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บทคัดย่อ 

ชุมชนบนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ และเขตปุาสงวนแห่งชาติ 
อันเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่สําคัญ มีวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพทําการเกษตรเชิงเดี่ยว การปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การทําไร่หมุนเวียน มีการขยายพ้ืนที่ทําการเกษตรก่อเกิดการบุกรุกทําลายปุา และ
ขาดแคลนน้ําใช้ในการทําการเกษตร จึงเกิดการศึกษา การปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
บริหารจัดการน้ําเพื่อพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงห้วยเปูา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง  
แม่จริม อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จากผลการศึกษาพบว่าเกิดกระบวนการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม
ที่ให้เกิดความสําเร็จทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืนนั้น จะต้องมีการวางแผน การพัฒนาอย่างบูรณาการงานทุกภาคส่วน จึงสามารถสรุป
กระบวนการได้ดําเนินงานได้ 6 ขั้นตอนดังนี้ 1)การสํารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรใน
พ้ืนที่ 2) การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ (Zoning) แบ่งแยกพ้ืนที่ทํากินและพ้ืนที่ปุาให้ชัดเจน ควบคุม และ
ปูองกันมิให้มีการบุกรุกทําลายปุา โดยการนําข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรซ้อนทับกับ
แผนการใช้ที่ดินของกรมอุทยานฯ กรมปุาไม้ และกรมพัฒนาที่ดิน มีกลุ่มคณะกรรมการ และ
กฎระเบียบในการจัดการพ้ืนที่ 3) การวางแผนในการแก้ไขปัญหาน้ําเพ่ือการเกษตร วางแผนผังการใช้
น้ําร่วมกันกับชุมชน 4)มีการสํารวจปริมาณน้ําต้นทุนโดยชุมชน ปริมาณความต้องการน้ําในการ
เพาะปลูกพืชทางเลือก 5) พัฒนาการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตาม
องค์ความรู้จากโครงการหลวง และนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการใช้เทคโนโลยี ความรู้ใหม่ๆ ตาม
ความต้องการทางการตลาด สู่การผลิตพืชอาหารภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) นอกจากนี้
ในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือพัฒนาการเกษตรยังทําให้ เกิดผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเปูา (บ้านห้วยเปูา) อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ มีการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เกิดจากการปลูกไม้ผลยืนต้นจํานวน 288 ไร่ เกิดรายได้ ในปี 
พ.ศ. 2560 จํานวน 3,382,150 บาท โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม อําเภอ 
แม่จริม จังหวัดน่าน ก่อเกิดรายได้ ในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 2,884,970 บาท และในพ้ืนที่อีกจํานวน 
6,569 ไร่ ที่มีการร่วมพัฒนา เช่น ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา สร้างปุาสร้างรายได้ พืชเศรษฐกิจ เป็นต้น 
ทั้งนี้ทําให้มีเกษตรกรตัวอย่าง (smart farmer) ที่เดิมเคยปลูกข้าวโพดและข้าวนา พ้ืนที่ 23 ไร่ 
ได้รายได้สุทธิ 77,470 บาท/ปี หลังปรับเปลี่ยนด้วยพืชที่หลากหลาย มีรายได้สุทธิระยะสั้นในปีแรก 
184,700 บาท/ป ี
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Abstract 

Most highland communities live in the national park areas and the national 
forest areas which are important watersheds of the country. Monoculture agriculture, 
maze cultivation and rotation farming lead to deforestation and the lack of water 
used in agriculture. This study aimed to change the landuse and water management 
for environmentally-friendly agriculture in Huai Pao Highland Development Project 
using Royal Project System, Chiang Dao district, Chiang Mai Province and Mae Charim 
Highland Development Project using Royal Project System, Mae Charim district, Nan 
province. The study shown that success of the development process, in terms of the 
balance and sustainability in economic, social and environmental aspects, the 
integrated development of all relevant sectors must be planned. The process can be 
summarized into 5 steps as follows;1) Survey of land use data of the farmers in the 
areas 2) Identify the boundaries (Zoning) separating the area of the forest, control 
and prevent the forest areas from deforestation by using the land use data 
overlapping with the landuse plan of Department of Natural Park, the Royal Forest 
Department and Land Development Department as well as establish of the Board 
committees and landuse regulation. 3) Establish a plan for solving water problems 
for agriculture and a physical plan for water use with community 4) Survey water 
resources by the community and estimate the demand of water for alternative crop 
production 5) Develop alternative crop cultivation properly, following the knowledge 
of Royal Project, and bring relevant research, technology, and new knowledge based 
on market demand to food production under the Good Agricultural Practice (GAP). In 
addition, the water management for agricultural development also benefits with 
economic, social and environmental aspects of the communities. The Huay Pao 
Highland Development Project using Royal Project System Project (Baan Huay Pao), 
Chiang Dao District, Chiang Mai Province, expanded the green area generating from 
the fruit trees plantation for 288 rai (364,800 square meters) with the revenue of 
3,382,150 baht in 2017. The Mae Charim Highland Development Project using Royal 
Project System, Mae Charim district, Nan province, also earned 2,884,970 baht from 
the area of 6,569 rai (10,510,400 square meters) with the development of the soil 
and water conservation system, forest rehabilitation, income generation and 
alternative cash crops. A smart farmer, who had previously cultivated maze and 
paddy rice in the area of 23 rai (41,600 square meters) earned net income of 77,470 
baht per year, and then he has changed to conduct integrated farming and earned 
184,700 baht per year for net short-term income in the first year. 



11th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM

254 

1  บทน า 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่สูง ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล ตั้งแต่ 500 เมตร ขึ้นไป 
จํานวน 65.92 ล้านไร่ อยู่ในพ้ืนที่ 20 จังหวัด ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นปุาต้นน้ําลําธารของประเทศ และ
รัฐบาลกําหนดให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ประเภทต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา และ 
ปุาสงวนแห่งชาติ แต่อย่างไรก็ตามบนพ้ืนที่สูงเหล่านี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขา
มาเป็นเวลาช้านาน จนกระท้ังถึงปัจจุบัน มีประชาชนอาศัยอยู่ 4,148 กลุ่มบ้าน จํานวน 940,494 คน 
ซึ่งในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จ
พระราชดําเนินเยี่ยมชาวเขาในพ้ืนที่ต่างๆของจังหวัดภาคเหนือ และทอดพระเนตรเห็นชาวเขามีวิถี
การดํารงชีพที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนับพันปี คือการเร่ร่อนไปอาศัยตาม
เทือกเขาสูง ห่างไกลจากสังคมเมือง แม้ว่าวิถีการดํารงชีพของเขาเหล่านั้นจะเป็นไปตามธรรมชาติก็
ตาม แต่กลับไม่เป็นผลดีทั้งต่อตัวชาวเขาเองและภูมิภาคอันเป็นที่อยู่อาศัย คือชีวิตความเป็นอยู่
ค่อนข้างยากจน ทําการเกษตรแบบยังชีพ สุขภาพอนามัยและการศึกษาถูกละเลย ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบํารุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ํา และปุาไม้ ทําให้ชาวเขาใช้วิธีถากถาง ตัด
โคนและเผา ทําลายปุาไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่สําคัญของแม่น้ําหลายสายในภาคเหนือที่หล่อ
เลี้ยงชีวิตและการเกษตรกรรมของผู้คนในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลาง การเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆเพ่ือหา
พ้ืนที่สําหรับปลูกพืชไร่ เป็นสาเหตุสําคัญที่จะนําความเสียหาย และความแห้งแล้งไปสู่ส่วนอ่ืนของ
ประเทศ และที่สําคัญการปลูกฝิ่นที่เป็นรายได้หลัก ยังเป็นยาเสพติดที่มอมเมาและบ่อนทําลาย
เยาวชนของชาติอันเป็นปัญหาที่ร้ายแรงของประเทศและของโลก นอกจากนี้ชาวเขาทั้งหลายยังมิได้
รับรู้ถึงความเป็นชาติไทย คนไทย และกฎหมายบ้านเมืองของประเทศที่ตนอาศัยอยู่ จึงได้ทรงตั้ง
โครงการหลวงขึ้น เพ่ือพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม ดังพระราชดํารัสที่พระราชทานเมื่อ 10 มกราคม พ .ศ. 2517 ณ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความว่า “เพ่ือจะส่งเสริม และสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้นสามารถ
ที่จะเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเองให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถที่จะมี
ความรู้และพยุงตัวมีความเจริญได้ถ้าสามารถช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูก
ยาเสพติด คือฝิ่นทําให้นโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝิ่นและการค้าฝิ่นได้ผลดีอันนี้ก็เป็นผล
อย่างหนึ่ง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดีความอยู่ดีกินดีและปลอดภัย
ได้อีกท่ัวประเทศเพราะถ้าสามารถทําโครงการนี้ได้สําเร็จให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งสามารถที่จะ
มีความอยู่ดีกินดีพอสมควรและสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาปุาไม้รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป
ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก(สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)2559) 

การดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ได้ยึดพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานในพิธีปิดการสัมมนาเกษตรภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2524 ความว่า “…เรื่องสิทธิ์ทํากิน (สทก.) ทําอย่างไร
สําหรับให้คนที่อยู่ในปุาสงวนสามารถที่จะทํากินได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย แล้วไม่ผิดระเบียบของ
ราชการ ไม่ทําให้ปุาสงวนนี้พังลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่…แห่งใดที่ทางการยังไม่ถือว่าเป็นเขตที่เพิกถอน
ปุาสงวน และประชาชนเข้าไปทํากิน ก็ต้องมีการควบคุม….จะต้องมีการทําให้เป็นของหมู่บ้านหรือ
กลุ่มหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสหกรณ์ มีหัวหน้า มีกรรมการ แล้วก็มีองค์การหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเข้า
ไปช่วย เช่น โครงการหลวง หรือปุาไม้เอง หรือจะเป็นกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ตั้งขึ้นสําหรับใน
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ส่วนนั้น ร่วมกันระหว่างกรมปุาไม้ กรมท่ีดิน อําเภอ และจังหวัด ให้กําหนดเขตของหมู่บ้านนั้นๆ เขตที่
ทํากิน รวมทั้งเขตปุาไม้ใช้สอยด้วย ให้กําหนดอย่างนั้น ให้อยู่ในควบคุม…สทก.นั้นขายไม่ได้ เพราะถ้า
บุคคลใดไม่อยู่ที่นั้นก็ไม่มีสิทธิ์ ถ้าไม่ได้ทํากินก็ไม่มีสิทธิ์ เรียกว่าเป็นสิทธิ์ของหมู่บ้านหรือกรรมการ
หมู่บ้าน ถ้าตั้งขึ้นมาได้ ถ้ามีกฎหมายรองรับ ก็เป็นของหมู่บ้านสหกรณ์หรือกลุ่ม เขาก็จะเป็นเจ้าของ
ร่วม แล้วต่อไปกรรมการกลุ่มหรือกรรมการสหกรณ์นั้น ก็จะทําใบจําลองของ สทก ของหมู่บ้านนั้น
เป็นรายบุคคล ให้คล้ายโฉนด หรือ นส. 3 ให้แต่ละคนที่ทํากินตรงนั้นๆ ทําแผนที่ให้ดูด้วย ครั้งแรก
ยังคงเป็นปุาสงวนอยู่ในกฎเกณฑ์ของปุาสงวน แต่ปุาไม้ไม่ให้สิทธิ์ ต่อไปเมื่อโครงการขยายดีขึ้นแล้ว 
หมายความว่าตรงไหนที่ทํานาได้ก็จําแนกออกมาว่าเป็นที่นา ตรงไหนทําไร่ได้ก็จําแนกออกมาว่าเป็นที่
ไร่ ตรงไหนที่ควรปลูกปุา 3 อย่างชนิดใดก็จําแนกเป็น “ปุา 3 อย่าง” ชนิดนั้น และที่ส่วนไหนจะต้อง
เป็นที่ทําทรัพยากรน้ํา…” ทั้งนี้ได้มีการดําเนินงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยการพัฒนาอาชีพ
ภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา การกําหนดขอบเขตวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปลูกปุาใน
พ้ืนที่ส่วนที่ควรเป็นปุาการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน การจัดการด้านการตลาด การจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว ตลอดจนการขนส่ง รวมถึงการพัฒนาคนด้านการศึกษาและสาธารณสุข เพ่ือช่วยเขาให้ช่วย
ตนเอง เป็นผลให้เกิดการการพัฒนาสังคมและชุมชนบนพ้ืนที่สูง ตลอดจนมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้
คงความสมบูรณ์ อันนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของพ้ืนที่ต้นน้ําลําธารบนพ้ืนที่สูงในภาคเหนือของ
ประเทศไทย(พระราชดํารัชพระราชทาน,2524) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2547 ให้ดําเนินงานขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวงไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่สูงอ่ืนๆ ของ
ประเทศไทย โดยการนําวิธีการดําเนินงานและองค์ความรู้โครงการหลวง ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิ
สังคมของชุมชน สู่การดําเนินงานของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง การพัฒนาและเสริมสร้างนักวิจัย การให้บริการด้านการให้
คําปรึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การแลกเปลี่ยนผลงาน
วิชาการในระดับนานาชาติ และการสนับสนุนโครงการหลวง เพ่ือเป็นการขยายผลงานโครงการหลวง
ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานบนพ้ืนที่สูงที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยการ
จัดตั้งองค์กรในรูปแบบองค์การมหาชนเพ่ือทําหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งจะทําให้มีการบริหารจัดการที่
กว้างขวาง มีความคล่องตัวในการดําเนินงานและมีการประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆที่
เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันได้ดียิ่งขึ้น” ทั้งนี้สถาบันได้ดําเนินการขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงไปพัฒนา
พ้ืนที่สูงอ่ืนๆ ภายใต้แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและมีพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สู งแบบ
โครงการหลวง จํานวน 32 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด 24 อําเภอ หมู่บ้านที่ดําเนินการทั้งสิ้น
จํานวน 336 กลุ่มบ้าน (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), 2559) 

ซึ่งประกอบกับนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของ
การทวงคืนผืนปุา การฟ้ืนฟูปุา การจัดหาที่ดินทํากิน ปุาชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการปลูกพ้ืนตามความสมัครใจ Smart Farmer เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ยั่งยืน (เน้นในเรื่องของการลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ไม่เป็นภัยต่อชีวิต ไม่เป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมมูลค่าของสินค้า)พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทําลาย
วัฒนธรรมอันดีงาม ทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ทําลายภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งสร้างความสมดุลให้
เกิดข้ึนในห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 2561)
โดยสนับสนุนการดําเนินงาน ซึ่งการพัฒนาอย่างองค์รวมอย่างเป็นระบบ โดยการบูรณาการและมีส่วน
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ร่วมของทุกภาคส่วน อันได้แก่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, นโยบายประชารัฐ, 
แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้, คทช., การแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, Big 
Data และโครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นต้น 

ในบทความจึงได้ทําการศึกษาในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเปูา 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม อําเภอแม่จริม 
จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นชุมชนคนพ้ืนเมือง ที่มีระดับความสูงปานกลาง (500 – 1,000 เมตร)เป็นพ้ืนที่ที่มีที่
ทํากินอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช และเขตปุาสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการพังทลายของหน้าดิน ดินเสื่อม
ความอุดมสมบูรณ์ การขาดแคลนแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว(พืชไร่ และการทําไร่
หมุนเวียน) มีการขยายพ้ืนที่ทําการเกษตร เกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปุาธรรมชาติ เกิดการสูญเสีย
พ้ืนที่ปุาและแหล่งต้นน้ําอันเป็นทรัพยากรที่สําคัญ เกิดปัญหาภาวะแห้งแล้ง มีการใช้สารเคมีมาก 
ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรการดํารงชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อม และมี
การวางแผนสู่การพัฒนาการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการน้ําเพ่ือพัฒนาการ
เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
แผนที่รายแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรซ้อนทับกับแผนการใช้ที่ดินของกรมอุทยานฯ 
กรมปุาไม้ และกรมพัฒนาที่ดิน วิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินการจัดการ
พ้ืนที่ Zoning อย่างชัดเจน และวางแผนในการแก้ไขปัญหาน้ําเพ่ือการเกษตรในการพัฒนาอาชีพให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามองค์ความรู้จากโครงการหลวง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ต้นน้ําอยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานฯ และพ้ืนที่ทํากินอยู่ในเขตพ้ืนที่ปุา
สงวนฯ จึงได้บูรณาการการวางแผนผังการใช้น้ํ าร่วมกันไม่ ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่  ไม่ทํา ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการสํารวจปริมาณน้ําต้นทุนโดยชุมชน ปริมาณความต้องการ
น้ําในการเพาะปลูกพืชทางเลือก มีการบริหารจัดการน้ํา ควบคุมการใช้น้ําตามกฎระเบียบของกลุ่ม 
และเกษตรกรมีที่กักเก็บน้ําภายในแปลง มีการทําแผนงานการดูแลพ้ืนที่ปุา การทําฝายชะลอน้ําใน
พ้ืนที่ต้นน้ํา มีการทําแนวกันไฟ และมีการปลูกปุาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ปุาต้นน้ํา 
รวมถึงการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา อย่างเป็นระบบ สู่การนําร่องในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือ
พัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เกิดเป็นกลุ่มด้าน
บริหารจัดการในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นต้นแบบของการพัฒนา สามารถที่จะนําไปสู่การขยายผลไปยัง
ชุมชนต่างๆ ของประเทศไทยที่มีภูมิสังคมใกล้เคียงกันต่อไป 

2  เนื้อหา 

“ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเราสามารถนํามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่าง
ดี ข้อสําคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นํามาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้
ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหากแต่การระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วย
ความคิดพิจารณาตามหลักวิชาการ เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่
จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว” (พระราชดํารัชของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา ,5 ธันวาคม 2529 ) 



11th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM  
 

257 

พระองค์ท่านได้บูรณาการหลักวิชาการวางแผนการใช้ที่ดินโดยกําหนดให้พ้ืนที่ตอนบนสุด
และพ้ืนที่ลาดชันให้คงมีสภาพปุาสมบูรณ์เพ่ือส่งน้ําที่ใสสะอาดลงสู่อ่างเก็บน้ําขนาดเล็กที่สร้างลดหลั่น
กันลงมาจากที่สูงถึงอ่างตอนบนซึ่งมีพ้ืนที่รับน้ําเล็กก็ผันน้ําจากลุ่มน้ําข้างเคียงมาเติมให้ เพ่ือจักได้น้ํา
อยู่ทั้งปีและทยอยปล่อยลงสู่อ่างล่าง ไม่แต่เพียงจัดการตัวทรัพยากรน้ําให้ค่อย ๆ ระบายลงมาให้
ราษฎรได้ใช้สอยเท่านั้น ในพ้ืนที่ลุ่มสองฝั่งลําธาร พระองค์ท่านมีพระราชดําริให้ใช้ประโยชน์ด้าน
เกษตรกรรม พ้ืนที่ใดดินมีศักยภาพในการให้ผลผลิตต่ําและง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลาย พระองค์
ท่านทรงแนะนําให้ใช้ระบบวนเกษตร และถ้าจะทําการเกษตรก็ควรจะต้องปลูกแฝกช่วยควบคุมการ
ชะล้างพังทลายของดินและเพ่ิมความชุ่มชื้นแก่ดินพร้อมกันไปในพ้ืนที่ระดับต่ําลงมาที่พอปลูกไม้ผล
และเลี้ยงปศุสัตว์ได้ก็ให้ทดลองดําเนินการ ส่วนในพื้นท่ีปุาเต็งรังและเบญจพรรณที่ทิ้งใบมากในฤดูแล้ง 
พระองค์ท่านมีพระราชดําริให้ระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ําตัวบนไปสองฟากฝั่งให้เข้าสู่เขตปุามากที่สุด
เท่าที่จะทําได้ เพ่ือสร้างแนวกันไปเปียกให้ยากต่อการเกิดไฟ (สรรพศิลปศาสตราธิราช สาขาการ
จัดการลุ่มน้ํา,2541) 
 สู่การพัฒนางานตามหลักการดําเนินงานของโครงการหลวงที่ดําเนินงานสนองพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยชาวเขาให้ช่วยตนเองในการปลูก
พืชที่มีประโยชน์และมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ อัน
นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของพ้ืนที่ต้นน้ําลําธารบนพ้ืนที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย โดยการ
ดําเนินงานของโครงการหลวงมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
มีการดําเนินงานแบบครบวงจรตามกรอบการดําเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (สุทัศน์ 
ปลื้มปัญญา, 2560) 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบการดําเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวง(สุทัศน์ ปลื้มปัญญา, 2560) 

ในบทความการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการน้ําเพ่ือพัฒนาการ
เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเปูา อําเภอ
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เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการาหลวงแม่จริม อําเภอแม่จริม 
จังหวัดน่านนั้น พบว่ามีกระบวนการในดําเนินงานดังนี้ 

1. การสํารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ และการวิเคราะห์ โดยการใช้
ฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเป็นเครื่องมือ เพ่ือให้การพัฒนามีเปูาหมายที่
ชัดเจน แม่นยําตามแผนการใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยชุมชนมีบทบาทสําคัญในการร่วมคิด วางแผน และร่วมปฏิบัติกับหน่วยงาน  
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงการสํารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในพ้ืนที่บ้านห้วยเปูา 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ปี พ.ศ.2556 

 2. การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ (Zoning) แบ่งแยกพ้ืนที่ทํากินและพ้ืนที่ปุาให้ชัดเจน ควบคุม 
และปูองกันมิให้มีการบุกรุกทําลายปุาโดยการนําข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรซ้อนทับกับ
แผนการใช้ที่ดินของกรมอุทยานฯ กรมปุาไม้ และกรมพัฒนาที่ดิน และวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสม
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยมีกลุ่ม คณะกรรมการ และกฎระเบียบในการจัดการพื้นที่  
 

 

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ (Zoning)บ้านห้วยเปูา อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ปี พ.ศ.2557 
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3. วางแผนในการแก้ไขปัญหาน้ําเพื่อการเกษตร ซึ่งพบว่าต้นน้ําอยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานฯ และ
พ้ืนที่ทํากินอยู่ในเขตพ้ืนที่ปุาสงวนฯ จึงได้บูรณาการการวางแผนผังการใช้น้ําร่วมกันไม่ให้มีการบุกรุก
พ้ืนที่ ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมการบูรณาการของ
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภาพที่ 4 ภาพการสํารวจพ้ืนที่สู่การวางแผนผังการวางแผนการนําน้ํามาใช้ประโยชน์บ้านห้วยเปูา 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ปี พ.ศ.2557 

4. มีการสํารวจปริมาณน้ําต้นทุนโดยชุมชน ปริมาณความต้องการน้ําในการเพาะปลูกพืช
ทางเลือก มีการบริหารจัดการน้ํา ควบคุมการใช้น้ําตามกฎระเบียบของกลุ่ม และเกษตรกรมีที่กักเก็บ
น้ําภายในแปลง มีการทําแผนงานการดูแลพื้นที่ปุา การทําฝายชะลอน้ําในพ้ืนที่ต้นน้ํา มีการทําแนวกัน
ไฟ และมีการปลูกปุาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ปุาต้นน้ํา รวมถึงการจัดทําระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ํา อย่างเป็นระบบ สู่การนําร่องในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ภาพที่ 5 แผนที่แสดงการวางแผนการนําน้ํามาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีแปลงของเกษตรกร บ้านห้วยเปูา 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ปี พ.ศ.2558 

5. การวางแผนการพัฒนาพืชทางเลือกให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามองค์ความรู้จาก
โครงการหลวง และนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการใช้เทคโนโลยี ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาพัฒนา มีการ
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วิเคราะห์เลือกชนิดพืชที่เหมาะสมตามความต้องการทางการตลาด มีการตรวจวิเคราะห์ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน(N,P,K) และการปนเปื้อนของสารเคมี/ โลหะหนัก การวิเคราะห์น้ํา บริเวณต้นน้ํา 
กลางน้ํา และปลายน้ํา (การปนเปื้อนของสารเคมี) ตลอดจนการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใช้สารเคมี
(ใช้สารชีวภัณฑ์ ปรับระบบการปลูกพืช)การตรวจเลือด สู่การผลิตพืชอาหารภายใต้มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (GAP) 

ผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการน้ําเพื่อพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเปูา (บ้านห้วยเปูา) อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ พ้ืนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง และปุาสงวนแห่งชาติปุาเชียงดาว ประชากร 280 
ครัวเรือน พ้ืนที่ทํากิน 385 แปลง 1,730 ไร่ เดิมชุมชนส่วนใหญ่มีการเพาะปลูกข้าวโพดในที่ดอน และ
ปลูกพืชผักที่มีการใช้สารเคมีมากในพ้ืนที่ลุ่ม สถาบันเริ่มดําเนินงานเข้มข้นในปี พ.ศ. 2557 โดยมีการ
วางแผนการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงาน ใช้แผนที่รายแปลงเป็น
เครื่องมือหลักในการกําหนดพ้ืนที่พัฒนาให้ถูกต้องเหมาะสม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างครบวงจร 
เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุา จัดทําแนวกันชน (buffer zone) สู่การพัฒนาแหล่งน้ําตามศักยภาพ 
ร่วมกับกรมชลประทาน พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตร ประมาณ 1,000 ไร่ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น้ํา ต่อยอดการส่งเสริมปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดทํา
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ปลูกหญ้าแฝก เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยการปลูกไม้ผลยืนต้น ระบบวนเกษตร 
ปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย และลดใช้สารเคมี ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล (มะม่วง เสาวรส) พืชไร่ที่เหมาะสม 
(ถั่วนิ้วนางแดง ถั่วดํา งาขี้ม้อน) และไม้ใช้สอย เป็นต้น โดยสถาบันมีการดําเนินงานเข้มข้นกับ
เกษตรกร 37 ราย พ้ืนที่จํานวน 288 ไร่ เกิดรายได้ ในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 3,382,150 บาท และ
ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่เหมาะสมด้วยตนเอง พ้ืนที่ประมาณ 500 ไร่ ซึ่งการดําเนินงานมี
กลุ่มชุมชนเป็นหลักในการบริหารจัดการ เช่น กลุ่มผู้ใช้น้ํา กลุ่มปุา กลุ่มอาชีพ เป็นต้น  โดยร่วม
ขับเคลื่อนงานกับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

ภาพที่ 6 แผนที่แสดงการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการน้ํา 
เพ่ือพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ้านห้วยเปูา อําเภอเชียงดาว  

จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ปี พ.ศ.2560 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ตําบลแม่จริม จั งหวัดน่าน จํานวน 6 
หมู่บ้าน พ้ืนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่น้ําน่านฝั่งตะวันออกตอน
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ใต้ ประชากร 587 ครัวเรือน พ้ืนที่ทํากิน 20,171 ไร่ มีพ้ืนที่ปุา 34,312 ไร่  ชุมชนส่วนใหญ่ทําการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ 18,348 ไร่ (ร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) ทําให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมตามมา ด้วยชุมชนที่เข้มแข็ง สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมบูรณาการในการ ร่วมคิด 
วางแผน และดําเนินงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยใช้แผนที่รายแปลง แผนชุมชน และหลักวิชาการ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ได้เริ่มดําเนินงานเข้มข้นในปี พ.ศ. 2557 จากการร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ําตาม
ศักยภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และการบริหารจัดการ
ดิน น้ํา และปุาโดยชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงการลดพ้ืนที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จํานวน 7,487 
ไร่ โดยสถาบันส่งเสริมการปรับระบบเกษตร ด้วยการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสม เช่น พืชผัก (ใน
โรงเรือนและนอกโรงเรือน) ไม้ผล พืชไร่ ไม้ปุาชาวบ้าน จํานวน 918 ไร่ เกษตรกร 189 ราย ก่อเกิด
รายได้ ในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 2,884,970 บาท และในพ้ืนที่อีก จํานวน 6,569 ไร่ เกิดจากการบูร
ณาการของทุกภาคส่วน ได้แก่ กรมปุาไม้ กรมอุทยานฯ กรมพัฒนาที่ดิน อบต. ภาคเอกชน เป็นต้น ที่
มีการร่วมพัฒนา เช่น ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา สร้างปุาสร้างรายได้ พืชเศรษฐกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ทําให้มี
เกษตรกรตัวอย่าง (smart farmer) ที่เดิมเคยปลูกข้าวโพด และข้าวนา พ้ืนที่ 23 ไร่ ได้รายได้สุทธิ 
77,470 บาท หลังปรับเปลี่ยนด้วยพืชที่หลากหลาย มีรายได้สุทธิระยะสั้นในปีแรก 184,700 บาท 
และจะมีรายได้ต่อเนื่องระยะยาวจากไม้ผล-ไม้ยืนต้นมีศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเพ่ือขยายผลสําเร็จของไป
ยังพ้ืนที่อ่ืน และเกิดต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยกลุ่มชุมชน ในการพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการน้ํา และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ต่อไป 

ภาพที่ 7 แผนที่แสดงการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการน้ําเพ่ือพัฒนาการ
เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ตําบลแม่จริม 

จังหวัดน่านสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ปี พ.ศ.2560 
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3  สรุปผล 

กระบวนการที่ทําให้การปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการน้ําเพ่ือ
พัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสําเร็จทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ละ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน จะต้องมีการวางแผน การพัฒนาอย่างบูรณาการงานทุกภาค
ส่วนจึงสามารถสรุปกระบวนการได้ดําเนินงานได้ 6 ขั้นตอนดังนี้ 1)การสํารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินของเกษตรกรในพ้ืนที่ และการวิเคราะห์ โดยการใช้ฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
รายแปลงเป็นเครื่องมือ เพ่ือให้การพัฒนามีเปูาหมายที่ชัดเจน แม่นยําตามแผนการใช้ที่ดิน สามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด โดยชุมชนมีบทบาท
สําคัญในการร่วมคิด วางแผน และร่วมปฏิบัติกับหน่วยงาน 2) การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ (Zoning) 
แบ่งแยกพ้ืนที่ทํากินและพ้ืนที่ปุาให้ชัดเจน ควบคุม และปูองกันมิให้มีการบุกรุกทําลายปุา โดยการนํา
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรซ้อนทับกับแผนการใช้ที่ดินของกรมอุทยานฯ กรมปุาไม้ และ
กรมพัฒนาที่ดิน และวิ เคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยมีกลุ่ม 
คณะกรรมการ และกฎระเบียบในการจัดการพ้ืนที่ 3) วางแผนในการแก้ไขปัญหาน้ําเพ่ือการเกษตร 
แบบบูรณาการการวางแผนผังการใช้น้ําร่วมกันไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมการบูรณาการ 4)มีการสํารวจปริมาณน้ําต้นทุนโดยชุมชน 
ปริมาณความต้องการน้ําในการเพาะปลูกพืชทางเลือก มีการบริหารจัดการน้ํา การทําแผนงานการ
ดูแลพืน้ที่ปุา การทําฝายชะลอน้ําในพ้ืนที่ต้นน้ํา มีการทําแนวกันไฟ รวมถึงการจัดทําระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ํา อย่างเป็นระบบ สู่การนําร่องในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 5) พัฒนาการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ตามองค์ความรู้จากโครงการหลวง และนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีการใช้
เทคโนโลยี ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาพัฒนา มีการวิเคราะห์เลือกชนิดพืชที่เหมาะสมตามความต้องการ
ทางการตลาด มีการตรวจวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน(N,P,K) และการปนเปื้อนของสารเคมี/ 
โลหะหนัก การวิเคราะห์น้ํา บริเวณต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา (การปนเปื้อนของสารเคมี) 
ตลอดจนการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใช้สารเคมี(ใช้สารชีวภัณฑ์ ปรับระบบการปลูกพืช)การตรวจ
เลือด สู่การผลิตพืชอาหารภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) 

ทั้งนี้ปัจจัยที่ช่วยให้การปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการน้ํา 
เพ่ือพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเปูา 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม อําเภอ  
แม่จริม จังหวัดน่านที่ก่อให้สําเร็จดังนี้ 

1. เจ้ าหน้าที่ประจํ า ใน พ้ืนที่มี การให้ความรู้ แก่ เกษตรกรเช่น มีข้อมูลการตลาด
องค์ความรู้ต่างๆ การสร้างความเชื่อมั่นและทํางานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้
เร็ว และมีแผนงานการพัฒนาที่ต่อเนื่อง วางแผนการผลิต แผนการตลาดที่ชัดเจน ทําให้เกษตรกร
เชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนที่จะนําไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง 

2. เกษตรกรให้ความเชื่อมั่นกับตัวเจ้าหน้าที่ มีการสร้างต้นแบบ แปลงเรียนรู้ เกษตรกร
หัวไวใจสู้ ให้เกิดการยอมรับของเกษตรกรรอบข้างจึงทําให้เกิดการขยายงานได้อย่างรวดเร็ว และผู้นํา
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ขับเคลื่อนประสานงานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานร่วมบูรณาการ 

3 .เจ้าหน้าที่นักวิชาการเฉพาะด้าน รายสาขาจากส่วนกลางช่วยสนับสนุนองค์ความรู้และ
ติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง 
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4. การพัฒนาบนฐานข้อมูล
การดําเนินงานพัฒนาที่ดี ต้องมีฐานข้อมูลที่ดีเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาให้เหมาะสม

ตรงตามเปูาหมาย ต้องเริ่มจากการศึกษาภูมิสังคมของชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลของสถานการณ์ ปัญหา ความ
ต้องการ หรือโอกาสในการพัฒนาที่แท้จริงของชุมชน ทั้งนี้การศึกษาชุมชนทําได้โดยตรงร่วมกับผู้นํา
ชุมชน หรือภายใต้การมีส่วนร่วมและบูรณาการข้อมูลของทุกส่วน คือ ชุมชน องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนําข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถาบันมาใช้ประโยชน์ เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน แผนชุมชน ข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินรายแปลง แผนการใช้ที่ดิน ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลน้ํา (ต้นทุนน้ํา
และความต้องการใช้น้ํา) องค์ความรู้ เทคโนโลยี และงานวิจัยต่างๆ  เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาชุมชนจะใช้ในการวิเคราะห์และกําหนดเปูาหมายและแนวทางการพัฒนาของชุมชน และใช้
วัดผลสําเร็จของการดําเนินงานของโครงการต่อไป ซึ่งสถาบันมีแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง
เป็นฐานข้อมูลและเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการดําเนินงานพัฒนา  

5. การพัฒนาอย่างบูรณาการ
สถาบันมีคณะทํางานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง โดยมี

หน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่ ครอบคลุมการพัฒนา
ชุมชนในทุกด้าน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาและกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ 
ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนแม่บทโดยสถาบันมีเจ้าหน้าที่โครงการประจําพ้ืนที่ทําหน้าที่เป็นแกนหลักในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และประสานความร่วมมือกับผู้นําชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน และหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจําปี รวมทั้งการให้
คําปรึกษาแนะนํา การรวบรวมองค์ความรู้ รวมทั้งรับทราบปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
เปูาหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ได้กําหนดไว้ โดยการดําเนินงานได้ร่วม
บูรณาการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ทั้งในด้านฐานข้อมูล (Big Data) องค์ความรู้ วิชาการ และ
เทคโนโลยี สู่การวางแผน และจัดทําแผนปฏิบัติการตามที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบผ่านการ
ประสานงาน การลงพ้ืนที่ การประชุมในระดับต่างๆ และร่วมดําเนินงานในพื้นที่เปูาหมาย  

6. การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
สถาบันดําเนินงานโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ใน

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างสมดุลในทุกมิติ บนพื้นฐานของฐานข้อมูล และการบูรณาการต่างๆ ตั้งแต่การ
เริ่มคิด วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน วางแผน และลงมือปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามภูมิสังคม ตรงตามปัญหา และความต้องการของชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานเป็นหลัก มีความเข้มแข็ง และสามารถท่ีจะพ่ึงพาตนเองได้ 

7. การพัฒนาอย่างครบวงจร
สถาบันได้มีการดําเนินงานอย่างครบวงจร ตามแนวทางโครงการหลวง ตั้งแต่ การวิจัย 

การพัฒนาอาชีพภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ํา การกําหนดขอบเขตวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การปลูกปุาในพ้ืนที่ส่วนที่ควรเป็นปุา การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน การจัดการด้านการตลาด การ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่ง รวมถึงการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือช่วยเขาให้ช่วย
ตนเอง เป็นผลให้เกิดการการพัฒนาสังคมและชุมชนบนพ้ืนที่สูง ตลอดจนมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้
คงความสมบูรณ์ อันนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของพ้ืนที่ต้นน้ําลําธารบนพื้นที่สูงของประเทศไทย 
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