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แบบฟอร์มที่ 5 ใบสมัคร ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ  

 
ชื่อผลงาน :  การบริการที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ชื่อส่วนราชการ :  ……สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)…….………… 
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โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ขอรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในช่องสี่เหลี่ยมให้ครบถ้วน) 
 

  เป็นผลงานการบริการของหน่วยงานที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และประสบความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับ สามารถเห็น
ได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และต้องเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบสูง (High Impact) ต่อประเทศ 

 

  เป็นผลงานที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งานบริการ หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการให้บริการที่สอดคล้อง ทันต่อ
สถานการณ์และความต้องการของประชาชน 

 

 เป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการ และมีแบบแผนการประสานงานเชื่อมโยงกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม 

 

  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ (Outcome) ทีส่ามารถส่งเสริมยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ และป้องกันแก้ไข
ปัญหาที่ส าคัญของประเทศได้ เช่น การค้ามนุษย์ การทุจริต/คอร์รัปชัน ความรุนแรงในครอบครัว ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

  โปรดระบุผลลัพธ์ที่ส าคัญ พ้ืนที่ปลูกพืชเสพติด (ฝิ่น) ลดลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  มีการประเมินผล และแสดงผลการประเมินที่มีหลักฐานเป็นรูปธรรม รวมถึงมีการปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง 
 

  มีความต่อเนื่องของโครงการ ซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืน และต้องตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 

  โปรดระบุ .....เป้าหมายที่ 1-17....................................... 
 

  เป็นผลงานที่น าไปใช้แล้วจริง และมีผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(ในวันที่ปิดรับสมัคร) 
- น าผลงานไปใช้แล้วจริงเมื่อ..10 พฤศจิกายน.พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน 
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ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา  

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา รวมทั้งระบุประชาชนหรือผู้รับบริการทีไ่ด้รับผลกระทบ (เป็นใคร 
จ านวนเท่าใด) 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่สูงครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 67.22 ล้านไร่ ในพ้ืนที่ 20 จังหวัด 4,148 กลุ่มบ้าน ประชากรบน
พ้ืนที่สูงโดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ 15 ชนเผ่า โดย
ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในภาคเหนือ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีประชากร
ชาวเขามากที่สุด ร้อยละ 25.31 ด้วยการที่เป็นพ้ืนที่อยู่ห่างไกลและ
ยากล าบาก ทุรกันดาร ยากต่อการเข้าถึงการรับการบริการจาก
ภาครัฐ ท าให้ประชากรขาดโอกาสทางเลือกในการด ารงชีพ ส่วนใหญ่
จึงยึดการท าการเกษตรตามวิถีดั้ งเดิม ท าให้เกิดทั้งปัญหาความ
ยากจน การบุกรุกท าลายป่า ยาเสพติด โดยเฉพาะการลักลอบปลูก
ฝิ่น ภารกิจที่ส าคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ
มหาชน) (สวพส.) อีกหนึ่งอย่าง คือ การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงใน
พ้ืนที่ที่มีปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ าซาก ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาชุมชนโดยอาศัยองค์ความรู้และขยายผลความส าเร็จของ
โครงการหลวง แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องลักลอบ
ป ลู ก ฝิ่ น  มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ชุ ม ช น ที่ เ ข้ ม แ ข็ ง   ต ล อ ด จ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและบริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วม  

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ บ้านแม่แฮหลวง ต.ยางเปียง  
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  

เป็นพ้ืนที่ด าเนินงานของ สวพส. ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดย
ประชากรเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง มีพ้ืนที่ด าเนินงานครอบคลุม 9 กลุ่มบ้าน ประชากรรวม 416 ครัวเรือน จ านวน 2,339 
คน  

ปัญหาส าคัญของบ้านแม่แฮหลวง คือ ปัญหาความยากจนของชาวบ้าน และการท าการเกษตรที่ไม่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยพืชหลักที่มีการปลูกมากในพ้ืนที่ ได้แก่ พริกและมะเขือเทศ ซึ่งมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรใน
ปริมาณสูง คิดเป็นเงินต้นทุนถึง 68,000 บาทต่อไร่ต่อปี (2556) ประกอบกับเกษตรกรขาดความรู้ในการปลูกพืชที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่มีการวางแผนการผลิตและไม่มีช่องทางการตลาดที่ดี รายรับที่เกษตรกรได้รับจากการ
จ าหน่ายผลผลิตต่อไร่จึงต่ ากว่ารายจ่าย ท าให้ประสบกับภาวะความยากจนและมีหนี้สิน ส่งผลให้มีการลักลอบปลูกฝิ่น
อย่างต่อเนื่อง โดยในปีการส ารวจ พ.ศ.2556/57 มีพ้ืนที่ปลูกฝิ่นจ านวน 189.96 ไร่ 173 แปลง นอกจากนี้ จากการใช้
สารเคมีทางการเกษตรสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ รวมทั้ง ดินและแหล่งต้นน้ า ตลอดจนสุขภาพของ

รายงานผลการด าเนินการ 
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เกษตรกร โดยตรวจพบปริมาณสารเคมีในกระแสเลือดของเกษตรกร ในระดับที่ไม่ปลอดภัยถึงร้อยละ 80 ของจ านวน
ประชากร   

1.2 ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศเป็น
ต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือผู้รับบริการทีไ่ด้รับผลกระทบ (เป็นใคร จ านวนเท่าใด) 

ปัญหาระดับพื้นที่ : ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพ้ืนที่บ้านแม่แฮหลวง 9 กลุ่มบ้าน รวม 416 ครัวเรือน 
จ านวน 2,339 คน มีภาวะยากจน ประสบกับภาระหนี้สินจากการลงทุนปลูกพืชผัก และมีปัญหาด้านสุขภาพจากการ
ปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรในกระแสเลือด รวมทั้ง ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
จากการปนเปื้อนของสารเคมีในดินและแหล่งน้ ามีสารเคมีปนเปื้อน เกิดมลพิษหมอกควันจากการเผาเศษพืชเพ่ือเตรียม
พ้ืนที่ปลูก และทรัพยากรป่าต้นน้ าถูกบุกรุกท าลายเพื่อขยายพ้ืนที่ท าการเกษตรและลักลอบปลูกฝิ่น ตลอดจนปัญหาการ
ขาดแรงงานหนุ่มสาว จากการที่มีการอพยพออกจากพ้ืนที่เพ่ือขายแรงงาน  

ปัญหาระดับหน่วยงาน : ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภออม
ก๋อย เช่น สวพส. ป.ป.ส. ฝ่ายปกครองอ าเภออมก๋อย หน่วยจัดการต้นน้ าขุนแม่หาด โรงพยาบาลอ าเภออมก๋อย 
โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในพ้ืนที่ และองค์การบริหารส่วนต าบลยางเปียง 
เป็นต้น ซึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน จ าเป็นต้องใช้งบประมาณสูง ซึ่งเป็น
ข้อจ ากัดของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะในด้าน 1) การควบคุม/แก้ไข/บริหารจัดการการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้น
น้ าและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เหมาะสม 2) การส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้ท าการเกษตรแบบปราณีต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมตามหลักวิชาการ 3) การควบคุม ป้องกัน 
แก้ไขการลักลอบปลูกฝิ่นและพืชเสพติดชนิดอ่ืนๆ 4) การแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่จากการใช้
สารเคมีทางการเกษตร และการบ าบัดรักษาการเสพยาเสพติด 

ปัญหาในระดับภูมิภาค : หากไม่มีกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องสารเคมีและการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
ประชาชนในภูมิภาคเขตพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนและภาคกลาง จะได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพจากการบริโภค
ผลผลิตเกษตรและน้ าที่มีสารเคมีปนเปื้อน และในระยะยาวจะเกิดปัญหาภาวะภัยแล้ง จากการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าต้น
น้ าในเขตพ้ืนที่บ้านแม่แฮหลวง ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดล าน้ าสาขาของล าน้ าแม่ตื่น ซึ่งเป็นต้นน้ าที่ไหลลงสู่เขื่อนภูมิพล 
แหล่งต้นน้ าส าคัญของประเทศ รวมทั้ง ปัญหายาเสพติดที่จะมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางเป็นปัญหาในระดับ
ภูมิภาค  

ปัญหาในระดับประเทศ : 1) ปัญหาหมอกควันจากการเผาท าลายเศษพืชของเกษตรบนพ้ืนที่สูงเพ่ือเตรียม
พ้ืนที่ท าการเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ า เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และ
ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้ง บดบังทัศนวิสัย และเป็นอุปสรรคในการคมนาคมและขนส่ง  2) การบริโภคพืช
อาหารที่ไม่ปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ท าให้เกิดพิษแบบเรื้อรังที่อาจส่งผลต่อการท างานของ
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายและท าให้เกิดโรคร้ายแรง โดยผลผลิตพริกและมะเขือเทศจากพ้ืนที่บ้านแม่แฮหลวง ซึ่งมีปริมาณ
การใช้สารเคมีสูงจากการที่เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่งไปจ าหน่ายให้แหล่งรับซื้อหรือตลาดค้าส่งพืชผัก
ทั้งในเขตภาคเหนือและตลาดหลักของประเทศ คือ ตลาดไท และสี่มุมเมือง เป็นปริมาณเฉลี่ยปีละ 500,000 กิโลกรัม 
และกระจายไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ 3) ปัญหายาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาสังคมที่ส าคัญของประเทศ ซึ่งต้องเสีย
งบประมาณเป็นจ านวนมากในการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาในระดับนานาชาติ : ปี พ.ศ.2547 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ถอนชื่อประเทศไทยออกจากประเทศที่
เป็นผู้ผลิตฝิ่นและล าเลียงยาเสพติดรายส าคัญ เพราะมีพ้ืนที่ปลูกฝิ่นต่ ากว่าเกณฑ์ คือ ไม่เกิน 1,000 hectare หรือ
6,250 ไร่ รวมทั้งสหประชาชาติได้ยอมรับให้การพัฒนาทางเลือกตามแนวทางโครงการหลวงของประเทศไทย เป็น
แนวทางของสหประชาชาติที่สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นทางเลือกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่จากการเฝ้าระวัง
และติดตามการปลูกฝิ่นบนพ้ืนที่สูง ในระยะปี พ.ศ.2547-2552 ของส านักงาน ป.ป.ส. พบแนวโน้มสถานการณ์พ้ืนที่
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ลักลอบปลูกฝิ่นเพ่ิมข้ึน โดยเพิ่มจาก 744 ไร่ ในปีพ.ศ.2547/48 เป็น 1,319 ไร่ ในปีพ.ศ.2551/52 โดยในพ้ืนที่บ้านแม่
แฮหลวง พบพ้ืนที่ลักลอบปลูกฝิ่นในปีพ.ศ.2551/52 จ านวน 54.71 ไร่ เพ่ิมเป็น 189.96 ไร่ ในปีพ.ศ.2556/57 (ป.ป.ส., 
2561) จึงต้องมมีาตรการเชิงรุกในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการลักลอบปลูกพืชเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษา
ชื่อเสียงของประเทศไทยในสายตาของนานาชาติ นอกจากนี้ ปัญหามลพิษทางอากาศก าลังเป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก 

 
ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา 

2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจากปัญหา โดยเน้นแนวคิด/นวัตกรรมที่มี
ความแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืนๆ หรือหน่วยงานในสังกัดเดียวกันแต่ต่างพ้ืนที่ 

ภารกิจหลักที่ส าคัญของ สวพส. คือ การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและสมดุลในทุกมิติ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการด าเนินงานและองค์ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่ง
ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาทางเลือกเพ่ือแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นบนพ้ืนที่สูงมาเป็นเวลากว่า 50 ปี 
และการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ประชาชนใช้เป็นหลักในการด ารงชีพบนฐานองค์ความรู้ 
มุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ภายใต้ระบบการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน สนับสนุนการพัฒนาแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ 

สวพส. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประจ าในพ้ืนที่ปฏิบัติการทุกแห่ง รวมทั้งพ้ืนที่บ้านแม่แฮหลวง เพ่ือเป็นจุดศูนย์
รวมในการให้บริการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องแก่ชุมชน ทั้งในด้านวิชาการวิจัยและพัฒนา และในการด ารงชีพของชุมชน
ตามความเหมาะสม โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ 2 คน ซึ่งปฏิบัติงานด้วยความศรัทธาในองค์กรและงานของ
ตน มีความตั้งใจ มุ่งมั่น เข้าใจแนวทางและวิธีการด าเนินงานเป็นอย่างดี ท าหน้าที่บริหารจัดการในการน าผลส าเร็จหรือ
องค์ความรู้ของโครงการหลวงไปสู่ชุมชน ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ส าเร็จตามเป้าหมาย คือ ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองใน
การประกอบอาชีพ ด ารงชีวิต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนการพัฒนาได้ด้วยชุมชนเอง  

แม้ว่าในการปฏิบัติงานจะต้องเผชิญกับอุปสรรค ความท้าทาย และความเสี่ยงในด้านต่างๆ หลายประการ 
อาทิ ภาษาชนเผ่า พ้ืนที่ห่างไกลและทุรกันดาร การคมนาคมและการติดต่อสื่อสารยากล าบาก ขาดแคลนการเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ไฟฟ้า และการบริการภาครัฐ และที่ส าคัญได้แก่ปัญหายาเสพติด สวพส. ได้ศึกษา
วิเคราะห์บริบทของพ้ืนที่ สาเหตุของปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานใน
พ้ืนที่ เพ่ือจัดท าแผนชุมชน และก าหนดแผนกลยุทธ์รายพื้นที่ในการบริหารจัดการกับปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ รวมทั้ง 
วางแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพ่ือให้ภารกิจบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ โดยการพัฒนาเกษตรกรผู้น าใน
พ้ืนที่ ซึ่งพูดภาษาเดียวกันและได้รับการยอมรับจากชุมชน ให้เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการผลักดันงานพัฒนา สร้างความ
ศรัทธาและความไว้วางใจของชุมชน และประสานพลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงาน โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน  

แนวคิดวิธีการส าคัญที่น ามาใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 
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การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายให้มีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและ
พัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย  

1. การส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม เน้นความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีรายได้ที่มั่นคง และ
เลิกการปลูกฝิ่น โดยรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของชุมชน 

2. การพัฒนาศักยภาพผู้น าในพื้นที่เพ่ือบริหารจัดการชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง  
3. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรเพ่ือพ่ึงพาตนเองอย่างครบวงจรและขยายงานส่งเสริมแก่เกษตรกรในพ้ืนที่

อย่างทั่วถึง 
4. การขยายองค์ความรู้โดยการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องเป็นผู้น าและแบบอย่างในการกระจายความรู้   
5. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป่าต้นน้ าให้สมบูรณ์ ร่วมกับส่งเสริมการใช้พ้ืนที่ท ากินอย่าง

เหมาะสมตามหลักวิชาการ 
6. การเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการจากหน่วยงานและชุมชนในพ้ืนที่ผ่านแผนชุมชนและแผน  

กลยุทธ์รายพื้นท่ี 

3. อธิบายวิธีการน าไปปฏิบัติ ว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอน
ใดบ้าง อย่างไร 

การด าเนินการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสมดุลทุกมิติ โดยชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้โครงการหลวงและผลงานวิจัยซึ่งน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยหลักวิชาการส่งเสริมและกระบวนการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน เพ่ือให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยอาศัยมิติการพัฒนา 4 ข้อดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เกษตรกร ให้ข้อมูล ร่วมเป็นกรรมการให้ความคิดเห็น ร่วมสร้างกติกา 

สวพส. เจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้/ส่งเสริมความรู้จากการศึกษาดูงานพื้นท่ี
ต้นแบบ แหล่งเรียนรู้/สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เกษตรกรและองค์กร
ชุมชน/พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร 

หน่วยงาน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษา เสริมทักษะและร่วมฝึกปฏิบัติ (มูลนิธิ
โครงการหลวง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น) 

 

การเสริมสรา้งความเข้มแขง็ชุมชน 

วิเคราะห์บริบทชุมชน 

จัดท าแผนชุมชน 

สร้างกลุ่มและพัฒนาสถาบันเกษตรกร 

ส่งเสริมการด ารงชีพตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ

วิเคราะห์บริบทชุมชน 

ก าหนดขอบเขตการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม 

กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ า 
อย่างมีส่วนร่วม 

เกษตรกร สะท้อนปัญหา ความต้องการ ร่วมก าหนด วางแผน และลงมือปฏิบัติ
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 

สวพส. สร้างความเข้าใจกับผู้น าชุมชน สร้างความเชื่อมั่น และร่วมกับผู้น าในการ
วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ถ่ายทอดความรู้/ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาแก่
เกษตรกรและองค์กรชุมชน/พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร 

หน่วยงาน สนับสนุนกิจกรรมภายใต้ภารกิจ แผนงานท่ีเกี่ยวข้องตามแผนแม่บท 
(กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมชลประทาน ) 

 

การพัฒนาเกษตรกรและสง่เสริมอาชีพ 

วิเคราะห์บริบทชุมชน 

ถ่ายทอดความรู ้

ส่งเสริมอาชีพและตลาด 

เกษตรกร ร่วมจัดท าแผนท่ีดินรายแปลง ร่วมส ารวจและสร้างมาตรการ 

สวพส. เจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้/ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาแก่เกษตรกรและ
องค์กรชุมชน/พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร 

หน่วยงาน สนับสนุนกิจกรรมภายใต้ภารกิจ แผนงานท่ีเกี่ยวข้องตามแผนแม่บท 
(กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ า) 
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ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์   
4. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญจากการด าเนินโครงการคอือะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี้วัดที่
ในการวัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวพส. ประสานการด าเนินงาน รวบรวบและวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมหารือกับ
คณะกรรมการในระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด บนฐานข้อมูลชุด
เดียวกัน 

หน่วยงาน ด าเนินงานพัฒนาร่วมกันท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และปัญหา
ยาเสพติด ( 20 หน่วยงานตามแผนแม่บทฯ) 

 

การบูรณาการความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วม 

วิเคราะห์บริบทชุมชน 

บูรณาการแผนพัฒนาของหน่วยงาน  
ที่ตรงตามศักยภาพและความตอ้งการของ

ชุมชนจากแผนชุมชน/กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที ่

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

1. ชุมชนมีการบริหารจัดการกิจกรรมการพัฒนาได้ด้วยตนเอง  
โดยผู้น าชุมชนมีศักยภาพการบริหาร 
2. กลุ่มสถาบันเกษตรกรบริหารจัดการกลุ่มได้ด้วยตนเองอย่าง
ครบวงจน (ผลิต/ตลาด) ทุนด าเนินการของกลุ่มเฉลี่ยประมาณ 
150,000 บาท  
3. ชุมชน 9 บ้านได้รับการพัฒนาท่ีครอบคลุม สามารถขยายผล
การด าเนินงานไปสู่ชุมชนอื่นใกล้เคียงได้ 5 ชุมชน 
4. มีผู้น าเกษตรกรท่ีได้รับการพัฒนา จ านวน 11 ราย 

1. แผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งพาตนเอง 9 
แผน  
2 .ผู้น าชุมชนได้รับการพัฒนา ใน 9 ชุมชน  
3. สถาบันเกษตรกร (วิสาหกิจชุมชน) 2 กลุ่ม โดยมี
สมาชิกบ้านห้วยโค้ง กลุ่มเสาวรส 60 ราย และเป็น
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจกาแฟ 13 ราย 
4.ถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 9 บ้าน 

1. ไม่พบปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีเพิ่ม  
2. เกษตรกรมีการใช้พ้ืนท่ีท ากินลดลง จากเดิมครัวเรือนละ 16 ไร่ 
เหลือประมาณ 10 ไร่ แต่ได้รายได้เพิ่มขึ้น เป็นการ “ท าน้อย ได้
มาก” 
3. สภาพปัญหาไฟป่าและหมอกควันลดลง  
4. แหล่งทรัพยากรต้นน้ ามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 

 

 
สิ่งแวดล้อม 

1.แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสม โดยใช้แผน
ท่ีดินรายแปลง ครอบคลุม 9 บ้าน 
2.พื้นท่ีป่าต้นน้ าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพ่ิม 500 ไร่ 

1. ปริมาณข้าวพอเพียงต่อการบริโภคตลอดท้ังปี (ครอบคลุม 9 
ชุมชน) 
2. ผลผลิตทางการเกษตร เช่น พืชผัก กาแฟ และเสาวรส สามารถ
ส่งจ าหน่ายตลาดมูลนิธิโครงการหลวง บริษัทกาแฟชั้นน า และ
ตลาดค้าส่งพืชผลทางการเกษตร เฉลี่ยปีละ 600 ตัน มูลค่ารวม 
10,635,000 บาท 
3. ผลการตรวจประเมินสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด ในระดับ
ปกติเพ่ิมเป็น ร้อยละ 50 จากเดิม ร้อยละ 20 
4.เกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมมีหน้ีสินลดลงจากเดิมท่ีเคยลงทุน
ด้านการเกษตร เฉลี่ยหน้ีสินเดิม 200,000 บาท เหลือ 50,000 
บาท ลดลงถึง 75% หลังจากได้รับการส่งเสริม  
5. มีเกษตรกรผู้น าท่ีเป็นวิทยากร พร้อมเผยแพร่ความรู้และสร้าง
นวัตกรรม จ านวน 11 ราย 

1. เกษตรกรได้รับความรู้ครอบคลุม 9 บ้าน  416 
ครัวเรือน 
2. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพทางเลือก เช่น 
เสาวรสหวาน กาแฟ พืชผัก (พริก มะเขือเทศ)  
350 ครัวเรือน 
3. รายได้เฉลี่ยของเกษตรกร 72 ครัวเรือน 86,012 บาท/
ครัวเรือน/ต่อปี (กรณีบ้านห้วยโค้ง เกษตรกรมีรายได้จาก
การปลูกเสาวรส 60 ครัวเรือน รายได้มากกว่า 80,000 
บาท สูงกว่าเส้นความยากจน ร้อยละ 72) 
4. รับรองมาตรฐานการผลิต GAP ในเสาวรสและพืชผัก 
และ Organic ในกาแฟอราบิก้า 

1. ปัญหายาเสพติด (ฝิ่น) ในพื้นท่ีลดลง   
2. มีเกษตรกรที่เลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน 11 ราย  
3. เครือข่ายชุมชนและผู้น ามีกฎกติกาอย่างมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันยาเสพติด ใน 9 ชุมชน 1 เครือข่าย 

1. พื้นท่ีลักลอบปลูกฝิ่นลดลง จาก 189.96 ไร่ ในปีพ.ศ.
2556/57  เหลือพบ 2 บ้าน จ านวน 2.88 ไร่ หรือลดลง 
เกือบ 100% ในปีพ.ศ.2560/61 
2. ผู้เสพผู้ติดได้รับการบ าบัดฟื้นฟู ประมาณ 25 คน และ
ได้รับกระบวนการช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพ 11 คน 

 

 
ยาเสพติด 

 

 
 
 

เศรษฐกิจ 

 

 
 

สังคม 
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5. ประโยชน์ทีป่ระชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 

ด้านเศรษฐกิจ 
1) ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ ด้านความรู้จากองค์ความรู้ของ

โครงการหลวง และผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งได้รับการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ครอบคลุม 9 กลุ่มบ้านเป้าหมาย เกษตรกรมากกว่า 350 ครัวเรือน และมีการขยายองค์ความรู้ผ่านผู้น าเกษตรกร 
(เกษตรปราดเปรื่อง) 11 ราย  

2) รายได้ของเกษตรกรต่อครัวเรือนเพ่ิมข้ึนจากเดิมก่อนเข้าด าเนินการปีพ.ศ.2552 เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนต่อปีที่ 43,162 บาท เพ่ิมเป็น 86,012.11 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี ในปีพ.ศ.2561  

3) การใช้สารเคมีลดลงในการผลิตพืชผัก จากเดิมมีค่าใช้จ่ายสารเคมี 68,000 บาทต่อไร่ต่อปี ลดลงเหลือ 
40,000 บาทต่อไร่ต่อปี โดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน และน ามาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตร
อินทรีย์ (Organic) เป็นข้อก าหนดในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง 

 4) ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่มีความปลอดภัยจากมาตรฐานการผลิตแบบ GAP ในเสาวรส และกาแฟ 
77 ราย ได้รับการรับรองจากมูลนิธิโครงการหลวง กรมวิชาการเกษตร และผลผลิตกาแฟอินทรีย์ ซึ่งท าให้ผลผลิตมี
มูลค่าสูงขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น 

5) เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มสถาบันเกษตรกร จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพ่ือการจ าหน่าย
ผลผลิต เป็นนิติบุคคลที่สามารถด าเนินงานและมีผลประกอบการหมุนเวียนที่เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกทุกราย 

ด้านสังคม 
1) ชุมชน 9 กลุ่มบ้าน ได้รับการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการขอรับการ

จัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ผู้น าชุมชน 9 กลุ่มบ้าน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการชุมชน มีความรู้ความสามารถใน

การถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีแปลงเรียนรู้ที่สามารถเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆ  
3) ชุมชน 9 กลุ่มบ้าน ได้รับการส่งเสริมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหาร

จัดการที่จ าเป็น เช่น การลดค่าใช้จ่าย การท าบัญชีรายรับรายจ่าย การออมเงิน และการอบรมอาชีพในครัวเรือน เป็นต้น 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
1) ชุมชน 9 กลุ่มบ้าน มีการจัดท าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยใช้แผนที่ดินราย

แปลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเสริมการปรับระบบพ้ืนที่ท าการเกษตรอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะท าให้การวางแผน
กิจกรรมการส่งเสริม เป็นไปอย่างเหมาะสมกับพ้ืนทีอ่ย่างยั่งยืน 

2) ป่าต้นน้ าและแหล่งน้ าในพื้นที่ได้รับการอนุรักษ์ ส่งผลให้มีพ้ืนที่ป่าและแหล่งน้ าเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์
ในครัวเรือนและการเกษตร  

ด้านการแก้ปัญหายาเสพติด 
1) ปีพ.ศ.2560/61 พ้ืนที่บ้านแม่แฮหลวง 9 กลุ่มบ้าน ไม่พบพื้นท่ีปลูกฝิ่นในเขตรับผิดชอบรัศมี 3 กิโลเมตร  

1. การผลิต การตลาด และการเข้าถึงบริการจากภาครัฐได้ดีขึ้น 
2. คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีดีขึ้น สารเคมีลดลง หน้ีสิน
ลด รายได้เพ่ิม สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เยาวชนกลับภูมิล าเนา 

 

 
 
 

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. ชุมชนได้รับการส่งเสริมการพัฒนาจากหน่วยงานภาคี 
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2553 เป็นต้นมา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีดีขึ้น (อบต.ยางเปียง มูลนิธิรักษ์ไทย 
ส านักงาน ปปส.) 
2. ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
เช่น 1) ถนนเพื่อการล าเลียงผลผลิต ครบ 9 กลุ่มบ้าน  2) 
ระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและไฟฟ้าพลังน้ า 3 กลุ่มบ้าน 
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9 กลุ่มบ้าน  3) ระบบ
ชลประทานเพื่อการเกษตร 3 กลุ่มบ้าน และแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร มีความเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ ท้ัง 9 
กลุ่มบ้าน 
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2) เกษตรกรกลุ่มที่ติดฝิ่นและยาเสพติดชนิดอ่ืน ได้รับการบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย รวมทั้งเกิด
กระบวนการยอมรับให้กลับคืนสู่ชุมชน ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของผู้ผ่านการ
บ าบัดและครอบครัวผู้ผ่านการบ าบัด 11 ราย ไม่กลับไปเสพซ้ า มีอาชีพพ้ืนฐาน ครอบครัวร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ 

3) กลุ่มเยาวชนที่มีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมให้ห่างไกลยาเสพติด โดยเฉพาะ
กลุ่มยุวเกษตรกรได้รับการส่งเสริมหลักสูตรอาชีพขั้นพ้ืนฐานจากโครงการฯ ร่วมกับสถานศึกษาในพ้ืนที่ด าเนินการ รวม 
5 กลุ่ม 

ด้านการบูรณาการความร่วมมือ 
1) ชุมชนได้รับการส่งเสริมการพัฒนาจากหน่วยงานภาคี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2553 เป็นต้นมา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพื้นท่ีที่ดีข้ึน 
2) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น 1) ถนนเพ่ือการล าเลียงผลผลิต ครบ 9 กลุ่ม

บ้าน 2) ระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและไฟฟ้าพลังน้ า 3 กลุ่มบ้าน ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9 กลุ่มบ้าน 3) ระบบ
ชลประทานเพื่อการเกษตรใน 3 กลุ่มบ้าน ซึ่งมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ ทั้ง 9 กลุ่มบ้าน 

6. มีการประเมินผลที่เป็นทางการจากหน่วยงานเองหรือหน่วยงานภายนอกหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร  
1) การวิจัยและประเมินผลหมู่บ้าน/ ชุมชนที่มีปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ าซาก: พ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการ

หลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน, 2552 โดย สวพส. พบว่า รายได้ของเกษตรกรต่อครัวเรือน ก่อนเข้า
ด าเนินการมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 43,162 บาท เมื่อเทียบในปีพ.ศ.2561 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
แม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2557-2561), 2561 โดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนต่อครัวเรือนเป็น 86,012.11 บาท หรือมากขึ้นเป็นสองเท่า 

2) การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ เป็นเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงเพ่ือ
แก้ปัญหาพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากคะแนนเต็ม 5 พบว่า 

ประเด็น ระดับ ผลการส ารวจความพึงพอใจ 
1. ความพึงพอใจใน
การให้บริการภาพรวม
ของเกษตรกร 

พอใจมาก 
คะแนนเฉลีย่ 

4.22 

- การให้บริการทีอ่ยูใ่นระดับ “พอใจมาก” 2 ประเด็น ได้แก่ ด้านองค์
ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดหรือส่งเสรมิ (คะแนนเฉลี่ย 4.30) และด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (คะแนนเฉลีย่ 4.31) 

- เกษตรกรมีความพึงพอใจรายกิจกรรมอยู่ในระดับ “พอใจมาก” 2 
กิจกรรม ได้แก่ ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ เรื่องกาแฟ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 
4.31 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เรือ่งไม้ผล 4.27 

2. ความเชื่อมั่นฯ ของ
เ ก ษ ต ร ก ร  ใ น ก า ร
ให้บริการในภาพรวม  

มาก 
คะแนนเฉลีย่ 

4.02 
 

โดยมีความเช่ือมั่นฯ ในประเด็นต่างๆ ในระดับ “มาก” ดังนี้  
- ด้านธรรมาภิบาล (คะแนนเฉลี่ย 4.07)  
- ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.98  

3) เกษตรกรมองภาพลักษณ์ของ สวพส. มากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้  
          - มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ร้อยละ 10.91  
          - สอนเข้าใจง่าย ร้อยละ 10.23  
          - มีความรับผิดชอบ ร้อยละ 9.55  
4) ความคิดเห็นของเกษตรกรในพืน้ที่บ้านแม่แฮหลวงเรื่องจุดเด่นของการด าเนินงาน คือ 
         (1) เจ้าหน้าทีเ่อาใจใส่ ให้การช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียมกัน 
         (2) มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างตรงไปตรงมา 
         (3) เจ้าหน้าที่มีความมุ่งม่ันตั้งใจท างาน 
         (4) เจ้าหน้าที่ท างานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้รับบริการ  
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7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการอย่างไร 
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมวิเคราะห์กับผู้น าชุมชนเตรียมวิธีการจัดการกับผลกระทบหรือปัญหาที่อาจจะเกิ ดขึ้น 

และได้น าแนวทางดังกล่าวบรรจุเป็นกิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ระดับ คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นที่ 4 ความย่ังยืนของโครงการ  
8. มีการด าเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อื่นๆ อย่างไร 

การด าเนินงานมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ การสร้างชุมชนต้นแบบการเรียนรู้ด้านการพัฒนาพ้ืนที่โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่เฉพาะบ้านแม่แฮหลวง เพ่ือเป็นที่เรียนรู้ ศึกษา ดูงาน ขยายองค์
ความรู้และความส าเร็จ ดังนี้ 

1) ขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานร่วมบูรณาการในระดับอ าเภอ ในพื้นที่อ าเภออมก๋อย โดยการขยาย
องค์ความรู้และผลการด าเนินงานที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปยังหน่วยงาน
ร่วมบูรณาการในระดับอ าเภอ ในพ้ืนที่อ าเภออมก๋อย ผ่านกระบวนการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ระดับอ าเภอ 
และการสร้างความเป็นเจ้าของโดยการมีส่วนร่วมในผลการด าเนินงาน โดยหน่วยงานอ่ืนสามารถน าผลงานขยายไปยัง
พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสม 

2) ขยายผลโครงการไปยังพื้นที่ชุมชนอ่ืน ๆ ในเขตอ าเภออมก๋อย โดยขยายองค์ความรู้เรื่องการลดการใช้
สารเคมี การท าการเกษตรประณีต อาชีพทางเลือกอ่ืน เช่น การปลูกไม้ผล การแก้ไขปัญหาฝิ่น การใช้พ้ืนที่อย่าง
เหมาะสม กลุ่มสถาบันเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ไปยังพ้ืนที่ชุมชนอ่ืน ๆ ในเขตอ าเภออมก๋อย ที่ยัง
ไม่มีการด าเนินงานพัฒนาของ สวพส. เช่น ต าบลม่อนจอง อ าเภออมก๋อย โดยผ่านกลไกคณะกรรมการระดับอ าเภอ 
คณะท างานระดับต าบลและชุมชน การศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ การถ่ายทอดความรู้โดย
เจ้าหน้าที่และเกษตรผู้น าในพ้ืนที่บ้านแม่แฮหลวง และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาในระดับอ าเภอ ในเขตอ าเภออม
ก๋อย รวมทั้ง การพัฒนากลุ่มบูรณาการเจ้าหน้าที่ สวพส. ในการร่วมด าเนินกิจกรรม 

3) ขยายผลโครงการไปยังชุมชนบนพื้นที่สูงอ่ืน ๆ โดยน าองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนบน
พ้ืนที่สูงอื่นๆ เพ่ือให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขอย่างทั่วถึง โดยการวิจัยและพัฒนาทุกมิติที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม สร้างอาชีพ
ทางเลือกทดแทนการปลูกฝิ่นที่ประสบความส าเร็จ และการลดใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้ง จัดการศึกษา
ดูงานให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้การพัฒนา และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร โดยวิทยากร
เกษตรผู้น าจากพ้ืนทีบ่้านแม่แฮหลวง 

9. อธิบายผลงานว่ามีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals 
(SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอย่างไร  

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่เฉพาะ บ้านแม่แฮหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ มีกระบวนการพัฒนาแบบองค์รวม (Inclusive) ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกมิติ ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชด าริการจัดตั้งโครงการหลวง และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในระดับเกษตรกร ชุมชน ภูมิภาค และ

 

ระดับเกษตรกร/
ชุมชน 

- ประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้น าชุมชน 9 กลุ่มบ้านอย่างต่อเนื่อง 
- สร้างความเข้าใจร่วมกันกับชุมชนในทุกมิติก่อนด าเนินงาน 
- ชี้แจงแผนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆแก่เกษตรกร 

- ใช้แผนชุมชนเป็นข้อตกลงในการพัฒนาร่วมกัน 
- สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ดูแลกระบวนการผลิต/การตลาด 
- ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ระดับหน่วยงาน/

องค์กร 

- การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบผลงานร่วมกัน เช่น การร่วมประชุมคณะกรรมกา ร
อ านวยการโครงการฯ ในระดับจังหวัดและอ าเภอ ซึ่งมีหน่วยงานร่วม
บูรณาการปรึกษาหารือ วางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันใน
ระดับปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 

- การประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การปลูกฝิ่นร่วมกับส านักงาน 
ป.ป.ส. เพื่อทราบสถานการณ์ปัญหาฝิ่นในพื้นที่ และการติดตามการ
ท างานด้านการปราบปรามอย่างใกล้ชิด โดย สวพส.ท าหน้าที่
ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาควบคู่กับการปราบปรามทางด้าน
กฎหมาย  
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ประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (เป้าหมายที่ 17) 

 
 

 
 

 
 
  
 
 

 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 



 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 



1  
 

 
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ  ปีงบประมาณ 2561 
สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (PUBLIC ORGANIZATION)  

การบริการที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. ผลลัพธ์การด าเนินงานโครงการ 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่เฉพาะบ้านแม่แฮหลวง ต าบลยางเปียง อ าเภอ

อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยองค์ความรู้และขยายผลความส าเร็จของโครงการหลวง แก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องลักลอบ
ปลูกฝิ่น มีกระบวนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟูและมีการ
บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม เกิดผลลัพธ์การด าเนินงานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

1.1 สร้างอาชีพการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตรแบบประณีตตามแนวทางโครงการหลวง ท าให้เกษตรกร

สามารถส่งผลผลิตจ าหน่ายตลาดมูลนิธิโครงการหลวง บริษัทกาแฟชั้นน า และตลาดค้าส่งพืชผลทางการเกษตร  
ในปี 2561 เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน เพ่ิมมากขึ้นเป็นสองเท่า จากเดิม 43,162 บาท เพ่ิมเป็น 86,012.11 
บาท โดยเป็นรายได้ภาคการเกษตร 50,672.11 บาท และนอกภาคการเกษตร 35,340 บาท หนี้สินครัวเรือนลดลงถึง 
75% จากหนี้สินเดิมเฉลี่ยครัวเรือนละ 200,000 บาท เหลือเพียง 50,000 บาท (ที่มา: โครงการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
แม่บท โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2561)   

สวพส. มีโครงการส่งเสริมเน้นหนักให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีท าการเกษตร ให้เป็น
แบบประณีตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 
2558 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลผลิต และส่งผลดี
ต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริ โภค โดย
สนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ (Bio-product) 
จากงานวิจัยทดแทนการใช้สารเคมี ร่วมกับการ
ส่ ง เสริ มการผลิต ในระบบการปฏิบัติ ทาง

การเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice - GAP) และการเกษตรอินทรีย์ (Organic) ซึ่งจากการติดตามผลการ
ด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรมีการลดปริมาณการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีลงตามล าดับ เมื่อเทียบผลปี 2560 และปี 2561 
นอกจากนี้ ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของเกษตรกร พบว่าอยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 50 จากเดิมตรวจ
พบในระดับทีไ่ม่ปลอดภัย ร้อยละ 80 ของเกษตรกรทั้งหมดท่ีได้รับการส่งเสริม 

1.2 ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
     การส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง และชุมชนมีความเข้มแข็ง เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและ

ยั่งยืน โดยพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน 9 ราย 9 กลุ่มบ้าน ในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนจัดการประชุมขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจ าทุก
เดือน เพ่ือให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาในชุมชนได้เอง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า
และใช้แผนชุมชนจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 416 ครัวเรือน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เพ่ือให้เป็นเครื่องมือใน
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี ส่งผลให้แผนงานและกิจกรรมการพัฒนาในบ้านแม่แฮหลวง ที่
ด าเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ มีความชัดเจน และสามารถขยายผลการด าเนินงานไปสู่ชุมชนใกล้เคียงนอกเหนือจาก
พ้ืนที่เป้าหมายอีก 5 กลุ่มบ้าน ในอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ กลุ่มบ้านขุนสอง กลุ่มบ้านแม่ลานหลวง กลุ่ม
บ้านแม่ลานน้อย กลุ่มบ้านโป่ง และกลุ่มบ้านแมร่ะอาใน  
  

 
2560 2561 

2562 
(ต.ค.61-มี.ค.62) 

รายได้ จากพืชส่งเสริม 6 
ชนิดพืช (ล้านบาท) 

10.59 12.03 8.69 

ปริมาณสารเคมีท่ีใช้เสาวรส 
พริก มะเขือเทศ 
(ประเภทสารก าจัดวัชพืช สารเคมี
ป้องกันก าจัดโรคพืช  สารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช) (ปริมาณและมูลค่า) 

32 ลิตร/ไร่ 
8,960 บาท 

25 ลิตร/ไร ่
7,000 บาท 

13 ลิตร/ไร ่
3,640 บาท 

ปริมาณปุ๋ยเคมี (ปริมาณและ
มูลค่า) 

1,800 ก.ก./ไร ่
36,000 บาท 

1,650 ก.ก./ไร ่
33,000 บาท 

800 กก/ไร ่
16,000 บาท 
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จัดตั้งกลุ่มสถาบันเกษตรกร 3 กลุ่ม มีความสามารถในการบริหารจัดการ
กลุ่มอย่างครบวงจรโดยมีสมาชิกกลุ่มเป็นผู้ขับเคลื่อน ตั้งแต่การพัฒนา
ด้านผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ และจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มรวม 182,000 บาท 
 

 
1.3 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     พัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้แผนที่ที่ดินรายแปลงเป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ของเกษตรกร เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ท ากินให้ชัดเจน ลดปัญหาการรุกล้ าพื้นที่ป่าเพ่ือขยายที่ท ากินในพ้ืนที่ 437 แปลง 2,403 
ไร่ สามารถควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมเฉลี่ยครัวเรือนละ 16 ไร่ เหลือ 10 ไร่ คืนพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกรให้
กลับเป็นแหล่งทรัพยากรต้นน้ าที่ได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 100 ไร่ ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น 
ปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูแหล่งต้นน้ าล าธาร สร้างฝายชะลอน้ า สร้างแนวกันไฟป่า ปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น  

1.4 พัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด 
     พัฒนากระบวนการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติดในแม่แฮหลวง จ านวน 11 ราย 
โดยสนับสนุนพันธุ์สุกรพร้อมอาหาร ส่งเสริมการปลูกไม้ผล และพืชตระกูลถั่ว รวมถึงสร้างเครือข่ายชุมชน กลุ่มเยาวชน 
และผู้น าชุมชน มีการสร้างกฎกติการ่วมกันในการป้องกันยาเสพติด ใน 9 กลุ่มบ้าน 1 เครือข่าย ตามภารกิจ “หมู่บ้านสี
ขาว” ของกรมการปกครอง และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ท าให้ผู้ที่เคยเสพ
ยาเสพติดมีอาชีพสร้างรายได้ท่ีมั่นคง และไม่หวนกลับไปสู่เส้นทางของยาเสพติดอีก 
 

2. การขยายผลการด าเนินการหรือแผนใน
ระยะต่อไป  

ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่
เฉพาะ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) และ
แผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 – 2570) ให้ชุมชน
บนพ้ืนที่สูงมีอาชีพทางเลือกเพ่ือสร้างรายได้
ทดแทนการปลูกฝิ่น เกิดการพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการฟ้ืนฟู และ
อนุรักษ์ต้นน้ าล าธารให้มีสภาพสมบูรณ์ 
พร้อมทั้งพัฒนาสู่ชุมชนพ่ึงพาตนเองบนฐาน
องค์ความรู้โครงการหลวง ภายใต้การบูรณา
การด าเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ 
ได้แบ่งระดับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของชุมชนเป้าหมายเป็น 4 ระดับ  
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ปี 2561 บ้านแม่แฮหลวง อยู่ในระดับการพัฒนา B ก าหนดเป้าหมายที่จะ
ยกระดับการพัฒนาเป็นระดับ A ภายในปี 2564 เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาได้ด้วยตนเอง โดยมีผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาได้ และแนวทางการพัฒนาของชุมชนสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับและให้การสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นท่ี  
 
 

 
3. การแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของโครงการ    

มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้คนและชุมชน จากการ “ระเบิดจากข้างใน” ให้คนและชุมชน มี
ความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทั้ง 5 ขั้นตอนได้เอง รวมทั้ง งานวิจัยที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ใช้พ้ืนที่แปลงเกษตรของเกษตรกร เป็นเสมือนห้องปฏิบัติการชุมชน (Community 
Laboratory) และเป็นจุดทดสอบสาธิต เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและขยายผลองค์ความรู้ใน
พ้ืนที่จริง รวมทั้ง การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าของ
ผู้น าเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องร่วมกับชุมชน เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เป็นแหล่งเรียนรู้และขยาย
ผลส าเร็จไปยังชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น ๆ  

กระบวนการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มบ้านแม่แฮหลวง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  เป็น
ตัวอย่างของกระบวนการพัฒนาการบริการแบบองค์รวมอย่างสมดุลและยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางของ
โครงการหลวง และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติทั้ง 17 ประการ โดยมี
เป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ที่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ตลอดจน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

ระดับการ
พัฒนา 

ขื่อกลุ่มบ้าน 
เป้าหมาย 

ยกระดับการพัฒนา 
A ห้วยโค้ง 2562 
B แม่แฮหลวง 

ห้วยปูหลวง 
2564 
2565 

C ตองหลวง 
ห้วยปูน้อย 

ปิตุค ี
แม่แฮน้อย 
ขุนหาด 

2562 
2563 
2564 
2564 
2565 

D ห้วยตองนอ้ย 2562 


