะที่ 2 (2555-2559)
และปจจุบันเปน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ปจจุบันโครงการนี้ดําเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ตอมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 คณะรัฐมนตรีมีม ติรับทราบตามที่สํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง
ตามแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549)
ไดแก การดําเนินงานยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูง โดยทําการสํารวจและจัดทําทะเบียน
ประวัติบุคคลบนพื้นที่สูง กําหนดสถานะบุคคล จัดตั้งหมูบานในเขตชุมชนบนพื้นที่สูง สรางจิตสํานึกการเปน
พลเมืองไทย รวมทั้งสกัดกั้นและปองกันการอพยพเขามาใหม และการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาและ
จัดการเรื่องที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินบนพื้นที่สูงโดยดําเนินการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม ตามมาตรการ
และแนวทางแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไม และทําการสํารวจฐานขอมูลทรัพยากรดิน สภาพการใชที่ดิน
และจัดระบบอนุรักษดินและน้ําบนพื้นที่ทํากินของชุมชนบนพื้นที่สูงตามกลุมหมูบานเปาหมาย เพื่อใหมีการใช
ที่ดินทํากินอยางถาวรและลดการบุกรุกพื้นที่ปาไม สําหรับแนวทางการดําเนินงานระยะตอไป ไดกําหนด
แนวทางพัฒนาชุมชนและพื้นที่สูง ไดแก การสรางความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูง และการพัฒนาและจัดการ
เรื่องที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินบนพื้นที่สูง
อยางไรก็ตามภายหลังแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง
ระยะที่ 3 สิ้นสุดลง และคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหดําเนินการโดยเขาสูการพัฒนาตามระบบปกติ ในป 2553
ได มี “แผนแม บ ทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่ อ แก ป ญ หาพื้ น ที่ ป ลู ก ฝ น อย า งยั่ ง ยื น ระยะที่ 1
(พ.ศ.2553-2556)” ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และระยะที่ 2 (พ.ศ.2557-2561)
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 และเมื่อสิ้นสุดระยะที่ 2 ไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน
แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแนวโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2562-2564)
ซึ่งคําจํากัดความของ “พื้นที่เฉพาะ” คือ “พื้นที่ทุรกันดาร ยากจน และมีการปลูกฝน”(สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูงองคการมหาชน, 2561: 2)
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วันที่ 25 มิถุนายน 2550 ไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง ขอ 6 ของระเบียบดังกลาวกําหนดไวดังนี้
ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงาน
โครงการหลวง” เรียกโดยยอวา “กปส.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธานกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปลั ดกระทรวงอุ ตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการนายกรัฐ มนตรี ผูอํานวยการ
สํ า นั ก งานงบประมาณ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพิ เ ศษ เพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ราชเลขาธิ ก าร อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
อีกไมเกินสองคน เปนกรรมการ โดยมีประธานมูลนิธิโครงการหลวงและรองประธานมูลนิธิโครงการหลวง
เปนที่ปรึกษา
ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนกรรมการและเลขาธิการ ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูแทนมูลนิธิโครงการหลวงเปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
วันที่ 11 สิงหาคม 2552 มติคณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่องหลักเกณฑและวิธีดําเนินการโครงการประกัน
ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2552/53 ไดมีสวนทําใหโครงการพัฒนาที่ตองการรักษาพื้นที่ตนน้ําไวประสบปญหา
เมื่อมีการประกันราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว ทําใหมีการบุกรุกพื้นที่สูงในจังหวัดนาน เชียงราย เชียงใหม จํานวนมาก
มีปญหาตางๆ ตามมา ทั้งการชะลางพังทลายของดิน หมอกควัน น้ําทวมในพื้นที่ตอนลาง และเกิดความแหง
แลงรุนแรงขึ้น
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่องการจัดตั้งมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริและสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ และงบประมาณ
จัดตั้งมูลนิธิฯ และสถาบันฯ ดังนี้
1. เห็นชอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
1.1 ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดํ า ริ แ ละสถาบั น ส ง เสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมป ด ทองหลั ง พระสื บ สานแนวพระราชดํ า ริ เพื่ อ เป น
หนวยงานที่เปนกลไกของรัฐรับผิดชอบการจัดการความรูและการสงเสริมการพัฒนาตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ
1.2 ใหโอนภารกิจ ทรัพยสิน และงบประมาณโครงการปดทองหลังพระสืบสาน
แนวทางพระราชดําริจากสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) องคการมหาชน ใหแก
มูลนิธิปดทองหลังพระและสถาบันสงเสริมและพัฒนาปดทองหลังพระฯ ใหโอนในจํานวนเงินที่คงเหลืออยูที่
สสปน. ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิปดทองหลังพระฯ ตามกฎหมาย ตามความเห็นของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
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2. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับการโอน
ภารกิจทรัพยสิน และงบประมาณใหเปนไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของและใหมีการ
พิจารณาปรับเป าหมายการดําเนิ นงาน และงบประมาณที่จะขอรับการอุดหนุนจากรัฐ บาล ใหเหมาะสม
สอดคลองกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบองคกรและการบริหารจัดการ โดยใหภาคเอกชน ชุมชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวม รวมทั้งความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงาน
จัดตั้งมูลนิธิ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
ในป พ.ศ. 2559 ได มีก ารประกาศกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนที่ 94 ก ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีการจัดตั้ง “กองพัฒนาสังคม
กลุมเปาหมายพิเศษ” ซึ่งมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) พัฒนารูปแบบ แนวทางในการพัฒนาสังคมกลุมสมาชิกนิคมสรางตนเอง กลุมราษฎรบน
พื้นที่สูง และกลุมเปาหมายพิเศษ
(2) สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานการพัฒนาสังคมกลุมสมาชิกนิคมสราง
ตนเองกลุมราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุมเปาหมายพิเศษ
(3) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับ
นิคมสรางตนเองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(4) ดําเนินกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดําริ โครงการตามพระราชประสงค โครงการ
พระดําริและโครงการอื่นที่ไดรับมอบหมาย
(5) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานของนิคมสรางตนเองและศูนยพัฒนาราษฎรบน
พื้นที่สูง
(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย
จากอํานาจหน าที่ ดังกล าวนี้ ไดครอบคลุมการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ซึ่งปจจุบันมีศูนยพัฒนา
ชาวเขาจังหวัด 16 แหง คือ เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน ตาก กาญจนบุรี
กําแพงเพชร เพชรบูรณ พิษณุโลก อุทัยธานี ราชบุรี และเพชรบุรี (กองพัฒนาสังคมกลุมเปาหมายพิเศษ,
2560: 1-2)
ตอมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 48 /2561 เรื่อง การบริหาร
พื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดนาน โดยมี
สาระสําคัญคือ
เพื่อใหการขับเคลื่อนการแกไขปญหาดานที่ดิน ปาไมและการใชประโยชนในพื้นที่จังหวัดนาน
รวมถึ งการพั ฒนาระบบกลไกบริ หารจั ดการการแก ไขป ญหาในระดั บพื้ นที่ เป นไปด วยความรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
THAILAND 4.0 ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบการบริหารพื้นที่รูปแบบ
พิ เ ศษเพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มอย า งยั่ ง ยื น พื้ น ที่ จั ง หวั ด น า นโดยให แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินการ
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงใหแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแล และคณะกรรมการดําเนินงานพื้นที่
จังหวัดนาน จํานวน 2 คณะ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ดังนี้
1. คณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแล มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ
และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนกรรมการและเลขานุการ
อํานาจหนาที่
(1) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานจัดการแกไขปญหาดาน
ที่ดิน ปาไม และการใชประโยชนพื้นที่จังหวัดนาน ในรูปแบบการพัฒนาและการรังสรรคนวัตกรรมในรูปแบบ
ใหม (Sandbox)
(2) รายงานผลตอการดําเนินงานและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เปนระยะ
2. คณะกรรมการดําเนินงานจังหวัดนาน โดยมี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนประธานกรรมการภาครัฐ และนายบัณฑูร ล่ําซํา เปนประธานกรรมการภาคเอกชน
และมีนายอดิศวร หลายชูไทย เปนกรรมการและเลขานุการ
อํานาจหนาที่
(1) แกไขปญหาดานที่ดิน ปาไม เพื่อใหประชาชนสามารถอยูอาศัยใหถูกตองตาม
กฎหมายและปรับคืนพื้นที่มาเปนสภาพปา
(2) จัดหาเงินทุนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรและการ
เลี้ยงชีพในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน
(3) ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสูการผลิตหรืออาชีพเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมีรายไดเพียงพอ และยกระดับคุณภาพชีวิต
(4) ฟนฟูและปลูกปาโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
(5) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลเปนระยะ
(6) แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานพื้นที่จังหวัดนาน และคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลมอบหมาย
ให ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของ
คณะกรรมการนโยบายและกํ า กั บ ดู แ ล และคณะกรรมการดํ า เนิ น งานพื้ น ที่ จั ง หวั ด น า น รวมทั้ ง
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่เกี่ยวของ สําหรับการเบิกจายเบี้ยประชุมและคาใชจายในการบริหาร
จัดการและการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
และระเบียบทางราชการที่เกี่ยวของ โดยใหเบิกจายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นานแซนดบอกซ (นซบ.) คือโครงการที่รัฐบาลอนุมัติเพื่อใหภาคประชาชน ภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมมือกันแกปญหาทรัพยากรปาไมจังหวัดนาน การสรางอาชีพการเกษตรยั่งยืนใหราษฎร
และการจัดสรรสิทธิที่ทํากินในเขตปาตามกฎหมายบางสวนใหแกราษฎร โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงค
3 ประการ คือ (1) แกไขปญหาดานที่ดิน-ปาไม เพื่อใหประชาชนสามารถอยูอาศัยไดถูกตองตามกฎหมายและ
ปรับคืนพื้นที่มาเปนสภาพปา (2) จัดหาเงินทุนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรและการ
เลี้ยงชีพในชวงระยะเปลี่ยนผาน (3) ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสูการผลิตหรืออาชีพที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม มีรายไดเพียงพอ และยกระดับคุณภาพชีวิต
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พื้นที่ดําเนินงานคือ จังหวัดนาน 15 อําเภอ 99 ตําบล 924 หมูบาน โดยเฉพาะพื้นที่
อยูอาศัยและพื้นที่ทํากินในเขตปาสงวน คุณภาพลุมน้ําชั้น 1, 2, 3, 4, และ 5 โดยจะบริหารจัดการพื้นที่เขตปา
สงวนตามสัดสวนดังนี้
72% = พื้นที่ปาสงวนในปจจุบัน ทุกคนชวยกันรักษาปาตนน้ํานี้ใหคงอยู
ตลอดไป
18% = พื้นที่ทํากินในเขตปาที่เกษตรกรนานยินดีฟนฟูกลับมาเปนปาที่มี
ตนไมใหญ โดยรัฐจะอนุญาตใหเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจไดตนไมใหญในพื้นที่สวนนี้ได
10% = พื้นที่ที่จัดสรรใหปลูกพืชเศรษฐกิจไดเต็มที่ (แตยงั คงเปนปาสงวน
โดยกฏหมาย)
กําหนดระยะเวลาดําเนินงานคือ พ.ศ. 2561-2563
เ มื่ อ วั น ที่ 1 4 เ ม ษ า ย น 2 5 6 2 ไ ด มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 136 ตอนที่ 49 ก ซึ่งมาตรา 10
แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดบัญญัติอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติไว ดังนี้
มาตรา 10 คทช. มีหนาที่และอํานาจกํากับดูแลการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินโดยทั่วไป รวมทั้งใหมีหนาทีแ่ ละอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศเพื่อขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี
(2) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการในการติดตาม การ
ตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ
(3) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสม
กับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดิน
(4) กําหนดมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม
ซึ่ ง รวมถึ ง รู ป แบบการจั ด ที่ ดิ น ในลั ก ษณะแปลงรวมโดยไม ใ ห ก รรมสิ ท ธิ์ หรื อ รู ป แบบในลั ก ษณะอื่ น ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ คทช. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อใหการใชที่ดินเกิดประโยชน
สูงสุด
(5) กําหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานของรัฐภาคเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
(6) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการตรา แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิก
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไข
ปญหากรณีหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซ้ําซอนหรือขัดแยงกัน
(7) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหาแนวเขต
ที่ดินของรัฐ และมาตรการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากการกําหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ
(8)
ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน หรือเรงรัดการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ใหมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรี
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(9) ประสานงานและจัดใหมี รวมถึงการเชื่อมตอระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศของที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการใชประโยชนและการอนุรักษ
รวบรวม จัดเก็บวิเคราะห และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(10) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คทช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และใหเผยแพรตอสาธารณชนดวย
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นกําหนดให
เปนหนาที่และอํานาจของ คทช. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติไดกําหนดนโยบายในการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนไว ดังนี้
“การจัดที่ดินใหแกผูยากไร โดยไมใหกรรมสิทธิ์ แตอนุญาตใหเขาทําประโยชนใน
ที่ ดิ น ของรั ฐ เป น กลุ ม หรื อ ชุ ม ชน ตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่ คทช. กํ า หนดในรู ป แบบสหกรณ
หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เพื่อรวมกันบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งการสงเสริมการประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพของพื้นที่”
เพื่อรองรับนโยบายดังกลาวไดมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึน้ 4 คณะ คือ
(1) คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ ิน
(2) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
(3) คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
(4) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ ิน มีองคประกอบ ดังนี้
ประธาน
: รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองประธาน
: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อนุกรรมการและเลขานุการ : อธิบดีกรมปาไม
มีอํานาจหนาที่สํารวจ ตรวจสอบ จัดทําขอมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดิน ที่จะจัดใหแกผู
ยากไรที่ไมมีที่ทํากินและที่อยูอาศัย พรอมดวยรายชื่อผูครอบครอง และสงมอบใหคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
ดําเนินการฯลฯ
(2) คณะอนุกรรมการ มีองคประกอบ ดังนี้
ประธาน
: รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย
รองประธาน
: ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อนุกรรมการและเลขานุการ : อธิบดีกรมที่ดิน
มีอํานาจหน าที่ สํารวจ ตรวจสอบ และจัดทํ าขอมู ลผู ยากไร ที่ไม มี ที่ทํ ากินและที่อยูอาศัย
กําหนดหลักเกณฑการจัดที่ดิน และหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จัดที่ดินเพื่อจัดใหแกผูยากไรที่ไมมีที่ทํากินและ
ที่อยูอาศัยในรูปแบบชุมชนที่เหมาะสม เชน สหกรณ หรือรูปแบบอื่นๆ โดยพิจารณารวมกับคณะอนุกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ
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(3) คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ มีองคประกอบ ดังนี้
ประธาน
: รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือ รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมาย
รองประธาน
: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
อนุกรรมการและเลขานุการ : อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
มีอํานาจหนาที่สงเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการใชระบบการอนุรักษดินและน้ํา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสรางรายไดในรูปแบบสหกรณหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม ฯลฯ
(4) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) มีองคประกอบ ดังนี้
ประธาน
: ผูวาราชการจังหวัด
อนุกรรมการและเลขานุการ
: หัวหนาสํานักงานจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เจา
พนักงานที่ดินจังหวัด สหกรณจังหวัด
คทช. จังหวัดเปนกลไกการทํางานในระดับจังหวัด มีอํานาจหนาที่สํารวจ ตรวจสอบ จัดทํา
ขอมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ที่จะจัดใหแกผูยากไรที่ไมมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย ตรวจสอบ
และจัดทําบัญชีรายชื่อผูครอบครองที่ดินและรายชื่อผูยากไร จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดที่ดิน การสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพและการตลาดใหแกผูยากไร ตรวจสอบหลักเกณฑการจัดที่ดิน รวมทั้งหลักเกณฑอื่นๆที่เกี่ยวของ
และจัดที่ดินใหแกผูยากไร รวมทั้งสงเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ตลอดจนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดย
ดําเนินการรวมกับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ขั้นตอนการดําเนินงานโดยสรุปก็คือ เริ่มตนดวยคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน กําหนดพื้นที่
เปาหมายที่จะดําเนินการ แลวสงใหกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเพื่อตรวจสอบขอมูลเมื่อแลวเสร็จก็
จะสงใหกับคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ซึ่งตรวจสอบคุณสมบัติของราษฎรที่จะไดรับที่ดินจากรัฐ และแจงแก
คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเขามาดําเนินการพัฒนารวมกับคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
จังหวัด ภายใตการใชระบบอนุรักษดินและน้ํา
เนื่องจากพื้นที่ที่กรมปาไมมอบใหกับคณะอนุกรรมการจัดที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่สูงชัน ซึ่งมี
ราษฎรทํากินอยูแลว การพัฒนาอาชีพจึงมีความจําเปนตองเริ่มตนโดยการกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ําเปนหลัก
ที่ดินที่นาํ มาจัดที่ดินทํากินใหชุมชน
ลักษณะที่ดนิ
ที่ดินของรัฐที่มคี วามเหมาะสมและมีศักยภาพในการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน จําแนก
เปน 2 ลักษณะ คือ (1) ที่ดินของรัฐที่มีราษฎรครอบครอง (2) พื้นที่วางเปลาไมมีผูครอบครอง และมีศักยภาพ
ในการจัดที่ดิน
ประเภทที่ดิน
ที่ดินที่นํามาจัดที่ดินทํากินใหชุมชนมี 6 ประเภท (ณ เดือนมกราคม 2561) คือ
(1) ปาสงวนแหงชาติ (2) ปาชายเลน (3) ทีด่ ินในเขตปฏิรูปที่ดิน (4) ที่ดนิ สาธารณประโยชน (5) ที่ราชพัสดุ
(6) ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคมในนิคมสรางตนเอง
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ทั้ ง นี้ เ ป า หมายการจั ด ที่ ดิ น ทํ า กิ น ยั ง คงเป น ภาพรวม คื อ 1.043 ล า นไร
ในชวง พ.ศ. 2560-2564 แตมิไดระบุเนื้อที่ที่เปนพื้นที่สูงแตอยางใด (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
แหงชาติ, 2562ก)
จากปญหาการถือครองที่ดินในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาสงวน
แหงชาติในเขตอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีผูเขาไปอยูอาศัยและทํากิน รวมทั้งชาวเขาดวยนั้น ไดมีการ
แกไขปญหาในพื้นที่ดังกลาวคือ เพื่อแกปญหาการบุกรุกเขาทํากินและอยูอาศัยของประชากรพื้นที่สูงที่อยูใน
เขตอุ ท ยานแห ง ชาติ แ ละเขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า เมื่ อ วั น ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได มี ก ารประกาศใช
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนที่ 71 ก มาตรา 64 ไดบัญญัติ
ใหบุคคลที่ทํากินอยูกอนวันที่ 30 มิถุนายน 2541 สามารถอยูอาศัยไดตอไปโดยไมมีความผิดเปนเวลา 20 ป
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2562 ซึ่งไดมีการประกาศใชใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนที่ 71 ก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มาตรา 121 ก็เชนเดียวกัน
ในสวนปาสงวนแหงชาติที่เปนปาอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรีในเขตลุมน้ําชั้นที่ 1 และ 2 นั้น มติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ไดกําหนดไวดังนี้
พื้นทีเ่ ปาหมาย
ชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติที่อยูในพื้นทีล่ ุมน้ํา ชั้นที่ 1 และ 2
กอน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
หลัง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และตองปฏิบัติตามคําสั่งคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557
กรอบมาตรการแกไขปญหา
1. จัดระเบียบการใชที่ดินทํากิน และรับรองการอยูอาศัยทํากินในลักษณะแปลงรวม
2. กํากับควบคุมจัดการการใชที่ดินและปาไมภายใตการอนุรักษและพัฒนาอยางยั่งยืน
หามบุกรุกขยายพื้นที่
3. ฟนฟูสภาพปาในรูปแบบการมีสวนรวม สงเสริมราษฎรปลูกปา 3 อยาง
4. ใชมาตรการอนุรักษดินและน้ํา ควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมลดการชะลาง
พังทลาย
จากการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ทั้ ง 2 ฉบั บ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 26
พฤศจิกายน 2561 จะเปนการผอนปรนใหแกผูที่อยูอาศัยและทํากินอยูในเขตดังกลาวอยูในปจจุบัน
ยุทธศาสตรและแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูงอยูในปจจุบัน
จากการทบทวนจะสรุปไดวาปจจุบันมียุทธศาสตรและแผนแมบทขององคกรตางๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรมูลนิธิโครงการหลวง (พ.ศ. 2562-2565)
2. ยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
3. แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562-2564)
4. แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (พ.ศ. 2560-2564)
5. แผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวงระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
6. แผนแมบทโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
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แหงชาติ (คทช.)

7. โครงการนานแซนดบอกซ
8. โครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดิน

1. ยุทธศาสตรมูลนิธิโครงการหลวง (พ.ศ. 2562-2564)
(1.1) วัตถุประสงค
(1) เพื่อวิจัยและพัฒนาองคความรูที่เหมาะสมตอสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
(2) เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได
(3) เพื่อสงเสริม ฟนฟู และอนุรักษสภาพแวดลอมใหมีความสมบูรณ
(4) เพื่อสงเสริมและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดสินคาโครงการหลวง
(5) เพื่อพัฒนาโครงการหลวงใหเปนศูนยการเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
(มูลนิธิโครงการหลวง, 2555ข: 1)
(1.2) ยุทธศาสตร
ปจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงอยูระหวางการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตรองคกร จาก
ระยะ 3 ป เปน 4 ป (พ.ศ. 2562-2565) เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และ
เปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ
1. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอพื้นที่สูง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพบนฐานความรูที่เหมาะสมตอสภาพภูมิสังคมและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงใหสามารถพึ่งตนเองและเปนชุมชน
แหงการเรียนรู
4. ยุทธศาสตรการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนและปาตนน้ําลําธารใหมีความ
สมบูรณ
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตลาดเพื่อสังคม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงเปนองคกรที่มีคุณธรรม มีระบบ
ปฏิบัติงานที่ดี และมีความยั่งยืน
(www.royalprojectthailand.com/node/2861)
2. ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
(2.1) วัตถุประสงค
(2.1.1) เปาหมาย วัตถุประสงค และเปาประสงค
(1) เปาหมายสูงสุด คือ “การพัฒนาพื้นทีส่ ูงอยางยั่งยืน” โดยการ
สนับสนุนงานโครงการหลวงและนําองคความรูโครงการหลวงไปปรับใชในพื้นที่สูงอื่น
(2) วั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนยุ ท ธศาสตร ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
ปพ.ศ. 2560-2564 คือ “ชุมชนเปาหมายบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี” โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรูของโครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง
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(3) เปาประสงคเชิงผลลัพธของยุทธศาสตร ประกอบดวย
(1) ด า นเศรษฐกิ จ คื อ ชุ ม ชนเป า หมายมี ค วามมั่ น คงทางด า น
อาหารและรายไดที่พอเพียงตอการดํารงชีวิตตามแนวทางโครงการหลวงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(2) ดา นสังคม คือ ชุม ชนเปาหมายบนพื้นที่สูงมีความเขม แข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองไดและสามารถบริหารจัดการไดอยางยั่งยืน โดยกระบวนการมีสวนรวมและการเรียนรูการ
สนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่เปาหมาย
ลดการบุกรุกพื้นที่ปาและการฟนฟู อนุรักษและจัดการอยางยั่งยืน โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและ
ทุกภาคสวน
(4) ด า นบริ ห ารจั ด การ คื อ การบริ ห ารจั ด การของสถาบั น มี
ประสิทธิภาพและดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและอุทยานหลวงราชพฤกษเปน แหลงเรียนรูพระราช
กรณียกิจ และแหลงทองเที่ยวดานการเกษตรและความหลากหลายของพรรณไมที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
(สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2559: 33)
(2.2) ยุทธศาสตร
เพื่ อ ให ภ ารกิ จ ของสถาบั น เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ก ารจั ด ตั้ ง สถาบั น และสอดคล อ ง
แนวพระราชดํ า ริ นโยบายและแผนพั ฒ นาต า งๆ ของรั ฐ ซึ่ ง เน น ความสมดุ ล ทางด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
และสิ่งแวดลอมใหแกชุมชนบนพื้นที่สูงตางๆของประเทศ รวมทั้งปรับทิศทางการดําเนินงานใหสอดรับตาม
นโยบายของคณะกรรมการสถาบัน และสามารถบริหารงานและดูแลองคกรไดอยางมั่นคง จึงไดกําหนด
ขอเสนอยุทธศาสตรไว 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการวิจัย
2. ยุทธศาสตรการสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
4. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร
(สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2559: 40)
3. แผนแม บทโครงการพั ฒนาพื้ นที่ สู งแบบโครงการหลวงเพื่ อแก ป ญหาพื้ นที่ เฉพาะ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2562-2564)
(3.1) วัตถุประสงค
(1) เพื่อขยายผลสําเร็จของโครงการหลวง โดยใชแนวทางของโครงการหลวงและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการมั่งเสริมสรางอาชีพและรายไดบนฐานความรูที่สอดคลองกับสภาพ
ภูมิสังคม รวมทั้งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาการแพรระบาดของฝนและยาเสพติดในอนาคต
(2) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคมและชุมชน รวมทั้งสงเสริมกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนและหนวยงานในพื้นที่ในการพัฒนาที่นําไปสูการพึ่งพาตนเองได ตลอดจนเปนรากฐาน
ที่มั่นคงของประเทศ ในดานการปองกันการแพรระบาดของฝนและยาเสพติดในพื้นที่สูง
(3) เพื่อสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
อยางยั่งยืนดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
(4) เพื่อเสริมสรางกลไกการพัฒนาในพื้นที่ โดยใหหนวยงานสวนทองถิ่นมีบทบาทใน
การพัฒนาที่กอใหเกิดความยั่งยืนแมสิ้นสุดระยะเวลาของแผนแมบท
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(3.2) ยุทธศาสตร
(1) การพัฒนาอาชีพและการตลาด
(2) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
(3) การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(5) การบริหารจัดการและกํากับดูแลแผนแมบท
(สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2561: 35-37)
4. แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2562-2564)
(4.1) วัตถุประสงคของแผนแมบท
(4.1.1) เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่
มีเปาหมายและแนวทางเดียวกันระหวางหนวยงานรวมบูรณาการ
(4.1.2) เพื่อบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณในการพัฒนาชุมชนของหนวยงานรัฐ
ทั้งในระดับกรมและในระดับจังหวัดใหสอดคลองกับกิจกรรมขององคกรทองถิ่นและเอกชนในพื้นที่ไมใหเกิด
ความซ้ําซอน
(4.1.3) เพื่อใชเปนกรอบการขอตั้งงบประมาณ และกรอบตัวชี้วัดในการกํากับและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว
(4.2) ยุทธศาสตร
(4.2.1) ยุทธศาสตรการพัฒนาอาชีพบนพื้นฐานความรู
(4.2.2) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาดานการตลาด
(4.2.3) ยุทธศาสตรการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(4.2.4) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(4.2.5) ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีส่ งู , 2559: 61-64)
5. แผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวงระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
(5.1) วัตถุประสงค
(5.1.1) เพื่อใหชุมชนในศูนยพัฒนาโครงการหลวงเปนชุมชนที่พัฒนาบนฐานความรู
สอดคลองกับสภาพภูมิสังคมของพื้นที่แตละแหง เพื่อใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน
(5.1.2) เพื่อใหศูนยพัฒนาโครงการหลวงเปนองคกรที่มีระบบการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ และนําไปสูองคกรแหงการเรียนรูของการพัฒนาพื้นที่สูง
(5.1.3) เพื่อเปนกรอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในการปฏิบัติงานสนับสนุน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
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กับสิ่งแวดลอม

(5.2) ยุทธศาสตร
(5.2.1) ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรภายใตระบบอาหารปลอดภัยและเปนมิตร
(5.2.2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
(5.2.3) ยุทธศาสตรการฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(5.2.4) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
(5.2.5) ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการ
(สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2559: 55, 57, 59)

6. แผนแมบทโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
(6.1) วัตถุประสงค
(6.1.1) เพื่อจัดตั้งถิ่นฐานและพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมตามแนวพระราชดําริการ
อยูรวมกันของคนและปาอยางสมดุลอยางยั่งยืน
(6.1.2) เพื่ออนุรักษ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่ลุมน้ํา โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน
(6.1.3) เพื่อสรางโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทําใหกับประชาชนใน
พื้นที่ลุมน้ําใหพออยูพอกินและพึ่งพาตนเองได มีความมั่นคงดานอาหารเพื่อกาวไปสูการเหลือกินเหลือใช
(6.1.4) เพื่อพัฒนาคุณภาพคนในชุมชนพื้นที่ลุมน้ําใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง
มีโอกาสเขาถึงบริการพื้นฐาน ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัยและคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(6.1.5) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ํา มุงบูรณา
การดําเนินงานอยางเปนองครวม เพื่อสรางภูมิคุมกันรองรับสถานการณ
(6.2) ยุทธศาสตร
(6.2.1) ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(6.2.2) ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(6.2.3) ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มกราคม 2560)
7. โครงการนานแซนดบอก
(7.1) เปาหมายและวัตถุประสงค
(7.1.1) แกไขปญหาดานที่ดิน-ปาไม เพื่อใหประชาชนสามารถอยูอาศัยไดถูกตอง
ตามกฎหมายและปรับคืนพื้นที่มาเปนสภาพปา
(7.1.2) จัดหาเงินทุนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรและการ
เลี้ยงชีพในชวงระยะเปลี่ยนผาน
(7.1.3) ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสูการผลิตหรืออาชีพที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม มีรายไดเพียงพอ และยกระดับคุณภาพชีวิต
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(7.2) แผนการดําเนินการ
(7.1.1) สื่อสารแนวทางแกปญหาปานานกับผูนําชุมชน (2561)
(7.1.2) ดําเนินการหาเงินทุนสนับสนุน (2562)
(7.2.3) นําองคความรูทุกศาสตรปรับเปลี่ยนวิถีทํากินใหเกษตรกร (2563)
(โครงการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดนาน, 2562: 1-6)
(คทช.)

8. โครงการจัดที่ดินทํากินใหชมุ ชนตามนโยบายรัฐบาลภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ

โครงการนี้มีเปาหมายที่จะดําเนินการในพื้นที่ประเภทตางๆ ในภาพรวม ในชวง พ.ศ. 2558-2561
เนื้อที่ 1.124 ลานไร และในชวง 20 ป (2560-2579) เปาหมาย 5.6 ลานไร แตยังมิไดมีเปาหมายเนื้อที่เฉพาะ
พื้นที่สูงเพื่อจัดทําเปนแผนแมบทแตอยางใด (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,
2562ข: 4)
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แผนยุทธศาสตรมูลนิธิโครงการหลวง
ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562-2565)
มูลนิธิโครงการหลวง

แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560-2564)
(สวพส.)

แผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)

แผนแมบทโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของ
แผนดิน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

พื้นที่สูง

โครงการจัดที่ดินทํากินของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.)
(พ.ศ. 2561-2564)

แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหา
พื้นที่เฉพาะระยะที่ 3
(พ.ศ. 2562-2564)

การบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน พื้นที่จังหวัดนาน (นานแซนดบอกซ :
นชบ.) พ.ศ. 2561-2563

รูปที่ 8-1 ยุทธศาสตรและแผนแมบทที่เกี่ยวของกับพื้นที่สูงและดําเนินการอยูในปจจุบัน

8-32
กรอบที่ 8-4
ลําดับเวลาในการพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2555-2559)
2545

เดือน ตุลาคม 2545 มีการปฏิรูประบบราชการ

2547

คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ใหจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง”ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 14 ตลาคม 2548

2549

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเริ่ม “โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”

2550

วันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการสิ้นสุดแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอมและการควบคุม
พืชเสพติดบนพื้นที่สูงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) โดยใหเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของใน
ระยะตอไป

มีการยุบกองสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห

วันที่ 25 มิถุนายน 2550 ไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับโครงการหลวง
ขอ 6 ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง” หรือ กปส.

2552

วันที่ 11 สิงหาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีดําเนินการโครงการประกันราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว ป
2552/53
วันที่ 10 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยาง
ยั่งยืน ระยะที่ 1 (พ.ศ.2553-2556)

2553

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดตั้งมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริและสถาบันสงเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ

2556

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “แผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะที่ 2
(พ.ศ.2557-2561)”

2559

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ไดมีการประกาศ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดตั้ง “กองพัฒนา
สังคมกลุมเปาหมายพิเศษ” ซึ่งรวมถึงราษฎรบนพื้นที่สูง

2560

คณะรัฐมนตรีมีมติ วันที่ 24 มกราคม 2560 เห็นชอบแผนแมบทโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน ระยะที่ 3
(พ.ศ.2561 – 2564)
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 48/2561 เรื่องการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน พื้นที่จังหวัดนาน

2561

2562

คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติเรื่อง พื้นที่เปาหมายและกรอบมาตรการแกไขปญหาการอยูอาศัยและทํา
กินในพื้นที่ปาไมทุกประเภท ซึ่งรวมถึงพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในลุมน้ําชั้น 1 และ 2 โดยมีเงื่อนไขดวย
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2562 บทบัญญัติมาตรา 64 ไดผอนปรนให
ผูที่อยูอาศัยมากอนวันที่ 30 มิถุนายน 2541 สามารถอยูอาศัยและทํากินไดอีก 20 ป โดยเขารวมโครงการกับกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สวนในเขตสงวนและคุมครองสัตวปา ก็ใชหลักเกณฑเดียวกันตามบทบัญญัติมาตรา 121 แหง
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2562
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8.5 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงในแตละชวงเวลา

จากการทบทวนระยะเวลาการพัฒนาที่มี 4 ระยะนั้นจะวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ในแตละชวงเวลาดังนี้
ระยะที่ 1 ชวง พ.ศ. 2499-2509 การพัฒนาพื้นที่สูงเปนระยะที่เนนการพัฒนาชาวเขาโดยเฉพาะ
ยังไมมีเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเขามาเกี่ยวของมากนัก มีการจัดตั้งคณะกรรมการชาวเขาและ
ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ในระยะนี้จะเปนชวงของ
นโยบายการชวยเหลือและสงเคราะหชาวเขา โดยมีกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ
ระยะที่ 2 ชวง พ.ศ. 2510-2524 ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายการชวยเหลือและสงเคราะหเพียง
ดานเดียวในระยะที่ 1 มาอยูภายใตนโยบายความมั่นคงของชาติ โดยใชนโยบายการรวมพวก คือโนมนาวให
ชาวเขาจงรักภักดีตอประเทศไทย ในชวงเวลานี้มีความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐกับชาวเขาในบางพื้นที่
เชนจังหวัดเลย หนวยงานหลักที่รับผิดชอบยังคงเปนกระทรวงมหาดไทย
ในป พ.ศ. 2512 ไดมีการจัดตั้งโครงการหลวงขึ้น โดยมีการนํางานวิจัยมาผลักดันการพัฒนาพื้นที่สูง
ที่รวมถึงนอกจากพัฒนาชาวเขาแลว ยังมีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูไปพรอมกัน
“เปนการตั้งตนการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพื้นที่สูงที่เคยดําเนินการมาในอดีต” เพราะการดําเนินการของ
โครงการหลวงในขณะนั้นขั้นตอนแรกคือการ “ยุติการทําไรหมุนเวียน มาเปนการทําการเกษตรอยางถาวร”
โดยมีการกําหนดเขตตามศักยภาพของที่ดิน
ในระยะที่ 2 นี้ไดเริ่มมีนโยบายลดการปลูกฝนบนพื้นที่สูงโดยความรวมมือขององคกรตางประเทศ
ระยะที่ 3 ชวง พ.ศ. 2525-2545 เปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายที่สําคัญ โดยหนวยงานที่
เปนหนวยงานหลักเปลี่ยนจาก “กระทรวงมหาดไทย” เปน “สภาความมั่นคงของชาติ” ซึ่งไดเนนหลักไปทั้ง
ดานพัฒ นาชาวเขา ลดการปลูกฝน การอนุ รักษท รัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม พัฒนาคุ ณภาพชีวิต
ไปพรอมกัน ดังปรากฎใน “แผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535-2539)” ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2534
“การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะที่ 3
จากการวิเคราะหพบวามีผลจาก “แนวทางการ
ดําเนินงานของโครงการหลวง” ที่เริ่มตนในป พ.ศ. 2512”
ระยะที่ 4 ชวง พ.ศ. 2546-ปจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2525-2545) นั้น
ไดนํามาขยายผลในชวงระยะนี้ เชน การดําเนินการจัดทํา “แผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และ
การควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544) และระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549)” หลังจากนั้นได
มอบหมายใหสวนราชการตางๆ ดําเนินการโดยงบประมาณปกติของหนวยงานนั้นๆ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการขยายผลสําเร็จจากการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงของ
มูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งไดมีการจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ขึ้นในป พ.ศ. 2548
ซึ่งมีภารกิจที่สําคัญคือสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาพื้นที่สูงไดอยางยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ เปาหมายที่
สําคัญคือ “การพัฒนาที่สูงอยางยั่งยืน โดยการสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลองคความรูโครงการหลวง”
จากการสรุปถึงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพื้นที่สูงทั้ง 4 ระยะนี้ เริ่มตนโดยการเนนการชวยเหลือและ
สงเคราะหชาวเขา ในระยะที่ 1 ไดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญทั้งนโยบายของรัฐที่เริ่มนําการพัฒนาพื้นที่สูง
เขาไปอยูภายใตนโยบายความมั่นคงและแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการหลวงที่ครอบคลุมทั้งการ
ชวยเหลือชาวเขา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะที่ 2
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ซึ่งนํามาเปนแนวทางการดําเนินการในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2525-2545) และระยะที่ 4 (พ.ศ. 2546-ปจจุบัน)
เปนชวงเวลาของการขยายผลพัฒนาพื้นที่สูงในมิติตางๆ

สรุป

การทบทวนการบริหารจัดการพื้นที่สูงเชิงสังเคราะหเบื้องตนจะสรุปไดเปน 4 ระยะ คือ (1) ระยะที่ 1
ในชวง พ.ศ. 2499-2509 (2) ระยะที่ 2 ในชวง พ.ศ. 2510-2524 (3) ระยะที่ 3 ในชวง พ.ศ. 2525-2545 และ
(4) ระยะที่ 4 ในชวง พ.ศ. 2546-ปจจุบัน
การบริหารจัดการพื้นที่สูงในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2499-2509) เปนการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน
ผูยากไรหางไกลคมนาคม โดยมีคณะกรรมการสงเคราะหประชาชนที่จัดตั้งขึ้นในป 2499 ตอมาไดเริ่มมีการ
พัฒนาชาวเขา โดยในป 2502 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการชาวเขาขึ้น และจัดตั้งนิคมสรางตนเองสงเคราะห
ชาวเขาเปนการทดลองที่จังหวัดตาก เชียงใหม เพชรบูรณ และพิษณุโลก ในป 2506 มีการจัดตั้งกองสงเคราะห
ชาวเขาและศูนยวิจัยชาวเขาในป 2507 รวมทั้งการจัดตั้งศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดแทน
นิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา เพื่อใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติงานในพื้นที่
ตอมาในระยะที่ 2 ชวง พ.ศ. 2510-2524 นั้นเปนชวงเวลาของการกําหนดนโยบายความมั่นคงและ
นโยบายรวมพวกซึ่งรัฐบาลไดกําหนดทั้งนโยบายระยะสั้นและระยะยาว โดยเนนใหเจาหนาที่ไปถึงที่อยูอาศัย
ของชาวเขาโดยเร็ว ทั้งนี้ไดใชวิธีพัฒนาโดยผูกพันจิตใจชาวเขาใหนิยมในรัฐบาลและสรางความจงรักภักดีตอ
ประเทศไทย
การพัฒนาที่สําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในชวงเวลานี้ คือการจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นในป 2512 เปนโครงการ
ที่ใชงานวิจัยเปนกลไกผลักดันการพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ในป 2519 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2519 กําหนดนโยบายชาวเขาขึ้นใหม โดยใช
นโยบายรวมพวก (Policy of Integration) ซึ่งมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ “เพื่อใหชาวเขาเปนพลเมืองไทยที่มี
คุณภาพ สามารถชวยเหลือตนเองได” และใหใชการพัฒนาแบบเขตพื้นที่โดยระบบสมบูรณแบบ (Zonal
Integrated Development) ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาที่เนนการใชที่ดินตามแนวความลาดชันในพื้นที่ลุมน้ํา
(Watershed Area) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขารวมทั้งหยุดยั้งการทําไรเลื่อนลอย โดยใหชาวเขา
ตั้งถิ่นฐานอยางถาวรเปนหลักแหลง รวมทั้งมีการสงหนวยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาเคลื่อนที่ไปปฏิบัติงาน
ในหมู บ า นชาวเขา ในระยะนี้ ไ ด เ ริ่ ม ความร ว มมื อ กั บ ประเทศต า งๆ ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง เช น องค ก าร
สหประชาชาติเขามาสนับสนุนการสํารวจพื้นที่ปลูกฝนในป 2522-2523 เปนตน
ในระยะที่ 3 ชวง พ.ศ. 2525-2545 เปนชวงเวลาที่มีการปรับปรุงองคกรในการแกไขปญหาชาวเขา
และการปลูกฝน มีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาความมั่นคงของชาติเกี่ยวกับปญหาชาวเขา
และการปลูกฝนแทนคณะกรรมการสงเคราะหชาวเขา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2532
กําหนดนโยบาย 3 ดาน คือ (1) ดานการเมืองและการปกครอง (2) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและ
(3) ดานการอนุรักษการใชและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ในชวงเวลานี้ไดมีการจัดทํา “แผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และการควบคุมพืชเสพติด
บนพื้นที่สูง” ระยะที่ 1 (พ.ศ.2535-2539) และตอเนื่องเปนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544) และระยะที่ 3
(พ.ศ. 2545-2549)
ในเดือนมีนาคม 2535 โครงการหลวง ไดจดทะเบียนเปน “มูลนิธิโครงการหลวง”
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ในป 2537 การป โ ตรเลี ย มแห ง ประเทศไทย ได เ ริ่ ม โครงการปลู ก ป า ถาวรเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็ จพระเจาอยู หัวเนื่ องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ 50 และสามารถปลูกไดครบ 1 ลานไร
เมื่อ พ.ศ. 2545
อนึ่งเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 เมื่อ พ.ศ. 2544 ไมปรากฎนโยบาย
พัฒนาพื้นที่สูงหรือนโยบายชาวเขาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตอมาแตอยางใด
ระยะที่ 4 ในชวง พ.ศ. 2545-ปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาพื้นที่สูงคอนขางมาก ใน
ป 2548 ได มี พ ระราชกฤษฎี ก าการจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงคหลักคือการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง มีผลใหสามารถขยายงานการ
พัฒนาแบบโครงการหลวงไปไดกวางขวางยิ่งขึ้น
ต อ มาได มี ก ารจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) ระยะที่ 1
พ.ศ. 2550-2554 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 และระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564
ในป พ.ศ. 2549 ไดมีการเริ่มโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ในพื้นที่ 10 ลุมน้ํา โดยมีการ
จัดทําแผนแมบทระยะที่ 1 ในป พ.ศ. 2551-2554 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 และระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564
นอกจากนี้ยังมีการจัดทําแผนแมบทโครงการพัฒนาบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พ.ศ. 2560-2564
และแผนแมบทสถานีเกษตรหลวง พ.ศ. 2560-2564 ดวย
ในป 2549 ไดมีการจัดตั้งกองพัฒนาสังคมกลุมเปาหมายพิเศษ ขึ้นในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โดยมีหนาที่ในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงที่ปจจุบันไดมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงรวม 16 แหง
รับผิดชอบเนื้อที่ 20 จังหวัด
ในส ว นภาคเอกชนนั้ น ในป 2561 ได มี โ ครงการบริ ห ารพื้ น ที่ รู ป แบบพิ เ ศษเพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดนาน หรือ นานแซนดบอกซ” โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาที่ดิน-ปาไม เพื่อใหประชาชนสามารถอยูอาศัยไดตามถูกตองตามกฎหมายและปรับคืนพื้นที่มา
เปนสภาพปา ทั้งนี้ไดมีแผนงานดําเนินการในชวง พ.ศ. 2561-2563
ในป 2562 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ซึ่งไดมีการจัดเก็บ
ที่ดินทํากินใหชุมชนโดยพื้นที่สวนหนึ่งที่นํามาจัดใหแกชุมชนคือพื้นที่สูงในเขตปาสงวนแหงชาติที่ยังมิไดกําหนด
เปาหมายวามีเนื้อที่มากนอยเพียงใดในปจจุบัน เพียงแตผอนปรนใหนําพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 และ 2 มาจัดใหแก
ชุมชนในลักษณะแปลงรวมตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
จากการทบทวนดังกลาวนี้จะพบวาการพัฒนาพื้นที่สูงไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องเปนเวลาอัน
ยาวนาน แตยังคงมีปญหาดังที่วิเคราะหไวทั้งปญหาการตัดไมทําลายปาตนน้ําลําธาร ถึงแมวาจะลดลงบาง
ก็ตาม ปญหาการชะลางพังทลายของดินและดินถลม ปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งหมอกควันและมลพิษจากการทํา
เหมืองแรและปญหาชาวเขาที่ยังคงมีขอบเขตที่กวา งขวาง ทั้งนี้เปนเพราะสาเหตุหลายประการ เชน
(1) ประชากรในพื้นที่สูงเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชากรจากพื้นที่ราบไดขึ้นไปทําการเกษตรบนพื้นที่สูง
ซึ่งเดิมเปนชาวเขาเสียสวนใหญ (2) ที่ดินบนพื้นที่สูงมีจํากัดเพราะการควบคุมของรัฐเครงครัดขึ้นกวาเดิม
(3) การเขาสูตลาดของสินคาเกษตรสะดวกขึ้นโดยการกอสรางเสนคมนาคมสูพื้นที่สูง
สาเหตุที่ยกตัวอยางสามประการนี้ ทําใหการทําการเกษตรบนพื้นที่สูงที่เปนการผลิตเพื่อดํารงชีพ
ในอดีตกลายเปนการผลิตเพื่อการคาในปจจุบัน จึงเปนประเด็นหลักใหเห็นวาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูง
ในอนาคตจะตองปรับเปลี่ยนจากปจจุบัน

8-36
ตาราง 8-1 ลําดับเวลาในการพัฒนาพื้นที่สูง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

กอนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

รัฐบาลคณะที่/นรม./
ชวงเวลาการบริหาร

รัฐบาลคณะที่ 25
นรม.จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
(24 มึ.ค.2495 – 21 มี.ค. 2500)
รัฐบาลคณะที่ 29
นรม.จอมพลสฤษด ธนะรัชต
(9 ก.พ.2502 – 9 ธ.ค. 2506)

แผนพัฒนา ฉบับที่ 1
(พ.ศ.2504-2509)
ระยะที่ 1

รัฐบาลคณะที่ 30
นรม.จอมพลถนอม กิตติขจร
(9 ธ.ค.2506-31 ก.ย.2509)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2510-2514)

รัฐบาลคณะที่ 30-31
นรม.จอมพลถนอม กิตติขจร
(1 ต.ค.2509-30 ก.ย.2514)

ชวงเวลาการพัฒนาพื้นที่สูง

พ.ศ.

ระยะที่ 1
(พ.ศ.2499-2509)

2499

กระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งที่ 653/2499 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2499 แตงตั้ง “คณะกรรมการ
สงเคราะหประชาชนระยะไกล”

2502

วันที่ 3 มิถุนายน 2502 คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้ง “คณะกรรมการสงเคราะหชาวเขา”

2503

กรมประชาสงเคราะหจัดตั้ง นิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขาขึ้น 4 แหง ที่ (1) ดอยมูเซอ จังหวัด
ตาก (2) ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (3) ดอยภูลมโล จังหวัดเพชรบูรณ พิษณุโลก และเลย
(4)มอนแสนใจ จังหวัดเชียงราย

2506
2507
2508-2509
ระยะที่ 2
(พ.ศ.2510-2524)

2510
2512

การพัฒนาพื้นที่สูง

มีการบรรจุ “โครงการนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา” ไวในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่ 1
กรมประชาสงเคราะหจัดตั้ง “กองสงเคราะหชาวเขา”
คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 21 เมษายน 2507 ใหกรมประชาสงเคราะหรวมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดตั้ง “สถาบันวิจัยชาวเขา”
องคการสหประชาชาติไดเขามาสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชาวเขาและปริมาณการปลูกฝน
ในประเทศไทย สรุปการพัฒนาพื้นที่สูงในระยะที่ 1 (พ.ศ.2499-2509)”เปนการเนนการสงเคราะห
ชาวเขา รวมทั้งศึกษาดานตางๆ ที่เกีย่ วของกับชาวเขาและสํารวจการปลูกฝน”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) ไดบรรจุโครงการพัฒนาชาวเขา
ไวโดยนําการสงเสริมอาชีพและการตลาดเขามาดําเนินการ
มีการจัดตั้งโครงการหลวง โดยมีวัตถุประสงค 4 ประการคือ (1) ชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม (2)
ชวยชาวไทยโดยลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ คือปาไมและตนน้ําลําธาร (3) ชวยกําจัดการปลูก
ฝน และ (4) รักษาดินและใหพื้นที่ใหถูกตองคือ ใหปาอยูในสวนที่เปนปาและทําไรทําสวนในสวนการ
เพาะปลูกอยาใหสวนทั้งสองนี้รุกล้ํากันและกัน
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ตาราง 8-1 ลําดับเวลาในการพัฒนาพื้นที่สูง(ตอ)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2515-2519)

รัฐบาลคณะที่/นรม./
ชวงเวลาการบริหาร

ชวงเวลาการพัฒนาพื้นที่สูง

รัฐบาลคณะที่ 32
นรม.จอมพลถนอม กิตติขจร
(1 ต.ค.2514-14 ต.ค.2516)

พ.ศ.

การพัฒนาพื้นที่สูง

2515

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ไดบรรจุการพัฒนาที่สูงไวโดย
เนนการพัฒนาสังคม การปองกันปาไมและแหลงน้ํา การสนับสนุนใหปลูกพืชหลายชนิด และสงเสริม
ปศุสัตว
กองทุนสหประชาชาติเพื่อการควบคุมยาเสพติด ไดเริ่มแผนงานไทย-สหประชาชาติ เพื่อการควบคุม
ยาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 แหง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2519 คณะรัฐมนตรีมีมติปรับปรุงนโยบายการพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา โดย
กําหนดนโยบายรวม 4 ขอ ที่สําคัญ คือ “นโยบายการรวมพวก (Integration Policy)” และ
“การกําหนดเขตพืน้ ที่พฒ
ั นา(Development Zone)”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) ไดเนนการพัฒนาพื้นที่สูงดาน
เศรษฐกิจของชนกลุมนอยและคนพื้นเมือง รวมทั้งปองกันและกําจัดพืชเสพติด

2516

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4
(rพ.ศ.2520-2524)

รัฐบาลคณะที่ 37
นรม.มรว. เสนีย ปราโมช
(20 เม.ย.2519 - 25 ก.ย.2519)
รัฐบาลคณะที่ 40-41
นรม.พลเอกเกรียงศักดิ์
ชมะนันทน
(11 พ.ย.2520 - 3 มี.ค.2523)

2519
2520
2522-2523
2523

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
(rพ.ศ.2525-2529)

รัฐบาลคณะที่ 42-43
นรม.พลเอกเปรม ติณสูลานนท
(3 มี.ค.2523–5 ส.ค.2529)

ระยะที่ 3

2525

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน
และพะเยา พบวามีการปลูกฝนรวม 26,440 ไร
สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดรับการสนับสนุนจากแผนงาน
ควบคุมยาเสพติดแหงสหประชาชาติ ใหเริ่ม “โครงการการเกษตรและตลาดที่สูง” ในพื้นที่ 16
หมูบานในจังหวัดเชียงใหม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) ไดเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
จัดตั้งหมูบานใหเปนหมูบานยุทธศาสตร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง โครงการศึกษากําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญ
ของประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดรวมมือกับรัฐบาลเยอรมัน ดําเนิน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง ไทย-เยอรมัน เพื่อเลิกการปลูกฝน โดยปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงราย
และแมฮองสอน
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ตาราง 8-1 ลําดับเวลาในการพัฒนาพื้นที่สูง(ตอ)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

รัฐบาลคณะที่/นรม./
ชวงเวลาการบริหาร

ชวงเวลาการพัฒนาพื้นที่สูง

พ.ศ.

การพัฒนาพื้นที่สูง

2525

วันที่ 7 ธันวาคม 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง การปรับปรุงนโยบายและองคกรดําเนินงานแกไข
ปญหาชาวเขาและการปลูกฝนโดยแตงตั้ง “คณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาฝน” มีรอง
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน และ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติเปนกรรมการ และ เลขานุการ
กรมประชาสงเคราะหดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สูงไทย-นอรเวย บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม
เชียงราย และพะเยา รวม 73 หมูบาน

2528

กรมประชาสงเคราะหไดรวมกันกับรัฐบาลออสเตรเลียดําเนินการโครงการไทย – ออสเตรเลีย
พัฒนาการเกษตรและสังคมบนพื้นที่สูง โดยการสนับสนุนจากธนาคารโลก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2530-2534)

รัฐบาลคณะที่ 44
นรม. พลเอกเปรม ติณสูลานนท
(1 ต.ค–3 ส.ค.2531)

2530

วันที่ 28 พฤษภาคม 2528 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา ปง วัง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ไดกําหนดใหมีการพัฒนาที่สูง
ภาคเหนือ ควบคุมชุมชนชาวเขา ใหตั้งถิ่นฐานถาวร ลดการปลูกฝนและลดการทําลายปาตนน้ํา
ลําธาร
กองอนุรักษตนน้ํา กรมปาไม ดําเนินโครงการพัฒนาที่สูง ดอยสามเหนือ โดยการสนับสนุนจาก
UNDCP

2531
รัฐบาลคณะที่ 45 และ 46
นรม. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน
(4 ส.ค.2531 - 23 ก.พ.2534)

2532

เริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่สูงดอยแปเปอ
เริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่สูงดอยเวียงผา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2531 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา มูล-ชี
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการแกไขปญหาชาวเขาและการ
ปลูกฝนรวม 3 ดาน คือ (1) ดานการเมืองและการปกครอง (2) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และ (3) ดานการอนุรักษการใชและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2532 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ “แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูง” จากการเสนอ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 2532 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคใต
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาคใต
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ตาราง 8-1 ลําดับเวลาในการพัฒนาพื้นที่สูง (ตอ)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2535-2539)

รัฐบาลคณะที่/นรม./
ชวงเวลาการบริหาร

รัฐบาลคณะที่ 47
นรม. อานันท ปนยารชุน
(2 มี.ค.2534 –7 เม.ย.2535)

ชวงเวลาการพัฒนาพื้นที่สูง

พ.ศ.
2533
2534
2535

2537

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2535-2539)

รัฐบาลคณะที่ 51
นรม .นายบรรหาร ศิลปอาชา
(13 ก.ค.2539 - 23 พ.ย.2539)
รัฐบาลคณะที่ 52
นรม.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
(25 พ.ย.2539 – 9 พ.ย. 2540

รัฐบาลคณะที่ 53
นรม.นายชวน หลีกภัย
(14 พ.ย.2540 - 17 ก.พ.2544)

2539
2540

2541
2543

การพัฒนาพื้นที่สูง
เริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่สูงดอยยาว-ผาหมน
วันที่ 26 มีนาคม 2534 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “แผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม
และการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535-2539)”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 พ.ศ.2535-2539) ไดบรรลุนโยบายเกี่ยวกับการ
อพยพยายถิ่นของชาวเขาที่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย มิใหเขาไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ปาไม
เดือน มีนาคม โครงการหลวง ไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิโครงการหลวง
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ไดเริ่มโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย ปที่ 50
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2539 เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง
ผลการศึกษาโครงการสถานภาพของประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ปาอนุรักษ (ลุมน้ําแมแตง เชิญ และ
คลองยัน)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2545) ไดใหความหมายของชาวเขาไว
วาเปนกลุมคนไทยตางวัฒนธรรม ใหเสริมสรางความรูและยกระดับคุณภาพชีวิต ใหสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูลกลุมคนเหลานี้ใหเปนระบบ
คระรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2543 เห็นชอบงบประมาณป 2544 ในแผนแมบทเพื่อการ
พัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติด ระยะที่ 2 (พ.ศ.2540-2544)
มติคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 เรื่องหลักเกณฑการขอผอนผันการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 กุมภาพันธ 2538 เรื่องการอพยพราษฎรออกจากพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1
10 โดยใหกําหนดหลักเกณฑการผอนผันใหราษฎรอยูในพื้นที่นั้นได
วันที่ 27 มิถุนายน 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณป พ.ศ.2544 ในแผนแมบทเพื่อการ
พัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติด ระยะที่ 2 (พ.ศ.2540-2544)

8-40
ตาราง 8-1 ลําดับเวลาในการพัฒนาพื้นที่สูง(ตอ)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545-2549)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554)

รัฐบาลคณะที่/นรม./
ชวงเวลาการบริหาร

รัฐบาลคณะที่ 54
นรม.พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(9 ก.พ.2544 – 30 ก.ย. 2544)
รัฐบาลคณะที่ 55
นรม.พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(1ต.ค.2544-19 ก.ย.2549)

รัฐบาลคณะที่ 56
นรม.พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
(1 ต.ค.2549 – 6 ก.พ. 2551)

รัฐบาลคณะที่ 58
นรม.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(20 ก.ย 2551 – 9 ส.ค.2554)

ชวงเวลาการพัฒนาพื้นที่สูง

ระยะที่ 4

พ.ศ.

การพัฒนาพื้นที่สูง

2545

คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 เห็นชอบแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม
และการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2545-2549)

2545

เดือน ตุลาคม 2545 มีการปฏิรูประบบราชการ

2547
2549
2550

2552

2553

มีการยุบกองสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห
คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ใหจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง”ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเริ่ม “โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการสิ้นสุดแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน
สิ่งแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) โดยใหเปนการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของในระยะตอไป
วันที่ 25 มิถุนายน 2550 ไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับโครงการหลวง ขอ 6 ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงาน
โครงการหลวง” หรือ กปส.
วันที่ 11 สิงหาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีดําเนินการโครงการประกันราคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2552/53
วันที่ 10 พฤศจิกายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แกไขปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะที่ 1 (พ.ศ.2553-2556)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดตั้งมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดําริและสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ
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ตาราง 8-1 ลําดับเวลาในการพัฒนาพื้นที่สูง(ตอ)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)
แผนพัฒนาฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564)

รัฐบาลคณะที่/นรม./ชวงเวลา
การบริหาร

รัฐบาลคณะที่ 60
นรม.นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
(1 ต.ค. 2554 – 9 ธ.ค. 2556)
รัฐบาลคณะที่ 61
นรม. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
(24 ส.ค. 2557-ปจจุบัน)

ชวงเวลาการพัฒนาพื้นที่สูง

พ.ศ.

การพัฒนาพื้นที่สูง

ระยะที่ 4

2556

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “แผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝน
อยางยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2557-2561)”

2559

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ไดมีการประกาศ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการจัดตั้ง “กองพัฒนาสังคมกลุมเปาหมายพิเศษ” ซึง่ รวมถึงราษฎรบนพื้นที่สูง

2560

คณะรัฐมนตรีมีมติ วันที่ 24 มกราคม 2560 เห็นชอบแผนแมบทโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของ
แผนดิน ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 – 2564)
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 48/2561 เรื่องการบริหารพื้นที่รูปแบบ
พิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน พื้นที่จังหวัดนาน

2561

คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติเรื่อง พื้นที่เปาหมายและกรอบมาตรการแกไข
ปญหาการอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไมทุกประเภท ซึ่งรวมถึงพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในลุมน้ําชั้น
1 และ 2 โดยมีเงื่อนไขดวย
2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2562
บทบัญญัติมาตรา 64 ไดผอนปรนใหผูที่อยูอาศัยมากอนวันที่ 30 มิถุนายน 2541 สามารถอยูอาศัย
และทํากินไดอีก 20 ป โดยเขารวมโครงการกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สวนในเขต
สงวนและคุมครองสัตวปา ก็ใชหลักเกณฑเดียวกันตามบทบัญญัติมาตรา 121 แหงพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2562
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บทที่ 9
การถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่สูง
การถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่สูงไดดําเนินการ 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบประสบการณนานาชาติการดําเนินการในประเทศไทย
รวม 3 เรื่อง คือ
(1) ความสําคัญของภูเขา
(2) การใชที่ดินบนพื้นที่สูงของนานาชาติ ซึ่งแบงออกเปน 6 หัวขอ คือ
(2.1) การปลูกปาบนพื้นที่สูง
(2.2) การปองกันรักษาปา
(2.3) การอนุรักษดินและน้ํา
(2.4) การใชที่ดินบนพื้นที่สูงโดยการจัดทําขั้นบันไดเพื่อการเกษตร
(2.5) การใชพื้นที่สูงของชนเผาโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
(2.6) ภูเขากับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และ
(3) กฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของกับชนเผาและชนเผาพื้นเมือง
ขั้นตอนที่ 2 เปนการสังเคราะหนโยบาย ผลจากนโยบาย ปญหาของพื้นที่สูง การพัฒนาพื้นที่สูง
ผลจากการวิเคราะหประการณนานาชาติ กับการดําเนินการในประเทศไทยและผลจากการสํารวจความเห็น
จากเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในพื้ น ที่ ศึ ก ษารวม 12 จั ง หวั ด คื อ (1) เชี ย งใหม (2) น า น (3) เชี ย งราย (4) ชั ย ภู มิ
(5) ขอนแกน (6) อุทัยธานี (7) กาญจนบุรี (8) เพชรบุรี (9) สุราษฎรธานี (10) นครศรีธรรมราช (11) ตรัง
(12) กระบี่ เพื่อถอดเปนบทเรียนในการบริหารจัดการพื้นที่สูง ในการแกไขปญหาในอนาคต โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

9.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบประสบการณนานาชาติในการบริหารจัดการพื้นที่สูงกับการ
ดําเนินการในประเทศไทย

การวิ เคราะห เปรี ยบเที ยบตามขั้ นตอนที่ 1 จะครอบคลุม 3 เรื่ อง คือ (1) ความสําคั ญ ของภูเขา
(2) การใชที่ดินบนพื้นที่สูงของนานาชาติ และ(3) กฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของกับชนเผาและชนเผาพื้นเมือง
ดังรายละเอียดในตารางที่ 9-1

9-2
ตารางที่ 9-1 การวิเคราะหเปรียบเทียบประสบการณนานาชาติในการบริหารจัดการพื้นที่สูงกับการดําเนินการในประเทศไทย
ประเด็นสําคัญ

ประเทศ

วัตถุประสงค/วิธีการ

บทเรียน

การดําเนินการในประเทศไทย
- ประเทศไทยไดกําหนดใหพื้นที่ภูเขาเปนพื้นที่ที่ออก
เอกสารสิทธิ์ไมไดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 24934) และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 ธันวาคม
2528 เรื่องนโยบายปาไมแหงชาติ ขอ 175) นอกจากนี้ใน
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2525 นั้นไดกําหนดใหลุมน้ําชั้นที่ 1
เปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร ไมควรใชเพื่อกิจกรรมอื่น6)

1. ความสําคัญของภูเขา

องคการสหประชาชาติ
(สมาชิก 193 ประเทศ) 1)

เรียกรองใหประเทศสมาชิกทั้ง 193 ประเทศ ดําเนินการในเรื่อง
การจัดการทรัพยากรภูเขาอยางเหมาะสมโดยมีการวางแผนและ
การจัดการใชที่ดินเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน ดินถลม
และน้ําทวม ทั้งนี้องคการสหประชาชาติใหความสําคัญของภูเขา
ไว 7ประการ และกําหนดเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว
(SDGs) ไว 3 เปาหมาย ในป 2563

- ไดมีการดําเนินการในหลายประเทศโดย
กําหนดใหวันที่ 11 ธันวาคม เปนวันภูเขา
นานาชาติ (International Mountain Day)
และสนับสนุนใหมีการรวมตัวกันเปน
"พันธมิตร ภูเขา (Mountain Partnership)

2. การใชที่ดินบนพื้นที่สูง
2.1 การปลูกปา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

(1) โครงการปรับเปลี่ยนการใชที่ดินบนพื้นที่สูงชัน (Sloping
Land Conversion Program: SLCP)2)
วัตถุประสงค
ลดภัยพิบัติจากตะกอนดินที่เกิดจากการชะลางพังทลายของดิน
บนพื้นที่สูงชันลงสูลําน้ําจนตื้นเขินเกิดน้ําทวมในพื้นที่ตอนลาง
วิธีการใชมาตรการใหคาตอบแทนแกเกษตรกรผูใชที่ดินเพื่อ
การเกษตรบนพื้นที่สูงชันใหมาปลูกปาโดยมีคาตอบแทนเปน
ธัญพืชในระยะแรกและเปลี่ยนมาเปนเงินสดในระยะตอมา
(2) โครงการปลูกไผบนพื้นที่สูงชันภายใตโครงการเปลี่ยนพื้นที่
เกษตรเปนพื้นที่ ปาไม (China’s Conversion of Cropland
Into Forest Programme : CCFP)3)

1.กระบวนการมีสวนรวมระหวางรัฐบาล
กลางสวนทองถิ่น และเกษตรกร ในการ
ดําเนินโครงการ
2. มีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินการไมละทิ้งปญหา เชน เปลี่ยนการ
จายคาตอบแทนจากธัญพืชไปเปนเงินสด
3. มีความตอเนื่องใน “นโยบาย” ถึงแมวาจะ
มีปญหาแตไดมีการแกไขและดําเนินการตอ
โดยไมมีการยกเลิกโครงการ
4. มีเอกภาพในการประสานงานของ
กระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งดานการ
จัดสรรงบประมาณดําเนินการ และการ
บริหารโครงการ

วัตถุประสงค
(1) เปนการเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรที่ใหผลผลิตต่ําและเสื่อมโทรม
บนพื้นที่สูงเปนพื้นที่ปลูกไผ
(2) เปนการยกระดับรายไดของเกษตรกรจากการขายไมไผและ
ผลิตภัณฑ

1.การเปลี่ยนพื้นที่เกษตรไปปลูกไผประสบ
ความสําเร็จเนื่องจากมีอุตสาหกรรมตอเนื่อง
มีการจางงานเพิ่มขึ้น
วิธีการ
2.การเลือกสายพันธไผที่มีอยูในพื้นที่ที่
รัฐสนับสนุนดานการเงินในการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเปนพื้นที่ปลูก เหมาะสม
ไผและสนับสนุนอุตสาหกรรมไมไผเพื่อรองรับผลผลิต
3.คํานึงถึงสิ่งแวดลอมนอกเหนือจาก
อุตสาหกรรม จึงไดปลูกไผชนิดตางไวดวย

การปลูกปาในประเทศไทยนั้นไดดําเนินการมาโดยภาครัฐและ
ภาคเอกชน
การปลูกปาในภาครัฐไดเริ่มมาตั้งแต พ.ศ.2503
ถึง พ.ศ. 2561 มีสวนปารวม 3,453 โครงการ เนื้อที่
2,668,330 ไร พื้นที่ปา ที่ไดรับการฟนฟูระหวาง
พ.ศ. 2552-2561 มีเพียง 790,032 ไร
ในสวนภาคเอกชนนั้นภายหลังมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 แลวมีการขึ้นทะเบียน
ที่ดินเปนสวนปาจํานวน 63,581 ราย เนื้อที่ 1,003,971 ไร
ในป 2537 การปโตรเลียมแหงประเทศไทย ไดเริ่มโครงการ
ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ 50 ซึ่งพื้นที่ปลูกปาเปน
พื้นที่สูง จนถึงสิ้นสุดป 2545 สามารถปลูกปาได 1,043,230
ไร 7)
ตามเปาหมายนโยบายปาไมแหงชาติที่ตองการมีปาไม
128 ลานไร หรือ รอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศนั้น
ปจจุบันมีปาไมเพียง รอยละ 31.86 หรือ 102.49 ลานไร
ขาดพื้นที่ปาไมอีกรอยละ 8.32 หรือ 25.51 ลานไร
หากใชงบประมาณการปลูกปาไรละ 3,900 บาท จะตอง
ใชเงินรวม 25.51x3,900 = 99,489 ลานบาท
และตองมีคาบํารุงรักษาปที่ 2-6 ปละ 1,020 บาทตอไร
จะเปนเงินอีก 25.51x1,020x5 = 130,101 ลานบาท
รวมทั้งนั้น 99,489+130,101 = 229,590 ลานบาท

9-3
ตารางที่ 9-1 การวิเคราะหเปรียบเทียบประสบการณนานาชาติในการบริหารจัดการพื้นที่สูงกับการดําเนินการในประเทศไทย (ตอ)
ประเด็นสําคัญ
2.1 การปลูกปา (ตอ)

ประเทศ
คอสตาริกา8)

วัตถุประสงค/วิธีการ
วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไมของประเทศ

บทเรียน

1. ตองจูงใจเจาของที่ดินใหเห็นคุณคาของการ
จัดการปาไมที่นําไปสูความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม
2. ชุมชนในทองถิ่นตองมีสวนรวม
วิธีการ
ใช ร ะบบการจ า ยเพื่ อ ตอบแทนคุ ณ ประโยชน ข องระบบนิ เ วศ 3. เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรตางๆ
(Payment for Ecosystem : PES) ซึ่งมีการปฏิบัติหลายรูปแบบ ที่ดําเนินการ
ที่สําคัญ คือ การฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรม การปลูกปาเศรษฐกิจ 4. มีกฎหมายใหอํานาจหนาที่องคกรตางๆ
ที่ดําเนินการ
และวนเกษตร
5. บรรจุ แ ผนการปลู ก ป า โดย ระบบ PES
ในยุทธศาสตรชาติ หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
6. มีเงินทุนที่พอเพียง
การดําเนินการโดยใชระบบ PES นั้นเรื่อง
เงินทุนเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะรัฐบาลคอสตา
ริกาไดเสนอตอ UNFCCC หลังจากดําเนินการได
ระยะหนึ่วขอรับ การสนับสนุนจากแหลงเงินทุน
ภายนอกประเทศ เนื่ อ งจากงบประมาณ
ดําเนินการของประเทศไมเพียงพอ

การดําเนินการในประเทศไทย
นโยบายของประเทศไทยในการปองกันรักษาปา
อาจจะสรุปไดวามี 5 มาตรการ คือ (1) การกําหนด
เขตปาไม (2) การอพยพประชาชนออกจากพื้นที่
ปาไม (3) การจับคุมดําเนินคดีกับผูบุกรุก (4) การ
สรางสวนปาภาคเอกชน และ (5) ปาชุมชน
เมื่อเปรียบเทียบกับประสบการณนานาชาติแลว
การนําระบบจายเพื่อตอบแทนผลประโยชนระบบ
นิเวศ (PES) ถึงแมจะทีแนวคิดมาทดลองใชแตยัง
มิไดมีการปฏิบัติแตอยางใด
การเลี้ยงผึ้งในพื้นที่ปาไมของรัฐ เชนในประเทศฟ
ลิปปนและอินโดนีเซียนั้น ไมมีการดําเนินการใน
ประเทศไทยเพราะน้ําผึ้งจัดเปนของปาที่ไมสามารถ
นําออกจากปาได
อยางไรก็ตามการกําหมดเขตปาไมไดดําเนินการ
มาตั้งแต พ.ศ.2481 โดยการประกาศใช
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองปา พ.ศ.2481
ตอมามีการประกาศใชกฎหมายอีกจํานวนมากดังที่
ทบทวนไวในบทที่ 3 หัวขอ 3.1 ในการกําหนด
เปาหมายในระยะแรก ในพ.ศ.2504 ไดกําหนดไวให
มีพื้นที่ปาไมรอยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ9) ตอมา
ลดลงเหลือพื้นที่รอยละ 40 ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 3 ธันวาคม 2528
ในดานการอพยพมีขึ้นหลายครั้ง กรณีพื้นที่สูง
นั้นดําเนินการในป 2529 ที่อําเภอคลองลาน
จังหวัดกําแพงเพชร และในป พ.ศ.2546 ที่อําเภอ
แจหม จังหวัดลําปาง เปนตน แตไมประสบ
ความสําเร็จเพราะพื้นที่รองรับการอพยพไมพรอม10)
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2.2 การปองกันรักษาปา

ประเทศ
เวียตนาม11)

ญี่ปุน12)

สวิตเซอรแลนด13)

ฟลิปปนส14)

วัตถุประสงค/วิธีการ
วัตถุประสงค
ปองกันรักษาปาตนน้ําเพื่อ
(1) ควบคุมการอํานวยน้ําจากปาอยางสม่ําเสมอ
(2) อนุรักษดินและน้ํา และ
(3) รักษาทัศนียภาพตามธรรมชาติ
วิธีการ
ใชระบบการจายเพื่อตอบแทนผลประโยชนระบบนิเวศ
(Payment for Ecosystem Services : PES)
ผูจายคือ ผูผลิตสาธารณูปโภค ไดแก การไฟฟาและการประปา
ผูรับคาตอบแทนคือเกษตรกร และชุมชนเกษตรกรในทองถิ่นที่
ไดรับการมอบหมายใหดูแลปาไมมิใหถูกบุกรุกทําลาย
วัตถุประสงค
รักษาปาตนน้ําเหนือกรุงโตเกียวเปนแหลงอํานวยน้ําที่สะอาด
และปองกันน้ําทวมพื้นที่กรุงโตเกียว
วิธีการ
ใชระบบการจายเพื่อตอบแทนผลประโยชนระบบนิเวศ (PES)
โดยผูจายผลตอบแทนคือ รัฐบาลทองถิ่นโตเกียวซึ่งเก็บภาษีจาก
ผูใชน้ํา ผูรับคาตอบแทน คือชุมชน ในบริเวณเชิงเขา
วัตถุประสงค
รักษาปาตนน้ําเหนือกรุงโลซานน จํานวน 16 ตารางกิโลเมตร
เปนแหลงอํานวยน้ําใหแกกรุงโลซานน
วิธีการ
ใชระบบ PES โดยเก็บภาษีจากผูใชน้ําใหแกชุมชนที่ดูแลพื้นที่
ปาไม
วัตถุประสงค
ปองกันรักษาปาตนน้ํา

บทเรียน

การดําเนินการในประเทศไทย

(1) ตองมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการคุมครองและ
พัฒนาปาไม
(2) กําหนดอัตราคาตอบแทน
(3) มีขอตกลงหรือสัญญาระหวางผูใหบริการ
กับ คณะกรรมการจัดการปาไมในพื้นที่ที่จะดูแล

กรณีการจับคุมดําเนินคดีมีจํานวนมากทุกป เชนใน
ป 2561 มีจํานวน 1,539 คดี15) การสรางสวนปา
เอกชนตั้งแต พ.ศ.2535 ถึงปจจุบันมีจํานวน
1,003,971 ไร จํานวนปาชุมชนถึงป2561 มีจํานวน
6,591,788 ไร 16)
ในกรณีชุมชนรักษาปานี้ไดมีชุมชนที่ไดรับรางวัล
ลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 17 ในป 2558 คือชุมชนบาน
สบลาน ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม (2)ชุมชนในบานสาสบหก ตําบลบานสา
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง และ(3)ชุมชนบาน
เขาวัง ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนคร
ศรีธรรมชาติ ที่รักษาปาซึ่งเปนพื้นที่สูงเอาไวมิใหถูก
บุกรุกทําลาย17)

สามารถรักษาปาตนน้ําไวไดโดยมีการจัดการ
มาแลวมากวา 100 ป

สามารถรักษาพื้นที่ปาไมเพื่ออํานวยน้ําที่จะ
สะอาดใหแกพื้นที่ตอนลางเอาไวได

(1) สามารถลดการตัดไมทําลายปาบนพื้นที่ตนน้ํา
เพราะการเลี้ยงผึ้งธรรมชาติตองอาศัยพื้นที่ปา
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อินโดนีเซีย18)

(2.3) การอนุรักษดินและน้ํา

เยอรมนี19)

แคนาดา20)

วัตถุประสงค/วิธีการ

บทเรียน

วิธีการ
กํ า หนดพื้ น ที่ ป า ต น น้ํ า ให ชุ ม ชนใช เ ลี้ ย งผึ้ ง โดยจั ด ตั้ ง เป น
เครือขายการเลี้ยงผึ้งเปนการเฉพาะ (Philippine
Forest
Honey Network) และสนับสนุนดานการตลาด
วัตถุประสงค
ปองกันรักษาปาไม

(2) เกษตรกรหรือชุมชนมีรายไดจากการ
สนับสนุนดานการตลาด
(3) ตองจัดตั้งเครือขายเพื่อใหมีทั้งระบบการผลิต
และระบบจําหนาย
(1) สามารถลดการตัดไมทําลายปาลงได
(2) เกษตรกรหรือชุมชนสามารถมีรายไดเพราะมี
เครือขายในการจัดจําหนายผลิตภัณฑ

วิธีการ
กําหนดพื้นที่ปาใหชุมชนเลี้ยงผึ้งเปนการเฉพาะ โดยจัดตั้ง
เครือขายการเลี้ยงผึ้ง (Indonesia Forest Honey Network)
มีสมาชิกทั้งผูผลิต ภาคเอกชนผูจําหนายมากถึง 1.173 ลานคน
วัตถุประสงค
เพื่อปองกันการอนุรักษดินและน้ําบนพื้นที่สูงชัน

สามารถปองกันการชะลางพังทลายของดินบน
พื้นที่สูงชันเอาไวได

วิธีการ
สนับสนุนทางการเงินแกเกษตรกรที่ดําเนินการตามมาตรการที่
รัฐกําหนด โดยใชระบบ PES
วัตถุประสงค
(1) สามารถลดการชะลางพังทลายของดินบน
ลดการชะลางพังทลายของดินบนพื้นที่ที่มีความลาดชันและฟนฟู พื้นที่สูงชันไดโดยระบบอนุรักษดินและน้ํา
ที่ดินที่เสื่อมโทรม
(2) การฟนฟูดินที่เสื่อมโทรมโดยการหยุดใชหรือ
พักการใชที่ดินเปนการชั่วคราวในชวงเวลาหนึ่ง
วิธีการ
รัฐนําระบบ PES มาใชเพื่อหยุดการใชที่ดินที่มีอัตราการชะลาง
พังทลายของดินสูงโดยระบบอนุรักษดินและน้ํา และใหหยุดหรือ
พักการใชที่ดินชวงเวลาหนึ่งโดยทําการฟนฟูความอุดมสมบูรณ
ของดิน

การดําเนินการในประเทศไทย

ประเทศไทยไดเริ่มดําเนินการอนุรักษดินและน้ํามาตั้งแต
พ.ศ.2506 ทั้งโดยวิธีพืชและวิธีกล ถึงสิ้นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดําเนินการได 19.32 ลาน
ไร และมีแผนจะดําเนินการในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 อีก 5 ลานไร
รวมเปน 24.32 ลานไร21)
ในขณะที่ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีการชะลางพังทลาย
ของดิน 108 ลานไร เปนพื้นที่สูงที่มีปญหาปานกลางถึง
รุนแรงจํานวน 27.62 ลานไร22) กรณีการเคลื่อนตัวของ
ดอยชาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
เคลื่อนตัวปละ 4 เซ็นติเมตร ซึ่งเสี่ยงตอดินถลม ยังไมได
รับการแกไข23) มีการกําหนดนโยบายดําเนินการแตไมมี
การกําหนดเปาหมายในระยะยาวและแผนปฏิบัติการที่
ชัดเจนทั้งๆที่มีอํานาจตามกกฎหมายคือ พระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 มาตรา 13 ที่บัญญัติไววาบริเวณ
ใดที่เสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดินและดินถลมให
ประกาศเปนเขตอนุรักษดินและน้ํา
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(2.4) การใชที่ดินบนพื้นที่สูง
โดยการจัดทําขั้น บั น ไดเพื่ อ
การเกษตร

เปรู24)

ญี่ปุน25)

สาธารณรัฐประชาชนจีน26)

เวียตนาม27)

วัตถุประสงค/วิธีการ
วัตถุประสงค
เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินบนพื้นที่สูงชัน

บทเรียน

(1) การลมสลายของอาณาจักรอินคาเพราะมีการ
ใชที่ดินนอกเขตขั้นบันไดเพื่อการเกษตร
(Agricultural terraces) จนเกินขีด
วิธีการ
ชาวอินคาสรางขั้นบันไดเพื่อการเกษตร (Agriculture terraces) ความสามารถในการรองรับ
มานานกวา 1,400 ป ในป 2545 ไดรื้อฟนมาใชเพื่อการเกษตรอีก (2) ขั้นบันไดเพื่อการเกษตรไดมีการปรับปรุง และ
ครั้งหนึ่ง บางสวนไดใชเปน “นาเกลือ (Salt Pan)” อยูในปจจุบัน รื้อฟนมาใชในปจจุบัน บางสวนใชเปนนาเกลือ
(3) ขั้นบันไดเพื่อการเกษตรสวนหนึ่ง คือ
“Machu Picchu” ไดกลายเปนแหลงทองเที่ยว
สําคัญของโลก เพราะขึ้นทะเบียนเปน 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลก และขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
วัตถุประสงค
(1) สามารถทําการเกษตรบนพื้นที่สูง ไดมาเปน
การใชที่ดินบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
เวลานานกวา 400 ป ในลักษณะการใชที่ดินที่
ยั่งยืน
วิธีการ
(2) นาขั้นบันไดหลายแหงไดเปนแหลงทองเที่ยว
กอสรางนาขั้นบันได (Paddy Terrace)
ในปจจุบัน
วัตถุประสงค
(1) สามารถทําการเกษตรบนพื้นที่สูง ไดมาเปน
การใชที่ดินบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
เวลากวา 2000 ป (Ziquejie Rice Terrace)
เปนการใชที่ดินที่ยั่งยืน
วิธีการ
(2) นาขั้นบันไดหลายแหงไดเปนแหลงทองเที่ยว
กอสรางนาขั้นบันได (Paddy Terrace)
ในปจจุบัน
วัตถุประสงค
(1) สามารถทําการเกษตรบนพื้นที่สูงไดเปน
การใชที่ดินบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
เวลานานกวา 300 ป (Hoang Su Phi Terrace)
ในลักษณะการใชที่ดินที่ยั่งยืน
วิธีการ
(2) นาขั้นบันไดที่เมือง Sapa เปนแหลงทองเที่ยว
กอสรางนาขั้นบันได (Paddy Terrace)
ที่สําคัญของเวียตนามตอนเหนือในปจจุบัน

การดําเนินการในประเทศไทย
ประเทศไทยไดมีการจัดทําขั้นบันไดเพื่อการเกษตร
จํานวนมากภายใตโครงการอนุรักษดินและน้ํา
บางแหงไดใชประโยชนนอกจากการเกษตรแลว
ยังเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เชน บานบงเปยง
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม การกอสราง
ดําเนินการไดนอย เพราะพื้นที่สูงสวนใหญอยูในเขต
อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และ
ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งไมสามารถเขาดําเนินการได
เพราะเปนปาอนุรักษ กรณีที่สําคัญคือ พื้นที่จังหวัด
นาน ที่มีการทําลายปาบนภูเขาทั้งเทือกเขา
กอใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน ดินถลม และ
น้ําทวมในพื้นที่ตอนลาง แตจนถึงปจจุบันยังไม
สามารถดําเนินการใดๆ ได 28)
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ประเทศ
ฟลิปปนส29)

วัตถุประสงค/วิธีการ
วัตถุประสงค
การใชที่ดินบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
วิธีการ
กอสรางนาขั้นบันได (Paddy Terrace)

อินโดเนเซีย (บาหลี)30)

วัตถุประสงค
การใชที่ดินบนพื้นที่สูงที่ยั่งยืน
วิธีการ
กอสรางนาขั้นบันได (Paddy Terrace)

2.5 การใชพื้นที่สูงของ
ชนเผาโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่น

2.6 ภูเขากับอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว

บังคลาเทศ31)

วัตถุประสงค
การใชที่ดินบนพื้นที่สูงเพื่อการดํารงชีวิต

บทเรียน
(1) สามารถทําการเกษตรบนพื้นที่สูงไดเปนเวลา
มากกวา 2000 ป ในกรณี ของ Banaue
Terrace เปนการใชที่ดินที่ยั่งยืน
(2) เปนนาขั้นบันไดที่ดึงดูดนักทองเที่ยวมาเปน
เวลานาน
(1) สามารถทําการเกษตรบนพื้นที่สูงไดอยาง
ยั่งยืน โดยใชพื้นที่แปลงเล็ก นาขั้นบันไดได
กระจายทั่วทั้งเกาะบาหลี
(2) นาขั้นบันไดในบาหลีเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญ
สามารถดําเนินการไดในพื้นที่สูงที่อยูหางไกลจาก
การพัฒนาจากรัฐ

วิธีการ
ใชภูมิปญญาของชุมชนเปน Low Cost Technology ในการ
อนุรักษดินและน้ํา การปลูกพืช และการอนุรักษปาไม

(1) ญี่ปุน : ภูเขาฟูจิ32)
(2) ทวีปเอเชียมีประเทศ
เนปาล อินเดีย ปากีสถาน จีน
ภูฐาน : เทือกเขาหิมาลัย33)
(3) ทวีปยุโรป : เทือกเขา
แอลป34)
(4) สวิตเซอรแลนด : ภูเขา
Titlist 35)

วัตถุประสงค
เปนแหลงทองเที่ยว
วิธีการ
มีการจัดการที่มีระบบ

(1) สามารถใชไดอยางยั่งยืนหากมีการควบคุม
ตามขีดความสามารถในการรองรับ
(2) มีทั้งผลตอบแทนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม รวมทั้งชุมชนที่อยูในพื้นที่และ
บริเวณใกลเคียง
(3) มีผลกระทบตอระบบนิเวศของพื้นที่
(4) มีผลกระทบตอวัฒนธรรมทองถิ่น

การดําเนินการในประเทศไทย

ในอดีตชนเผาในประเทศไทย ไดใชวิธีที่คลายคลึง
ภูมิปญญาดั้งเดิมของชาวเขาในประเทศบังกลาเทศ
โดยเฉพาะการสรางฝาย (Check dam) หรือ การ
ทําประปาภูเขาซึ่งยังคงมีอยูในหลายพื้นที่ของ
ภาคเหนือ หรือแมแตที่ตําบลนาขา อําเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร ยังใชน้ําจากภูเขามาทําน้ําประปา
เพื่อการอุปโภคและบริโภคของชุมชน วิธีการดั้งเดิม
ในประเทศไทยสวนหนึ่งไดเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
การปลูกพืชเพื่อดํารงชีวิตในอดีตกลายเปนการปลูก
พืชเพื่อการคาในปจจุบัน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเฉพาะพื้นที่สูงในพื้นที่
ภาคเหนือเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว จนเกินขีด
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ กอใหเกิด
ความเสื่อมโทรม เชน กรณีภูทับเบิก จังหวัด
เพชรบูรณ และมอนแจม อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม จนภาครัฐตองเขาดําเนินการ ถึงแมวา
กรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช ไดเคยมีประกาศ
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ตารางที่ 9-1 การวิเคราะหเปรียบเทียบประสบการณนานาชาติในการบริหารจัดการพื้นที่สูงกับการดําเนินการในประเทศไทย (ตอ)
ประเด็นสําคัญ

ประเทศ

วัตถุประสงค/วิธีการ

บทเรียน

(5) แคนาดา : Mont
Tremblant36)

3. กฎหมายระหวางประเทศ สมาชิกองคการ
และองคกรที่เกี่ยวของกับชน สหประชาชาติ
193 ประเทศ
เผาและชนเผาพื้นเมือง37)

ที่มา :

1)

United Nations (2001: 7-8)
4)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 27 มีนาคม 2499
7)
กรมปาไม (2562: 1)
10)
โสภณ ชมชาญ และคณะ (2558: 40-41)
13)
Calder et al. (2007: 9)
16)
กรมปาไม (2562: 1)

วัตถุประสงค
เพื่อใหสิทธิแกชนเผาและชนเผาพื้นเมือง
วิธีการ
(1) ไดมีการใชอนุสัญญา กติกา ปฏิญญาหลายฉบับ บังคับใชแก
ประเทศสมาขิกขององคการสหประชาชาติ
(2) ไดมีองคกรระดับโลกระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ที่จัดตั้ง
ขึ้นรองรับเพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับชนเผา และชนเผาพื้นเมือง

2)

Bennet and Xu (2008: 2)
5)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ธันวาคม 2528
8)
Sitra (2015: 2)
11)
วินรอค อินเตอรเนชั่นแนล (2554: 6)
14)
Matias (2017: iii)
17)
www.greenglobeinstitute.com

จากการมีกฎหมายและองคกร ระหวางประเทศ
ทําใหการแกปญหาเรื่องสิทธิของชนเผาและชน
เผาพื้นเมืองของประเทศสมาชิกภาคีตางๆ มีผล
ในทางปฏิบัติ

3)

การดําเนินการในประเทศไทย
ควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวในอุทยานหลายแหงก็
ตาม แตยังไมครอบคลุมพื้นที่สูงที่เปนแหลง
ทองเที่ยวทั้งหมด สมควรดําเนินการใหครอบคลุม
ทุกพื้นที่38)
ตัวอยางการบริหารจัดการการใชที่ดินบนภูเขาเปน
แหลงทองเที่ยวที่เปนมาอยางยั่งยืน คือภูเขาTitlist
ในประเทศสวิตเซอรแลนดที่มียาวนานถึง 100 ป
และยังคงสภาพที่สมบูรณมาจนถึงปจจุบัน39)
(1) ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกภาคีของ
อนุสัญญา กติกา และปฏิญญาที่เกี่ยวของกับชนเผา
และชนเผาพื้นเมืองรวมกับประชาคมโลก
(2) ประเทศไทยไดดําเนินการเรื่องสัญชาติของชน
เผามาตั้งแต พ.ศ. 2508 ถึง ปจจุบัน เมื่อ วันที่ 16
กุมภาพันธ 2560 ไดมี ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การสั่งใหคนที่เกิดในราชอาณาจักรและไมได
รับสัญชาติไทย โดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว
ไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป และการใหสัญชาติไทย
เปนการเฉพาะราย (ราชกิจจานุเบกษาเลม 134
ตอนที่ 79ง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560
ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ไดครอบคลุม
ชาวเขา บุคคลบนพื้นที่สธงหรือชุมชนบนพื้นที่สูง
ไวดวย40)

Yanxia and Frith (2018: 2-4)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2525
9)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2504
12)
Calder et al. (2007: 4)
15)
www.forestinfo.forest.go.th
18)
www.Indonesia Forest Honey Network (JMHI, 2015: 2)
6)
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19)

20)
21)
ชพิกา สังขพิทักษ (2560: 16-17)
ชพิกา สังขพิทักษ (2560: 32)
กรมพัฒนาที่ดิน (2559ข: 45, 56-59)
23)
24)
กรมพัฒนาที่ดิน (2543: 37)
องคการบริหารสวนตําบลวาวี (2561: 1)
Rodriguez (2002: 3-4)
25)
26)
http://senmaida.wajima-kankou.jp/en/
https://www.chinadiscovery.com/articles/top-6-most-beautiful-rice-terraces-in-china.html
27)
29)
https://daytripvietnam.com/guide/rice-terraces-vietnam/ 28) กรมพัฒนาที่ดิน (2559ก: 2)
https://en.wikipedia.org/wiki/Banaue_Rice_Terraces.
30)
31)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jatiluwih_rice_terraces.jpg
Bose, S.K.; Hossain, E.; Mridha, N.N. and Muhammad, T. (1998)
32)
33)
34)
https://en.wikipedia.org/wiki/fuji
https://en.wikipedia.org/wiki/Himalayas
https://en.wikipedia.org/wiki/Alps
35)
36)
https://en.wikipedia.org/wiki/Titlis.
https://en.wikipedia org/wiki/Banaue Rice Terrac. 37) www.ripd.go.th.
39)
40)
Ruegger (2017: 9)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนที่ 79ง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560
38) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2550: 1)
22)
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9.2 การถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่สูง

จากการสังเคราะหนโยบาย ผลจากนโยบาย ปญหาของพื้นที่สูง การพัฒนาพื้นที่สูง ประสบการณ
นานาชาติ เปรียบเทียบกับการดําเนินการในประเทศไทยและผลจากการสํารวจความเห็นของเจาหนาที่ของรัฐ
ในพื้นที่ศึกษารวม 12 จังหวัด สามารถถอดบทเรียนในการบริหารจัดการพื้นที่สูงในอนาคตไดรวม 10 ประการ
ดังนี้
(1) ขาดแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งประเทศ
(2) ขาดคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาพื้นที่สูงในภาพรวม
(3) การกํ าหนดนโยบายพั ฒ นาการเกษตรและการใช ที่ ดิ นที่ มี วัตถุ ประสงค เฉพาะด านมี
ผลกระทบตอพื้นที่สูง
(4) มีการกําหนดนโยบายแตไมมีแผนปฏิบัติและการปฏิบัติลาชาไมสามารถรองรับปญหาที่
เกิดขึ้นได
(5) ขาดระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการพื้นที่สูง
(6) ปญหาการขาดแคลนน้ําบนพื้นที่สูงจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
(7) ปญหาหมอกควันในชวงฤดูแลง จะไมสามารถแกไขไดหากไมเปลี่ยนระบบการปลูกพืชไร
หรือระบบไรหมุนเวียนเนื่องจากตองมีการเตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกพืช
(8) ควบคุ ม การท องเที่ ยวเชิ งนิ เวศบนพื้ นที่สู งตามความสามารถในการรองรั บของพื้ นที่
(Carrying Capacity)
(9) โครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ (คทช.) เปนตัวอยางที่ควรนําไปใชในโครงการจัดที่ดินทํากินบนพื้นที่สูงในอนาคต
(10) การพัฒนาพื้นที่สูงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชนเผาอาศัยและทํากินอยูนั้น หลักเกณฑและ
วิธีการของมูลนิธิโครงการหลวงจะเปนตนแบบในการขยายผลที่ดีที่สุดในประเทศไทย
โดยการถอดบทเรียนแตละเรื่องนั้น มีรายละเอียดการวิเคราะห ดังตอไปนี้
9.2.1 ขาดแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งประเทศ
ตามหลักการการใชที่ดินแลว พื้นที่สูงหรือภูเขาในเขตรอนซึ่งมีฝนตกชุก ควรสงวนหวงหามไวเปน
พื้นที่ปาไม ไมควรนํามาใชเพื่อการเกษตร (UNESCO,1975; USDA,1954 ; Donahue et.al., 1971: 154155; Hayashi, 2002 : 129-139 ; Mohr et.al.,1972) แตถาหากนํามาใชตองมีการวางแผนการใชที่ดินและมี
ระบบอนุรักษดินและน้ํา เพื่อปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหลายประการ เนื่องจากพื้นที่สูงมีความสําคัญตอ
ทั้งระบบนิเวศและปจจัยการผลิต ดังที่ United Nations (2001: 7-8) ไดระบุไววามีความสําคัญ รวม 7 ประการ
คือ (1) เปนแหลงตนน้ําลําธาร (2) เปนแหลงการใชที่ดินที่ผสมผสาน (3) เปนแหลงพลังงานและทรัพยากรธรณี
(4) เปนแหลงทองเที่ยว (5) เปนแหลงของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (6) เปนศูนยกลางของ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และ(7) ตัวชี้วัดของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ในกรณีของประเทศไทยนั้นพื้นที่สูงหรือพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันมากกวา 35% มีจํานวน 101 ลานไร
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 66 จั ง หวั ด จากการทบทวนในบทที่ 3 พบว า พื้ น ที่ สู ง ในประเทศไทยมี ป ญ หาที่ สํ า คั ญ
ในภาพรวม 7 ประการ คือ (1) การตัดไมทําลายปา (2) การปลูกฝน (3) การชะลางพังทลายของดิน (4) ดินถลม
(5) ปญหาชาวเขา (6) ปญหาการประกอบอาชีพของประชากรบนพื้นที่สูง และ (7) ปญหาสิ่งแวดลอม
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ถึงแมวาปญหาเหลานี้จะมีความรุนแรงแตกตางกันออกไปในแตละพื้นที่ก็ตาม แตประเด็นที่สําคัญก็คือ
บางพื้นที่ไมมีแผนงานหรือมาตรการแกไขปญหาแตอยางใด นอกจากนี้ปญหาทั้ง 7 ประการ ดังกลาวนี้มีความ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ไมสามารถแกปญหาเพียงดานเดียวได จําเปนจะตองกําหนดแผนงานและมาตรการไป
พรอมกัน และมีแผนปฏิบัติตามลําดับกอนหลัง
การจัดทําแผนแมบทพื้นที่สูงในอดีตนั้น ไดดําเนินการเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ โดยคณะรัฐมนตรีไดมี
มติเห็นชอบเรื่องแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2532 นอกจากนั้นยังมีแผนแมบทของโครงการตางๆ ที่ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ มูลนิธิ
และสถาบันตางๆ เปนเฉพาะของโครงการนั้นๆ ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ที่มีชาวเขาหรือชนเผาอาศัยอยูเปนหลัก
แตไมมีแผนแมบทของพื้นที่สูงของประเทศในภาพรวม โดยเฉพาะพื้นที่สูงที่ยังไมมีโครงการพัฒนาเขาไป
ดําเนินการและมีปญหาดังกลาวขางตนประการใดประการหนึ่งที่รอการแกไข เชน ปญหาดินถลมที่จังหวัด
กระบี่ การเคลื่อนตัวของพื้นที่ดอยชางที่จังหวัดเชียงรายเปนตน ซึ่งพื้นที่ดังกลาวนี้ควรจะมีแผนงานและ
มาตรการแกไขโดยเร็ว
จากการทบทวนประสบการณนานาชาติพบวา United Nations (2001: 7) ไดใหความสําคัญในการ
วางแผนการใชที่ดินพื้นที่สูงหรือพื้นที่ภูเขา ทั้งนี้จากการสํารวจความเห็นของเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษา 12
จังหวัด พบวา เจาหนาที่ของรัฐในหลายพื้นที่ตองการใหมีการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูงในภาพรวม
เชนเดียวกัน
การขาดแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูงทั่วประเทศทําใหขาดขอมูลและเครื่องมือที่จําเปนในการกําหนด
ทิศทาง นโยบาย มาตรการและแผนปฏิบัติเพื่อการแกไขปญหาพื้นที่สูงของประเทศไวเปนการเฉพาะ เพราะ
ปจจุบันไดรวมอยูในนโยบายที่ดินของประเทศในภาพรวม ทําใหการแกไขปญหาไมตรงกับประเด็นปญหา
อนึ่งการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูงทั่วประเทศจะสามารถนําไปเปนสวนหนึ่งของแผนการใช
ที่ ดิ น ของประเทศไทยตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2560 มาตรา 72 (1)
วา “วางแผนการใชที่ดินของประเทศใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน” รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ดานทรัพยากรดินที่กําหนดเปาหมายไววา “ประเทศไทยมีแผนการใช
ที่ดินของชาติทั้งระบบที่สอดคลองและเหมะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ”
การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งประเทศจึงเปนการตอบสนองตอนโยบายของรัฐที่กําหนดขึ้น
บทเรี ย นในกรณี คื อ “มี ค วามจํ า เป น ต อ งดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนแม บ ทการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ทั่ ว
ประเทศ เพื่อแกปญหา 7 ประการ ที่กลาวขางตน เพราะในปจจุบันมีเฉพาะแผนแมบทของพื้นที่สูงที่มี
โครงการของสวนราชการ มูลนิธิและสถาบันตางๆ เขาไปดําเนินการซึ่งเปนบางสวนของพื้นที่สูงของ
ประเทศเทานั้น”
9.2.2 ขาดคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาพื้นที่สูงในภาพรวม
สืบเนื่องจากการขาดแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูงในภาพรวมแลว ถึงแมวาจะมีองคกรจากภาครัฐ
ที่เกี่ยวของในการพัฒนาพื้นที่สูงมากกวา 30 หนวยงานแตยังขาด “คณะกรรมการประสานงานการพัฒนาพื้นที่
สูงในภาพรวม” คณะกรรมการที่มีอยูในปจจุบันถึงแมจะมีหลายคณะแตก็รับผิดชอบงานของแตละโครงการ
พื้นที่สูงใดไมมีโครงการพัฒนาก็ใชการพัฒนาตามระบบปกติ ซึ่งไมสามารถแกไขปญหาที่มีขอบเขตกวางขวาง
และซั บ ซ อ นในพื้ น ที่ สู ง ได หรื อ บางพื้ น ที่ ห น ว ยงานเข า ไปไม ถึ ง ดั ง เช น กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร
(2556: 1) ไดรายงานไววายังมีหมูบานชาวเขาอีกจํานวน 786 หมูบาน/กลุมบาน ที่การพัฒนายังเขาไปไมถึง
หากมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาพื้นที่สูงขึ้นโดยมีผูแทนองคกรปกครองส วนทองถิ่น
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ซึ่งอยูในพื้นที่เขามาเปนกรรมการในระดับตางๆ ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และ โครงการพัฒนาแลวจะทําให
ทราบปญหาของพื้นที่สูงทุกพื้นที่ ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มี
อํานาจหนาที่ตามมาตรา 67 (7) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ที่
บัญญัติไววา “คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” ในสวนขององคการบริหาร
สวนจังหวัด (อบจ.) นั้น มีอํานาจหนาที่ตาม มาตรา 17 (15) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติไววา “ให อบจ. มีอํานาจหนาที่ในการ
คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2558: 3) ไดรายงานถึงจุดออนในการบริหาร
จัดการ เรื่องการพัฒนากลุมชาติพันธ ซึ่งรวมชาวเขาไวดวย ดังนี้
“การพัฒ นากลุมชาติ พันธหลังปฏิ รูประบบราชการในป พ.ศ.2545 ขาดการกํ าหนดผูรั บผิ ดชอบ
ที่ชัดเจน ระบบขอมูลขาดความสมบูรณและทันสมัย ขาดเครื่องมือและกลไกดําเนินงานโดยขาด “แผนแมบท”
กฎระเบียบตางๆ มีความหลากหลายไมเปนปจจุบัน ขาดกระบวนการมีสวนรวมตางๆ และขาดบุคคลากรที่มี
ประสบการณในการปฏิบัติงาน”
จากการทบทวนประสบการณนานาชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนโครงการปรับเปลี่ยนการใชที่ดิน
บนพื้นที่สูงชัน (SLCP) นั้น การบริหารจัดการเปนการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการวางแผนและกําหนดวิธีการ (Leshan et al., 2017: 6-8) นอกจากนี้จากการสํารวจความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษา 12 จังหวัด ในโครงการนี้ตางก็ตองการใหมีคณะกรรมการประสานงานการ
พัฒนาพื้นที่สูงในภาพรวมของประเทศ โดยมีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมเปนกรรมการในระดับตางๆ
การมีคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาพื้นที่สูงโดยมีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามารวม
เปนกรรมการจะมีผลใหพื้นที่สูงทุกพื้นที่ที่มีปญหาเขาถึงการพัฒนา
บทเรียนในกรณี คือ การขาดคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาพื้นที่สูง ทําใหพื้นที่สูงจํานวน
หนึ่งที่อยูภายใตการบริหารจัดการโดยระบบปกติของสวนราชการ ไมมีโครงการพัฒนาเขาไปถึงจึงมีความ
จําเปนที่จะตองจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาที่สูงขึ้น
9.2.3 การกํ า หนดนโยบายพั ฒ นาการเกษตรและการใช ที่ ดิ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ ฉพาะด า น
มีผลกระทบตอพื้นที่สูง
บทเรียนในกรณีนี้มี 2 เรื่อง คือ นโยบายการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา และการประกันราคาขาวโพด
เลี้ยงสัตว โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) นโยบายการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา
นโยบายการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราไดกําหนดขึ้นเนื่องจากราคายางพาราที่เกษตรกรขายได
มีราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 20.76 บาท ในป 2544 มาเปน 27.57 บาท ในป 2545 และ 37.66 บาท
ในป 2546 (สํานักงานเศรฐกิจการเกษตร, 2549: 55) ทําใหภาครัฐและประชาชนตางก็คาดการณวาราคา
ยางพาราจะเพิ่มสูงขึ้นจึงไดมีนโยบายเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2546 ซึ่งหลังจากนั้นราคายางพาราก็ไดเพิ่มขึ้นตามลําดับ เปนกิโลกรัมละ 102.76 บาท ในป 2553 และ
124.16 บาท ในป 2554 ซึ่งเปนราคาที่สูงที่สุด และไดลดลงมาเหลือเปนกิโลกรัมละ 40.96 บาท ในป 2561
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561: 89) รายละเอียดของนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกยางพารามีดังตอไปนี้
คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 เรื่อง โครงการปลูกยางเพื่อ
ยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม (การประชุม ครม. นัดพิเศษ) ใหยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2542 ที่กําหนดใหขยายพื้นที่ปลูกยางของประเทศไมเกิน 12 ลานไร โดยให
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ขยายพื้นที่ปลูกยางใหมในแตละปไดเทากับพื้นที่ปลูกยางที่ลดลงในแหลงปลูกยางเดิมและไมควรปลูกยางใหม
ในภาคเหนือรวมทั้งใหขยายพื้นที่ปลูกยางไดในทุกภาคของประเทศในพื้นที่ที่กระทรวงเกษตรฯ (กรมวิชาการ
เกษตร) กํ า หนด ด ว ยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล า วนี้ ก รมวิ ช าการเกษตรจึ ง ได จั ด ทํ า โครงการปลู ก ยางพารา
เพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางพาราใหม ระยะที่ 1 (2547-2549) กําหนดพื้นที่
ดําเนินการเบื้องตน 1 ลานไร แบงเปนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แสนไร และภาคเหนือ 3 แสนไร
โดยใชงบประมาณจากกองทุนโครงการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ปลอดดอกเบี้ย ทั้งสิ้น 1,440 ลานบาท
ตอมาไดมีโครงการดําเนินการในระยะที่ 2 (พ.ศ.2550-2552) สงเสริมการปลูก
ยางพาราทดแทนพื้นที่ปลูกกระเทียมใน 7 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม เชียงราย ลําพูน พะเยา ลําปาง ตาก
และแมฮองสอน โดยมีเปาหมายปลูกยางพาราทดแทนจํานวน 13,000 ไร ดวยงบประมาณทั้งสิ้น 16.95 ลานบาท
หลั ง จากรั ฐ บาลมี น โยบายการส ง เสริ ม การขยายพื้ น ที่ ป ลู ก ยางพาราในป 2546
เปนตนมา จนถึง พ.ศ. 2559 พื้นที่ปลูกยางเพิ่มขึ้นจาก 12.525 ลานไร ในป 2545 เปน 23.34 ลานไร และ
ลดลงเหลือ 22.6 ลานไรในปจจุบัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561: 89) ซึ่งบางพื้นที่ไดบุกรุกพื้นที่
ปาไมในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ โดยพื้นที่ปาไมในชวง พ.ศ. 2551-2561 ลดลง 4.75 ลานไร (กรมปาไม,
2562: 1) โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใตเกษตรกรที่ไมมีเอกสารสิทธิ์มีมากกวา 500,000 ครัวเรือนหรือกวา 2 ลานคน
ซึ่งนายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต ไดมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2559 เพื่อใหชวยเหลือ (ประชาไท, 2016: 1) และกระทรวงมหาดไทย (2560: 2) ไดรายงานวามี
พื้นที่ปลูกยางพาราในเขตปาไม จํานวน 4.5 ลานไร
“บทเรียนจากกรณีนี้ก็คือ การดําเนินนโยบายการเกษตรที่มิไดมีการพิจารณา
รวมกับนโยบายดานอื่นไปพรอมกัน มีผลตอการบุกรุกพื้นที่ปาไม”
(2) การประกันราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว
กรณีของการประกันราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวนั้น สืบเนื่องจากราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวไดตกต่ํา
มาตั้งแต พ.ศ.2548 ซึ่งมีราคากิโลกรัมละ 4.78บาท มาเพิ่มเปนกิโลกรัมละ 7.01 บาท ในป 2551 และลดลง
เหลือกิโลกรัมละ 5.43 บาท ในป 2552 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556: 10 ; 2561: 13) จากราคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวมีราคาตกต่ําดังกลาว คณะรัฐมนตรีจึงไดมีนโยบายการประกันราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยมี
รายละเอียดดังนี้
ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบในหลักการและแนวทาง
ประกันราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2552/53 ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ โดยมีสาระสําคัญ คือ
1. การประกาศราคาขั้นต่ําขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2552/53 กก.ละ 7.10 บาท โดยใช
เกณฑตนทุนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นไมเกิน 14.5 % เฉลี่ยทั้งประเทศ เทากับกิโลกรัมละ 5.43 บาท
ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมคาขนสงใหแกเกษตรกรจากไรนาไปยังผูรับซื้อ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.25 บาท
และคาตอบแทนใหเกษตรกรรอยละ 25
2. การทําสัญญาประกันราคา ตั้งแตเดือนสิงหาคม–พฤศจิกายน 2552 โดยธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ทําสัญญาฯ กับเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ออก
ใหโดยในสัญญาประกันจะระบุมาตรฐานคุณภาพขาวโพดเลี้ยงสัตว ราคา ประกันขั้นต่ํา ปริมาณที่จะทําประกัน
และระยะเวลาประกัน
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จากนโยบายดังกลาว พื้นที่ปลูกขาวโพด ไดขยายตัวอยางรวดเร็วในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งสวน
ใหญเปนพื้นที่สูงชันหรือภูเขา โดยพื้นที่ปาไมลดลงจาก 59.42 ลานไร ในป 2551 ลงเหลือ 56.48 ลานไร
ในป 2561 หรือลดลง 2.94 ลานไร (กรมปาไม, 2561: 1)
ในกรณีของจังหวัดนานพื้นที่ปลูกขาวโพดไดเพิ่มจาก 348,760 ไร ในป 2550 เปน 811,814
ในป 2559 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550: 2 ; กรมพัฒนาที่ดิน, 2559ก: 2) ทําใหมีการบุกรุกทําลายปาไม ในที่สูงชัน
จํานวนมาก โดยพื้นที่ปาไมเมื่อ พ.ศ. 2550 มีจํานวน 5,218,925 ไร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550: 2) ลดลงเหลือ
4,448,985 ไร ในป พ.ศ. 2559 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2559ก: 2) ปญหาที่ตามมาคือหมอกควันจากการเผาเตรียม
พื้นที่ในฤดูแลง การชะลางพังทลายของดินและดินถลมในฤดูฝน ดังที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2561ที่บาน
หวยขาบ อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน จนมีผูเสียชีวิตจํานวน 8 ราย และทรัพยสินเสียหายจํานวนมาก
การขยายตัวของพื้นที่ปลูกขาวโพดนี้ จากการวิจัยของนักวิชาการ และสถาบันทางวิชาการได
ระบุไววา สาเหตุสําคัญก็คือ การประกันราคาขาวโพดของรัฐบาล (สิทธิเดช พงศกิจวรสิน และเขมรัฐ เถลิงศรี,
2558: 76; สุหฤท สยามวาลา, 2559: 1-2; แนวหนา, 2559: 1; สถาบันวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน), 2560: 19; โพสตทูเดย, 2556: A-6)
ผลนโยบายของรัฐดังที่กลาวมานี้ การเกษตรบนพื้นที่สูงไดเปลี่ยนจากการ “ผลิตเพื่อดํารงชีพ
เปนการผลิตเพื่อการคา”
บทเรี ย นในกรณี นี้ มี ส าระสํ า คั ญ ให เ ห็ น ว า นโยบายการเกษตรเรื่ อ งการประกั น ราคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวสงผลใหพื้นที่ปาไมถูกทําลาย ที่มีผลตอนโยบายน้ําทั้งน้ําทวม ภัยแลง และนโยบายที่ดิน
คือการชะลางพังทลายของดิน และดินถลมซึ่งควรพิจารณาควบคูกันไป
9.2.4 มีการกําหนดนโยบายแตไมมีแผนปฏิบัติและการปฏิบัติลาชาไมสามารถรองรับปญหาที่
เกิดขึ้นได
บทเรียนกรณีนี้ไดใชนโยบายรวม 3 กรณี คือ (1) กรณีการกําหนดนโยบายปาไมแตไมมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติรองรับ (2) กรณีไรหมุนเวียนตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 2553 และ (3) กรณีการอนุรักษ
ดินและน้ําเปนตัวอยาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การกําหนดนโยบายปาไม
มี ก ารกํ า หนดนโยบายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป า ไม ร วม 4 เรื่ อ ง ในช ว ง พ.ศ. 2557-2559 คื อ
(1) แผนแมบทการแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (2) นโยบายของรัฐบาลคณะที่ 61 ที่แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
(3) มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจัดการปาตนน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโลน) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
และ(4) ยุทธศาสตรปาไม พ.ศ. 2560-2564 นั้น ทุกนโยบายกําหนดใหมีการมีสวนรวมของสวนราชการที่
เกี่ยวของแตไมปรากฏวามีแผนปฏิบัติการที่ทุกหนวยงานดําเนินการแตอยางใด โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) วันที่ 6 สิงหาคม 2557 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2557) ไดประกาศใชแผนแมบทแกไขปญหาการทําลาย
ทรัพยากรปาไม การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนโดยใหหนวยงานที่
เกี่ยวของนําไปเปนแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการในสวนของตนเองใหสอดคลองกับยุทธศาสตร แผนและ
เปาหมายที่กําหนด คือ การพิทักษรักษาพื้นที่ปาไมใหมีสภาพปาที่สมบูรณใหไดพื้นที่ปาไมอยางนอย 40% ของ
พื้นที่ประเทศภายใน 10 ป และกําหนดวัตถุประสงคไว ดังนี้
1. เพื่อหยุดยั้งการตัดไมทําลายปาและทวงคืนผืนปาจากผูบุกรุกครอบครอง
ใหไดตามที่เปาหมายกําหนดไวภายใน 1 ป
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ประสิทธิผลและยั่งยืน ภายใน 2 ป
สมบูรณ ภายใน 2-10 ป

2. เพื่ อ ให มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรป า ไม อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
3. เพื่ อ ฟ น ฟู ส ภาพป า ไม พื้ น ที่ ป า เป า หมายทั่ ว ทั้ ง ประเทศให มี ส ภาพที่

(2) วันที่ 12 กันยายน 2557 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลง
นโยบายของรัฐบาลคณะที่ 61 ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีสวนที่เกี่ยวของกับปาไมในนโยบาย ขอ 9 การ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ดังนี้
“9.1 ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไม
และสัตวปา โดยใหความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐใหชัดเจน
เรงรัดกระบวนการพิสูจนสิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหาร
จัดการ ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยและสรางบรรทัดฐานในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม
โดยเฉพาะในพื้นที่ปาไมและพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให
เปนพื้นที่ยุทธศาสตรการปลูกปาเพื่อปองกันภัยพิบัติและปองกันการบุกรุกปา ขยายปาชุมชน และสงเสริมการ
ปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติ” (สํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2557: 15-16)
(3) วั น ที่ 7 กรกฎาคม 2558 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ รื่ อ ง การจั ด การป า ต น น้ํ า
เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโลน) โดยมีแนวคิดและยุทธศาสตร ดังนี้
1) แนวคิดในการดําเนินการแบงเปน (1) การควบคุมดูแลพื้นที่ (2) การดูแลคน
และ (3) การพัฒนาดานการเกษตร
2) ยุทธศาสตรการบูรณาการจัดการปาตนน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน
(เขาหัวโลน) ภายใตวิสัยทัศน “เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ปาตนน้ําเสื่อมสภาพที่สูงชันอยางยั่งยืน” มีเปาหมาย
คือ (1) ฟนฟูสภาพปาตนน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันไมนอยกวา 8.6 ลานไร ภายในระยะเวลา 20 ป (2)
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สูงใหสามารถอยูไดอยางพอเพียงและยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ (3)
สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และ (4) ลดมูลคาความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร ไดแก การ
สร า งความเข า ใจทุ ก ภาคส ว น (กระทรวงมหาดไทย) การจั ด ระเบี ย บคนและพื้ น ที่ (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) การปองกันและรักษาปา (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
การฟนฟูระบบนิเวศ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ) การสร า งองค ค วามรู ใ นการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
(กระทรวงศึกษาธิการ) และการสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน (กระทรวงมหาดไทย)
3) สําหรับแผนการปฏิบัติตอไป จะดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของแตละ
หนวยงานในกรอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ ในพื้นที่นํารอง (จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดนาน)
และนําผลการปฏิบัติในพื้นที่นํารองมาจัดทําแผนแมบทและแนวทางดําเนินงาน (Road Map) รวมทั้งขยายผล
ไปยังพื้นที่อื่นๆ ตอไป
ในการดําเนินการตามมาตรการตางๆ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
หนวยงานที่เกี่ยวของเนนการมีสวนรวมของทุกภาค
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(4) ในป พ.ศ. 2560 กรมปาไมไดจัดทํายุทธศาสตรกรมปาไม พ.ศ. 2560-2564
โดยมี 7 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1. ปองกันรักษาพื้นที่ปาที่เหลือใหคงอยูและยั่งยืน
2. แกไขปญหาราษฎรในพื้นที่ปาไมอยางเปนระบบและเปนธรรม
3. ปรั บ ปรุ ง และบู ร ณาการด า นการพั ฒ นาองค ก รและกฎหมายให มี
ประสิทธิภาพ
4. บูรณาการและสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน
5. ฟนฟูปาเสื่อมโทรมและปาที่ถูกบุกรุกอยางมีประสิทธิภาพ
6. เพิ่มพื้นที่ปานอกเขตพื้นที่ปาไมตามกฎหมาย
7. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม
จากนโยบายที่กําหนดขึ้นทั้ง 4 ครั้ง ตั้งแต พ.ศ. 2557 ที่ทบทวนมานี้ลวนแลวแตระบุวาให
ดําเนินการโดยมีสวนรวมของสวนราชการตางๆ แตจนถึงปจจุบันยังไมมี แผนปฏิบัติการของสวนราชการตางๆ
ที่ประสานสอดคลองตามยุทธศาสตรที่ระบุไว ตัวอยางเชน กรณีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ที่มี
ยุทธศาสตรไว รวม 7 ยุทธศาสตรของกระทรวงตางๆ รวม 4 กระทรวง ที่กําหนดไว คือ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ถึงแมวาจะมียุทธศาสตรปาไม พ.ศ.2560-2564 ขึ้นมารองรับก็ตาม เปนเพียงแตยุทธศาสตรของหนวยงานเดียว
และยังขาดแผนปฏิบัติการที่ระบุวาสอดคลองกับของสวนราชการอื่นๆ อยางไร
เนื่องจากการแกปญหาปาไมโดยเฉพาะในพื้นที่สูงมีขอบเขตที่ซับซอนและกวางขวาง รวมทั้ง
สั่งสมมาเปนเวลานาน การแกไขปญหาจึงตองมีการประสานความรวมมือระหวางสวนราชการในกระทรวงตางๆ
มากกวา 4 กระทรวงตามที่ระบุไวในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เชน ควรจะมีกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่องชาวเขา กระทรวงยุติธรรม เรื่องปญหาการปลูกฝน กระทรวงคมนาคม
เรื่อง เสนทางคมนาคม เปนตน
หากยังมีปญหาการบุกรุกทําลายปาไมอยูนั้น ปญหาที่ตามมาก็คือ การชะลางพังทลายของดิน
ดินถลม น้ําทวมฉับพลันในพื้นที่ตอนลาง แหงแลงบนพื้นที่สูง มีปญหาหมอกควันจากการเตรียมพื้นที่ปลูกพืช
ในชวงเดือนกุมภาพันธ มีนาคม ของทุกป ปญหาเหลานี้จะตองมีการแกไขเปนระบบ นโยบายจึงตองมีเอกภาพ
ในลักษณะแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ ทุกนโยบายไดระบุการมีสวนรวมแตไมมีแผนปฏิบัติการที่เกิดขึ้น
ในลักษณะบูรณาการ และมีความลาชาในการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับปญหา
(2) นโยบายเรื่องไรหมุนเวียน
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชาวกะเหรี่ยงโดย
ใหหนวยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวของรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ เกี่ยวกับแนวนโยบายการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะ
การสงเสริม และยอมรับระบบการทําไรหมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยง เปนประเด็นที่จะตองพิจารณาอยาง
รอบคอบเพื่อประโยชนในการรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรที่ดินที่มีอยูจํากัดใหคง
อยูอยางยั่งยืนและพิจารณาประเด็นขอขัดแยงระหวางกลุมชนชาติพันธุและระหวางเจาหนาที่รัฐกับกลุมชน
ชาติพันธที่อาจจะเกิดขึ้นจากประเด็นดังกลาวดวย
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ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมไดรายงานตอคณะรัฐมนตรีวา “ปจจุบันชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ของ
ประเทศไทย ตั้งแตจังหวัดแมฮองสอนลงมาถึงจังหวัดราชบุรีตางไดรับความเดือดรอนในปญหาตางๆ ที่สะสม
มายาวนานเกี่ยวกับความไมเขาใจในวิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยงซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการทรัพยากรแบบธรรมชาติ
ด ว ยการทํ า ไร ห มุ น เวี ย น การผลิ ต แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย งการให คุ ณ ค า กั บ ป า วิ ธี คิ ด ในเรื่ อ งสิ ท ธิ (ที่ มิ ใ ช
กรรมสิทธิ์) และการที่รัฐไทยยังไมเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมและภาษาของทองถิ่นตางๆ รวมทั้งการพัฒนา
ประเทศในแบบทุนนิยมที่เนนการเกษตรสมัยใหมซึ่งลงทุนสูง และเนนพืชพาณิชยเชิงเดี่ยว กีดกันทางเลือกอื่นๆ
เชน การทําไรหมุนเวียน ที่ผานมากะเหรี่ยงบางสวนจําตองยอมรับวิถีชีวิตแบบใหมและหลายสวนยังเห็นวาอยู
อยางกะเหรี่ยงมีคุณคาตอชีวิตมากกวา”
สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรในระยะสัน้ มีดังนี้
(1) ยุติการจับกุมและใหความคุมครองกับชุมชนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงที่เปนชุมชนทองถิ่น
ดั้งเดิมที่อยูในพื้นที่ขอพิพาทเรื่องที่ทํากินในพื้นที่ดั้งเดิม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.)
(2) จัดตั้งคณะกรรมการ หรือกลไกการทํางานเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ในการทํากิน การอยูอาศัย
และการดําเนินวิถีชีวิตตามวัฒนธรรม (Demarcation Committee/Mechanism) เพื่อจัดการขอพิพาทการ
ใช ประโยชน ห รื อ การถื อ ครองพื้ นที่ ข องชุ ม ชนกลุ ม ชาติ พัน ธุ ก ะเหรี่ ย งกับ หนว ยงานรั ฐ ซึ่ ง มี องค ประกอบ
นอกเหนือจากองคประกอบของคณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่เนนกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนผูมีสวนไดเสีย นักวิชาการ และผูปฏิบัติงานทางดานวิถีวัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนนัก
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา โดยกําหนดอํานาจหนาที่มุงเนนการสงเสริมแนวทางการจัดการความขัดแยงใน
เชิงสรางสรรค (Constructive Dialogue)
(3) ส ง เสริ ม ความหลากหลายทางชี ว ภาพในชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง เช น การรั ก ษาความ
หลากหลายของการสร า งพั น ธุ การสร า งความมั่ น คงทางอาหาร การสร า งความสมดุ ล ของนิ เ วศผ า น
กระบวนการระบบไรหมุนเวียน
สวนในระยะยาวไดเสนอการจัดการทรัพยากรไวดังนี้
(1) เพิกถอนพื้นที่ที่รัฐประกาศเปนพื้นที่ปาไม อนุรักษปาสงวนซึ่งทับซอนกับที่ทํากิน
และที่อยูอาศัยของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงที่มีขอเท็จจริงจากการพิสูจนอยางเปนที่ประจักษแลววาไดอยูอาศัย
ดําเนินชีวิตและใชประโยชนในที่ดังกลาวมาเปนเวลานาน หรือกอนที่รัฐจะประกาศกฎหมาย หรือนโยบาย
ทับซอนพื้นที่ดังกลาว
(2) สงเสริมและยอมรับระบบไรหมุนเวียนซึ่งเปนวิถี วัฒนธรรมของกะเหรี่ยงอยาง
ยั่งยืนและวิถีชีวิตพอเพียง รวมทั้งผลักดันใหระบบไรหมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม
(3) สงเสริมเกษตรพอเพียงหรือเกษตรทางเลือกที่ไมใชเกษตรเชิงเดี่ยวหรือเกษตร
เชิงอุตสาหกรรม
(4) สงเสริมสนับสนุนและยอมรับการใชประโยชนในพื้นที่ และการจัดการของชุมชน
ทองถิ่นดั้งเดิม เชน การออกโฉนดชุมชน
อยางไรก็ตามกอนจะมีนโยบายวันที่ 3 สิงหาคม 2553 นั้น การใชที่ดินบนพื้นที่สูงเพื่อทําไร
หมุนเวียนนั้น ไดมีแนวคิดที่เห็นดวยและไมเห็นดวยมาตั้งแต พ.ศ. 2530 เพราะเกี่ยวของกับการบุกรุกทําลาย
ปาไมหรือทําใหที่ดินเสื่อมโทรม โดยมีการวิจัยและความเห็นตางๆ ดังนี้
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เมื่อ พ.ศ. 2530 Kunstadter and Chapman (1978: 7) ไดจําแนกรูปแบบของ
ระบบการทําไรหมุนเวียนทางภาคเหนือของประเทศไทยวามี 4 ประเภท ประเภทที่ 1 ทําการเพาะปลูกใน
ระยะสั้นและปลอยพื้นที่ทิ้งไวใหฟนตัวในระยะสั้น ประเภทที่ 2 ทําการเพาะปลูกในระยะสั้นและปลอยพื้นที่ให
ฟนตัวในระยะยาว ประเภทที่ 3 ทําการเพาะปลูกในระยะยาวและปลอยพื้นที่ใหฟนตัวไวนานมากหรือปลอยรางเลย
และประเภทที่ 4 ทําการเพาะปลูกแบบถาวรไมยืนตนควบคูไปกับการใชประโยชนจากปาในการทําไรขาวหมุนเวียน
และเก็บหาไมฟน
ในเวลาตอมาวิฑูรย เพิ่มพงศาเจริญ (2532: 21) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการทําลาย
ปาของชาวเขาไววา “เมื่อเปรียบเทียบการเขาไปอยูอาศัยในเขตภูเขาภาคเหนือระหวางชาวเขากับชาวพื้นราบ
ในชวง 28 ปที่ผานมา มีสัดสวนที่แตกตางกันมาก คือปจจุบันมีชาวเขาเพิ่มขึ้นจาก 250,000 คนเปน 500,000 คน
ในขณะที่เขตเดียวกันมีประชากรพื้นราบเพิ่มขึ้นอยางมากมายหลายลานคน ซึ่งยอดชาวเขา 5 แสนคนนี้ที่จริง
ตองหักสัดสวนของชาวเขาที่อพยพเขามาเพิ่มขึ้นภายหลังดวย และพื้นที่ที่ใชในการเกษตรของชาวเขาที่เราเห็น
วาเปนสาเหตุของการทําลายปา ที่จริงก็เปนเพียง 1-2 เปอรเซ็นตของพื้นที่ปาที่ถูกทําลายทั้งหมดในกิจกรรมอื่นๆ
ของทั้งประเทศ”
พรทิพย บุญครอง (2538: 5-6) ไดอธิบายถึง การทําไรหมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยง
ในเขตลุมน้ําแมวางวา แตเดิมมีการหมุนเวียนมากกวา 7 ป ขึ้นไป ทําใหปาและดินสามารถฟนตัวได และมี
ความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารในดินเพียงพอตอการเพาะปลูกขาว ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทําให
การผลิตขาวในระบบไรหมุนเวียนเพียงพอตอความตองการในครอบครัว ระยะเวลาในการฟนตัวของพื้นที่ไร
เหลาหรือไรหมุนเวียนภายหลัง จากการทิ้งไว 7 ป จะเริ่มจาก
ปที่ 1 ปลูกขาวไรและปลอยทิ้งไว หญาจะขึ้นรก
ปที่ 2-3 หญาขึ้นรกมากและมีสัตวขนาดเล็กเขามาอาศัยและหากิน เชน เกง กวาง
หมูปา และ กระจง เปนตน
ปที่ 4-5 ตนไมประเภทไมเนื้อออนเริ่มเติบโตและคลุมหญา แตคุณภาพดินยังไมดีพอ
ปที่ 6-7 ตนไมประเภทไมเนื้อแข็งเริ่มเติบโต หญาจะเริ่มตาย ใบไมและหญาจะทับ
ถมกลายเป นปุ ย เพิ่ ม ความอุ ดมสมบู ร ณ ใ หแ กดิน เปน ชวงการฟ นตัวของคุ ณภาพดินที่พ รอมสําหรั บการ
เพาะปลูกอีกรอบหนึ่ง
ขั้นตอนที่สําคัญๆ ของการทําไรหมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยงในแตละปคือ การเลือกพื้นที่
การถางไร ตากและเผาไร การปลูกพืชตามไฟและการหยอดขาวไร การดูแลรักษา ควบคุมหญา และศัตรูพืชอื่นๆ
การเกี่ยวขาว ตีขาวและเอาขาวขึ้นฉาง
ที่ ดิ น ที่ เ ป น พื้ น ที่ ไ ร ห มุ น เวี ย นถื อ ว า เป น ทรั พ ย สิ น ส ว นรวมของชุ ม ชน ซึ่ ง แต ล ะ
ครอบครัวสามารถเลือกทําไรขาวไดตามความจําเปนหรือใหเพียงพอตอความตองการในครอบครัว ซึ่งประมาณ
กั น ว า หากทํ า ไร ข า วประมาณ 10 ไร ขึ้ น ไป จะเพี ย งพอสํ า หรั บ ครอบครั ว ขนาด 10 คน แต ภ ายหลั ง การ
เปลี่ยนแปลงและแรงกดดันการใชทรัพยากร ไมวาจะเปนการปลูกปาของกรมปาไมการประกาศอุทยาน ฯลฯ
ลวนแตเปนแรงกดดันและสงผลกระทบตอพื้นที่ทําไรและระบบการผลิต ทําใหการทําไรหมุนเวียนในปจจุบัน
สามารถหมุนเวียนในระยะเวลาที่สั้นลงประมาณ 3 ป และมีการจับจองถือครองที่ดินชัดเจนขึ้นระยะเวลาใน
การหมุนเวียนที่ถูกจํากัดลงเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหผลผลิตขาวไมพอกิน เนื่องจากปาและดินมีเวลาในการฟน
ตัวนอยลง ทําใหคุณภาพของดินต่ํา รวมทั้งปญหาเรื่องวัชพืชก็ถือวาเปนปญหาสําคัญ
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ผลจากการศึกษารอบการทําไรหมุนเวียนที่เหมาะสมตอระบบนิเวศปาไมและผลผลิตทางการ
เกษตรในอําเภอแม ส ะเรี ยง จั งหวั ดแม ฮองสอนของเครือขายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ระหว า งเดื อ นมี น าคม 2552 – กุ ม ภาพั น ธ 2553 พบว า รอบป ที่ เ หมาะสมในระบบไร ห มุ น เวี ย นคื อ รอบ
หมุนเวี ยนปที่ 4 ทั้งนี้ผูวิจัยไดอธิบายไววา “หากลดรอบการทําไรค งเหลือ 4 ป นอกจากจะไดพื้นที่ปา
กลับคืนมาจํานวนมากแลว ยังเปนการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการเผาไรกอนลงมือ
ปลูกพืชไรหมุนเวียนในแตละพื้นที่ เนื่องจากมวลชีวภาพในไรหมุนเวียนปต่ําๆ ยอมนอยกวาไรหมุนเวียนป
ที่สูงกวา”
ในทางตรงกันขาม เกษม จันทรแกว ประชุม สันทัดการ และนิพนธ ตั้งธรรม (2517: 19)
ไดทําการวิจัยที่ลุมน้ําหวยคอกมา ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม พบวาการศึกษาผลของการทําไรเลื่อนลอยตอการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟสิกสของดินในปาดิบเขาดอยปุย เชียงใหม ซึ่งไดแก ความหยาบละเอียดของดิน
ปริมาณกรวด ความหนาแนนรวม ความหนาแนนของสวนที่เปนของแข็ง ความพรุนของดิน ในพื้นที่ปาดิบเขา
ธรรมชาติ กับพื้ นที่ ถูกแผ วถาง ทํ าไร เลื่ อนลอยนานปตางกันดังกลาว มีผ ลทําใหสมบัติท างฟสิกสของดิน
เปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงไร ซึ่งผลการศึกษาพอจะสรุปได ดังนี้ (1) ดินจะมีความหยาบมากขึ้น (2) มีกรวด
มากขึ้น (3) ความหนาแนนของดินเพิ่มขึ้น (4) อินทรียวัตถุหมดไป และ (5) ความพรุนของดินลดลง ซึ่งสงผลให
เกิดความเสื่อมโทรมของดิน
การศึ ก ษาอี ก พื้ นที่ ห นึ่ งบนพื้ นที่ สู งคื อที่ อํา เภอปาย จั งหวั ด แม ฮ องสอน ในป พ.ศ.2536
โดยการเปรียบเทียบการชะลางพังทลายของดินระหวางพื้นที่ปาไมกับพื้นที่ทําไรเลื่อนลอย ซึ่งพบวามีการ
สูญเสียดินในพื้นที่สวนปาสนสามใบอายุ 12 ป ที่มีความลาดชัน 68% นอยที่สุด คือ 0.23 เซนติเมตรตอป
รองลงมาคือ พื้นที่ปาดิบชื้นธรรมชาติ ที่มีความลาดชัน 68 % มีการสูญเสียดิน 0.35 ซ.ม. ตอป สวนในพื้นที่
ทําไรเลื่อนลอยที่มีความลาดชัน 28 % มีการสูญเสียดิน 0.91 ซ.ม. ตอป ซึ่งมากที่สุด รวมทั้งการอุมน้ําในพื้นที่
ทําไรเลื่อนลอยมีคาต่ําสุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ปาทั้งสองประเภท (พรพรรณ จงสุขสันติกุล และสุธีลา ธีราภรณ,
2537: 1)
จากการทบทวนประสบการณธรรมชาติถึงเรื่องชนเผานั้น General Assembly (2016: 19-20)
ไดระบุไววาชนเผาควรมีสิทธิในที่ดินทํากินและการใชทรัพยากรธรรมชาติ เชนเดียวกับในอนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพ มาตรา10(c) ที่ระบุวาใหชนเผาเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (CBD, 2002)
กรณีนี้จะเห็นไดวาแนวคิดของผูบริหารกับผลจากการวิจัยเรื่องความเสื่อมโทรมของดิน
ไมตรงกันและไมมีขอยุติ การนํานโยบายไปจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับจึงไมปรากฏเปนรูปธรรม ชนเผา
กะเหรี่ยงยังคงปฏิบัติเชนเดิม รวมทั้งเรียกรองมาอยางตอเนื่องใหภาครัฐดําเนินการ
(3) การอนุรักษดินและน้ํา
(3.1) ความเปนมา
การอนุรักษดินและน้ําไดเริ่มมาตั้งแตแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2504-2509) โดยในป พ.ศ. 2506 ไดมีการจัดตั้งกรมพัฒนาที่ดินขึ้นมารับผิดชอบทั้งการวิจัยและ
การปฏิบัติ ในป 2524 ไดมีการศึกษาความรุนแรงของการสูญเสียดินจากการชะลางพังทลายของดิน พบวามี
เนื้อที่ของประเทศที่มีการชะลางพังทลายของดินในอัตราตางๆ รวม 108 ลานไร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2524: 12)
หลังจากนั้นประมาณ 20 ป ไดมีการศึกษาการสูญเสียดินจากการชะลางพังทลายของดินอีกครั้งหนึ่ง พบวามี
เนื้อที่ของประเทศที่มีการชะลางพังทลายของดินรวม 108 ลานไรเชนเดิม และมีการชะลางพังทลายของดินรุนแรง
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และรุนแรงมาก ในพื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีความลาดชันนอยกวา 35% รวมกันมีเนื้อที่ 2,975,848 ไร สวนในพื้นที่สูงคือ
พื้ นที่ ภู เขาและในพื้ นที่ ลาดหุ บเขา ซึ่ ง มี ค วามลาดชั น มากกว า 35% มี ก ารชะล า งพั ง ทลายของดิ น รุ น แรง
และรุ นแรงมากรวมกันมีเนื้อที่ 13,332,737 ไร รวมทั้ งสองพื้นที่ 16,308,584 ไร พื้นที่สวนอื่นๆ มีการชะลาง
พังทลายของดินนอยมากถึงปานกลาง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543: 37) การชะลางพังทลายของดินดังกลาวนี้เปน
ปญหาที่สําคัญตอการพัฒนาการเกษตร ดังนั้นในป พ.ศ. 2551 จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. 2551 โดยบทบัญญัติมาตรา 13 ไดกําหนดใหมีการประกาศเขตอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ที่เสี่ยงตอ
การชะลางพังทลายของดินและดินถลม ดังรายละเอียดในตารางที่ 9-2
ตารางที่ 9-2 ชวงเวลาการดําเนินการดานอนุรักษดินและน้ํา
ชวงเวลา
แผนพัฒนาฯ
พ.ศ.
ฉบับที่ 1

2506

ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5

2524
2526
2527

ที่มา:

ฉบับที่ 8
ฉบับที่ 10

2543
2551

ฉบับที่ 11

2559

ฉบับที่ 12

2561

1)

ชวงเวลาการดําเนินการดานอนุรักษดินและน้ํา
(1) วันที่ 23 พฤษภาคม 2506 จัดตั้งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ มีกองบริรักษที่ดินรับผิดชอบ
การอนุรักษดินและน้ํา1)
(2) วันที่ 3 กันยายน 2506 คณะรัฐมนตรีมีมติโครงการขายงานอนุรักษดินและน้ํา
ในขณะนั้น มีศูนยพัฒนาที่ดิน 3 แหง คือ ขอนแกน ชลบุรี และนครราชสีมา2)
มีการประเมินการสูญเสียดินครั้งที่ 1 โดย ระบบ USLE มีพื้นที่ชะลางพังทลายของดิน 108 ลานไร3)
ประกาศใชพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2526 บทบัญญัติมาตรา 5 (3) กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาที่ดินมี
อํานาจหนาที่ในการอนุรักษดินและน้ํา (เดิมเปนบทบัญญัตมิ าตรา 20(2) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน4)
มีการปรับโครงสรางกรมพัฒนาที่ดินโดยมีการจัดตั้งสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต รวม 12 เขต และทําหนาที่อนุรักษ
ดินและน้ํา5)
มีการประเมินการสูญเสียดินครั้งที่ 2 โดยระบบ USLE มีพื้นที่ชะลางพังทลายของดิน 108 ลานไร6)
ประกาศใชพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 บทบัญญัติมาตรา 13 กําหนดใหดําเนินการอนุรักษดินและน้ํา
ในพื้นที่ที่มีการชะลางพังทลายของดินโดยการประกาศเขตอนุรักษดินและน้ํา7)
ตั้งแต พ.ศ. 2506 เปนตน มาจนสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2559) เปนเวลา 53 ป สามารถดําเนินการ
อนุรักษดินและน้ําได 19.32 ลานไร และมีแผนจะดําเนินการจํานวน 5 ลานไรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 8)
แผนปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเด็นยอยที่ 2 ทรัพยากรดิน 2.2 ใหมีการจัดทํา
ระบบอนุรักษดินและน้ําปละ 120,000 ไร 9)

ราชกิจจานุเบกษา เลม 80 ตอนที่ 50 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2506
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 กันยายน 2506
3)
กรมพัฒนาที่ดิน (2524: 16)
4)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 100 ตอนที่ 160 ฉบับพิเศษลงวันที่ 6 ตุลาคม 2506
5)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 101 ตอนที่ 51 ลงวันที่ 20 เมษายน2527
6)
กรมพัฒนาที่ดิน (2543: 37)
7)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 27ก ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ2551
8)
กรมพัฒนาที่ดิน (2559: 45, 58, 141)
2)
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(3.2) ปญหาการอนุรักษดินและน้ํา
ปญหาในการดําเนินโครงการอนุรักษดินและน้ําที่ผานมา มี 3 ประการ คือ (1) สาเหตุ
จากทางราชการ (2) สาเหตุจากเกษตรกร และ(3) สาเหตุจากลักษณะโครงการ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2529: 122-123)
(3.3) ผลจากนโยบายการอนุรักษดินและน้ํา
ในป 2559 กรมพัฒนาที่ดินไดรายงานวาในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่ 1
ถึง ฉบับที่ 10 ดําเนินการอนุรักษดินและน้ําได 14.65 ลานไร และในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดําเนินการได
4.66 ลานไร รวมเปน 19.31 ลานไร และมีแผนจะดําเนินการในชวง 4 ป ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือ
พ.ศ. 2560-2563 จํานวน 4.09 ลานไร รวมกับของเดิม 19.31 ลานไร เปน 23.4 ลานไร คิดเปนรอยละ 21.66
ของพื้นที่ที่มีการชะลางพังทลายของดิน จํานวน 108 ลานไร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2559ข: 45,56-59)
จากการที่ มี พื้ น ที่ ที่ เ สี่ ย งต อ การชะล า งพั ง ทลายของดิ น จํ า นวนมาก เมื่ อ วั น ที่ 6
เมษายน 2561 ไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศ ในแผนการปฏิรูปประเทศ
เลมที่ 4 แผนการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น มีเรื่องทรัพยากรดินอยูในประเด็นพัฒนาที่ 2
ซึ่งไดกําหนดใหมีการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ปละ 120,000 ไร รวม 5 ป จํานวน 600,000 ไร ซึ่งแผน
ดังกลาวนี้ก็ยังไมครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงทั้งประเทศดังกลาวขางตน
ถึงแมวาจะมีบทบัญญัติตามกฎหมาย ใหประกาศเขตอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ที่มี
ปญหาการชะลางพังทลายของดินก็ตาม แตภายหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
ยังมิไดมีการดําเนินการประกาศเขตอนุรักษดินและน้ําแตอยางใด การปฏิบัติงานยังคงเปนไปตามปกติ ไมมี
แผนปฎิบัติงานที่ครอบคลุมพื้นที่ที่เกิดปญหาและมีความลาชา แมในแผนการปฏิรูปประเทศเองก็มีเปาหมาย
เพียง 600,000 ไรเทานั้น แตบนพื้นที่ลาดชันมีพื้นที่ที่มีการสูญเสียดินขั้นรุนแรงและรุนแรงมากถึง 16.3 ลานไร
จากประสบการณนานาชาติ United Nations (2001: 7-8) ไดใหความสําคัญกับ
การปองกันการชะลางพังทลายของดินและปรากฎในแผนปฏิบัติการ 21 บทที่ 13 ไวดวย (Keating, 1992: 36)
จากการสํารวจความเห็นของเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาก็ไดรับความเห็นวาการ
แกปญหาการชะลางพังทลายของดินเปนไปอยางลาชา ไมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทั้งๆที่การอนุรักษดินและน้ํา
รวมทั้งการทํานาขั้นบันไดเปนวิธีการที่จะนําไปสูการใชที่ดินที่ยั่งยืน
อนึ่งพื้นที่สูงที่อาจจะมีปญหาการชะลางพังทลายของดินในอนาคตคือเขตผอนปรนใหราษฎร
ที่อาศัยและทํากินอยูในปจจุบันมีสิทธิอยูตอไปอีก 20 ป โดยเขารวมโครงการกับภาครัฐคือเขตอุทยานแหงชาติ
ตามบทบัญญัติมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 เขตรักษาพันธุสัตวปาตาม
บทบัญญัติมาตรา 121 แหงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 และเขตลุมน้ําชั้นที่ 1
และ 2 ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่สูง
ดวยสถานการณดังกลาวนี้จึงสรุปไดวาการอนุรักษดินและน้ํามีแตนโยบาย ไมมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการรองรับที่ครอบคลุมพื้นที่ปญหาทั้งหมด
จากกรณีตัวอยางทั้ง 3 เรื่อง คือ การกําหนดนโยบายปาไม การทําไรหมุนเวียน และการ
อนุรักษดินและน้ํา ที่ยังคงมีปญหาอยูใ นปจจุบัน เปนบทเรียนที่มีการกําหนดนโยบายแตไมมีแผนปฏิบัติ
และปฏิบัติอยางลาชาไมสามารถรองรับปญหาทีเ่ กิดขึ้นได
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9.2.5 ขาดระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการพื้นที่สูง
จากการพัฒนาพื้นที่สูงมาเปนเวลานานกวา 60 ป ไดมีขอมูลที่เกี่ยวของจํานวนมาก ทั้งทางดาน
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนความมั่นคง อยางไรก็ตามขอมูลจํานวนมากดังกลาวนี้ไดอยูกระจัด
กระจายในสวนราชการหรือสถาบันตางๆ จะเห็นไดจากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการจัดทําฐานขอมูล
รายงานการศึ ก ษา บทความ แนวคิ ด และข อ เสนอที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ สู ง ที่ ป รากฏใน
ภาคผนวกที่ 3 ในการศึกษาโครงการนี้ มีจํานวนมากถึง 376 เรื่องและในภาคผนวกที่ 4 เปนรายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงมีจํานวนมากถึง 1,108 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี
จํานวน 59 เรื่อง และเอกสารอางอิงในแตละบทรวมกันมีจํานวนมากกวา 100 เรื่อง
ปญหาการกระจัดกระจายของขอมูลการบริหารจัดการพื้นที่สูงนั้นไดรายงานไวโดย กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (2556: 1) เรื่องขอมูลประชากรชาวเขา และ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(2558: 3) เรื่องการพัฒนากลุมชาติพันธุในประเทศไทย วาสงผลใหการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่สูง
ไมมีประสิทธิภาพและเกิดความลาชาในการจัดทําแผนปฏิบัติเพื่อแกไขปญหา
จากการทบทวนวรรณกรรมในโครงการนี้ พบวามีงานวิจัยจํานวนมากที่ไดนํามาใชในการพัฒนาพื้นที่สูง เชน
หลักเกณฑการบริหารจัดการพื้นที่สูงของ Royal Project Foundation ที่ไดปรากฏในเอกสาร The Peace
and The Poppy รวมทั้งเรื่องการกําหนดพื้นที่โดยระบบสมบูรณแบบ (Zonal Integrated Development)
ของ Keen (1972: 81-82) หรืองานวิจัยหลายชิ้นในชวง พ.ศ. 2558-2561 ที่สามารถนํามาประกอบในการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่สูงในอนาคต เชน งานของ นิอร สิริมงคลเลิศกุล และศราวุธ
พงษลี้รัตน (2556) งานของศุทธินี ดนตรี และคณะ(2557) งานของสิทธิเดช พงศกิจวรสิน และเขมรัฐ เถลิงศรี
(2558) และงานของวาสนา วิรุญรัตน (2561)
ข้ อมูลที่สําคัญอีกดานหนึ่งก็คือแนวเขตของพื้นที่สูงที่ไดมีการจัดทํามาเปนเวลานาน เชนในป 2549 ได
มี โ ครงการจั ด ทํ า แผนที่ ฐ านในการกํ า หนดเขตการใช ป ระโยชน แ ละการอนุ รั ก ษ ที่ ดิ น หรื อ Reshape
(คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงเขตพื้นที่ปาไม, 2549: 1) ในป2552 ไดมีโครงการเรงดวนเพื่อแกไขปญหาการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมของประเทศ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2552: 1) และการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราสวน 1: 4,000 หรือ One Map ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 22 กันยายน 2556 ซึ่งจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2563) ยังไมมีผลในการปฏิบัติแตอยางใด ยังคงมีปญหาเรื่อง
แนวเขตพื้นที่สูง
ดวยเหตุผลดังกลาวบทเรียนในกรณีนี้คือ เพื่อใหการบริหารจัดการพื้นที่สูงมีประสิทธิภาพใน
อนาคต สมควรจัดตั้ง “ระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการพื้นที่สูง” ขึ้น โดยสนับสนุนใหสวนราชการหรือ
สถาบันใดแหงใดแหงหนึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
9.2.6 ปญหาการขาดแคลนน้ําบนพื้นที่สูงจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ดวยเหตุที่วาพื้นที่สูงซึ่งเปนพื้นที่ปาไมนั้นทําหนาที่เปนแหลงอํานวยน้ําเพื่อการเกษตร ปองกันการชะ
ลางพังทลายของดิน ลดภาวะน้ําทวมในพื้นที่ตอนลางของลุมน้ําลดความแหงแลงของภูมิอากาศซึ่งองคการ
สหประชาชาติไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งโดยปรากฏอยางชัดเจนในแผนปฏิบัติการ 21 (Keating, 1992:
25,29,31, 46-47) ในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (UNFCCC,2002: 7,9) ตลอดจน
นักวิชาการ เชน Storer (1953: 86) ; Penman (1963: 110) ; Mohr et.at. ; (1972: 72) Calder et.Al.
(2007: 1) ; FAO (2016: 1) และพงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล (2554: 2) ประเทศตางๆ จึงไดมีความพยายามปลูก
ตนไมบนพื้นที่สูงชัน เชน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Leshan et. al. 2017: 6-8) หรือมีการปฏิบัติ

9-23
ที่เชื่อมโยงระหวางทรัพยากรปาไม ที่ดิน และน้ํา โดยการอนุรักษดินและน้ําจากการเกษตรเชิงพหุภารกิจใน
ประเทศ เยอรมัน แคนาดา และญี่ปุน (ชพิกา สังขพิทักษ, 2560: 16-17, 32, 53) และ โครงการจายเพื่อ
ผลตอบแทนผลประโยชนระบบนิเวศ (PES) ในประเทศเวียตนาม (วินรอค อินเตอรเนชั่นแนล, 2554: 6) เปนตน
การเก็บกักน้ําของปาชนิดตางๆ ในปาไมของปาชนิดตางๆ นั้น พงษศักดิ์ วิท วัส ชุติกุล (2554-2)
ได ร ายงานไว ว า ในป า ดิ บ เขาที่ จ.เชี ย งใหม สามารถเก็ บ กั ก น้ํ า ไว ไ ด 1,516.08 ลู ก บาศก เ มตร ต อ ไร
(ตารางที่ 9-3) หากปาไมถูกทําลายลง น้ําจํานวนนี้ก็จะไหลลงสูเบื้องลางอยางรวดเร็ว พรอมกับชะลางหนาดิน
ลงมาสู พื้น ที่ ตอนล า งไปพร อ มกั น ด วย เมื่ อหน าดิ น ที่ มี อิ นทรี ยวั ต ถุ ซึ่ ง เป นวั ต ถุ ที่ อุ ม น้ํ า ในดิ นไว สู ญ หายไป
น้ําในดินก็จะสูญหายไปดวย เกิดความแหงแลงดังที่ปรากฏ โดยทั่วไปในปจจุบัน
จากขอมูลการบุกรุกตัดไมทําลายปาที่ทบทวนไวใน หัวขอ 3.1 พบวา ถึงแมอัตราการบุกรุกทําลายปา
จะลดลงแตยังคงมีการบุกรุกทําลายปาอยูในปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบอัตราการบุกรุกทําลายกับการปลูกปา
และฟนฟูปาแลวจะมีอัตราที่แตกตางกันมาก หากสถานการณการบุกรุกทําลายปาไมยังคงเปนไปเชนนี้ โอกาส
ที่จะเกิดความแหงแลงจะสูงขึ้น
ตารางที่ 9-3 การเก็บกักน้ําของปาชนิดตางๆ
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ชนิดปา
ปาดิบชื้น
ปาดิบแลง
ปาดิบเขา
ปาเบญจพรรณ
ปาเต็งรัง

จังหวัด
สงขลา
นครราชสีมา
เชียงใหม
ลําปาง
นครราชสีมา

ความลึกของ
ชั้นดิน (%)

ความพรุนของ
ดิน (%)

ปริมาตรดิน
(ลบ.ม./ไร)

100
70
150
60
30

47.82
45.49
63.17
43.53
48.05

1,600
1,120
2,400
960
480

ปริมาตรน้ําที่
เก็บกักไวใน
ดิน ผลบ.ม./
ไร)
765.12
509.49
1,516.08
417.89230.64

ที่มา : พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล (2554:2)

นอกจากนี้กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2551: 10) ไดประเมินมูลคาความเสียหายจาก
การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปาตนน้ําชนิดตางๆ ดังรายละเอียดในตาราง 9-4
พบวามีการสูญเสียเฉลี่ย 89,737.48 บาท/ไร/ป
ตารางที่ 9-4 มูลคาความเสียหายจากการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปาตนน้ําชนิดตางๆ
ชนิดปา

ปาดิบเขา
ปาเบญจพรรณ
ปาเต็งรัง
สวนสัก
สวนสนสามใบ
เฉลี่ย

ดินสูญหาย
600
600
600
600
600
600

น้ําสูญหาย
28,053.33
36,800.00
12,093.33
18,586.67
1,400.00
19,386.67

ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (2551 : 10)

มูลคาความเสียหาย (บาท/ไร/ป)
ปุยสูญหาย
น้ําทําเพิ่ม
141.75
32,745.33
1,911.82
23,284.00
51.73
16,568.00
321.52
11,768.00
7.63
18,836.00
486.89
20,640.27

อากาศรอน
25,093.75
62,625.74
52,651.25
52,651.25
50,096.25
48,623.65

รวม
86,634.16
125,221.56
81,964.31
83,927.44
70,939.88
89,737.48
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จากการทบทวนประสบการณนานาชาติ United Nations (2001: 7) ไดใหความสําคัญไววาภูเขาเปน
แหลงตนน้ําลําธารที่จําเปนจะตองมีการบริหารจัดการที่ใหสามารถอํานวยน้ําไดอยางสม่ําเสมอรวมทั้งระบุไวใน
แผนปฏิบัติการ 21 บทที่ 13 วา "ภูเขาเปนที่มาสําคัญของน้ํา" การขาดแคลนน้ําบนพื้นที่สูงบนภูเขาจึงเปน
ปญหาที่จะกระทบกับพื้นที่ตอนลางที่ตองอาศัยน้ําจากภูเขาเชนเดียวกัน
เมื่อพิจารณาถึงสถานการณขาดแคลนน้ําในปจจุบันจากการรายงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(2560: 18-21) ระบุวาปญหาของชาวเขา คือ “การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคมีแนวโนมเพิ่มขึ้น”
ซึ่งสอดคลองกับ กมล งามสมสุข (2561) ไดรายงานถึงปญหาของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกไข
ปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืนระยะ 5 ป (พ.ศ.2557-2561) วาในพื้นที่โครงการมี “ปญหาการขาดแคลนน้ํา
เพื่อการอุปโภคและบริโภค”
การแกไขปญหาดังกลาวนี้ไดดําเนินการในพื้นที่โครงการของสวนราชการ มูลนิธิ และสถาบันตางๆ มา
อยางตอเนื่องโดยการกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็กและระบบอนุรักษดินและน้ํา แตพื้นที่นอกเขตโครงการ
ดังกลาวอีกจํานวนมากนอกจากยังคงมีการบุกรุกทําลายปาไมอยูแลว ปญหาการขาดแคลนน้ํายังไมมีแผนงาน
หรือมาตรการแกไขและปรากฏเดนชัด และคาดวาสถานการณการขาดแคลนน้ําของพื้นที่สูงจะรุนแรงยิ่งขึ้น
บทเรียนจากกรณีนี้คาดวาปญหาการขาดแคลนน้ํา บนพื้นที่สูงจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้นหากไมไดรับ
การแกไขโดยเร็ว
9.2.7 ปญหาหมอกควันในชวงฤดูแลง จะไมสามารถแกไขไดหากไมเปลี่ยนระบบการปลูกพืชไร
หรือระบบไรหมุนเวียนเนื่องจากตองมีการเตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกพืช
เนื่องจากปญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือในฤดูแลงมีผลกระทบตอสุขภาพและเศรษฐกิจ
ของประชาชนโดยรวม ถึงแมรัฐจะกําหนดนโยบายมาอยางตอเนื่องมากกวาหนึ่งทศวรรษก็ตาม แตยังคงมี
ปญหาอยูในปจจุบัน สาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่สูง ที่ยากแกการ
เดินทางเขาถึง ที่ยังคงใชระบบไรหมุนเวียนอยู เนื่องจากการทําไรหมุนเวียนยังไมขอยุติในทางปฏิบัติ ดังที่ได
วิเคราะหไวใน ขอ 9.2.4 หมอกควันจากการเตรียมพื้นที่จึงยังไมสามารถยุติลงไดเชนเดียวกัน สาเหตุสําคัญก็
คือจากอดีตถึงปจจุบันพื้นที่ที่ทําไรหมุนเวียนอยูในเขตอุทยานแหงชาติหรือเขตปาสงวนแหงชาติที่ไมสามารถ
นําเครื่องจักรกลเขาไปไถพรวนหรือเตรียมพื้นที่ปลูกพืชได วิธีการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกที่ดีที่สุดก็คือการตัดโคน
ปาลงแลวเผา นอกจากการเผาเปนวิธีที่สะดวกที่สุดแลว ยังมีธาตุอาหารจากเถาถานไมที่เผาตกคางไวดวย การ
ปลูกพืชจึงไมตองใชปุยเคมี
หากจะลดหรือบรรเทาหมอกควันในฤดูแลงลงจําเปนจะตองยุติการทําไรหมุนเวียนลง แตทั้งจากการ
วิเคราะหขอมูลการทําลายปาไมในหัวขอ 3.1 ก็ยังพบวายังคงมีการตัดไมทําลายปาอยูในปจจุบัน ซึ่งตรงกับผล
การสํารวจความเห็นของเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาบางพื้นที่ที่ยืนยันวายังคงมีการทําไรหมุนเวียนอยู และจากการ
วิเคราะหโดยระบบ GIS ถึงพื้นที่ปาไมบนพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35% ก็พบวายังมีพื้นที่ปาไมที่ใชประโยชนเพื่อ
การเกษตรอีกจํานวนมาก ซึ่งการเตรียมพื้นที่ก็นาจะเปนการตัดฟนและเผา ดวยสาเหตุดังกลาวนี้จะสอดคลอง
กับขอสังเกตของนิอร สิริมงคลเลิศกุล และคณะ (2556) และศุทธินี ดนตรี และคณะ (2557) ที่ไดใหไวและมี
เหตุการณเกิดปญหาหมอกควันเชิงประจักษตลอดหาปที่ผานมาในพื้นที่ภาคเหนือ
นอกจากนี้ Royal Project Foundation (2007: 11) ไดระบุไววาจะตองยุติการทําไรหมุนเวียนเปน
ขั้นตอนแรกในการพัฒนาพื้นที่สูง
บทเรียนในเรือ่ งนี้ก็คือ “จะไมสามารถลดปญหาหมอกควันลงไดหากยังคงมีการทําไรหมุนเวียน
และไมมีการเปลี่ยนระบบการปลูกพืชเสียใหม”
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9.2.8 ควบคุ ม การท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศบนพื้ น ที่ สู ง ตามความสามารถในการรองรั บ ของพื้ น ที่
(Carrying Capacity)
ความสําคัญของพื้นที่สูงหรือภูเขาประการหนึ่งที่องคการสหประชาชาติไดกําหนดไวคือ การทองเที่ยว
เชิงนิเวศบนพื้นที่สูงหรือภูเขา โดยมีวัตถุประสงคใหการทองเที่ยวสรางอาชีพและสรางรายไดใหแกชุมชนบน
พื้นที่สูง ซึ่งตรงกับความเห็นของเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาที่ดําเนินการในโครงการนี้
อยางไรก็ตามการสนับสนุนหรือสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่สูง หรือพื้นที่ภูเขานั้นมีทั้งผลดีและ
ผลเสีย ดังที่ Andonovki (2014: 17-18) ไดวิเคราะหไวและสรุปไวในหัวขอ 5.2.5 หนา 5-22
ในกรณีของประเทศไทยนั้นการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดเปนที่นิยมในชวงทศวรรษที่ผานมา ดังที่กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดรายงานไววา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดมีนักทองเที่ยวเดินทาง
ไปพักผอน ในพื้นที่อุทยานแหงชาติที่เปนพื้นที่สูงหรือภูเขาจํานวนมาก เชน อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 32,211 คน อุทยานแหงชาติถ้ําหลวง-นางนอน จังหวัดเชียงราย จํานวน 24,968 คน อุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงราย จํานวน 15,752 คน อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร จํานวน 8,174 คน
เปนตน (โพสตทูเดย, 2562: 2-4)
อยางไรก็ตามการที่มีนักทองเที่ยวเดินทางเขาไปในอุทยานแหงชาติจํานวนมากดังกลาว ทําใหสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ไมพอรองรับกับจํานวนนักทองเที่ยว ทั้งพื้นที่กางเตนท ที่จอดยานพาหนะ หองน้ํา
การจราจรที่ติดขัด ปญหาอีกประการหนึ่งก็คือการขยายตัวของพื้นที่ที่รัฐไดกําหนดใหใชเพื่อเปนที่อยูอาศัยและ
ทํากิน เชน ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ เขาไปในเขตสงวนหวงหาม จนมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่
35/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กําหนดมาตรการแกไขและเปนปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการศึกษา
โครงการนี้ คือ พื้นที่มอนแจม อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ที่มีสภาพเชนเดียวกับภูทับเบิก (ไทยพีบีเอส,
2562: 1)
ทั้งนี้กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชไดเคยกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวไวในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติ ตาม “ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช เรื่อง การกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวที่เขา
ไปในอุทยานแหงชาติ” เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 รวมทั้งหมด 7 แหง โดยมีอุทยานแหงชาติที่กําหนด
นักทองเที่ยวดังนี้
(1) อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง จังหวัดเชียงใหม (2) อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก จังหวัด
เชียงใหม (3) อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม (4) อุทยานแหงชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัด
เชียงใหม
(2) ปราจีนบุรี นครนายก และสระบุรี อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา
(3) อุทยานแหงชาติ เอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
(4) อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ
อนึ่ ง ในกรณี ข องอุ ท ยานแห ง ชาติ เ ขาพระวิ ห ารที่ มี นั ก ท อ งเที่ ย วนั้ น จํ า เป น ต อ งอาศั ย
ความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งอาจจะตองดําเนินการรวมกัน ตามขอเสนอของ Dabarbieux et al (2014: 96)
การกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติ ในป 2550 นั้นเปนการกําหนดตาม
“ขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity)” ของพื้นที่แตละแหง
บทเรียนในกรณีนี้คือมีความจําเปนตองควบคุมการทองเที่ยวเชิงนิเวศบนพื้นที่สูงตาม
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying capacity) เพื่อใหสามารถรักษาความยั่งยืนในการ
ทองเที่ยวในอนาคต
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9.2.9 โครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ (คทช.) เปนตัวอยางที่ควรนําไปใชในโครงการจัดที่ดินทํากินบนพื้นที่สูงในอนาคต
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเรื่องการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายของ
รั ฐ บาล ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห ง ชาติ ซึ่ ง แต ง ตั้ ง โดยระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2557 (ตอมาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ไดยกระดับเปน
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2562 แลวประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
14 เมษายน 2562
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ไดกําหนดใหมีการจัดที่ดินใหแกชุมชนแทนปจเจก
โดยนําที่ดินของรั ฐ ที่ มี ประชาชนบุ ก รุ ก เข า ทํ ากิ นมาเป นเวลานาน ดั งที่ ได ท บทวนไว ใ นบทที่ 8 ทั้งนี้ไดตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการขึ้ น จํ า นวน 4 คณะ คื อ คณะอนุ ก รรมการจั ด หาที่ ดิ น คณะอนุ ก รรมการจั ด ที่ ดิ น
คณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพ และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) อนุกรรมการทั้ง 4
คณะนี้ไดมีการปฏิบัติงานที่ประสานกันเปนขั้นตอน ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติ (2558: 1-2) ไดรายงานใน
รายงานการศึกษาเรื่อง การแกไขปญหาที่ดินปาไมของชาติ ไววา “รัฐบาลภายใตการนําของพลเอก ประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดใหความสําคัญกับปญหาเรื่องที่ดินทํากินเปนอยางมากเนื่องจากเปนสวนหนึ่งของ
ปญหา “ความเหลื่อมล้ํา” ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของความขัดแยงในสังคมไทยที่ตองเรงแกไข รัฐบาลจึงไดมี
แนวทางจัดสรรที่ดินใหคนจนในรูปแบบของสหกรณหรือแบบกลุมการใหชุมชนจัดการการใชประโยชนที่ดิน
ดวยตนเอง เปนการแกปญหาในเชิงรัฐศาสตร สังคมศาสตร และจิตวิทยา ซึ่งดีกวาวิธีการดําเนินงานในอดีต
และทายที่สุดแลวสามารถนําไปแกปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมไดเปนอยางมาก”
จากหลักเกณฑและมาตรการที่ คทช. ไดกําหนดขึ้นนั้น การจัดที่ดินใหแกชุมชนภายใตนโยบายของ
คทช. เปนการแกปญหาทีส่ รุปได ดังนี้
(1) แกปญหาการไรกรรมสิทธิ์ซึ่งเปนการสรางความเปนธรรมในการถือครองที่ดินใหกับ
ประชาชนที่อยูอาศัยและทํากินอยูในที่ดินของรัฐจํานวนมากและมีขอขัดแยงระหวางบุคคลและชุมชนกับ
ภาครัฐในเรื่องแนวเขตที่ดินที่เกิดมาอยางตอเนื่องเปนเวลาชานาน
(2) การจัดที่ดินใหกับชุมชนแทนจัดใหกับปจเจกบุคคล เปนการแกปญหาการขายที่ดินหรือ
โอนสิทธิในที่ดินที่ไดรับจากรัฐของผูไดรับการจัดที่ดิน โดยที่ดินที่จัดใหครั้งนี้ที่ดินยังคงเปนของรัฐ แตสามารถ
ตกทอดสูทายาทโดยธรรม
(3) การจัดที่ดินครั้งนี้มีการพัฒนาอาชีพและโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะในพื้นที่สูงที่มีการ
จัดใหนั้นจะดําเนินการภายใตระบบอนุรักษดินและน้ํา เพื่อลดปญหาจากโครงสรางพื้นฐานในโครงการจัดที่ดิน
ในอดีต โดยเฉพาะขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ซึ่งสงผลใหมีการขายหรือโอนสิทธิในที่ดินดังที่กลาวขางตน
จํานวนมาก
(4) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดรวมกับคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนามีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการในพื้นที่ที่จัดใหแกราษฎร ตามสภาพปญหาในแตละพื้นที่
จึงสรุปไดวาการจัดที่ดินทํากินภายใตนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
(คทช.) ที่มีพื้นที่สูงรวมอยูดวยนั้น เปนบทเรียนที่แกปญหาในการจัดที่ดินทํากินที่มีมาในอดีตใหเกิดการใช
ที่ดินที่ยั่งยืน
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อย า งไรก็ ต ามถึ ง แม ว า โครงการจั ด ที่ ดิ น ทํ า กิ น ตามนโยบายของรั ฐ บาลภายใต
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติจะสามารถนํามาเปนบทเรียนไดดังกลาวแลวก็ตาม ควรจะไดดําเนินการ
เพิ่มเติมเพื่อใหการจัดที่ดินโดยเฉพาะในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติบนพื้นที่สูงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวม 4 ประการ
คือ
(1) สนับสนุนการปลูกไผ โดยที่ไผเปนพืชที่มีระบบรากที่แข็งแรง สามารถขึ้นไดใน
สภาพแหงแลง เปนพืชที่ใชในระบบอนุรักษดินและน้ํา ไผใหผลผลิตเปนอาหาร เปนวัสดุที่ใชในไรนาและใชใน
การกอสราง ดังตัวอยางที่ดําเนินการในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและบังคลาเทศที่ไดทบทวนไวขางตน
(2) จากบทเรียนการอนุรักษปาไมโดยใชพื้นที่เปนที่เลี้ยงผึ้งดังที่ไดทบทวนไวขางตน
ถึง Honey Network ในประเทศฟลิปปนสและอินโดนีเซียนั้น ปจจุบันไมสามารถดําเนินการไดในพื้นที่ปา
อนุรักษของประเทศไทย เพราะขอจํากัดดานกฎหมาย สมควรจะไดมีการพิจารณาแกไข หรือกําหนดใหพื้นที่
สวนหนึ่งสามารถดําเนินการเลี้ยงผึ้งไดเปนการเฉพาะ
(3) สนับสนุนการปลูกหวาย หวายเปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรม
เครื่องเรือนอยูในปจจุบัน สมควรพิจารณาใหการสนับสนุนโดยกําหนดพื้นที่ปาสวนใดสวนหนึ่งเพื่อการปลูก
หวายเปนการเฉพาะ ซึ่งอาจจะมีขอยกเวนขอบังคับทางกฎหมายหากปลูกในปาอนุรักษ
(4) สนับสนุนใหมีการนําระบบการจายเพื่อตอบแทนผลประโยชนระบบนิเวศ
(Payment for Ecosystem Services : PES) ที่ประเทศตางๆ นํามาใชในการปองกันรักษาปา ดังที่ไดทบทวน
ไวขางตนมาใชในประเทศไทย ทั้งในพื้นที่ปาไมที่ยังมีอยูในปจจุบัน และในพื้นที่ที่มีแผนงานจะปลูกปาเพิ่มเติม
ในอนาคต
9.2.10 ความสําเร็จในการพัฒนาพืน้ ที่สงู ของ “มูลนิธโิ ครงการหลวง”
การพัฒนาพื้นที่สูงที่ประสบความสําเร็จในการแกปญหาคือ งานพัฒนาพื้นที่สูงหรือภูเขาของมูลนิธิ
โครงการหลวงที่มีเปาหมายหลักซึ่งกําหนดไวใน ป 2512 รวม 4 ประการ คือ (1) ชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
(2) ชวยชาวไทยโดยลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาไมและตนน้ําลําธาร (3) กําจัดการปลูกฝน และ
(4) รักษาดินและใชพื้นที่ใหถูกตองคือ ใหปาอยูในสวนที่เปนปา และทําไรทําสวนในสวนที่ควรเพาะปลูก
อยาใหสวนทั้งสองนี้รุกล้ําซึ่งกันและกัน (มูลนิธิโครงการหลวง, 2555ก: 1)
ความสําเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงนั้นๆ Royal Project Foundation (2007: 11) ไดสรุปไวใน
เอกสารชื่อ The Peach and the Poppy วาการอนุรักษสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงและระบบนิเวศของลุมน้ําใน
ภาคเหนือของประเทศไทยมี 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การปฏิบัติที่มีผลเสียหาย เชน การทําการเกษตรระบบ “ไรหมุนเวียน” จะตองยุติ
ขั้ น ตอนที่ 2 การปฏิ บั ติ แ ละโครงสร า งพื้ น ฐานจะต อ งจั ด ทํ า ขึ้ น ในพื้ น ที่ เ พื่ อ ที่ จ ะรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมที่มีคา เชน น้ํา ดิน และปาไม
ขั้นตอนที่ 3 กาวตอไปจะตองเนนปองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง
โครงการหลวงไดประสบความสําเร็จในแตละขั้นตอนโดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนแรก การทําการเกษตรแบบไรหมุนเวียนไดยุติลงเชนเดียวกับการปลูกฝน การหยุดยั้ง
การทําไรหมุนเวียนเปนการปองกันการสูญเสียพื้นที่ปาไมจํานวนมาก รวมทั้งลดการสูญเสียหนาดิน รวมทั้งการ
ลดสารเคมีที่มีพิษทั้งปริมาณและความถี่จากการผลิตฝนเปนเฮโรอีน
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ขั้นตอนที่ 2 โครงการหลวงไดมีโครงการปลูกปาทดแทน และนําระบบการอนุรักษดินและน้ํา
เขามาดําเนินการ ดวยความรวมมือของสวนราชการตางๆ โครงการหลวงไดมีการปลูกปาและกอสรางระบบ
อนุรักษดินและน้ํามากถึง 76,500 ไร (ถึง พ.ศ. 2550) โดยเกษตรกรไดใชวิธีตางๆ ในการอนุรักษดินและน้ํา
ดวยความรวมมือกับเพื่อนบานในชุมชนเพื่อปรับปรุงการจัดหาน้ําใช เชน สรางอางเก็บน้ํา หรือ ฝาย
ขั้นตอนที่ 3 โครงการหลวงไดชวยเกษตรกรในการจัดการผลเสียที่เกิดจากการพัฒนาการ
เกษตร เชน การใชสารเคมีอันตราย ผลผลิตของโครงการหลวง สะอาด ปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบการ
ตกคางของสารพิษ มีการคนควาการใชปุยอินทรียอยางจริงจัง และใชลดการใชสารเคมีที่เปนยาฆาแมลง
ซึ่งสงผลใหมีการเพิ่มจํานวนผลผลิตที่เปนสินคาอินทรียในตลาด
ความสําเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงนี้จะสรุปใหเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในระยะ 50 ป ของ
สภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการหลวง ดังรายละเอียดในกรอบที่ 9-1
อยางไรก็ตาม Royal Project Foundation (2007: 247) ไดกลาวถึงอุปสรรค 3 ประการที่ตอง
ดําเนินการเพื่อใหประสบความสําเร็จ คือ (1) การตลาด (2) การวิจัย และ (3) มีแผนการใชที่ดินที่เหมาะสม
นอกจากอุปสรรคทั้ง 3 ประการนี้ แลวยังตองคํานึงถึงการพัฒนาชุมชนใหไดรับผลประโยชนดวย
นอกจากนี้ Royal Project Foundation (2007: 272) ไดใหคําแนะนําใหนักวิชาการพัฒนาพื้นที่สูง
ของมูลนิธิโครงการหลวงไปขยายผลในพื้นที่อื่นไววา จะตองคํานึงวาภาครัฐจะตองมีบทบาทสําคัญในการ
สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน และจะตองจัดหางบประมาณในการพัฒนาที่ตอเนื่องในระยะยาวเปนเวลาหลายสิบป
บทเรียนในเรื่องนี้จะสรุปไดวา การพัฒนาพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง เปนวิธีการที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย ในขณะนี้ที่สามารถนําไปปฏิบัติในพื้นที่สูงอื่นๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีชนเผาอาศัยและทํากินอยู
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กรอบที่ 9-1
ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในระยะ 50 ป
ของสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการหลวง
การปลูกฝนบนที่สูงทั่วไป

เริ่มตน

ชาวเขาปลูกขาว ขาวโพด และทอพื้นเมืองเพื่อยังชีพและเปนรายได
การทําไรเลื่อนลอยและปลูกพืชแบบดั้งเดิม
การถางปา การตัด การฟน และเผาปา จนเปนภูเขาหัวโลน

ชาวเขามีความยากจน แรนแคน พึ่งพารายไดจากฝนและของปา
เพื่อยังชีพ
ที่มา : มูลนิธิโครงการหลวง (2562: 17)
การศึกษาต่ํา และขาดโอกาสทางการศึกษา
การสาธารณสุขต่ํากวามาตรฐาน
ชุมชนชาวเขาอยูหางไกลและทุรกันดาร
การพัฒนาที่ขาดรูปแบบ หลักการและวิธีการที่ดี

ที่มา : มูลนิธิโครงการหลวง (2562: 17)

ปจจุบัน

- การปลูกฝนหมดไปจากพื้นที่โครงการหลวง
- ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเพิกถอนประเทศไทยออกจากประเทศที่
เปนผูผลิตและลําเลียงยาเสพติดรายสําคัญ ในป พ.ศ. 2547
- ชาวเขาปลูกพืชทางเลือกและเลี้ยงสัตวมากกวา 300 ชนิด เพื่อยัง
ชีพและเปนรายได
- การถางปา การตัด ฟน และเผาปา การทําไรเลื่อนลอยและการ
ปลูกพืชแบบดั้งเดิมหมดไป โดยทดแทนดวยการปลูกพืชในระบบที่
เหมาะสม
- เกษตรกรชาวเขาปลูกพืชและเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม
- ผลผลิตการเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดีและ
เกษตรอินทรียจากทั้งในประเทศและมาตรฐานนานาชาติ
- การวางแผนการใชที่ดิน ระบบการอนุรักษดินและน้ํา
- เกษตรกรปลูกปาชาวบาน และมีสวนรวมในการฟนฟูและรักษาปา
ตนน้ําลําธาร
- เกษตรกรชาวเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายไดจากการทํา
การเกษตรเพื่อทดแทนฝน โดยมีรายไดอยูในเกณฑมาตรฐานของ
ประเทศไทย
- ชาวเขาไดรับการพัฒนาการศึกษาที่สูงขึ้นตามมาตรฐานการศึกษา
ของประเทศไทย
- ชาวเขาไดรับความรูเสริมจากการฝกอบรมและพัฒนาเฉพาะดาน
- สุขอนามัยของชาวเขาไดรับการพัฒนาดีขึ้นและเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
- ชุมชนชาวเขาไดรับการพัฒนาปจจัยพื้นฐานอยางทั่วถึง
- ผูมาเรียนรูดานการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปละ
ประมาณ 500,000 คน
- การเกิดรูปแบบการการปฏิบัติที่ดีตามโครงการหลวงโมเดล
- การเปนตนแบบของการพัฒนาทางเลือกแบบองครวมตาม
โครงการหลวงโมเดลไปสูพื้นที่สูงอื่นในประเทศและตางประเทศ
อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรภูฎาน
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บทที่ 10
สรุป
โครงการวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการพื้นที่สูง : ปริทัศนสถานภาพความรู” ไดดําเนินการเนื่องจาก
ในชวงงสามทศวรรษที่ผานมานี้ ไดมีการนําพื้นที่สูงหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งเปนตนน้ําลําธารมาใชเพื่อการเกษตรและ
กิจกรรมอื่นๆ เปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน ดินถลม ความแหงแลง และน้ําทวมใน
บริเวณพื้นที่ตอนลางของลุมน้ําสรางความเสียหายตอทรัพยสินและสูญเสียชีวิตของประชาชนและคาดวาจะทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น ถึงแมวารัฐจะไดมีนโยบายอนุรักษพื้นที่สูงมาอยางตอเนื่องเพื่อแกไขปญหาดังกลาวนี้จึง
จําเปนที่จะตองศึกษาวาจะใชแนวทางใดในการแกไขหรือปรับปรุงนโยบายที่กําหนดไวในอดีตจนถึงปจจุบัน
จึงไดมีโครงการปริทัศนสถานภาพความรูในการบริหารจัดการพื้นที่สูงขึ้น
ในบทนี้จะสรุปสาระสําคัญรวม 9 เรื่อง คือ (1) วัตถุประสงค (2) ภูมินิเวศของพื้นที่สูง (3) ปญหาของ
พื้นที่สูง (4) นโยบายแหงรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูง (5) ประสบการณนานาชาติในการบริหารจัดการพื้นที่สูง
(6) การสํารวจความเห็นเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สูงในพื้นที่ศึกษา (7) องคกรที่เกี่ยวของในการ
บริหารจัดการพื้นที่สูง (8) สรุปลําดับเวลาการบริหารจัดการพื้นที่สูงเชิงสังเคราะห (9) การถอดบทเรียนการ
บริหารจัดการที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

10.1 วัตถุประสงค

โครงการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการพื้นที่สูง : ปริทัศนสถานภาพความรู” มีวัตถุประสงค
6 ประการ คือ
10.1 เพื่อรวบรวมนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน
10.2 เพื่อรวบรวมผลการศึกษา แนวคิด และขอเสนอของนักวิชาการ และสถาบันตางๆ ในการบริหาร
จัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน
10.3 เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งที่ดําเนินการโดยภาครัฐ มูลนิธิ และภาคเอกชนจากอดีต
ถึงปจจุบัน
10.4 ทบทวนประสบการณนานาชาติในการจัดการพื้นที่สูง รวมทั้งขอตกลงในอนุสัญญา และปฎิญญา
ที่เกี่ยวของกับชนเผาในพื้นที่สูง
10.5 เพื่อรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูงของหนวยงานและสถาบันตางๆ
10.6 เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่สูงทั้งที่ประสบความสําเร็จ และไมประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายเพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต

10.2 ภูมินิเวศของพื้นที่สูง

สาระสําคัญของบทนี้จะครอบคลุมรวม 5 เรื่อง คือ (1) ความหมายและขอบเขตของพื้นที่สูง (2) ภูเขา
ในประเทศไทย (3) แหล ง กํ า เนิ ด ของแม น้ํ า จากภู เ ขาที่ สํ า คั ญ (4) ป า ไม ใ นประเทศไทย และ (5) ความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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กรอบที่ 10-1
สรุปผลการวิจยั กับวัตถุประสงค
วัตถุประสงคขอที่ (1) เพื่อรวบรวมนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน
: ไดมีการรวบรวมนโยบายของรัฐ ซึ่งครอบคลุมสาระสําคัญ รวม 5 เรื่อง คือ (1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่
สูง โดยปรากฏในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เนื่องจาก
หลังจากนั้นไมมีนโยบายเกี่ยวกับพัฒนาพื้นที่สูงปรากฏ (2) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง ตั้งแต พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2562 (3)
นโยบายในการควบคุมการใชพื้นที่สูง ซึ่งมีทั้ง กฎ ระเบียบ มติ และประกาศตางๆ รวม 12 เรื่อง (4) นโยบายในการอนุญาตใหราษฎรอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่
ปาไม โดยเฉพาะการประกาศใชพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (5) นโยบายชาวเขา ที่เริ่มมาตั้งแต พ.ศ. 2499 และมีการปรับเปลี่ยนมาอยางตอเนื่อง รวมทั้งการตั้งถิ่นฐานและการใหสัญชาติไทย
ใหแกประชากรชาวเขา
ซึ่งอยูในรายงานการวิจัย บทที่ 4
วัตถุประสงคขอที่ (2) เพื่อรวบรวมผล การศึกษา แนวคิด และขอเสนอของนักวิชาการและสถาบันตางๆ ในการบริหารจัดการ พื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน
: ไดรวบรวมและจัดทําโดยแยกออกเปน 3 เรือ่ ง ไวในภาคผนวก คือ
(1) ฐานขอมูลการศึกษา แนวคิด และขอเสนอในการบริหารจัดการพื้นที่สูง ซึ่งไดแบงออกเปน 11 หมวด (ภาคผนวกที่ 3)
(2) รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป ตั้งแต พ.ศ. 2544-2553 และ พ.ศ. 2557-2561 (ภาคผนวกที่ 4)
(3) รายชื่อนักวิจัยชาวตางประเทศที่เขามาดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับชาวเขาในประเทศไทย ภายใตความรวมมือของสถาบันวิจัยชาวเขา ระหวาง
พ.ศ. 2502-2538 (ภาคผนวกที่ 5)
วัตถุประสงคขอที่ (3) เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งที่ดําเนินการโดยภาครัฐ มูลนิธิ และภาคเอกชนจากอดีตถึงปจจุบัน
: ไดรวบรวมโครงการพัฒนาของรัฐมาตั้งแต พ.ศ. 2499 โดยแบงออกเปน 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2499-2509 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2516-2524 ระยะที่ 3
พ.ศ. 2525-2545 ระยะที่ 4 พ.ศ. 2546-ปจจุบัน ในลักษณะการบริหารจัดการเชิงสังเคราะห
ซึ่งอยูในรายงานการวิจัย บทที่ 8
วัตถุประสงคขอที่ (4) ทบทวนประสบการณนานาชาติในการจัดการพื้นที่สูง รวมทั้งขอตกลงในอนุสัญญา และปฎิญญาที่เกี่ยวของกับชนเผาในพื้นที่สูง
: ไดรวบรวมสาระสําคัญ 3 เรื่อง คือ (1) ความสําคัญของพื้นที่ภูเขา ซึ่งองคการสหประชาชาติ ไดระบุไววามี 7 ประการ ที่ทุกประเทศควรใหความสนใจ (2) การ
ใชที่ดินบนพื้นที่สูงของนานาชาติ ซึ่งมี 5 เรื่อง คือ (2.1) การใชระบบการจายเพื่อตอบแทนผลประโยชนระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Service : PES)
(2.2) ระบบการอนุรักษดินและน้ําบนพื้นที่สูงโดยการกอสรางนาขั้นบันได (2.3) การใชที่ดินบนพื้นที่สูงของชนเผาในประเทศบังคลาเทศ (2.4) การเลี้ยงผึ้งเพื่อการ
อนุรักษปาไมบนพื้นที่สูง และ (2.5) ภูเขากับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (3) กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับชนเผา
ซึ่งอยูในรายงานการวิจัย บทที่ 5
วัตถุประสงคขอที่ (5) เพื่อรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูงของหนวยงานและสถาบันตางๆ
: ไดรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการพื้นที่สูงไวรวม 7 ประการ คือ (1) การตัดไมทําลายปา (2) การปลูกฝน (3) การชะลาง
พังทลายของดิน (4) ดินถลม (5) ปญหาชาวเขา (6) ปญหาการประกอบอาชีพของประชากรบนพื้นที่สูง และ (7) ปญหาสิ่งแวดลอม
ซึ่งอยูในรายงานการวิจัย บทที่ 4 และบทที่ 6
วัตถุประสงคขอที่ (6) เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่สูงทั้งที่ประสบความสําเร็จ และไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายเพื่อเปนแนวทางที่จะ
นําไปกําหนดนโยบายในอนาคต
:
ได มี ก ารถอดบทเรี ย นเพื่ อ เป น แนวทางที่ จ ะนํ า ไปกํ า หนดนโยบายในอนาคต 10 ประการ คื อ (1) ขาดแผนแม บ ทการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ทั้ ง ประเทศ
(2) ขาดคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาพื้นที่สูงในภาพรวม(3) การกําหนดนโยบายพัฒนาการเกษตรและการใชที่ดินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะดานมี
ผลกระทบตอพื้นที่สูง (4) มีการกําหนดนโยบายแตการปฏิบัติลาชาไมสามารถรองรับปญหาที่เกิดขึ้นได (5) ขาดระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการพื้นที่สูง
(6) ปญหาการขาดแคลนน้ําบนพื้นที่สูงจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น (7) ปญหาหมอกควันในชวงฤดูแลง จะไมสามารถแกไขไดหากไมเปลี่ยนระบบการปลูกพืชไร หรือ
ระบบไรหมุนเวียนเนื่องจากตองมีการเตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกพืช (8) ควบคุมการทองเที่ยวเชิงนิเวศบนพื้นที่สูงตามความสามารถในการรองรับของพื้นที่
(Carrying Capacity) (9) โครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) เปนตัวอยางที่ควรนําไปใชใน
โครงการจัดที่ดินทํากินบนพื้นที่สูงในอนาคต และ (10) การพัฒนาพื้นที่สูงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชนเผาอาศัยและทํากินอยูนั้น หลักเกณฑและวิธีการของมูลนิธิ
โครงการหลวงจะเปนตนแบบในการขยายผลที่ดีที่สุดในประเทศไทย
ซึ่งอยูในรายงานการวิจัย บทที่ 9

10-3
10.2.1 ความหมายของพืน้ ที่สูง
เนื่องจากพื้นที่สูงที่สถาบันและสวนราชการไดกําหนดไวนั้นมีความแตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ภูเขา
ราชบัณฑิตสถานไดใหความหมายของภูเขาไววาเปน “พื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบๆ ตั้งแต
600 เมตรขึ้นไป” และคณะอนุกรรมการจัดทําพจนานุกรมธรณีวิทยา ไดใหความหมายเพิ่มเติมจากราชบัณฑิต
สถานเปนภูเขาคือ “พื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบๆ ตั้งแต 600 เมตรขึ้นไป และมีความลาดชันสูง”
(2) พื้นที่สูง
พื้ น ที่ สู งที่ กํ า หนดไว ใ นพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จัย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก าร
มหาชน) พ.ศ. 2548 คือ “พื้นที่ที่เปนภูเขาหรือพื้นที่ที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเล 500 เมตรขึ้นไป หรือพื้นที่
ที่อยูระหวางพื้นที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด” ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง“พื้นที่สูงในประเทศไทย
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 67.22 ลานไร คิดเปนรอยละ 53 ของพื้นที่ 20 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย
แมฮองสอน พะเยา ลําพูน แพร นาน ลําปาง ตาก เพชรบูรณ พิษณุโลก เลย สุโขทัย กําแพงเพชร กาญจนบุรี
อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ และเพชรบุรี”
(3) พื้นที่ลาดชันเชิงซอน
คณะกรรมการจัดทําปทานุกรมปฐพีวิทยา ไดใหความหมายพื้นที่ลาดชันเชิงซอนไววาเปน
“พื้นที่ที่ประกอบดวยเขาและภูเขาที่ลาดชันสูง และเปนดินตื้นที่มีหินโผลเปนสวนใหญ ลักษณะของดินมี
มากมายหลายชนิ ดขึ้ นอยู กั บชนิ ด ของหิ น และสภาพความลาดชั น ”ซึ่ง กรมพัฒ นาที่ดิ น ไดใ ชค วามลาดชั น
มากกวา 35เปอรเซ็นต เปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอน (Slope complex)
จากการวิ เคราะห พื้นที่ โดยการทั บซ อ นโดยระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร (Geographical
Information System: GIS) พบวาพื้นที่ลาดชันเชิงซอน (Slopecomplex) ที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการ
จัดทําพจนานุกรมปฐพีวิทยาและกรมพัฒนาที่ดินที่ใชความลาดชันเกิน 35 เปนเกณฑในการกําหนดความลาด
ชันเชิงซอนนั้น ไดครอบคลุมพื้นที่ที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเล 500 เมตร และ 600 เมตร ขึ้นไปทั้ ง
หมดแลว โดยอยูในพื้นที่ 66 จังหวัด เนื้อที่ 101.8 ลานไร
10.2.2 ภูเขาในประเทศไทย
ราชบัณฑิตยสถาน ไดจําแนกทิวเขาสําคัญในประเทศไทยไววามี 15 ทิวเขา คือ 1. จันทบุรี 2. ดงพญาเย็น
3. แดนลาว 4. ตะนาวศรี 5. ถนนธงชั ย 6. นครศรี ธ รรมราช 7. บรรทั ด 8. ผี ป น น้ํ า 9. พนมดงรั ก
10.เพชรบู ร ณ (เพชรบู รณ 1 และเพชรบู รณ 2) 11. ภูเ ก็ต 12. ภู พาน 13. สั นกาลาคี รี 14. สัน กํา แพง
15.หลวงพระบาง
10.2.3 แหลงกําเนิดของแมน้ําจากภูเขาทีส่ ําคัญ
ราชบัณฑิตสถาน ไดระบุถึงแมน้ําที่เกิดจากทิวเขาตางๆ ในประเทศไทย ไวรวม 16 สาย ดังนี้
(1) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาจันทบุรี(2) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาดงพญาเย็น(3) แมน้ําเกิดจากทิว
เขาแดนลาว(4) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาตะนาวศรี(5) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาถนนธงชัย (6) แมน้ําที่เกิดจากทิว
เขานครศรีธรรมราช(7) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาผีปนน้ํา(8) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาพนมดงรัก(9) แมน้ําที่เกิดจาก
ทิวเขาเพชรบูรณ(10) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาภูเก็ต(11) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาภูพาน(12) แมน้ําที่เกิดจากทิว
เขาสันกาลาคีรี(13) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาสันกําแพง(14) แมน้ําที่เกิดจากทิวเขาหลวงพระบาง(15) แมน้ําใน
ภาคกลางและ (16) แมน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10-4

ดงดิบเขา

10.2.4 ปาไมในประเทศไทย
ปาไมในประเทศไทยจําแนกออกไดเปนประเภทที่ไมผลัดใบและปาประเภทที่ผลัดใบ
(1) ปาไมผลัดใบ (evergreen forests) ปาไมผลัดใบแบงออกเปน 4 ชนิดคือ
(1.1) ปาดงดิบเมืองรอน (tropical evergreen forests) แบงเปนปาดิบชื้น ดงดิบแลงและ
(1.2) ปาสนเขา (pine forest)
(1.3) ปาพรุหรือปาบึง (swamp forests) แบงเปนปาบึงน้ําจืด ปาเลนน้ําเค็มและปาพรุ
(1.4) ปาชายหาด (strand vegetation หรือ beach forest)
(2) ปาผลัดใบ แบงออกเปน 3 ชนิด คือ
(2.1) ปาเบญจพรรณ (mixed deciduous forest)
(2.2) ปาเต็งรัง (deciduous dipterocarps forests) และ
(2.3) ปาทุงหรือปาหญา (savanna forest)

10.2.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเทศไทยเปนที่รวมของพรรณพืช 3 เขต คือ (1) Indo-Burma, (2) Annmetic และ (3) Melesia
และเปนที่รวมของพันธุสัตว 3 เขต คือ Sino Himalayan, Indo-Chinese และ Sundaic ประเทศไทยเปน
รอยตอระหวางปาดงดิบขึ้นกับปาผลัดใบเขตรอนของโลก
ประเทศไทยมีพืชที่มีทอลําเลียง 10,000 ชนิด (ความจริงในภูมิภาค Melesian มีพรรณไมดอก
25,000 ชนิด ประมาณ 10 % ของพืชในโลก) ไทยมีหวาย 55 ชนิด ในโลกมีหวายทั้งหมด 600 ชนิด มีไผ 41 ชนิด
ขณะที่ในเอเชียอาคเนยมีไผไมต่ํากวา 200 ชนิด มีตนไมในวงศยาง 65 ชนิด ขณะที่ทั้งโลกมีตนไมในวงศยาง
500 ชนิด เรามีกลวยไมไมต่ํากวา 1,000 ชนิด นก 916 ชนิด สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 282 ชนิด สัตวครึ่งน้ําครึ่งบก
105 ชนิด งู 150 ชนิด เตา 28 ชนิด ปลาน้ําจืด 600-650 ชนิด

10.3 ปญหาของพื้นที่สูง

ปญหาของพื้นที่สูงมี 7 ประการ คือ

10.3.1 ปญหาการตัดไมทําลายปา
ถึงแมวาภาครัฐจะไดมีนโยบายและมาตรการในการอนุรักษพื้นที่ปาไมที่มีความเขมงวดก็ตาม ยังคงมี
การบุกรุกทําลายปาไมอยูในปจจุบัน แตเปนไปในอัตราที่ลดลง ในป พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ปาไมทั้งประเทศเหลือเพียง
102.49 ลานไร หรือรอยละ 31.8 ต่ํากวาเปาหมายคือรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ บนพื้นที่สูงซึ่งมีความลาดชันเกิน
35% ที่มีเนื้อที่จํานวน 101,863,422 ไร และครอบคลุมพื้นที่ 66 จังหวัดของประเทศนั้น มีพื้นที่ปาไมจํานวน
84,131,451 ไร ซึ่งแสดงใหเห็นวาบนพื้นที่สูงที่มีความลาดชันเกิน 35% มีการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมอื่นๆ จํานวน
17,731,991 ไร
10.3.2 ปญหาการปลูกฝน
การปลูกฝนลดลงจาก พ.ศ. 2524/2525 ซึ่งมีจํานวนสูงสุด 46,196 ไร เหลือเพียง 593.42 ไร ในพ.ศ.
2560/2561 และไดมีการตัดทําลายพื้นที่ปลูกฝนจํานวนนี้จนหมด
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10.3.3 ปญหาการชะลางพังทลายของดิน
บนพื้นที่สูงซึ่งมีความลาดชันเกิน 35% นั้น ยังคงมีพื้นที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลายของดินตั้งแต
ระดับปานกลางถึงรุนแรงรวม 27.6 ลานไร
10.3.4 ปญหาดินถลม
พื้นที่เสี่ยงจากปญหาดินถลมจํานวน 5,784 หมูบาน ในทองที่ 54 จังหวัด ดินถลมครั้งสุดทายเกิดที่
บานหวยขาบ อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
10.3.5 ปญหาชาวเขา
มีปญหาที่สําคัญ 8 ประการ คือ
(1) ปญหาการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตนน้ําและการตัดไมทําลายปา
(2) ปญหาดานประชากร
(3) ปญหาสัญชาติ
(4) ปญหาดานที่ดินทํากิน
(5) ปญหาการปลูกฝนและยาเสพติด
(6) ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม
(7) ปญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค
(8) ปญหาดานความมั่นคงของชาติ
10.3.6 ปญหาการประกอบอาชีพของประชากรบนพื้นที่สูง
มีปญหาที่สําคัญ 2 ประการ คือ (1) ความไมมั่นคงในการถือครองที่ดิน (2) ขาดโครงสรางพื้นฐาน เชน
เสนทางคมนาคม ตลาด และขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
10.3.7 ปญหาสิ่งแวดลอม
ปญหาสิ่งแวดลอมมี 2 กรณี คือ (1) ปญหาการทําเหมืองแร (2) ปญหาหมอกควัน
ปญหาการทําเหมืองแรบนพื้นที่สูง เกิดขึ้นในกรณีของเหมืองแรทองคําที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเลย
เหมืองดีบุกที่จังหวัดกาญจนบุรี เหมืองสังกะสีที่จังหวัดตาก ซึ่งตอมาไดมีการยุติการทําเหมืองในพื้นที่ดังกลาวนี้
อนึ่งในพื้นที่ศึกษาไมมีปญหาการทําเหมืองแร
ปญหาหมอกควัน ถึงแมวาจะเกิดจากปญหาหลายประการก็ตามแตสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งคือการ
เผาพื้นที่ที่ปลูกพืชในระบบไรหมุนเวียน ที่ยังคงมีอยูในพื้นที่ศึกษา จึงเปนปญหาที่แกไขไดยาก

10.4 นโยบายแหงรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูง

การบริหารจัดการพื้นที่สูงไดบรรจุไวในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509)
โดยเนนการสงเคราะหชาวเขา ตอมาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25102514) ถึงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ไดมีการบรรจุการพัฒนาพื้นที่สูงโดยเฉพาะในภาคเหนือมาอยางตอเนื่อง
หลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) แลวไมมีการพัฒนาชาวเขาและ
พัฒนาพื้นที่สูงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9-12 แตอยางใด
อยางไรก็ตามไดมีนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพื้นที่สูงและชาวเขามาอยาง
ตอเนื่องตั้งแต พ.ศ. 2502 จนถึง พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2562 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 ซึ่งมีบทบัญญัติที่ผอนปรนให
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ราษฎรที่อยูอาศัยและทํากินมากอนวันที่ 30 มิถุนายน 2541 อยูอาศัยไดตอไปอีก 20 ป ซึ่งทั้งพื้นที่อุทยาน
และเขตรักษาพันธุสัตวปาสวนหนึ่งอยูในเขตพื้นที่สูง
ในสวนนโยบายชาวเขานั้น รัฐไดกําหนดนโยบายมาอยางตอเนื่องตั้งแต พ.ศ. 2499 เริ่มตนโดยการ
สงเคราะหชาวเขา ตอมาในป 2502 ไดมีนโยบายของคณะกรรมการสงเคราะหชาวเขาใหชาวเขาตั้งหลักแหลง
เพื่ อ มิ ใ ห ตั ด ไม ทํ า ลายป า ทํ า ไร เ ลื่ อ นลอย ในป พ.ศ. 2506 ได จั ด ตั้ ง กองสงเคราะห ช าวเขาขึ้ น โดยกรม
ประชาสงเคราะห พ.ศ. 2506 คณะกรรมการสงเคราะหชาวเขาไดกําหนดนโยบายระยะสั้นใหเจาหนาที่เขาถึง
ชาวเขาและระยะยาว ใหชาวเขาตั้งหลักแหลงที่แนนอนและเลิกปลูกฝน เมื่อพ.ศ. 2519 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2519 ใหเรงรัดการทําทะเบียนชาวเขาและใหชาวเขาเลิกปลูกฝนและตั้งหลักแหลงที่ถาวร
ในป พ.ศ. 2525 ไดมีมติคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องนโยบายชาวที่สําคัญ 3 ดานคือ (1) การปกครอง (2) ดานการ
เลิกการปลูกฝน และ (3) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตอมาในปพ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2532 รวม 3 ดาน คือ (1) ดานการเมืองการปกครอง (2) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และ (3) ดานการอนุรักษการใชและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2535 เปนตนมา
ไดมีการดําเนินการภายใตแผนแมบทตางๆ เชน “แผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุม ชน สิ่งแวดลอม และการ
ควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง” เปนตน
ในดานสัญชาตินั้น รัฐไดมีนโยบายมาอยางตอเนื่อง เชน การประกาศใชระเบียบสํานักทะเบียนกลาง
วาดวยการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานใหแกชาวไทยภูเขา พ.ศ. 2535 และในป พ.ศ. 2560
ไดมีการประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการสั่งใหคนที่เกิดในราชอาณาจักรและไมไดรับสัญชาติไทย โดยบิดา
มารดาเปนตางดาวไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไปและการใหสัญชาติไทยเปนการเฉพาะราย
นโยบายแห งรั ฐ ในการบริ ห ารจั ดการพื้นที่สูงจะสรุปไดวาไดเนนประเด็นหลักรวม 6 ประการคือ
(1) ลดการบุกรุกทําลายปาไม (2) ลดการปลูกฝน (3) การตั้งหลักแหลงที่ถาวรของชาวเขา (4) การพัฒนา
คุณภาพชีวิต (5) การใหสัญชาติแกผูที่เกิดในประเทศไทย และ(6) ความมั่นคงของชาติ

10.5 ประสบการณนานาชาติในการบริหารจัดการพื้นที่สูง

ประสบการณนานาชาติที่ไดทบทวนมี 3 เรื่อง คือ (1) ความสําคัญของพื้นที่สูง (2) การใชที่ดินบน
พื้นที่สูงของนานาชาติ และ(3) กฎหมายที่เกี่ยวของกับชนเผาและชนเผาพื้นที่เมือง

10.5.1 ความสําคัญของพื้นที่สูง
องคการสหประชาชาติไดใหความสําคัญของพื้นที่สูงหรือภูเขาไว 7 ประการ คือ (1) เปนแหลงตนน้ํา
ลําธาร (2) เป นแหล ง การใช ที่ ดิน ที่ ผ สมผสาน (3) เปนแหลง พลัง งานและทรั พยากรธรณี (4) เปนแหล ง
ทองเที่ยว (5) เปนแหลงของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (6) เปนศูนยกลางวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น และ(7) ตัวชี้วัดของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
นอกจากองคการสหประชาชาติแลวประเทศอินเดียและประเทศญี่ปุนกไดใหความสําคัญกับพื้นที่ภูเขา
หรือพื้นที่สูงเชนเดียวกัน
10.5.2 การใชที่ดินบนพื้นที่สูงของนานาชาติ
มีการทบทวนการใชที่ดินบนพื้นที่สูงของนานาชาติ รวม 7 กรณี คือ
(1) การปลูกปา มีกรณีตัวอยาง 2 ประเทศ คือ สาธารณประชาชนจีน และประเทศ
คอสตาริกา
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(1.1) ประเทศสาธารณประชาชนจีน ไดจัดทําโครงการปลูกปาบนพื้นที่สูงแทนทํา
การเกษตรอยูในปจจุบัน โดยชดเชยเปนธัญพืชในระยะแรกและเปนเงินสดในระยะตอมา รวมทั้งการปลูกไผ
แทนทําการเกษตรในพื้นที่ที่ดินเสื่อมโทรมไมเหมาะตอการเกษตร
(1.2) ประเทศคอสตาริกา ไดนําระบบการจายเพื่อตอบแทนผลประโยชนระบบนิเวศ
(PES) มาใชในการปลูกปาโดยใชการจายเงินสดตอบแทนแกผูที่ปลูกปาเพื่อรักษาสภาพแวดลอม
(2) การปองกันรักษาปา มีกรณีตัวอยาง 5 ประเทศ คือ
(2.1) ประเทศเวียตนาม ไดนําการใชระบบการจายเพื่อตอบแทนผลประโยชนระบบ
นิเวศ (PES) มาใชในการแกปญหาการตัดไมทําลายปาโดยมีจายคาตอบแทนใหแกเกษตรกรและชุมชนใน
ทองถิ่นใหดูแลพื้นที่ปาไมโดยผูที่ไดรับผลประโยชนจากปาไมคือ การประปา ผูประกอบการทองเที่ยว เปนผู
จายคาตอบแทนแกเกษตรกรและชุมชน
(2.2) ประเทศญี่ปุน รักษาปาตนน้ําเหนือกรุงโตเกียวเปนแหลงอํานวยน้ําที่สะอาด
และปองกันน้ําทวมพื้นที่กรุงโตเกียว โดยใชระบบการจายเพื่อตอบแทนผลประโยชนระบบนิเวศ (PES) โดย
ผูจายผลตอบแทนคือ รัฐบาลทองถิ่นโตเกียวซึ่งเก็บภาษีจากผูใชน้ํา ผูรับคาตอบแทน คือชุมชน ในบริเวณเชิงเขา
(2.3) ประเทศสวิตเซอรแลนด รักษาปาตนน้ําเหนือกรุงโลซานน จํานวน 16 ตาราง
กิโลเมตรเปนแหลงอํานวยน้ําใหแกกรุงโลซานน โดย ใชระบบ PES โดยเก็บภาษีจากผูใชน้ําใหแกชุมชนที่ดูแล
พื้นที่ปาไม
(2.4) ประเทศฟลปิ ปนส ปองกันรักษาตนน้ํา โดยการกําหนดพื้นที่ปาตนน้ําใหชุมชน
ใชเลี้ยงผึ้ง โดยจัดตั้งเปนเครือขายการเลี้ยงผึ้งเปนการเฉพาะ (Philippine Forest Honey Network) และ
สนับสนุนดานการตลาด
(2.5) ประเทศอินโดนีเซีย ปองกันรักษาปาไม โดยกําหนดพื้นที่ปาใหชุมชนเลี้ยงผึ้ง
เปนการเฉพาะ โดยจัดตั้งเครือขายการเลี้ยงผึ้ง (Indonesia Forest Honey Network) มีสมาชิกทั้งผูผลิต
ภาคเอกชนผูจําหนายมากถึง 1.173 ลานคน
(3) การอนุรักษดินและน้ํา
มีกรณีตัวอยาง 2 ประเทศ คือ
(3.1)
ประเทศเยอรมัน เพื่อ ป องกัน การอนุ รัก ษดิ นและน้ํ าบนพื้ นที่ สูง ชั น
โดยสนับสนุนทางการเงินแกเกษตรกรที่ดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนด โดยใชระบบ PES
(3.2) ประเทศแคนาดา ลดการชะลางพังทลายของดินบนพื้นที่ที่มีความลาดชันและ
ฟนฟูที่ดินที่เสื่อมโทรม โดยรัฐนําระบบ PES มาใชเพื่อหยุดการใชที่ดินที่มีอัตราการชะลางพังทลายของดินสูง
โดยระบบอนุรักษดินและน้ํา และใหหยุดหรือพักการใชที่ดินชวงเวลาหนึ่งโดยทําการฟนฟูความอุดมสมบูรณ
ของดิน
(4) การใชที่ดินบนพื้นที่สูง โดยการจัดทําขั้นบันไดเพื่อการเกษตร
การใชที่ดินบนพื้นที่สูง โดยการจัดทําขั้นบันไดเพื่อการเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อการใชที่ดิน
ที่ยั่งยืนโดยลดการชะลางพังทลายของดิน ไดมีกรณีตัวอยางรวม 6 ประเทศ คือ (1) เปรู (2) ญี่ปุน (3) สาธารณ
ประชาชนจีน (4) เวียตนาม (5) ฟลิปปนส และ (6) อินโดนีเซีย (บาหลี)
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(5) การใชพื้นที่สูงของชนเผาโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
ชนเผาดั้งเดิมของประเทศบังคลาเทศไดใชความรูดั้งเดิมมาใชในการอนุรักษดินและน้ําโดย
การทํานาขั้นบันได การปลูกพืช และอนุรักษปาไม
(6) ภูเขากับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
จากการที่องคการสหประชาชาติไดใหความสําคัญกับพื้นที่สูงหรือภูเขาเปนสถานที่ทองเที่ยว
เพื่อสรางรายไดและอาชีพแกชุมชนในพื้นที่สูง แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของโลก เชน (1) ภูเขาฟูจิประเทศญี่ปุน
(2) เทือกเขาหิมาลัยที่ทอดผาน 5 ประเทศ คือ เนปาล อินเดีย ปากีสถาน จีน และภูฐาน
(3) เทือกเขา
แอลปในทวีปยุโรป (4) ภูเขา Titlist ประเทศสวิตเซอรแลนด และ (5) Mont Tremblant ประเทศแคนาดา
เปนตน อยางไรก็ตามไดมีคําเตือนถึงการใชพื้นที่สูงที่อาจจะมีผลเสียกับทรัพยากรธรรมชาตินอกเหนือจาก
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับชุมชนบนพื้นที่สูง
10.5.3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับชนเผาและชนเผาพื้นเมือง
ประเด็นสําคัญประการหนึ่งของประสบการณนานาชาติคือการบริหารจัดการเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับชนเผาและชนเผาพื้นเมืองที่ประเทศสมาชิกไดใหความรวมมือในการแกไขปญหา โดยมีกฎหมายหลายฉบับ
เชน
1. อนุสญ
ั ญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ
2. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและทางการเมือง
3. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
4. ปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิชนเผาพื้นเมือง
5. อนุสัญญาวาดวยชนเผาพื้นเมืองและชนเผา (169)
6. อนุสญ
ั ญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
7. อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
กฎหมายระหวางประเทศดังกลาวทั้ง 7 ฉบับนี้ ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีหรือสมาชิกยกเวน
อนุสัญญาวาดวยชนเผาพื้นเมืองและชนเผา (หมายเลข 169) ที่มีสมาชิกจํานวนเพียง 20 ประเทศเทานั้นที่ลงนาม
ในดานองคกรนานาชาติที่เกี่ยวของกับชนเผาพื้นเมืองนั้น ในระดับนานาชาติมีองคกรที่สําคัญ
2 แหงที่เกี่ยวของกับชนเผาพื้นเมืองคือ
1. เวที ถ าวรแห ง สหประชาชาติ ว า ด ว ยประเด็ น ของชนเผ า พื้ น เมื อ ง (United
Nations Permanent Forum on Indigenous Issues: UNPF II )
2. พั น ธมิ ต รนานาชาติ ข องชนพื้ น เมื อ งและชนเผ า แห ง เขตร อ น (International
Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forest : IAITPTP)

10.6 การสํารวจความเห็นของเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สูงในพื้นที่ศึกษา

การสํารวจความเห็นของเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สูงในพื้นที่ศึกษารวม 12 จังหวัด
โดยสํารวจความเห็นในการแกไขปญหาพื้นที่สูงรวม 7 ประการ คือ (1) การตัดไมทําลายปา (2) การชะลาง
พังทลายของดิน (3) ดินถลม (4) ปญ หาชาวเขา (5) ปญหาการประกอบอาชีพของประชากรบนพื้นที่สูง
(6) ความขัดแยงในพื้นที่ และ(7) ปญหาสิ่งแวดลอม
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ขอสรุปสําคัญที่พบจากการสํารวจคือ ความเห็นในการบริหารจัดการพื้นที่สูงโดยใชระบบการบริหาร
จัดการพื้นที่สูงในปจจุบัน สามารถแกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบันไดหรือไม มีผูสัมภาษณใหคําตอบวาสามารถ
แกไขไดบางประการเทานั้น 36 รายหรือรอยละ 75.0 ไมสามารถแกไขไดจํานวน 12 ราย หรือรอยละ 25.0
และไมมีรายใดใหความเห็นวาสามารถแกไขไดทั้งหมด
นอกจากนี้ ผู ใ ห สั ม ภาษณ ยั ง ให ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ถึ ง การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ สู ง ที่ ค วรเพิ่ ม เติ ม คื อ
(1) สนับสนุนใหมีการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (2) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
(3) ใหมีการฝกอาชีพนอกภาคเกษตรแกประชากรที่อยูอาศัยบนพื้นที่สูง

10.7 องคกรที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการพื้นที่สูง

องคกรที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการพื้นที่สูงมีทั้ง มูลนิธิ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
10.7.1 มูลนิธิ
มีมูลนิธิที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง 2 มูลนิธิ คือ มูลนิธิโครงการหลวง และมูลนิธิปดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ

10.7.2 สวนราชการ
นอกจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแลวยัง
มีสวนราชการที่เกี่ยวของอีก 15 กระทรวง คือ
1. กระทรวงกลาโหม
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ กรมปศุสัตว กรมการขาว กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน)
3. กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน)
4. กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด)
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช กรมทรัพยากรน้าํ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)
6. กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย กรมอนามัย)
7. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
8. กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน)
9. กระทรวงการคลัง (ธกส.)
10. สํานักนายกรัฐมนตรี (สภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
11. กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
12. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
13. กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง)
14. กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมการจัดหางาน)
15. รัฐวิสาหกิจ (การปโตรเลียมแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค)
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10.7.3 รัฐวิสาหกิจ
การปโตรเลียมแหงประเทศไทยและการไฟฟาสวนภูมิภาค
10.7.4 ภาคเอกชน
โครงการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
พื้นที่จังหวัดนาน (นานแซนดบอกซ : นซบ.)

10.8 สรุปลําดับเวลาการบริหารจัดการพื้นที่สูงเชิงสังเคราะห

การทบทวนการบริหารจัดการพื้นที่สูงเชิงสังเคราะหเบื้องตนจะสรุปไดเปน 4 ระยะ คือ (1) ระยะที่ 1
ในชวง พ.ศ. 2499-0509 (2) ระยะที่ 2 ในชวง พ.ศ. 2510-2524 (3) ระยะที่ 3 ในชวง พ.ศ. 2525-2545 และ
(4) ระยะที่ 4 ในชวง พ.ศ. 2546-ปจจุบัน
การบริหารจัดการพื้นที่สูงในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2499-2509) เปนการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน
ผูยากไรหางไกลคมนาคม โดยมีคณะกรรมการสงเคราะหประชาชนที่จัดตั้งขึ้นในป 2499 ตอมาไดเริ่มมีการ
พัฒนาชาวเขา โดยในป 2502 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการชาวเขาขึ้น และจัดตั้งนิคมสรางตนเองสงเคราะห
ชาวเขาเปนการทดลองที่จังหวัดตาก เชียงใหม เพชรบูรณ และพิษณุโลก ในป 2506 มีการจัดตั้งกองสงเคราะห
ชาวเขาและศูนยวิจัยชาวเขาในป 2507 รวมทั้งการจัดตั้งศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดแทน
นิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา เพื่อใหเปนศูนยกลางการปฏิบัติงานในพื้นที่
ตอมาในระยะที่ 2 ชวง พ.ศ. 2510-2524 นั้นเปนชวงเวลาของการกําหนดนโยบายความมั่นคงและ
นโยบายรวมพวกซึ่งรัฐบาลไดกําหนดทั้งนโยบายระยะสั้นและระยะยาว โดยเนนใหเจาหนาที่ไปถึงที่อยูอาศัย
ของชาวเขาโดยเร็ว ทั้งนี้ไดใชวิธีพัฒนาโดยผูกพันจิตใจชาวเขาใหนิยมในรัฐบาลและสรางความจงรักภักดีตอ
ประเทศไทย
การพัฒนาที่สําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในชวงเวลานี้ คือการจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นในป 2512 เปนโครงการ
ที่ใชงานวิจัยเปนกลไกผลักดันการพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ในป 2519 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2519 กําหนดนโยบายชาวเขาขึ้นใหม โดยใช
นโยบายรวมพวก (Policy of Integration) ซึ่งมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ “เพื่อใหชาวเขาเปนพลเมืองไทยที่มี
คุณภาพ สามารถชวยเหลือตนเองได” และใหใชการพัฒนาแบบเขตพื้นที่โดยระบบสมบูรณแบบ (Zonal
Integrated Development) ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาที่เนนการใชที่ดินตามแนวความลาดชันในพื้นที่ลุมน้ํา
(Watershed Area) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขารวมทั้งหยุดยั้งการทําไรเลื่อนลอย โดยใหชาวเขา
ตั้งถิ่นฐานอยางถาวรเปนหลักแหลง รวมทั้งมีการสงหนวยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาเคลื่อนที่ไปปฏิบัติงาน
ในหมู บ า นชาวเขา ในระยะนี้ ไ ด เ ริ่ ม ความร ว มมื อ กั บ ประเทศต า งๆ ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง เช น องค ก าร
สหประชาชาติเขามาสนับสนุนการสํารวจพื้นที่ปลูกฝนในป 2522-2523 เปนตน
ในระยะที่ 3 ชวง พ.ศ. 2525-2545 เปนชวงเวลาที่มีการปรับปรุงองคกรในการแกไขปญหาชาวเขา
และการปลูกฝน มีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาความมั่นคงของชาติเกี่ยวกับปญหาชาวเขา
และการปลูกฝนแทนคณะกรรมการสงเคราะหชาวเขา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2532
กําหนดนโยบาย 3 ดาน คือ (1) ดานการเมืองและการปกครอง (2) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและ
(3) ดานการอนุรักษการใชและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
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ในชวงเวลานี้ไดมีการจัดทํา “แผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และการควบคุมพืชเสพติด
บนพื้นที่สูง” ระยะที่ 1 (พ.ศ.2535-2539) และตอเนื่องเปนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544) และระยะที่ 3
(พ.ศ. 2545-2549)
ในเดือนมีนาคม 2535 โครงการหลวง ไดจดทะเบียนเปน “มูลนิธิโครงการหลวง”
ในป 2537 การป โ ตรเลี ย มแห ง ประเทศไทย ได เ ริ่ ม โครงการปลู ก ป า ถาวรเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็ จพระเจาอยู หัวเนื่ องในวโรกาสทรงครองราชยปที่ 50 และสามารถปลูกไดครบ 1 ลานไร
เมื่อ พ.ศ. 2545
อนึ่งเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 เมื่อ พ.ศ. 2544 ไมปรากฎนโยบาย
พัฒนาพื้นที่สูงหรือนโยบายชาวเขาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตอมาแตอยางใด
ระยะที่ 4 ในชวง พ.ศ. 2545-ปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาพื้นที่สูงคอนขางมาก ใน
ป 2548 ได มี พ ระราชกฤษฎี ก าการจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงคหลักคือการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง มีผลใหสามารถขยายงานการ
พัฒนาแบบโครงการหลวงไปไดกวางขวางยิ่งขึ้น
ต อ มาได มี ก ารจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) ระยะที่ 1
พ.ศ. 2550-2554 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 และระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564
ในป พ.ศ. 2549 ไดมีการเริ่มโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ในพื้นที่ 10 ลุมน้ํา โดยมีการ
จัดทําแผนแมบทระยะที่ 1 ในป พ.ศ. 2551-2554 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 และระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564
นอกจากนี้ยังมีการจัดทําแผนแมบทโครงการพัฒนาบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พ.ศ. 2560-2564
และแผนแมบทสถานีเกษตรหลวง พ.ศ. 2560-2564 ดวย
ในป 2549 ไดมีการจัดตั้งกองพัฒนาสังคมกลุมเปาหมายพิเศษ ขึ้นในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โดยมีหนาที่ในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงที่ปจจุบันไดมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงรวม 16 แหง
รับผิดชอบเนื้อที่ 20 จังหวัด
ในส ว นภาคเอกชนนั้ น ในป 2561 ได มี โ ครงการบริ ห ารพื้ น ที่ รู ป แบบพิ เ ศษเพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดนาน หรือ นานแซนดบอกซ” โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาที่ดิน-ปาไม เพื่อใหประชาชนสามารถอยูอาศัยไดตามถูกตองตามกฎหมายและปรับคืนพื้นที่มา
เปนสภาพปา ทั้งนี้ไดมีแผนงานดําเนินการในชวง พ.ศ. 2561-2563
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติไดมีโครงการจัดที่ดินใหแกชุมชน ซึ่งรวมถึงพื้นที่สูงดวย
จากการทบทวนดังกลาวนี้จะพบวาการพัฒนาพื้นที่สูงไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องเปนเวลา
อันยาวนาน แตยังคงมีปญหาดังที่วิเคราะหไวทั้งปญหาการตัดไมทําลายปาตนน้ําลําธาร ถึงแมวาจะลดลง
บางก็ตาม ปญหาการชะลางพังทลายของดินและดินถลม ปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งหมอกควันและมลพิษจากการ
ทําเหมืองแรและปญหาชาวเขาที่ยังคงมีขอบเขตที่กวางขวาง ทั้งนี้เปนเพราะสาเหตุหลายประการ เชน
(1) ประชากรในพื้ น ที่ สู ง เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากประชากรจากพื้ น ที่ ร าบได ขึ้ น ไปทํ า การเกษตรบนพื้ น ที่ สู ง
ซึ่งเดิมเปนชาวเขาเสียสวนใหญ (2) ที่ดินบนพื้นที่สูงมีจํากัดเพราะการควบคุมของรัฐเครงครัดขึ้นกวาเดิม
(3) การเขาสูตลาดของสินคาเกษตรสะดวกขึ้นโดยการกอสรางเสนคมนาคมสูพื้นที่สูง
สาเหตุที่ยกตัวอยางสามประการนี้ ทําใหการทําการเกษตรบนพื้นที่สูงที่เปนการผลิตเพื่อดํารงชีพ
ในอดีตกลายเปนการผลิตเพื่อการคาในปจจุบัน จึงเปนประเด็นหลักใหเห็นวาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูง
ในอนาคตจะตองปรับเปลี่ยนจากปจจุบัน
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10.9 การถอดบทเรียนการบริหารจัดการที่ดิน

ผลจากการทบทวนวรรณกรรม การสํารวจความเห็นเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษา การทบทวน
ประสบการณนานาชาติ ผลจากการดําเนินโครงการตางๆ ตามนโยบายของรัฐ ไดนํามาสังเคราะหเพื่อถอด
บทเรียนไดรวม 10 ประการ คือ คือ (1) ขาดแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งประเทศ (2) ขาดคณะกรรมการ
ประสานงานการพัฒนาพื้นที่สูงในภาพรวม (3) การกําหนดนโยบายพัฒนาการเกษตรและการใชที่ดินที่มี
วัตถุประสงคเฉพาะดานมีผลกระทบตอพื้นที่สูง (4) มีการกําหนดนโยบายแตไมมีแผนปฏิบัติและการปฏิบัติ
ลาชาไมสามารถรองรับปญหาที่เกิดขึ้นได (5) ขาดระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการพื้นที่สูง (6) ปญหาการ
ขาดแคลนน้ําบนพื้นที่สูงจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น (7) ปญหาหมอกควันในชวงฤดูแลง จะไมสามารถแกไขได
หากไมเปลี่ยนระบบการปลูกพืชไร หรือระบบไรหมุนเวียนเนื่องจากตองมีการเตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกพืช
(8) ควบคุมการทองเที่ยวเชิงนิเวศบนพื้นที่สูงตามความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity)
(9) โครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.)
เปนตัวอยางที่ ควรนํ าไปใช ใ นโครงการจัดที่ ดินทํ ากินบนพื้ นที่ สูงในอนาคต และ (10) การพัฒนาพื้นที่สูง
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชนเผาอาศัยและทํากินอยูนั้น หลักเกณฑและวิธีการของมูลนิธิโครงการหลวงจะเปน
ตนแบบในการขยายผลที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1

การปกครองของราชอาณาจักรไทย

ภาคผนวกที่ 2

รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปา
ไหลหลาก

ภาคผนวกที่ 3

การจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล รายงานการศึ ก ษา บทความ แนวคิ ด
และขอเสนอที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่สูง

ภาคผนวกที่ 4

รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานการวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง

ภาคผนวกที่ 5

รายชื่ อ นั ก วิ จั ย ชาวต า งประเทศที่ เ ข า มาดํ า เนิ น การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
ชาวเขาในประเทศไทย ภายใตความรวมมือของสถาบันวิจัยชาวเขา
ระหวาง พ.ศ. 2502-2538

ภาคผนวกที่ 1

-------------------------------------------

การปกครองของราชอาณาจักรไทย

ผ1-1

ภาคผนวกที่ 1
การปกครองของราชอาณาจักรไทย
1. ประวัติศาสตรการปกครองของราชอาณาจักรไทย

ดวยเหตุที่วาการวิจัยเรื่องนี้เปนการทบทวนถึงประวัติศาสตรการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการ
พื้นที่สูงของไทยที่มีมาตั้งแตอดีตอันยาวนานถึงปจจุบัน จึงไดลําดับประวัติศาสตรและการปกครองของ
ราชอาณาจักรไทยโดยสังเขปตามลําดับเวลาดังนี้
ดินแดนที่ตั้งของราชอาณาจักรไทยในปจจุบันนี้จากหลักฐานทางโบราณคดีพบวาตั้งแตยุคหินเกาเรื่อยมา
จนถึงปจจุบันมีมนุษยอาศัยอยูมาโดยตลอด (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2532: 11) กอนที่กรุงสุโขทัยจะสถาปนา
ขึ้น ในพุทธศตวรรษที่ 18 มีเมืองหรือรัฐในสมัยโบราณตั้งอยูในภาคตางๆ ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาค
กลางและภาคเหนือ เมืองหรือรัฐที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ นับตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 6 นั้นเขาใจวาเปนรัฐที่ปกครองโดย
คนไทย โดยมีศูนยกลางทางการปกครองอยูที่เมืองเชียงแสน ตอมาในสมัยพระเจามังรายไดทรงยายศูนยกลางทาง
ปกครองจากเชียงแสนมาอยูที่เชียงใหม ในป พ.ศ. 1839 สวนในภาคกลางจากหลักฐานทางประวัติศาสตรระบุวา
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 11-18 มอญและเขมรผลัดเปลี่ยนการเขาครอบครองดินแดนในลุมแมน้ําเจาพระยาไดสิ้นสุด
ลงจึงเกิดอาณาจักรของคนไทยขึ้นหลายอาณาจักร เชน สุโขทัยและอยุธยา (วัลลภา รุงศิริแสงรัตน, 2545: 33)
ถึงแมวาจะมีแนวคิดที่วาบรรพบุรุษของคนไทย กอนจะมาอยูในดินแดนที่ตั้งของราชอาณาไทยใน
ปจจุบันมาจากหลายแนวคิดก็ตาม วัลลภา รุงศิริแสงรัตน, (2545: 34) ไดแสดงความเห็นไววา แนวคิดที่มี
ความเปนไปไดคือแนวคิดที่เสนอวาคนไทยนาจะมาจากภาคกลางหรือตอนใตของจีน และอีกแนวคิดหนึ่งคือ
คนไทยไมไดอพยพมาจากไหนแตอยูในดินแดนที่เปนที่ตั้งของประเทศไทยในปจจุบันนี้เอง

1.1 การปกครองของราชอาณาจักรไทยกอน พ.ศ. 2475
การปกครองของราชอาณาจักรไทย จะแบงออกเปนชวงระยะเวลาตางๆ ดังนี้
(1) อาณาจักรสุโขทัย (พ.ศ. 1762-1982)
ขุนศรีอินทราทิตยสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. 1762 (กระมล ทองธรรมชาติ
และคณะ, 2533: 231) ตอมาไดเสื่อมลงและตกเปนเมืองขึ้นของรัฐไทยอีกรัฐหนึ่ง คืออาณาจักรอยุธยา
(2) อาณาจักรอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310)
พระเจาอูทองทรงกอตั้งอาณาจักรอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1893 ในสมัยนี้ ไดเริ่มการติดตอ
กับชาติตะวันตก เชน โปรตุเกส ดัตช ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุน อาณาจักรอยุธยาเริ่มเสื่อมอํานาจลงราวพุทธ
ศตวรรษที่ 24 ตอมาแพสงครามตอพมา เมื่อป พ.ศ. 2310 อาณาจักรอยุธยาดํารงความเปนเอกราชอยูได 417 ป
(3) กรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325)
หลังจากที่สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดขับไลกองทัพพมาออกจากแผนดินไทย ทําการ
รวมชาติ และไดยายเมืองหลวงมาอยูที่กรุงธนบุรี ใน พ.ศ. 2310 กรุงธนบุรีเปนราชธานีอยูได 15 ป
(4) กรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325 - ปจจุบัน)
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดสถาปนากรุงรัตนโกสินทร เมื่อ พ.ศ. 2325
มีระยะเวลาการครองราชยของแตละรัชกาล ดังรายละเอียดในตารางที่ 2-1

ผ1-2
ตารางที่ ผ1-1 ระยะเวลาในการครองราชยของรัชกาลตางๆ
รัชกาลที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กษัตริยไทย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก1)
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย1)
พระบาสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว1)
พระบาสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว1)
พระบาสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว1)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว1)
พระบาสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว1)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล1)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช1)
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว2)

พ.ศ.
2325-2352
2352-2367
2367-2394
2394-2411
2411-2453
2453-2468
2468-2477
2477-2489
2489–2559
2559-ปจจุบัน

ที่มา : 1) คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป (2525ก, 2525ข)
2)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนพิเศษ 117ง ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

1.2 รัฐบาลและระยะเวลาการบริหารประเทศหลัง พ.ศ. 2475

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมา
เปนระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดและมีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใต
รัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป, 2525ข: 258)
ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2559) ไดมีรัฐบาลเขามา
บริหารประเทศรวม 62 คณะ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2-2
การแบงการปกครองออกเปน 2 ระยะ นั้นเนื่องจากที่มาของอํานาจในการกําหนดนโยบายได
เปลี่ ย นแปลง จากอํ า นาจของพระมหากษั ต ริ ย เ ป น อํ านาจของราษฎร ดั ง ที่ ป รากฏในพระราชบั ญ ญั ติ
ธรรมนูญ การปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 24751) มาตรา 1 มาตรา 2 และมาตรา 7 ดังนี้
“มาตรา 1 อํานาจสูงสุดของประเทศนั้นเปนของราษฎรทั้งหลาย
มาตรา 2 ใหมีบุคคลและคณะบุคคลดั่งจะกลาวตอไปนี้เปนผูใชอํานาจแทนราษฎรตามที่
จะไดกลาวตอไปในธรรมนูญ คือ
1. กษัตริย
2. สภาผูแทนราษฎร
3. คณะกรรมการราษฎร
4. ศาล
มาตรา 7 การกระทํ าใดๆ ของกษัตริยตองมีกรรมการราษฎรผูห นึ่งผูใ ดลงนามดวย
โดยไดรับความยินยอมของคณะกรรมการราษฎรจึงจะใชได มิฉะนั้นเปนโมฆะ”
--------------------------------------------1)

ราชกิจจานุเบกษา เลม 49 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2475

ผ1-3
รอง ศยามานนท (2525: 38) ไดสรุปสาระสําคัญของธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว
พุทธศักราช 2475 ไวดังนี้
“1. กษัตริยเปนประมุขสูงสุดของประเทศ พระราชบัญญัติก็ดี คําวินิจฉัยของศาลก็ดี
การอื่นๆ ซึ่งจะมีบทกฎหมายระบุไวโดยเฉพาะก็ดี จะตองกระทําในนามของกษัตริย
2. สภาผูแ ทนราษฎรมี อํานาจออกพระราชบัญ ญั ติทั้งหลาย พระราชบั ญญั ตินั้นเมื่ อ
กษัตริยไดประกาศใหใชแลว ใหเปนอันไดบังคับใช
สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจและควบคุมกิจการของประเทศ และมีอํานาจประชุมกันถอด
ถอนกรรมการราษฎรหรือพนักงานรัฐบาลผูใดผูหนึ่งก็ได”
นอกจากนี้ รอง ศยามานนท (2525: 39) ยังไดสรุปไวดวยวา “ธรรมนูญการปกครอง
ฉบับชั่วคราวแสดงวาคณะราษฎรไดอํานาจการปกครองไวทั้งหมด แมแตเสนาบดีก็ตองขึ้นตอคณะราษฎร”
ตอมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 24751) เมื่อวันที่ 10
ธันวาคม 2475 มีบทบัญญัติ มาตรา 1 มาตรา 2 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 ดังนี้
“ มาตรา 1 สยามประเทศเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได ประชาชน
ชาวสยามไมวาเหลากําเนิดหรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา 2 อํานาจอธิปไตยยอมมาจากปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริยผูเปนประมุข
ทรงใชอํานาจนั้นแตโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
“ มาตรา 6 พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติโดยคําแนะนํา และยินยอมของสภา
ผูแทนราษฎร
มาตรา 7 พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี
มาตรา 8 พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจตุลาการทางศาลที่ไดตั้งขึ้นตามกฎหมาย”

------------------------------------1)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 59 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2475

ผ1-4
ตารางที่ ผ1-2 รัฐบาลและระยะเวลาการบริหารประเทศ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ระยะเวลา
28 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475
10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476
1 เมษายน 2476 - 20 มิถุนายน 2476
21 มิถุนายน 2476 - 16 ธันวาคม 2476
16 ธันวาคม 2476 - 22 กันยายน 2477
22 กันยายน 2477 - 9 สิงหาคม 2480
9 สิงหาคม 2480 - 21 ธันวาคม 2480
21 ธันวาคม 2480 - 16 ธันวาคม 2481
16 ธันวาคม 2481 - 7 มีนาคม 2485
7 มีนาคม 2485 - 1 สิงหาคม 2487
1 สิงหาคม 2487 - 31 สิงหาคม 2488
31 สิงหาคม 2488 - 17 กันยายน 2488
17 กันยายน 2488 - 31 มกราคม 2489
31 มกราคม 2489 - 24 มีนาคม 2489
24 มีนาคม 2489 - 11 มิถุนายน 2489
11 มิถุนายน 2489 - 23 สิงหาคม 2489
23 สิงหาคม 2489 - 30 พฤษภาคม 2490
30 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490
10 พฤศจิกายน 2490 - 21 กุมภาพันธ 2491
21 กุมภาพันธ 2491 - 8 เมษายน 2491
8 เมษายน 2491 - 25 มิถุนายน 2492
25 มิถุนายน 2492 - 29 พฤศจิกายน 2494
29 พฤศจิกายน 2494 - 6 ธันวาคม 2494
6 ธันวาคม 2494 - 24 มีนาคม 2495
24 มีนาคม 2495 - 21 มีนาคม 2500
21 มีนาคม 2500 - 16 กันยายน 2500
21 กันยายน 2500 - 1 มกราคม 2501
1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501
9 กุมภาพันธ 2502 - 9 ธันวาคม 2506
9 ธันวาคม 2506 - 7 มีนาคม 2512
7 มีนาคม 2512 - 17 พฤศจิกายน 2514
18 ธันวาคม 2515 - 14 ตุลาคม 2516
14 ตุลาคม 2516 - 22 พฤษภาคม 2517
27 พฤษภาคม 2517 - 15 กุมภาพันธ 2518
15 กุมภาพันธ 2518 - 14 มีนาคม 2518
14 มีนาคม 2518 - 20 เมษายน 2519
20 เมษายน 2519 - 25 กันยายน 2519
25 กันยายน 2519 - 6 ตุลาคม 2519

นายกรัฐมนตรี
พระยามโนปกรณนิติธาดา1)
พระยามโนปกรณนิติธาดา1)
พระยามโนปกรณนิติธาดา1)
พระยาพหลพลพยุหเสนา1)
พระยาพหลพลพยุหเสนา1)
พระยาพหลพลพยุหเสนา1)
พระยาพหลพลพยุหเสนา1)
พระยาพหลพลพยุหเสนา1)
นายพันเอกหลวงพิบูลสงคราม1)
จอมพลแปลกพิบูลสงคราม1)
นายควง อภัยวงศ1)
นายทวี บุณยเกตุ1)
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช1)
นายควง อภัยวงศ1)
นายปรีดี พนมยงค1)
นายปรีดี พนมยงค1)
พล.ร.ต.ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ1)์
พล ร.ต ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ1)์
นายควง อภัยวงศ1)
นายควง อภัยวงศ1)
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม1)
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม1)
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม1)
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม1)
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม1)
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม1)
นายพจน สารสิน1)
พลโทถนอม กิตติขจร1)
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต1)
พลเอกถนอม กิตติขจร1)
จอมพลถนอม กิตติขจร1)
จอมพลถนอม กิตติขจร1)
นายสัญญา ธรรมศักดิ1)์
นายสัญญา ธรรมศักดิ1)์
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช1)
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช1)
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช1)
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช1)

ผ1-5
ตารางที่ ผ1-2 รัฐบาลและระยะเวลาการบริหารประเทศ (ตอ)
ลําดับที่

ระยะเวลา

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
ที่มา :

นายกรัฐมนตรี

8 ตุลาคม 2519 - 20 ตุลาคม 2520
11 พฤศจิกายน 2520 - 12 พฤษภาคม 2522
12 พฤษภาคม 2522 - 3 มีนาคม 2523
3 มีนาคม 2523 - 30 เมษายน 2526
30 เมษายน 2526 - 5 สิงหาคม 2529
5 สิงหาคม 2529 - 4 สิงหาคม 2531
4 สิงหาคม 2531 - 9 ธันวาคม 2533
9 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ 2534
2 มีนาคม 2534 - 7 เมษายน 2535
7 เมษายน 2535 - 10 มิถุนายน 2535
10 มิถุนายน 2535 - 23 กันยายน 2535
23 กันยายน 2535 - 13 กรกฎาคม 2538
13 กรกฎาคม 2538 – 25 พฤศจิกายน 2539
25 พฤศจิกายน 2539 – 9 พฤศจิกายน 2540
14 พฤศจิกายน 2540 – 17 กุมภาพันธ 2544
17 กุมภาพันธ 2544 – 11 มีนาคม 2548
11 มีนาคม 2548 – 19 กันยายน 2549
8 ตุลาคม 2549 – 6 กุมภาพันธ 2551
6 กุมภาพันธ 2551 – 8 กันยายน 2551
24 กันยายน 2551 – 2 ธันวาคม 2551
20 ธันวาคม 2551 – 9 สิงหาคม 2554
9 สิงหาคม 2554 – 9 ธันวาคม 2556
30 สิงหาคม 2557- 25 กรกฎาคม 2562
25 กรกฎาคม 2562 – ปจจุบัน
1)

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2540)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2544)
3)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2548)
4)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2549)
5)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2551ก)
6)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2551ข)
2)

7)

นายธานินทร กรัยวิเชียร1)
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน1)
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน1)
พลเอกเปรม ติณสูลานนท1)
พลเอกเปรม ติณสูลานนท1)
พลเอกเปรม ติณสูลานนท1)
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ1)
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ1)
นายอานันท ปนยารชุน1)
พลเอกสุจินดา คราประยูร1)
นายอานันท ปนยารชุน1)
นายชวน หลีกภัย1)
นาย บรรหาร ศิลปอาชา1)
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ1)
นาย ชวน หลีกภัย1)
พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร2)
พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร3)
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท4)
นาย สมัคร สุนทรเวช6)
นาย สมชาย วงศสวัสดิ์6)
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ7)
นางสาว ยิ่งลักษณ ชินวัตร8), 9), 10)
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา11)
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา12)

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2551ค)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2554)
9)
ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนที่ 115ก วันที่ 9 ธันวาคม 2556
10)
ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
11)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2557)
12)
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2562)
8)

ผ1-6

เอกสารอางอิง
1. กระมล ทองธรรมชาติ, วิทย วิศทเวทย, สวาท เสนาณรงค, สืบแสง พรหมบุญ, เสถียรพงษ
วรรณปก และณรงค พวงพิศ. 2533. ประเทศของเรา 1-2. บริษัทอักษรเจริญทัศน จํากัด กทม.
2. คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป . 2525ก. ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร เลม 2
รัชกาลที่ 4 – พ.ศ. 2475. จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป
พุทธศักราช 2525 อมรินทรการพิมพ กรุงเทพมหานคร.
3. คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป. 2525ข. ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร เลม 3
พ.ศ. 2475-ป จ จุ บั น . จั ด พิ ม พ เ ป น ที่ ร ะลึ ก เนื่ อ งในโอกาสสมโภชกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร 200 ป
พุทธศักราช 2525 อมรินทรการพิมพ กรุงเทพมหานคร.
4. รอง ศยามานนท. 2525. ความคลี่คลายของระบอบประชาธิปไตย. ในประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร
เลม 3 พ.ศ. 2475-ปจจุบัน (บทที่ 2) จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200
ป พุทธศักราช 2525 อมรินทรการพิมพ กรุงเทพมหานคร.
5. วั ล ลภา รุ ง ศิ ริ แ สงรั ต น . 2545. บรรพบุ รุ ษ ไทย: สมั ย ก อ นสุ โ ขทั ย และสมั ย สุ โ ขทั ย . โรงพิ ม พ แ ห ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กทม.
6. ศรีศักร วัลลิโภดม. 2532. เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย. โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
7. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2540. รวมคําแถลงนโยบายรัฐบาลตั้งแตคณะแรกจนถึงคณะ
ปจจุบัน มปท.
8. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2544. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาโดย พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี วันที่ 26 กุมภาพันธ 2544.
9. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2548. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาโดย พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2548.
10. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2549. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
โดย พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549.
11. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2551ก. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา โดย
นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี วันที่ 18 กุมภาพันธ 2551.
12. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2551ข. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา โดย
นายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี วันที่ 7 ตุลาคม 2551.
13. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2551ค. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา โดย
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี วันที่ 29 ธันวาคม 2551.
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14. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2554. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา โดย
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี วันที่ 23 สิงหาคม 2554.
15. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2557. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดย
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี. วันที่ 12 กันยายน 2557.
16. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2562. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา โดย พลเอกประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี. วันที่ 25 กรกฎาคม 2562.
กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

ภาคผนวกที่ 2

-------------------------------------------

รายชื่อหมูบานที่จะไดรบั ผลกระทบจากการเกิด
ดินถลมและน้ําปาไหลหลาก

ผ2-1
ภาคผนวกที่ 2
รายชื่อหมูบา นที่จะไดรบั ผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก
จันทบุรี

จังหวัด

แกงหางแมว

อําเภอ

ขลุง

พวา

ตําบล

เกวียนหัก
ตกพรม

ตราด

ระยอง
กาญจนบุรี

เขาคิชฌกูฏ
โปงน้ํารอน

ตะเคียนทอง
ทับไทร

มะขาม
เมืองจันทบุรี

วังแซม
คลองนารายณ

สอยดาว

พลับพลา
ทรายขาว

เกาะชาง

เกาะชาง

บอไร

บอพลอย

เขาชะเมา
ทองผาภูมิ

หวยทับมอญ
ลิ่นถิ่น
สหกรณนิคม
หวยเขยง
ทาเสา

ไทรโยค

ไทรโยค
บองตี้
เมืองกาญจนบุรี
ศรีสวัสดิ์
สังขละบุรี

วังกระแจะ
ชองสะเดา
เขาโจด
ทากระดาน
ไลโว
หนองลู

รายชื่อหมูบาน

บานเขาฆอง
บานบอชะอม
บานบอไฟไหม
บานบอมะเดื่อ
บานเกวียนหัก
บานแถวคลอง
บานตกซี
บานตกพรม
บานเพกา
บานสีเสียด
บานตะเคียนทอง
บานเขาถ้ําสาริกา
บานซอย 14
บานดงจิก
บานทุงกราง
บานแกลง
บานคลองมะงั่ว
บานตีนเขา
บานตรอกกะทิ
บานนากระชาย
บานวังยาว
บานคลองนนทรีย
บานคลองพราว
บานคลองสน
บานจัดสรร
บานปะอา
บานหมื่นดาน
บานเขาพัง
บานหนองบาง (อพป.)
บานดินโส
บานหวยปากคอก (อพป.)
บานพุมุด
บานวังเขมร
บานแกงประลอม
บานทายเหมือง
บานบองตี้ลาง
บานหาดงิ้ว
บานหมอเฒา
บานตีนตก
บานแกงแคบ
บานกองมองทะ
บานเกาะสะเดิ่ง
บานเสนหพอง
บานเวียคาดี้

ผ2-2
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ

ประจวบคีรีขันธ

ทับสะแก

เพชรบุรี

หัวหิน
แกงกระจาน

หวยสัตวใหญ
ปาเด็ง
หวยแมเพรียง

ราชบุรี
กําแพงเพชร

สวนผึ้ง
โกสัมพีนคร

ตะนาวศรี
โกสัมพี

คลองลาน

คลองลานพัฒนา

ปางศิลาทอง
ขุนตาล

ปางตาไว
ตา

เชียงราย

หวยยาง

ตําบล

ปาตาล

ยางฮอม

เชียงของ

ครึ่ง

บุญเรือง

รายชื่อหมูบาน

บานน้ําตก
บานน้ําตกสาย 1
บานหวยผึ้ง
บานหวยสัตวใหญ
บานบางกลอย
บานโปงลึก
บานบอหวี
บานโละโคะ
บานหวยทรายสอง
บานกระเหรี่ยงน้ําตก
บานแมแปลงสี่
บานคลองปลาสรอย
บานตาหัวฝาย
บานหวยเดื่อ
บานเจดีย
บานเจดียใหม
บานปาตาล
บานปาตาลกลาง
บานปาตาลดอย
บานปาตาลเหนือ
บานงามเมือง
บานชมภู
บานน้ําแพรใต
บานน้ําแพรเหนือ
บานบานทุง
บานปาแดง
บานปาบง
บานยางฮอมใหม
บานใหมพัฒนา
บานครึ่งเหนือ
บานไชยปราการ
บานตอง
บานประชาภิวัฒน
บานพราวกุด
บานมวงชุม
บานสาน
บานหลวง
บานหลวงใหมพัฒนา
บานแคนเมือง
บานตนปลองใต
บานบุญเรืองเหนือ
บานปาเคาะ

ผ2-3
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ

พาน

ตําบล

ศรีดอนชัย
ทรายขาว
ปาหุง

มวงคํา
เมืองพาน
สันกลาง
เมืองเชียงราย

ดอยฮาง

ทาสุด
นางแล
บานดู
แมยาว

เชียงใหม

แมจัน

ปาตึง

แมฟาหลวง

แมจัน
แมฟาหลวง

แมสาย

โปงงาม

จอมทอง

โปงผา
บานหลวง

รายชื่อหมูบาน

บานปาเคาะ
บานภูแกง
บานหก
บานลุง
บานใหมพัฒนา
บานทุงผักกูด
บานทุงมะฝาง
บานปางกลวยดาว
บานปางเกาะทราย
บานศาลาเหมืองหิน
บานหนองทรายทอง
บานวังชมภู
บานทาดีหมี
บานถ้ํา
บานใหมพัฒนา
บานโปงน้ํารอน
บานผาเสริฐพัฒนา
บานยางคํานุ
บานหวยปูพัฒนา
บานพลูทอง
บานนางแลใน
บานปารวก
บานโปงน้ํารอน
บานแคววัวคํา
บานรวมมิตร
บานหวยขมใน
บานโปงน้ํารอน
บานหวยกางปลา
บานหวยตาง
บานหวยยาโน
บานสันมงคล
บานสามัคคีใหม
บานอาหลู
บานถ้ําใหม
บานหวยปูแกง
บานจองวัด
บานขุนกลาง
บานขุนยะ
บานปาแขม
บานแมกลาง
บานแมปอน
บานแมยะนอย

ผ2-4
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ

เชียงดาว

ตําบล

เชียงดาว
ทุงขาวพวง
ปงโคง

เมืองคอง
เมืองงาย
เมืองนะ
แมนะ

ไชยปราการ

ศรีดงเย็น

ดอยสะเก็ด

หนองบัว
เทพเสด็จ

ปาเมี่ยง

ฝาง

ลวงเหนือ
โปงน้ํารอน
มอนปน

รายชื่อหมูบาน

บานแมหอย
บานหวยเอี้ยะ
บานอางกานอย
บานถ้ํา
บานนาเลา
บานแมกอน
บานหวยเปา
บานปางมะเยา
บานแมมะกู
บานหัวโท
บานออน
บานแมแพลม
บานวังมะริว
บานขุนขอน
บานหนองขะแตะ
บานนาหวาย
บานโปงอาง
บานหนองแขม
บานแกงปนเตา
บานปางโฮง
บานแมซาย
บานแมแมะ
บานสบคาบ
บานผาจม-ปางมะขามปอม
บานเวียงผาพัฒนา
บานหัวฝาย
บานถ้ําผาผึ้ง
บานดง
บานปางกําแพงหิน
บานปางน้ําโคง
บานปางบง
บานปางไฮ
บานปาปาน
บานพงษทอง
บานแมตอนหลวง
บานปางแฟน
บานปางอั้น
บานแมหวาน
บานหวยหมอ
บานปาสักงาม
บานเปยงกอก (โปงน้ํารอน)
บานลาน (ตนผึ้ง)
บานสวนชา

ผ2-5
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ

พราว

ตําบล
แมคะ
น้ําแพร
ปาตุม
ปาไหน
สันทราย

โหลงขอด
เมืองเชียงใหม
แมแจม

ชางเผือก
สุเทพ
กองแขก

แจมหลวง
ชางเคิ่ง
ทาผา
บานจันทร
บานทับ

ปางหินฝน
แมแดด
แมนาจร

รายชื่อหมูบาน

บานหนองไผ
บานหัวนา
บานปางปอย
บานแมละงอง
บานปางฟาน
บานเหลา
บานโปงเย็น
บานแมปาคี
บานหนองครก
บานหนองปด
บานแมสาย
บานแมสายนาเลา
บานฮางต่ํา
บานชางเคี่ยน
บานเชิงดอย
บานผาผึ้ง
บานแมคงคา
บานแมหลุ
บานโมงหลวง
บานเสาแดง
บานทุงยาว
บานปาตึง
บานแมมิงค
บานแมยางสวน
บานสามสบ
บานหนองแดง
บานแมขี้มูกนอย

บานแมลอง
บานแมแอบ
บานสบลอง
บานกองบอด
บานปางหินฝน
บานแมแดดหลวง (หวยปู)
บานแมตะละ
บานแมตะละใต
บานพัฒนาสันติ
บานแมมุ
บานแมสะงะ
บานแมหอย
บานแมเอาะ
บานสบแมรวม
บานหวยขมิน

ผ2-6
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ

แมแตง

แมศึก
กื้ดชาง

ชอแล
บานชาง

บานเปา
ปาแป
เมืองกาย
สบเปง

แมริม

สันปายาง
อินทขิล
โปงแยง

แมวาง

แมแรม
ดอนเปา
แมวิน

แมออน

หวยแกว

ออนเหนือ
แมอาย

ทาตอน

ตําบล

รายชื่อหมูบาน

บานนากลาง
บานปางอุง
บานสบแมตอบ
บานตนขาม
บานเมืองกึ้ด
บานแมตะมาน
บานสบกาย
บานหวยน้ําดัง
บานใหม
บานเกามะคา
บานชางใน
บานตนลุง
บานปางไมแดง
บานกางพงษ
บานปายางหนาด
บานกายนอย
บานเมืองกาย
บานปางฮาง
บานผาหมอน
บานแมหลอด
บานเอียก
บานแมทะลาย
บานกองแหะ
บานบวกจั่น
บานโปงแยงนอก
บานโปงแยงใน
บานมวงคํา
บานแมแมะ (หวยนาหวาย)
บานปาสันปูเลย
บานขุนวาง
บานหวยขาวลีบ
บานหวยอีคาง
บานธารทอง
บานปอก
บานปางกอง
บานปางจุมป
บานแมกําปอง
บานแมลาย
บานขุนออน
บานแมรวม
บานใหมปาซาง
บานหัวเมืองงาม

ผ2-7
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

เวียงแหง
สะเมิง

อําเภอ

เปยงหลวง
เมืองแหง
บอแกว

แมสาบ

ยั้งเมิน

สะเมิงใต

สะเมิงเหนือ
สันทราย
สันปาตอง
หางดง

แมแฝกใหม
น้ําบอหลวง
บานปง

อมกอย

หนองควาย
นาเกียน

ตําบล

รายชื่อหมูบาน

บานเปยงหลวง
บานนามน
บานบอแกว
บานแมขะปู
บานหนองคีซูใน
บานหวยน้ําจาง
บานงิ้วเฒา
บานทุงยาว
บานนากู- ผายอง
บานแมตุงติง
บานกิ่วเสือ
บานแมตะละ
บานแมแว
บานอังคาย
บานทรายมูล
บานน้ําริน
บานศาลา
บานหวยคอก
บานหัวดง
บานเหลาแสนตอง
บานปาลาน-นาฟาน
บานโปงกวาว
บานแมเลย
บานวังขุมเงิน
บานหวยโทง
บานทุงโปง
บานทุงโปงใต
บานปงใต
บานปงเหนือ (หวยลึก)
บานปางยาง
บานแมขนิลเหนือ
บานแมฮะ
บานแมฮะเหนือ
บานใหมหวยลึก
บานฟอน
บานกองปอเหนือ
บานทีลอง
บานแมโขง
บานแมสอ
บานสงิน
บานหนองอึ่ง
บานหนองอึ่งเหนือ

ผ2-8
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

มอนจอง

แมตื่น

ยางเปยง

สบโขง

ตาก

ทาสองยาง

อมกอย
ทาสองยาง

แมตาน

รายชื่อหมูบาน

บานหวยครั่ง
บานหวยสม
บานหางหลวง
บานดง
บานหวยปูลิง
บานหวยไมหก
บานโหงกูขาว
บานขุนแมตื่นนอย
บานทุงตนงิ้ว
บานบราโก
บานปาคา
บานแมเทย
บานแมระอาใน
บานแมวแมเทย
บานสันตนปน
บานหวยไกปา
บานหวยดินหมอ
บานหวยยาบ
บานหวยหลอดุก
บานใหม
บานขุนหาด
บานปตุคี
บานแมระอานอก
บานแมลาน
บานแมแฮหลวง
บานสบลาน
บานหวยโคง
บานหวยตอง
บานทอโกร
บานพะเบี้ยว
บานแมหลองหลวง
บานหวยผึ้ง
บานหวยยาว
บานผาปูนดง
บานเซอหมื้อ
บานมอกูตู
บานแมจะวาง
บานแมตื่น
บานแมละนา
บานแมเหวย
บานขุนหวยแมตาน
บานแบรอทะ

ผ2-9
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ

แมวะหลวง

ตําบล

แมสอง

แมหละ

แมอุสุ

แมตาน

บานขุนหวยแมตาน
บานแบรอทะ

พบพระ

ทุงกระเซาะ
สมอโคน
คีรีราษฏร

เมืองตาก

แมทอ

แมระมาด

ขะเนจื้อ
พระธาตุ

เมืองตาก

แมทอ

แมระมาด

ขะเนจื้อ
พระธาตุ

รายชื่อหมูบาน

บานซอแขระกา
บานแมหละยอคี
บานอมกอทะ
บานทีโปะคี
บานแมโคะ
บานแมสลิดนอย
บานแมสลิดหลวง
บานแมสอง
บานกามาผาโด
บานขุนแมหละ
บานขุนหวยนกกก
บานพะนอคี
บานแมหละโพคี
บานดอกไมสด
บานทีโนะโคะ
บานมอโกคี
บานแมสองนอย
บานแมอุสุ
บานเรกะติ
บานหนองบัว
บานทองฟา
บานนาอีเปย
บานแมวขุนหวยตาก
บานหวยพลู
บานแพะ
บานสระทอง
บานแมละเมา
บานใหมคีรีราษฎร
บานอุมเปยม
บานลานสาง
บานหนองปรือ
บานหวยเหลือง
บานขุนหวยขะเนจือ้ (นุบอ)
บานตีนธาตุ
บานปาไรเหนือ
บานหวยนกแลเหนือ
บานลานสาง
บานหนองปรือ
บานหวยเหลือง
บานขุนหวยขะเนจื้อ(นุบอ)
บานตีนธาตุ
บานปาไรเหนือ
บานหวยนกแลเหนือ

ผ2-10
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ

แมตื่น

ตําบล

สามหมื่น

แมสอด

ดานแมละเมา
พะวอ
แมกาษา

วังเจา
สามเงา

นาโบสถ
บานนา

อุงผาง

สามเงา
แมจัน

แมละมุง
โมโกร
อุมผาง
นาน

บอเกลือ

บอเกลือใต

รายชื่อหมูบาน

บานคําหวัน
บานทุงตนงิ้ว
บานแพะ
บานหวยกระทิง
บานหวยโปรง
บานหวยพระเจา
บานหวยมะขาม
บานหวยมะพราว
บานหวยสินา
บานขุนหวยแมทอ
บานสามหมื่นตนผึ้ง
บานแสม
บานหนองหลวง
บานใหมพัฒนา
บานพะวอ
บานแมละเมา
บานโกกโก
บานแมภาษาใหมใหลทา
บานเพชรชมภู
บานนาไฮ
บานสันปาปวย
บานโสมง
บานหินลาด
บานอูมวาบ
บานเขื่อนภูมิพล
บานกุยตะ
บานกุยเลอตอ
บานทีจอซี
บานมะโอะโคะ
บานปาพู
บานแมกลองคี
บานแมกลองนอย
บานยะแมะคี
บานยะโมคี
บานอุมผางดี
บานกอกวง
บานขุนน้ําแพะ
บานนาขาม
บานนาคอก
บานนาเปรื่อง
บานบอหลวง
บานผักเฮือก
บานผาคับ
บานหนองนาน
บานหวยโปง

ผ2-11
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ
ปว

ตําบล

บอเกลือเหนือ
ภูคา
ศิลาเพชร

พะเยา

เมืองนาน
ปง

สวก
ขุนควร

พิษณุโลก

นครไทย

บานพราว

เนินมะปราง

บานมุง

เขาคอ

ริมสีมวง

เพชรบูรณ

ตะเบาะ
นาปา
บานโคก
วังชมภู

เมืองเพชรบูรณ
วังโปง
หลมสัก

หวยสะแก
ซับเปป
น้ํากอ

น้ําขุน

บุงน้ําเตา
ปากชอง

รายชื่อหมูบาน

บานหวยปอ
บานแจรหลวง
บานน้ําปวพัฒนา
บานหวยงอน
บานดอนแกว
บานดอนสุขสันต
บานปาตอง
บานปาตองดอนทรายทอง
บานปาตองพัฒนา
บานตาม
บานผาตั้ง
บานสันกลาง
บานฟากน้ํา
บานหวยทราย
บานทุงพระ
บานมุงเหนือ
บานใหมสามัคคี
บานจะวะสิต
บานโนนเสาธง
บานหวยไคร
บานเฉลียงลับเหนือ
บานน้ําเลา
บานงามประทีป
บานวังเจริญ
บานวังชมพู
บานวังทอง
บานเนินสมบูรณ
บานซับเปบใต
บานน้ํากอโคก
บานน้ํากอโปรง
บานน้ํากอฝาย
บานน้ํากอเศษ
บานน้ํากอใหญ
บานกกโอ
บานน้ําชุน
บานน้ําชุนใหญ
บานหวยโปรง
บานหวยลาน
บานหินโงน
บานถ้ําสมบัติ
บานธารทิพย
บานน้ําชุน
บานปากออก

ผ2-12
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
แพร

จังหวัด

เมืองแพร

รองกวาง

แมฮองสอน

อําเภอ

ชอแฮ
ปาแดง
สวนเขื่อน

วังชิ้น

บานเวียง
แมพุง
สรอย

สอง

เตาปูน

ขุนยวม

สะเอียบ
ขุนยวม
เมืองปอน

แมกิ๊

แมเงา

แมยวมนอย
แมอูคอ

ตําบล

รายชื่อหมูบาน

บานใน
บานสันกลาง
บานนาคูหา
บานนาแคม
บานแมแคม
บานตนหนุน
บานปากหวยออย
บานขุนหวย
บานเจริญสุข
บานปางงุน
บานมวงคํา
บานมวงคําใต
บานแมขมวก
บานขวงชมภู
บานดอนแกว
บานนาฝาย
บานนาหลวง
บานแมสะเป
บานแมสะเปเหนือ
บานหวยฟาน
บานทาหินสม
บานมะหินหลวง
บานแมโขจู
บานแมลากะ
บานหนองแหง
บานพะโท
บานแมกิ๊
บานหวยโปงเลา
บานหวยสาน
บานนาหัวแหลม
บานประตูเมือง
บานสวนออย
บานหวยตนนุน
บานหวยนา
บานหัวเงา
บานแมโกป
บานแมแจะ
บานหัวปอน
บานคําสุข
บานพัฒนา
บานแมอูคอหลวง
บานหัวแมสุริน

ผ2-13
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

ปางมะผา

อําเภอ

ถ่ําลอด
นาปูปอม

ปางมะผา
ปาย

สบปอง
ทุงยาว

โปงสา

เมืองแปง

แมนาเติง

แมฮี้
เวียงเหนือ

เมืองแมฮองสอน

ปางหมู

ตําบล

รายชื่อหมูบาน

บานถ้ําลอด
บานซอแบะ
บานดอยคู
บานโทงกองเตา
บานโทงสายแล
บานโทงหลวง
บานนาปูปอม
บานน้ําฮูผาเสื่อ
บานปางบอน
บานปาโหล
บานแมละนา
บานไมลัน
บานน้ําริน
บานทุงยาวใต
บานแพมกลาง
บานแพมบก
บานมโนรา
บานแมอีแลบ
บานขุนสาใน
บานปางตอง
บานโปงทาก
บานหวยไร
บานดอยหมากพริก
บานเมืองแปง
บานหวยผักหา
บานใหมดอนตัน
บานไทรงาม
บานปางแปก
บานมวงสรอย
บานแมนะ
บานหมอแปง
บานทรายขาว
บานแมเย็น
บานแมฮี้
บานกิ่วหนอ
บานเมืองนอย
บานหวยหก
บานหวยเฮี้ย
บานในสอย
บานพะโขโหล
บานสบปอง
บานโปงทาก
บานหวยไร
บานใหม

ผ2-14
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

ผาบอง

หมอกจําแป
หวยปูลิง

หวยโปง

แมลานอย

หวยผา
ขุนแมลานอย
ทาผาปุม
แมโถ

แมนาจาง

รายชื่อหมูบาน

บานปาปุ
บานผาบอง
บานผาบองเหนือ
บานแมสะกึด
บานหวยแกว
บานหวยน้ําสอม
บานหวยโปงกาน
บานหัวน้ําแมสะกึด
บานทบศอก
บานแมสะงา
บานยอด
บานหมอกจําแป
บานหวยขาน
บานหวยโปงออน
บานหวยมะเขือสม
บานหนองขาว
บานกลาง
บานทุงมะขามปอม
บานพะนอคี
บานแมจา
บานไมโครเวฟ
บานหวยโปง
บานใหมหวยหวาย
บานทุงมะสาน
บานนาปลาจาด
บานแมสุยะใหม
บานสุยะ(น้ํากัด)
บานหวยผา
บานหวยผึ้ง
บานหวยสานใหม
บานแมลาผาไหว
บานแมสะกั๊ว
บานผาแดงหลวง
บานแมจอ
บานแมโถงกลาง
บานแมโถใต
บานหวยผึ้งใหม
บานหวยไมซาง
บานหัวแมโถ
บานแมกองแป
บานแมขีด
บานแมนาจางใต

ผ2-15
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ

แมลานอย

สันติคีรี

แมสะเรียง

บานกาศ
ปาแป

แมคง
แมยวม
แมสะเรียง
แมเหาะ
เสาหิน
แมอูคอ
สบเมย
ลําปาง

แจหม
เถิน

แมอูคอ
กองกอย
แมสวด
แมสามแลบ
ทุงผึ้ง
เมืองมาย
นาโปง
แมถอด

ตําบล

รายชื่อหมูบาน

บานปาหมาก
บานแมงะ
บานแมลางิ้ว
บานแมแลบ
บานแมสะปงกลาง
บานแมสะปง เหนือ
บานหวยริน
บานแมปาง
บานแมฮุ
บานหัวตาด
บานหัวลา
บานตีนดอย
บานแมตอบเหนือ
บานแมหาร
บานชางหมอหลวง
บานแมปุน
บานแมละ
บานแมอุมปอก
บานแมอุมลองหลวง
บานหวยงู
บานหวยเดื่อ
บานแมกอนใต
บานหวยกองแป
บานอูหลู
บานหวยโผ
บานจอมแจง
บานปากลวย
บานแมริดหลวง
บานแมเหาะใต
บานหวยปลากั้ง
บานโพซอ (แมแส)
บานแมเจ
บานปางตอง
บานหวยเกี๋ยง
บานอุมโละเหนือ
บานสบเมย
บานแมชอฟา
บานนางาม
บานปากกอง
บานปากกองตะวันออก
บานแมเตี้ยะ
บานแมเตี้ยะนอก

ผ2-16
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ

แมปะ
แมมอก

เมืองปาน
เมืองลําปาง
แมทะ
วังเหนือ

ลําพูน

ทุงกวาว
บานแลง
บานกิ่ว
ทุงฮั้ว
วังซาย

หางฉัตร

วังใต
เมืองยาว

ทุงหัวชาง

ตะเคียนปม

บานโฮง

ปาพลู

เมืองลําพูน

ศรีบัวบาน

แมทา

ทากาศ

ทาปลาดุก

ทาแมลอบ
ทาสบเสา

ตําบล

รายชื่อหมูบาน

บานทามะเกวน
บานทาอุดม
บานแมปะแพะ
บานกุมเนิ้งใต
บานเดนอุดม
บานแมมอกกลาง
บานแมมอกใต
บานสันปามอญ
บานหัวน้ํา
บานเฮี้ย
บานปูจอย
บานแมอิบ
บานผาดิน
บานแมมา
บานสบมา
บานหมุน
บานทุงหลวง
บานใหมสันปาตึง
บานหวยไร
บานหวยหาง
บานแมลอบ
บานหวยกองเลาะ
บานทุงยาว
บานทุงยาวเหนือ
บานปงยาง
บานปาเลา
บานผาดาน
บานแมสะแงะ
บานขุนตาน
บานทากู
บานทาชมภู
บานทาปลาดุก
บานปาตึงเหนือ
บานศรีทรายมูล
บานหนาสถานี
บานขุนกอง
บานหวยฮอมนอก
บานหวยฮอมใน
บานดง
บานผาสูบ
บานแมสะปวด
บานสบแมสะปวด (สบสะปวด)

ผ2-17
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
อุตรดิตถ

ชัยภูมิ

จังหวัด

ทองแสนขัน
ลับแล

อําเภอ

ผักขวง
แมพลู

ทาปลา
เกษตรสมบูรณ

นานกกก
น้ําหมัน
โนนทอง

ภักดีชุมพล

เจาทอง

ดานซาย

วังยาว

ทาลี
นาแหว

ทาลี
น้ําทูน
นามาลา

ผาขาว

ผาขาว

เมืองเลย
อุดรธานี

นายูง

ศรีสองรัก
เสี้ยว
บานกอง

ชุมพร

ทุงตะโก
พะโตะ

ตะโก
ปงหวาน

ปากทรง

พระรักษ

ตําบล

รายชื่อหมูบาน

บานเขาสัก
ผามูบ
หวยใต
ตนเกลือ
นานกกก
บานวังหัวดอย
บานเชิงสําราญ
บานบุงสิบสี่
บานราษฎรบูรณะ
บานโนนศรีสงา
บานกกสะตี
บานปากแดง
บานโพนสวาง
บานสวัสดิ์พัฒนา
บานหนองบง
บานซําทอง
บานนาปูน
บานนามาลา
บานหัวดาน
บานดงนอย
บานหวยลาดใต
บานปากหมาก
บานกูสวรรค
บานนาคํา
บานนาคํานอย
บานนาตูม
บานคลองลาด
บานคลองนูน
บานคลองอารักษ
บานทอนพงษ
บานทาแพ
บานพังเทา
บานสัมควาย
บานหวยใหญ
บานตอตั้ง
บานตะแบกงาม
บานในแจะ
บานบกไฟ
บานปากตอน
บานหางแก
บานจําปุย
บานพูนสุข
บานไรยาว

ผ2-18
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ

พะโตะ

บานนา
เมืองชุมพร

วังใหม
เขาคาย
เขาทะลุ

ตรัง

สวี
หลังสวน

ทุงระยะ
วิสัยใต
หาดยาย

นาโยง

ชอง

ปะเหลียน

ปะเหลียน

เมือง

น้ําผุด

ยานตาขาว

นาชุมเห็ด
โพรงจระเข

ตําบล

รายชื่อหมูบาน

บานเขาตะเภาทอง
บานคลองปะติมา
บานควน
บานทาตีน
บานในจอก
บานในหยาน
บานบึงขุด
บานประสานมิตร
บานปากเลข
บานปยะภูมิ
บานพะโตะ
บานศรีสมุทร
บานไสงอ
บานหวยกุงทอง
บานทามะปริง
บานสานแดง
บานทาไมลาย
บานขุนไกร
บานเขาหลัก
บานหนองกี่
บานกลวยกลาง
บานเขาใหญพัฒนา
บานโพธิ์ทอง
บานน้ําชล
บานเขาหลัก
บานพรรณราย
บานวังพรม
บานหวยทรายขาว
บานหัวหิน
บานแหลมปาย
บานกรงไหน
บานใสขนุน
บานไสทอน
บานทุงขา
บานลําปลอก
บานเขาหลัก
บานเขาโหรง
บานดาน
บานน้ําผุด
บานลําขนุน
บานลําพิกุล
บานโคกทรายใต
บานยูงงาม

ผ2-19
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

นครศรีธรรมราช

หวยยอด

อําเภอ

ปากแจม

ฉวาง

ละอาย

ชางกลาง

ชางกลาง

ทุงสง

ถ่ําใหญ

นบพิตํา

กรุงชิง

นบพิตํา
พรหมคีรี
พิปูน

นาเหรง
ทอนหงส
พรหมโลก
กะทูน
เขาพระ

ควนกลาง
พิปูน
รอนพิบูลย

หินตก

ลานสกา

กําโลน

ขุนทะเล

ตําบล

รายชื่อหมูบาน

บานคลองคุย
บานตก
บานในเขา
บานลําแพะ
บานหนาเขา
บานคลองเพลงใหม
บานควนแจง
บานคลองงา
บานทาแพ
บานทายเหมือง
บานนา
บานเปก
บานประดู
บานทับน้ําเตา
บานปากลง
บานพิตํา
บานสองแพรก
บานหวยตง
บานถ้ําโคก
บานโรงเหล็ก
บานหนาถ้ํา
บานในเขียว 1
บานในเขียว 2
บานในทับ
บานกะทูนเหนือ
บานทุงรอน
บานใสเขือ
บานหวยโก
บานเหนือคลองระแนะ
บานนามวล
บานปากเสียว
บานตลาดเสาร
บานเหนือคลอง
บานเหนือฟา
บานขุนพัง
บานถลุงทอง
บานขุนคีรี
บานคีรีทอง
บานคีรีวง
บานยายยาว
บานวังไทร
บานวัดจันทร
บานวัดสมอ
บานตาหมอ

ผ2-20
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ

ตําบล
ขุนทะเล

เขาแกว

จะแนะ

ทาดี
เขานอย
ฉลอง
ชาวเผือก

เจาะไอรอง

บูกิต

ระแงะ

กาลิซา
บองอ
กาหลง
โคกสะตอ

สิชล
นราธิวาส

รือเสาะ

รือเสาะออก
แวง
ศรีสาคร

สุคิริน

โละจูด
เอราวัณ
เชิงคีรี
ซากอ
ศรีบรรพต
ศรีสาคร
เกียร

ภูเขาทอง
มาโมง

รายชื่อหมูบาน

บานวัดสมอ
บานตาหมอ
บานลุมเตย
บานศาลาขี้เหล็ก
บานสอ
บานใหมทอน
บานเขาแกว
บานคีรีกันทร
บานรอน
บานสานขุน
บานสันยูง
บานสํานักเนียน
บานวังสาน
บานไอโซ
บานไอบือแต
บานไอรสะเตียร
บานไอกุเอ็ง
บานกาเด็ง
บานอาแน-โตะอีแต
บานปาไผ
บานธรรมเจริญ
บานธารน้ําทิพย
บานลาเมาะนอก
บานลาเมาะใน
บานบาลา
บานวังกระบือ
บานจาแบดูวอ
บานดาฮง
บานไอรเจี๊ยะ
บานตืองอ
บานละโอ
บานไอรกือเนาะ
บานสกูปา
บานทรงคีรี
บานน้ําใส
บานสายบริษัท
บานไอรยามู
บานตนทุเรียน
บานโตะโมะ
บานไอกาเปาะ
บานกะลุบี
บานปารีย
บานราษฎรพัฒนา
บานสอวอใน

ผ2-21
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ

ตําบล
รมไทร
สุคิริน

สุไหงปาดี

ริโก
สากอ

พังงา

กะปง

กะปง
รมณีย

คุระบุรี
ตะกั่วปา
ทับปุด
เมืองพังงา
พัทลุง
ยะลา

ปาพะยอม
กรงปนัง
กาบัง
ธารโต

เหล
คุระ
บางไทร
บางนายสี
บางเหรียง
ทุงคาโงก
สองแพรก
ลานขอย
หวยกระทิง
ปุโรง
สะเอะ
บาละ
คีรีเขต

ธารโต

รายชื่อหมูบาน

บานสามซอย
บานสายเอก
บานกูยิ
บานลุโบะลาเซาะ
บานไอดีแย
บานจุฬาภรณพัฒนา 9
บานซอยปราจีน
บานน้ําตก
บานรักธรรม
บานลีนานนท
บานดอเฮะ
บานตะโละบูเกะ
บานปอแนลูวัส
บานตือระ
บานบอเกาะ
บานสือแด
บานกะปง
บานทากะได
บานบางกุม
บานทาหัน
บานปากคลอง
บานรมณีย
บานชางเชื่อ
บานทุงเดื่อ
บานทุงนา
บานดอกแดง
บานบางนายสังข
บานคอกชาง
บานบางกัน
บานบางมา
บานทับเหวน
บานถ้ําลา
บานควนนางา
บานลูโบะกาโล
บานสะเอะใน
บานคลองปุด
บานดินเสมอ
บานไทยพัฒนา
บานนครธรรม
บานปากูหะยี
บานผานศึก
บานศรีนคร
บานจาเราะแป
บานธารโต

ผ2-22
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

บานแหร

แมหวาด

บันนังสตา

เขื่อนบางลาง

ตลิ่งชัน

ตาเนาะปูเตะ

ถ่ําทะลุ

บันนังสตา
บาเจาะ

รายชื่อหมูบาน

บานบันนังกระแจะ
บานมายอ
บานศรีแปน
บานหลังเกษตร
บานควนดินดํา
บานเจาะซิโปะ
บานซาไก
บานบอหิน
บานบอหินนอก
บานบัวทอง
บานบัวทองใต
บานบาตูปูเตะ
บานวังศิลา
บานแหร
บานคอกชาง
บานฆอแย
บานจุฬาภรณ
บานในหลวง
บานปะเด็ง
บานละหาด
บานวังไทร
บานเขื่อนบางลาง
บานฉลองชัย
บานภักดี1
บานสันติ1
บานเขาน้ําตก
บานตลาดนิคม
บานตาเอียด
บานบีแซคละ
บานปาลอบาดะ
บานลิเงะ
บานหาดทราย
บานกม.26นอก
บานตาเนาะปูเตะ
บานตาเนาะปูเตะใน
บานนิคม 26 กม(ใน)
บานตังกะเด็ง
บานถ้ําทะลุ
บานนาซัว
บานบันนังบูโย
บานกาโสด
บานบือราเปะ
บานกอลอกาเอ
บานบาเจาะ
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รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ
เบตง

ตําบล
ตะเนาะแมเราะ

อัยเยอรเวง

เมืองยะลา

ปนนังสาเรง

ยะหา

ปะแต
ละแอ

ระนอง

กระบุรี
กะเปอร

ละอุน

จ.ป.ร
เปอร
เชี่ยวเหลือง
บานนา
ในวงใต
ในวงเหนือ
ละอุนใต
ละอุนเหนือ

สงขลา

เทพา
นาทวี

สะกอม
ทับชาง
นาทวี

รายชื่อหมูบาน

บานอุแบ
บานกม.19
บานกม.7
บานจาเราะปะไต
บานบอน้ํารอน
บาน กม.38
บานกม.32
บานกม.36
บานดอน
บานธารมะลิ
บานนากอ
บานวังใหม
บานอัยเยอรควีน
บานอัยเยอรเวง
บานตะโละติโป
บานบันนังปูโย
บานตะโละเว
บานบายอ
บานเหมืองลาบู
บานกียา
บานกูแบรายอ
บานเจาะตีเมาะ
บานนิคม ผัง 2
บานหินขาว
บานขุนรอง
บานน้ําแดง
บานยานยาว
บานแพรกขวา
บานทับเหนือ
บานเนินทอง
บานบุรีรัมย
บานคอกชาง
บานผาพิง
บานหมอลํา
บานบางแกะ
บานพรุขา
บานนายาว
บานบางญวน
บานบางสังโตง
บานปากแพรกในวง
บานวังลุม
บานมวงถ้ํา
บานลุม
บานปรายรํา

ผ2-24
รายชื่อหมูบานที่จะไดรับผลกระทบจากการเกิดดินถลมและน้ําปาไหลหลาก (ตอ)
จังหวัด

อําเภอ

ประกอบ

รัตภูมิ

เขาพระ

สะบายอย

เขาแดง
บาโหย

สตูล

ควนกาหลง

ควนกาหลง
ทานุย

บานขุนตา

อุใดเจริญ
ปาลมพัฒนา
เกตรี
ปูยู
เขาพัง

พนม

คลองศก

มะนัง
เมืองสตูล
สุราษฏรธานี

พลูเถื่อน

เวียงสระ
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี

บานสอง

ตําบล

รายชื่อหมูบาน

บานวัด
บานใหม
เขาสอยดาว
บานทุงคมบาง
บานเกาะยาง
บานน้ําเชี่ยว
บานสํานักเอาะ
บานคลองตาหา
บานบาโหย
บานเขาไคร
บานหวยน้ําคําใน
บานเหนือคลอง
บานน้ํารอน
บานน้ําหรา
บานผัง 119,120
บานผังปาลม 7
บานเกตรี
บานเกาะยาว
บานเขาเทพพิทักษ
บานหนาเขา
บานคลองพนม
บานบางบอน
บานบางปรุ
บานสะพานเตา
บานหัวกวาง
บานบางพลูเถื่อน
บานบางลึก
บานบางโหว
บานหางขาว
บานสวนกลวย
บานเหนือคลอง

ภาคผนวกที่ 3

-------------------------------------------

การจัดทําฐานขอมูล รายงานการศึกษา บทความ แนวคิด
และขอเสนอที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นทีส่ ูง
ภาคผนวกที่ 3 ไดมีการจําแนกออกเปน 11 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 การจัดการลุมน้ํา
หมวดที่ 2 การจัดการปาไมและสิ่งแวดลอม
หมวดที่ 3 การจัดการที่ดิน
หมวดที่ 4 การเกษตรบนพื้นที่สูง
หมวดที่ 5 สภาวะเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
หมวดที่ 6 สถานภาพดานสังคมบนพื้นทีส่ ูง
หมวดที่ 7 การทองเที่ยวบนพืน้ ที่สูง
หมวดที่ 8 ยาเสพติด
หมวดที่ 9 นโยบายของรัฐในการอพยพการใหสญ
ั ชาติและความมั่นคงของชาติ
หมวดที่ 10 การอพยพแรงงานชาวเขา
หมวดที่ 11 ขอมูลทัว่ ไป
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หมวดที่ 1
การจัดการลุม น้ํา
1. Aksornkoa, S; Boonyawat,S. and Dhammanonda, P.1977. Plant Succession in Relation to
Sediment in Different Areas after Shifting Cultivation at DoiPui, Chiang Mai.KokMa Watershed Research Bulletin No.31 Faculty of Forestry Kasetsart University.
2. Kasetsart University. 1969. Conservation Research Bulletin No 2 Watershed
Management Research on Mountainous Lands at Kok-Ma DoiPui, Chiang
Mai.Department of Conservation, faculty of Forestry, March 1969.
3. Ruangpanit, N. 1970. Progression of Kok – Ma Watershed Research Project, DoiPui
Chiang Mai. Kok-Ma Watershed Research Bulletin No 7 Faculty of Forestry, Kasetsart
University.
4. Smitinand, T.; Sabhasri,S. and Kunstadter,P. 1970. The Environment of Northern
Thailand.Farmers in the Forest.Economic Development and Marginal Agriculture in
Northern, Thailand.ed.Kunstadter, P.; Chapman, E.C; and Sabhasri, S. Eeast, S. Eeast
West Center.
5. Trebuil, G.,S.P. Kam, F. Turkelboom and Shinawatra, B.1997. Systems Diagnoses at Field,
Farm, and Watershed Levels in Diversifying Upland Agroecosystems: Towards
a Comprehensive Solution to Farmers’Problems. P.S.Teng et al. Eds. Applications of
Systems Approaches at the Farm and Regional Levels. UK: Kluver Academic Publishers. 99-114.
6. Watershed. 1998. Confict or Resolution? People and Forests in Northern Thailand.
4.1 July-October, 10-28, 1998.
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หมวดที่ 2
การจัดการปาไมและสิ่งแวดลอม
1. Banijbatana, D. 1970. Northern Thailand Forest Policy. In Northern Thailand.
2. Dusit Banijbatana, D. 1970. Forest Policy in Northern Thailand. Farmers in the
Forest.Economic Development and Marginal Agriculture in Northern, Thailand.
ed.Kunstadter, P.; Chapman, E.C; and Sabhasri, S. Eeast, S. Eeast West Center. Hawaii.
3. Hansen, P.K. 2001. The Forest as a Resource for Agriculture in Northern
Thailand.Scientific Book No.1 Forest and People Project.Bangkok : Katsetsart
University.
4. ICRAF (International Center for Research in Agroforestry). 2001. Landscape Agroforestry
in dcxfvdNorthern Thailand: Impacts of Changing Land Use in an Upper
Tributary Watershed of Montane Mainland Southeast Asia. Chiang Mai: ICRAF.
5. Jefferson, F. 2000. How Blaming ‘Slash and Burn’ Farmers is Deforesting Mainland
Southeast Asia. Asia Pacific Issues. 47 Honolulu: East-West Center.
6. Rerkasem, K. and Rerkasem, B.1994. Shifting Cultivation in Thailand: Its Current
Situation and Dynamics in the Context of Highland Development.International
Institute for Environment and Development.IIED Forestry and Land Use Series no.4.
London, UK: IIED.
7. Rerkasern, K.,Kampe K. and Kesmanee, C. 1994. Impact Assessment Study Nam
Lang.Internal Paper no.179. Thai-German Highland Development Programme, Chiang
Mai, Thailand: TG-HDP.
8. Khemnark, C. et al. 1971. Forest Production and Soil Fertility of Nikhom Doi
Chiangdao, Chiang Mai Province. Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok,
Thailand.
9. Komkris,T.1970. Forestry Aspects of land-Use in areas of Shifting Cultivation.In
International Seminar on Shifting Cultivation and Economic Development in Northern
Thailand, Land Development Department Bangkok.
10. Kuchler, A.W. and John O. Sawyer.1967. A Study of Vegetation Near Chiang Mai
Thailand. Transactions of the Kansas Academy of Science 70 (3) : 281-348.
11. Kunstadter,P.1970. COMMERCIALLY ORIENTED FOREST FARMIN SYSTEMS. Introduction.
Farmers in the Forest. Economic Development and Marginal Agriculture in Northern,
Thailand.
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12. Narintarangul Na Ayuthaya, P. 1996. Community Forestry and Watershed Networks in
Northern Thailand. In Philip Hirsch, ed. Seeing Forests for Trees: Environment and
Environmentalism in Thailand. Chiang Mai: Silkworm Books.
13. Sabhasri, S. 1970. Effects of Forest Cultivation on Forest Production and Soil.Farmers
in the Forest. Economic Development and Marginal Agriculture in Northern, Thailand,
ed. Kunstadter, P.; Chapman, E.C; and Sabhasri, S. Eeast, S. Eeast West Center. Hawaii.
14. Sabhasri, S. 1970. Effect of Forest Fallow Cultivation on Forest and Soil Productivity.
15. SM-HDP (Sam Muen Highland Development Project). 1994. Final Report. Thai/UN
SamMuen Highland Development Project. Chiang Mai, Thailand: SM-HDP.
In Land Conservation for Future Generation.ed. Rimwawish,S. Department of Land
Development Development, Bangkok.Thailand.
16. Smitinand, T. 1966. Taxonomical Aspects of Shifting Cultivation.In International
Seminar on Shifting Cultivation and Economic Development in Northern Thailand.Land
Development Department, Bangkok.
17. Smitinand, T. Sabhasri, S. and Kunstadter, P. 1978. The Environment of Northern
Thailand” in Peter Kunstadter, E.C. Chapman and SangaSabhasri (eds) “Farmers
in the Forest”. The University of Hawaii Press, p 24-40 Honolulu.
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หมวดที่ 3
การจัดการทีด่ ิน
1. กรมทรัพยากรธรณี. 2548. บันทึกเหตุการณดินถลมและความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในประเทศระหวาง
พ.ศ. 2531-ปจจุบัน.
2. กรมทรัพยากรธรณี. 2555. บันทึกเหตุการณดินถลม. สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม.
3. กรมพัฒนาที่ดิน. 2524. การชะลางพังทลายของดินในประเทศไทย.
4. กรมพัฒนาที่ดิน. 2531. รายงานการสํารวจดินและแผนการใชที่ดินโครงการพัฒนาที่สูงไทย-นอรเว
เขตพื้นที่มอนยะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม.
5. กรมพัฒนาที่ดิน. 2532. แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือเสนอตอคณะรัฐมนตรี.
6. กรมพัฒนาที่ดิน. 2536. รายงานการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม.
7. กรมพัฒนาที่ดิน. 2536. รายงานการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดนาน.
8. กรมพั ฒ นาที่ ดิ น . 2537. รายงานการศึ ก ษาความเหมาะสมเพื่ อ วางแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง จั ง หวั ด
แมฮองสอน.
9. กรมพัฒนาที่ดิน. 2543. การชะลางพังทลายของดินในประเทศไทย. หางหุนสวนเฟรสเพรส กรุงเทพฯ.
10. กรมพัฒนาที่ดิน. 2544. นิยามและทางเลือก มาตรการ การอนุรักษดินและน้ํา.กลุมอนุรักษดินและน้ํา
กองอนุรักษดินและน้ํา.
11. กรมพัฒนาที่ดิน. 2544. แผนการใชที่ดินพื้นที่สูงจังหวัดระนอง โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง
ภาคใต.
12. กรมพัฒนาที่ดิน. 2545. รายงานการสํารวจ จําแนกและวางแผนการใชที่ดิน โครงการขยายผลโครงการ
หลวงเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนพื้นที่บานถ้ําเวียงแก ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน.
13. กรมพัฒนาที่ดิน. 2546. แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาแมน้ํานานตอนบน หวยน้ํายาว (1) แมน้ํานานสวนที่ 2
น้ํายาว (2) น้ําสมุน แมน้ํานานสวนที่ 3 น้ําสาน้ําวา น้ําแหง แมน้ํานานสวนที่ 4 น้ําปาด คลองตรอน
แมน้ําแควนอย น้ําภาค แมน้ําวังทอง และแมน้ํานานตอนลาง.
14. กรมพัฒนาที่ดิน. 2550. สรุปผลการดําเนินงานการฟนฟูพื้นที่การเกษตรที่ไดรับความเสียหายเนื่องจาก
อุทกภัยและดินถลมจังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2549. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 8.
15. กรมพัฒนาที่ดิน. 2552. ฐานขอมูลเพื่อกําหนดเขตการใชที่ดินทํากินและรางแผนการใชที่ดินโครงการ
ถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงนา จังหวัดนาน.
16. กรมพัฒนาที่ดิน. 2552. ฐานขอมูลเพื่อกําหนดเขตการใชที่ดินทํากินและรางแผนการใชที่ดินโครงการ
ถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง จังหวัดแมฮองสอน.
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17.

กรมพัฒนาที่ดิน. 2553. โครงการกําหนดเขตที่ดินทํากินโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่
เครือขายการเรียนรูจังหวัดแมฮองสอน. เอกสารวิชาการเลขที่ 20/06/53.

18. กรมพัฒนาที่ดิน. 2553. รายงานการพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ ศูนยบริการและพัฒนาที่สูง
ปางตอง ตามพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน.
19. กรมพัฒนาที่ดิน. 2556. ฐานขอมูลและรางแผนการใชที่ดิน โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดินลุม
น้ําแมปงนอย. เอกสารวิชาการเลขที่ 132/05/56.
20. กรมพัฒนาที่ดิน. 2556. ฐานขอมูลและรางแผนการใชที่ดิน โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดินลุม
น้ําแมหาด. เอกสารวิชาการเลขที่ 133/05/56.
21. กรมพัฒนาที่ดิน. 2556. ฐานขอมูลและรางแผนการใชที่ดิน โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน
ลุมน้ําแมสะมาด-หวยหมากลาง. เอกสารวิชาการเลขที่ 135/05/56.
22. กรมพัฒนาที่ดิน. 2556. ฐานขอมูลและรางแผนการใชที่ดิน โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน
ลุมน้ําภาค. เอกสารวิชาการเลขที่ 136/05/56.
23. กรมพัฒนาที่ดิน. 2556. ฐานขอมูลและรางแผนการใชที่ดิน โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน
ลุมน้ําลี. เอกสารวิชาการเลขที่ 137/05/56.
24. กรมพัฒนาที่ดิน. 2558. สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย. โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.
25.กรมพัฒนาที่ดิน. 2560. การจัดทําฐานขอมูลเพื่อกําหนดเขตการใชที่ดินทํากินและรางแผนการใชที่ดิน
โตรงการขยายผลโครงการหลวงเพื่ อ แก ป ญ หาพื้ น ที่ ป ลู ก ฝ น อย า งยั่ ง ยื น บ า นแม ร ะมี ด หลวง
อ.อมกอย จ.เชียงใหม. เอกสารวิชาการเลขที่ 160/04/2560.
26. กองสํารวจและจําแนกดิน. 2531. รายงานสํารวจดินโครงการพัฒนาดอยตุง ฉบับที่ 480. กรมพัฒนา
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การเกษตรบนพื้นที่สูง
1. เกชา คูหา. 2553. การผลิตโคเนื้อพื้นเมืองบนพื้นที่สูงของจังหวัดนาน.สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุน
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3. ครุย บุณยสิงห. 2517. การเกษตรของชาวเขา. ตํารวจชายแดน ฉบับที่ 5 กันยายน 25209 ชมรมศึกษา
และวิจัยชาวเขา, วิจัยชาวเขา 2512-2514. กรุงเทพฯ.
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5. เชาวนา เพชรรัตน และคณะ. 2558.การพัฒนาทางเลือกสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิต สําหรับ
ชุมชนบนพื้นที่สูง อําเภองาวจังหวัดลําปาง.สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
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กรณีศึกษา ตําบลวาวีอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย. สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
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คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแมโจ.
12. สถาบันสิ่งแวดลอมไทย. 2555. ภาพอนาคตการเกษตร จังหวัดนาน 2565. สืบคนเมื่อ 1 พฤษภาคม
2556 จาก http://www.eithailand.org/th/meeting_material/2012-05-30/nan_seminar.pdf

ผ3-14
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กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
14. สุรัสวดี บุตรหลวง. 2554. ระดับการอุดหนุนการทําเกษตรอินทรียบนพื้นที่สูงที่เกษตรกรยอมรับไดใน
อําเภอแมวาง และจอมทอง จังหวัดเชียงใหม.
15. สุวรรณา ประณีตวตกุล. 2546. การวางแผนระบบการเกษตรอยางยั่งยืนบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
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บนพื้นที่ลาดชันโดยเกษตรกรมีสวนรวมของจังหวัดนาน.สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.).
17. องค ก ารกองทุ นสั ต ว ป า โลกสากล. 2553. เกษตรอิ น ทรี ย เปลี่ ย นชี วิ ต ให เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม.
โครงการฟนฟูลุมน้ําชี WWF ประเทศไทย. เชียงใหม: วนิดาการพิมพ.
18. Deetes, T., Phornjangman, P. and Durno, J. 1996. Alley Farming in the Hills of Northern
Thailand. In Soil and Water Conservation Society of Thailand, Soil Conservation
Extension: From Concepts to Adoption, ed Samran Sombatpanit, M.A. Zobisch, D.W.
Sanders and M.G. Cook.
19. Enters, T.1991. The Transition from Traditional Farming Systems to Sustainable
Farming Systems.Internal Paper no. 143. Thai-German Highland Development
Programme, Chiang Mai, Thailand: TG-HDP.
20. Kuntadter, P. and Prapamontol, T.; Sirirojn, B.; Sontirat, A.; Tansuhaj, A.; Khamboonruang,
C.2001. Pesticide Exposure Among Hmong Farmers in Thailand, Paper prepared for
International Journal of Occupational Health, June 2001.
21. TDRI.1994. Assessment of Sustainable Highland Agricultural Systems. NaturalResources and Environment Program, The Thailand Development Research Institute.
Bangkok, Thailand: TDRI.
22. Webter, C.C and Wilson, PN. 1968. Agriculture in the Tropics. Longmans, London.
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หมวดที่ 5
สภาวะเศรษฐกิจบนพื้นทีส่ ูง
1. กรมประชาสงเคราะห. 2505. รายงานการสํารวจทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวเขาในภาคเหนือของ
ประเทศไทย. กระทรวงมหาดไทย.
2. กรมประชาสงเคราะห. 2509. รายงานการสํารวจทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวเขาในภาคเหนือของ
ประเทศไทย. โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี พระนคร.
3. เขมรัฐ เถลิงศรี และสิทธิเดช พงศกิจวรสิน. 2560. ธุรกิจการเกษตรบนพื้นที่สูงกับความยั่งยืน บทเรียน
และขอเสนอในการพัฒนา. บรรณาธิการ ปยะทัศน พาฬอนุรักษ วรภัทร จิตรไพศาลศรี สมพร อิศวิลานนท.
สถาบันคลังสมองของชาติและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. โรงพิมพ พิทูเอสเมคเกอร จํากัด
กรุงเทพฯ.
4. ถาวร ฟูเฟอง. 2545. การศึกษาสํารวจหมูบานตนแบบเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ชุมชนชาวเขาตามนโยบาย
รัฐบาล :
กรณีศึกษาชุมชนบนพื้นที่สูงในเขตปฏิบัติงานศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา
กองสงเคราะหชาวเขา : รายงานวิจัย.สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม.
5. ประเสริฐ ตระการศุภกร. 2531. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชน ปกาเกอะญอ กรณีบานขุนแปะ
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม.ในสังคมศาสตร ฉบับรวมเลมปที่ 8 ฉบับที่ 2 และปที่ 9 ฉบับที่ 1
และ 2 (2530-2531) อานันท กาจนพันธุ บรรณาธิการ. คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. โรง
พิมพดาว, เชียงใหม.
6. ปรีชา วทัญู. 2537. การวิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาที่ดินของชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัด
พิษณุโลกปการผลิต 2536/37.
7. ลาวัลย แสงเดือน. 2545. การวิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง จังหวัด
สงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล ปการผลิต 2540/41.
8. ศู นย วิ จั ย ชาวเขา. 2521. รายงานการสํ า รวจภาวะทางสั ง คมและเศรษฐกิจ “ข อ มู ล และข อสนเทศ
เบื้องตน” ของพื้นที่เพื่อการพัฒนา 17 แหง.
9.สุจินต มุทริกเวช. 2534. การผลิต ภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือ ปการผลิต
2533/34.
10.สุจินต มุทริกเวช. 2534. รายงานสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือ ปการผลิต
2533/34.
11. สวาสดิ์ พงศสุวรรณ. 2536. การวิจัย สภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ดินของชุมชนบนพื้นที่สูง
จังหวัดเลย ปการผลิต 2535-36.
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12. สวาสดิ์ พงศสุวรรณ. 2537. การวิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรบนพื้นทีส่ ูง 5 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ปการผลิต 2535/36.
13. สวาสดิ์ พงศสุวรรณ. 2538. การวิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผนการใชที่ดินของชุมชน
บนพื้นที่สูง จังหวัดสุโขทัย ปการผลิต 2536/37.
14. อนันต ภิรมยแกว. 2505. โครงการสงเสริมเศรษฐกิจชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห. วารสารพัฒน
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หมวดที่ 9
นโยบายรัฐในการอพยพการใหสัญชาติแกชาวเขาและความมั่นคงของชาติ
1. กิ่ ง กร นริ น ทรกุ ล ณ อยุ ธ ยา. 2538. ป ญ หาการอพยพและผลกระทบ :กรณี ช าวเขา อ.คลองลาน
จ.กํ า แพงเพชร เอกสารประกอบการประชุ มสัมมนา เรื่องทิ ศ ทางการจัดการพื้น ที่ อนุรัก ษข อง
ประเทศไทยในศตวรรษหนา จังหวัดชลบุรี วันที่ 22-23 เมษายน 2538.
2. แกรี่ เยี ย ลี .2531. การเมื อ งของมนุ ษ ย ก ลุ ม น อ ยในประเทศไทย.(ถาวร อาภรณ สุ ว รรณ แปล)ใน
สังคมศาสตร ฉบับรวมเลมปที่ 8 ฉบับที่ 2 และปที่ 9 ฉบับที่ 1 และ 2 (2530-2531) อานันท กาจนพันธุ
บรรณาธิการ. คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. โรงพิมพดาว, เชียงใหม.
3. คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา. 2549. รายงานสถานการณการละเมิดสิทธิในการ
จัดการที่ดินและปา ป 2545 – 2548. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ.
4. จอหน แมคคินนอน. 2531. การบังคับยายถิ่นและปญหาที่นาเกลียดชัง 3 ประการ ความมั่นคง ฝน
และการพังทลายของดินคําถามเกี่ยวกับความอยูรอดสําหรับชาวเขาในประเทศไทย.(นภา วินิจฉัย
กุล แปล). ในสังคมศาสตร ฉบับรวมเลมปที่ 8 ฉบับที่ 2 และปที่ 9 ฉบับที่ 1 และ 2 (2530-2531)
อานันท กาจนพันธุ บรรณาธิการ. คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. โรงพิมพดาว, เชียงใหม.
5. ชูพินิจ เกษมณี. 2531. นโยบายการอพยพชาวเขา : ทางออกในเขาวงกต. ในสังคมศาสตร ฉบับรวมเลม
ปที่ 8 ฉบับที่ 2 และปที่ 9 ฉบับที่ 1 และ 2 (2530-2531) อานันท กาจนพันธุ บรรณาธิการ. คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. โรงพิมพดาว, เชียงใหม.
6. ชูพินิจ เกษมณี. 2553. การศึกษาภูมิหลังการเสริมพลังทางกฎหมายของคนจนสําหรับชนสวนนอยและ
กลุมชาติพันธุในประเทศไทย. เอกสารเสนอตอสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจํา
ประเทศไทย (UNDP). กรุงเทพฯ.
7. ชูพินิจ เกษมณี. 2544. บทวิเคราะหแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และการควบคุมพืช
เสพติดบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542-2544. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
8. สุรพล จุลละพราหมณ. 2504. นโยบายและการดําเนินงานพัฒนาชาวเขาเพื่อความมั่นคงแหงชาติ.
วิทยานิพนธเสนอตอวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร.
9. สํานักกิจการชาติพันธ. 2562. ปฏิญญาแหงสหประชาชาติวาดวยสิทธิชนเผาพื้นเมือง. สํานักงานปลัดกระทรวง.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.
10. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน. 2548. กรณีศึกษา: การจัดการความขัดแยงการใชประโยชน
พื้นที่ปาตนน้ํา อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน. กรุงเทพฯ.
11. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2516. หนังสือที่ สร.0203/3281 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2516. เรื่องการ
ปรั บ ปรุ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการชาวเขา และคณะอนุ ก รรมการขาวเขา. ถึ ง รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทย.

ผ3-28
12. Eudney, A. 1989. Eviction Orders to the Hmong of Huai Yew Yee Village, Huoi
KhaKhaengWildife Sanctuary, Thailand. McKinnon, John and Bernare Vienne, eds.
Hill Tribes Today: Problems in Change. Bangkok: White Lotus.
13. Ganjanapan, A. 1996. The Politics of Environment in Northern Thailand: Ethnicity
and Highland Development Programmes. In Philip Hirsch, ed. Seeing Forests for
Trees: Environment and Environmentalism in Thailand. Chiang Mai: Silkworm Books.
14. Kunstadter,P.1970. INSTITUTIONAL CONSTRAINTS ON FOREST FARMING. Introduction.
Farmers in the Forest.Economic Development and Marginal Agriculture in Northern,
Thailand.ed.Kunstadter, P.; Chapman, E.C; and Sabhasri, S. Eeast, S. Eeast West Center.
Hawaii.
15. Human Rights and Advocacy Committee. Undated.Indigenous Peoples Human Rights
Report in AsiaCambodia, Thailand and Nepal.Asia Indigenous Peoples Pact, Chiang Mai.
16. Network of Indigenous Peoples in Thailand. 2010.Report on the Situation of Human
Rights and Fundamental Rights of Indigenous Peoples in Thailand.”Submitted to
Professor James Anaya, United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human
Rights of Indigenous Peoples in Thailand, 19 January 2010.
17. Ratanakhon,S. 1970. Legal Aspects of Land Occupationand Development.Farmers in
the Forest.Economic Development and Marginal Agriculture in Northern, Thailand.
ed.Kunstadter, P.; Chapman, E.C; and Sabhasri, S. Eeast, S. Eeast West Center. Hawaii.
18. Ratanakorn, S. 1970. Legal Aspects of Land Occupation and Development in
Northern Thailand.

ผ3-29

หมวดที่ 10
การอพยพแรงงานชาวเขา
1. นิพัทธเวช สืบแสง. 2539. การอพยพแรงงานของชาวเขาเผาขมุ: สถานการณและผลกระทบตอชุมชน.
สถาบันวิจัยชาวเขา เชียงใหม.
2. ทวิช จตุวรพฤกษ. 2540. จากยอดดอยสูสลัม : การปรับตัวของชาวเขาในเมืองเชียงใหม. สถาบันวิจัย
ชาวเขา. เชียงใหม

ผ3-30

หมวดที่ 11
ขอมูลทั่วไป
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณและมูลนิธิฟอรด. 2524. รายงานการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ. สํานักงาน
การเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม.
2. กรมประชาสงเคราะห. 2508. ศูนยวิจัยชาวเขา. โรงพิมพสวนทองถิ่น พระนคร.
3. กรมประชาสงเคราะห. 2536. รายงานประจําป 2536. โรงพิมพศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพภาคกลาง
กรุงเทพฯ.
4. กรมประชาสงเคราะห. 2541. รายงานประจําป 2540.โรงพิมพศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพภาคกลาง
กรุงเทพฯ.
5. กรมประชาสงเคราะห. 2544. รายงานประจําป 2543. โรงพิมพศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพภาคกลาง
กรุงเทพฯ.
6. กรมประชาสงเคราะห. 2545. 40 ปกองสงเคราะหชาวเขา. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
7. กรมพัฒนาที่ดิน. 2542. รายงานประจําป 2542.
8. คณะกรรมการจัดทําปทานุกรมปฐพีวิทยา. 2541. ปทานุกรมปฐพีวิทยา. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
9. คณะอนุกรรมการสงเสริมการปลูกพืชทดแทนและควบคุมพืชเสพติด. 2523. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชนที่มีการปลูกฝน. เอกสารโรเนียว กันยายน. นทบูรณ สุทธิ. 2539.วันเดือนป ชาวเขา.
สถาบันวิจัยชาวเขา เชียงใหม.
10. โครงการพัฒนาดอยตุง. 2536. โครงการพัฒนาหญาแฝกในโครงการพัฒนาดอยตุง. โครงการศึกษา
พัฒนาหญาแฝกในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงราย.
11. จันทบูรณ สุทธิ. 2539.นามานุกรมพืชของเยาในการเกษตรแบบตัดฟนโคนเผา : ชื่อเยา ชื่อไทย
ชื่อวิทยาศาสตร การใชประโยชน. สถาบันวิจัยชาวเขา.
12. ธนันพัชร นิพิฐสกุลชัย. 2559. 15 โครงการหลวงที่ตองตกหลุมรัก. โรงพิมพ ส.เอเชียเพลส (1989) จํากัด
กรุงเทพฯ.
13. พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และ สุพจน เจริญสุข. 2553.โลกรอนทําใหดินสูญหายเพิ่มมากขึ้นจริงหรือ : ขอสังเกต
จากข อมู ลเชิ งประจั กษ .เอกสารเผยแพร ที่ 3/2553 ส วนวิ จั ยต นน้ํ า สํ านั กอนุ รั กษ และจั ดการต นน้ํ า
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช.
14. มงคล จันทรบํารุง. 2542. การศึกษาและติดตามผลโครงการรวมกันเปนหนึ่งเปนที่พึ่งของประชาชน :
รายงานวิจัย. เชียงใหม สถาบันวิจัยชาวเขา.
1 5 . มู ล นิ ธิ ป ด ท อ ง ห ลั ง พ ร ะ สื บ ส า น แ น ว พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ . 2555. โ ค ร ง ก า ร พื้ น ที่ ข ย า ย ผ ล ทั่ ว
ประเทศ.www.pidthong.org สืบคนวันที่ 15 สิงหาคม 2561.

ผ3-31
16. มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ. 2561. ความเปนมา.www.pidthong.org สืบคนวันที่
15 สิงหาคม 2561.
17. มูลนิธิโครงการหลวง. 2555. หลักการและนโยบาย.www.royalprojectthailand.com สืบคนวันที่ 16
สิงหาคม 2561.
18. ราชบัณฑิตยสถาน. 2525. อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย.ISBN 974-8120-46-5.บพิธการพิมพ กรุงเทพฯ.
19. ราชบัณฑิตสถาน. 2542. พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542. โรงพิมพนานมีพับลิเคชั่น จํากัด.
20. รัศมี ชูทรงเดช และคณะ. 2546. โครงการโบราณคดีบนพืน้ ทีส่ ูงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
21. รัศมี ชูทรงเดชและคณะ. 2546.โครงการพัฒนาโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน (ระยะที่สอง) เรื่อง "คน วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมโบราณบนพื้นที่สูงใน
อําเภอปางมะผาจังหวัดแมฮองสอน".สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
22. รัศมี ชูทรงเดช. 2550. โครงการวิจัยโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
ระยะที่สอง.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
23. รัศมี ชูทรงเดช. 2559. การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกอนประวัติศาสตรกับสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงใน
อําเภอปางมะผาจังหวัดแมฮองสอน.สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
24. เรขา ทองสวัสดิ์. 2512. รายงานการอบรมครูโรงเรียนชาวเขาและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ปการศึกษา 2512. โรงพิมพการศาสนา พระนคร.
25. เรวัติ จิระสถาวร และพิสุทธิ์ ศาลากิจ. 2541. แนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย. วารสาร
อนุรักษดินและน้ํา ปที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2541 หนา 89-94.
26. ศรีศักดิ์ ธานี. 2554. การจัดทําศูนยสาธิตการสรางตนเองศูนยฟาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บานผาสุก ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน. กรมพัฒนาที่ดิน.
27. ศุภกร ชินวรรโณ. 2552. การจําลองสภาพภูมิอากาศอนาคตสําหรับประเทศไทยและพื้นที่ขางเคียง.
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
28. สถาบันวิจัยชาวเขา. 2524. สรุปขอราชการศูนยวิจัยชาวเขา. เชียงใหม.
29. สถาบันวิจัยชาวเขา. 2529. สรุปผลการดําเนินงาน ประจําป. กรุงเทพฯ.
30. สถาบันวิจัยชาวเขา. 2534. ชาวเขา : ขอสนเทศและสถิติบางดาน : เอกสารประกอบนิทรรศการ
สถาบันวิจัยชาวเขา.สถาบันวิจัยชาวเขา เชียงใหม.
31. สถาบันวิจัยชาวเขา. 2538. 30 ป สถาบันวิจัยชาวเขา. เชียงใหม.
32. สถาบันวิจัยชาวเขา. 2539. ปกิณกะชาวเขา. เชียงใหม.

ผ3-32
33. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. 2553. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการ
พัฒนาพื้ น ที่ สู งในลุ มน้ํ า ป งและลุ มน้ํา นา น. รายงานเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
34. สถาบันวิจัยและและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). 2553. รายงานฉบับสมบูรณโครงการจัดทํา
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ บ นพื้ น ที่ สู ง ภาคเหนื อ ระยะ 10 ป
(พ.ศ. 2553-2562). รายงานเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
35. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). 2560. ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)https//www.hrdi.or.th. สืบคนวันที่ 16 สิงหาคม 2561.
36. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2554. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการ
ศึกษาเพื่อจัดทําแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุมน้ําปงและลุมน้ํานาน.
37. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด. 2535. แผนควบคุมพืชเสพติด (2529-2534).
สํานักนายกรัฐมนตรี, 2534 “รายงานการดําเนินงานควบคุมพืชเสพติด”สํานักนายกรัฐมนตรี.
38. สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม. 2540. รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร โครงการศึกษาสถานภาพ
คุณภาพสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก ปงบประมาณ 2539. กรุงเทพฯ.
39. สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม. 2541. โครงการติดตามและประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่แมฟาหลวง แมจัน จังหวัด
เชี ย งราย ระยะที่ 3 (ป ง บประมาณ 2540). กระทรวงวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
จัดทําโดย บริษัทแอสดีคอน คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส จํากัด มีนาคม 2541.
40. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2555. ประมวลขอมูลมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง โครงการประกันรายได
เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว. กรุงเทพฯ : สํานักบริหารงานสารสนเทศ.
41. สํานักงานเลขาธิการมูลนิธิพัฒนา. 2537. มูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแมฟาหลวง พลิกฟน คืนความ
พิสุทธิ์สูธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา (สิงหาคม).
42.

โสภณ ชมชาญ และกรณิศ นพรัตน. 2561. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการวิจัยเรื่อง
การจัดการที่ดินเกษตรไทย :จากวิกฤติสูยั่งยืน. เอกสารหลัก. เสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.).

43.

องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล. 2553. เกษตรอินทรีย เปลี่ยนชีวิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม.
โครงการฟนฟูลุมน้ําชี WWF ประเทศไทย. เชียงใหม: วนิดาการพิมพ.

44. อุไรวรรณ แสงศร. 2544. ชุมชนชาวเขากับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) : กรณีศึกษาหมูบานใน
เขตพื้นที่โครงการหลวง : รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยชาวเขา.

ผ3-33
45. Association Nationale des de la Montage (ANEM).2000. World Mountain Forum.
The First Ever Meeting of the World’s Mountain Areas. Paris.
46. Bhruksasri, N. and OughtonG.N. 1970. Research Priorities in Hill-Tribe Development.
47. Chandraprasert, E. 1996. Public Welfare Department in the Highlands of Thailand.
In Soil and Water Conservation Society of Thailand, Soil Conservation Extension: From
Concepts to Adoption, ed Samran Sombatpanit, M.A. Zobisch, D.W. Sanders and M.G.
Cook.
48. Jain, R. 2019. 10 Importance of the Northern Mountains of India.www.shareyouressays.com
49. Judd, L. 1987. Chao Rai Thai. Chiang Mai : Center for Research and Development, Payap
University.
50. Kaosa-ard, M. 2000. Ecosystem Management in Northern Thailand.Center for Sustainable
Development Studies, Faculty of Economics, Chiang Mai University.Occasional Paper No.3.
51. Kaos-ard, M. and Rutherford, J.2004. Cross Sector Linkages in Mountain Development :
TheCaseofNorthernThailand.SocialResearchInstitute,ChiangmaiUnversity.Chiangmai,
Thailand.
52. Keating, M. 1993. The Earth Summit’s Agenda for Change.The Center for Our
Common Future. Switzerland.
53. Land Development Department. 1970. International Seminar on Shifting Cultivation
and Economic Development in Northern Thailand.January 18-24, 1970.
54. Mann, C. 2005. Our Good Earth Can We Save It. National Geographic, September Washington
D.C.
55. NSC (National Security Council). 2002. Third Master Plan for Community
Development, Environment and Control of Narcotics Crops in the Highlands.
Office of the Committee to Facilitate the Solution to National Security Problems
relating to Hilltribes and the Cultivation of Narcotics Crops (COHAN), Office of the
National Security Council. March.
56. Rerkasem.K; Rerkasem, B; Kaosa-ard, M.; Roongruangsee, C.; Jesdapipat, S; Shinawatra and
Wijukprasert, P.Undated. Sustainable Highland Development.Thailand Research
Fund.
57. SLE. 1989. Focussing Formal Surveys: the Use of Rapid Rural Appraisal for Designing
a Survey in Nam Lang (Thailand).Schriftenreihe des Fachbereichs Nr. 123 Seminar
Fur Landwirtschaftliche Entwicklung. Berlin, FRG: Technische Universitat Berlin.

ผ3-34
58. Tantivejkul, S.1996. The Role of the King of Thailand in Soil Conservation Extension.
In Soil and Water Conservation Society of Thailand, Soil Conservation Extension: From
Concepts to Adoption, edSamranSombatpanit, M.A. Zobisch, D.W. Sanders and M.G.
Cook.
59. Thung, H.L. 1970. Aerial Photo analysis As A Data Acquisiton Method of Hill Tribe
Surveys.
60. UNCCD. 2000. United Nations Convention to Combat Desertification. In Those
Country Experience Serious Drought and/or Desertification Participation in Africa.
GE.99-0193. France.
61. UNEP Mountain Programme. 2002. Mountain Watch.Environmental Change and
Sustainable Development in Mountains. Geneva.
62. United Nations. 2001. International Year of Mountains.Why Are Mountains Important.
FAO, Rome.
63. Wangpakapattanawong, P; Tienboon, D.E. Thomas and J.P.Kimmins. Shifting Cultivation
and Health Condition of the Karen Hill Tribe in Northern Thailand: Connection
and Sustainable Interventions. International Symposium: Sustaining Food Security
and Managing Natural Resources in Southeast Asia-Challenges for the 21st Century.
Chiang Mai.8-11 January 2002.

ภาคผนวกที่ 4

-------------------------------------------

รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานการวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง

ผ4-1

รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544
1. กุศล เอี่ยมทรัพย,เสียงทอง นุตาลัย และสุรนันต สุภัทรพันธุ. 2544. โครงการทดลอบตนตอตานทานโรค
เหี่ยวในการผลิตมะเขือเทศเพื่อการคา. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจําป 2544.
2. โกมุท อุนศรีสง, ประสาน พรโสภิณ, มะลิ บุณยรัตผลิน, สมโภชน อัคคะทวีวัฒน, สมศรี งามวงศชน,
เทิดชัย เวียรศิลป และ G. Hoerstgen-Schwark. 2544. การทดลองเลี้ยงและเพาะพันธุปลาเรนโบว
เทราที่ดอยอินทนนท. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
3. โกศล เจริ ญ สม, วิ ท ยา สุ ริ ย าภณานนท , รุ ท ธนา แข น จั น ทร ห ลวง, อรพรรณ เกิ น อาษา และวิ วั ฒ น
เสือสะอาด. 2544. การควบคุมแมลงศัตรูสมโดยชีววิธี. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
4. จตุรพร รักษงาร, สุรนันต สุภัทรพันธุ, สมหวัง บุรุษศรี และสานิตย นิรพาะ. 2544. การเปลี่ยนแปลง
องค ป ระกอบภายในของสาลี่ พั น ธุ ต า งๆ ที่ ป ลู ก ในประเทศไทย. ในรายงานการประชุ ม วิ ชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
5. สุธรรม อารีกุล, นุชนาถ จงเลขา และจํารัส อินทร. 2544. โครงการพืชและแมลงเพื่อปองกันกําจัดศัตรูพืช
บนที่สูง.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
6. ฉันทนา สีผึ้ง, ดําเกิง ปองพาล, ปรีชา รัตนัง, พัชรินทร แสนคํา, สมบูรณ กลัดกลิ่น, พีระชาติ เรืองประดิษฐ
และจันทรแรม คําหนู. 2544. การศึกษาแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุผักกาดหอมหอ. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
7. ชัชชัย ตันตสิรินทร, นิพนธ ตั้งธรรม, กุลธิดา แพทยพันธุ และสมาน ณ ลําปาง. 2544. ปริมาณน้ําพืชยึดใน
สวนปาไมโตเร็วตางถิ่นบริเวณสถานีเกษตรหลวงอางขาง จังหวัดเชียงใหม. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
8. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และเมธี เอกะสิงห. 2544. การประเมินการพังทลายดินเชิงพื้นที่ในศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหนองหอยและแมแฮ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจําป 2544.
9. ชูชีพ พุทธประเสริฐ และวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544. การสรางคูมือฝกอบรมเรื่องทักษะการ
วางแผนพึ่ ง พาตนเองของชุ ม ชนชาวไทยภู เ ขา หมู บ า นกรณี ศึ กษาศูน ย พัฒ นาโครงการหลวง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
10. โชค มิเกล็ด, ธีระ วิสิทธิ์พานิช, วิชิต สันลอย และสุรศักดิ์ คุณปญญา. 2544. การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับ
การเลี้ยงไกบนที่สูง.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
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11. นรินทร ทองศิริ และณัฎยา คนซื่อ. 2544. การพัฒนาผลิตภัณฑบวยดองกึ่งแหง. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
12. ดนัย บุณยเกียรติ และพิมพนารา แพทยไชโย. 2544. ผลของการบรรจุหีบหอและสารละลายที่ใชลางตอ
ปริมาณเชื้อจุลินทรียปนเปอนในผักกาดหอมหอ.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงประจําป 2544.
13. ดําเกิง ปองพาล, ฉันทนา สีผึ้ง, ปรีชา รัตนัง, พัชรินทร แสนคํา, สมบูรณ กลัดกลีบ, พีระชาติ เรืองประดิษฐ
และจันทรแรม คําหนู. 2544. การศึกษาแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุถั่วแขก.ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
14. เดชา วิวัฒนวิทยา. 2544. การศึกษาแมลงปาไม : มดบริเวณดอยอางขาง.ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
15. ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ, ลักขณา เพ็ชรประดับ, นิคม วงคนันตา, บุญธรรม บุญเลา, ภูเบศวร เมืองมูล,
มานพ กองเงิน, ทวี หลุยจําวัน, ณรงคเดช เอี่ยมกล่ํา, วันดี สุริยะวงศ และบูรณพงษ คําปวณ. 2544.
การศึกษาแนวทางในการผลิตเมล็ดพันธุไมดอกลมลุกประเภทเถาวเลื้อยบนที่สูง. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
16. นิคม แหลมสัก และไตรรัตน เนียมสุวรรณ. 2544. การพัฒนาการใชประโยชนไมจากการตัดสางขยาย
ระยะสวนปาที่อางขาง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
17. นิพล ไชยสาลี, วาทินี ทองเซตุ, ประนอม ชุมเรียง, ลดาวัลย พวงจิตร และบุญวงศ ไทยอุตสาห. 2544.
ลักษณะทางนิเวศสรีระที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหแสงและการผลิตหนอของไผหมาจู. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
18. สุคนธทิพย สมบัติ และนุชนารถ จงเลขา. 2544. การใชสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคของ
ไมตัดดอกบางชนิด. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
19. เบญจพรรณ เอกะสิงห, เมธี เอกะสิงห และธันยา พรหมบุรมย. 2544. ตัวชี้วัดระบบเกษตรบนที่สูงและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ : มุมมองทางดานเศรษฐกิจสังคม. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
20. ไพโรจน วิริยจารี, ลักขณา รุจนะไกรกานต และปาริชาติ ตียปรีชญา. 2544. การพัฒนากระบวนการผลิต
น้ําผักผสมผลไมโดยใชเทคโนโลยีเมมเบรน. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงประจําป 2544.
21. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย และเมธี เอกะสิงห. 2544. การใชระบบขอมูลเชิงพื้นที่เพือ่ สนับสนุนการวางแผน
พัฒนาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
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ประจําป 2544.
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ใชประโยชนที่ดินบริเวณศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ และหนองหอย โดยใชขอมูลระยะไกล.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
28. ไพโรจน วิริยจารี, ลักขณา รุจนะไกรกานต และรัตติกร ธเนศราภา. 2544. การพัฒนาการผลิตลูกกวาด
สมุนไพรชนิดแข็ง.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
29. วีณัน บัณฑิตย และพินทรัตน แสนใจเปง. 2544. การศึกษาความเปนไปไดในการปลูกแดงการูพอวบนที่สูง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
30. ดนัย บุณยเกียรติ และสมคิด ใจตรง. 2544. คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลสตรอเบอรี่หลัง
การเก็บเกี่ยว. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
31. สมบัติ ศรีชูวงศ และอนงคนาถ แตเชื้อสาย. 2544.ระบาดวิทยาและการปองกันกําจัดเชื้อราสาเหตุโรค
ขาวไรที่แพรโดยทางเมล็ดพันธุ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจําป 2544.
32. บุญวงศ ไทยอุตสาห และสมาน ณ ลําปาง. 2544. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ดินอางขาง.ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
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33. อัญชลี กมลรัตนกุล, รัชนีวรรณ กุลจันทร, สักขี แสนสุภา, บุษกร ประดิษฐนิยกุล และวสันต ตุนคํา.2544.
การพัฒนาบรรจุภัณฑพืชเมืองหนาว. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจําป 2544.
34. สุมินทร สมุทคุปติ์, สุทัศน จุลศรีไกวัล, วีรพันธ กันแกว และวิมล ปนสุภา. 2544. ความสําเร็จของงาน
ปรับปรุงพันธุพืชตระกูลถั่วบนที่สูง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจําป 2544.
35. สุรัตน นักหลอ, วรรณดี พลประเสริฐ, อัญชลี ทับบุรี และอาทร บุญปน. 2544. การศึกษาวิธีการบรรจุ
ขาวกลองดอยและคุณภาพหลังการเก็บรักษา. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงประจําป 2544.
36. อดิศร กระแสชัย. 2544. การติดตามผลการวิจัย พ.ศ.2515-2544. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
37.อาคม กาญจนประโชติ, อภิชัย ธีรธร, วิมล ปนสุภา, วินัตย แหลทอง และสัมพันธ ตาติวงศ. 2544.
การศึกษาและวิจัยการปลูกถั่วลูกไกบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
38. อาคม กาญจนประโชติ, สุรัตน นําหลอ, สมจิต ใจดี, ณรงค บุญแกว, วสัน มาลา, วีรพันธ กันแกว,
วินัตย แหลทอง และประกิตต โกะสูงเนิน. 2544. การวิจัยการปลูกถั่วอะซูกิในพื้นที่นาดําบนที่สูงหลัง
การเก็บเกี่ยวของ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
39. อารี วิบูลยพงศ, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต และพุทธวรรณ ขันตนธง. 2544. กลยุทธการตั้งราคาผัก.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
40. อําพรรณ พรมศิริ, บุษกร มงคลพิทยาธร, สมศักดิ์ จีรัตน, บังอร แสนคาน, ฉัตรสุดา เชิงอักษร
และทศพร ทองเที่ยง. 2544. การใชเชื้อราอาบัส คูลารไมคอรไรซาสําหรับ การปลูกสตรอเบอรี่.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2544.
-------------------------------------------ที่มา: ฝายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
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รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2545
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545
ณ โรงแรมเชียงใหมภคู ํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
มูลนิธิโครงการหลวง พ.ศ. 2545
หมวดไมดอก-ไมประดับ
1. โสระยา รวมรังสี. 2545. การผลิตฟรีเซียนนอกฤดู. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
2. ชยาภรณ ปริยานนท. 2545. การพัฒนาพันธุคารเนชั่น. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
3. ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ. 2545. การศึกษาศักยภาพในการผลิตพันธุไมดอกประเภทลมลุกเพื่อการคาบนที่สูง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
4. เจริญ ชาญวิศณุรักษ. 2545. การทดสอบและคัดเลือกพันธุขาวฟาง ขาวฟางนิ้ว ขาวฟางหางกระรอก
และหญาไขมุกเพื่อใชทําผลิตภัณฑไมประดับแหง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
5. กัณยารัตน สุไพบูลยวัฒน. 2545. การขยายพันธุและการปรับปรุงพันธุพืชหัวบางชนิดผานแคลลัสและ
เอมบริโอเจนีซีสโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
หมวดพืชไร
1. อาคม กาญจนประโชติ. 2545. การปรับปรุงพันธุขาวใชน้ํานอย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
2. วีรพันธ กันแกว. 2545. ถั่วอะชูกิในระบบการปลุกพืชหมุนเวียนบนที่สูง. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22
พฤศจิกายน 2545.
หมวดอารักขาพืช
1. อุษณีย ฉัตรตระกูล. 2545. ศัตรูธรรมชาติของแมลงวันหนอนชอนใบ และการใชแมลงวันซีโนเซีย
ควบคุมแมลงวันหนอนชอนใบ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
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2. กาญจนา วิชิตตระกูลถาวร. 2545. การทดสอบประสิทธิภาพของ Petroleum Oil และ MethionineRiboflavin ในการควบคุมโรคราแปงกุหลาบ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
3. รัติกาล ธัญหลา. 2545. ความเปนไปไดในการใชกระแสไฟฟาเพื่อควบคุมปริมาณไสเดือนฝอยรากปม.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
4. สมบัติ ศรีชูวงศ. 2545. ระบาดวิทยาและการปองกันกําจัดเชื้อราสาเหตุโรคถั่วลันเตาที่แพรโดยทางเมล็ดพันธุ.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
หมวดพืชสมุนไพร
1. รั ต ติ ย า นวลหล า . 2545. การพั ฒ นาพื ช หอมเชิ ง การค า บนพื้ น ที่ สู ง ภาคเหนื อ ของประเทศไทย :
กรณีศึกษาเจอราเนียม. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม
เชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
2.

ชูศรี ไตรสนธิ และรัชชุพร สภานุชาต. 2545. ลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชเครื่องเทศในสกุล
Zanthoxylum บางชนิดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22
พฤศจิกายน 2545.

3.

ปริท รรศน ไตรสนธิ และอังคนา อินตา. 2545. สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของเจียวกูห ลาน
(Gynostemma pentaphyllum) ในเขตภาคเหนือตอนบน. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22
พฤศจิกายน 2545.

หมวดการแปรรูป
1. สุภาพร พุทธโศภิษฐ. 2545. การพัฒนาผลิตภัณฑปลายอ ลดไขมันผสมเสนในอาหารและสมุนไพร.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
2. พันธิตรา พรหมรักษา. 2545. การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรแผน. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภคู ํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
3. เพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร. 2545. การวิจัยและพัฒนาเศษเหลือลินินเพื่อทํากระดาษและสิ่งทอระบบครบ
วงจร. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.

ผ4-7
หมวดวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
1. ดนัย บุณยเกียรติ. 2545. การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่ดวยอาชีติก. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
2. ภักดี ภักดีจันทร. 2545. การเปลี่ยนแปลงคุณ ภาพและกิจกรรมของเอนไซมโพลีกาแลคตูโรเนสใน
สตรอเบอรี่กอนการเก็บ เกี่ ย ว. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
3. ธีรศักดิ์ ปนวิชัย. 2545. ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผักกาดหอมหอตัดแตงพรอมบริโภค. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
4. บวรศักดิ์ คํามูล. 2545. การรักษาคุณภาพของผักกาดหอมหอหั่นชิน้ โดยใชการตัดแปลงสภาพ
บรรยากาศ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
หมวดปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ
1. ฟองสวาท สุ ว คนธ สิ ง หราชวราพั น ธ . 2545. น้ํ า พุ ธ รรมชาติ ข องศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงแม แ ฮ.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
2. ชลาทร ศรีตุลานนท. 2545. ลักษณะการไหลของน้ําในลําธารภายหลังการสรางฝายตนน้ํา. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
3. พรชัย ปรีชาปญญา. 2545. ภูมิปญญานิเวศทองถิ่นเกี่ยวกับวนเกษตรที่สูง. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22
พฤศจิกายน 2545.
4. ดุสิต เสรเมธากุล. 2545. นิเวศวิทยาและการใชประโยชนปาสนธรรมชาติบานวัดจันทร อําเภอแมแจม
จังหวัดเชียงใหม. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหม
ภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
5. นิพล ไชยสาลี. 2545. การสังเคราะหแสง คาการเปดของปากใบ และชลศักยในใบของพันธุไมปาตางถิ่น
2 ชนิ ด ที่ ป ลู ก ณ สถานี เ กษตรหลวงอ า งขาง จั งหวั ด เชี ย งใหม . ในรายงานการประชุ มวิ ชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22
พฤศจิกายน 2545.
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6. นิคม แหลมสัก. 2545. สมบัติและการใชประโยชนไมจากการตัดสางขยายระยะสวนปาที่อางขาง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
7. ชัชชัย ตันตสิรินทร. 2545. ผลของการตัดสางขยายระยะในสวนปาไมโตเร็วตางถิ่นตางๆ ตอปริมาณน้ํา
พืชยึดบริเวณสถานีเกษตรหลวงอางขาง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
8. คมสัน เรืองฤทธิ์สารกูล. 2545. การใชน้ําของสวนปาไมกระถินดอยและเมเปลหอม บริเวณสถานีเกษตร
หลวงอางขาง จังหวัดเชียงใหม. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
9. อรพิน วัชวงษ. 2545. การประเมินคุณภาพน้ําในพื้นที่การเกษตรบนที่สูง (แมปูนหลวง และอินทนนท)
โดยใช สั ต ว ไ ม มี ก ระดู ก สั น หลั ง ขนาดใหญ เ ป น ดั ช นี ท างชี ว ภาพ. ในรายงานการประชุ มวิ ชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22
พฤศจิกายน 2545.
หมวดดินและธาตุอาหารพืช
1. พิทักษ อินทะพันธ. 2545. การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแถบหญาแฝกกับมาตรการ
อนุรักษดินและน้ําแบบตางๆ บนพื้นที่สูง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
2. อุทิศ เตจะใจ. 2545. การศึกษาเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงความอุดมสมบูรณของดินในระบบการปลูก
ผั ก กั บ ระบบการปลู ก ไม ผ ล. ในรายงานการประชุ ม วิ ชาการผลงานวิ จั ยของมู ล นิ ธิ โครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
หมวดปศุสัตวและประมง
1. ศิริพันธ โมราถบ. 2545. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุไกพื้นเมืองของทองถิ่น (ไกชี้ฟา) สําหรับเลี้ยงใน
เขตพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
2. อํานวย เลี้ยวธารากุล. 2545. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุไกพื้นเมืองของทองถิ่น (ไกแมฮองสอน)
สําหรับเลี้ยงในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
3. อุดมศรี อินทรโชติ. 2545. การคัดเลือกและปรับปรุงไกพื้นเมืองของทองถิ่น (ไกฟาหลวง) สําหรับเลี้ยงใน
เขตพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
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4. โชค มิเกล็ด. 2545. การขยายพันธุไกแบบธรรมชาติ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
5. โชค มิเกล็ด. 2545. การเลี้ยงไกพันธุที่เหมาะสมบนที่สูง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
6. ประสาน พรโสภิณ. 2545. การเปรียบเทียบลักษณะสําคัญของปลาเรนโบวเทราท (Onchorynchus
mykiss) ภายใตสภาพการเลี้ยงในที่สูงของประเทศไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
หมวดไมผลและพืชเครื่องดื่ม
1. อุณารุจ บุญประกอบ. 2545. การใชเทคนิค Embryo Culture เพื่อการปรับปรุงพันธุพืชและเนคทารีน.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
2. อุทัย นพคุณวงศ. 2545. การเปรียบเทียบและทดสอบเสาวรสสายพันธุพลัมในเขตพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
3. พิจิตร ศรีปนตา. 2545. การทดสอบพันธุพลัมในเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
4. ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ. 2545. การผสมพันธุและคัดเลือกพันธสตรอเบอรี่. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22
พฤศจิกายน 2545.
5. กุมุท สังขศิลา. 2545. การใชน้ําของไมผลสกุล Prunus บางชนิด. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22
พฤศจิกายน 2545.
6. สุ ริ น ทร นิ ล สํ า ราญจิ ต . 2545. การพั ฒ นาพั น ธุ ฝ รั่ ง เพื่ อ การแปรรู ป . ในรายงานการประชุ มวิ ชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22
พฤศจิกายน 2545.
7. อุษณีย พิชกรรม. 2545. ความสัมพันธระหวางปริมาณคารโบไฮเครทสะสมภายในกิ่งและใบตอการออก
ดอกของบวย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
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8. นริศ ยิ้มแยม. 2545. อัตราการติดผลกาแฟที่มีผลตอทางเสรีวิทยาและผลผลิตของกาแฟอราบีกา.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
หมวดสังคม การศึกษา และสาธารณสุข
1. อารีย เชื้อเมืองพาน. 2545. การพัฒนากลุมออมทรัพยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการ
หลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
2. อุเทน ปญโญ. 2545. การพัฒนาทักษะการวางแผนพึ่งพาตนเองของชุมชนชาวไทยภูเขาศูนยพัฒนา
โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
3. ประสิทธิ์ กาบจันทร. 2545. ผลกระทบจากการถายทอดเทคโนโลยีเกษตรตอครอบครัวเกษตรกรของมูลนิธิ
โครงการหลวงกรณีศึกษาในศูนยพัฒนา 5 ศูนย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
หมวดเศรษฐกิจ
เอื้อมบุญ ไกรฤกษ. 2545. การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชของเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงเพื่อวางแผนการผลิต. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
หมวดผัก
1. นิพนธ ไชยมงคล. 2545. การผลิตผักแบบยั่งยืน. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
2. นพมณี โทปุญญานนท. 2545. การผลิตเมล็ดพันธุผักกาดขาวปลีดวยโพแทสเซียมคลอเรท. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
3. กุ ศล เอี่ ยมทรั พย . 2545. การปรั บ ปรุ งพั น ธุ มะเขือ เทศพั น ธุเ นื้ อและทดสอบลูก ผสม (รุน ที่ 1,2,3).
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2545.
---------------------------------------ที่มา: ฝายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
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รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2546
วันที่ 8 ธันวาคม 2546
ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
หมวดพืชผัก
1. รจเร นพคุณ วงศ. 2546. การวินิจฉัยการขาดธาตุอาหารในผักกาดขาวปลี. ในรายงานการประชุม
วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ณ อาคารศู น ย ฝ ก อบรม สํ า นั ก พั ฒ นาเกษตรที่ สู ง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
หมวดพืชสมุนไพร
1. พิทยา สรวมศิริ. 2546. การพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศเมืองหนาวของ
มูลนิธิโครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร
ศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
2. อรพินธุ สฤษดิ์นํา. 2546. การขยายพันธุพืชสมุนไพรเมืองหนาวและพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูงในสภาพ
ปลอดเชื้อ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม
สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
3. เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน. 2546. การศึกษากลิ่นเทาเหม็น แบคทีเรียที่ทําใหเกิดกลิ่น และการใชน้ํามันหอม
ระเหยเปนตัวระงับเชื้อ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร
ศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
หมวดไมผล
1. ปานจิ ต ต พั ว พั น ธ รั ก ษกุ ล . 2546. การประเมิ น คุ ณ ภาพผลฝรั่ ง ลู ก ผสมสํ า หรั บ แปรรู ป ที่ ใ ช พั น ธุ
แคลิฟอรเนียเปนตนแมพันธุ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
2. วิรัตน ปราบทุกข. 2546. โครงการศึกษาและคัดเลือกพันธุกีวีฟรุต ป 2546. ในรายงานการประชุม
วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ณ อาคารศู น ย ฝ ก อบรม สํ า นั ก พั ฒ นาเกษตรที่ สู ง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
3. วไลลั ก ษณ แพทย วิ บู ล ย . 2546. การชั ก นํ า ให เ กิ ด การกลายพั น ธุ ใ นสตรอเบอรี่ โ ดยใช รั ง สี แ กมมา.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานัก
พัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
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4. กุมุท สังขศิลา. 2546. ปริมาณน้ําที่พอเหมาะและผลการใหน้ําตอคุณภาพและผลผลิตของไมผลสกุล
Prunus 3 ชนิด. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนย
ฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
หมวดพืชเครื่องดื่ม
ศุภชัย ลีจีรจําเนียร. 2546. ปฏิกิริยาของกาแฟอาราบิกาลูกผสมระหวาง Catuai และCatimor ชั่วที่ 4
ตอเชื้อรา Hemileia vastatrix B.&Br. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
หมวดปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ
1. กฤษณากรณ ปานขํา. 2546. อัตราการเติบโตและประสิทธิภาพการใชน้ําของการปลูกปาไมตางถิ่นบนที่สูง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานัก
พัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
2. คมสัน เรืองฤทธิ์สาระกุล. 2546. การใชน้ําของสวนปาไมกระถินดอยที่ปลูกบริเวณสถานีเกษตรหลวงอางขาง
จังหวัดเชียงใหม. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนย
ฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
3. จําเนียร เผื่อนดา. 2546. การศึกษาไมฟนในระบบการผลิตเมี่ยง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
4. นิพล ไชยสาลี. 2546. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเรือนยอดเพื่อประเมินผลผลิตของ
สวนปาไมตางถิ่น ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง จังหวัดเชียงใหม. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิ จัยของมู ลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศู นยฝกอบรม สํา นักพัฒนาเกษตรที่ สูง อําเภอเมือ ง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
หมวดไมดอก ไมประดับ
1. ขนิษฐา เสนาวงศ . 2546. การศึ กษาการเก็บ รักษาหัวพั น ธุลิ อะทรีส . ในรายงานการประชุ มวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
2. สืบศักดิ์ เสนาวงศ. 2546. การปรับปรุงพันธุวานสี่ทิศ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8
ธันวาคม 2546.
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หมวดปศุสัตว
ศุภฤกษ สายทอง. 2546. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุไกพื้นเมืองของทองถิ่น (ไกแมฮองสอน, ไกชี้ฟา,
ไกฟาหลวง) สําหรับเลี้ยงในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
หมวดการแปรรูป
1. จิรากร ประเสริฐชีวะ. 2546. การพัฒนาผลิตภัณฑนมเปรี้ยวพรอมดื่มจากนมขาวโพดผสมสมุนไพร
(ระยะที่ 1). ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม
สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
2. สิริกัลยา ศรียอด. 2546. การพัฒนาผลิตภัณฑผงหมักไกสมุนไพร (ระยะที่ 1). ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
3. กฤติยา เขื่อนเพชร .2546. การผลิตพลับกึ่งแหงสายพันธุนูซินโดยใชระบบสารตานการเกิดสีน้ําตาล.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนา
เกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
4. สุรัตน นักหลอ. 2546. การศึกษาการแปรรูปผลผลิตเมล็ดถั่วที่ปลูกบนที่สูง. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
หมวดอารักขาพืช
ดุจดาว เดชดํารงวุฒิ. 2546. การพัฒนาวิธกี ารวิเคราะหสารพิษตกคางในพืชผัก ผลไมโดยวิธีแคปลารีอเิ ลค
โตโฟเรซิ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม
สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
หมวดวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ดนัย บุณยเกียรติ. 2546. ผลของการลดอุณหภูมิตอคุณภาพของผัก. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สงู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
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หมวดการตลาด
สุรัสษา ทองเอียด. 2546. การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนผลิตสตรอเบอรี่ในอําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนย
ฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
หมวดสังคม การศึกษา และสาธารณสุข
อิฐศักดิ์ ศรีสุโข. 2546. ชุมชนชาวเขากับองคกรบริหารสวนตําบล (อบต.) : กรณีศึกษาหมูบานในเขต
พื้นที่โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนย
ฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
รายงานบทคัดยอผลงานวิจัย
1. นิธิ ไทยสันทัด. 2546. การศึกษาการควบคุมเพลี้ยหอยสีเขียวของกาแฟโดยใชสารที่มีความเปนพิษต่ํา.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนา
เกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
2. สมเดช ศรีชัยรัตนกูล. 2546. การตรวจวิเคราะหคุณสมบัติตานออกซิเดชันและจับธาตุเหล็กของสาร
คะเตซินในใบชาจากโครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
3. นิ ร มล อุ ต มอ า ง. 2546. การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ซุ ป ผั ก บรรจุ ก ระป อ ง. ในรายงานการประชุ มวิ ชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
4. สุรินทร นิลสําราญจิต. 2546. การพัฒนาพันธุทับทิมเพื่อการบริโภคผลสดและแปรรูป. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
5. ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ. 2546. การผลิตตนไหลสตรอเบอรี่โดยการใชวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
6. ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ. 2546. ผลของชวงเวลาการตัดแตงกิ่งและการใหปุยตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของราสพเบอรี่. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนย
ฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
7. ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ. 2546. การผลิตตนพันธุสตรอเบอรี่โดยการใชวิธีชําตน. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
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8. เกียมศักดิ์ คําแปง. 2546. การศึกษาศักยภาพการผลิตยูโคมีส เปนไมตัดดอกและไมกระถาง. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
9. กฤษณา ภูตะคาม. 2546. การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพรในพื้นที่มูลนิธิโครงการ
หลวงและพื้นที่สูง (ตอนที่ 3) น้ํามันหอมนวดตัวสําหรับสปา. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
10. ญานี พงษไพบูลย. 2546. การตั้งสูตรผลิตภัณฑเพื่อบรรเทาอาการปวดกลามเนื้อจากน้ํามันหอม
ระเหย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานัก
พัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
11. อาคม กาญจนประโชติ. 2546. การวินิจฉัยหาสาเหตุความแตกตางของผลผลิตขาวบนที่สูง. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
12. สุรัตน นักหลอ. 2546. การอนุรักษดินบนที่สูงโดยใชแถบของไมพุมบํารุงดิน . ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
13. อุทัย นพคุณวงศ. 2546. การผสมพันธุและคัดเลือกพันธุเสาวรส. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
14. ประสาทพร สมิตะมาน. 2546. การพัฒนาสายพันธุพืชตานทานตอเชื้อราสาเหตุโรคพืช. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
15. วิชา อนันตกุลกําเนิด. 2546. เครื่องปนตัวอยางพืช. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8
ธันวาคม 2546.
16. อาทร บุญเสนอ. 2546. การเปรียบเทียบชนิดของวัสดุที่เหมาะสมในการดักหมอก. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
17. บุญวงศ ไทยอุตสาห. 2546. งานวิจัยดานปาไมบนที่สูง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนยฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
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18. รุงเรือง พูลศิร.ิ 2546. การกระจายของรากที่ระดับความลึกตางๆ ของไมโตเร็วตางถิ่นในภาคเหนือ
ของประเทศไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคารศูนย
ฝกอบรม สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 ธันวาคม 2546.
---------------------------------------ที่มา: ฝายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง

ผ4-17

รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2547
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547
ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
หมวดพืชผัก
1. นิพนธ ไชยมงคล. 2547. การศึกษาสถานการณการคาเสรีพืชผักไทย-จีน. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18
พฤศจิกายน 2547.
2. กุศล เอี่ยมทรัพย. 2547. การคัดเลือกพันธุมะเขือเทศพันธุเนื้อและทดสอบลูกผสม (รุนที่ 4, 5, 6, 7).
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
หมวดพืชสมุนไพร
1. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ. 2547. การพัฒนาผลิตภัณฑรักษาสิวจากพืชสมุนไพรทีป่ ลูกบนพืน้ ที่สูง ตอนที่ 1.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
2. ชูศรี ไตรสนธิ. 2547. การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชาวลัวะในเขตศูนยพัฒนาโครงการหลวง
จังหวัดแมฮองสอน. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้
กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
3. กฤษณา ภูตะคาม. 2547. การประเมินคุณภาพน้ํามันหอมระเหยโรสแมรี่และสไปคลาเวนเดอรจากพืชหอม
(Rosmarinus officinalis L. และ Lavandula latifolia Vill.) ที่เพาะปลูกในพื้นที่มูลนิธิ
โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้
กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
หมวดพืชไร
1. อาคม กาญจนประโชติ. 2547. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลูกไก. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
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2. สุมินทร สมุทคุปติ์ และสุทัศน จุลศรีไกวัล. 2547. งานวิจัยและพัฒนาถั่วที่สูง. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
3. วีรพันธ กันแกว. 2547. ความสัมพันธระหวางผลผลิตกับระดับความสูงของพืน้ ที่ปลูกของถั่วอะซูกิ.
ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ณ โรงแรมอมิ ตี้ กรี น ฮิ ล ล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
หมวดดินและธาตุอาหารพืช
1. ชูจิตต สงวนทรัพยากร. 2547. การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกผักอินทรียของโครงการหลวง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
2. อุทิศ เตจะใจ. 2547. การศึกษาเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงความอุดมสมบูรณของดินในระบบการปลูก
ผัก กั บ ระบบการปลู ก ไม ผ ล. ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
หมวดไมผล
1. ประภัสสร ริยาพันธ. 2547. อิทธิพลของปูนขาวตอการเจริญเติบโตตานกิ่งกานในชวงการผลิตไหลและ
ตนไหลของสตรอเบอรี่พันธุ Tochiotome. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
2. กฐิน ศรีมงคล และ เวช เตจะ. 2547. ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติในการปลูกสตอรเบอรี่ของเกษตรกรบน
พื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
3. จํารอง ดาวเรือง. 2547. การเปรียบเทียบพันธุเกาลัดจีนสายพันธุคัด. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18
พฤศจิกายน 2547.
4. จตุรพร รักษงาร. 2547. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานรูปรางลักษณะของตาดอกสาลี่เอเชียที่ปลูกบน
สภาพที่สูงของประเทศไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
5. วิรัตน ปราบทุกข. 2547. คัดเลือกพันธุกีวีฟรุตสําหรับพื้นที่สูงของประเทศไทย. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
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6.

อุณารุจ บุญประกอบ. 2547. โครงการปรับปรุงพันธุไมผลเขตหนาว ระยะที่ 1 พ.ศ. 2541-2548.
ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ณ โรงแรมอมิ ตี้ กรี น ฮิ ล ล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.

7. ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ. 2547. การสรางไหลของตนสตรอเบอรี่พันธุ Tioga, B5, Toyonoka และ
Tochiotome ที่ผานอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลาตางกัน. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
8. ฉลองชัย แบบประเสริฐ. 2547. การทดลองการใชถุงหอชนิดตางๆ ในมะมวงพันธุนวลคํา. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
9.

กุมุท สังขศิลา. 2547. อิทธิพลของการใชปุยเคมีรวมกับปุยคอกอัตราตางๆ ตอผลผลิตของไมผล
สกุล Prunus 3 ชนิด. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม
อมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.

10. กุมุท สังขศิลา. 2547.อิทธิพลของการเด็ดดอกและผลตอผลผลิตของไมผลสกุล Prunus 3 ชนิด.
ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ณ โรงแรม อมิ ตี้ กรี น ฮิ ล ล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
หมวดพืชเครื่องดื่ม
1. สมเดช ศรีชยั รัตนกูล. 2547. การตรวจวัดคุณสมบัติการจับธาตุเหล็กโดยผลิตภัณฑชาเขียวจากมูลนิธิ
โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม อมิตี้
กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
2. ชลธิดา เทพหินลัพ. 2547. การลดภาวะอนุมูลอิสระมากเกินในเม็ดเลือดแดงและหนูทดทองที่ถูก
เหนี่ยวนําดวยเหล็กโดยใบชาเขียวจากโครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม อมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
3. มานพ หาญเทวี. 2547. การทดสอบพันธุกาแฟอาราบิกาลูกผสมสายพันธุตานโรคราสนิม. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม อมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
4. มานพ หาญเทวี. 2547. การเปรียบเทียบชาจีนพันธุการคา. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม อมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
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หมวดไมดอกไมประดับ
1. อดิศร กระแสชัย. 2547. ความกาวหนางานวิจัยกลวยไมซิมบิเดี้ยม. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม อมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18
พฤศจิกายน 2547.
2. เกี ย มศั ก ดิ์ คํ า แปง. 2547. เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ยู โ คมี ส เพื่ อ การค า . ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม อมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18
พฤศจิกายน 2547.
3. วชิระ เกตุเพชร. 2547. ความกาวหนางานวิจัยเทคนิคการผสมเกสรและเพาะเมล็ดกุหลาบ. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
หมวดปาไม และทรัพยากรธรรมชาติ
1. คมสัน เรืองฤทธิ์สารกุล. 2547. การใชน้ําของสวนปาไมตางถิ่นที่ปลูกบริเวณสถานีวิจัยเกษตรหลวงอางขาง
จังหวัดเชียงใหม. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้
กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
2. พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล. 2547. แนวคิดในการสรางแบบจําลองคุณภาพชีวิตสําหรับประเมินผลการพัฒนาของ
โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม อมิตี้
กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
3. วิขัณฑ อรรถพานุรักษ. 2547. ปริมาณการคืนกลับของธาตุอาหารในสวนผลิตหนอไผหวานอางขาง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
4. นิพล ไชยสาลี. 2547. ปริมาณการคืนกลับของธาตุอาหารในสวนผลิตหนอไผหวานอาง. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
5. มณฑาทิพย ยุนฉลาด และรัศมี ศุภศรี. 2547. การแปรรูปหนอไมจากไผบนที่สูง : หนอไมดอง. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
หมวดอารักขาพืช
1. เกวลิน คุณาศักดากุล. 2547. การสํารวจโรคไวรัสในผักและไมดอก. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18
พฤศจิกายน 2547.
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2. จํารัส อินทร. 2547. โครงการพืชและแมลงเพื่อปองกันกําจัดศัตรูพชื บนทีส่ ูง. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
1. ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน. 2547. คุณภาพทางกายภาพและเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่พันธุ
พระราชทาน 72. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้
กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
2. วิลาวัลย คําปวน. 2547. การยืดอายุการเก็บรักษาผลสตรอเบอรี่โดยใชสารเอลิลไอโซไธโอไซยาเนท.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
3. สุรัตน นักหลอ. 2547. ผลของอัตราสวนและสภาพการเก็บรักษาที่มีตอคุณภาพของขาวกลองดอย.
ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ณ โรงแรมอมิ ตี้ กรี น ฮิ ล ล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
หมวดการแปรรูป
1. สลักจิต บุญทาคํา. 2547. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุขภาพจากพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
2. พรทวี ธนสัมบัณณ. 2547. การศึกษาสารสกัดปองกันการหืนที่สกัดไดจากสมุนไพรโรสแมรี่ เสจ และทายม.
ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ณ โรงแรมอมิ ตี้ กรี น ฮิ ล ล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
3. สิ ริ กั ล ยา อยู ยอด. 2547. การพั ฒนาผลิตภัณ ฑผ งหมักไกส มุน ไพร. ในรายงานการประชุ ม วิ ชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18
พฤศจิกายน 2547.
หมวดปศุสัตว
1. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน. 2547. การผลิตไกฟาเพื่อเปนสัตวปกเศรษฐกิจทางเลือกใหม. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
2. ภูรี วีระสมิทธ. 2547. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุไกพื้นเมืองของทองถิ่น (ไกแมฮองสอน) สําหรับ
เลี้ยงในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
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3. โชค มิเกล็ด. 2547. การศึกษาความเปนไปไดในการเลี้ยงกวางบนพื้นที่สูง. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18
พฤศจิกายน 2547.
หมวดสังคม การศึกษา และสาธารณสุข
1. สมเกีย รติ จํ าลอง. 2547. ระบบสวั ส ดิ ก ารสั ง คมบนพื้ น ที่ สู ง กั บ ความหลากหลายทางวั ฒนธรรม :
กรณีศึกษาหมูบานชาวเขาในเขตโครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
2. มนตรี สิงหะวาระ. 2547. การศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการกองทุนชุมชนในเขตพื้นที่โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
3. เริงชัย ตันสุชาติ. 2547. การประเมินประสิทธิภาพของการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของมูลนิธิ
โครงการหลวงตอครอบครัวเกษตรกรของมูล นิธิโครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิ ชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18
พฤศจิกายน 2547.
4. อัจฉรา นวจินดา. 2547. แบบจําลองตนไมคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยเจาหนาที่ศูนย
พั ฒ นาโครงการหลวงหรื อ แบบจํ า ลองต น ไม ฯ โครงการหลวง. ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18
พฤศจิกายน 2547.
รายงานบทคัดยอผลงานวิจัย
1. นิคม แหลมสัก. 2547. การผลิตและสมบัติของน้ําสมไมจากไมไผและไมตัดสางขยายระยะระยะสวนปา
ที่อางขาง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
2. บุญมา ดีแสง. 2547. การใชแบบจําลองในการประเมินสมบัติทางชลศาสตรของดินปาไม. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
3. ยุพา มงคลสุข. 2547. การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผหมาจู (Dendrocalamus latiflorus
Munro) เพื่อผลิตตนกลาแบบอุตสาหกรรม. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
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4. วิชัย หฤทัยธนาสันต. 2547. การใชประโยชนจากกาบใบ กาบ เปลือกหนอไผและกิ่งไผพันธุหวานอาง
ขางและพันธุหยก. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้
กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
5. รัตติกร เตชะพันธุ. 2547. การพัฒนาผลิตภัณฑนมขาวโพดผง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
6. จิรากร ประเสริฐชีวะ. 2547. การพัฒนาผลิตภัณฑนมเปรี้ยวพรอมดื่มจากนมขาวโพดผสมสมุนไพร.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
7.

กฤติยา เขื่อนเพชร. 2547. ผลของสารตานการเกิดสีน้ําตาลตอพลับกึ่งแหง. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.

8. พรชัย ปรีชาปญญา. 2547. การใชเครื่องมือวิทยาศาสตรและภูมิปญญานิเวศทองถิ่นเพื่อการจัดการ
ลุมน้ําโดยชุมชนมีสวนรวม. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
9. วรรณวิมล ดวงกลัด. 2547. คุณภาพชีวิตผูใหญวัยทํางานตามสภาวะเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัว
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
10. ธีรดา รุจิกัณหะ. 2547. สภาวะเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวเกษตรกรในพื้นทีศ่ ูนยพัฒนาโครงการหลวง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
11. พั ชรี วาศวิ ท . 2547. คุ ณ ภาพชี วิตเด็ก กอนวัย เรีย นตามสภาวะเศรษฐกิ จพอเพี ย งของครอบครั ว
เกษตรกรในพื้นทีศูนยพัฒนาโครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
12. สาวิตรี พังงา. 2547. คุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียนตามสภาวะเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวเกษตรกร
ในพื้นทีศูนยพัฒนาโครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
13. สุขกมล ปญญาจันทร. 2547. คุณภาพชีวิตเด็กวัยรุนตามสภาวะเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัว
เกษตรกรในพื้นทีศูนยพัฒนาโครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
14. รังสรรค เครือคํา. 2547. ความปรารถนาที่จะยานถิ่นไปเมืองใหญของบุตรหลานชาวเขาในเขตพื้นที่
ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง. ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
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15. อาคม กาญจนประโชติ. 2547. การศึกษานํารองการปลูกถั่วอะซูกิหลังการเก็บเกี่ยวขาวนาดําบนที่สูง
โดยวิธีการปลูกที่เหมาะสมในพื้นที่แปลงเกษตร. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
16. นพมณี โทปุญญานนท. 2547. การผลิตเมล็ดพันธุผักกาดขาวปลีดวยสารโพแทสเซียมคลอเรท.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
17. ฉันทนา วิชรัตน. 2547. การปรับปรุงพันธุและเมล็ดพันธุผักกาดหอมหอ. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18
พฤศจิกายน 2547.
18. อัญชัญ ชมพูพวง. 2547. การศึกษาการปลูกถั่วปากอาในประเทศไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม อมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18
พฤศจิกายน 2547.
19. สุรินทร นิลลสําราญจิต. 2547. การศึกษารูปแบบไอโซไซมของฝรั่งลูกผสมชั่วที่หนึ่ง. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม อมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
20. ชูพงษ สุกุมลนันทน. 2547. การศึกษาลักษณะบางประการของตนลูกลิ้นในเขตจังหวัดเชียงใหม.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม อมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
21. โกศล เจริญสม. 2547. การควบคุมแมลงศัตรูสมโดยชีววิธี. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
22. วัชรี สมสุข. 2547. ชีววิทยาของดวงกินรากสตรอเบอรี่และการควบคุมดวยไสเดือนฝอย. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
23. พีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2547. ผลของการเคลือบผิวไคโตซานและสารละลายแคลเซียมคลอไรดตอ
คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมอมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
24. เพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร. 2547. โครงการวิจัยและพัฒนาเศษเหลือลินินเพื่อทํากระดาษและสิ่งทอ
ระบบครบวงจร. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมอมิตี้
กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
25. สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ. 2547. การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพรบนที่สูง. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม อมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
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26. มาโนช อมรมงคล. 2547. การเพิ่มอุณหภูมิวัสดุเพาะกลาเบญจมาศ เพื่อเรงการออกรากในฤดูหนาว
โดยใชระบบทําน้าํ รอนดวยพลังงานแสงอาทิตย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรม อมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
27. Rachel Dunn. 2547. การพัฒนาระบบบําบัดน้ําแบบยั่งยืนในฟารมปลาเรนโบวเทราท ณ ดอยอินทนนท.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม อมิตี้ กรีนฮิลล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2547.
---------------------------------------ที่มา: ฝายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
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รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2548
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
หมวดพืชผัก
1. ฉันทนา วิชรัตน. 2548. การปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุผักในระบบเกษตรอินทรีย: ผักกาดหอมหอ.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
2. ประสิทธิ์ โนรี.2548. ผลของเรือนโรงพลาสติกตอการเจริญเติบโตและผลผลิตผักกาดหอมหอในฤดูฝน.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
หมวดสมุนไพร
1. พัชราพร ไชยชนะ.2548. การพัฒนาอยางครบวงจรผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูผักจากผัก
สมุนไพร. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
2.

กฤษณา ภูตะคาม. 2548. การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากพืชหอมที่เพาะปลูกในพื้นที่มูลนิธิ
โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.

หมวดพืชไร
1. สุมินทร สมุทคุปติ์. 2548. การวิจัยการกลายพันธุเพื่องานปรับปรุงพันธุถั่วที่สูง. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
2. สุทัศน จุลศรีไกวัล. 2548. ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงพันธุหมอกจาม. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
3. อาคม กาญจนประโชติ. 2548. การคัดเลือกพันธุและศึกษาเทคโนโลยีการผลิตบัควีทบนพื้นที่สูงในเขต
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
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หมวดไมผล
1. กฤษณา กฤษณพุกต. 2548. การเขากันไดและการเจริญเติบโตในระยะแรกของพลับพันธุ ‘Fuyu’
บนตนตอเพาะเมล็ดชนิดตางๆ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
2. วิรัตน ปราบทุกข. 2548. การคัดเลือกพันธุกีวีฟรุต. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
3.จํารอง ดาวเรือง. 2548. การคัดเลือกและรวบรวมพันธุพีแคนและนัทอื่นๆ. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4
พฤศจิกายน 2548.
4. พิจิตร ศรีปนตา.2548. การทดสอบพันธุมะคาเดเมียในเขตพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหล. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อํา เภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
หมวดปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ
1. สุธีรา พักตรวิไล.2548. ผลของการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหาร และการใสปุยตอผลผลิตหนอของไผหวาน
อางขาง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
2. ปยะวดี บัวจงกล. 2548. การผลิตและคุณสมบัติของแผนใยไมอัตราความหนาแนนปานกลางจากไผ
หวานอางขา. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหม
ฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
3. บารมี สกลรักษ. 2548. เห็ดบางชนิดในสถานีเกษตรหลวงอางขาง จังหวัดเชียงใหม. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
หมวดไมดอก ไมประดับ
1. สืบศักดิ์ เสนาวงค. 2548. งานปรับปรุงพันธุไมดอกประเภทหัว. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
2. ชิระ เกตุเพชร. 2548. วัสดุปลูกที่เหมาะสมตอรองเทานารีกลุมคางกบ. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4
พฤศจิกายน 2548.

ผ4-28
3. ปยมล มีสกุล. 2548. การศึกษาผลของตนตอตอผลผลิตและคุณภาพชองกุหลาบ. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
4. ปยเกษตร สุขสถาน. 2548. การศึกษาลักษณะทางสันฐานวิทยา ชีววิทยาการออกดอก เทคนิคการ
ขยายพันธุ การปลูกเลี้ยงกุหลาบพันป (rhododendron) ชนิดตางๆ. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
5. พรพิ ม ล ไชยมาลา. 2548. การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ แ คลล า ลิ ลี่ เพื่ อ ผลิ ต เป น ไม ตั ด ดอกและไม ก ระถาง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
หมวดปศุสัตว
1. โชค มิเกล็ด. 2548. การศึกษาระบบฟารมเชิงนิเวศน. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
2. สุดีพ ไชยมณี. 2548. การผลิตไกฟาในเชิงการคาบนที่สูง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
3. ปริญญา กัญญาคํา.2548. คุณภาพซากและเนื้อของไกแมฮองสอน ไกชี้ฟา และไกฟาหลวง. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
4. รัชดาวรรณ พูนพิพัฒน. 2548. การใชถั่วทาพระสไตโลเลี้ยงสุกรพื้นเมืองบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของ
ประเทศไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหม
ฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
หมวดการแปรรูป
1. รัตติกร เตชะพันธุ. 2548. การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มนมขาวโพด. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4
พฤศจิกายน 2548.
หมวดอารักขาพืช
1. เบ็ญจารัชด ทองยืม. 2548. ผลของน้ําสมไมตอคุณภาพและผลผลิตของมะละกอและเสาวรส. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
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2. นุชนาฎ จงเลขา. 2548. การเปรียบเทียบวิธีการผลิตสตรอเบอรี่แบบที่ใชและไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
หมวดวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
1. ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป. 2548. บรรจุภัณฑเพื่อการคุมครองและเพิ่มมูลคาพืชและพลับ. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
2. ชนิดา หันสวาสดิ์. 2548. การศึกษาสารดานอนุมูลอิสระของผลสตรอเบอรี่ (Fragaria sp.) ในระหวาง
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิตางๆ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
3. ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน. 2548. ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติทางกายภาพ และสวนประกอบทางเคมี
ของผลสตรอเบอรี่พันธุพระราชทาน 72. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
4. ดนัย บุณยเกียรติ. 2548. ผลของการเคมีสําหรับการพัลซิ่งตอคุณภาพของกุหลาบตัดดอก. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
หมวดธาตุอาหารพืช
1. อานัฐ ตันโช. 2548. การผลิตปุยหมักมูลใสเดือนดินจากขยะอินทรียชุมชนและวัสดุเหลือใชในเกษตร.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
2.

สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม. 2548. การศึกษาการผลิตปุยหมักแบบไมกลับกองโดยใชถุงผลิตปุยหมัก.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.

3. ยุพา ขันคํา. 2548. บทบาทซิลิกอนและแคลเซียมตอการผลิตสตรอเบอรี่. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4
พฤศจิกายน 2548.
หมวดการตลาดและเศรษฐกิจ
1. นิพนธ ไชยมงคล. 2548. ยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจการผลิตผัก : กรณีศึกษาประเทศจีน. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
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2. พุทธวรรณ ขันตนธง. 2548. ตนทุนการตลาดผักมูลนิธิโครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4
พฤศจิกายน 2548.
3. ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ. 2548. การวิเคราะหตนทุนและปริมาณผลผลิตผัก 9 ตระกูล. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
หมวดการศึกษา สังคม และสาธารณสุข
สมเกียรติ จําลอง. 2548. การเคลื่อนยายเขาสูเมืองของชาวเขาในเขตพื้นที่โครงการหลวง. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
หมวดอื่นๆ
ประทุมพร ยิ่งธงชัย. 2548. การจําแนกวานิลลาโดยใชลายพิมพดเี อ็นเอ. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮลิ ล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4
พฤศจิกายน 2548.
รายงานบทคัดยอผลงานวิจัย
1. ประสิทธิ์ โนรี. 2548. การทดสอบพันธุกะหล่ําปลีบนพื้นที่สูง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
2. บุหรัน พันธุสวรรค. 2548. การตรวจหาฤทธิ์และสมบัติทางชีวเคมีของสารตอตานอนุมูลอิสระในพืช
สมุนไพรบางชนิดในพื้นที่โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
3. สรศัก ดิ์ เหลี่ ยวไชยพั นธุ และดวงพร เหลี่ยวไชยพันธุ. 2548. การพัฒนาผลิตภัณ ฑเ พื่อสุขภาพจาก
สมุนไพรบนที่สูง : สบูสมุนไพร. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
4.

แววจันทร พงคจันตา. 2548. การใชสารสกัดหยาบจากตะไครตนในการควบคุมโรคที่สําคัญในผัก.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.

5. อาคม กาญจนประโชติ. 2548. การเพิ่มผลผลิตและควบคุมการปนเปอนของแมลงดวงถั่ว ในการปลูก
ถั่วอะซูกิหลังการเก็บเกี่ยวขาว. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
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6. สุรัตน นักหลอ และสมพงษ ศรีโมรา. 2548. อิทธิพลของความเร็วรอบลูกนวดที่มีตอคุณภาพเมล็ดพันธุ
ถั่วอะซูกิ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
7. สุรินทร นิลสําราญจิต. 2548. การสํารวจมะเดื่อพื้นเมืองเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
8. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2548. การศึกษาการออกดอกและติดผลของโลควัทในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
9. ชูพงษ สุกุมลนันทน. 2548. การศึกษาการขยายพันธุตันลูกลิ้น. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
10. สานิตย นิรพาธ. 2548. การศึกษาการปลูก มาลาบา เซสนัท. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
11. บรรจง ปานดี. 2548. การศึกษาคุณภาพผลผลิตเสาวรสประทานสดในระดับความสูงตางๆ. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
12. เวช เตจะ. 2548. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตตนไหลสตรอเบอรี่คุณภาพดีดวยวิธีการผลิตแบบชําตน.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
13. จตุรพร รักษงาร. 2548. อิทธิพลการตัดแตงกิ่งที่มีตอการเจริญเติบโต และการใหผลผลิตของกีวีฟรุต
2 ชนิด (ActidiniadeliciosaC.F.Liang et, A.R.Fergusonและ Actinidiachinensis Planch).
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
14. มานพ หาญเทวี. 2548. การศึกษาคุณภาพเมล็ดกาแฟดิบในแตละแหลงปลูกที่ระดับความสูงตางกัน.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
15. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม. 2548. การปรับปรุงคุณภาพชาจีน. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
16. จักตุฤทธิ์ ทองปรอน และรัฐไกร วัจนคุณอนันต. 2548. การใชระบบพลังงานสะอาดในพื้นที่หนวยแมยะนอย
สถานีฯ อินทนนท. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม
เชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
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17. จักตุฤทธิ์ ทองปรอน และรัฐไกร วัจนคุณอนันต. 2548. ความเหมาะสมทางเทคนิคของระบบเซลล
แสงอาทิตยสําหรับพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
18. สมศักดิ์ ประทุม. 2548. ผลของฮอรโมนตอการออกรากของไมสนหนาม. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4
พฤศจิกายน 2548.
19. วาทินี ทองเซตุ. 2548. การใชน้ําและคาชลศักยในใบของกลาไมไผบางชนิด. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
20. บุญวงศ ไทยอุตสาห และนายจุติเทพ โพธิปกษ. 2548. การประเมินคุณภาพเมล็ดไผหวานอางขางโดย
วิธีการเอกเรย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
21. ประสิ ท ธิ์ วั ง ภคพั ฒ นวงศ และสุ ท ธาธร สุ ว รรณรั ต น . 2548. การฟ น ฟู ป า เพื่ อ การอนุ รั ก ษ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม
เชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
22. วิขัณฑ อรรณพานุรักษ. 2548. การใชประโยชนลําไผที่สูง : ความผันแปรในความยาวเสนใยของลําไผ
หมายจูอายุ 3 ป. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูล นิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม
เชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
23. วิชัย หฤทัยธนาสันต และวุฒินันท คงทัต. 2548. การใชประโยชนใบ กาบ เปลือกหนอไผและกิ่งไผพันธุ
หวานอางขาง และพันธุหยก. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
24. ชลลดา สามพันพวง. 2548. อิทธิพลของการใหวันยาวตออายุตนของหญาหางกระตางเพือ่ การผลิตเปน
ดอกไมแหง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหม
ฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
25. ชิระ เกตุเพชร. 2548. ความกาวหนางานวิจัยเทคนิคการผสมเกสรและเพาะเมล็ดกุหลาบ 2 : เทคนิค
การเพาะเมล็ดและดูแลตนกลากุหลาบลูกผสม. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
26. โสระยา ร ว มรั ง ษี . 2548. ศึ กษาผลของขนาดหั ว พั น ธุ ต อการเจริ ญ และคุ ณ ภาพดอกของดองดึ ง .
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
27. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน. 2548. การพัฒนาการผลิตสุกรดอย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
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28.

ศรีธร อุปคํา. 2548. เครื่องดูดปฏิกูลจากบอปลาเรนโบวเทราท. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ณ โรงแรมเชี ย งใหม ฮิ ล ล อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.

29. โ ก มุ ท อุ น ศ รี ส ง . 2 5 4 8 . ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ลั ก ษ ณ ะ สํ า คั ญ ข อ ง ป ล า เ ร น โ บ ว เ ท ร า ท
(Oncorhynchusmykiss) ภายใตสภาพการเลี้ยงในที่สูงของประเทศไทย. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
30. โกมุท อุนศรีสง. 2548. การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุและการเลี้ยงกบติดผา. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
31. Rachel Dunn. 2548. The Design of the Water Recirculation System for the Rainbow
TroutFarm. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
32. อนุวัตร แจงชัด. 2548. การพัฒนากรรมวิธีการผลิตบวยแผน. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
33.

นิรมล อุดมอาง. 2548. ผลของการทําแหงแบบไมโครเวฟตอแอนติออกซิแดนทและซาโปนินใน
สมุนไพรเจียวกูหลาน. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม
เชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.

34. นิรมล อุดมอาง. 2548. การจําแนกคุณลักษณะสําคัญที่มีผลตอการยอมรับผลิตภัณฑชาเจียวกูหลาน
โดยวิธีการวิเคราะหแบบโบจีสติกกรีเกรสชั่น. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
35. ศิริชัย เทพา. 2548. การพัฒนาเครื่องอบแหงสตรอเบอรี่โดยใชความรอนทิ้งจากคอนเดนเซอรและ
พลังงานแสงอาทิตย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม
เชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
36. สลักจิต บุญทาคํา. 2548. การพัฒนาผลิตภัณฑลูกอมสมุนไพรชนิดนุม. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4
พฤศจิกายน 2548.
37. พรทวี ธนสัมบัณณ. 2548. การประยุกตใชสารสกัดปองกันการหืนที่สกัดไดจากสมุนไพรโรสแมรี่ใน
ผลิตภัณฑกุนเชียง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรม
เชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
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38. ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ. 2548. ผลของการใชน้ําสมไมตอการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
39. ฉัตรนภา ขมอาวุธ. 2548. การศึกษาผลของน้ําสมไมตอการปองกันจํากัดโรคและแมลงในพืชพันธุ
(Tropic beauty) และ EarliGrand. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
40. สาวิตรี ทิวงศ. 2548. ผลของความดันบรรยากาศสูงและแกสคารบอนไดออกไซดตออายุการเก็บรักษา
ผลสตรอเบอรี่พันธุพระราชทาน 72. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
41. โกศล เจริญผล. 2548. การควบคุมแมลงศัตรูสมโดยชีววิธี. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
42. มาโนช อมรมงคล และรจนา วิกรานตเสวี. 2548. การประยุกตการจัดการในระบบเย็นเร็ว. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
43. จิระพันธุ เนื่องจากนิล. 2548. การลดอุณหภูมิผักสดโดยวิธีเย็นเร็วแบบใชอากาศ. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
44. ปยะวรรณ สิมะไพศาล. 2548. สารเคมีสําหรับแผนหอมปรับอากาศ. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4
พฤศจิกายน 2548.
45. ปองพล รักการงาน. 2548. การพัฒนาอุโมงคลมเพื่อทดสอบผิวระเหย. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4
พฤศจิกายน 2548.
46. ณิฎฐา คุมโต. 2548. การผลิตน้ําแคลเซี่ยมอินทรียจากเปลือกไขและเปลือกหอย. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
47. ณรงคชัย พิพัฒ นธนวงศ. 2548. บทบาทแคลเซี่ยมตอการผลิตสตรอเบอรี่. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
48. อานัฐ ตันโช. 2548. บทบาทซิลิกอนตอผลิตสตรอเบอรี่. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
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49. นิรันดร หิรัญสุข. 2548. ศักยภาพจากไสเดือนดินสายพันธุ Pheretimapeguana ในการยอยสลาย
ขยะอิ น ทรี ย และการผลิ ตปุ ย หมั กในสภาพเลี ย นแบบธรรมชาติ . ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4
พฤศจิกายน 2548.
50. พัชรินทร พุทธฤทธิ์. 2548. สูตรธาตุอาหารพืชและระบบที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยไมใ ชดิน .
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
51. สุมา หนูแกว. 2548. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและปริมาณของปุยมูลไสเดือนดินที่ไดจากการยอย
สลายขยะอินทรียชนิดตางๆ ของไสเดือนดินกําจัดขยะที่เปนการคา. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4
พฤศจิกายน 2548.
52. ธนเทพ พิทยาราชศักดิ์. 2548. การศึกษาอิทธิพลของตัวรวมรังสีพาราโบลาแบบไมสมมาตรที่มีตอการ
กระจายตัวของอุณหภูมิในชั้นดิน. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
53. สุจินดา ศรีวัฒนะ.2548. การรับรูและการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑโครงการหลวง. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
54. บวรศักดิ์ เพชรานนท และเอกณัฐฎ กระจางทิมาพร. 2548. การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
กับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ขนาดเล็ก. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
55. ศิริชัย เทพา. 2548. แบบจําลองทางคณิตศาสตรของโรงเรียนพืช. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัย.ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4
พฤศจิกายน 2548.
56. กฤช ตราชู. 2548. ผลกระทบของลมตอโครงสรางโรงเรียน. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
57. ชมดาว สิกขะมณฑล. 2548. พฤติกรรมและความตองการในการบริโภคผลิตภัณฑโครงการหลวง :
กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
58. รังสรรค เครือคํา. 2548. การมีสวนรวมของเกษตรกรในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําบนพื้นที่สูงใน
พื้ น ที่ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง. ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.

ผ4-36
59. สุเมธ ทานเจริญ. 2548. พลังงาน วิศวกรรมและสิ่งแวดลอมเพื่องานเกษตรกรรม : บทเรียนจากมูลนิธิ
โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนบนที่สูง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
60. รจเร นพคุณวงศ. 2548. การถายทอดเทคโนโลยีการทําเกษตรแบบมีสวนรวมในพื้นที่สงเสริมมูลนิธิ
โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
61. พีระศักดิ์ ฉายประสาท. 2548. การยึดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่ดวยวิธี Forced-air cooling.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548.
---------------------------------------ที่มา : ฝายวิจัย โครงการหลวง

ผ4-37

รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2549
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549
ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
หมวดพืชผัก
1.ฉันทนา วิชรัตน. 2549. การปรับปรุงพันธุและผลิตเมล็ดพันธุผักกาดหอมหอ. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 1617 พฤศจิกายน 2549.
2. นงนุช กุศล. 2549. ศึกษาพัฒนาการและการแกของเมล็ดผักกาดหอมในระบบเกษตรอินทรีย. ในรายงาน
การประชุ ม วิ ชาการผลงานวิ จัย ของมู ล นิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีส อรท อํา เภอเมือง จังหวั ด
เชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
หมวดพืชสมุนไพร
1.อัศจรรย สุขธํารง. 2549. การศึกษาผลของระดับความสูงของพื้นที่และความอุดมสมบูรณืของดินที่มีตอ
องคประกอบทางเคมี ผลผลิต และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกระชายดํา.ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 1617 พฤศจิกายน 2549.
2. พิทยา สรวมศิริ และคณะ.2549. ชุดโครงการวิจัยพืชสมุนไพร “การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจพืชสมุนไพร
ทองถิ่นบนพื้นที่สูง” ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครี
สอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
หมวดพืชไร
1. สุมินทร สมุทคุปดิ์.2549. ความสําคัญของการปรับใชขอมูลลักษณะพันธุจากงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต
ใหแกเกษตรกรที่สูง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลค
รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
2. สุรัตน นักหลอ.2549. องคประกอบทางเคมีและคุณสมบัติการหุงตมของขาวกลองดอย. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
3. มนตรี ศรีหะวงษ.2549. คุณ สมบัติทางกายภาพของขาวกลองดอยที่ป ลูกในพื้น ที่สูงภาคเหนือของ
ประเทศไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.

ผ4-38
หมวดไมผล
1. จตุรพร รักษงาร.2549. ผลของสารละลายแคลเซียมและโบรอนที่มีผลตอการเจริญและคุณภาพของผล
สาลี่เอเชีย 5 พันธุ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลค
รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
2.

เวช เตจะ.2549. การปฏิบัติในการปลูกสตรอเบอรี่ตามแนวทางเกษตรที่ดีของการเกษตรกรมูลนิธิ
โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.

3. มณเทียน แสนดะหมื่น.2549. การศึกษาและคัดเลือกพันธุนอยหนาลูกผสมบางพันธุ. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
4. วิรัตน ปราบทุกข.2549. การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดทรงตนและการตัดแตงกิ่งองุน. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
หมวดพืชเครื่องดื่ม
1. สมเดช ศรีชัยรัตนกูล.2549. สารอิพิแกลโลคะเตชินแกลเลตและอิพิคะเตชินแกลเลตจากชาเขียวสามารถ
ละระดับธาตุเหล็กรูปที่ไมไดจับกับทรานสเฟอรรินในพลาสมาและออกซิเดทีฟสเตรส.ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
2. พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล.2549. Carrying capacity model สําหรับการจัดการพื้นที่ตนน้ํา. ในรายงาน
การประชุ ม วิ ชาการผลงานวิ จัย ของมู ล นิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีส อรท อํา เภอเมือง จังหวั ด
เชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
3. วิ วั ฒ น หาญวงศ จิ ร วั ฒ น . 2549. ลั ก ษณะโครงสร า งทางกายวิ ภ าคและกลสมบั ติ ข องไม ส นหนาม.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
4. สุทธาธร สุวรรณรัตน.2549. การฟนฟูปาเพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.

ผ4-39
หมวดไมดอก ไมประดับ
1. เบญจมาศ ออยอิศรานุกูล.2549. โครงการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีววิทยาการออกดอก
เทคนิคการขยายพันธุ การปลูกเลีย้ งกุหลาบพันป (Rhododendron) ชนิดตางๆ. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
2. ชิระ เกตุเพชร.2549. ความกาวหนางานวิจัยเทคนิคการผสมเกสรและเพาะเมล็ดกุหลาบ 3 : เทคนิคการ
กําจัดกิ่งขางขณะติดฝกและการจัดการเมล็ดพันธุ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
3. ปยมล มีสกุล.2549. การศึกษาผลของตนตอผลผลิตและคุณภาพของกุหลาบ. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 1617 พฤศจิกายน 2549.
4. สมยศ มีสุข.2549. ระบบการขยายพันธุแคลลา ลิลี่ เพื่อการผลิตหัวพันธุ. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17
พฤศจิกายน 2549.
หมวดปศุสัตว
1. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน.2549. ผลของการใชวัสดุรองพื้นตางกันในการเลี้ยงสุกรหลุม. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 1617 พฤศจิกายน 2549.
2. บุญลอม ชีวะอิสระกุล.2549. ผลของสายพันธุ เพศ และระดับโปรตีนในอาหารที่มีตอสมรรถภาพการ
ผลิตของสุกรพื้นเมืองและลูกผสมพื้นเมือง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
หมวดการแปรรูป
1. นิรมล อุดมอาง.2549. การวิเคราะหทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาและความเหมาะสมของชาเจียวกู
หลาน. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
2. นวินดา โหระกุล.2549. การพัฒนาผลิตภัณฑเยลลี่บวยและบวยปรุงรสชนิดผง. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 1617 พฤศจิกายน 2549.
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3. สุนีย จันทรสกาว.2549. การเตรียมผลิตภัณฑชาเขียวสุขภาพสุขภาพดอยคําอัดเม็ด. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
4. นฤพล วัฒนภาพ.2549. การสลายตัวของสารกําจัดแมลงกลุมไพรีทรอยดสังเคราะหในผักกาดขาวปลี
เพื่อกําหนดรระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสําหรับการบริโภคที่ปลอดภัย.ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17
พฤศจิกายน 2549.
5. บุษกร ประดิษญนิยกูล.2549. สถานภาพการบรรจุภัณฑเพื่อการสงออกสําหรับผักสด.ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
6. ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป.2549. การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการคุมครองและเพิ่มมูลคาพืชและพลับสด.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
7. ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน.2549. อายุการปกแจกันของดอกไมและใบไมในพื้นที่โครงการหลวง.ในรายงาน
การประชุ ม วิ ชาการผลงานวิ จัย ของมู ล นิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีส อรท อํา เภอเมือง จังหวั ด
เชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
8. พิมพใจ สีหะนาม.2549. ผลของการเคลือบผิวดวยไคโตซานตอการเขาทําลายของเชื้อราในผลสตรอเบอ
รี่พันธุพระราชทาน 72.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลค
รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
หมวดดินธาตุและธาตุอาหารพืช
1. อานัฐ ตันโซ. 2549. เทคนิคการผลิตน้ําแคลเซียมอินทรียจากเปลือกไขและเปลือกหอย.ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
2. ณิฏฐา คุมโต. 2549. ศักยภาพของน้ําแคลเซียมอินทรียที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศ.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
3. พัฒนา อภิญดา. 2549. ผลของปุยอินทรียบางชนิดตอการเจริญเติบโตและผลผลิตผักอินทรียบนพื้นที่
ลาดชันที่ไดรับการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม.ในรายงาน
การประชุ ม วิ ชาการผลงานวิ จัย ของมู ล นิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีส อรท อํา เภอเมือง จังหวั ด
เชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
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4. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม. 2549. การใชปุยอยางมีประสิทธิภาพในการปลูกผักกาดหอมหอ. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
5. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม.2549. การลดปริมาณการใสปุยฟอสฟอรัสในการปลูกแตงกวาญี่ปุน.ในรายงาน
การประชุ ม วิ ชาการผลงานวิ จัย ของมู ล นิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีส อรท อํา เภอเมือง จังหวั ด
เชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
หมวดการตลาดและเศรษฐกิจ
ปรียานุช อภิบุณโยภาส.2549. ลักษณะความชอบผักสดเมืองหนาว เพื่อการวางแผนกลยุทธการตลาดของ
โครงการหลวง.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
หมวดสังคม การศึกษา และสาธารณสุข
1. เริงชัย ตันสุชาติ.2549. การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนและการบริหารจัดการ
กองทุนการเงินชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่โครงการหลวง.ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 1617 พฤศจิกายน 2549.
2. ปองพล รักการงาน. 2549. การวิเคราะหรูปแบบการไหลของอากาศผานวัสดุคลุมโรงเรือนโดยคํานวณ
พลศาสตรของไหล.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลค
รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
3. ศิริชัย เทพา. 2549. การปรับปรุงโรงเรือนหลังคาโคงสําหรับปลูกไมดอกในประเทศไทย.ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
4. ประยุทธ เนียมแตง. 2549. การศึกษาความเปนไปไดของการทําความเย็นโดยวิธีการระเหยในโรงเรียน
เพาะเลี้ยงเห็ดหอม. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครี
สอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
บทคัดยอเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร
1. อาคม กาญจนประโชติ. 2549. การศึกษาปริมาณสาร Tetrahydrocannabinols ในพื้นที่ความสูง
ระดั บ ต า งๆ และแต ล ะช ว งระยะการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช กั ญ ชง.ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17
พฤศจิกายน 2549.
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2.อาคม กาญจนประโชติ.2549. การใชถั่วเหลืองฝกสดหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวตอการปรับปรุงบํารุง
ดินบนพื้นที่สูง.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
3. จตุรพร รักษงาร.2549. ผลของการตัดแตงกิ่ง 3 ระดับที่มีผลตอการเจริญเติบโต และการใหผลผลิต
ของกีวีฟรุต 2 ชนิด.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครี
สอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
4. วิรัตน ปราบทุกข.2549. การศึกษาและคัดเลือกพันธุกีวีฟรุต.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
5. สานิตย นิรพาธ.2549. การศึกษาคุณภาพผลอะโวกาโดสายพันธุ Hass ในพื้นที่ตางๆ ของมูลนิธิ
โครงการหลวง.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
6.

พิสสวรรณ เจียมสมบัติ.2549. การทดสอบตนแมพันธุเสาวรสรับประทานสอปราศจากโรคไวรัส.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.

7. สิริภัทร พราหมณีย.2549. การขยายตนพันธุเสาวรสปลอดโรคโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
8. สุรินทร นิลสําราญจิต และ คณาสิทธิ์ หลายศิริเรืองไร.2549. การศึกษาสัณฐานวิทยา ระยะเวลาการถาย
ละอองเกสร และการใชประโยชนดานพืชสวนของมะนอด.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
9. อัจ ฉรา ภาวศุ ท ธิ์ .2549. การศึ ก ษาวิ ธี การเพิ่มปริม าณและคุ ณ ภาพผลผลิ ตกี วีฟ รุต โดยการหอ ผล.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
10. ชูพงษ สุกุมลนันทน.2549. การศึกษาการคัดเลือกพันธุลูกกลิ้ง.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
11. ฉลองชัย แบบประเสริฐ.2549. การศึกษาคุณภาพผลมะมวงพันธุสงเสริมในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
12. อุณารุจ บุญประกอบ.2549. อิทธิพลของตนตอตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช.ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
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13. อุณารุจ บุญประกอบ.2549. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของผลพืชพันธุ. ‘Tropic Beauty’
ในขณะผลสุก.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
14. อุณารุจ บุญประกอบ.2549. การใชเวอรมิคูไลท ขุยมะพราวและถา นแกลบในการเพาะเลี้ยงเอม
บริ โ อเนคทารี น ที่ ยั ง อ อ น. ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
15.

ณงคชัย พิพัฒนธนวงศ.2549. สตรอเบอรี่ “พันธุพระราชทาน 60”ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17
พฤศจิกายน 2549.

16. ศิริเพ็ญ จริเกษม. 2549. การวิจัยพัฒนาสารสกัดชาโปนินปรับมาตรฐานจากเมล็ดชา. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
17. กนิษฐา เองสวัสดิ์ และจรูญ สุขเกษม. 2549. ศักยภาพของหญาแฝกในการบําบัดน้ําเสีย.ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
18. ลําดวน ใจเวียง. 2549. การพัฒนาพันธุไมดอกสกุลหนาวัว.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
19. ปราณี รอดเทียน. 2549. ประสิทธิภาพของสมุนไพรในการถายพยาธิสุกรพื้นเมือง.ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
20. สมพร ชุนหลือชานนท. 2549. การยอยสลายของวัสดุอินทรียที่ใชรองคอกในระบบการเลี้ยงสุกรหลุม.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
21. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน. 2549. การถายทอดเทคโนโลยีการทําสุกรหลุม และการแปรรูปผลิตภัณฑสุกรดอย.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
22. ปรีชา มีนาค. 2549. การกักเก็บกลิ่นของน้ํามันโรสแมรี่ โดยวิธีการอบแหงแบบพนฝอย และการ
ประยุกตใช.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
23. ปรีชา มีนาค. 2549. การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มเจียวกูหลานชนิดผงโดยวิธีการทําแหงแบบพนฝอย.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
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24. สลักจิตร บุญทาคํา. 2549. การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําลูกหมอนผสมน้ําผักผลไมสมุนไพร. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
25. พัชรินทร ครุฑเมือง. 2549. การศึกษาชีววิทยาและการผลิตแมลงวันตัวเบียนธรรมชาติในการควบคุม
หนอนชอนใบศั ต รู พื ช ผั ก .ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
26. สุมาลี เมนสัก. 2549. การศึกษาปฏิกิริยาระหวางเชื่อราปฏิปกษไสเดือนฝอยรากปม Arthobotrys
spp. Paecilomyces lilacinus และเชื้อราปฏิปกษ.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
27. ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล. 2549. การคัดเลือกเชื้อราผิวใบสตรอเบอรี่เพื่อใชควบคุมโรคใบของสตรอเบอรี่
ที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum sp. และ Phomopsis obscurans.ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17
พฤศจิกายน 2549.
28. วัชรี สมสุข. 2549. ชีววิทยาของดวงกินรากสตรอเบอรี่และการควบคุมดวยไสเดือนฝอย.ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
29. พัฒนา อภิญดา. 2549. การเจริญเติบโตและการอยูรอดของหญาแฝกกลุมพันธุตางๆ ที่ปลูกในระดับ
ความสูงที่แตกตางกันของพื้นที่โครงการหลวงภาคเหนือของประเทศไทย.ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 1617 พฤศจิกายน 2549.
30. สุมา หนูแกว และอานัฐตันโช. 2549. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของมูลไสเดือนดินที่มีตอการ
ผลิตบล็อคโคลี่.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
31. สุลีรัก อารักษณธรรม และอานัฐ ตันโช. 2549. การสํารวจและเก็บรวบรวมสายพันธุใสเดือนดินทองถิ่น
แพร ก ระจายตั ว อยู ใ นพื้ น ที่ สู ง ของศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง.ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17
พฤศจิกายน 2549.
32. สมชั ย อนุ ส นธิ์ พ ระเพิ่ ม . 2549. สั ณ ฐานวิ ท ยาของดิ น บริ เ วณศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงห ว ยลึ ก .
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
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33. สุจินดา ศรีวัฒนะ. 2549. การรับรูและการยอมรับของผูบริโภคผลิตภัณฑกาแฟคั่วบดโครงการหลวง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
34. สุจินดา ศรีวัฒนา. 2549. การรับรูและการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑแยมสตรอเบอรี่.ในรายงาน
การประชุ ม วิ ชาการผลงานวิ จัย ของมู ล นิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีส อรท อํา เภอเมือง จังหวั ด
เชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
35. ณัฐชา เพชรดากูล. 2549. พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคที่ซื้อสินคาจากสถานที่จัดจําหนาย
ผลผลิตมูลนิธิโครงการหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
36. รังสรรค เครือคํา. 2549. รูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมของชุมชนบนพื้นทีส่ ูงในเขตพื้นที่
โครงการหลวง.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
37. หยาดฝน ทนงการกิจ. 2549. แนวทางการลดตนทุนการผลิตผักในดานพลังงานของระบบเย็นเร็ว.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
38. ศิริชัย เทพา. 2549. การศึกษาความเปนไปไดของการทําความเย็นแบบระเหยรวมกับการระบาย
อากาศแบบธรรมชาติในโรงเรียนปลูกไมดอก.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
39. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท. 2549. ชุดโครงการวิจัย ไผบนพื้นที่สูง โครงการยอยที่ 1 : ความหลากหลาย
ของไผบนพื้นที่สูง.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลค
รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
40. บุญวงศ ไทยอุตสาห.2549. ชุดโครงการวิจัย ไผบนพื้นที่สูง โครงการยอยที่ 2 : เทคโนโลยีดานเมล็ด
พันธุและการพัฒนาของกลาไผหวานอางขาง.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
41. กิตติศักดิ์ จินดาวงศ.2549. ชุดโครงการวิจัย ไผบนพื้นที่สูง โครงการยอยที่ 3 : การขยายพันธุไผหวาน
อ า งขางโดยวิ ธี ก ารป ก ชํ า .ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
42. ยุพา มงคลสุข. 2549. ชุดโครงการวิจัย ไผบนพื้นที่สูง โครงการยอยที่ 4 : การพัฒนาเทคนิคการการ
ขยายพันธุไผหวานอางขาง (Dendrocalamus latiflorus) เพื่อผลิตตนกลาไผในเชิงพาณิชย.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
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43. ลดาวัลย พวงจิตร. 2549. ชุดโครงการวิจัย ไผบนพื้นที่สูง โครงการยอยที่ 5 : นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการ
จัดการดินและน้ําของสวนไผบนที่สูง.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
44. วัฒนาชัย ตาแสน. 2549. ชุดโครงการวิจัย ไผบนพื้นที่สูง โครงการยอยที่ 6 : วิธีการปองกันและกําจัด
ดวงวงเจาะหนอไผ (Cyrtotrachelus sp.).ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
45. มณฑาทิพย ยุนฉลาด. 2549. ชุดโครงการวิจัย ไผบนพื้นที่สูง โครงการยอยที่ 7 : การแปรรูปหนอไมไผ
บนที่สูงหนอไมดองเค็ม.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลค
รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
46. นิคม แหลมสัก. 2549. ชุดโครงการวิจัย ไผบนพืน้ ทีส่ ูง โครงการยอยที่ 8 : การใชประโยชนลาํ ไผบนที่สูง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
47. วิชัย หฤทัยธนาสันต. 2549. ชุดโครงการวิจัย ไผบนพื้นที่สูง โครงการยอยที่ 9 : การใชประโยชน
ใบกาบ เปลือกหนอไผและกิ่งไผพันธุหวานอางขาง และพันธุหยก.ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17
พฤศจิกายน 2549.
48. ปติ กันตังกุล. 2549. ชุดโครงการวิจัย ไผบนพื้นที่สูง โครงการยอยที่ 9 : การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ
ของการผลิตไผบนที่สูง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลค
รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
49. บารมี สกลรักษ. 2549. ความหลากหลายชนิดของเห็ดในปาไผที่สถานีเกษตรหลวงอางขาง จังหวัด
เชียงใหม.ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอรท อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549.
--------------------------------------ที่มา: ฝายวิจัย โครงการหลวง
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รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550
หมวดพืชไร
1. สุทัศน จุลศรีไกวัล. 2550. การปลูกทดสอบพันธุและผลิตเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงสายพันธุดี. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2550.
2. สุรัตน นักหลอ. 2550. คุณภาพการหุงตมและคุณคาทางอาหารของขาวไร. ในรายงานการประชุม
วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2550.
3. มนตรี ศรีหะวงษ. 2550. คุณสมบัติทางเคมีของขาวกลองดอยที่ปลูกในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
หมวดไมดอก ไมประดับ
จารุพันธ ทองแถม, ปยเกษตร สุขเกษม และเบญจมาศ ออยอิสรานุกูล. 2550. การวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทาง
สั ณ ฐานวิ ท ยา ชี ว วิ ท ยาการออกดอก เทคนิ ค การขยายพั น ธุ ก ารปลู ก เลี้ ย งกุ ห ลาบพั น ป
(Rhododendron) ชนิดตางๆ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
หมวดไมผล
1. มณเทียน แสนดะหมื่น. 2550. ความสัมพันธแบบแผนไอโซไซมเพอรออกซิเดสในการรวมเขากันไดของ
อะติโมยาพันธุแอฟริกันไพรดที่ตอกิ่งบนตนตอนอยหนา. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
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2. ชัยวัฒน อนุพันธ. 2550. ผลของปุย แคลเซียม และโบรอน ตอการเจริญเติบโต การติดผล และคุณภาพ
ผลผลิตของมะละกอพันธุปากชอง 1. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
3. จตุรพร รักษงาร. 2550. ผลของแคลเซียมและโบรอนที่มีผลตอผลผลิต และคุณภาพผลของสาลี่เอเชีย
5 พันธุ (การทดลองปที่ 2). ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
4. นายวิรัตน ปราบทุกข. 2550. การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดทรงตนและตัดแตงกิ่งองุน. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2550.
5. สิริภัทร พราหมณีย. 2550. การขยายพันธุตนเสาวรสจากยอดปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงปลาย
ยอดเจริญ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
6. พิสสวรรณ เจียมเจริญ. 2550. การผลิตแอนติบอดีและชุดตรวจสอบเชื่อ Passion fruit woodiness virus.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
7. สาวิตรี ทิวงศ. 2550. การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica) พันธุตางๆ
ในพื้นที่โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
หมวดปศุสัตว
1. ศุภฤกษ นาคกิตเศรษฐ. 2550. การเลี้ยงหานในสวนไมผล. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูล นิธิ โ ครงการหลวงเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 80 พรรษา
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
2. ขนิษฐา ติคํา. 2550. การใชพืชอาหารสัตวจากแปลงพืชอาหารสัตวสวนครัว (Intensive Feed
Garden) เปนแหลงอาหารหยาบเสริมสําหรับการเลี้ยงแพะ. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
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3. ภัทรผกา ใจปนตา. 2550. ผลของระดับพลังงานในอาหารและเพศที่มีตอสมรรถภาพการผลิตของสุกร
ลูกผสมพื้นเมือง x เปยแตรง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
หมวดปาไม และทรัพยากรธรรมชาติ
1. พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล. 2550. แบบจําลองความยั่งยืนของระบบนิเวศตนน้ํา. ในรายงานการประชุม
วิช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2550.
2. กิตติศักดิ์ จินดาวงศ. 2550. ผลของน้ําสมไมตอการงอกของเมล็ดและการพัฒนาของตนกลาไมไผหวาน
อางขาง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
หมวดอารักขาพืช
1. นฤพล วัฒนภาพ. 2550. การตรวจวิเคราะหหาอะบาเม็คตินในผลมะเขือเทศและถั่วแขกโดยใชเทคนิคโซ
ลิ ดเฟสเอ็ กซ แ ทรคชั น และลิ ค วิ ดโครมาโทกราฟส มรรถภาพสูง. ในรายงานการประชุ ม วิ ชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
2.

มานิตา คงชื่นสิน. 2550. การผลิตขยายไรตัวห้ําเปนปริมาณมาก. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.

3. พิทยา สรวมศิริ. 2550. การพัฒนาผลิตภัณฑสารธรรมชาติเพื่อควบคุมโรคแมลงในพื้นที่โครงการหลวง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
หมวดแปรรูป
1. พีรเดช พูลสุข. 2550. การวิจัยพัฒนาสูตรเครื่องดื่มเจียวกูหลานชนิดผง โดยวิธีการทําแหงแบบพนฝอย.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
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2. ณัฐพร จาหมื่นไวย. 2550. การกักเก็บกลิ่นของน้ํามันโรสแมรี่ โดยวิธีอบแหงแบบพนฝอย และการ
ประยุกตใช. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
หมวดดินและธาตุอาหารพืช
1. นฤมล หวะสุวรรณ. 2550. อิทธิพลของการใชที่ดินตอสมบัติของดินในพื้นที่อางขาง. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2550.
2. นภาพร ปญญาชัย. 2550. การจัดการปุยผักกาดหอมหอที่ปลูกในดินที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
ตกคางอยูสูงในพื้นที่แมแฮ จังหวัดเชียงใหม. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรม
โลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
3. วิทยา จินดาหลวง. 2550. ประยุกตขอมูลสัณฐานวิทยาดินในสนามเพื่อการอนุรักษและการจัดการดินใน
พื้นที่อินทนนท. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
4. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม. 2550. การเปรียบเทียบวิธีการผลิตปุยหมักโดยใชถุงผลิตปุยหมัก Tahiron กับ
การผลิตรูปแบบอื่นๆ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
5. อําพรรณ พรมศิริ. 2550. สภาพความอุดมสมบูรณของดินและการจัดการปุยเคมีอยางเหมาะสมในการ
ปลูกผักบนพื้นที่สูง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
หมวดสังคม การศึกษา และสาธารณสุข
1. วีระพล ทองมา. 2550. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการสหกรณการเกษตรของสมาชิกสหกรณ
การเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนยพัฒนาโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2550.
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2. วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2550. การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการอิพเทด
เพื่อพัฒนาทักษะการวางแผนพึ่งพาตนเองของชุมชนชาวไทยภูเขาในศูนยพัฒนาโครงการหลวง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
3. บุศรา โพธิสุข. 2550. บทบาทและภารกิจของผูปฏิบัติงานศูนยพัฒนาโครงการหลวง. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2550.
4. เริงชัย ตนสุชาติ. 2550. การยอมรับการถายทอดเทคโนโลยีและการถายทอดเทคโนโลยีอยางมีสวนรวม
ในพื้นที่โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
หมวดอื่นๆ
1. ธันยา พรหมบุรมย. 2550. การเตรียมความพรอมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีสวน
รวมในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงใหม. ในรายงานการประชุม
วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2550.
2. ศิริชัย เทพา. 2550. การพัฒนาตัวรับรังสีอาทิตยรูปประกอบพาราโบลาแบบไมสมมาตรเพื่อประยุกตใช
ในการยังยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียในดิน. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรม
โลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
บทคัดยอเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร
1. สรนรา ขวคุ ณ าภรณ . 2550. งานทดสอบสายพันธุมะเขือเทศเชอรี่ . ในรายงานการประชุ ม วิ ชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
2. ดนัย บุณยเกียรติ. 2550. คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักกาดหอมพันธุกรีนโอคลีฟที่ปลูกในระบบ
ไฮโดรโพนิกส. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
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3. นีรนุช มิ่งเมือง. 2550. คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกะหล่ําปลีอินทรียหั่นชิ้น. ในรายงานการประชุม
วิช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2550.
4. ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป. 2550. การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑขนสงเพื่อการสงออกสําหรับผัก
โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
5. บุษกร ประดิษฐนิยกูล. 2550. สถานภาพการบรรจุภัณฑเพื่อการจําหนายสําหรับกีวีฟรุตและอะโวกาโด.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
6. พิชญา บุญประสม. 2550. ผลของการลดอุณหภูมิโดยวิธีผานอากาศเย็นตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
ของผลสตรอเบอรี่พันธุ 329. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
7. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2550. การศึกษาวิธีการบมผลเลมอนดวนสารเคมีบางชนิด. ในรายงานการประชุม
วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2550.
8. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2550. การศึกษาการคัดเลือกพันธุเสาวรสรับประทานสดที่มีคุณภาพ. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2550.
9. รังสรรค เครือคํา. 2550. การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเสาวรสของเกษตรกรในเขตพื้นที่สงเสริมของ
มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง. ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงเฉลิ ม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
10. บรรจง ปานดี. 2550. การเปรียบเทียบรูปแบบของคางและระบบการจัดการทรงตนและกิ่งของเสาวรส
รับประทานสด. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
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11. ชัยวัฒน อนุพันธ. 2550. ผลของปุยไนโตรเจน และโพแทสเซียม ตอการเจริญเติบโต การติดตามผล
และคุณภาพผลผลิตของมะละกอพันธุปากชอง 1. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ
โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
12. ฉลองชัย แบบประเสริฐ. 2550. การวิจัยและพัฒนามะมวงในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2550.
13. ฉลองชัย แบบประเสริฐ. 2550. การวิจัยและพัฒนาการผลิตอะโวกาโดในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
14. สานิตย นิรพาธ. 2550. การศึกษาคุณภาพผลของอะโวกาโดสายพันธุ Hass ในพื้นที่ของมูลนิธิ
โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
15. พัชรี ตั้งตระกูล. 2550. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากอะโวกาโด. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
16. พัชรินทร ครุฑเมือง. 2550. ชีววิทยาและการผลิตแมลงตัวเบียนธรรมชาติในการควบคุมหนอนซอนใบ
ศัตรูพืชผักและไมประดับ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
17. ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ. 2550. การพัฒนาการขยายพันธุโดยการปกชํากิ่งเนื้อแข็งของมะเดื่อฝรั่ง
(Ficus carica L.) ดวยการใชและไมใชกระโจมพลาสติก. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ
โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
18. มณเทียน แสนดะหมื่น. 2550. พัฒนาการและคุณภาพของเมล็ดพันธุที่เก็บเกี่ยวจากผลระยะสุกแก
แตกตางกันของเคพกูสเบอรี่. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
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19. ชูพงษ สุกุมลนันทน. 2550. การศึกษาการคัดเลือกพันธุลูกลิ้น. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ
โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
20. จตุ ร พร รั ก ษ ง าร. 2550. อิ ท ธิ พ ลของการตั ด แต ง กิ่ ง และสารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตที่ มี ต อ การ
เจริญเติบโตและการใหผลผลิตของกีวีฟรุต 2 ชนิด คือ Actidinia diliciosa C.F. Liang et A.R.
Ferguson และ Actinidia chinensis Planch. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูล
นิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรม
โลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
21. นิรมล อุดมอาง. 2550. การพัฒนาอาหารสรางคุณภาพจากพืชสมุนไพรเจียวกูหลาน : ตอนที่ 1.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
22. นิรมล อุดมอาง. 2550. การพัฒนาอาหารสรางคุณภาพจากพืชสมุนไพรเจียวกูหลาน : ตอนที่ 2.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
23. อานัฐ ตันโช. 2550. การผลิตน้ําแมกนีเซีนมจากมูลสัตว. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูล นิธิ โ ครงการหลวงเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 80 พรรษา
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
24. สุนิภาพร แกวขุนทอง. 2550. การผลิตน้ําโบรอนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร. ในรายงานการประชุม
วิช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือ ง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2550.
25. จีรวัฒน นวนพุดชา. 2550. การศึกษาอัตราการยอยสลายขยะอินทรียชนิดตางๆ โดยไสเดือนดินสาน
พันธุทองถิ่นและสายพันธุตางประเทศที่เปนการคา. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ
โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
26. สุลีรัก อารักษณธรรม. 2550. การทดสอบประสิทธิภาพการยอยสลายขยะอินทรียของไสเดือนดินที่
สํารวจและเก็บรวบรวมไดจากพื้นที่สูงของศูนยพัฒนาโครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80
พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
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27. โกศล เคนทะ. 2550. ผลของปุยอินทรียตอผลผลิตชาจีนอินทรีย อางขาง. ในรายงานการประชุม
วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2550.
28. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม. 2550. ขอจํากัดทางดินที่มีผลตอการผลิตพืชในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หวยลึก จังหวัดเชียงใหม. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
29. สุทธาธร ไชยเรืองศรี. 2550. ความหลากหลายของพรรณไมในปาเบญจพรรณเสื่อมโทรมของสถานี
วิจัยเกษตรหลวงปางดะ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
30. นิคม แหลมสัก. 2550. การผลิตและสมบัติของน้ําสมไมและถานจากไผและไมตัดขยายระยะที่อางขาง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
31. อาคม กาญจนประโชติ. 2550. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของขาว. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
32. โสระยา รวมรังสี. 2550. ผลของการขาดธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตของดองดึงที่ปลูกแบบไมใชดิน.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
33. อรทั ย มิ่ ง ธิ พ ล. 2550. ภู มิ ป ญ ญาและองค ค วามรู ด า นการจั ด การทรั พ ยากรป า ไม ข องชุ ม ชน
ปกาเกออะญอลุมน้ําแมเตี๊ยะตอนบน. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปาง
สวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
34. สุดาวดี ลิ้มไพบูลย. 2550. การสรางและพัฒนาแบบประเมินกระบวนการพัฒนาทักษะการวางแผน
พึ่ ง พาตนเองของชุ ม ชนชาวไทยภู เ ขาในพื้ น ที่ โ ครงการหลวง. ในรายงานการประชุ ม วิ ช าการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
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35. มันทนา ศรีกระจาง. 2550. Elephant Crop Raiding Problems and Their Solutions at Kui
Buri National Park, Southwestern Thailand. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูล นิธิ โ ครงการหลวงเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 80 พรรษา
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
36. สุรีวรรณ ราชสม. 2550. การพัฒนาผักกาดหางหงสอบแหงโดยเครื่องอบแหงแบบลมรอน. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15
พฤศจิกายน 2550.
37. รณกร อําพันธศรี. 2550. ระบบทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยสําหรับบานพักนักทองเที่ยวสถานีเกษตร
หลวงอางขาง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
38. นที วงศขัติย. 2550. การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดพันธุถั่วลิสงตนแบบสําหรับศูนยพัฒนาโครงการหลวง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
39. Rachel Dunn. 2550. แบบจําลองการจัดการน้ําภายใตทัศนคติของผูมีสวนไดเสีย ในภาคเหนือของ
ประเทศไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
40. รัฐไกร วัจนคุณอนันต. 2550. ชุดควบคุมดัมมี่โหลดสําหรับกังหันน้ําผลิตไฟฟา ณ ศูนยวิจัยโครงการ
หลวงอินทนนทหนวยยอยแมยะนอย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงแรมโลตัสปาง
สวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550.
-------------------------------------ที่มา : ฝายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
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รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2551
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
หมวดผัก
1. สุชีลา เตชะวงศเสถียร. 2551. การปรับปรุงพันธุมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กเพือ่ คุณภาพดีและใหผล
ผลิตสูง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุม
นานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
2. จานุลักษณ ชนบดี. 2551. การคัดเลือกสายพันธุฟกทองใหมีผลผลิตและคุณภาพดี การคัดเลือกสายพันธุ
ชั่วที่ 2 และ 3. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC
ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
หมวดพืชสมุนไพร
ชูศรี ไตรสนธิ. 2551. พฤกษศาสตรพื้นบานชาวกะเหรี่ยงในศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร จังหวัด
เชียงใหม. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุม
นานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
หมวดพืชไร
1. อาคม กาญจนประโชติ. 2551. การศึกษาและพัฒนาการปลูกเฮมพ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
2. วีรพันธ กันแกว. 2551. ปริมาณ delta-9-tetrahydrocannabinol ของพันธุเฮมพ ปลูกบนที่สูงของ
ประเทศไทย. ในรายงานการประชุ มวิ ชาการผลงานวิ จั ยของมู ลนิ ธิ โครงการหลวง ณ อาคาร ECC
ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
หมวดไมดอกไมประดับ
1. วชิระ เกตุเพชร. 2551. วิธีการประเมินลูกผสมเพื่อการคัดเลือกกุหลาบตัดดอก 4 : ระยะการใหผลผลิต.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
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2. อาทิตย ปญญาเมา. 2551. อิทธิพลของ 2,4-dichiorphenoxyacetic acid ตอการเหนี่ยวนําใหเกิดการ
กลายพันธุกับเฟนขาหลวงหลังลายที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
หมวดไมผล
1. จตุรพร รักษงาร. 2551. ผลของแคลเซียมและโบรอนที่มีผลตอผลผลิต และคุณภาพผลของสาลี่เอเชีย
5 พันธุ (การทดลองปที่ 3). ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร
ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21
พฤศจิกายน 2551.
2. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ. 2551. การวิเคราะหปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดของผลพี้ชแบบไมทําลายดวย
เทคนิค NIR. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC
ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
3. พัชรินทร บัวเอี่ยม. 2551. ผลของอัตราปุยที่ใหไปกับน้ําและตําแหนงที่ตั้งหัวจายน้ําตอประสิทธิภาพการใช
ปุ ย ของพี้ ช . ในรายงานการประชุ ม วิ ชาการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โครงการหลวง ณ อาคาร ECC
ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
4. มณเทียน แสนตะหมื่น. 2551. เทคนิคการตอกิ่งอะโวกาโดแบบ Epieoty Grafting. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรม
ดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
5. วิรัตน ปราบทุกข. 2551. การเปรียบเทียบพันธุกีวีฟรูทสายพันธุที่คัดเลือกใหมในพื้นที่มีความหนาวเย็นต่ํา.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
6. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2551. การศึกษาและคัดเลือกพันธุพืชตระกูลสมที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
หมวดปศุสัตว
1. สัญชัย จตุรสิทธา. 2551. ผลของอายุและชนิดของกลามเนื้อตอคุณภาพเนื้อและองคประกอบกรดไขมันของ
ปลาเรนโบวเทราต. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC
ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
2. มันทนา แกวมา. 2551. การผลิตไกเบรสเพื่อเปนสัตวปกทางเลือกสําหรับเกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
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3. ศุภฤกษ นาคกิตเศรษฐ. 2551. การศึกษาการจัดการดานอาหารเลี้ยงลูกแพะนม. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรม
ดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
4. รักษิณา ทิมคลาย. 2551. การใชเศษเหลือจากพืชผักที่ปลูกในมูลนิธิศูนยพัฒนาโครงการหลวงเปนอาหาร
หยาบเลี้ยงกระตายขุน. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC
ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
5. นพปฎล ชูสมุทร. 2551. ผลของการใชลูกกระบือกระตุนและไมใชลูกกระบือกระตุนกอนการรีดนมตอปริมาณ
และคุณภาพน้ํานมกระบือนมพันธุเมชานา. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21
พฤศจิกายน 2551.
หมวดปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ
1. พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล. 2551. งานวิจัยเพื่อทองถิ่นเกี่ยวกับการประยุกตใชโปรแกรมการตัดสินใจ เพื่อกําหนดการ
ใชประโยชนที่ดินบริเวณศูนยพัฒนาโครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
2. สุทธาธร ไชยเรืองศรี. 2551. การเรงการฟนตัวตามธรรมชาติของปาเสื่อมโทรม. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรม
ดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
3. วีระศักดิ์ อุดมโชค. 2551. การวิเคราะหศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสถานภาพสิ่งแวดลอม เพื่อการวาง
แผนการใชที่ดินอยางยั่งยืนบริเวณศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําริน. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
หมวดอารักขาพืช
1. ดวงพร สุวรรณกุล. 2551. ความหลากหลายของแมลงในดินเพื่อการจัดการวัชพืชในแปลงขาวโพดหวานสองสี.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
2. ณัฎฐาวรีย กรมศิลป. 2551. การปองกันกําจัดทากในแปลงปลูกเซเลอรี่โดยวิธีผสมผสาน. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
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หมวดการแปรรูป
1. ณัฐพร จาหมื่นไวย. 2551. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑผัก ผลไมกรอบเสริมแคลเซียมและสารตานอนุมูล
อิสระจากโรสแมรี่. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC
ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
2. กานตนภัส เจริญทรัพย. 2551. การใชประโยชนจากธัญพืชและผลไมของมูลนิธิโครงการหลวง ในการปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑมูสลี่ชนิดแทงแบบไทย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21
พฤศจิกายน 2551.
3. สมพงษ พรมละอองวัน. 2551. การลดการใชเชื้อเพลิงใน Boiler โดยใชพลังงานแสงอาทิตย. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
หมวดวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
1. ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน. 2551. ผลของอุณหภูมิและสภาพบรรยากาศตออายุการวางจําหนายผักแปรรูป
พรอมปรุง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC
ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
2. พลกฤษณ มณีวระ. 2551. กิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระและสารประกอบฟนอลของผักจํานวน 25 ชนิด.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
หมวดดินและธาตุอาหารพืช
นิวัติ อนงครักษ. 2551. สัณฐานวิทยาและระดับความอุดมสมบูรณของดิน ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
หมวดสังคม การศึกษา และสาธารณสุข
1. ศักดา พรึงลําภู. 2551. การสํารวจเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนของชุมชนชาวไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม
ลําพูน และเชียงราย. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC
ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
2. อรทัย มิ่งธิพล. 2551. ภูมิปญญาและองคความรูดานการจัดการทรัพยากรปาไมของชุมชนปกาเกอะญอ
ลุมน้ําแมเตี๊ยะตอนบน. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC
ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
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3. วี ระศั กดิ์ รุ งเรื องวงศ . 2551. การศึ กษาและวิ เคราะห ทุ นทางสั งคม ทุ นทางเศรษฐกิ จ และทุ นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนโครงการหลวงแมสะปอก ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
4. เริงชัย ตันสุชาติ. 2551. ดัชนีวัดความสุขและความกินดีมีสุขของสมาชิกชุมชนในมูลนิธิโครงการหลวง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
5. พัฒนา เทพวัง. 2551. กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการกลุม และการตลาดชาอัสสัมที่เหมาะสมกับกลุม
แม บ าน เกษตรกร ตําบลเมืองกาย อํ าเภอแมแตง จั งหวัดเชี ยงใหม. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
หมวดอื่นๆ
วิชชุพร วรปรีชา. 2551. โครงการศึกษาชนิดและรูปแบบของขอมูลจากมูลนิธิโครงการหลวงที่ผูใชประเภทตางๆ
ต องการใช . ในรายงานการประชุ ม วิ ชาการผลงานวิ จั ยของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ณ อาคาร ECC
ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
บทคัดยอเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร
1. ประสิทธิ์ โนรี. 2551. การทดสอบพันธุผักกาดหอมหอในฤดูรอนบนพื้นที่สูง. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
2. ประสิทธิ์ โนรี. 2551. การทดสอบพันธุผักกาดหอมหอในฤดูฝนบนพื้นที่สูง. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
3. อุณารุจ บุญประกอบ. 2551. Thai TigerTM series พี้ชพันธุใหม. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
4. เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ. 2551. ปริมาณและกิจกรรมของสารตานอนุมูลอิสระในผลพลัม. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรม
ดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
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5. จตุรพร รักษงาร. 2551. อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต ผลตกคางที่มีตอการเจริญเติบโตและการ
ใหผลผลิตของกีวีฟรูท 2 ชนิด คือ Actidinai deliciosa CF. Liang et. A.R. Ferguson และ Actinidia
chinensis Planch. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC
ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
6. สุรินทร นิลสําราญจิต. 2551. ผลของการควั่นกิ่งและไฮโดรเจนไซยานาไมดตอการแตกตาและคุณภาพ
ของกีวีฟรูท. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุม
นานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
7. กุลทินี ผิวนิล. 2551. ผลของ Copper sulphate และ Hydrogen cyanamide ที่มีตอการแตกตาและการ
ติดผลของกีวีฟรูท. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC
ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21พฤศจิกายน 2551.
8. วิรัตน ปราบทุกข. 2551. การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดทรงตนและการตัดแตงกิ่งองุน. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
9. มณเทียน แสนดะหมื่น. 2551. คุณภาพเมล็ดและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุเสาวรส. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
10. มณเทียน แสนดะหมื่น. 2551. ทดสอบการปลูกเชื้อ Fusarium sp. บนตนพันธุเสาวรสรับประทานสด.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
11. มณเทียน แสนดะหมื่น. 2551. อิทธิพลของสารสกัดสาหรายทะเลตอผลสําเร็จในการตอกิ่งอะโวกาโด.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
12. สานิตย นิรพาธ. 2551. การรวบรวมอะโวกาโดสายพันธุ Hass 4 สายพันธุ เพื่อทําแปลงแมพันธุ.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
13. ฉลองชัย แบบประเสริฐ. 2551. อะโวกาโดพันธุใหมของมูลนิธิโครงการหลวง. ในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
14. ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ. 2551. การศึกษาวิธีการขยายพันธุมัลเบอรี่ในแตละสายพันธุ. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
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15. ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ. 2551. ผลของวัสดุคลุมแปลงตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของ
สตรอเบอรี่. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุม
นานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
16.ชูพงศ สุกุมลนันทน. 2551. การรวบรวมพันธุไมผลจากตางประเทศ และการทดสอบพันธุในพื้นที่มูลนิธิ
โครงการหลวง (ทับทิมเมล็ดนิ่ม). ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21
พฤศจิกายน 2551.
17. นิคม แหลมสัก. 2551. ศักยภาพการผลิตไมบางจากไมตัดขยายระยะสวนปาที่อางขาง. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
18. นิคม แหลมสัก. 2551. การประเมินคุณภาพของไม และการพัฒนาการใชประโยชนไมการบูร.ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
19. โสระยา รวมรังสี. 2551. ผลของระดับไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตอคุณภาพดอก
และหัวพันธุแคลลาลิลลี่. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร
ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21
พฤศจิกายน 2551.
20. ประภาส มหินชัย. 2551. การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุสุกรลูกผสมเปยแตรง-พื้นเมือง. ในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
21. นิเวศร ดาวทอง. 2551. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑขาวเกรียบของมูลนิธิโครงการหลวง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
22. วีระศักดิ์ แสนญาติสมุทร. 2551. การประยุกตใชเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใตสุญญากาศเพื่อการผลิตพรุน.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
23. บุษกร ประดิษฐนิยกูล. 2551. การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการวางจําหนายสําหรับกีวีฟรูทและอะโวกาโด.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
24. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต. 2551. การปรับปรุงคุณภาพของผลพลับโดยตูปรับสภาวะในการกําจัดความฝาด.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
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25. ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป. 2551. บรรจุภัณฑนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมสําหรับการสงออกผักโครงการหลวง :
มะเขื อ เทศเชอรี่ . ในรายงานการประชุ มวิ ชาการผลงานวิ จั ยของมู ลนิ ธิ โครงการหลวง ณ อาคาร ECC
ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
26. สุพจน ประทีปถิ่นทอง. 2551. แนวทางในการเลือกใชกลองกระดาษลูกฟูกสําหรับการขนสงผลผลิตเกษตร.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
27. อานัฐ ตันโช. 2551. การจัดสภาพแวดลอมในแปลงปลูกพืชเพื่อชักนําไสเดือนดินเขาอาศัยในแปลง.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
28. บุญมา ดีแสง. 2551. ความคิดเห็นของนักวิชาการและการยอมรับของเกษตรกรตอมาตรการอนุรักษ
ดินและน้ําในพื้นที่โครงการหลวง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21
พฤศจิกายน 2551.
29. ฉัตรชัย งามสม. 2551. การออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานในการใหความสวางสําหรับโรงเรือน
ปลู ก เบญจมาศ. ในรายงานการประชุ มวิ ชาการผลงานวิ จั ยของมู ลนิ ธิ โครงการหลวง ณ อาคาร ECC
ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
30. พงษเทพ แกวติ๊บ. 2551. การศึกษาตนทุนในการใชบล็อกประสาน อิฐมวลเบา อิฐมอญและคอนกรีต
บล็อกในงานก อสร างบนพื้น ที่ สูง .ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21
พฤศจิกายน 2551.
31. จงลักษณ จาเลิศ. 2551. ระบบทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนตําเพื่อใชบนพื้นที่สูง. ในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
32. สืบพงษ พงษสวัสดิ์. 2551. การประเมินศักยภาพพลังงานน้ําและพลังงานชีวมวล ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงแมโถ แมสะเรียง แมลานอยและปางอุง. ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.
33. ทินารัตน รินทรฟอง. 2551. การศึกษากระบวนการสรางชุมชนพึ่งพาตนเอง กรณีศึกษาชุมชนหมูบานแจมหลวง
อําเภอแม แจ ม จั งหวั ดเชี ยงใหม . ในรายงานการประชุ มวิ ชาการผลงานวิ จั ยของมู ลนิ ธิ โครงการหลวง
ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21
พฤศจิกายน 2551.
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34. ธนกฤต ชายฟน. 2551. การปรับปรุงชุดยึดโคมหลอด เพื่อใหแสงสวางสําหรับโรงเรือนดอกเบญจมาศ.
ในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ณ อาคาร ECC ศูนยประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551.

---------------------------------------ที่มา : ฝายวิจัย โครงการหลวง
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รายงานการประชุมวิชาการ
การวิจัยและพัฒนาพื้นทีส่ ูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ป
มูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552
วันที่ 7-9 มกราคม 2553
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส และสถานีเกษตรหลวงปางดะ
หมวดพืชสมุนไพร
1. พิทยา สรวมศิริ. 2552. งานวิจัยและพัฒนาดานพืชสมุนไพร มูลนิธโิ ครงการหลวง. รายงานการประชุม
วิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. จารุณี ภิลุมวงศ. 2552. การวิจัยการฟนฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
หมวดการตลาด ตนทุน และเศรษฐกิจ
1. กํ าพล อดุล วิท ย. 2552. การศึกษาวิจัยตน ทุน เศรษฐกิจและการตลาด ตั้งแตป พ.ศ. 2539-2552.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. ปรียานุช อภิบุณโยภาส. 2552. องคความรูเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑของมูลนิธิโครงการหลวง. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
3. ภราดร สื่อมโนธรรม. 2552. การเพิ่มรายไดในผักกาดหอมหอตลาด Supply Chain ของมูลนิธิโครงการหลวง.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
4. ไฉไล กองทอง. 2552. การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูง. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
5. รณกร อําพันธศรี. 2552. การจัดทําบัญชีตนทุนพลังงานและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา โรงคัดบรรจุ ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจําป 2552.
หมวดผัก
1. นิพนธ ไชยมงคล. 2552. 40 ป งานวิจัยผัก มูลนิธิโครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. วันเพ็ญ โลหะเจริญ. 2552. ผลของตําแหนงใบตอการเปลี่ยนแปลงระดับธาตุอาหารในพริกหวาน.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.

ผ4-67
หมวดไมผล
1. ฉลองชัย แบบประเสริฐ. 2552. ไมผ ลเขตรอนบนพื้นที่โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2552. ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตสมโดยการคลุมโคนตนดวยวัสดุชนิดตางๆ.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
3. ฉลองชัย แบบประเสริฐ. 2552. การปรับปรุงพันธุมะละกอผลเล็กเพื่อการคา. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
4. ณรงค ชั ย พิ พั ฒ น ธ นวงศ . 2552. งานวิ จั ย และพั ฒ นาไม ผ ลขนาดเล็ ก . รายงานการประชุ ม วิ ช าการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
5. เวช เตจะ. 2552. การผลิตสตรอเบอรี่บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
6. เบ็ญจารัชด ทองยืน. 2552. การใชอุณหภูมิต่ํากระตุนการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตในสตรอเบอรี่ดอย.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
7. วิรัตน ปราบทุกข. 2552. การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดทรงตนและการตัดแตงกิ่งองุน. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
8. อุณารุจ บุญประกอบ. 2552. งานวิจัยและพัฒนา- ไมผลเขตหนาว. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
9. วิรัตน ปราบทุกข. 2552. การเปรียบเทียบพันธุกีวีฟรูท สายพันธุทคี่ ดั เลือกในพืน้ ที่มีความหนาวเย็นต่าํ .
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
10. วีระศรี เมฆตรง. 2552. การพัฒนาการปลูกพลับอยางเปนการคาในพืน้ ที่สูงของภาคกลางตอนบนใน
ประเทศไทย. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
หมวดวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
1. ดนัย บุณยเกียรติ. 2552. งานวิจัยดานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนในมูลนิธิโครงการ
หลวงจากอดีตถึงปจจุบัน. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป. 2552. บรรจุภัณฑน วัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมสํา หรับการขนสงผลพืชสด.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
3. ณัติฐพล ไขแสงศรี. 2552. อิทธิพลของอายุผลและเอทิลีนตอการสุกและการลดความฝาดของผลพลับ.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.

ผ4-68
หมวดอารักขาพืช
1. นุชนาฎ จงเลขา. 2552. งานวิจัยและพัฒนาดานอารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง. รายงานการประชุม
วิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. กาญจนา วิชิตตระกูลถาวร. 2552. การปองกันกําจัดโรคราสนิมขาวและหนอนชอนใบของเบญจมาศ
โดยใชระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (ไอพีเอ็ม). รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
3. นฤพล วัฒนภาพ. 2552. การสลายตัวของอะบาเม็คตินในแตงกวาญี่ปุนและกะหล่ําปลีเพื่อกําหนด
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสําหรับการบริโภคที่ปลอดภัย. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
4. สุรียวัลย เมฆกมล. 2552. การประเมินโรคเหี่ยวเขียวและโรคไวรัสในมะเขือเทศสายพันธุตางๆ. รายงาน
การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
หมวดไมดอกไมประดับ
1. อดิศร กระแสชัย. 2552. เหลียวหลังดู 24 ป ไมดอก โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. วชิระ เกตุเพชร. 2552. วิธีพัฒนาพันธุกุหลาบตัดดอก. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ประจําป 2552.
3. ปยมล มีสกุล. 2552. การศึกษาและคัดเลือกพันธุ Eryngium sp. เปนไมตัดดอก. รายงานการประชุม
วิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
4. วรายุทธ วงศอิ่น. 2552. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาตอคุณภาพดอกของวานสี่ทิศพันธุซูซาน.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
5. วันวิสา กันยากอง. 2552. ผลของขนาดหัวพันธุตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของแซนเดอรโซเนีย.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
หมวดดอกไมแหง
1. จารุพันธ ทองแถม. 2552. เสนทางการวิจัยสูการพัฒนาโครงการผลิตภัณฑไมประดับแหง โครงการหลวง.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. วิรัชญา จารุจารีต. 2552. อิทธิพลของวันปลูกและระดับปุยเคมีตอการเจริญเติบโตของผลผลิตของ
อังกาบดอย. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.

ผ4-69
หมวดปศุสัตว
1. โชค มิเกล็ด. 2552. 40 ป โครงการหลวงกับงานพัฒนาดานปศุสัตว. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. ศุภฤกษ นาคกิตเศรษฐ. 2552. การศึกษาการใชขาวเปลือกทดแทนอาหารขนในการผลิตกระตายขุน.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
3. ขนิษฐา ติคํา. 2552. การใชโปรตีนกอนเปนแหลงอาหารเสริมสําหรับควายนมและแพะนม. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
4. ประภาส มหินชัย. 2552. การปรับปรุงพันธุสุกรเปยแตรงที่นําเขาจากประเทศเบลเยี่ยม. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
หมวดปาไม และทรัพยากรธรรมชาติ
1. บุญวงศ ไทยอุตสาห. 2552. ทบทวนอดีตงานวิจัยและพัฒนาปาไม มูลนิธิโครงการหลวง. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ. 2552. ปจจัยที่มีผลกระทบตอการยอมรับโครงการปาชาวบานของเกษตรกรในเขต
พื้นที่โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
3. สมชัย เบญจชย และพิสิฐ พนาเจริญเดช. 2552. รูปแบบที่ยั่งยืนในการใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยาง
มีสวนรวมของชุมชน กรณีปาสนบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
4. โรจนรวี ภิรมย. 2552. การศึกษาการปลูกไมยืนตนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใชที่ดินอยางยั่งยืน.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
5. จุฑามณี แสงสวาง 2552. การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติดานพืชพรรณในพื้นที่
ศูนยภูฟาพัฒนาฯ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
6. เยาวนิตย ธาราฉาย. 2552. ความหลากชนิดของพืชพรรณและระบบนิเวศบริเวณชะลอน้าํ ลุมน้ํายอยแม
เตี๊ยะ-แมแตะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ประจําป 2552.
7. กิ ต ติ ศั ก ดิ์ จิ น ดาวงศ . 2552. การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงห ว ยน้ํ า ริ น และ
หวยสมปอย ป พ.ศ. 2551. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.

ผ4-70
หมวดดิน และธาตุอาหารพืช
1. จิตติ ปนทอง. 2552. สรุปงานวิจัยดานธาตุอาหารพืช มูลนิธิโครงการหลวง ป พ.ศ. 2536-2553.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. วุฒิชาติ สิริชวยชู. 2552. การปรับปรุงฐานขอมูลดินในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
3. ชูจิตต สงวนทรัพยากร. 2552. การปรับปรุงฐานขอมูลดินในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
4. พงษสันต สีจันทร. 2552. สภาวะธาตุอาหารพืชและปจจัยทางดินเพื่อการฟนฟูทรัพยากรดินและการใช
ประโยชน ที่ ดิ น อย า งยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ เ กษตรกรรมโครงการหลวง. รายงานการประชุ ม วิ ช าการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
5. พิณนพา บัวดวง. 2552. การจัดการธาตุอาหารพืช และการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ขยาย
ผลโครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
6. ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ. 2552. ผลของวัสดุปรับปรุงดินบางชนิดตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินบาง
ประการและผลผลิตกะหล่ําปลีหัวใจในระบบเกษตรที่สูง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
หมวดสังคม การศึกษา และสาธารณสุข
1. กังสดาร เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2552. โครงการชุมชนวางแผนพึ่งพาตนเอง (ชพอ.) (พ.ศ. 2551-2555).
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. อรทัย มิ่งธิพล. 2552. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเกษตรพื้นที่สูง กรณีศึกษาบานตน ผึ้งในพื้น ที่
สงเสริมศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวง ประจําป 2552.
3. ประภาส ชางเหล็ก. 2552. สถานีวิจัยเพชรบูรณกับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนบน
พื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
4. พัฒนา เทพวัง. 2552. กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการกลุมและการจัดการตลาดชาอัส สัมที่
เหมาะสมกับกลุมแมบานเกษตรกร ตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม (ระยะที่ 2).
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
5. ชูสิทธิ์ ชูชาติ. 2552. การทองเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
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6. อรทัย มิ่งธิพล. 2552. สารกําจัดศัตรูพืชการเกษตรสงผลตอระบบนิเวศแหลงน้ําหรือไม กรณีศึกษา
ลุมน้ําหวยตนผึ้งพื้นที่โครงการหลวงขุนแปะ. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ประจําป 2552.
หมวดพืชเครื่องดื่ม
1. พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์. 2552. งานวิจัยและพัฒนางานกาแฟ มูลนิธิโครงการหลวง. รายงานการประชุม
วิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. อดิเรก ศรีมูล. 2552. คุณภาพของผลกาแฟ เมล็ดกาแฟ และปริมาณคาเฟอีนในสารกาแฟพันธุอราบิกา
ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
3. มาโนช อมรมงคล. 2552. การอบแหงกาแฟกะลาดวยพลังงานแสงอาทิตยและไฟฟา. รายงานการประชุม
วิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
4. ชวลิต กอสัมพันธ. 2552. การปลูกซอมตนกาแฟโดยใชกลาอายุตางกันและระยะเวลาขุดยายที่ตางกัน.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
5. ประเสริฐ คําออน. 2552. พันธุและลักษณะประจําพันธุของกาแฟอราบิกาสายพันธุตางๆ. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
6. เยาวลักษณ จันทรบาง. 2552. การลดปริมาณมอดเจาะผลกาแฟดวยกับดัก Multiple Funnel และสารลอ
“ซีเอ็มยู ซีวัน”. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
หมวดการแปรรูป
1. ไพโรจน วิริยจารี. 2552. ทศวรรษกับงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ มูลนิธิโครงการหลวง. รายงาน
การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. นิเวศร ดาวทอง. 2552. การพัฒนากระบนกาคั่วเมล็ดกาแฟอราบิกาของมูลนิธิโครงการหลวง. รายงาน
การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
3. สมพงษ พรมละอองวัน. 2552. การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตขาวเกรียบดวยเทคนิคไมโครโฟน.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
4. ณัฐพร ลัดเครือ. 2552. การประยุกตใชเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใตสุญญากาศเพื่อการผลิตพรุน.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
5. วีระศักดิ์ แสนญาติสมุทร. 2552. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑผักผลไมกรอบเสริมแคลเซียมและสาร
ต า นอนุ มูล อิ ส ระจากโรสแมรี่ . รายงานการประชุม วิชาการ ผลงานวิจัย ของมูล นิธิ โครงการหลวง
ประจําป 2552.
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6. กานตนภัส เจริญทรัพย. 2552. การใชประโยชนจากธัญพืชและผลไมของมูลนิธิโครงการหลวงในการ
ปรับปรุงคุณภาพ. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
7. บุษกร ประดิษฐนิยกูล. 2552. การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑขนมขบเคี้ยวเพือ่ สุขภาพ 3 วัย. รายงานการประชุม
วิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
หมวดพืชไร
1. อาคม กาญจนประโชติ. 2552. งานวิจัยและพัฒนาดานพืชไร มูลนิธิโครงการหลวง. รายงานการประชุม
วิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. สุมินทร สมุทคุปติ์. 2552. พันธุและการปรับปรุงพันธุพืชตระกูลถั่วบนที่สูง. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
3. ทินารัตน รินทรฟอง. 2552. กระบวนการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตขาวอยางมีสวนรวมกรณีศึกษาชุมชน
ชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงบานแจมหลวง-นาเกล็ดหอย ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลปยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
4. นริศ ยิ้มแยม. 2552. การฟนฟูปาเหลาในระบบไรหมุนเวียน โดยใชตนปะดะรวมกับเชื้อไมโคไรซา.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
5. วีรพันธ กันแกว. 2552. การคัดเลือกสายพันธุเฮมพเพื่อลดปริมาณสาร Delta-9-tetrahydrocannabinol.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
หมวดประมง
1. โกมุท อุนศรีสง. 2552. การศึกษาการเจริญเติบโตแลละการสืบพันธุวางไขในรอบปของกุงกามแดงที่
เลี้ยงในบอคอนกรีต. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. โกมุท อุนศรีสง. 2552. การเจริญเติบโตของปลาเรนโบวเทราต (Oncorhynchus mykiss) และปลา
เรนโบวเทราตหมันที่เลี้ยงบนที่สูงของประเทศไทย. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ประจําป 2552.
หมวดวานิลลา
ชนะ พรหมทอง. 2552. การวิจัยและพัฒนาการผลิตวานิลลาในพืน้ ที่โครงการหลวง. รายงานการประชุม
วิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
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หมวดอื่นๆ
1. นที วงศขัตยิ . 2552. โรงเรือนตนทุนต่าํ สําหรับผักกาดหอมหอ. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
2. คธายุทธ วรรณพรหม. 2552. โครงการบํารุงรักษาเชิงปองกันและการบํารุงรักษาเคลื่อนทีพ่ ื้นที่โครงการหลวง.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
รายงานผลงานวิจัยบทคัดยอ
1. อัญชัญ ชมพูพวง. 2552. การตรวจสอบเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เกี่ยวของกับยีนตานทานโรคราแปงใน
ลูกผสมถั่วลันตาโดยใชเทคนิคพีซีอาร. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจําป 2552.
2. วุฒิพงษ ยศหลา. 2552. การศึกษารูปแบบและเทคโนโลยีในการผลิตมะเขือเทศดอยคําจัมโบ. รายงาน
การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
3. ไพศาล ดวงจักร ณ อยุธยา. 2552. เครื่องมือตรวจวัดระดับกลิ่นของสมุนไพรและผลิตภัณฑเกษตรใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจําป 2552.
4. ชู พงษ สุ กุม ลนั นท . 2552. การรวบรวมพัน ธุไมผ ลจากตา งประเทศและทดสอบพันธุใ นพื้น ที่มูล นิธิ
โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
5. สานิตย นิรพาธ. 2552. การศึกษาคุณภาพผลและการคัดเลือกพันธุอะโวกาโดสายพันธุ Hass เพื่อใชใน
งานสงเสริมของมูลนิธิโครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจําป 2552.
6. สาวิตรี ทิวงศ. 2552. ผลของอุณหภูมิต่ําตอการออกดอกและการใชผลผลิตของราสพเบอรี่. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
7. กุลทินี ผิวนิล. 2552. อิทธิพลของ Hydrogen cyanamide ตอการแตกตาและการออกดอกของพี้ช
พันธุ TropicBeauty และ Jade. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจําป 2552.
8. จตุรพร รักษงาร. 2552. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีตอการใหผลผลิตและคุณภาพของกีวีฟรูท
2 ชนิด. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
9. จตุรพร รักษงาร. 2552. การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบภายในของสาลี่เอเชีย (pyriforia pyrifolia
Nakai) ในรอบ 1 ป. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
10. มณเทียน แสนดะหมื่น. 2552. การพัฒนากระบวนผลิตตนพันธุเสาวรสรับประทานสด. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
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11. ธิติมา วงษชีรี. 2552. การศึกษาวิธีการลดระยะเวลาการบมฝกวานิลลาที่ผลิตในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงขุนวาง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
12. สนอง อมฤกษ. 2552. วิจัยและพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกมะคาเดเมีย. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
13. พิชญา บุญประสม พูลลาภ. 2552. คุณภาพหลังการอบของซาโรสแมรี่ ซาลาเวนเดอร และชาดอก
กุหลาบ. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
14. อิ ศ รพงษ พงษ ศิ ริ กุ ล . 2552. จลนศาสตร ข องการอบแห ง ใบมะกรู ด ที่ อ บด ว ยเครื่ อ งไมโครเวฟ
สุญญากาศ. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
15. วุฒิชัย จันทรสมบัติ. 2552. การคัดเลือกจุลินทรียละลายฟอสเฟตเพื่อใชประโยชนทางการเกษตร.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
16. พนิดา ปรีเปรมโมทย. 2552. ศึกษาการแยกและคัดเลือกจุลินทรียเพื่อการผลิตสารเรงซุปเปอร พด.2.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
17. พิม พธิดา เรืองไพศาล. 2552. การพั ฒนาผลิตภัณ ฑเ ชื้อจุลินทรียที่ส ร า งฮอร โมนเพื่ อส งเสริ มการ
เจริญเติบโตของพืช. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
18. รังสรรค เครือคํา. 2552. การมีสวนรวมของเกษตรกรในการในการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรอยางยั่งยืนบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2552.
---------------------------------------ที่มา : ฝายวิจัย โครงการหลวง
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รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2553
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส
1. อัญชัญ ชมภูพวง. 2553. การขยายผลระบบการผลิตภายใตคุณภาพมาตรฐาน GLOBAL
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.

G.A.P.

2. พงษสันติ์ สีจันทร. 2553. ดินดอยโครงการหลวงความทาทายและภัยคุกคาม. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดผัก
1. จานุลักษณ ชนบดี. 2553. สายพันธุฟกทองญี่ปุนที่ใหผลผลิตสูงและคุณภาพดี . รายงานการประชุม
วิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. สุชีลา เตชะวงศเสถียร. 2553. การปรับปรุงพันธุมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กหลากสี สําหรับมูลนิธิ
โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
3. นงนุช กุศล. 2553. การปรับปรุงพันธุถั่วแขกเพื่อระบบเกษตรอินทรีย. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
4. ภราดร สื่อมโนธรรม. 2553. โครงการรวบรวมองคความรูและจัดทําแปลงตนแบบผักกาดหอมหอ.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
5. เพชรดา อยู สุ ข. 2553. การทดสอบป จจัยการผลิตชีว ภาพในการเพิ่ม ผลผลิตการปลูกผัก อิน ทรีย .
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดพืชสมุนไพร
1. ชู ศรี ไตรสนธิ . 2553. ความสั มพั น ธ ข องพฤกษศาสตรพื้น บา นและพรรณพืช ทองถิ่น ในภาคเหนื อ.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. อัปสร วิทยประภารัตน. 2553. การวิจัยและพัฒนาการฟนฟูการปลูกพืชสมุนไพรและยาพื้นที่บานบน
พื้นที่สูง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
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หมวดพืชไร
1. สุรัตน นักหลอ. 2553. คุณภาพทางกายภาพของเมล็ดพันธุถั่วอะซูกิที่ปลูกโดยเกษตรกรของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงขุนแปะฤดูกาลปลูก 2551/2552/2553. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. อาคม กาญจนประโชติ. 2553. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเฮมพอยางเปนระบบสูวิสาหกิจชุมชนอยางยั่งยืน
ในพืน้ ทีน่ ํารองโครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจําป 2553.
3. เศรษฐา ศิริพันทุ. 2553. การศึกษาศักยภาพการปรับตัว การเจริญเติบโต การใหผลผลิตของพันธุสบูดํา
บนพื้นที่ปลูกพืช มูลนิธิโครงการหลวงที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลที่แตกตางกัน. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
4. วีรพันธ กันแกว. 2553. ความกาวหนาของการปรับปรุงพันธุถั่วแดงหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
5. สัมพันธ ตาติวงศ. 2553. ความตองการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตของถั่วแดงหลวง. รายงานการประชุม
วิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
6. อาคม กาจนประโชติ. 2553. การประเมินและคัดเลือกพันธุขาวไรพื้นเมืองประจําเผาบนที่สูง. รายงาน
การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
7.

วีรพันธ กันแกว. 2553. การปรับปรุงพันธุขาวไร. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ประจําป 2553.

หมวดไมผล
1. ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ. 2553. การศึกษามัลเบอรี่รับประทานสด (Morus spp.) เพื่อเปนการคาในพื้นที่
มูลนิธิโครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. สาวิตรี ทิวงศ. 2553. การศึกษาการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของราสพเบอรี่ในพื้นที่สูงระดับปานกลาง.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
3. สุรินทร นิลสําราญจิต. 2553. ผลของตนตอและวิธีการเปลี่ยนยอดพันธุตอการเติบโตของมะเดื่อฝรั่ง.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
4. ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ. 2553. การปองกันกําจัดศัตรูพืชในมะเดื่อฝรั่ง พันธุ Black Genoa. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
5. เบญจรัชด ทองยืน. 2553. การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของตนเคพกูสเบอรี่ที่ไดจากการเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อและการเพาะเมล็ด. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
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6. เวช เตจะ.2553. การพัฒนาของแคลลัสและการใหไหลของสตรอเบอรี่ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
7. วิวัฒน ปราบทุกข. 2553. การเปรียบเทียบพันธุกีววีฟรูทสายพันธุคัดเลือกในพื้นที่มีชวงความหนาวเย็นต่ํา.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
8. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2553. การศึกษาและคัดเลือกพันธุเสาวรสรับประทานสด. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
9. คณพล จุฑามณี. 2553. การจัดการน้ําเพื่อกระตุนการออกดอกและขยายชวงเวลาการออกดอกในสม
พันธุพองกัน. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
10. คณพล จุฑามณี. 2553. การใชดินขาวเคโอลีนเปนสารเคลือบผลในพันธุสมวาเลนเซีย. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
11. ชูพงษ สุกุมลนันทน. 2553. การรวบรวมพันธุไมผลจากตางประเทศและการทดสอบพันธุในพื้นที่มูลนิธิ
โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดพืชเครือ่ งดื่ม
1. ชวลิต กอสัมพันธ. 2553. การจัดการแปลงกาแฟแบบประณีตเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของสวน.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. ธีรศักดิ์ วรรณวิจิตร. 2553. การปลูกกาแฟอราบิการะยะชิด และการปรับปรุงสวนกาแฟอราบิกา.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
3. สิทธิเดช รอยกรอง. 2553. การศึกษากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตอคุณภาพกาแฟเมล็ด
โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดทรัพยากรธรรมชาติ
1. พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล. 2553. งานวิจัยเพื่อทองถิ่นเกี่ยวกับการประยุกตใชโปรแกรมการตัดสินใจเพื่อการ
กํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น บริ เ วณศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง. รายงานการประชุ ม วิ ช าการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. กิตติศักดิ์ จินดาวงศ. 2553. เงื่อนไขดานนิเวศนที่ดินและเศรษฐกิจที่มีผลตอรูปแบบการปลูกปาชาวบาน
และการใชประโยชนเนื้อไมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเชียว จังหวัด
เชียงใหม. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
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หมวดไมดอกไมประดับ
1. จิราภรณ ยังอยูดี. 2553. การผลิตกุหลาบตัดดอกภายในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ. รายงานการประชุม
วิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. วชิระ เกตุเพชร. 2553. ความกาวหนาในงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตซิมบีเดียม. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดปศุสัตว
นิศาลักษณ ศรีดวงอินทร. 2553. คุณภาพเนื้อและองคประกอบกรดไขมันของกระตายที่ผลิตโดยมูลนิธิ
โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดประมง
ประสาน พรโสภิณ. 2553. การศึกษาการเลี้ยงกุงกามแดงในนาขาว บานแมกลางหลวงดวยอัตราความ
หนาแน น ในการเลี้ ย งต า งกั น . รายงานการประชุ ม วิ ช าการ ผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิโ ครงการหลวง
ประจําป 2553.
หมวดการแปรรูปและพัฒนาผลิตภันฑ
1. วีระศักดิ์ แสนญาติสมุทร. 2553. การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตขาวเกรียบดวยเทคนิคไมโครเวฟ.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. สมพงษ พรมละอองวัน. 2553. แนวทางใหมสําหรับเทคโนโลยีการทําแหงโดยใชเทคนิคอินฟราเรด.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
3. นภาพันธ โชคอํานวยพร. 2553. การผลิตไซนาริ นในเชิงพาณิ ชยจากอาติโช คและการประยุกตใช.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
4. นิเวศร ดาวทอง. 2553. การพั ฒนากระบวนการคั่ วเมล็ดกาแฟอราบิกาของมู ลนิ ธิโครงการหลวง.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
5. พิชญา บุญประสม พูลลาภ. 2553. กระบวนการอบแหงชาสมุนไพรจากอารติโชคสายพันธุอิมพีเรียลสตาร.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดอารักขาพืช
1. สุรียวัลย เมฆกมล. 2553. ผลของการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่มีตอการควบคุมศัตรูสําคัญของ
มะเขือเทศ. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
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2. ณัฏฐาวรีย กรมศิลป. 2553. ดวงเจาะเมล็ดและการปองกันกําจัดในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง. รายงาน
การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
1. สุรัตน นักหลอ. 2553. การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวปวยเหล็งขณะขนสงจากแปลงเกษตรกร. รายงาน
การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. บุษกร ประดิษฐนิยกุล. 2553. สถานภาพการบรรจุภัณฑเพื่อการจําหนายสําหรับสารใหความหวาน.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดดินและธาตุอาหารพืช
1. อานัฐ ตันโช. 2553. การใชไสเดือนดินทองถิ่นไทยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. สุรีรัก อารักษธรรม. 2553. การประยุกตใชไสเดือนดินทองถิ่นเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ. รายงาน
การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
3. บุญเดี่ยว บุญหมั้น. 2553. สมบัติของดินที่เกิดจากหินดินดานในสภาพปาธรรมชาติกับแปลงไมผ ล
จังหวัดแมฮองสอน. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
4. นิวัติ อนงครักษ. 2553. สมบัติทางเคมีและระดับความสมบูรณของดินภายใตการจัดการที่แตกตางกันใน
อุทยานแหงชาติศรีลานนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
5. อุทิศ เตจะใจ. 2553. การทดสอบและสาธิตการปลูกขาวโพดบนพื้นที่ลาดชันโดยไมเผาในพื้นที่โครงการหลวง.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดตนทุน การตลาด และเศรษฐกิจ
1. ธงชัย ประสมสวย. 2553. ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของมะเขือเทศสําหรับเกษตรกรในศูนยพัฒนา
โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. รณกร อําพันธศรี. 2553. การจัดทําบัญชีตนทุนสิ่งแวดลอมโรงคัดบรรจุหนองหอย ทุงหลวง แมแฮ หวยลึก
แมปูนหลวง แมสาใหม. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดสังคม การศึกษา และสาธารณสุข
1. ดวงพร ออนหวาน. 2553. ความกาวหนาแผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงวัดจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม โดยใชการทองเที่ยวโดยชุมชนเปน
เครื่องมือ. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
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2. ชนิดา พันธุมณี. 2553. การเสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินงานกลลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตในเขต
พื้นที่โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
3. เดชา วิทยาบํารุง. 2553. การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนโครงการวิจัยดานสังคมและชุมชนมูลนิธิโครงการหลวง
(ระยะที่ 2). รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
4. เอกสิทธิ์ ไชยปน. 2553. ศึกษาและพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อเสริมสรางและจัดการปญหา
สุขภาพจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนพื้นที่สูง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดอืน่ ๆ
1. วิชชุพร วรปรีชา. 2553. โครงการศึกษาชนิดและรูปแบบของขอมูลจากมูลนิธิโครงการหลวงทีผ่ ูใช
ประเภทตางๆ ตองการใช. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. ฉัตรชัย ชินวรสิริวัฒน. 2553. โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ําแขวง. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
รายงานผลงานวิจัยบทคัดยอ
1. มณเทียน แสนดะหมื่น. 2553. การขยายพันธุอะโวคาโดในสภาพปลอดเชื้อ. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. ปนิดา ประจงสินศิริ. 2553. อิทธิพลของกระบวนการออสโมซิสตอคุณภาพของผลิตภัณฑพี้ซแชอิ่มอบแหง
(Prunuspersica). รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
3. วีรชัย กาญจนาลัย. 2553. การขับเคลื่อนแผนการใชที่ดินบนพื้นที่สูงสูการปฏิบัติ. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
4. ศุภชัย อําคา. 2553. ผลการใหธาตุสังกะสีตอผลผลิตและคุณภาพของพลับในสถานีเกษตรหลวงอางขาง.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
5. ศุภชัย อําคา. 2553. ผลการใหธาตุสั งกะสีตอผลผลิตและคุณภาพขององุนรับประทานสดในศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหนองหอย. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
6. เศรษฐา ศิริพินทุ. 2553. การศึกษาปริมาณน้ํามันและปริมาณสาร Phorbol Ester ในเมล็ดสบูดําพันธุตางกัน.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
---------------------------------------ที่มา : ฝายวิจัย โครงการหลวง
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รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2553
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส
1. อัญชัญ ชมภูพวง. 2553. การขยายผลระบบการผลิตภายใตคุณภาพมาตรฐาน GLOBAL
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.

G.A.P.

2. พงษสันติ์ สีจันทร. 2553. ดินดอยโครงการหลวงความทาทายและภัยคุกคาม. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดผัก
1. จานุลักษณ ชนบดี. 2553. สายพันธุฟกทองญี่ปุนที่ใหผลผลิตสูงและคุณภาพดี . รายงานการประชุม
วิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. สุชีลา เตชะวงศเสถียร. 2553. การปรับปรุงพันธุมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กหลากสี สําหรับมูลนิธิ
โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
3. นงนุช กุศล. 2553. การปรับปรุงพันธุถั่วแขกเพื่อระบบเกษตรอินทรีย. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
4. ภราดร สื่อมโนธรรม. 2553. โครงการรวบรวมองคความรูและจัดทําแปลงตนแบบผักกาดหอมหอ.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
5. เพชรดา อยู สุ ข. 2553. การทดสอบป จจัยการผลิตชีว ภาพในการเพิ่มผลผลิตการปลูกผัก อิน ทรีย .
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดพืชสมุนไพร
1. ชู ศรี ไตรสนธิ . 2553. ความสั มพั น ธ ข องพฤกษศาสตรพื้น บา นและพรรณพืช ทองถิ่น ในภาคเหนื อ.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. อัปสร วิทยประภารัตน. 2553. การวิจัยและพัฒนาการฟนฟูการปลูกพืชสมุนไพรและยาพื้นที่บานบน
พื้นที่สูง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดพืชไร
1. สุรัตน นักหลอ. 2553. คุณภาพทางกายภาพของเมล็ดพันธุถั่วอะซูกิที่ปลูกโดยเกษตรกรของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงขุนแปะฤดูกาลปลูก 2551/2552/2553. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
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2. อาคม กาญจนประโชติ. 2553. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเฮมพอยางเปนระบบสูวิสาหกิจชุมชนอยางยั่งยืน
ในพืน้ ทีน่ ํารองโครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
ประจําป 2553.
3. เศรษฐา ศิริพันทุ. 2553. การศึกษาศักยภาพการปรับตัว การเจริญเติบโต การใหผลผลิตของพันธุสบูดํา
บนพื้นที่ปลูกพืช มูลนิธิโครงการหลวงที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลที่แตกตางกัน. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
4. วีรพันธ กันแกว. 2553. ความกาวหนาของการปรับปรุงพันธุถั่วแดงหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
5. สัมพันธ ตาติวงศ. 2553. ความตองการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตของถั่วแดงหลวง. รายงานการประชุม
วิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
6. อาคม กาจนประโชติ. 2553. การประเมินและคัดเลือกพันธุขาวไรพื้นเมืองประจําเผาบนที่สูง. รายงาน
การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
7.

วีรพันธ กันแกว. 2553. การปรับปรุงพันธุขาวไร. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง ประจําป 2553.

หมวดไมผล
1. ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ. 2553. การศึกษามัลเบอรี่รับประทานสด (Morus spp.) เพื่อเปนการคาในพื้นที่
มูลนิธิโครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. สาวิตรี ทิวงศ. 2553. การศึกษาการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของราสพเบอรี่ในพื้นที่สูงระดับปานกลาง.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
3. สุรินทร นิลสําราญจิต. 2553. ผลของตนตอและวิธีการเปลี่ยนยอดพันธุตอการเติบโตของมะเดื่อฝรั่ง.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
4. ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ. 2553. การปองกันกําจัดศัตรูพืชในมะเดื่อฝรั่ง พันธุ Black Genoa. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
5. เบญจรัชด ทองยืน. 2553. การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของตนเคพกูสเบอรี่ที่ไดจากการเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อและการเพาะเมล็ด. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
6. เวช เตจะ.2553. การพัฒนาของแคลลัสและการใหไหลของสตรอเบอรี่ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
7. วิวัฒน ปราบทุกข. 2553. การเปรียบเทียบพันธุกีววีฟรูทสายพันธุคัดเลือกในพื้นที่มีชวงความหนาวเย็นต่ํา.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
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8. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2553. การศึกษาและคัดเลือกพันธุเสาวรสรับประทานสด. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
9. คณพล จุฑามณี. 2553. การจัดการน้ําเพื่อกระตุนการออกดอกและขยายชวงเวลาการออกดอกในสม
พันธุพองกัน. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
10. คณพล จุฑามณี. 2553. การใชดินขาวเคโอลีนเปนสารเคลือบผลในพันธุสมวาเลนเซีย. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
11. ชูพงษ สุกุมลนันทน. 2553. การรวบรวมพันธุไมผลจากตางประเทศและการทดสอบพันธุในพื้นที่มูลนิธิ
โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดพืชเครือ่ งดื่ม
1. ชวลิต กอสัมพันธ. 2553. การจัดการแปลงกาแฟแบบประณีตเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของสวน.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. ธีรศักดิ์ วรรณวิจิตร. 2553. การปลูกกาแฟอราบิการะยะชิด และการปรับปรุงสวนกาแฟอราบิกา.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
3. สิทธิเดช รอยกรอง. 2553. การศึกษากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตอคุณภาพกาแฟเมล็ด
โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดทรัพยากรธรรมชาติ
1. พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล. 2553. งานวิจัยเพื่อทองถิ่นเกี่ยวกับการประยุกตใชโปรแกรมการตัดสินใจเพื่อการ
กํ า หนดการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น บริ เ วณศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง. รายงานการประชุ ม วิ ช าการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. กิตติศักดิ์ จินดาวงศ. 2553. เงื่อนไขดานนิเวศนที่ดินและเศรษฐกิจที่มีผลตอรูปแบบการปลูกปาชาวบาน
และการใชประโยชนเนื้อไมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเชียว จังหวัด
เชียงใหม. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดไมดอกไมประดับ
1. จิราภรณ ยังอยูดี. 2553. การผลิตกุหลาบตัดดอกภายในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ. รายงานการประชุม
วิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. วชิระ เกตุเพชร. 2553. ความกาวหนาในงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตซิมบีเดียม. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
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หมวดปศุสัตว
นิศาลักษณ ศรีดวงอินทร. 2553. คุณภาพเนื้อและองคประกอบกรดไขมันของกระตายที่ผลิตโดยมูลนิธิ
โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดประมง
ประสาน พรโสภิณ. 2553. การศึกษาการเลี้ยงกุงกามแดงในนาขาว บานแมกลางหลวงดวยอัตราความ
หนาแน น ในการเลี้ ย งต า งกั น . รายงานการประชุ ม วิ ช าการ ผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิโ ครงการหลวง
ประจําป 2553.
หมวดการแปรรูปและพัฒนาผลิตภันฑ
1. วีระศักดิ์ แสนญาติสมุทร. 2553. การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตขาวเกรียบดวยเทคนิคไมโครเวฟ.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. สมพงษ พรมละอองวัน. 2553. แนวทางใหมสําหรับเทคโนโลยีการทําแหงโดยใชเทคนิคอินฟราเรด.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
3. นภาพันธ โชคอํานวยพร. 2553. การผลิตไซนารินในเชิงพาณิชยจากอาติโช คและการประยุกตใช.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
4. นิเวศร ดาวทอง. 2553. การพั ฒนากระบวนการคั่ วเมล็ดกาแฟอราบิกาของมู ลนิ ธิโครงการหลวง.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
5. พิชญา บุญประสม พูลลาภ. 2553. กระบวนการอบแหงชาสมุนไพรจากอารติโชคสายพันธุอิมพีเรียลสตาร.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดอารักขาพืช
1. สุรียวัลย เมฆกมล. 2553. ผลของการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่มีตอการควบคุมศัตรูสําคัญของ
มะเขือเทศ. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. ณัฏฐาวรีย กรมศิลป. 2553. ดวงเจาะเมล็ดและการปองกันกําจัดในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง. รายงาน
การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
1. สุรัตน นักหลอ. 2553. การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวปวยเหล็งขณะขนสงจากแปลงเกษตรกร. รายงาน
การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
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2. บุษกร ประดิษฐนิยกุล. 2553. สถานภาพการบรรจุภัณฑเพื่อการจําหนายสําหรับสารใหความหวาน.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดดินและธาตุอาหารพืช
1. อานัฐ ตันโช. 2553. การใชไสเดือนดินทองถิ่นไทยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน. รายงานการ
ประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. สุรีรัก อารักษธรรม. 2553. การประยุกตใชไสเดือนดินทองถิ่นเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ. รายงาน
การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
3. บุญเดี่ยว บุญหมั้น. 2553. สมบัติของดินที่เกิดจากหินดินดานในสภาพปาธรรมชาติกับแปลงไมผ ล
จังหวัดแมฮองสอน. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
4. นิวัติ อนงครักษ. 2553. สมบัติทางเคมีและระดับความสมบูรณของดินภายใตการจัดการที่แตกตางกันใน
อุทยานแหงชาติศรีลานนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
5. อุทิศ เตจะใจ. 2553. การทดสอบและสาธิตการปลูกขาวโพดบนพื้นที่ลาดชันโดยไมเผาในพื้นที่โครงการหลวง.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดตนทุน การตลาด และเศรษฐกิจ
1. ธงชัย ประสมสวย. 2553. ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของมะเขือเทศสําหรับเกษตรกรในศูนยพัฒนา
โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. รณกร อําพันธศรี. 2553. การจัดทําบัญชีตนทุนสิ่งแวดลอมโรงคัดบรรจุหนองหอย ทุงหลวง แมแฮ หวยลึก
แมปูนหลวง แมสาใหม. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดสังคม การศึกษา และสาธารณสุข
1. ดวงพร ออนหวาน. 2553. ความกาวหนาแผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงวัดจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม โดยใชการทองเที่ยวโดยชุมชนเปน
เครื่องมือ. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. ชนิดา พันธุมณี. 2553. การเสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินงานกลลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตในเขต
พื้นที่โครงการหลวง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
3. เดชา วิทยาบํารุง. 2553. การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนโครงการวิจัยดานสังคมและชุมชนมูลนิธิโครงการหลวง
(ระยะที่ 2). รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
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4. เอกสิทธิ์ ไชยปน. 2553. ศึกษาและพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อเสริมสรางและจัดการปญหา
สุขภาพจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนพื้นที่สูง. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
หมวดอืน่ ๆ
1. วิชชุพร วรปรีชา. 2553. โครงการศึกษาชนิดและรูปแบบของขอมูลจากมูลนิธิโครงการหลวงทีผ่ ูใช
ประเภทตางๆ ตองการใช. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. ฉัตรชัย ชินวรสิริวัฒน. 2553. โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ําแขวง. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
รายงานผลงานวิจัยบทคัดยอ
1. มณเทียน แสนดะหมื่น. 2553. การขยายพันธุอะโวคาโดในสภาพปลอดเชื้อ. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
2. ปนิดา ประจงสินศิริ. 2553. อิทธิพลของกระบวนการออสโมซิสตอคุณภาพของผลิตภัณฑพี้ซแชอิ่มอบแหง
(Prunuspersica). รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
3. วีรชัย กาญจนาลัย. 2553. การขับเคลื่อนแผนการใชที่ดินบนพื้นที่สูงสูการปฏิบัติ. รายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
4. ศุภชัย อําคา. 2553. ผลการใหธาตุสังกะสีตอผลผลิตและคุณภาพของพลับในสถานีเกษตรหลวงอางขาง.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
5. ศุภชัย อําคา. 2553. ผลการใหธาตุสังกะสีตอผลผลิตและคุณภาพขององุนรับประทานสดในศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหนองหอย. รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
6. เศรษฐา ศิริพินทุ. 2553. การศึกษาปริมาณน้ํามันและปริมาณสาร Phorbol Ester ในเมล็ดสบูดําพันธุตางกัน.
รายงานการประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2553.
---------------------------------------ที่มา : ฝายวิจัย โครงการหลวง
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รายงานการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันพุธที่ 3 กันยายน 2557
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
หมวดไมดอก
1. โสระยา รวมรังษี. 2557. ผลของปจจัยบางประการตอการผลิตแซนเดอรโซเนีย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจยั และพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. โสระยา รวมรังษี. 2557. ผลของระดับความสูงของพื้นที่ตอการเจริญเติบโตของพืชกลุมปทุมมาและ
กระเจียว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. เกียมศักดิ์ คําแปง. 2557. การศึกษาการผลิตปทุมมาลูกผสมเพื่อผลิตเปนไมตัดดอกตลอดป.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีส่ งู (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ. 2557. การวิจัยเพื่อใหไดเทคโนโลยีในการผลิตลิเซียนทัสเปนไมตัดดอก. เอกสาร
เสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดพืชสมุนไพร และกาแฟ
1. วชิระ เกตุเพชร. 2557. การประเมินและทดสอบลูกผสมกุหลาบตัดดอกสําหรับเกษตรกรภายใตการดูแล
ของมูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. วริพัสย อารีกุล. 2557. กลุมของสารพฤกษเคมีในพืชปาบางชนิดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของมูลนิธิ
โครงการหลวง. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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3. จักรพันธุ จุลศรีไกวัล. 2557. การวิจัยตอยอดการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร. เอกสารเสนอในรายงาน
การสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
4. พัชนี สุวรรณวิศลกิจ. 2557. ความแปรปรวนของลักษณะทางกายภาพและคุณภาพดานกลิน่ -รสชาติ
ของผลผลิตกาแฟเมล็ดดิบจากพื้นที่ที่ไดรับการสงเสริมของมูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอใน
รายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
5. สิทธิเดช รอยกรอง. 2557. การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิกาบน
พื้นทีส่ ูง. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบล
แมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
6. จักรกฤษณ พจนศิลป. 2557. การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดกาแฟในพื้นที่
โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดไมผล
1. กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์. 2557. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศที่มีผลกระทบตอผลผลิตไม
ผลเมืองหนาวบนพืน้ ทีส่ ูง. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. วิรัตน ปราบทุกข. 2557. ผลของลักษณะของกิ่งและพันธุเ พศผูตอการออกดอกและใหผลผลิตของกีวีฟ
รูทในพื้นที่ต่ํา. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. จิระนิล แจมเกิด. 2557. การวิจัยเพื่อทดสอบพันธุองุน รับประทานสดสําหรับพืน้ ที่สูง. เอกสารเสนอใน
รายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
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4. ศุภชัย อําคา. 2557. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในดินตอผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของ
องุนรับประทานสดพันธุ Beauty Seedless ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท. เอกสารเสนอในรายงาน
การสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
5. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2557. การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการผลิตตนกลาอาโวกาโด. เอกสารเสนอในรายงาน
การสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
6. กชพร สุขจิตภิญโญ. 2557. การศึกษาการผลิตและการตลาดของมะมวงสําหรับการแปรรูป. เอกสาร
เสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดพืชผัก
1. วันเพ็ญ โลหะเจริญ. 2557. การจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสม และศึกษาปริมาณความตองการธาตุ
อาหารในผักกาดขาวปลี. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. สิริสุภาพร คําสุกดี. 2557. การผลิตทอนพันธุซาโยเตปลอดไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและ
เอ็มบริโอ. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. นงนุช กุศล. 2557. การปรับปรุงพันธุผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนา
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. เพชรดา อยูสุข. 2557. การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชผักในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.

ผ4-90
หมวดวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป
1. วรินทร รักษศิริวณิช. 2557. การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางโดยใชวัตถุดิบในมูลนิธิโครงการหลวงเก็บ
กักในถุงขนาดนาโน. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. พลกฤษณ มณีวระ. 2557. ผลของรังสีอัลตราไวโอเลทตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวผล
เสาวรส. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. ดนัย บุณยเกียรติ. 2557. การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล
โครงการหลวง. เอกสารเสนอในรายงานการสั ม มนาผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. รัตติกาล ปนผสม. 2557. การพัฒนากระบวนการทําพองขาวเกรียบฟกทองโดยวิธีการอบ. เอกสารเสนอ
ในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
5. ศุภเกียรติ สุภสินธุ. 2557. การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตกาชชีวภาพจากเศษผักโรงคัดบรรจุ
ผลิตผลโครงการหลวงแมเหียะ. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดพืชไรและเฮมพ
1. วีรพันธ กันแกว. 2557. การปรับปรุงพันธุขาวไร. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. จันทรจิรา รุงเจริญ. 2557. การวิจัยและพัฒนาการผลิตขาวสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง. เอกสารเสนอใน
รายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
3. จุ ไ รรั ต น ฝอยถาวร. 2557. โครงการจั ด การธาตุ อ าหารข า ว. เอกสารเสนอในรายงานการสั ม มนา
ผลงานวิ จัยของมู ล นิ ธิโครงการหลวงและสถาบั นวิ จัยและพั ฒนาพื้ นที่ สู ง (องค การมหาชน) ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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4. อดิเรก ปญญาลือ. 2557. การวิจัยและทดสอบสาธิตการปลูกขาวโพดโดยไมเผาเศษพืชและเหลื่อมดวย
พืชตระกูลถั่ว. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. รัตญา ยานะพันธ. 2557. การวิจัยและสงเสริมการผลิตและการตลาดเฮมพภายใตระบบการควบคุม.
เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
6. ตอนภา ผุสดี. 2557. การวิจัยและทดสอบสายพันธุดวยวิธีชีวโมเลกุลของเฮมพ. เอกสารเสนอในรายงาน
การสัมมนาผลงานวิ จั ยของมู ลนิ ธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
7. ภาคภูมิ จารุภูมิ. 2557. การวิจัยและพัฒนาบานที่สรางดวยสวนผสมของเฮมพ. เอกสารเสนอในรายงาน
การสัมมนาผลงานวิ จัยของมู ลนิ ธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. จารุณี ภิลุมวงค. 2557. การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวงเพื่อใหคนอยูอาศัย
รวมกับปาไมไดอยางยั่งยืน. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. เกษราภรณ ศรีจันทร. 2557. โครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในโครงการขยายผลโครงการหลวง.
เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
3. อังคณา อินตา. 2557. การศึกษาความหลากหลายพืชและพฤกษศาสตรพื้นบานของชุมชน. เอกสารเสนอ
ในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
4. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2557. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการที่ดินและน้ําของชุมชนบน
พื้นที่สูง. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.

ผ4-92

หมวดผลิตภัณฑจากความหลากหลายทางชีวภาพ
1. กรวรรณ ศรีงาม. 2557. การศึกษาองคประกอบทางเคมี กลุมสาระสําคัญ และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ
พืชทองถิ่นบนพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. อั ค รพล หงส กิ ต ติ ย านนท . 2557. การวิ จั ย และพั ฒ นาต อ เนื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ รั ก ษาโรคน้ํ า กั ด เท า และ
ผลิตภัณฑลดรอยดําจากสิวจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. มาลี ตั้งระเบียบ. 2557. การศึกษาหาวิธีการควบคุมจิ้งหรีด วงศ Gryllidae โดยชีววิธีสําหรับการ
เพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. อังสนา อัครพิศาล. 2557. การศึกษาและพัฒนาตนแบบชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคขอบใบไหมกะหล่ําปลี
และใบจุดตากบผักกาดหอมหอบนพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาพื้ นที่ สู ง (องค การมหาชน) ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. อรวรรณ ฉัตรสีรุง. 2557. การศึกษาและพัฒนาตนแบบชีวภัณฑลดความเปนกรดและความเปนพิษ
โลหะหนักอาซินิคในดินบนพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดชุมชนและสังคม
1. สําราญ กันติมูล. 2557. แนวทางการทําการเกษตรพึ่งตนเองของชุมชนบานใหมดอนแกว หมู 2 ตําบล
ทาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาพื้ นที่ สู ง (องค การมหาชน) ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. จันทนา ศรีทองคํา. 2557. แนวทางการจัดการหนี้สินของครัวเรือนโดยการมีสวนรวมของกลุมเด็กและ
เยาวชนบานหวยยาบ หมู 5 ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงาน
การสัมมนาผลงานวิ จั ยของมู ลนิ ธิโครงการหลวงและสถาบันวิ จัยและพั ฒนาพื้ นที่ สู ง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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3. เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ. 2557. โครงการศึกษาภาวะผูนําในชุมชนที่สงผลตอการพัฒนาพื้นที่สูง.
เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
4. ภัทร จะปอ. 2557. การฟนฟูวิถีชีวิตผานการจัดการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ บานดอยมด ตําบลแมเจดียใหม
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. สุวิท อินทอง. 2557. การวิเคราะหสถานการณการมีสวนรวมของชุมชนในการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพื้นที่โครงการหลวง : ศึกษาเปรียบเทียบในชาวไทยภูเขาเผามง กะเหรี่ยง ลีซอ
และมูเซอ. เอกสารเสนอในรายงานการสัมมนาผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
-------------------------------------------ที่มา: ฝายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง

ผ4-94

รายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
หมวดพืชเครือ่ งดื่ม หมวดพืชไร
1. พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์. 2558. การวิจัยการเสริมสรางศักยภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิกาบน
พื้นที่สูง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. สิทธิเดช รอยกรอง. 2558. การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิกาใน
พื้นที่โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการ
ประชุมวิ ชาการผลงานวิจัยของมู ลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
3. จักราช สาอุดร. 2558. การประเมินความตานทานของกาแฟอาราบิกาลูกผสมชั่วที่ 5 ตอเชื้อรา
Hemileia vastatrix สาเหตุโรคราสนิม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
4. เกษม กุณาศรี. 2558. การศึกษาศักยภาพการแขงขันของกาแฟอราบิกาที่ผลิตในระบบที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมโดยกลุมวิสาหกิจผูผลิตกาแฟอราบิกา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
5. ปริญญา การสมเจตน. 2558. ผลของอัตราปุยไนโตรเจน และพันธุตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
คุณภาพเมล็ดพันธุควินัวภายใต 2 พื้นที่ปลูก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการ
ประชุมวิ ชาการผลงานวิจัยของมู ลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.

ผ4-95
หมวดพืชไร
1. พีรพล แกวสุวรรณ. 2558. ผลของพื้นที่ปลูก อัตราปุยฟอสฟอรัส และพันธุตอการเจริญเติบโต ผลผลิต
และคุณภาพเมล็ดพันธุควินัว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. สริตา ปนมณี. 2558. โครงการพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุเฮมพ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3.

ภาคภูมิ จารุภูมิ. 2558. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑวัสดุกอสรางที่มีสวนผสมของเฮมพ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.

4. ศันสนีย จําจด. 2558. การวิจัยและพัฒนาเฮมพพันธุลูกผสม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอใน
รายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
5. ศันสนีย จําจด. 2558. การวิจัยปรับปรุงพันธุขาวบนพื้นที่สูงที่ทนทานตอแมลงบั่ว และมีคุณภาพพิเศษ
ทางโภชนาการ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
6. เจษฎา จงใจดี. 2558. การชะลางหนาดินและการสูญเสียธาตุอาหารจากการปลูกขาวโพดโดยไมเผา
และเหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการ
ผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิโ ครงการหลวงและสถาบันวิจั ยและพัฒนาพื้นที่สู ง (องค การมหาชน) ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดพืชผัก
1. กาญจนา วิชิตตระกูลถาวร. 2558. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราโรคแมลงในการควบคุมแมลง
ศัตรูพืช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิ จัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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2. รัชดาวรรณ ชีวังกูร. 2558. การคัดเลือกยีสตปฏิปกษที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
สาเหตุโรคผักบางชนิด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมู ล นิ ธิ โครงการหลวงและสถาบั นวิ จัยและพัฒนาพื้นที่ สูง (องค การมหาชน) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. จินันทนา จอมดวง. 2558. การประยุกตใชจุลินทรียปฏิปกษในการปองกันกําจัดโรคใบจุดตากบของ
ผักกาดหอมหอ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน. 2558. การดัดแปลงบรรยากาศ เพื่อรักษาคุณภาพและควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยว
ของผลสตรอเบอรี่พันธุพระราชทาน 80. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. จิราพร กุลสาริน. 2558. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑกับดักสารลอเพื่อควบคุมแมลงวันแตง
Bactrocera cucurbitae บนพื้นที่สูง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
6.

นิ ต ยา โนคํ า . 2558. อั ต ราการใช น้ํ า หมั ก ชี ว ภาพที่ เ หมาะสมในการปลู ก ผั ก อิ น ทรี ย .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.

หมวดไมผล
1. ศิ ว าภรณ หยองเอ น . 2558. การคั ด เลื อ กพั น ธุ เ คพกู ส เบอรี่ ที่ มี คุ ณ ภาพในพื้ น ที่ โ ครงการหลวง.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. มาริษา สุขปานแกว. 2558. ศึกษาเทคนิคการขยายพันธุเสาวรสหวานปลอดโรคดวยวิธีการเสียบยอด.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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3. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2558. การศึกษาคัดเลือกพันธุมะมวงบนพื้นที่สูงสําหรับการแปรรูป. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. ธันชนิตา จันทรกระจาง. 2558. เทคนิคการผลิตมะมวงนวลคํานอกฤดู. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสาร
เสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
5. วิรัตน ปราบทุกข. 2558. การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดทรงตนองุน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสาร
เสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
หมวดไมผล หมวดผลิตภัณฑ หมวดการสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ
1. เจิมขวัญ สังขสุวรรณ. 2558. การศึกษารูปแบบของบรรจุภัณฑเพื่อการวางจําหนายสําหรับองุนพันธุ
Beauty Seedless. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป. 2558. การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการคุมครอง และการยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่สด.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. ณัฐทวี มาบางครุ. 2558. การเพาะปลูกบลูเบอรี่เชิงพาณิชยในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงรวมกับ
บริษัท Berry Exchange. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมู ลนิ ธิ โครงการหลวงและสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาพื้ นที่ สู ง (องค การมหาชน) ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. สุมาลี เมนสิน. 2558. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑสําหรับการปลูก
พืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อนํารองการผลิตเชิงอุตสาหกรรม/ในระดับชุมชน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
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5. กรรณิกา ศรีลัย. 2558. การศึกษาองคประกอบทางเคมีของสารสกัดหญาถอดปลองเพื่อนําไปตอยอด
เปนผลิตภัณฑแฮรโทนิค. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
6. สาวิตรี ศรีวิชัย. 2558. การพัฒนาเครื่องดื่มโปรไบโอติกจากน้ําผลไมรวมชนิดผง (เคพกูสเบอรี่ ราสเบอรี่
และมัลเบอรี่) โดยการประยุกตใชเชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงาน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดผลิตภัณฑ หมวดการสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ
1. วรินทร รักษศิริวณิช. 2558. การพัฒนาผลิตภัณฑสเปรยที่เก็บกักน้ํามันหอมระเหย และผลิตภัณฑแชมพู
ครีมนวดผมจากวัตถุดิบในมูลนิธิโครงการหลวง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. วรินทร รักษศิริวณิช. 2558. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์ตานการอักเสบและแกปวดจากน้ํามัน
มะแตก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. สุพร จารุมณี. 2558. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑลดรอยแผลเปน (Keloid) จากพืชบนพื้นที่สูงใน
ระดับหองปฏิบัติการ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ
อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. ขวัญรัฐ สวนพงษ. 2558. การประเมินเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑจากงานวิจัยในการนํามาศึกษาความเปนไปได.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. สุ ว รรณา ประณี ต วตกุ ล . 2558. โครงการศึ ก ษาผลสํ า เร็ จ งานวิ จั ย ต อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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โครงการที่นําเสนอแบบ Poster
1. สิริสุภาพร คําสุกดี. 2558. การผลิตทอนพันธุซาโยเตปลอดไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและ
เอ็มบริโอ. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
2. วีรพันธ กันแกว. 2558. การปรับปรุงพันธุผัก. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. ปติพงษ โตบันลือภพ. 2558. การประเมินความเปนไปไดในการผลิต การเจริญเติบโต ผลิตภาพและ
คุณภาพผลผลิตควินัวในเขตพื้นที่ศึกษามูลนิธิโครงการหลวง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. การประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. วรรณกานต งามมาศประภัสสร. 2558. การคัดเลือกสายพันธุขาวไรที่เหมาะสมกับการผลิตแบบเกษตร
อินทรีย. มูลนิธิโครงการหลวง. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. วรรณกานต งามมาศประภัสสร. 2558. การเปรียบเทียบผลผลิตขาวไรหอมพันธุทองถิ่น. มูลนิธิโครงการหลวง.
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
6. สัมพันธ ตาติวงค. 2558. ประสิทธิภาพของวิธีการกําจัดวัชพืชในการเพิ่มผลผลิตถั่วแดงหลวง. มูลนิธิ
โครงการหลวง. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
7. อุณารุจ บุญประกอบ. 2558. ประสิทธิภาพของวิธีการกําจัดวัชพืชในการเพิ่มผลผลิตถั่วแดงหลวง.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
8. เวช เตจะ. 2558. การคัดเลือกสตรอเบอรี่ลูกผสมรุน F1 ที่มีลักษณะการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตที่ดี.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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9. ชูพงษ สุกุมลนันทน. 2558. การนําเขาพันธุไมผลจากตางถิ่นและการทดสอบพันธุในพื้นที่มูลนิธิ
โครงการหลวง. มูลนิธิโครงการหลวง. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
10. วชิระ เกตุเพชร. 2558. ความกาวหนาของงานวิจัยการพัฒนาพันธุกลวยไมสกุลซิมบิเดียมสําหรับงาน
ผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง. มูลนิธิโครงการหลวง. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
11. ณัฐวัตร มังคละศิริ. 2558. การวิจัยเพื่อสํารวจ รวบรวม และขยายพันธุเฟนและพืชใกลชิด เพื่อตรวจสอบ
และสกัดแยกสารแสดงฤทธิ์ทางชีวภาพ. มูลนิธิโครงการหลวง. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
12. สุญาณี เวสสบุตร. 2558. การผลิตสารทุติยภูมิจากเฟนและพืชใกลชิดในสภาพปลอดเชื้อ. องคการสวน
พฤกษศาสตร. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
13. วัลยา ธรรมนารักษ. 2558. ไลโคโปเดียมอัลคาลอยดจากคลับมอสของไทย. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ.
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
14. สกุณา วันเอเลาะ. 2558. การศึกษาสารสกัดที่แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชกนกนารี. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ.
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
15. โกมุท อุนศรีสง. 2558. ผลของอุณหภูมิน้ําตอประสิทธิภาพการสืบพันธุวางไขของพอแมพันธุปลา
เทราตสายรุง. กรมการประมง. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแม
เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
16. โกมุท อุนศรีสง. 2558. การอนุบาลปูขนในระบบปด. กรมการประมง. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
17. ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน. 2558. การลดอาการสีน้ําตาลแดงที่รอยตัดของผักกาดหอมหอ. มูลนิธิโครงการหลวง.
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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18. วันเพ็ญ โลหะเจริญ. 2558. การศึกษาปริมาณความตองการธาตุอาหารในเซเลอรี่. มูลนิธิโครงการหลวง.
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
19. เยาวลักษณ จันทรบาง. 2558. การประเมินและเฝาระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูกาแฟอราบิกาใน
พื้นที่การสงเสริมการปลูกกาแฟอราบิกาบนพื้นที่สูง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในรายงานการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
20. ปย ะมาศ ศรี รั ต น . 2558. การศึ ก ษาวิ ธี การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ เสาวรสหวาน เบอร 2 ปลอดโรค.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
21. ชินวัฒน ยัพวัฒนพันธ. 2558. การศึกษาดัชนีเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของอาโวกาโดพันธุ Hass และ
Baccanear. มูลนิธิโครงการหลวง. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
22. ปยมล มีสกุล. 2558. การศึกษาและทดสอบพันธุเบญจมาศที่ตานทานโรคราสนิม ไมไวแสง และมีอายุ
การปกแจกันนาน. มูลนิธิโครงการหลวง. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
23. ศิริพร กิรติการกุล. 2558. การปรับปรุงพันธุผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย. มหาวิทยาลัยแมโจ. การประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
24. บุ ญ ลื อ คะเชนทร ช าติ . 2558. การศึ ก ษาวิ จั ย ปริ ม าณก า ซมี เ ทนในระบบข า วนาน้ํ า น อ ย.
มหาวิทยาลัยมหิดล. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
25. ศุภมิตร เมฆฉาย. 2558. การศึกษาเครื่องหมายทางพันธุกรรมสําหรับบงชี้เอกลักษณไกกระดูกดํา.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
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26. ทศพล มูลมณี. 2558. การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
27. กรวรรณ ศรีงาม. 2558. การพัฒนาสายพันธุสุกรที่เหมาะสมภายใตเงื่อนไขสภาพการเลี้ยงบนพื้นที่สูง.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
28. สัมพันธ ตาติวงค. 2558. การศึกษาวิธีการจัดการศัตรูพืชในถั่วลูกไก. มูลนิธิโครงการหลวง. การประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
29. โสระยา รวมรังสี. 2558. โครงการวิจัยเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบน
พื้นที่สูง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
30. สุ ช น ตั้ ง ทวี วิ พั ฒ น . 2558. โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาไก ฟ า เพื่ อ สร า งรายได แ ก ชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
31. พิชัย คงพิทักษ. 2558. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อสรางรายไดแกชุมชนบนพื้นที่สูง.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
32. ชูชาติ สันธทรัพย. 2558. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑสําหรับอบฆาเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
33. อังสนา อัครพิศาล. 2558. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑเกษตรและสารเคลือบผลสําหรับควบคุมโรคผล
เนาของสตรอเบอรี่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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34. ภาสวรรธน วัชรดํารงคศักดิ์. 2558. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑเชื้อราสาเหตุโรคแมลงและสารไลแมลง
เพื่อควบคุมหนอนแมลงวันเจาะลําตนถั่วแขก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. การประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
35. อรวรรณ ฉัตรสีรุง. 2558. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑลดความเปนพิษของสารตกคางในดิน.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
36. กรวรรณ ศรีงาม. 2558. การศึกษาองคประกอบทางเคมีของพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงตอการยับยั้งโรคติดเชื้อ
ในสัตว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม.
37. สุริยา ตาเที่ยง. 2558. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงตอการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรค
คนและสัตว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
38. สุชาดา สุทธิญาณวิมล. 2558. การวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑลดเลือนริ้วรอยจากพืชบนพื้นที่สูงใน
ระดับหองปฏิบัติการ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
39. วรรธิดา ชัยญาณะ. 2558. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับเสนผมจากหญาทอดปลองที่มีฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
40. สุรินทร นิลสําราญจิต. 2558. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบตอผลผลิต
ไมผลบนพื้นที่สูง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
-------------------------------------------ที่มา: ฝายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
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การประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
หมวดพืชเครือ่ งดื่ม หมวดอารักขาพืช
1. พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์. 2559. การศึกษารูปแบบและกระบวนการสงเสริมการปลูกกาแฟอราบิกาในพื้นที่
โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการ
ประชุมวิ ชาการผลงานวิจัยของมู ลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
2. มาลี ตั้งระเบียบ. 2559. การจัดการมอดเจาะผลกาแฟโดยไมใชสารเคมีเพื่อการผลิตกาแฟปลอดภัย.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา.เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. เยาวลักษณ จันทรบาง. 2559. การจัดการหนอนเจาะลําตนกาแฟและเพลี้ยหอยสีเขียว แบบรวมวิธี.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําป งบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. บุญสม บุษบรรณ. 2559. การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยจุลินทรียเอนโดไฟทและจุลินทรียประจําถิ่น
ในดินเขตรากพืชที่ผลิตสารออกฤทธิ์ชีวภาพ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุม
วิชาการผลงานวิ จั ยโครงการหลวงและสถาบั นวิ จัย และพั ฒนาพื้ นที่สู ง (องค กรมหาชน) ประจํา ป
งบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. ศิริมาศ ชัยชม. 2559. การคัดเลือกเชื้อแอกติโนไมซีสเอนโดไฟตที่มีประสิทธิภาพในระบบการผลิตตนแม
พันธุดวยการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อเพือ่ ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคของสตรอเบอรรี่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เอกสารเสนอในการประชุม วิ ชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคกรมหาชน) ประจําป งบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดอารักขาพืช หมวดการสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ
1. อังสนา อัครพิศาล. 2559. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑเกษตรและสารเคลือบผลสําหรับควบคุมโรคผล
เนาของสตรอเบอรี่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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2. มาลี ตั้งระเบียบ. 2559. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑเชื้อราสาเหตุโรคแมลงและสารไลแมลงเพื่อควบคุม
หนอนแมลงวันเจาะลําตนถั่วแขก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. เอกสารเสนอในการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําป
งบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. ธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล. 2559. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑสําหรับ
การปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อนํารองการผลิตเชิงอุตสาหกรรม/ในระดับชุมชน. สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. วรินทร รักษศิริวณิช. 2559. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับเสนผมและหนังศีรษะจากพืชทองถิ่น
บนพื้นที่สูง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. กรรณิกา
ศรีลัย. 2559. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตอยอดจากภูมิปญญาทองถิ่นและความ
หลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนําไปสูการใชประโยชนในระดับชุมชน. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําป งบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
6. อธิราชย เริงณรงค. 2559. การศึกษาความเปนไปไดของผลิตภัณฑจากผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
โครงการหลวงและสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก รมหาชน) ประจํ า ป ง บประมาณ 2559
ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมวดงานวิจัยเชิงพื้นที่และสังคม
1. จารุณี ภิลุมวงค. 2559. การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวงเพื่อใหคนอยูอาศัย
รวมกับปาไมไดอยางยั่งยืน. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําป
งบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. เบญจพรรณ เอกะสิ ง ห . 2559. ความเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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3. สยาม อรุณศรีมรกต และหะริน สัจเดย. 2559. การศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเปนชุมชน
คารบอนต่ําและยั่งยืน. มหาวิทยาลัยมหิดล. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. สุมาลี เมนสิน. 2559. การศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลชุมชนบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. จิรศักดิ์ ปญญา. 2559. การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเยาวชนบนพื้นที่สูง. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
6. ดารากร อัคฮาดศรี. 2559. การวิจัยการฟนฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโปงคํา.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559
ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมวดไมดอกไมประดับ
1. สาพิศ ดิลกสัมพันธ. 2559. การแปรผันของการเติบโต รูปทรงลําตน และลักษณะเชิงหนาที่ของใบของ
จันทรทองเทศจากแหลงเมล็ดตางๆ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ
2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. สุรวิช วรรณไกรโรจน. 2559. การพัฒนาพันธุคัลลาลิลลี่เพื่อตัดดอก (ระยะที่ 2). มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร.เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
3. ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ. 2559. การพัฒนาการผลิตตนกลาลิเซียนทัสตนใหญเพื่อการสงเสริมเกษตรกร
โครงการหลวง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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4. นิพนธ กิติดี. 2559. ผลของอุณหภูมิตอการออกดอกของกลวยไมซิมบิเดียม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เอกสารเสนอในการประชุม วิ ชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้ นที่สูง
(องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
5. วชิระ เกตุเพชร .2559. ความกาวหนาของงานวิจัยการพัฒนาพันธุกลวยไมสกุลซิมบิเดียมสําหรับงานผลิต
มูลนิธิโครงการหลวง : ซิมบีเดียมลูกผสม ชุดที่ 1 ซีรีส "ปาน".มูลนิธิโครงการหลวง.เอกสารเสนอใน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน)
ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดดอกไมประดับ หมวดปศุสัตว
1. วชิระ เกตุเพชร. 2559. ความกาวหนาของงานวิจัยการปรับปรุงพันธุกลวยไมสกุลรองเทานารี สําหรับ
เปนไมตัดดอกไมกระถาง : รองเทานารีลูกผสมชุดที่ 1 ซีรีส "ขุน". มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสาร
เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกร
มหาชน) ประจํ า ป ง บประมาณ 2559 ณ อุ ท ยานราชพฤกษ ตํ า บลแม เ หี ย ะ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
เชียงใหม.
2. ชัยอาทิตย อิ่นคํา. 2559. ผลของสารพาโคลบิวทราโซลตอการเติบโตและคุณภาพดอกของปทุมมาและ
กระเจียว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. สิรินทรรัตน ผูยอดยิ่ง. 2559. การศึกษาระยะตัดดอกที่เหมาะสมของกุหลาบและอายุการปกแจกันของ
เบญจมาศ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559
ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. ดนัย บุณยเกียรติ. 2559. การวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไมดอกโครงการหลวง.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. กรวรรณ ศรีงาม. 2559. การปรับปรุงพันธุสุกรลูกผสม (พันธุพื้นเมือง) เพื่อใหเหมาะสมกับการเลี้ยงบน
พื้นที่สูง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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6. อานันท อะภิวัน. 2559. การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุสุกร และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดปศุสัตว
1. ประสาน พรโสภิณ. 2559. การเพาะและการอนุบาลปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียน ที่เลี้ยงบนดอยอินทนนท.
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. ทศพล มูลมณี. 2559. อัตราการตั้งทองของกระบือนมพันธุเมซานีในศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ
หลังรักษาดวยโปรแกรมฮอรโมนเพื่อเหนี่ยวนําการเปนสัดและตกไข. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสาร
เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกร
มหาชน) ประจํ า ป ง บประมาณ 2559 ณ อุ ท ยานราชพฤกษ ตํ า บลแม เ หี ย ะ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
เชียงใหม.
3. นินาท บัววังโปง. 2559. การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อผสมเกสรและสรางรายไดแกชุมชนบนพื้นที่สูง.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. เกศรินทร แกวมณี. 2559. การวิจัยการปรับปรุงพันธไกกระดูกดําพันธุแทรุนที่ 3 ที่มีสมรรถภาพการผลิต
ที่ดีสําหรับพื้นที่ 3 ระดับความสูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอใน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน)
ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. ปฏิวัติ ผายทอง. 2559. การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสําหรับไกกระดูกดําและระบบการผลิตลูกไกและ
การเลี้ยงขุนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559
ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
6. ธนชัย ทะสุใจ และรัตนา อุตคํา. 2559. การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไกฟาเพื่อสรางรายไดของชุมชนบนพื้นที่สูง

(ปที่ 2) ระดับโปรตีนและพลังงานใชประโยชนที่เหมาะสมในสูตรอาหารไกเบรสชวงอายุ 1-13 สัปดาห.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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หมวดผลไม
1. อุณารุจ บุญประกอบ. 2559. การปรับปรุงพันธุพี้ชและเนคทารีน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
เอกสารเสนอในการประชุม วิ ชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้ นที่สูง
(องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
2. กฤษณา กฤษณพุกต. 2559. ผลของไฮโดรเจนไซยานาไมดตอการแตกตาของพลับพันธุฟูยุ.
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร . เอกสารเสนอในการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย โครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. ณัฐทวี มาบางครุ . 2559. การทดสอบการเพาะปลูกบลูเบอรี่เชิงพาณิชยในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการ
หลวงรวมกับบริษัท Berry Exchange. มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559
ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. เจนจิรา ชุมภูคํา. 2559. การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมัลเบอรีสายพันธุไตหวันที่ไดจากการ
คัดเลือกพันธุโดยการเพาะเมล็ด. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559
ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. กนกวรรณ ทาแดง. 2559. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชตอการพัฒนาคุณภาพของผลอะ
โวกาโดพันธุแฮสส. มหาวิทยาลัยแมโจ. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวง
และสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดไมผล หมวดพืชไร หมวดพืชผล
1. อัจฉรา ภาวศุทธิ์ .2559. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิตตนกลาพันธุอาโวกาโด. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. ศันสนีย จําจด. 2559. การศึกษาวิจัยและคัดเลือกพันธุขาวบนพื้นที่สูงที่ทนทานตอแมลงบั่ว ไมไวตอ
ชวงแสง และมีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุม
วิชาการผลงานวิ จั ยโครงการหลวงและสถาบั นวิ จัย และพั ฒนาพื้ นที่สู ง (องค กรมหาชน) ประจํา ป
งบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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3. สริตา ปนมณี. 2559. การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุง/คัดเลือกพันธุเฮมพ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. ประภัสสร ทิพยรัตน. 2559. การศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่อง THC test kit. กรมวิทยาศาสตรการแพทย.
เอกสารเสนอในการประชุม วิ ชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้ นที่ สูง
(องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
5. วิทยากร บุตรเชื้อ. 2559. การปรับปรุงพันธุผักกาดหอมหอและเบบี้ฮองเต. มูลนิธิโครงการหลวง.
เอกสารเสนอในการประชุม วิ ชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพั ฒนาพื้นที่ สูง
(องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
6. นงนุช กุศล. 2559. การปรับปรุงพันธุผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย. มหาวิทยาลัยแมโจ. เอกสารเสนอใน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน)
ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดพืชผัก หมวดการตลาด
1. นิตยา โนคํา. 2559. การทดสอบการปลูกฟกทองและมะระพันธุทองถิ่น. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. วันเพ็ญ โลหะเจริญ. 2559. ศึกษาการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมในเซเลอรี่. มูลนิธิโครงการหลวง.
เอกสารเสนอในการประชุม วิ ชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้ นที่สูง
(องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
3. รัตติกาล ปนผสม. 2559. การพัฒนาผลิตภัณฑผักกรอบผสมเพื่อสุขภาพจากเศษผักหลังการตัดแตง.
มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ. 2559. การศึกษาผลกระทบของสินคาเกษตรจากประเทศเพื่อนบานตอผลิตผล
บนพืน้ ทีส่ ูง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวง
และสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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5. พรสิ ริ สื บ พงษ สั ง ข . 2559. การวิ จั ย ศั ก ยภาพการผลิ ต และการตลาดไม ด อกโครงการหลวง.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
6. นฤมล กิมภากรณ. 2559. การวิจัยศักยภาพดานการตลาดในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
พืชเครื่องดื่ม
1. สุมานี กันธวี. 2559. การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตของกาแฟอราบิกาบน
พื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
2. ชู ช าติ สั น ธทรั พ ย . 2559. การวิ จั ย และพั ฒ นาสารอบฆ า เชื้ อ โรคและแมลงศั ต รู พื ช ในดิ น .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. อรวรรณ ฉัตรสีรุง. 2559. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑลดความเปนพิษของสารตกคางในดิน.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. จิราพร กุลสาริน. 2559. การวิจัยและพัฒนาสารสังเคราะหฟโรโมนดึงดูดดวงหมัดผัก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เอกสารเสนอในการประชุม วิ ชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้ นที่ สูง
(องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
5. ชูชาติ สันธทรัพย. 2559. การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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การสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ
1. วรรธิดา ชัยญาณะ. 2559. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑฟนบํารุงเสนผมจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูง.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. เฉลิมพงษ แสนจุม. 2559. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ
สําหรับผูสูงอายุ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. ญาณี พงษไพบูลย. 2559. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเวชสําอางจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูง .
มหาวิทยาลัยพายัพ. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. อัปสร วิทยประภารัตน. 2559. การอนุรักษ ฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น และตอยอดองคความรูจากพืช
สมุนไพรและยาพื้นบาน. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559
ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. สีวบูรณ สิรีรัฐวงศ. 2559. การวิจัยและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบาน.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. จารุณี ภิลุมวงศ. 2559. การวิจัยและพัฒนาการฟนฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชุมชนบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
โครงการหลวงและสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก รมหาชน) ประจํ า ป ง บประมาณ 2559
ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. ศุลิเชษฐ ทองกล่ํา. 2559. การอนุรักษและฟนฟูเห็ดทองถิ่นเพื่อเปนแหลงอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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3. ณัฐ วัฒน
คลั งทรั พย . 2559. การศึกษาชนิดไมและการใชป ระโยชนเ พื่อการปลูกปา ชาวบา น.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. กอบศักดิ์ วันธงไชย. 2559. การศึกษาชนิด/พันธุไมสนเพื่อปลูกเปนสวนปาและการอนุรักษในพื้นที่
โครงการหลวงวัดจันทร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
โครงการหลวงและสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก รมหาชน) ประจํ า ป ง บประมาณ 2559
ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. กมลทิพย เรารัตน. 2559. การวิจัยและพัฒนาการผลิตไผและหวายบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง.
เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกร
มหาชน) ประจํ า ป ง บประมาณ 2559 ณ อุ ท ยานราชพฤกษ ตํ า บลแม เ หี ย ะ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
เชียงใหม.
6. สุ ริ น ทร นิ ล สํ า ราญจิ ต . 2559. การผั น แปรของสภาพอากาศที่ มี ผ ลต อ การผลิ ต พื ช บนพื้ น ที่ สู ง .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
7. กฤษฎาพันธุ ผลากิจ. 2559. การศึกษาและจัดทําฐานขอมูลกาลอากาศสําหรับงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
งานวิจัยเชิงพื้นที่และสังคม
1. จุไรรัตนฝอยถาวร. 2559. การวิจัยเพื่อเสริมสรางความมั่งคงดานอาหารของชุมชนในพื้นที่ขยายผล
โครงการหลวงแมสอง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
โครงการหลวงและสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก รมหาชน) ประจํ า ป ง บประมาณ 2559
ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. อดิเรก ปญญาลือ. 2559. การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชภายใตระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวงวาวี.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559
ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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3. กชพร สุขจิตรภิญโญ. 2559. การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนในพืน้ ที่ขยายผลโครงการหลวง
แมสลอง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. สุมาลี เมนสิน. 2559. การพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงปากลวย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ. 2559. การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและระบบนิเวศในพื้นที่ขยายผล
โครงการหลวงขุนตื่นนอย. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559
ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
6.

เกษราภร ศรีจันทร. 2559. การศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาองคกรชุมชนบนพื้นที่สูง.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.

ปศุสัตว
1. เสาวลักษณ แยมหมื่นอาจ. 2559. ผลของการเสริม Lactobacillus plantarum BCC 65951
ตอคุณคาทางโภชนะของหญาเนเปยรปากชอง 1 หมัก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําป
งบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. โกมุท อุนศรีสง. 2559. ผลของวิตามินอีและสาหรายสไปรูไลนาที่ผสมในอาหารพอแมพันธุกุงกามแดง
ตอประสิทธิภาพการผลิตลูกกุง. มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
โครงการหลวงและสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก รมหาชน) ประจํ า ป ง บประมาณ 2559
ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. ศุภมิตร เมฆฉาย.2559. เครื่องหมายโมเลกุล MC1R และ PMEL17 สําหรับบงชี้เอกลักษณไกกระดูกดํา.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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ไมดอกไมประดับ
1. ประภัสสร อารยะกิจเจริญชัย. 2559. การพัฒนาระบบการผลิตหัวพันธุวานสี่ทิศสําหรับผลิตเปนไมตัด
ดอกและไมกระถาง.มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. ชัยอาทิตย อิ่นคํา. 2559. ผลของขนาดหัวพันธุและกรดจิบเบอเรลลิน (GA3) ตอการเจริญเติบโตและ
การออกดอกของยู โคมิส .มหาวิท ยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุ ม วิ ชาการผลงานวิ จัย
โครงการหลวงและสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก รมหาชน) ประจํ า ป ง บประมาณ 2559
ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. สิรินทรรัตน ผูยอดยิ่ง.2559. การศึกษารูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสมสําหรับการปลูกเบญจมาศบนพื้นที่
สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. วชิระ เกตุเพชร. 2559. การศึกษาและทดสอบกุหลาบสายพันธุใหม. มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอ
ในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน)
ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
ไมผล
1. จิระนิล แจมเกิด. 2559. การวิจัยเพื่อทดสอบพันธุองุนรับประทานสดสําหรับพื้นที่สูง.สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่ สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2559. การศึกษาวิธีการบมผลเสาวรสหวานที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่มีความสูง
ตางกัน. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. ป ย ะมาศ ศรี รั ต น .2559.
การวิ จั ย วิ ธี ก ารผลิ ต ต น แม พั น ธุ เ สาวรสหวานปลอดโรคไวรั ส .
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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4. ชินวัฒน ยัพวัฒนพันธุ. 2559. การศึกษาดัชนีเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของอาโวกาโดพันธุ Hass และ
Baccaneer. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
พืชไร
1. วรรณกานต งามมาศประภัสสร. 2559. ผลของการตอบสนองตอสภาพแวดลอมในการใหผลผลิตของ
ขาวไรพันธุทองถิ่น แบบระบบการผลิตอินทรีย . มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุม
วิชาการผลงานวิ จั ยโครงการหลวงและสถาบั นวิ จัย และพั ฒนาพื้ นที่สู ง (องค กรมหาชน) ประจํา ป
งบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. วรรณกานต งามมาศประภัสสร. 2559. ผลของการตอบสนองตอสภาพแวดลอมในการใหผลผลิตขาวไร
หอมพันธุทองถิ่น. มูลนิธิโครงการหลวง.มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ
2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. จันทรจิรา รุงเจริญ. 2559. การศึกษาวิจัยระบบประหยัดน้ําสําหรับนาขาวบนพื้นที่สูงของไทย .
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. อดิเรก ปญญาลือ. 2559. การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมในการปลูกงาขี้มอน. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง.เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
5. วีรพันธ กันแกว. 2559. การปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานสองสี. มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําป
งบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
6. ณรงค จันทรโลหิต. 2559. การประเมินพันธุ และผลิตเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวง.มูลนิธิโครงการหลวง.
เอกสารเสนอในการประชุม วิ ชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคกรมหาชน) ประจําป งบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
7. สริตา ปนมณี. 2559. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกเฮมพ .สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง.
เอกสารเสนอในการประชุม วิ ชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้ นที่สูง
(องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
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8. ศันสนีย จําจด. 2559. การปรับปรุงพันธุเฮมพใหมี THC ต่ําและเปอรเซ็นตเสนใยสูง .มหาวิทยาลัย
เชียงใหม.เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
พืชผัก
1. อัญชัญ ชมภูพวง. 2559. การทดสอบพันธุบลอคโคลี และผักกาดหอมหอในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง .
มูลนิธิโครงการหลวง.เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. นิตยา โนคํา. 2559. การทดสอบวิธีการใชสารชีวภัณฑในการลดปริมาณโลหะหนักอาซินิคในดินในการ
ปลูกผักอินทรีย. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง.เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
โครงการหลวงและสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก รมหาชน) ประจํ า ป ง บประมาณ 2559
ณ อุทยานราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. ชูชาติ สันธทรัพย. 2559. การวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใหน้ําและปุยแกพืชบนพื้นที่สูง.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. จันทรจิรา รุงเจริญ. 2559. การศึกษาคัดเลือกพันธุกระเทียมบนพื้นที่สูง.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง.เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคกรมหาชน) ประจําปงบประมาณ 2559 ณ อุทยานราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
-------------------------------------------ที่มา: ฝายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
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การประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
หมวดพืชเครือ่ งดื่ม หมวดการสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ หมวดอารักขาพืช
1. ชวลิต กอสัมพันธ. 2560. การคัดเลือกสายพันธุกาแฟอราบิกาในพื้นที่สงเสริมและพัฒนาของโครงการ
หลวง ลักษณะประจําพันธุ และการจัดทําแปลงรวมพัน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม เอกสารเสนอในการ
ประชุมวิ ชาการผลงานวิจัยของมู ลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
2. สิทธิเดช รอยกรอง. 2560. การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ ระบบการปลูกและผลิตกาแฟอราบิกาคุณภาพ
โครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. วรินทร รักษศิริวณิช. 2560. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทําความสะอาดสําหรับเด็กและผิวหนาจาก
พืช บนพื้ น ที่ สู ง. มู ล นิ ธิโ ครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ยของมู ล นิ ธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. ศศิธร ศิริลุน. 2560. การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสารสกัดจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม เอกสารเสนอในการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
5. เผาไท ถายะพิงค. 2560. การพัฒนาระบบการปองกันกําจัดศัตรูพืชสําหรับพริกหวาน มะเขือมวง และ
ผักกาดหอมหอในมูลนิธิโครงการหลวง. มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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หมวดอารักขาพืช ผลิตภัณฑชีวภาพเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. นินาท บัววังโปง. 2560. การสํารวจและรวบรวมขอมูลความหลากหลายของชันโรงในพื้นที่มูลนิธิ
โครงการหลวง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. ชูชาติ สันธทรัพย. 2560. การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. อั ง สนา อั ค รพิ ศ าล. 2560. การวิ จั ย และพั ฒ นาชี ว ภั ณ ฑ ป อ งกั น กํ า จั ด โรคทางดิ น ของปทุ ม มา.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล. 2560. สมบัติเคมีของดินที่มีโลหะหนักตกคางสูงในพื้นที่ปลูกผักมูลนิธิโครงการหลวง.
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น . เอกสารเสนอในการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. จิราพร กุลสาริน. 2560. การวิจัยและพัฒนาสารดึงดูดดวงหมัดผัก. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอ
ในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
6. ณัฏฐกานติ์ จิรัณธนัฐ. 2560. การศึกษาฤทธิ์ตานพิษสารเคมีฆาแมลงของพืชสมุนไพร/ยาพื้นบานบน
พื้นที่สูงในสัตวทดลอง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.จารุณี ภิลุมวงค. 2560. การวิจัยการอนุรักษและฟนฟูพืชทองถิ่นเพื่อการใชประโยชนของชุมชนบนพื้นที่สูง.
เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
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2. สุมาลี เมนสิน. 2560. การศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเปนชุมชนคารบอนต่ําและยั่งยืน.
เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
3. ณัฐวัฒน คลังทรัพย. 2560. การศึกษาชนิดไมทองถิ่นและการใชประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. กมลทิพย เรารัตน. 2560. การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผและหวายบนพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ ตํ า บลแม เ หี ย ะ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
เชียงใหม.
5. สมพร แมลิ่ม. 2560. การศึกษาชนิด/พันธุไมสนเพื่อปลูกเปนสวนปาและการอนุรักษในพื้นที่โครงการ
หลวงวัดจันทร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ
อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
6. นิตยา เมี้ยนมิตร. 2560. การศึกษาฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนภายใตกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนบานวัดจันทร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิ จัยของมู ลนิ ธิโครงการหลวงและสถาบั นวิจัยและพั ฒนาพื้ นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดไมดอกไมประดับ
1. ชัยอาทิตย อิ่นคํา. 2560. ผลของขนาดหัวพันธุและความเขมขนของพาโคลบิวทราโซลตอการเติบโต
และการออกดอกของยูโคมิส. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมู ลนิ ธิโครงการหลวงและสถาบั นวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. พิมพใจ สีหะนาม. 2560. ผลของวิธีการบรรจุตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของปทุมมาตัดดอกพันธุ
ลานนาสโนว . มหาวิ ท ยาลั ยเชี ย งใหม. เอกสารเสนอในการประชุ ม วิ ชาการผลงานวิ จั ยของมูลนิ ธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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3. ประภัสสร อารยะกิจเจริญชัย. 2560. การพัฒนาพันธุวานสี่ทิศ (ระยะที่ 1). มูลนิธิโครงการหลวง.
เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
4. นิพนธ กิติดี. 2560. ผลของสารละลายแคลเซียมคลอไรดตอการยืดอายุการปกแจกันของไฮเดรนเยีย.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. สิริสุภาพร คําสุกดี. 2560. การผลิตตนแมพันธุกลอริโอซาปลอดเชื้อไวรัสดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเจริญบริเวณยอด. มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดไมดอกไมประดับ หมวดไมผล หมวดปศุสัตว
1. วชิระ เกตุเพชร. 2560. ความกาวหนาของงานวิจัยการปรับปรุงพันธุกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิสสําหรับ
งานผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง. มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. สุรินทร นิลสําราญจิต. 2560. การทดสอบแบบจําลองสภาพภูมิอากาศตอการปลูกไมผลของโครงการหลวง.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2560. การสํารวจการระบาดของโรคและแมลงของพืชตระกูลสมในพื้นที่ตางกัน 3 ระดับ.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ
อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. จิระนิล แจมเกิด. 2560. การคัดเลือกพันธุองุนรับประทานสดบนพื้นที่สูงภายใตระบบการปลูกองุนแบบ
โครงการหลวง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิ จั ย ของมู ลนิ ธิ โครงการหลวงและสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาพื้ นที่ สู ง (องค การมหาชน) ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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5. นินาท บัววังโปง. 2560. การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มคุณภาพน้ําผึ้งและผลผลิตพืช.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
6. สุกิจ กันจินะ. 2560. การสงเสริมการเลี้ยงกระบือนมของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ อ. แมออน
จ. เชียงใหม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดปศุสัตว
1. ปุณณะวุทฒ ยะมา. 2560. การประยุกตใชโปรแกรมสําหรับการเหนี่ยวนําการเปนสัดและตกไขเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพทางการสืบพันธุในแพะนมเพศเมีย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอใน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
2. สิริพร อ่ําสุข. 2560. การพัฒนาสูตรอาหารสําหรับแพะแมพันธุจากวัตถุดิบในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงแมทาเหนือ อ.แมออน จ.เชียงใหม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิ จั ย ของมู ลนิ ธิ โครงการหลวงและสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาพื้ นที่ สู ง (องค การมหาชน) ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. นริสรา คงสุข. 2560. การใชตนเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตหญาหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํานม
ของกระบื อ นมพั น ธุ เ มซานี ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงแม ท าเหนื อ อ.แม อ อน จ.เชี ย งใหม .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. นันทนา โปธาคํา. 2560. การศึกษาและคนหาเครื่องหมายพันธุกรรม MC1R และ TYR สําหรับบงชี้
เอกลักษณไกกระดูกดํา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. กรวรรณ ศรีงาม. 2560. การคัดเลือก ปรับ ปรุงพันธุสุกรสายพันธุแท (สายพันธุพื้นเมือง) เพื่อให
เหมาะสมกั บ การเลี้ ย งบนพื้ น ที่ สู ง . มหาวิ ท ยาลั ย เชี ยงใหม . เอกสารเสนอในการประชุ ม วิ ช าการ
ผลงานวิ จั ย ของมู ลนิ ธิ โครงการหลวงและสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาพื้ นที่ สู ง (องค การมหาชน) ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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6. สุ ช น ตั้ ง ทวี วิ พั ฒ น . 2560. การวิ จั ย และพั ฒ นาไก ฟ า และไก เ บรสบนพื้ น ที่ สู ง (รุ น F3).
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดไมผล วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
1. อุณารุจ บุญประกอบ. 2560. การปรับปรุงพันธุพชี้ และเนคทารีน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เอกสาร
เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
2. อุณารุจ บุญประกอบ. 2560. การทดสอบการเพาะปลูกบลูเบอรี่เชิงพาณิชยในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการ
หลวงรวมกับบริษัท Berry Exchange. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เอกสารเสนอในการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. เจนจิรา ชุมภูคํา. 2560. การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมัลเบอรีสายพันธุไตหวันที่ไดจากการ
คัดเลือกพันธุโดยการเพาะเมล็ด โครงการยอย ปที่ 2 : การเปรียบเทียบสัณฐานวิทยามัลเบอรี่ 7 พันธุ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. อัมรา หลาวงษา. 2560. การคัดเลือกสตรอวเบอรรีพันธุลูกผสมเพื่อพัฒนาเปนสายพันธุการคา.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป. 2560. การพัฒนาบรรจุภัณฑทดแทนโฟมเพื่อการวางจําหนายผลพี้ชสด.
สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ประเทศไทย. เอกสารเสนอในการประชุ ม วิ ช าการ
ผลงานวิ จั ย ของมู ลนิ ธิ โครงการหลวงและสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาพื้ นที่ สู ง (องค การมหาชน) ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดพืชไร หมวดพืชผัก
1. วีรพันธ กันแกว. 2560. ความดีเดนของลูกผสมและสมรรถนะในการผสมของขาวโพดหวานมูลนิธิ
โครงการหลวง. มู ล นิ ธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุ ม วิชาการผลงานวิ จั ยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาพื้นที่ สู ง (องค การมหาชน) ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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2. พัชรดา ทองลา. 2560. การปรับปรุงพันธุผัก โครงการยอยที่ 5: การปรับปรุงพันธุถั่วลันเตา. มูลนิธิ
โครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. ศันสนีย จําจด. 2560. การคัดเลือกพันธุเฮมพสายพันธุแท. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. สริตา ปนมณี. 2560. การศึกษาและพัฒนากระบวนการแปรรูปเสนใยเฮมพคุณภาพดี. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. จันทรจิรา รุงเจริญ. 2560. การศึกษาคัดเลือกพันธุกระเทียมบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
6. อดิเรก ปญญาลือ. 2560. การศึกษาชนิดพืชปุยสดในการเพิ่มผลผลิตผักอินทรียบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดพืชผัก บริหารจัดการ และการวิจัยเชิงพื้นที่
1. ชูชาติ สันธทรัพย. 2560. การวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใหน้ําและปุยแบบประหยัดแกพืช
สําคัญบนพื้นที่สูง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาพื้นที่ สูง (องค การมหาชน) ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. นิตยา โนคํา. 2560. การทดสอบอายุการเก็บเกี่ยวมันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง. สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. รัตติกาล ปนผสม. 2560. การพัฒนาผลิตภัณฑมะเขือเทศกึ่งแหงเสริมคุณคาอาหาร โดยใชเทคโนโลยี
การแทรกซึมภายใตสุญญากาศ. มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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4. พัทธยศ เดชศิริ. 2560. การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายในของมูลนิธิโครงการหลวงตามกรอบ
ประกันคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสากล. มหาวิทยาลัยแมโจ. เอกสารเสนอในการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. เกษราภร ศรีจันทร. 2560. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาระบบเกษตรทางเลือกใน
โครงการพั ฒนาพื้ น ที่ สู งแบบโครงการหลวงขุ น ตื่ น น อย. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้ นที่สูง (องคการ
มหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
6. จุไรรัตน ฝอยถาวร. 2560. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการเสริมสรางความมั่นคงดาน
อาหารของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร
1. พุฒิสรรค เครือคํา. 2560. การศึกษาแนวทางการพัฒนาและสงเสริมการปลูกไมผลเขตหนาวของ
เกษตรกรบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง. มหาวิทยาลัยแมโจ. เสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิ จั ย ของมู ลนิ ธิ โครงการหลวงและสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาพื้ นที่ สู ง (องค การมหาชน) ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. วชิระ เกตุเพชร. 2560. ความกาวหนาของงานวิจัยการทดสอบและปรับปรุงพันธุกุหลาบสําหรับ
เกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวง. มูลนิธิโครงการหลวง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. ณัฐทวี มาบางครุ. 2560. โครงการทับทิมเขตหนาว. มูลนิธิโครงการหลวง. เสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิ จั ย ของมู ลนิ ธิ โครงการหลวงและสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาพื้ นที่ สู ง (องค การมหาชน) ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. จักรี จิตจํานงค. 2560. การประยุกตใชการจัดการการสืบพันธุเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ
ในกระบือนมพันธุเมซานี. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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5. เสาวลักษณ แยมหมื่นอาจ. 2560. ผลของการเสริม Lactobacillus plantarum BCC 65951 ตอคา
องคประกอบทางเคมี ของหญาเนเปยรปากชอง 1 หมักที่มีระยะการหมักตางๆ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เสนอในการประชุ ม วิ ชาการผลงานวิ จั ย ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิ จัยและพั ฒนาพื้ นที่สู ง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
6. โกมุท อุนศรีสง. 2560. ผลของชวงแสงตอประสิทธิภาพการสืบพันธุวางไขกุงกามแดง. กรมประมง.
เสนอในการประชุ ม วิ ชาการผลงานวิ จั ย ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิ จัยและพั ฒนาพื้ นที่สู ง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
7. จันทรจิรา รุงเจริญ. 2560. การทดสอบและคัดเลือกพันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูงที่ทนทานตอแมลงบั่ว
และไมไวตอชวงแสงโดยเกษตรกรมีสวนรวม. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
8. ศันสนีย จําจด. 2560. การศึกษาและคัดเลือกพันธุขาวไรทองถิ่นบนพื้นที่สูงที่ทนทานแมลงบั่ว ไมไวตอ
ชวงแสง และพันธุขาวไรทองถิ่นที่มีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอใน
การประชุม วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
9. สริตา ปนมณี. 2560. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุเฮมพ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
10. รัตญา ยานะพันธุ. 2560. การศึกษาชวงเวลาปลูกเฮมพที่เหมาะสมสําหรับการผลิตเสนใยเฮมพ
คุณภาพดี. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
11. อดิเรก ปญญาลือ. 2560. การศึกษาระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่เพิ่มศักยภาพการผลผลิต และรายไดใน
การปลูกขาวนาบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ
อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
12. อดิเรก ปญญาลือ. 2560. การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อลดรอบการหมุนเวียนพื้นที่ปลูกขาวไร.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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13. ณฐิตากานต ปนทุกาศ. 2560. การศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตกาแฟอราบิกาในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน).
14. ชวลิต กอสัมพันธ. 2560. การศึกษาการปลูกกาแฟอราบิกาภายใตสภาพรมเงารวมกับการจัดทําระบบ
อนุรักษดินและน้ําในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
15. นิตยา โนคํา. 2560. การเปรียบเทียบพันธุผักกาดหวานอินทรีย. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอใน
การประชุม วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
16. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2560. การเปรียบเทียบพันธุผักกาดหวานอินทรีย. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง.
เสนอในการประชุ ม วิ ชาการผลงานวิ จั ย ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิ จัยและพั ฒนาพื้ นที่สู ง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
17. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2560. การวิจัยรูปแบบการปลูกราสพเบอรรี่บนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง.
เสนอในการประชุ ม วิ ชาการผลงานวิ จั ย ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิ จัยและพั ฒนาพื้ นที่สู ง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
18. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2560. การทดสอบพันธุสมโอสําหรับพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอใน
การประชุม วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
19. ปยะมาศ ศรีรัตน. 2560. การวิจัยและพัฒนาการผลิตตนแมพันธุสมปลอดโรคสําหรับพื้นที่สูง. สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
20. ยุ ท ธนา เขาสุ เ มรุ . 2560. การวิ จั ย และพั ฒ นาการผลิ ต ต น แม พั น ธุ ส ม ปลอดโรคสํ า หรั บ พื้ น ที่ สู ง .
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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21. สิรินทรรัตน ผูยอดยิ่ง. 2560. การศึกษาระบบการจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสมสําหรับเบญจมาศ.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
22. เกศริน ตันกูล. 2560. การศึกษาและทดสอบพันธุเบญจมาศที่ทนทานตอโรคราสนิมขาว. มูลนิธิโครงการหลวง.
เสนอในการประชุ ม วิ ชาการผลงานวิ จั ย ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิ จัยและพั ฒนาพื้ นที่สู ง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
23. สิรินทรรัตน ผูยอดยิ่ง. 2560. การศึกษาสูตรปุยที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตและคุณภาพดอก
กุหลาบ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
24. วชิระ เกตุเพชร. 2560. ความกาวหนาของงานศึกษาและทดสอบพันธุกุหลาบที่เหมาะกับพื้นที่สูงและ
ตลาดตองการ. มูลนิธิโครงการหลวง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
25. เกศรินทร แกวมะณี. 2560. การปรับปรุงพันธุไกกระดูกดําพันธุแท ที่มีสมรรถภาพการผลิตที่ดีบนพื้นที่สูง.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
26. สมา แกวเวียงเดช. 2560. การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสําหรับไกกระดูกดําและระบบการเลี้ยงไก
กระดูกดําที่ดีบนพื้นที่สูง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาพื้ นที่ สู ง (องค การมหาชน) ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
27. ทศพล มูลมณี. 2560. การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุสุกรลูกผสม และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
28. วรรักษ หนอสีดา. 2560. การศึกษาและคนหาเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA Markers) สําหรับ
บงชี้เอกลักษณของสุกรบนพื้นที่สูง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ
อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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29. ดนัย บุณยเกียรติ. 2560. การศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรียของ
โครงการหลวง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
30. ศุลิเชษฐ ทองกล่ํา. 2560. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชนเห็ดทองถิ่นบน
พื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
31. สุมาลี เมนสิน. 2560. การศึกษาการจัดการขยะและน้ําเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
32. ดารากร อัดฮาดศรี. 2560. การวิจัยเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
33. อัปสร วิทยประภารัตน. 2560. การศึกษาการขยายพันธุพืชสมุนไพรทองถิ่นบนพื้นที่สูงบางชนิด.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
34. สุมาลี เมนสิน. 2560. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคโคนเนารากเนา Phytophtora
ของอาโวกาโด และปุยอินทรีย. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
35. สุมาลี เมนสิน. 2560. การปรับปรุงวิธีการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑเกษตรจากผลงานวิจัย
รวมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ
อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
36. มาลี ตั้ ง ระเบี ย บ. 2560. การวิ จั ย และพั ฒ นาชี ว ภั ณ ฑ ป อ งกั น กํ า จั ด ไรแดงกุ ห ลาบ. มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหามหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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37. อภิ วั ฒ น ธี ร วุ ฒิ กุ ล รั ก ษ . 2560. การศึ ก ษาและคั ด เลื อ กสารดึ ง ดู ด เพลี้ ย ไฟเบญจมาศ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
38. เกวลิ น คุ ณ าศั ก ดากุ ล . 2560. การวิ จั ย และพั ฒ นาชี ว ภั ณ ฑ ป อ งกั น กํ า จั ด โรคราสี เ ทา (Botrytis)
ของกุหลาบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
39. ปลันธนา ฐาปนพงษวรกุล. 2560. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคราสนิมขาวเบญจมาศ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
40. กรรณิกา ศรีลัย. 2560. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
41. วรรธิดา ชัยญาณะ. 2560. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดูแลเสนผมและหนังศีรษะจากพืชบนพื้นที่สูง.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
42. รังษินี พงษประดิษฐ. 2560. การวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเสริมอาหารในระดับหองปฏิบัติการ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
43. สิทธิเดช รอยกรอง. 2560. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศที่มี
กาแฟเปนพืชหลักในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง.
เสนอในการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ยของมู ลนิ ธิโครงการหลวงและสถาบั นวิจัยและพั ฒนาพื้นที่สู ง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
44. กชพร สุขจิตภิญโญ. 2560. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศใน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสลอง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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45. ธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล. 2560. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการบูรณาการเทคโนโลยีการ
ปลูกพืชอาหารปลอดภัยในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปากลวย. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
46. ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ. 2560. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการฟนฟูระบบเกษตรยั่งยืนใน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโปงคํา. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
47. จารุณี ภิลุมวงค. 2560. การทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
48. ศิริรัตนาพร หลาบัววงค. 2560. การทดสอบระบบฐานขอมูลกาลอากาศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
49. เกษราภร ศรีจันทร. 2560. การศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
50. สายทอง อินชัย. 2560. การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของผลงานวิจัยและภูมิปญญาทองถิ่น
ของชุมชน. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
-------------------------------------------ที่มา: ฝายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
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การประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
หมวดอารักขาพืช ผลิตภัณฑชีวภาพเกษตร
1. สุธาศินี นนทจักร. 2561. การศึกษาโรคไวรัสใบจุดวงแหวน การถายทอดเชื้อทางเมล็ดพันธุ การคัดเลือก
พันธุตานทาน และวิธีการจัดการโรคและศัตรูสําคัญของมะละกอ. มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสาร
เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
2. วิทูรย บุญสงา. 2561. การพัฒนาเครื่องระเหยสารสกัดจากตัวอยางพืชเพื่อวิเคราะหสารตกคาง ดวยทอ
ลมรอน มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. สุมาลี เมนสิน. 2561. การวิจัยและพัฒนาปุยอินทรีย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน).
เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
หมวดอารักขาพืช ผลิตภัณฑชีวภาพเกษตร พืชเครื่องดื่ม
1. มาลี ตั้ ง ระเบี ย บ. 2561.การวิ จั ย และพั ฒ นาชี ว ภั ณ ฑ ป อ งกั น กํ า จั ด ไรแดงของกุ ห ลาบ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2.

อรอุมา เรืองวงษ. 2561. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.

3. ชวลิต กอสัมพันธ. 2561. คุณภาพทางกายภาพและองคประกอบทางเคมีกาแฟสายพันธุที่ไดรับการ
คัดเลือกในพื้นที่สงเสริมและพัฒนาของโครงการหลวง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.เอกสารเสนอในการ
ประชุม วิ ชาการผลงานวิ จัยของมู ล นิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
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4. เรวัตร พงษพิสุทธินันท 2561. การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและคุณภาพของกาแฟอราบิกา
ในพื้นที่โครงการหลวงและ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
5. สิทธิเดช รอยกรอง.2561. การศึกษาวิธีการปลูกและการจัดการสวนที่ดีเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟที่ปลูกใน
สภาพรมเงา. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
6. นินาท บัววังโปง . 2561. การศึกษาและคัดเลือกชนิดผึ้งที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผสม
เกสรในไมผลและกาแฟ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. พันธุทิพย นนทรี. 2561. การวิจัยการอนุรักษและฟนฟูพืชทองถิ่นเพื่อการใชประโยชนของชุมชนบน
พื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. กมลทิพย เรารัตน.2561. การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค ก ารมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. จารุณี ภิลุมวงค. 2561. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟนฟูละสงเสริมการใชประโยชนเห็ดทองถิ่นบนพื้นที่สูง.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. ดารากร อัคฮาดศรี. 2561. การวิจัยเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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หมวดประมง ปศุสัตว
1. สมพร กันธิยะวงศ. 2561. การศึกษาประสิทธิภาพการสืบพันธุปขู น. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจืด เขต 1 (เชียงใหม). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. จุฑาทิพย เฉลิมพล. 2561. การประเมินผลสําเร็จของงานพัฒนาและสงเสริมดานปศุสัตวของมูลนิธิ
โครงการหลวง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. ธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล. 2561. การทดสอบชนิดชันโรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรในมะมวง
รวมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการ
ประชุม วิ ชาการผลงานวิ จัยของมู ล นิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
หมวดไมผล กํารสรางมูลค่าํ เพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ
1. วิรัตน ปราบทุกข. 2561. การวิจัยและพัฒนาการปลูกองุน. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. จิระนิล แจมเกิด. 2561. ผลของการควั่นตนตอการเพิ่มคุณภาพผลผลิตองุนพันธุ Beauty Seedless.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2561. ผลการสํารวจการระบาดของศัตรูสมในพื้นที่ตางกัน 3 ระดับ. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. สุรินทร นิลสําราญจิต. 2561. การศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีตอผลิตผลของไมผลบนพื้นที่สูง.
มหาวิ ท ยาลั ย ใหม . เอกสารเสนอในการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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5. กรรณิกา ศรีลัย. 2561. การวิจัยและพัฒนาตอยอดตนแบบผลิตภัณฑจากการวิจัยเพื่อนําไปสูการใช
ประโยชนระดับชุมชนและเชิงพาณิชย. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน).
เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
6. อัปสร วิทยประภารัตน. 2561. การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับภูมิปญญาและการใชประโยชนสมุนไพร
ของชุมชนบนพื้นที่สูงหรับ อนุรักษ รักษาสุขภาพ และเสริมสรางอาชีพ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค ก ารมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดการวิจัยเชิงพื้นที่
1. เกษราภร ศรีจันทร. 2561. แผนงานวิจัยเกษตรนิเวศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ. 2561. ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในชุมชนที่มีฐานจากการ
ปลูกฝน . สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. จุไรรัตน ฝอยถาวร. 2561. ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในชุมชนที่ปลูกขาวไร-ขาวโพด.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. กชพร สุขจิตภิญโญ. 2561. ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในชุมชนปาเมี่ยง. สถาบันวิจัย
และพัฒ นาพื้ นที่ สู ง (องค ก ารมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ยของมู ล นิ ธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดไมดอกไมประดับ
1. วชิระ เกตุเพชร. 2561. ความกาวหนาของงานวิจัยการพัฒนาพันธุกลวยไมสกุลชิมบีเดียม สําหรับงาน
ผลิตของมูลนิธิ โครงการหลวง ตอนที่ 3. มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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2. วชิระ เกตุเพชร. 2561. ความกาวหนาของงานวิจัยการปรับปรุงพันธุกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิสสําหรับ
งานผลิตของมูลนิธิ โครงการหลวง ตอนที่ 2. มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. ประภัสสร อารยะกิจเจริญชัย. 2561. การพัฒนาพันธุวานสี่ทิศ. มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอใน
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
หมวดวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ พืชผัก พืชไร
1.

ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป. 2561. การพัฒนาบรรจุภัณฑยอยสลายไดเพื่อการวางจําหนายผลพืชสด
สถาบัน วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี แหง ประเทศไทย. เอกสารเสนอในการประชุ ม วิ ชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.

2. จิรนันท โนวิชัย.2561. การพัฒนาผลิตภัณฑซอสพริกจากพริกหวานโครงการหลวง: ซอสหวาน ซอสเผ็ด
และซอสเลี ย นแบบ น้ํ า พริ ก หนุ ม . มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุ ม วิ ช าการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. จันทรจิรา รุงเจริญ.2561. การศึกษาวิจัยวิธีการผลิตหัวพันธุกระเทียมโดยการมีสวนรวมของเกษตรกร.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. นิตยา โนคา. 2561. การศึกษาวิธีการปองกันกําจัดดวงวงมันเทศญี่ปุน. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค ก ารมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุ ม วิ ช าการผลงานวิ จั ย ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. ปติพงษ โตบันลือภพ. 2561. ความกาวหนาการวิจัยคีนัวในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
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6. พุทธพงศ มะโนคํา. 2561. การประเมินและคัดเลือกประชากรถั่วสําหรับพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง.
มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีส่ งู (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
หมวดพืชไร
1. วีรพันธ กันแกว. 2561. ความดีเดนของลูกผสมและสมรรถนะในการผสมเฮมพ. มูลนิธิโครงการหลวง.
เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
2. สริตา ปนมณี. 2561. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุเฮมพ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
3. รั ต ญา ยานะพั น ธ . 2561. การศึ ก ษาและพั ฒ นากระบวนการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากเส น ใยเฮมพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของ
มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงและสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค การมหาชน) ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. อดิเรก ปญญาลือ. 2561. การศึกษาระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่เพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและ
ผลผลิตขาวบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). เอกสารเสนอในการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร
1. กาญจนา ปรังการ. 2561. การประเมินทดสอบสายพันธุของถั่วปากอาบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง.
มูลนิธิโครงการหลวง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแม
เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
2. จุไรรัตน ฝอยถาวร.2561. การทดสอบวิธีการจัดการปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวนา. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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3. ศันสนีย จําจด. 2561. การศึกษาและคัดเลือกพันธุขาวไรทองถิ่นบนพื้นที่สูง เอกสารเสนอในการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
4. รั ต ญา ยานะพั น ธ . 2561. การศึ ก ษาช ว งเวลาปลู ก เฮมพ ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การผลิ ต เส น ใยเฮมพ .
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
5. ศันสนีย จําจด. 2561. การคัดเลือกพันธุเฮมพสายพันธุแท. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการ
ประชุม วิ ชาการผลงานวิ จัยของมู ล นิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
6. ประภัสสร ทิพยรัตน. 2561. การศึกษาและพัฒนาชุดตรวจวัด THC อยางงาย (THC strip test).
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 1 เชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
7. สิทธิเดช รอยกรอง. 2561. โครงการรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุกาแฟอราบิกาคุณภาพดีเยี่ยมของ
โครงการหลวง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
8. ชวลิต กอสัมพันธ. 2561. การศึกษาการปลูกกาแฟอราบิกาภายใตสภาพรมเงารวมกับการจัดทําระบบ
อนุรักษดินและน้ําในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ในการประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
9. นิตยา โนคํา. 2561. การศึกษาวิธีการใหน้ําพรอมน้ําหมักชีวภาพในการปลูกผักอินทรย. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง. รเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
10. ปยะวรรณ สุทธิประพันธ. 2561. ชนิดเสี้ยนดินศัตรูพืชบนพื้นที่สูง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการ
ประชุม วิ ชาการผลงานวิ จัยของมู ล นิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
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11. ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ. 2561. อิทธิพลของ IBA ตอการชักนําใหเกิดรากขององุนพันธุตนตอ 6 สายพันธุ.
มูลนิธิโครงการหลวง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
12. เจนจิรา ชุมภูคํา. 2561. ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโตและผลผลิตของมะมวงกลุม
อินเดีย ในระบบทรงพุมเตี้ย โครงการยอย ปที่ 1 : การเปรียบเทียบกิ่งพันธุที่เสียบยอดบนตนตอ
มะมวงพันธุตลับนาค. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
13. เจนจิรา ชุมภูคํา. 2561. การศึกษาเจริญเติบโตและผลผลิตของมัลเบอรรีสายพันธุใตหวันที่ไดจากการ
คัดเลือกพันธุโดยการเพาะเมล็ดโครงการยอย ปที่ 2 : ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณธาตุอาหาร
ในมัลเบอรรี 7 พันธุ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
14. ชูพงษ สุกุมลนันทน. 2561. ผลของสารปโตรเลียมในการเปลี่ยนยอดพันธุโดยการตอกิ่งกับไมผล
(เสาวรส). มูลนิธิโครงการหลวง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
15. ชูพงษ สุกุมลนันทน. 2561. ผลของสารปโตรเลียมในการเปลี่ยนยอดพันธุโดยการตอกิ่งกับไมผล
(อาโวคาโด). มูลนิธิโครงการหลวง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
16. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2561. การศึกษาและคัดเลือกพันธุเสาวรสสําหรับพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
17. อัจฉรา ภาวศุทธิ์. 2561. การวิจัยรูปแบบการปลูกราสพเบอรรี่บนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง.
เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
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18.

ปยะมาศ ศรีรัตน. 2561. การวิจัยและพัฒนาการผลิตตนแมพันธุสมปลอดโรคสําหรับพื้นที่สูง.
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.

19. ยุทธนา เขาสุเมรุ. 2561. การศึกษาวิธีการจัดการธาตุอาหารสําหรับพืชตระกูลสม. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
20. โสระยา รวมรังสี. 2561. ผลของขนาดหัวพันธุตอการเจริญเติบโตและคุณภาพดอกของวานสี่ทิศ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
21. สิรินทรรัตน ผูยอดยิ่ง. 2561. การรวบรวมและคัดเลือกพันธุบัวดินที่มีศักยภาพในการผลิตหัวพันธุเพื่อ
จําหนาย. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
22. ทศพล มูลมณี. 2561. การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุสุกรลูกผสม และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
23. กรวรรณ ศรีงาม.2561. การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ สุกรสายพันธุพื้นเมืองแทและพื้นเมืองลูกผสมเหมยซาน.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
24. ศุภมิตร เมฆฉาย. 2561. โครงการศึกษาและคนหาเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA Makers) สําหรับ
บงชี้เอกลักษณของสุกรสายพันธุโครงการหลวง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
25. ทศพล มูลมณี. 2561. การประยุกตใชโปรแกรมฮอรโมนเพื่อเพิ่มอัตราการใหกําเนิดลูกแกะของแมแกะ
พันธุขนภายใตสภาพแวดลอมที่สูง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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26. เสาวลักษณ แยมหมื่น. 2561. การพัฒนาสูตรอาหารจากวัตถุดิบในพื้นที่สูงสําหรับแพะและแกะขน.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
27.

สุคีพ ไชยมณี. 2561. การศึกษาวิจัยการผลิตอาหารสัตวอินทรีย. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง.
เสนอในการประชุ มวิ ชาการผลงานวิ จั ยของมู ลนิ ธิ โครงการหลวงและสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาพื้ นที่ สู ง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.

28. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน. 2561. การพัฒนาระบบกาซชีวภาพเพือ่ ใชเปนพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟาและ
ปมน้ําบนพื้นที่สูง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
29. สุคีพ ไชยมณี. 2561. การศึกษาพันธุไกพื้นเมืองบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เอกสาร
เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
30. สุคีพ ไชยมณี. 2561. การศึกษาวัสดุรองพื้นคอกที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงหมูหลุมบนพื้นที่สูง.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
31. ชูชาติ สันธทรัพย.2561. การวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใหน้ําและปุยแกไมผลสําคัญบนพื้นที่สูง.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแม
เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
32. ดนัย บุญยเกียรติ. 2561. การศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรียของ
โครงการหลวง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
33. สุมาลี เมนสิน. 2561. การศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเปนชุมชนคารบอนต่ําและยั่งยืน.
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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34. สุมาลี เมนสิน. 2561. การศึกษาการจัดการขยะและน้ําเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบล
แมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
35. ณัฐวัฒน คลังทรัพย. 2561. การศึกษาชนิดไมทองถิ่นและการใชประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
36. กอบศักดิ์ วันธงไชย. 2561. การศึกษาชนิด/พันธุไมสนเพื่อปลูกเปนสวนปาและการอนุรักษในพื้นที่
โครงการหลวงวัดจันทร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
37. นิ ต ยา เมี้ ย นมิ ต ร. 2561. การศึ ก ษาฟ น ฟู แ ละใช ป ระโยชน ท รั พ ยากรป า ไม อ ย า งยั่ ง ยื น ภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนบานวัดจันทร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เสนอในการประชุม
วิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
38. สีวบูรณ สิรีรัฐวงศ. 2561. การศึกษาพฤษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
39. สุมาลี เมนสิน. 2561. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคราสีเทาของพริกหวาน. สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
40. สุมาลี เมนสิน. 2561. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคโคนเนารากเนา Phytophthora
ของอาโวกาโด. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
41. สุมาลี เมนสิน. 2561. การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑชีวภาพเกษตรจากผลงานวิจัย
แบบมีสวนรวมของเกษตรกร. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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42. จิราพร กุลสาริน. 2561. การศึกษาและคัดเลือกสารดึงดูดเพลีย้ ไฟของเบญจมาศ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
43. เกวลิน คุณาศักดากุล. 2561. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคราสีเทา (Botrytis) ของ
กุหลาบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เอกสารเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการ
หลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
44. วริ น ทร รั ก ษ ศิ ริ ว ณิ ช . 2561. การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ต น แบบสํ า หรั บ แม แ ละเด็ ก .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบล
แมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
45. กนกวรรณ เกี ยรติสิ น. 2561. การวิจัยและพัฒนาตน แบบผลิตภัณ ฑเ พื่อสุข ภาพสํา หรับ ผูสูงอายุ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบล
แมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
46. ญานี พงษ ไพบู ล ย . 2561. การวิ จั ย และพั ฒนาต น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ วชสํ า อางบํ า รุ ง ผิ ว หน า สํ า หรั บ
กลางคืน. มหาวิทยาลัยพายัพ. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
47. กฤษณา ภู ตะคาม. 2561. การศึ กษาคุณ ลักษณะทางเภสัช เวช และขอกํา หนดมาตรฐานวัตถุดิบ
สมุนไพร และสารสกัดพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงที่ใชในผลิตภัณฑเวชสําอางของมูลนิธิโครงการหลวง.
มหาวิทยาลัยรังสิต. รเสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบล
แมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
48. วรรธิ ด า ชั ย ญาณะ. 2561. การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ เ วชสํ า อางนาโนสํ า หรั บ เส น ผม.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบล
แมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
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49. ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ. 2561. การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อทดแทนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวใน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโปงคํา. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการ
ประชุม วิ ชาการผลงานวิ จัยของมู ล นิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
50. เกษราภร ศรีจันทร. 2561. การวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในชุมชนทํานาบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัย
และพั ฒ นาพื้ นที่ สู ง.เอกสารเสนอในการประชุ ม วิช าการผลงานวิจั ย ของมูล นิ ธิโ ครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
51. กชพร สุขจิตภิญโญ. 2561. การวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในพื้นที่เฉพาะ. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
52. จารุณี ภิลุมวงศ. 2561. การทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการประชุมวิชาการผลงานวิจัย
ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.
53. เกษราภร ศรี จันทร . 2561. การศึ กษาระดับ การพัฒนาของชุมชนตามแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. เสนอในการ
ประชุม วิ ชาการผลงานวิ จัยของมู ล นิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม.
-------------------------------------------ที่มา: ฝายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
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รายชื่อนักวิจัยชาวตางประเทศที่เขามาดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับชาวเขาในประเทศไทย ภายใตความรวมมือ
ของสถาบันวิจัยชาวเขา ระหวาง พ.ศ. 2502-2538
ชื่อ

ประเทศ

โครงการวิจัย

เผา

1.Anderson,Timothy D.&Bishop,
Nancy M. & Peterson, Mark M.

ออสเตรเลีย และ
สหรัฐอเมริกา

Pwo Karen Language Survey

กะเหรี่ยง
(โปว)

2.Ayabe, Masao

ญี่ปุน

A Social Anthropological Study on ลีซอ
the Ethnic Identity of the Lisu Hill
People

3.Baba, Yuji

ญี่ปุน

The Study of the Culture and
History of Thai Lue.

4.Basham, Richard D.

สหรัฐอเมริกา

Ethnicity in Chiengmai,
Thailand

5.Bennett, Jefferson F.

สหรัฐอเมริกา

6.Biermann, Eckhard B.

ระยะเวลา
(ป)

หมายเหตุ

2529-2531

-

2536-2538

จ.เชียงใหม

ไทยลื้อ

2523-2524

จ.เชียงใหม
จ.นาน
จ.พะเยา

-

2523-2524

จ.เชียงใหม

Laryngeals, Tonogenesis and
Karen : An Autosegmental
Analysis

กะเหรี่ยง

2534-2535

จ.แมฮองสอน

เยอรมัน

Acculturation and Cultural
Change : The Economical and
Cultural Interdependences

ลีซอ

2517-2518

-

7.Bougerol, Christiane

ฝรัง่ เศส

ลีซอ

2517-2518

-

8.Bradley, David

สหรัฐอเมริกา

Political Anthropology of the Lisu
Tribe
1.Lahu Dialects and ProtoLoloish
2.Lolo-Burmese Languages

มูเซอ
ลัวะ-คะฉิ่น
มูเซอ

2519-2520
2531

จ.สุพรรณบุรี
จ.อุทัยธานี
จ.เชียงใหม
จ.เชียงราย

3.Majority/Minority
Linguistic Interfaces in Thailand

ลัวะ

2523-2524

จ.กาญจนบุรี
และ จ.
สุพรรณบุรี

9.Capps, Lisa L.

สหรัฐอเมริกา

Life Events and Health Concepts
and Practices of the Hmong

แมว

2533

จ.เชียงใหม

10.Cohen, Erik

อิสราเอล

1. Impact of Toursm on Hill Tribes
(Preliminary Study)

รวมเผา

2521-2522

จ.เชียงใหม

”

2522

2. Comparative Analysis of
Tourism Development and
Selected Regions in Thailand

-

ผ5-2
ชื่อ

ประเทศ

โครงการวิจัย

เผา

3. Processes of Interaction
Between Tourists and Locals in
Selected Areas of Thailand

”

ระยะเวลา
(ป)

หมายเหตุ

2523

-

11.Como, Jennifer S.

สหรัฐอเมริกา

The Encouragement,
Development, and Marketability
of Handicrafts in Northern
Thailand

”

2531

-

12.Conrad,Yves

ฝรั่งเศส

Structure, Forms and Modes of
Social, Economical and Political
Organization of Lisu, A Minority
Group in Northern Thailand

ลีซอ

2527-2532

-

13.Cooper,Robert G.

อังกฤษ

New Schools in Tribal Villages : A
Study of the Relevance and
Effect of Educational Innovation
in Northern Thailand

-

2523-2524

จ.เชียงใหม

14.Culas, Christian

ฝรั่งเศส

The Cultural Change and the
Structures of Social Organisation
of the Hmong of Thailand

แมว

2535-2536

จ.เชียงใหม
และ
จ.เชียงราย

15.Culhane Pera, A. Kathleen

สหรัฐอเมริกา

The Impact of Hmong Gender
Roles on Infant Mortality: An
Investigation into Childcare
Decision Making.

แมว

2533-2536

-

16.Dessaint, Alain Y.

สหรัฐอเมริกา

Economic Organization and
External Relations of Hill
Communities in North Thailand

ลีซอ

2511-2513

-

17.Dorrestein,Pim W.

เนเธอรแลนด

Socialization and Educational
Processes in Akha Culture

อีกอ

2535-2536

จ.เชียงราย

18. Durrenberger, E Paul

สหรัฐอเมริกา

A Socio-Economic Study of a
Shan Village in Mae Hong Sorn
Province, Northern Thailand

ไทยใหญ

2519-2520

จ.แมฮองสอน

19. Durrenberger, E Paul
และคณะ

สหรัฐอเมริกา

Shan Cosmology and Cognition

ไทยใหญ

2527-2529

จ.แมฮองสอน

20.Eberhardt, Nancy J.

สหรัฐอเมริกา

1.Shan Theories of Human
Development
2.The Cultural Context of Moral
development : A Case Study of
Shan in Northern Thailand

ไทยใหญ

2522-2524

จ.แมฮองสอน

ผ5-3
ชื่อ

ประเทศ

โครงการวิจัย

เผา

ระยะเวลา (ป)

หมายเหตุ

21.Faensen-Thiebes,
Andreas และ คณะ

เยอรมัน

Social and Ecological Implications
of the Decentralisation Policy in
Thailand-The Chiang Mai Region as
a case Study

-

2526-2527

-

22.Fawcett, Christopher

อังกฤษ

Built Form and Ritual in Thailand

-

2520

-

23.Feingold, David

สหรัฐอเมริกา

Communication and Control: A
Study of Akha Decision-Making
Behavior
1. The Hill Tribes in Transition

อีกอ

2510-2511

แมว
กะเหรี่ยง

2531-2532

2. Imposing Communities : Pwo
Karen Erperiences in North Western
Thailand

กะเหรี่ยง

2537

Thai Christianity : Its Nature,
Organisational Structure, and Role
in Social Change in Thailand

-

2528-2530

-

The Study of Ritual of the Hill
Tribes Who Live in the Northern
Part of Thailand

แมว

2531-2532

กทม., เชียงใหม,
เชียงราย, ลําปาง,
แมฮองสอน

Social and Economic Change
Among the Lisu of Northern
Thailand

ลีซอ

2535

-

-

Fink, Cristiana L.

24. Fordham, Graham S.

25. Furuie, Harumi

26. Gillogly, Kathleen

”

ออสเตรเลีย

ญี่ปุน

สหรัฐอเมริกา

จ.เชียงราย

27. Gotzfried, Franz Xaver

เยอรมัน

Mythical and Ritual Aspects of
Animal Husbandry Among the
Peoples of Mainland Southeast Asia
(Including South China)

-

2525-2526

28. Halliday, Simon R.

อังกฤษ

Aspects of Myth and Ritual Among
the Hill-Tribes of Northern Thailand

เยา

2517-2518

จ. เชียงใหม

29. Hank, Lucien M. &
Hank, Jane R.

สหรัฐอเมริกา

1. Survey of Hill Villages in
Chiengrai Province, North of the
Mae Kok
2.Dynamics of Population
Movement in the Mae Kok Region
of Chiengrai Province
3. Interrelationship between
Villages in a Hill Area of Thailand

-

2522

จ. เชียงราย

-

2516-2517

จ. เชียงราย

-

2512

จ. เชียงราย

Commercialisation and Change in
Northern Thai Minority Crafts,
Process and Effects.

แมว

2529-2530

30. Harper, Caroline M.

อังกฤษ

จ. นาน

ผ5-4
ชื่อ

ประเทศ

31. Hans, Oesch Prof.

สวิสเซอรแลนด

32. Hansen, Peter K.

เดนมารค

โครงการวิจัย
The Music of the Hilltribes of
Northern Thailand
Agroecological Pilot Study in the
Hills of Northern Thailand

เผา

ระยะเวลา (ป)

-

2517

-

2531-2535

-

อีกอ
อีกอ

2525
2524
2519-2520,
2514-2516

-

-

33. Hansson, Inga Lill M.

สวีเดน

1. Akha Grammar
2. The Grammar of the Akha
Language

34. Hayami, Yoko

ญี่ปุน

Religion in the Changing World of
the Karen

กะเหรี่ยง

2530-2531

35. Hill, Jacquetta

สหรัฐอเมริกา

Comparative Ethnography of the
Functional Uses of Literacy

มูเซอ

2523-2523

หมายเหตุ
จ. เชียงใหม

จ. เชียงราย,
เชียงใหม, ตาก

36. Igarashi, Akira และคณะ

ญี่ปุน

Studies on the Ecological Factors
for the Transmission and the
Efficacy of Vaccination of Japanese
Encephalitis in Northern Thailand

-

2529

จ. เชียงใหม

37. Iijima, Shigeru

ญี่ปุน

The Influence of Modern Education
to Local Level

กะเหรี่ยง

2513

จ. ลําพูน

38. Imanaga, Seiji &
Takehana,
Takehana, Seiji

ญี่ปุน

The Study of the Ho (Muslim)
Society in Northern Thailand

จีนฮออิสลาม

2531

กทม., เชียงใหม
อยุธยา, สงขลา
พื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูง
ไทย-เยอรมัน

ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา

A Survey of Goiter and Cretinism in
Hilltribe Villages in Northern
Thailand

-

2529

40. Jorgensen, Anders B.
& Andersen, Kirsten E.

เดนมารค

A Cultural Analysis of Pwo Karen
Religious Institutions; Household
Economics and Swidden Cultivation
and Ethnobotany.

กะเหรี่ยง
โปว

2523

41. Johnson, Laura A.

แคนาดา

To Organize a Joint Forest
Restoration/Indigenous People (Phi
Tong Lueang) Development Project
in Northern Thailand

มลาบรี

2536

42. Jones, Delmos J.

สหรัฐอเมริกา

มูเซอ (ดํา)
มูเซอ (ดํา)

2537
2521-2522

-

เยา

2535-2536

จ. พะเยา

39. Jacobs, Barbara B.

43. Jonsson, Hjorleifur R.

ไอซแลนด

1. Follow Study of the Lahu Na
2. Culture Change in Three Black
Lahu Villages
Power, Production and Place :
Changes in Yao Communities

-

จ. นาน

ผ5-5
ชื่อ
44. Kammerer,
Cornelia A.

ประเทศ

โครงการวิจัย

เผา

ระยะเวลา (ป)

หมายเหตุ

สหรัฐอเมริกา

1. Sociocultural Change in the
Northern Highland: The Case of
Akha Christians.
2. The Ritual System of the Akha of
Northern Thailand
3. Gateway to Akha World: Kiniship,
Ritual and Community among
Highlanders of Thailand.

อีกอ

2529-2531

จ. เชียงราย

อีกอ

2522-2523

จ. เชียงราย

อีกอ

2533

45. Klein Hutheesing,
M.O.L.

เนเธอรแลนด

Hill Tribe Women in Changing
Production Processes : A
Comparison of their Roles in Two
communities of Northern Thailand

-

2527-2528

จ. เชียงราย

46. Lemoine, Jacques
Julien

ฝรั่งเศส

Magic and Ritual in the Intergration
Process

เยา

2512-2514

จ. เชียงราย

47. Lenz, Patrick C.

สวิสเซอรแลนด

A Multidisciplinary Study of
Integrated Highland Development
Projects in Northern Thailand

-

2535-2536

-

48. Madha, Michael
Abd-Rehman

อังกฤษ

Economic Activity and Social
Outlook : As Observed in a Karen
Society

กะเหรี่ยง
(โปว) และ
(สะกอ)

2518-2520

-

49. Maeda, Seiji

ญี่ปุน

The Material Civilization of Lawa in
Northern Thailand

ละวา

2517

สหรัฐอเมริกา

1. Lahu and Tibeto-Burman
Linguistic
2. A Lahu-English and English-Lahu
Dictionary
3. การศึกษาชาวเขาเผามูเซอเพื่อจัดทํา
ไวยากรณและพจนานุกรมของภาษามูเซอ

มูเซอ

2513

-

มูเซอ

2520

-

มูเซอ

2508-2509

-

ญี่ปุน

Changing Tribal Recognition of Land
Use and Control Under Economic
Development and Environmental
Conservation : The Case of Karen in
Northern Thailand

กะเหรี่ยง

2537-2539

-

52. MaCaskill, Donald

แคนาดา

Tha Social and Economic Impact of
Tourism on the Hill Tribes of
Northern Thailand

-

2532-2533

-

53. Megumi, Shibuya

ญี่ปุน

Education for Hill Tribes in Thailand

อีกอ

2534

50. Matisoff, James Alan

51. Matsumura
Masaki

จ. แมฮองสอน

จ. เชียงราย

ผ5-6
ชื่อ

54. Leming, R.
Villiam

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

โครงการวิจัย
The Christian Karen of Northern
Thailand

เผา

ระยะเวลา (ป) หมายเหตุ

กะเหรี่ยง

2538-2539

-

-

2534-2535

-

ตระกูล
ภาษามอญเขมร

2523-2524

55. Michaud, Jean

แคนาดา

Social Impacts of Tourism in Village,
Northern Thailand

56. Michel, Ferlus

ฝรั่งเศส

Linguistic Inquiries on Minor
Languages of Thailand

57. Mischung, Roland

เยอรมัน

1. Religious Change and Ethnic
Integration : Towards Understanding
the Relationship Between Recent
Religious and Socio-political
Orientations of Some Karen-Groups
in Northwestern Thailand
2. Investigations into the Reasons of
Different Adaptive Behavior of
Tribal Populations of Northern
Thailand

กะเหรี่ยง

2518-2519

กะเหรี่ยง

2525-2526

จ. เชียงใหม,
จ. แมฮองสอน

จ. นาน

-

58. Mittleman, Andrew J.

สหรัฐอเมริกา

Multiple Perceptions of
Development and Conservation in
Northern Thailand : Identifying
Paths to Participatory
Decision-Making for Rural
Development

-

2530-2531

จ. เชียงใหม

59. Moerman, Michael H.

สหรัฐอเมริกา

1. A Quarter-Century of Change in a
Thai-Lue Village

ไทยลื้อ

2529 (25022504, 2508,
2512, 2522)

จ. พะเยา

-

-

60. Morikawa, Naomi

ญี่ปุน

The Adaptation of Household
Economy and Kinship to
Modernization and their
Interdependencies Among the
Hmong in Northern Thailand

-

61. Nakatsuka, Hatsuo

ญี่ปุน

Ethnohistorical Study on Northern
Thai Peoples : Focused on the
Chinese in Thai Local Society.

เยา

2516-2518

จ. เชียงราย

62.Patel, Margo V.

ออสเตรเลีย

Trade, Market Economy and SocioEconomic Change in Northern
Thailand

-

2532-2533

จ.ลําปาง

63.Petry, Jeffrey L.

สหรัฐอเมริกา

Writing Orality : An Ethnographic
Representation and Investigation of
the Implications of Literacy during
its onset among the Karen in
Northern Thailand

-

2533-2534

-

ผ5-7
ชื่อ
64.Platz, Roland
65.Purnell, C.
Herbert

ประเทศ
เยอรมัน
สหรัฐอเมริกา

โครงการวิจัย

เผา

ระยะเวลา (ป)

Cultural Change in Lisu
Communities

ลีซอ

2531-2532

จ.เชียงใหม

An Investigation of the Yao
Language, both Ordinary and
Ritual

เยา

2513-2516

จ.เชียงใหม
จ.เชียงราย

2523-2524

จ.เชียงใหม

66.Radley,
Howard M

อังกฤษ

The H’mong agricultural Cycle :
Problems and prospects

แมว

67.Rajah, Ananda

สิงคโปร

Scarcity and Resource Utillisation
in the Highlands of Northern
Thailand : A Study in Economic
Competition and
Interdependence.

-

สหรัฐอเมริกา

An Ethnobotanical Study of the
T’in People of Pua District, Nan
Province, Thailand

ถิ่น

68.Rando lph,
Logan R.
69.Rischel.Jorgen

เดนมารค

ผีตองเหลือง
1. A Study of Linguistic Contact
& ถิ่น
Phenomena in the Minority
Languages Mlabri (Phi Tong Luang)
and T’ in
ผีตองเหลือง
2. Studies of the Lexicon of the
& ถิ่น
Tribal Language Mlabri and
Possibly of the Related Language
T’in
3. Linguistic Studies of Some Tribal ผีตองเหลือง
& ถิ่น
Languages of Nan Province (In
Connection with Previous Studies
of Mlabri)

2523-2524

หมายเหตุ

จ.เชียงใหม

2533-2534

จ.นาน

2534-2535

จ.นาน

2531

จ.นาน

2531

จ.นาน

จ.ลําปาง
จ.เชียงราย

70.Samuelsson, Rolf
Torsten

สวีเดน

Cultural Behavior and Social Life
Among the Kammu of Northern
Thailand

ขมุ

2519

71.Schmidvogt,
Dietrich

เยอรมัน

The Relation of Man and Forest in
Different Regions of Thailand

-

2533-2535

จ.เชียงใหม และ
จ.แมฮองสอน

72.Shintani,Tadahiko

ญี่ปุน

Descriptive and Comparative
Studies of some Hill-Tribes in
Northern Thailand

เยา,แมว,
ลีซอ,
กะเหรี่ยง

2518-2519

จ.เชียงใหม
จ.เชียงราย
จ.แมฮองสอน

73.Shiratori Yoshiro

ญี่ปุน

Cultural History of Northern
Thailand

เยา,แมว

2510-2511,
2514-2515
2516-2517

จ.เชียงใหม
จ.เชียงราย
จ.ลําปาง
จ.แมฮองสอน

ผ5-8
ชื่อ
74. Solnit, David B.

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

โครงการวิจัย
1. Grammatical Study of a Karen
Dialect
2.The Grammar of Eastern Kayah

เผา

ระยะเวลา (ป)

หมายเหตุ

กะเหรี่ยง

2525-2527

จ.แมฮองสอน

กะเหรี่ยง
(คะยา)
-

2530-2531

-

2531-2533

จ.เชียงใหม

75. Srivastava,
Sanjay

อินเดีย

Capital Accumulation and Savings
at the Village Level

76. Stanal and
Sams, F. Bert

สหรัฐอเมริกา

Individuals in Groups : Effects of
Planned Change Upon Ethnic
Identity in Pwo Karen
Communities (or, Lao Song)

กะเหรี่ยง
โปว

2525-2526

จ.เชียงใหม

77. Symonds,
Patricia V.

สหรัฐอเมริกา

Biosocial Aspects of Childbirth in a
Hmong Community in Northern
Thailand

แมว

2529-2530

จ.เชียงราย

78.Takemura, Takuji

ญี่ปุน

Ethnological Study of the Yao
Religious Systems in Northern
Thailand

เยา

2518-2519

จ.เชียงราย

79.Taniguchi,
Yasuhisa

ญี่ปุน

Study of Cultural Transition and
Ethnicity of the Hmong

แมว

2535-2537

จ.เชียงใหม

80.Tannenbaum,
Nicola B.

สหรัฐอเมริกา

1. Impact of Tourism on Shan
ไทยใหญ
Ethnicity
2.The Role of Buddhist Temples in Regional Integration : An Analysis
of Community/Temple Network in
AmphurMuangHae Hong Son
3. Agricultural Decision Making
ไทยใหญ
Among the Shan of Mae Hong Son
Province, Northern Thailand

2535-2536

จ.แมฮองสอน

2531-2533

จ.แมฮองสอน

2522-2524

จ.แมฮองสอน

81. Tapp,Nicholas C. อังกฤษ

The Relevance of Omens to the
Perception of Time Among the
Hmong : Perceptions of Time and
History Among the Hmong

แมว

2524-2525

จ.เชียงใหม

82. Tooker,
Deborah E.

สหรัฐอเมริกา

The Formation of Individual and
Social Group Boundaries with
Special Reference to the Spirit
World : And Case of the Akha of
Thailand

อีกอ

2524-2526

-

83. Toyota, Mika

ญี่ปุน

Akha Identity, Continuity and
Change : Akha Response to Social
Development in Thailand

อีกอ

2537-2538

จ.เชียงราย

ผ5-9
ชื่อ

ประเทศ

โครงการวิจัย

เผา

ระยะเวลา (ป)

หมายเหตุ

2532

จ.นาน
หนังสือผานทาง
กระทรวงมหาดไทย
(ไมไดผานสภาวิจัยฯ)

84. Trier, Jesper

เดนมารค

ทําการวิจัยเกี่ยวกับชนเผาผีตองเหลืองใน ผีตองเหลือง
ภาคเหนือของประเทศไทย

85. Uhlig, Harald H.

เยอรมัน

Spontaneous Land Clearing in
Forest Areas of Thailand

-

2521

-

86.von der Meer,
Cornelis L.J.

เนเธอรแลนด

Comparison of Rural Development
Policies, A Case Study of Northern
Thailand

-

2520-2521

-

87.Weisman Jan R.

สหรัฐอเมริกา

The Translation of the Thai Novel
“Chao Fa” into English

แมว

88.Wheatly, Julian
Karl

สหรัฐอเมริกา

A Grammar of the Karen Language
Linguistic Diversity and National
Unity in Thailand

89.William,
A.Smalley

-

2532

เพื่อแปลหนังสือและ
ศึกษาสภาพความ
เปนอยูของชาวเขา
เผาแมวที่ปรากฏ
ในเรื่อง

กะเหรี่ยง

2521-2522

จ.เชียงใหม

ละวา,
กะเหรี่ยง
,ถิ่น,แมว

2529

90.Winskel, Heather

อังกฤษ

The Development of Temporal
Expressions in Children; A CrossCultural Study : Thai, Hill tribe and
English Children

-

2532-2533

จ.เชียงใหม

91.Yokoshita,
Natsuya

ญี่ปุน

The Dynamics of Ethnicity Among
Highlanders in Thailand

กะเหรี่ยง

2534-2536

จ.เชียงใหม
แมฮองสอน,ตาก
,กาญจนบุรี

92.Yoshimatsu,
Kumiko

ญี่ปุน

Cultural Changes Among Hill
Tribes in Northern Thailand
Through Cross Cultural Contacts

กะเหรี่ยง

2529-2531

-

93.Yoshino, Akira

ญี่ปุน

Social Change of the Iu Mien Yao :
Researches on a Change of Their
Social Organization caused by
their Conversion to Sedentary
Wet-Rice Cultivation and on their
Adaptation to Northern Thai
Culture

เยา

2529-2532

-

ที่มา : สถาบันวิจัยชาวเขา (2538 : 118-137)
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เอกสารอางอิง
สถาบันวิจัยชาวเขา. 2538. 30 ป สถาบันวิจัยชาวเขา วันที่ 21 ตุลาคม 2538. กรมประชาสงเคราะห.
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

ภาคผนวกตามกําหนดระเบียบในการจัดทํารายงาน
ของสํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 บทความสําหรับเผยแพร
ภาคผนวก 2 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการไปใชประโยชน
ภาคผนวก 3 ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงคกิจกรรมที่วางแผนไวและกิจกรรมที่
ดําเนินการมาแลว

ผ1-1

ภาคผนวก 1
บทความสําหรับการเผยแพร
โครงการ “การบริหารจัดการพื้นที่สูง : ปริทัศนสถานภาพความรู”
“Highland Management : State of Knowledge”
โดย
โสภณ ชมชาญ และปานพิมพ นพรัตนศุภสิน
ในชวงสามทศวรรษที่ผานมานี้ ปญหาการนําพื้นที่สูงซึ่งรวมถึงพื้นที่ภูเขาที่สวนใหญเปนพื้นที่ปาไม
ตนน้ําลําธารมาใชเพื่อการเกษตรและกิจกรรมอื่น ไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อพื้นที่ปาไมที่ปกคลุมพื้นที่ภูเขา
และพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงถูกทําลายลง นอกจากเปนการสูญเสียความสวยงามของทิวทัศนแลว ยังเกิดการ
ชะลางพังทลายของดินและดินถลมที่เกิดจากฝนตกหนัก กรมพัฒนาที่ดินไดรายงานวามีการชะลางพังทลาย
ของดินในพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 35% มากถึง 95.22 ลานไร สงผลใหตะกอนดินลงมาทับถมพื้นที่
ด า นล า งและลํ า น้ํ า ธรรมชาติ ต า งๆ ให ตื้ น เขิ น ในกรณี ดิ น ถล ม นั้ น ได เ กิ ด ขึ้ น หลายครั้ ง ตั้ ง แต พ.ศ. 2531
ที่อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2543 ที่อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ พ.ศ. 2544 ที่อําเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร พ.ศ. 2549 ที่อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่อําเภอ
บอเกลือ จังหวัดนาน การเกิดดินถลมแตละครั้งไดสรางความเสียหายตอทรัพยสินและสูญเสียชีวิตตลอดมา
อยางตอเนื่อง
นอกจากนี้การที่ปาไมซึ่งเปนตนน้ําลําธารไดถูกทําลายลงไดสงผลใหเกิดน้ําทวมและความแหงแลง
เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนลาง ดังที่อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย ไดระบุ
ไววา “การสูญเสียพื้นที่ปาไมเปนสาเหตุสําคัญของการแปรสภาพเปนทะเลทรายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆ
ของโลก”
ถึ ง แม ว า ภาครั ฐ ได มี น โยบายที่ กํ า หนดไว ใ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ต า งๆ
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ รวมทั้งผลการศึกษาและขอเสนอจากนักวิชาการสถาบันตางๆ
ตลอดจนผลการดําเนินโครงการตางๆ ที่ประสบความสําเร็จทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ในบางพื้นที่มาอยาง
ตอเนื่องก็ตาม แตมิใชเปนการแกปญหาในภาพรวมของชาติอยูในลักษณะดําเนินการของแตละหนวยงาน
ปญ หาการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ภูเ ขาและพื้ นที่ สู ง จึ ง ยั ง คงเกิ ด ขึ้ น และคาดว า จะทวี ค วามรุ น แรงยิ่ งขึ้ น ด ว ย
แรงผลัก ดันจากประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งต างก็ ตองการที่ดิ นเพื่ อการเกษตรและกิจ กรรมต างๆ รวมทั้ง การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หากสถานการณเปนไปเชนนี้จะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยรวม ภาครัฐจึงจําเปนจะตองกําหนดนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ภูเขาและพื้นที่สูงในภาพรวมของชาติ
ขึ้นใหมโดยเร็ว
อยางไรก็ตามกอนที่จะมีการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ภูเขาและพื้นที่สูงของชาติขึ้นนั้น
ควรจะตองรวบรวมนโยบายของรัฐ แนวคิดจากขอเสนอในการศึกษาของนักวิชาการและสถาบันตางๆ รวมทั้ง
วิธีปฏิบัติของโครงการตางๆ ที่มีจํานวนมากในอดีตถึงปจจุบันใหเปนระบบเสียกอน เพื่อนํามาถอดเปนบทเรียน
และใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่ภูเขาและพื้นที่สูงในอนาคต

ผ1-2
การศึกษาครั้งนี้เปนการปริทรรศนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่สูงทั้งประเทศทุกดานทั้งเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ความมั่นคง และสิ่งแวดลอม รวมทั้งผลการศึกษาและขอเสนอในการบริหารจัดการพื้นที่สูงของ
นักวิชาการ สถาบัน มูลนิธิ และองคกรภาคเอกชน ตลอดจนโครงการพัฒนาในลักษณะตางๆ ที่ดําเนินการมาใน
อดีตจนถึงปจจุบัน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค 6 ประการ คือ

(1) เพื่อรวบรวมนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน (2) เพื่อรวบรวมผล
การศึกษา แนวคิด และขอเสนอของนักวิชาการ และสถาบันตางๆ ในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึง
ปจจุบัน (3) เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งที่ดําเนินการโดยภาครัฐ มูลนิธิ และภาคเอกชนจากอดีตถึง
ปจจุบัน (4) ทบทวนประสบการณนานาชาติในการจัดการพื้นที่สูง รวมทั้งขอตกลงในอนุสัญญา และปฎิญญาที่
เกี่ยวของกับชนเผาในพื้นที่สูง (5) เพื่อรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูงของหนวยงานและ
สถาบั น ต า งๆ (6) เพื่ อ ถอดบทเรี ย นการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ สู ง ทั้ ง ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ และไม ป ระสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายเพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต

ขอมูลที่ใชในการศึกษา

มีการใชขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ
(1) ขอมูลปฐมภูมิมีการสํารวจความเห็นเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
ในพื้นที่ 12 จังหวัด ที่กลาวขางตน
(2) ขอมูลทุติยภูมิ เปนการทบทวนขอมูลนโยบายของรัฐ ที่มาจาก จดหมายเหตุ ราชกิจจานุเบกษา
กฎและระเบียบที่ประกาศใชคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 1- ฉบับที่ 12 มติคณะรัฐมนตรี แผนบริหารราชการแผนดิน มติของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการพื้นที่สูง รายงานประจําปของสวนราชการตางๆ รายงานการศึกษาของนักวิชาการและสถาบันตางๆ
รวมทั้งบทความตางๆ ที่มีการจัดพิมพเผยแพร

ผลการศึกษา

จากการทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สูง
พบวาพื้นที่สูงมีปญหาที่สําคัญ 7 ประการ ไดแก (1) การตัดไมทําลายปา (2) การปลูกฝน (3) การชะลาง
พังทลายของดิน (4) ดินถลม (5) ปญ หาชาวเขา (6) ปญหาการประกอบอาชีพของประชากรบนพื้ นที่สูง
และ (7) ปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อแกไขปญหาดังกลาวรัฐไดมีการบริหารจัดการพื้นที่สูงมาอยางตอเนื่องซึ่ง
สามารถแบงออกไดเปน 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2499-2509 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2510-2524 ระยะที่ 3
พ.ศ. 2525-2545 ระยะที่ 4 พ.ศ. 2546-ปจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 ในชวง พ.ศ. 2499-2509 เปนการเริ่มตนของรัฐบาลโดยเขาไปสงเคราะหชวยเหลือ
ประชาชนผูยากไรหางไกลคมนาคม
ระยะที่ 2 ในชวง พ.ศ. 2510-2524 ในชวงนี้ไดมีการจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นในป 2512 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค 4 ประการ คื อ (1) ช ว ยชาวเขาเพื่ อ มนุ ษ ยธรรม (2) ช ว ยชาวไทยโดยลดการทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติคือปาไมและตนน้ําลําธาร (3) กําจัดการปลูกฝน และ (4) รักษาดินและใชพื้นที่ใหถูกตอง
คือ ใหปาอยูในสวนที่เปนปาและทําไรทําสวนในสวนที่ควรเพาะปลูก อยาใหทั้งสองสวนนี้รุกล้ําซึ่งกันและกัน
ซึ่ ง โครงการหลวงได ดํ า เนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง โดยเฉพาะพื้ น ที่ ที่ ช าวเขาอาศั ย และทํ า กิ น อยู จ นประสบ
ความสําเร็จทั้งการกําจัดการปลูกฝน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ําและปา การตั้งถิ่นฐานอยาง

ผ1-3
ถาวรของชาวเขา การพัฒนาอาชีพ นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม ซึ่งวิธีการและหลักเกณฑตางๆ
ไดนําไปใชในการขยายผลในพื้นที่สูงอื่นๆ อยางกวางขวางในเวลาตอมา ในสวนของรัฐบาลนั้นในชวงระยะที่ 2
นี้ไดเน นไปที่ การพัฒนาชาวเขาโดยการจัดตั้งนิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขาและสถาบันวิจัยชาวเขา
รวมทั้งกําหนดนโยบายรวมพวก (Integration Policy) กับชาวเขา และการควบคุม ยาเสพติด มุงขจัดการ
ปลู ก ฝ น โดยการปลู ก พื ช ทดแทน ตลอดจนการนํ า การพั ฒ นาเขตพื้ น ที่ โ ดยระบบ Zonal Integrated
Development เขามาใช
ในระยะที่ 3 ในชวง พ.ศ. 2525-2545 นั้น ในป 2535 โครงการหลวงไดจดทะเบียนเปน
“มูลนิธิโครงการหลวง” รวมทั้งไดมีการดําเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดําริในหลายพื้นที่ของพื้นที่สูง
นอกจากนั้นคณะรั ฐมนตรี ไดมี ม ติเห็ นชอบแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2532
หลังจากนั้นไดมีการจัดทําแผนแมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535-2539) ซึ่งโครงการนี้ไดดําเนินการตอเปนฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544) และตอเนื่องไป
เปนฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) จึงไดยุติลง
สวนการบริหารจัดการพื้นที่สูงในระยะที่ 4 ในชวง พ.ศ. 2546 ถึงปจจุบันนั้น ในป พ.ศ. 2547
ไดมีการจัดตั้ ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)” ขึ้นโดยกําหนดเปาหมาย “การพัฒนา
ที่ยั่งยืน” เพื่อการสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลองคความรูโครงการหลวง ในป พ.ศ. 2549 ไดเริ่ม
โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดินในพื้นที่ 10 ลุมน้ําของภาคเหนือ ภายหลังการดําเนินงานตามแผน
แมบทเพื่อการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม และการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549)
ไดสิ้นสุดลง คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหดําเนินการโดยเขาสูระบบปกติของสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ ตอมาในป
พ.ศ. 2552 ไดมีการจัดตั้งมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริและสถาบันสงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริขึ้น หลังจากนั้นในป 2553 ไดมีการจัดทําแผนแมบทโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพื่ อแก ป ญหาพื้ นที่ ปลู กฝ นอย างยั่ งยื นระยะ 1 (พ.ศ. 2553-2556) และระยะที่ 2
(พ.ศ. 2557-2561) เมื่อสิ้นสุดระยะที่ 2 ไดมีการเปลี่ยนชื่อเปนแผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แนวโครงการ
หลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562-2564) ในชวงเวลาระยะที่ 4 นี้ ไดมีรัฐวิสาหกิจเขามา
พัฒนาพื้นที่สูงโดยการปลูกปาและสรางฝาย รวมทั้งสนับสนุนชุมชนบนพื้นที่สูงใหเปลี่ยนอาชีพจากปลูกพืชไร
มาปลูกปา
จากการทบทวนผลจากการบริหารจัดการพื้นที่สูงทั้ง 4 ระยะ เปนเวลา 60 ปเศษนั้น พื้นที่สูงภายใต
โครงการตามพระราชดํ าริ โครงการพั ฒ นาของมูล นิธิโครงการหลวง มูล นิธิปด ทองหลังพระสื บสานแนว
พระราชดําริ โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน และโครงการพัฒนาที่ดําเนินการโดยสวนราชการตางๆ นั้น
ไดแกไขปญหาทั้ง 7 ประการของพื้นที่โครงการดังกลาวขางตนจนประสบความสําเร็จ บางโครงการอยูใน
ระหวางดําเนินการตามลําดับของขั้นตอน
อยางไรก็ตามพื้นที่สูงที่ยังไมมีโครงการพัฒนาเขาไปดําเนินการนั้นยังมีอีกจํานวนมาก จึงยังคงมีปญหา
ทั้ง 7 ประการอยูในปจจุบันซึ่งปญหาที่มีอยูอาจจะแตกตางกันออกไปในแตละพื้นที่ จากการปริทัศนสถานภาพ
ความรูในการบริการจัดการพื้นที่สูง ไดมีการถอดบทเรียนเพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต
10 ประการ คือ (1) ขาดแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งประเทศ (2) ขาดคณะกรรมการประสานงานการ
พัฒนาพื้นที่สูงในภาพรวม (3) การกําหนดนโยบายพัฒนาการเกษตรและการใชที่ดินที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ
ดานมีผลกระทบตอพื้นที่สูง (4) มีการกําหนดนโยบายแตไมมีแผนปฏิบัติการปฏิบัติลาชาไมสามารถรองรับ
ปญหาที่เกิดขึ้นได (5) ขาดระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการพื้นที่สูง (6) ปญหาการขาดแคลนน้ําบนพื้นที่สูง
จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น (7) ปญหาหมอกควันในชวงฤดูแลง จะไมสามารถแกไขไดหากไมเปลี่ยนระบบการ

ผ1-4
ปลูกพืชไร หรือระบบไรหมุนเวียนเนื่องจากตองมีการเตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกพืช (8) ควบคุมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศบนพื้นที่สูงตามความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) (9) โครงการจัดที่ดินทํากินให
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) เปนตัวอยางที่ควรนําไปใชใน
โครงการจัดที่ดินทํากินบนพื้นที่สูงในอนาคต และ (10) การพัฒนาพื้นที่สูงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีชนเผาอาศัย
และทํากินอยูนั้น หลักเกณฑและวิธีการของมูลนิธิโครงการหลวงจะเปนตนแบบในการขยายผลที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทย

ผ2-1

ภาคผนวก 2
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการไปใชประโยชน
- รายงานฉบับสมบูรณ ยังไมมีการนําไปใชประโยชนเพราะการจัดทํารายงานเพิ่งแลวเสร็จ

ผ3-1

ภาคผนวก 3
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงคกิจกรรมทีว่ างแผนไวและกิจกรรมที่ดําเนินการมาแลว
Output

ผลสําเร็จ

ไดดําเนินการตามวัตถุประสงค 6 ประการ ดังนี้

100%

(1) ทบทวนวรรณกรรมนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน รวม 13 ระยะ
โดยเรียงลําดับในลักษณะจดหมายเหตุ (Chronicle)
(2) ไดรวบรวมผลการศึกษา แนวคิด และขอเสนอของนักวิชาการ และสถาบันตางๆ ในการบริหารจัดการ
พื้นที่สูงจากอดีตถึงปจจุบัน
(3) ไดรวบรวมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งที่ดําเนินการโดยภาครัฐ มูลนิธิ และภาคเอกชนจากอดีตถึงปจจุบัน
(4) ไดทบทวนประสบการณนานาชาติในการจัดการพื้นที่สูง รวมทั้งขอตกลงในอนุสัญญาและปฏิญญา
ที่เกี่ยวของกับชนเผาบนพื้นที่สูง
(5) ได ร วบรวมป ญ หาบนพื้ น ที่ สู ง และอุ ป สรรคในการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ของหน ว ยงานและสถาบั น ต า งๆ
รวม 7 ประการ
(6) ไดถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่สูง ที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปกําหนดนโยบายในอนาคต

ลงนาม
(นายโสภณ ชมชาญ)
หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน
วันที่
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