




รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

A

 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ เปนโครงการที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพนัปหลวง ไดพระราชทานพระราชดํารไิวตัง้แตป 2543 ในเร่ืองการฟนฟแูละอนรุกัษ

สภาพพื้นที่ปาตนนํ้า และขยายพันธุพืชที่หายากหรือใกลสูญพันธุ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

ในพ้ืนที่ใหมีนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมทั้งสงเสริมการทําเกษตรใหถูกตองตามหลักวิชา

พรอมทั้งสงเสริมอาชีพใหกับราษฎร เพื่อใหคนและปาอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรวมกันดําเนินงานสนองพระราชดําริ

สนับสนุนการดําเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพิเศษ

เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ ไดมขีอสัง่การให สาํนกังาน กปร. ดาํเนนิการติดตามประเมนิ

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิสาํนกังาน กปร. โดยกองติดตามประเมินผล จงึไดดาํเนนิการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําริ เพือ่จะไดมขีอมลูผลการดําเนินโครงการ

และผลสมัฤทธิข์องโครงการท่ีมตีอประชาชนในพ้ืนทีร่บัประโยชน รวมถงึรบัทราบปญหาอปุสรรคในการดําเนนิงาน

โครงการ

 สาํนกังาน กปร. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการสํารวจและจัดเก็บขอมลู พรอมติดตามผลการดําเนินงาน

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงทั้ง 18 แหง เพื่อนาํผลจากขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย 

แนวทางการพัฒนา และการวางแผนการดําเนินงานในระยะตอไป ซึ่งในการดําเนินการดังกลาว สํานักงาน กปร. 

ไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจาก กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ผูนาํชมุชน และประชาชนในพืน้ที ่ทาํใหการติดตามประเมนิผลสมัฤทธิโ์ครงการฯ เปนไปตามวตัถปุระสงคทีต่ัง้ไว 

 สํานักงาน กปร. หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนกับหนวยงานตาง ๆ ที่รวมดําเนินงาน

สนองพระราชดําริ ในการพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงและผูที่เกี่ยวของ เพื่อประชาชนในพื้นที่จะ

ไดรับประโยชนสูงสุดจากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริอยางยั่งยืน ตอไป

สํานักงาน กปร.
ตุลาคม 2565

คํานํา
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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B

 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริทั้ง 18 แหงเกิดจากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงหวงใยชีวิตและความเปนอยูของราษฎรในพ้ืนที่สูง โดยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2543 

เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือคร้ังดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกฎุราชกุมาร ไปเยีย่มราษฎรบานแปกแซม หมูที ่1 ตาํบลเปยงหลวง อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม ทรงพบวาบรเิวณนี้

เปนแหลงตนนํา้ทีส่าํคญั แตปาไมกลบัถกูบุกรุกทําลายใชเปนทีท่าํกิน และมีแนวโนมวาจะถูกแผวถางไปเร่ือย ๆ  นอกจากน้ัน

ยังเปนพื้นที่ลอแหลมตอปญหายาเสพติด ไดทรงมีพระราชดําริ ใหพัฒนาความเปนอยูและบรรเทาความเดือดรอน

ของราษฎรในพ้ืนที่ 

 ในป 2543 หนวยงานท่ีเก่ียวของไดดําเนินการสนองพระราชดําริ จัดตั้งสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร 

ปาไม สิ่งแวดลอม บานแปกแซม ขึ้นเพื่อสงเสริมใหความรูราษฎรซึ่งสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาชนเผาลีซูในพื้นที่

บานแปกแซม และบานหินแตว ใหสามารถทําการเกษตรที่เหมาะสมพรอมกับอนุรักษและฟนฟูสภาพปาตนนํ้าลําธาร 

มกีารจัดสรรท่ีดนิทาํกนิแบบแปลงรวมใหกบัราษฎร ทาํใหมรีายไดเพยีงพอเล้ียงครอบครัวได โดยการดําเนนิการตามแนว

พระราชดําริเปนแหงแรก โดยใชชื่อวา สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอมตามพระราชดําริ

บานแปกแซม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม และตอมาในป 2544 ไดมพีระราชดํารใิหขยายการดําเนนิงานไปสูพืน้ทีอ่ืน่

ซึ่งมีสภาพปญหาในลักษณะเดียวกันและไดเปล่ียนช่ือการดําเนินการโครงการฯ เปน “สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง

ตามพระราชดําริ” ปจจุบันมีสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงกระจายตัวอยูตามแตละสภาพปญหาบนดอยสูงทางภาคเหนือ

ของประเทศไทย จาํนวน 18 แหง คอื จงัหวดัเชยีงใหม 8 สถาน ีนาน 3 สถาน ีเชยีงราย 4 สถาน ีพะเยา 1 สถาน ีพษิณโุลก 

1 สถานี และกําแพงเพชร 1 สถานี 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) รวมกับ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการสนองพระราชดําริตั้งแตป 2543 

ตอเน่ืองจนถึงปจจุบนั โดยสํานักงาน กปร. ไดมกีารประสานติดตามการดําเนินงานโครงการฯ และมีการสนับสนุนงบประมาณ

เพือ่จัดทาํโครงการและกจิกรรมสนองพระราชดาํรมิาอยางตอเนือ่ง ดงันัน้จงึเหน็ควรใหมกีารตดิตามประเมนิผลสมัฤทธ์ิ

การดําเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ  เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมของประชาชนผูไดรับประโยชนจากสถานีฯ รวมถึงการบริหารงานของสถานีฯ ซึ่งผลจากการประเมินและ

ขอเสนอแนะที่ไดจะทาํใหการดําเนนิงานของสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ในระยะตอไปเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้น 

สํานักงาน กปร. โดยกองติดตามประเมินผล จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการสถานี

พฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิจาํนวน 18 แหง เพือ่วเิคราะหและเสนอแนะแนวทางในการพฒันาโครงการสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ในระยะตอไป โดยดําเนินการในชวงเดือนมีนาคม ถึง เดือนตุลาคม 2565

การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ประกอบดวย การศึกษาคนควา

รวบรวมขอมูลจากเอกสาร และรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ที่ผานมาของหนวยงานที่เกี่ยวของ และการศึกษา

ภาคสนาม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมเก็บขอมูลรวมทั้งมีการลงไปสํารวจติดตามและประเมินผล

ในพื้นที่ 6 สถานี 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเชียงราย 

บทสรุปผูบริหาร

ข
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(สํานักงาน กปร.) 

C

 สรุปผลการประเมิน
 1. ผลการดําเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ มีกิจกรรมท่ีดําเนินการประกอบดวย การทดลองและ

พัฒนาการปลูกพืชเมืองหนาว ทั้งผัก ไมดอก และไมผล การสงวนพ้ืนที่ตนนํ้าเพ่ืออนุรักษ ฟนฟู โดยใหราษฎรเขามา

มสีวนรวมจดัหานํา้สนบัสนนุสถานฯี และชุมชนตลอดจนการจดัทําระบบอนรุกัษดนิและนํา้บนพืน้ทีส่งู ตลอดระยะเวลา

ที่ผานมา สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ไดมีสวนสําคัญในการฟนฟูระบบนิเวศตนนํ้าลําธารใหกลับคืน

ความอดุมสมบรูณใหกลบัมาเปนแหลงตนนํา้ลาํธารเพ่ือหลอเล้ียงอาํนวยประโยชนใหแกราษฎรบนพืน้ทีส่งูและทีร่าบลุม

ในเมืองใหญ รวมถึงการทําหนาที่เปนแหลงความรู แหลงผลิตพืชเมืองหนาวที่มีคุณภาพ ตลอดจนเกิดผลพลอยไดดาน

การทองเที่ยวเชิงนิเวศแกชุมชนอีกทางหนึ่ง

 ในปจจบุนัสถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดํารทิัง้ 18 แหง มพีืน้ทีร่บัผดิชอบดําเนนิการรวม 380,583 ไร 

หมูบานเปาหมาย 60 หมูบาน จํานวนครัวเรือนรวม 6,405 ครัวเรือน มีประชากรรวม 33,228 คน

 2. ผลการศึกษาขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน จํานวน 353 ตัวอยาง พบขอมูลในแตละดาน ดังนี้ 

  ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร คิดเปนรอยละ 75.4 รองลงมา อาชีพรับจาง 

คิดเปนรอยละ 15.6 อาชีพอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 2.8 สถานะท่ีดินทํากิน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

มีที่ดินทํากินของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว มีที่ดินทํากินตํ่ากวา 10 ไร คิดเปนรอยละ 41.3 รองลงมามีพื้นที่ทํากิน

ระหวาง 11 - 20 ไร คิดเปนรอยละ 37.3 มีพื้นที่ทํากินมากกวา 20 ไร คิดเปนรอยละ 16.6 ขอมูลดานรายไดรวม

ของครัวเรือนในรอบป 2564 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดรวมเฉล่ีย 102,449 บาท/ป ทั้งนี้ หากพิจารณา

จากแหลงรายไดของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีแหลงรายไดจากการเกษตรมากที่สุดเฉล่ีย 67,326 บาท/ป  

รองลงมารายไดจากการรับจางทั่วไปเฉลี่ย 30,605 บาท/ป รายไดจากการรับจางทางการเกษตรเฉล่ีย 22,396 บาท/ป 

สวนรายจายรวมของครวัเรือนในรอบป 2564 พบวา รายจายรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 75,922 บาท/ป โดยมีรายจายรวม

ของครัวเรือนสูงสุดอยูที่ 750,000 บาท/ป และต่ําสุดอยูที่ 6,000 บาท/ป 

 ผลการประเมินประโยชนทีเ่กดิจากการมีโครงการฯ จากแบบสอบถามเก่ียวกับประโยชนทีเ่กดิจากการมีโครงการฯ 

ในมิติตาง ๆ ประกอบดวย มิติที่ 1 ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบ

อาชีพ มิตทิี่ 3 คุณภาพชีวิต และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิด

จากการมีโครงการฯ มากท่ีสุด คือ มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 (จากคะแนนเต็ม 5.00) รองลงมาคือเรื่องคุณภาพชีวิตความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.61 การบริหารจัดการโครงการฯ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 และความมั่นคงในการ

ประกอบอาชีพ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 ตามลําดับ

 ในสวนของประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการในแตละมิติมีประเด็นยอยในแตละมิติ โดยมีผลการประเมิน ดังนี้

 มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นอยู

ในเกณฑระดับมากในทุกขอคําถาม โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.96 ทั้งดานการมีสวนรวมลดการบุกรุก

พื้นที่ปา ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 รองลงมา ประชาชนในพื้นที่หมูบานโดยรอบเห็นประโยชนวาปาไมมีความอุดม

สมบรูณมากขึน้ และในการทํางานหรอืทาํกจิกรรมในการอนุรกัษปา เชน การรวมกจิกรรมปลกูปา ดบัไฟปา ทาํแนวกันไฟ 

โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยในสัดสวนเทากันคือ 4.00 รวมถึงการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันในการปองกันการบุกรุก

ทําลายปา เชน การรวมลาดตระเวน อาสาสมัครพิทักษปา คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.64 ตามลําดับ 

ค
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D

 มติทิี ่2 ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

ปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียในภาพรวมเทากับ 3.35  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีหนี้สินของครอบครัวลดลง 

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.81 รองลงมา มีการประกอบอาชีพยังมีเรื่องของภัย

พิบัติทางธรรมชาติ เชน นํ้าทวม/ภัยแลง/โรคระบาด ฯลฯ ที่มีผลกระทบตอการประกอบอาชีพโดยมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.37 มีนํ้าเพียงพอเพื่อการเกษตรหรือการประกอบอาชีพ ระดับความคิดเห็น

อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.12 รวมถึงมีรายไดเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัว ระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.09 ตามลําดับ

 มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นอยูในเกณฑระดับมาก โดยมีคา

คะแนนเฉล่ียในภาพรวมเทากบั 3.61 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคดิวาสถานศึกษาภายในหมูบานหรอืบริเวณใกลเคียง

มีความเหมาะสม และสะดวกสําหรับเด็กและเยาวชน ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 

4.05 รองลงมา การเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เชน นํ้า ไฟฟา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 3.81 การคมนาคมที่สามารถเดินทางไดสะดวกตลอดทั้งป ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 3.64 แตอยางไรก็ตาม การไดรับการบริการสาธารณสุขที่ดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการไดทันทวงที 

ระดบัความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมคีาคะแนนเฉล่ียเทากบั 3.33 รวมถงึนํา้สะอาดสําหรบัอปุโภคบริโภค คนใน

ชุมชนยังมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.23 ตามลําดับ

ง
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E

 มิติที่ 4 การบริหารโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นอยูในเกณฑระดับมาก 

โดยมคีาคะแนนเฉล่ียในภาพรวมเทากบั 3.45  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคดิวาหนวยงานท่ีเกีย่วของมกีารดาํเนนิการ

ในการแกไขปญหาไดตรงตามความตองการ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากัน 3.55 

รองลงมาคือการมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มศักยภาพ ระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากัน 3.41 รวมถึงการมีสวนรวมในการเสนอความตองการเพื่อใหเจาหนาที่ชวยเหลือ

และแกไขปญหาของชุมชน ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากัน 3.38

 ในแบบสอบถามราษฎรมีการนําเสนอขอมูลปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ จากราษฎรในพื้นที่โครงการ 

ประกอบดวย โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีปญหา นาจะมีการพัฒนาใหดีขึ้น เชน ถนน ไฟฟา นํ้าดื่ม นํ้าใช 

นํา้เพือ่การเกษตร เปนตน อยากใหมกีารจดัระเบยีบเขตปาและทีท่าํกนิใหชดัเจน ควรมกีารสงเสริมกจิกรรมภาคการเกษตร 

เชน จดัหาพนัธุพชืเศรษฐกิจ ตลาดสาํหรบัจาํหนายสนิคาเกษตรใหกบัชมุชน และประชาชนอยากใหสงเสริมและแจกไมผล

ไมยืนตน เชน อะโวคาโด แมคคาเดเมีย มะหวด หมาก ลําไย และเงาะ เปนตน ควรมีการสงเสริมอาชีพเสริม 

จะไดมีรายไดเพิ่ม และอบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ และมีความตองการสนับสนุนการทํานาขั้นบันได

และบอพักนํ้าเพื่อการเกษตร โครงการฯควรมีการสงเสริมสรางรายไดใหแกชุมชน และสนับสนุนใหมีการทองเท่ียว

ภายในชุนชน ราษฎรมีปญหาในเร่ืองพืน้ท่ีทาํการเพาะปลูกท่ีไมคอยสะดวกและไมเพยีงพอ และอยากใหมกีารชวยเหลือ 

เชน การรับซื้อพืชผักจากชาวบานเพื่อสงเสริมใหชาวบานมีสวนรวม และเห็นความสําคัญของโครงการฯ

 ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

 1. ดานการอนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติ ประกอบดวย ควรมีการกําหนดกิจกรรมในการดูแลและรักษา

สภาพปาอยางตอเนื่อง และควรมีการขยายผลแนวพระราชดําริที่เกี่ยวกับการอนุรักษฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมใหราษฎรในพื้นที่ไดเรียนรูและนําไปปฏิบติ 

 2. ดานความมัน่คงในการประกอบอาชพี ประกอบดวย ควรมกีารวางแผนในการดแูลรกัษาและพฒันาโครงสราง

พื้นฐานที่จําเปน อาทิ แหลงนํ้า ถนน ไฟฟา เปนตน ควรมีการสงเสริมการตอยอดผลผลิตทางการเกษตรใหสามารถ

จาํหนายไดตรงตามความตองการเพือ่ใหราษฎรมรีายไดเพิม่ขึน้ ควรมกีารพฒันาและสงเสรมิการทองเทีย่วเชงิอนรุกัษใน

พื้นที่โครงการของสถานีพัฒนาการเกษรท่ีสูงฯ และ ควรมีการกําหนดแผนปองกันและการจัดการภัยพิบัติที่อาจจะ

เกิดขึ้นในพื้นที่สูง

 3. ดานคุณภาพชีวิต ประกอบดวย ควรมีการวางแผนในการดูแลรักษาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน 

อาทิ แหลงนํ้า ถนน ไฟฟา เปนตน และควรมีการสรางความรูความเขาใจกับราษฎรในพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ

เก่ียวกับแนวทางในการใชพื้นที่ปาเพื่อการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

 4. ดานการบรหิารโครงการ ประกอบดวย ควรมีการนําพระราชดํารทิีไ่ดพระราชทานเก่ียวกบัสถานนีพฒันาการ

เกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริในภาพรวมและพระราชดําริเฉพาะของแตละสถานี มากําหนดเปนแนวทางการดําเนินงาน 

และควรมีการกําหนดรูปแบบการบริหารสถานีฯ ใหเปนรูปแบบเดียวกัน

จ
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 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงหวงใยชีวิตและความเปนอยูของ
ราษฎรในพ้ืนที่สูง โดยเม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ 2543 เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เมื่อครั้งดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปเยี่ยมราษฎรบานแปกแซม หมูที่ 1 
ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ทรงพบวาบริเวณนี้เปนแหลงตนนํ้าที่สําคัญ แตปาไมกลับถูกบุกรุก
ทําลายใชเปนที่ทํากิน และมีแนวโนมวาจะถูกแผวถางไปเรื่อย ๆ นอกจากนั้นยังเปนพื้นที่ลอแหลมตอปญหายาเสพติด 
ไดทรงมีพระราชดําริ ใหพัฒนาความเปนอยูและบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในพื้นที่ 
 ในป 2543 หนวยงานทีเ่กีย่วของไดดาํเนนิการสนองพระราชดําร ิจดัต้ัง สถานสีาธติและถายทอด การเกษตร ปาไม 
สิง่แวดลอม บานแปกแซม ขึน้ เพือ่สงเสรมิใหความรูราษฎรซึง่สวนใหญเปนชาวไทยภเูขาชนเผาลีซใูนพืน้ทีบ่านแปกแซม 
และบานหนิแตว ใหสามารถทาํการเกษตรทีเ่หมาะสมพรอมกบัอนุรกัษและฟนฟสูภาพปาตนนํา้ลาํธาร มกีารจดัสรรทีด่นิ
ทาํกนิแบบแปลงรวมใหกบัราษฎร ทาํใหมรีายไดเพียงพอเลีย้งครอบครวัได โดยการดาํเนนิการตามแนวพระราชดาํรเิปน
แหงแรก โดยใชชือ่วา “สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิง่แวดลอมตามพระราชดําร”ิ บานแปกแซม อาํเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหมและตอมาในป 2544 ไดมีพระราชดําริใหขยายการดําเนินงานไปสูพื้นที่อื่นซึ่งมีสภาพปญหา
ในลักษณะเดียวกันและไดเปล่ียนช่ือการดําเนินการโครงการฯ เปน “สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ” 
ปจจุบันมีสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงกระจายตัวอยูตามแตละสภาพปญหาบนดอยสูงทางภาคเหนือของประเทศไทย 
จํานวน 18 แหง คือ จังหวัดเชียงใหม 8 สถาน ีนาน 3 สถานี เชียงราย 4 สถานี พะเยา 1 สถานี พิษณุโลก 1 สถานี 
และกําแพงเพชร 1 สถานี  สําหรับกิจกรรมท่ีดําเนินการในสถานีฯ ประกอบดวย การทดลองและพัฒนาการปลูกพืช
เมืองหนาว ทั้งผัก ไมดอก และไมผล การสงวนพื้นที่ตนนํ้าเพื่ออนุรักษ ฟนฟู โดยใหราษฎรเขามามีสวนรวม จัดหานํ้า
สนับสนุนสถานีฯ และชุมชนตลอดจนการจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าบนพื้นที่สูง ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สถานี
พฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิไดมสีวนสําคญัในการฟนฟูระบบนิเวศตนนํา้ลําธารใหกลับคนืความอุดมสมบูรณ
ใหกลับมาเปนแหลงตนนํ้าลําธารเพ่ือหลอเล้ียงอํานวยประโยชนใหแกราษฎรบนพ้ืนที่สูงและท่ีราบลุมในเมืองใหญ 
รวมถึงการทําหนาที่เปนแหลงความรู แหลงผลิตพืชเมืองหนาวที่มีคุณภาพ ตลอดจนเกิดผลพลอยไดดานการทองเที่ยว
เชิงนิเวศแกชุมชนอีกทางหน่ึง 
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) รวมกับ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการสนองพระราชดําริตั้งแตป 2543 
ตอเน่ืองจนถึงปจจบุนั โดยสํานักงาน กปร. ไดมกีารประสานติดตามการดําเนินงานโครงการฯ และมีการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือจัดทาํโครงการและกจิกรรมสนองพระราชดาํรมิาอยางตอเนือ่ง ดงันัน้จงึเหน็ควรใหมกีารตดิตามประเมนิผลสัมฤทธิ์
การดําเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอมของประชาชนผูไดรับประโยชนจากสถานีฯ รวมถึงการบริหารงานของสถานีฯ ซึ่งผลจากการประเมิน
และขอเสนอแนะทีไ่ดจะทําใหการดาํเนนิงานของสถานพีฒันาการเกษตรฯ ในระยะตอไปเกดิประสทิธภิาพมากขึน้ ดงันัน้ 
สํานักงาน กปร. โดยกองติดตามประเมินผล จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ จํานวน 18 แหง

บทที ่1
บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผล
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1.2 วัตถุประสงคของการประเมิน
 1.2.1 เพื่อศึกษาติดตามผลการดําเนินงานสนองพระราชดําริของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ จํานวน 18 แหง
 1.2.2 เพือ่ประเมนิผลสมัฤทธิก์ารดาํเนนิงานของโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิจาํนวน 18 แหง
 1.2.3 เพื่อวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 
ในระยะตอไป
1.3 ประเด็นในการประเมิน
 1.3.1 การอนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาต ิและการสงเสรมิใหราษฎรมสีวนรวมในการปองกนัฟนฟูสภาพปา
ที่เสื่อมโทรมใหมีสภาพที่สมบูรณขึ้น มีผลผลิตจากปาเพิ่มขึ้น รวมทั้งการอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน
 1.3.2 ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ เชน ปรมิาณนํา้มเีพียงพอเพ่ือการเกษตรและอาชีพหลกั รวมถงึผลกระทบ
ที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่มีผลกระทบตอการประกอบอาชีพ รายได และหน้ีสินของครอบครัว
 1.3.3 คณุภาพชวีติ ไดแก การเขาถึงสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน (นํา้ ไฟฟา การคมนาคม) มนีํา้สะอาดเพยีงพอเพือ่
การอุปโภคบริโภค ไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก รวมถึงมีสถานศึกษาภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียง
ที่เหมาะสม
 1.3.4 การบรหิารโครงการฯ และการบรูณาการการทาํงานระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของในพืน้ท่ีเพือ่แกไขปญหา
ใหตรงกับความตองการของประชาชน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการชวยแกไขปญหารวมถึงการ
ดูแลรักษาโครงการฯ
1.4 ระยะเวลาดําเนินงาน
 ดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม ถึง เดือนตุลาคม 2565
1.5 ประโยชนที่ไดรับ
 5.1  มขีอมูลผลการดาํเนนิงานสนองพระราชดาํริและผลสมัฤทธิข์องโครงการสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํริ 
 5.2 ทาํใหทราบถงึปญหา อปุสรรค และแนวทางในการแกไขปญหา และการพฒันาโครงการสถานพีฒันาเกษตร
ที่สูงตามพระราชดําริ ในระยะตอไป
 5.3  มขีอมลูเพือ่การเผยแพร ประชาสมัพนัธ ผลสาํเรจ็การดําเนนิงานโครงการสถานีพฒันาเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําริ 
1.6 ขอบเขตและขอจํากัดของการประเมิน
 กรอบระยะเวลาในการประเมินนั้น จะดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานสนองพระราชดําริตั้งแตเริ่มดําเนิน
โครงการฯ ในกิจกรรมตาง ๆ  โดยมีประชากรกลุมเปาหมาย จํานวน 407 คน ประกอบดวย ประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ 
จํานวน 353 คน เจาหนาที่รับผิดชอบโครงการฯ จํานวน 18 คน และผูนําชุมชน/กลุม จํานวน 36 คน 
 การประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ มีขอจํากัดเนื่องจากดําเนินการในชวง
การแพรระบาดของไวรัสโควดิ-19 ทาํใหไมสามารถเดนิทางลงพืน้ทีเ่พือ่ไปสัมภาษณประชาชนในพืน้ทีโ่ครงการฯ ไดทกุแหง 
สําหรับพื้นที่ที่ไมสามารถเขาไปดําเนินการสอบถาม/สัมภาษณในพื้นที่ไดจะใชวิธีการสงแบบสอบถามใหประชาชนตอบ
และนาํมาวเิคราะหประมวลผล และมกีารประสานขอมลูกบัผูทีร่บัผดิชอบโครงการฯ ทางชองทางออนไลน สาํหรับพืน้ที่
ทีส่ามารถลงไปสอบถามในระดบัพืน้ทีไ่ดทางคณะผูตดิตามประเมนิผลไดใชวธิกีารจัดประชมุกลุมยอยเพ่ือรบัฟงขอคดิเหน็
จากผูมสีวนไดสวนเสียของโครงการฯ ประกอบดวย หวัหนาและเจาหนาทีข่องโครงการฯ รวมท้ังเจาหนาทีจ่ากหนวยงานรวม
ที่เกี่ยวของในพื้นท่ีโครงการฯ ผูนําชุมชน/กลุม ผูแทนเกษตรกร พรอมทั้งลงพื้นท่ีเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมที่ทางสถานี
ใหการสนับสนุนฯ
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1.7 กรอบการดําเนินงาน

ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการโดยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ของพื้นที่ศึกษาและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่อง

การสํารวจ รวบรวม และประชุมกลุมยอยกับผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการฯ

ขอมูลในพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย

การวิเคราะหและสังเคราะห ผลสัมฤทธิ์เพื่อติดตามประเมินผลของสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงท้ัง 18 แหง และจัดทํารางรายงานผลการศึกษาฯ

นําขอเสนอรางรายงานฯ ใหผูที่เกี่ยวของและผูบริหาร สํานักงาน กปร. 

พิจารณาใหความเห็น และจัดทําเปนรายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์

การจัดทํารางรายละเอียดการดําเนินงาน (Draft Proposal)

วิเคราะห และประมวลขอมูล

สํารวจพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเบื้องตนจากเอกสาร

ศึกษาขอมูลจากผลการดําเนินงานและ

งบประมาณที่แตละสถานีไดรับจาก

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องฯ (กปร.) เพื่อขอมูลมาใช

ในการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์

พัฒนาเครื่องมือในการเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)

- การสรางแบบสอบถามทีส่อดคลองกบับรบิทของโครงการฯ 

 จาํนวน 3 ชดุ ไดแก แบบสอบถามสําหรบัเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิาน

 ในโครงการฯ / แบบสอบถามสําหรับผู นําชุมชน และ

 แบบสอบถามสาํหรบัประชาชนผูทีม่สีวนไดเสียในโครงการฯ 

- ในชวงการเกบ็ขอมลูยงัอยูในสถานการณการระบาดของไวรสั

 โควิด-19 ซึ่งต องรักษาระยะหางตามนโยบายด าน

 สาธารณสุขทําใหจําเปนตองปรับวิธีการทํางาน คือมีการ

 ประสานไปยังพ้ืนที่เพื่อสงแบบสอบถามไปใหเจาหนาที่

 ในพ้ืนที่ชวยดําเนินการในการเก็บขอมูลและสงกลับมาท่ี 

 สํานักงาน กปร.
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บทที ่2
พระราชดําริและการดําเนินงาน

โครงการสถานีพัฒนาเกษตรทีสู่งตามพระราชดําริ

 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริกอต้ังคร้ังแรกในป 2543 เพ่ือสนองพระราชดําริของสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงท่ีทรงหวงใยความเปนอยูของราษฎรในพ้ืนที่สูง 
ปจจุบันมีสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงกระจายตัวอยูตามแตละสภาพปญหาบนดอยสูงทางภาคเหนือของประเทศไทย 
จํานวน 18 แหง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม นาน เชียงราย พะเยา พิษณุโลก และกําแพงเพชร ซึ่งการดําเนินงานโครงการฯ 
มีการศึกษา วิเคราะหสภาพภูมิประเทศ และบริบททางวัฒนธรรมของชุมชนที่มีลักษณะเปนชนเผา เพื่อนํามาเปนกรอบ
ในการวางแนวทางดําเนินกิจกรรมภายในสถานี ที่ดําเนินการควบคูกันไปทั้งดานเกษตรกรรมและอนุรักษระบบนิเวศ 
โดยสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ทั้งหมด 18 แหง ประกอบดวย
 1. สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม 
  ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม
 2. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ หวยแมเกี๋ยง ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
 3. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยอมพาย ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม จังหวัดเชยีงใหม
 4. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานเสาแดง  ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
  จังหวัดเชียงใหม
 5. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
 6. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
 7. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําร ิบานนาเกียน ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
 8. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยแบแล ตําบลสบโขง อําเภออมกอยจังหวัดเชียงใหม
 9. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานปางขอน ตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 10. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานธารทอง ตําบลแมเงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 11. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานหวยหยวกปาโซ ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง 
  จังหวัดเชียงราย
 12. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยบอ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 13. สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิบานสนัตสิขุ-บานขนุกาํลงั ตาํบลขนุควร อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา
 14. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสบขุน ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
 15. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ภูพยัคฆ ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
 16. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานสะจุก-สะเกี้ยง ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
  จังหวัดนาน
 17. สถานีพฒันาการเกษตรทีสู่งตามพระราชดาํริ บานปาคา ตาํบลโปงน้ํารอน อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร
 18. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ 
  จังหวัดพิษณุโลก

2.1 ความเปนมา
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แผนท่ีแสดงจุดที่ตั้งของสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงทั้ง 18 แหง
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 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริทั้ง 18 แหง มีพื้นที่รับผิดชอบดําเนินการรวม 380,583 ไร 

หมูบานเปาหมาย 60 หมูบาน จํานวนครัวเรือนรวม 6,405 ครัวเรือน มีประชากรรวม 33,228 คน มีขอมูลรายละเอียด

แยกรายสถานี ตามตาราง

 1 สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม  2543 19,375  2  155  795

  สิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  บานแปกแซม จังหวัดเชียงใหม   

 2 สถานพีัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ  2546 9,434  1  42  172 

  หวยแมเกี๋ยง จังหวัดเชียงใหม 

 3 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ  2546 23,539  1  77  306 

  ดอยอมพาย จังหวัดเชียงใหม 

 4 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ  2547 36,875  2  136  749 

  บานเสาแดง จังหวัดเชียงใหม 

 5 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ  2547 97,500  7  211  1,086

  ดอยมอนลาน จังหวัดเชียงใหม  

 6 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ  2547 8,150  5  197  1,088 

  หวยเมืองงาม จังหวัดเชียงใหม 

 7 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ  2548 11,685  1  161  646 

  บานนาเกียน จงัหวัดเชียงใหม  

 8 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ   2550 12,664  1  191  883 

  ดอยแบแล จังหวัดเชียงใหม 

 9 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ  2545 18,640  1  152  796 

  บานปางขอน จังหวัดเชียงราย 

 10 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ  2546 10,000  3  1,095  4,697 

  บานธารทอง จังหวัดเชียงราย 

 11 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ  2546 8,500  5  822  5,682 

  บานหวยหยวกปาโซ จังหวัดเชียงราย 

12 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ  2547 15,000  3  128  629

  ดอยบอ จังหวัดเชียงราย  

ที่ ช่ือโครงการ ป�ที่จัดตั้ง พื้นท่ี
ทั้งหมด(ไร�)

จํานวน
หมู�บ�าน
เป�าหมาย

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวน
ประชากร



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

7

ที่มา : รวบรวมจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

ที่ ช่ือโครงการ ป�ที่จัดตั้ง พื้นท่ี
ทั้งหมด (ไร�)

จํานวน
หมู�บ�าน
เป�าหมาย

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวน
ประชากร

 13 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ  2548 53,922  2  491  3,129

  บานสันติสุข-บานขุนกําลัง จังหวัดพะเยา  

 14 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ  2547 13,970 2  599  3,361

  บานสบขุน จังหวัดนาน  

15 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ  2546 8,237 1  231  1,010

  ภูพยัคฆ จังหวัดนาน  

16 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําร ิ 2547 31,752 9  869  3,298

  บานสะจุก-สะเกี้ยง จังหวัดนาน  

17 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ  2551 1,340  7  848  4,375

  บานปาคา  จังหวัดกําแพงเพชร  

18 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ  2547 Na  7   Na  526

  ภูขัดภูเมี่ยง ภูสอยดาว จังหวัดพิษณุโลก 

   รวม   380,583  60  6,405  33,228 

1. สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิง่แวดลอมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม 
ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม
 ประวัติความเปนมา
 เมือ่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ 2543 สมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพนัปหลวง พรอมดวย

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ซึง่ในขณะนัน้ดาํรงพระอสิรยิยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกุมาร เสดจ็ฯ 

เยี่ยมราษฎรบานแปกแซม หมู ที่ 1 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม โดยมีพลโทวัธนชัย 

ฉายเหมือนวงศ แมทัพภาคที่ 3  นายอมรพันธุ  นิมานันท รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายวิศาลไมตรี ยนืยาว 

วศิวกรใหญฯ ดานควบคมุการกอสราง กรมชลประทาน นายบญุชนะ กลัน่คาํสอน ปาไมเขตเชียงใหม และนายวรกานต จฑุานนท 

ผูแทนสํานักงาน กปร. เขาเฝารับเสด็จฯ และถวายรายงาน ทรงพบวาบริเวณนี้เปนแหลงตนนํ้าที่สําคัญ ซึ่งไหลไป

ลงนํ้าแมแตง แตปาไมกลับถูกบุกรุกทําลายใชเปนที่ทํากินและมีแนวโนมวาจะถูกแผวถางไปเร่ือย ๆ นอกจากน้ันยังเปน

พืน้ทีล่อแหลมตอปญหายาเสพติดสงผลกระทบถึงความม่ันคงของประเทศ สมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ 

พระบรมราชชนนพีนัปหลวง ไดทรงมพีระราชดาํริแกหนวยงานทีเ่กีย่วของ ใหพฒันาความเปนอยูและบรรเทาความเดอืดรอน

ของราษฎรในพื้นที่และหมูบานใกลเคียงอีก 3 หมูบานในลักษณะคอยเปนคอยไป โดยไมใหราษฎรเดือดรอน

2.2 รายละเอียดของสถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่งฯ ทั้ง 18 แหง มีดังนี้
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เพื่อใหราษฎรเปนผูชํานาญการดานปาไม การเกษตร และการปศุสัตว รวมทั้งอนุรักษสภาพปาและสภาพแวดลอม 

ใหคนืสูสภาพสมบูรณดงัเดิม เพ่ือเปนแหลงตนนํา้ลาํธารสําหรับใชอปุโภคบริโภคและการเกษตร โดยใหจดัต้ังสถานีสาธิต

และถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอม ตามพระราชดําริ บานแปกแซม ขึ้นบริเวณสวนมันอะลู และมีพระราชดําริ

ดานปาไม ดังนี้

 1. ฝกอบรมราษฎรในการใชประโยชนทีด่นิใหถกูตอง มจีติสํานกึในการอนุรกัษ และเปนผูชาํนาญการในดานการ

ปาไม การเกษตร และการปศุสัตว ตลอดจนเปนหมูบานที่เขมแข็ง

 2. จัดการเรียนการสอนใหราษฎรพูดภาษาไทยได และคิดเลขเปน

 3. ทดลองปลูกพืชอาหาร  ล้ินจี่

 4. ทดลองเลี้ยงแกะขน

 5. ทดลองปลกูไมใชสอยและไมสนในลกัษณะ Forest Farm (ปลกู / ตดัใชประโยชน / ปลกูทดแทนทนัทอียางครบวงจร)

 6. พัฒนาและจัดการแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรทั้ง 2 ลําหวย (หวยหกหลวง 

และหวยขุนนํ้ายาว)

 7.  อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดย

  7.1  ปลูกเพื่อฟนฟูสภาพปา โดยใชพันธุไมที่เปนประโยชนตอพื้นที่ และจางราษฎรเปนแรงงาน

  7.2  ปลูกหญาแฝกบริเวณพื้นที่ทํากิน เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา

  7.3  ปองกันรักษาปารวมกับชุมชน

  7.4  ศึกษาวิจัยดานปาไม เกษตร ปศุสัตว เพื่อการพัฒนาชุมชน

 8. พัฒนาการตลาด 

 วัตถุประสงค
 1. เพื่อสงเสริมอาชีพและเพิ่มศักยภาพดานการเกษตรกรรม การปศุสัตว ใหเพียงพอตอการดํารงชีพของราษฎร

ในพื้นที่เปาหมาย

 2. เพื่อจัดหาและปรับปรุงแหลงนํ้าไวใชในการบริโภค - อุปโภคและการเกษตรกรรมในพ้ืนที่

 3. เพื่ออนุรักษและฟนฟูสภาพปาตนนํ้าสรางความชุมชื้นครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย

 4. เพื่อจัดระเบียบชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มศักยภาพเรื่องความพอเพียงของราษฎรใหดํารงชีวิตอยูได

โดยไมเดือดรอนและสรางจิตสํานึกความเปนไทย 

 สภาพทั่วไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตรปาไมสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริบานแปกแซม ตําบล

เปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม มีที่ตั้งสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 1,288 เมตร - 1,465 เมตร 

สภาพพ้ืนที่อยูบริเวณท่ีลาดเชิงเขาพ้ืนที่มีความลาดชันประมาณรอยละ 10 - 15 บริเวณท่ีตั้งชุมชนบานแปกแซม 

เปนพื้นที่ปาไมที่ถูกทําลาย แตเดิมไมมีตนไมใหญสภาพอากาศในพื้นที่รอนและแหงแลงในเวลากลางวัน พื้นที่สวนใหญ

ถูกตัดไมทําลายปาและแผวถางทําการเพาะปลูกพืชไร เชน ขาวไร และขาวโพด อาคารบานเรือนที่พักอาศัยกระจาย

ตวัอยางทัว่ไปในเขตพ้ืนท่ีชมุชน เนือ่งจากเปนภูมปิระเทศสูงทีม่ทีีต้ั่งอยูสงูจากระดับนํา้ทะเลปานกลางโดยเฉล่ีย 1,300 เมตร

มีสภาพแวดลอมเปนปาไมไมผลัดใบรอยละ 70 และไมผลัดใบรอยละ 30
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 สภาพภูมิอากาศ
 มีสภาพอากาศท่ีมีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งป  โดยลักษณะภูมิอากาศแบงออกไดเปน  3 ฤดู ไดแก

 ฤดูฝน มฝีนตกชกุและสมํา่เสมอยาวนานตัง้แตเดอืนพฤษภาคมถงึเดือนตลุาคม ไดรบัอทิธพิลจากมรสมุตะวนัตก

เฉียงใตและแนวรองความกดอากาศตํ่าที่พาดผานประเทศไทย

 ฤดูรอน ชวงอากาศรอนมีระยะเวลาคอนขางส้ันประมาณสองเดือนต้ังแตเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเทานั้น 

ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมฝายใต เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ  36.1 องศาเซลเซียส

 ฤดูหนาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธและอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุดจะอยูในชวงฤดูหนาวไดรับอิทธิพล

จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาความหนาวเย็นมาจากประเทศจีนและอุณหภูมิตํ่าสุด คือ เดือนมกราคม

ประมาณ 1 องศาเซลเซียส และปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม เฉลี่ยที่มีปริมาณนํ้าฝน

สูงสุด คือ 236 มิลลิเมตร ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ชวงเดือนที่ฝนตกนอยสุด คือ เดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคม 

เนือ่งจากเปนชวงฤดหูนาวจงึมปีรมิาณฝนตกนอย เดือนทีม่ปีรมิาณฝนตกนอยทีส่ดุ คอื เดือนพฤศจกิายน มปีรมิาณนํา้ฝน 

1.8 มิลลิเมตร ตกไมถึง 1 วันใน 1 เดือน

2. สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิหวยแมเก๋ียง ตาํบลเมอืงนะ อาํเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม
 ประวัติความเปนมา
 เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงเสด็จ

พระราชดําเนินทอดพระเนตรพื้นที่ลุมนํ้าหวยแมเกี๋ยง ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยมีแมทัพภาค

ที่ 3 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 ตลอดจน

สวนราชการท่ีเกีย่วของรวมเฝารบัเสดจ็ฯ ซึง่นายวชิยั กจิม ีหวัหนาฝายโครงการพิเศษ (ขณะน้ัน) ไดถวายรายงานเก่ียวกับ

สภาพพ้ืนที่ลุมนํ้าหวยแมเก๋ียง อาทิ ภูมิประเทศภูมิอากาศ สภาพปา ตลอดจนลักษณะการใชประโยชนพื้นที่รวมท้ัง

ชมุชนทีอ่ยูใกลเคยีงพืน้ที ่สภาพปญหา และถวายรายงานเกีย่วกบัแนวทางแกไขปญหาบรเิวณดงักลาวตอสมเดจ็พระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ซึ่งพระองคทรงมีพระราชวินิจฉัยแลว ทรงรับพ้ืนที่แหงนี้ให

จัดตั้งสถานีทดลองการเกษตรบนที่สูง และดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ใหลุลวง

 วัตถุประสงค
 1. เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

 2. เพื่อทดลองสาธิตปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงทั้งพืชผัก ไมดอก และไมผลเมืองหนาว อีกท้ังเพื่อเปน

แหลงจางงานใหราษฎรในหมูบานใกลเคียงตลอดจนสามารถนําไปใชประโยชนในการดํารงชีพอยูกับปาไดอยางยั่งยืน

 3. เพื่อการสกัดกั้นการบุกรุกแผวถางปาบริเวณดังกลาว โดยการจัดระเบียบชุมชนที่ใกลเคียง ตลอดจนปรับปรุง

ระบบนิเวศปาตนนํ้า รวมทั้งเพาะเลี้ยงสัตวปาเพื่อปลอยคืนความอุดมสมบูรณใหกับผืนปาและตอตานยาเสพติด

 สภาพทั่วไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนภูเขาสูงสลับซับซอนทอดเปนแนวยาวจากเทือกเขาผีปนนํ้า ซึ่งก้ันพรมแดนระหวาง

ประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรฐัสงัคมนยิมแหงสหภาพเมยีนมาร จดุทีส่งูทีส่ดุอยูบริเวณชายแดน มคีวามสงูประมาณ 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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1,700 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ตอนกลางของพ้ืนที่เปนเนินเขาคอนขางเตี้ยลดหลนกันลงไป โดยมีลํานํ้าหวย

แมเก๋ียงโอบลอมรอบท้ังสองดานลกัษณะคลายวงกลม ซึง่ราษฎรในพ้ืนทีม่กัเรยีกเนินเขาแหงน้ีวา ดอยมน เนือ่งจากพ้ืนที่

ลุมนํ้าหวยแมเกี๋ยง เปนพื้นที่อุดมสมบูรณ มีพรรณพืชนานาชนิดข้ึนหนาแนนบริเวณตนนํ้าลําธาร จึงทําใหเกิดลําหวยที่

มีนํ้าไหลตลอดทั้งป

 สภาพภูมิอากาศ
 ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยแมเกี๋ยงมีสภาพอากาศ

หนาวเย็นตลอดป อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35 เซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 11 องศาเซลเซียสโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 

22 องศาเซลเซียส แบงออกเปน 3 ฤดูกาล

 ฤดูรอน เริ่มตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม

 ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงตนเดือนตุลาคม ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต

 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,680.5 มิลลิเมตร/ป (ป 2553) ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 72 %จํานวนวันที่ฝนตกเฉล่ีย 116 วัน/ป

3.  สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิดอยอมพาย ตาํบลปางหนิฝน อาํเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม
 ประวัติความเปนมา 
 วันที่ 26 มีนาคม 2546 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พรอมดวย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งในขณะนั้นดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ดอยอมพาย ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พิกัด 47 

Q 408313 E  2034107N ทรงพบวาพื้นที่ปา ดอยอมพาย ไดถูกแผวถางทําไรเลื่อนลอยอยางกวางขวางเปนจํานวน

มากกวา 1,000  ไร และมีแนวโนมวาราษฎรจะทําการบุกรุกพื้นที่ปา เพื่อขยายพื้นที่ทํากินเพิ่มขึ้นอีก  เนื่องจากปญหา

ขาดแคลนพื้นที่ทํากินและปญหาดินขาดสารอาหารสําหรับพืชไร ทําใหตองจับจองที่ดินเพื่อเปนไรหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

ครอบครัวละหลาย ๆ แปลง ถาปลอยใหสถานการณการบุกรุกแผวถางปาดําเนินไปเชนนี้ พื้นที่ปาไมก็จะถูกทําลายลง

จนหมดส้ินอยางแนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งดอยอมพาย ซึ่งเปนแหลงตนนํ้าแมปงนอย มีลําหวยสายเล็ก ๆ เชน ลําหวย

แมปุ ลําหวยไมหมื่น ไหลลงสูลําหวยแมปงนอย และไหลตอไปยังลํานํ้าแมแจม ซึ่งเปนลํานํ้าสาขาหลักของลํานํ้าแมปง 

จะสงผลกระทบใหลํานํ้าแมปงซึ่งเปนลํานํ้าสายหลักของประเทศขาดแคลนน้ําตอไปในอนาคต

 สมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพนัปหลวง ไดทรงทราบปญหาดังกลาวจึงไดเสด็จฯ

ทอดพระเนตรพื้นที่ดอยอมพายไดเชิญแมทัพภาคที่ 3 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ผูแทนกรมอทุยานแหงชาติสัตวปา 

และพันธุพืช ผูแทนกรมชลประทาน ผูบังคับการกรมทหารพรานท่ี 36 และหัวหนาสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของมา

ประชุมเพื่อแกไขปญหา พระองคจึงมีพระราชดําริใหจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยอมพาย 

ตาํบลปางหินฝน อาํเภอแมแจม จงัหวดัเชียงใหม เพือ่เปนแหลงการเรียนรูภาคการเกษตรการจางแรงงานและทําการอนุรกัษ

ฟนฟูสภาพปาบริเวณดอยอมพายใหดียิ่งขึ้น

 วัตถุประสงค
 1.  สาธิตและทดลองปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงทั้งพืชผักไมดอกและไมผลเมืองหนาว

 2.  เปนแหลงจางงานใหกับราษฎรในหมูบานใกลเคียงอีกทั้งยังไดเรียนรูและสามารถนําความรูไปใชประโยชน

ในการดํารงชีพเพื่อใหคนอยูกับปาไดอยางยั่งยืน



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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 3.  ปรบัปรุงระบบนิเวศตนนํา้เพ่ือคนืความอุดมสมบูรณใหกบัพืน้ท่ีตนนํา้ และจัดระเบียบชุมชนท่ีอยูใกลเคียงเพ่ือ

มิใหมีการบุกรุกแผวถางปาบริเวณดังกลาว

 สภาพทั่วไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 สภาพพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอนความลาดชันเฉลี่ยของพื้นที่อยูระหวาง 0 - 35% อยูในระดับความสูง

จากระดับนํ้าทะเลปานกลางตั้งแต 900 - 1,462 เมตร จุดท่ีสถานีตั้งอยูมีความสูงเฉล่ียประมาณ 1,000 เมตร จากระดับ

นํ้าทะเลปานกลางจุดสูงสุด คือ ยอดดอยอมพาย มีความสูง 1,462 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง มีลําหวยหลัก 

2 หวย มหีวยแมปุและหวยแมหมืน่ มปีรมิาณน้ําไหลตลอดปทศิทางการไหลของน้ํา จากทศิตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตก 

ไหลลงลําหวยแมปงนอยบริเวณบานผักไผ

 สภาพภูมิอากาศ
 บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการฯเปนภเูขาสูงมลีกัษณะภูมอิากาศแบบมรสุมเขตรอน ไดรบัอทิธพิลของมรสุมตะวันออกเฉียง

เหนอืท่ีหอบเอาความหนาวเย็นจากประเทศจีนเขาสูภาคเหนอืของไทยจึงทาํใหอากาศหนาวเย็นในชวงเดือนพฤศจิกายน

ถึงมกราคมของทุกป  และไดรับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่หอบเอาความชุมชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเขามาใน

ชวงฤดูฝน

4.  สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิบานเสาแดง ตาํบลแจมหลวง อาํเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม
 ประวัติความเปนมา
 วันเสารที่ 14 กุมภาพันธ 2547 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ไดเสดจ็พระราชดาํเนนิทอดพระเนตรสภาพพืน้ทีบ่านลซีอเสาแดง หมูที ่7 ตาํบลแจมหลวง อาํเภอแมแจม  (ปจจบุนัแยก

พื้นที่ออกเปนเขตอําเภอกัลยาณิวัฒนา) จังหวัดเชียงใหม ซึ่งต้ังอยูบริเวณดอยขุนหวยยาเนื่องจากทรงทราบวาพื้นที่ปา

แถบนั้นในอดีตไดถูกแผวถางไปจํานวนหนึ่งโดยราษฎรบานลีซอเสาแดงเพ่ือใชพื้นที่ปลูกฝน และทําไรเลื่อนลอยมากอน 

เมื่อทางราชการไดทําการปราบปรามยาเสพติดอยางเขมงวด ราษฎรบานลีซอเสาแดงไดเลิกปลูกฝนและทํามาหาเล้ียง

ชีพดวยการทําการเกษตรแตเพียงอยางเดียว โดยการปลูกพืชแบบไรเลื่อนลอยหรือไรหมุนเวียนไดผลผลิตต่ําไมเพียงพอ

ตอการบรโิภคในชมุชนทาํใหเมือ่สิน้ฤดกูาลเพาะปลกูราษฎรคนหนุมสาวบานเสาแดงจงึละทิง้ถิน่ฐานไปหางานทาํในตวัเมอืง

เปนจํานวนไมนอยเพื่อหารายได

 นอกจากน้ันยงัพบวาราษฎรบานลซีอเสาแดงยังขาดโอกาสทางการศึกษาและการบริการทางสาธารณสุขขัน้พืน้ฐาน 

ดังน้ันสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง

สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงขึ้นโดยใหราษฎรบานลีซอเสาแดงและราษฎรบานกะเหร่ียงหวยเขียดแหง ไดเขามารวมอยู

ในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานเสาแดงจึงไดถูกจัดต้ังขึ้นและถือเอาวันที่สมเด็จพระนาง

เจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนีพนัปหลวง เสด็จพระราชดําเนนิมายงับานเสาแดงคอืวนัที ่14 กมุภาพนัธ 

2547 เปนวันเริ่มตนการดําเนินงานของสถานี

 วัตถุประสงค
 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร  ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

 2. ใหราษฎรเรียนรูการทําการเกษตรอยางถูกวิธีในพื้นที่จํากัด แตใหไดผลผลิตเพ่ิมข้ึนเพียงพอตอการเลี้ยง

ครอบครัว เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกแผวถางปาเพื่อขยายที่ทํากิน 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 3. อนรุกัษทรพัยากรปาไมในพืน้ทีต่นนํา้ ลาํธารบรเิวณดอยขนุหวยยา และฟนฟูสภาพปาท่ีเสือ่มโทรมใหกลับคนื

สมบูรณดังเดิม 

 4. เพื่อสรางชุมชนใหมีความมั่นคง ปลอดจากยาเสพติด

 สภาพท่ัวไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 บานเสาแดง หมูที่ 7 ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม และบานหวยเขียดแหง หมูที่ 5 

ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหมอยูในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาแมแจม

 สภาพปาโดยทั่วไปเปนปาดิบเขาปาสนเขามีพันธุไมสําคัญขึ้นอยูไดแก สนสามใบ กอ ทะโล สัตวปาที่พบไดแก 

ไกฟา เกง หมูปา สภาพทางภูมิศาสตรเปนภูเขาสลับซับซอนสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 1,270 เมตร เปนพื้นที่

ทรุกนัดารและมีอากาศท่ีหนาวเย็น ยอดดอยขุนหวยยาเปนยอดดอยสูงสดุในพ้ืนทีม่คีวามสูงจากระดับนํา้ทะเลปานกลาง 

1,952 เมตร พื้นที่ปาเปนตนนํ้าแมแจมเปนลุมนํ้าสาขาของ ลุมนํ้าปง กลุมลุมนํ้าเจาพระยา - ทาจีน มีลําหวยสาขาท่ี

สําคัญไดแก หวยตอง หวยยา หวยโปง หวยผึ้ง หวยเขียดแหง หวยบะบา พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมนํ้าเปนพื้นที่ลุมนํ้าชั้น

คุณภาพ 1 เอ เนื้อที่ 23,713.222 ไร ชั้นคุณภาพ 1 บี เนื้อที่ 6,921.859 ไร ชั้นคุณภาพ 2 เนื้อที่ 6,221.919 ไร 

ตามหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดช้ันคุณภาพลุมนํ้าและขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดินในเขตลุมนํ้าปง - วัง 

(วันที่ 28 พฤษภาคม 2528) และเปนพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (โซนซี) เนื้อที่ 35,388.421 ไร พื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ 

(โซนอี) เนื้อที่ 1,468.579 ไร ตามหลักเกณฑและวิธีการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดิน ปาไม ในพื้นที่

ปาสงวนแหงชาติและมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10, 17 มีนาคม 2535

 สภาพภูมิอากาศ
 อณุหภมูติํา่สดุ 6 องศาเซลเซยีส ในชวงปลายเดอืนธนัวาคมและอณุหภมูสิงูสดุ 38 องศาเซลเซยีส ในชวงเดอืนมนีาคม

และเมษายน ในฤดูฝนมีปริมาณฝนตกชุกตลอดฤดูกาล

5. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน ตําบลปาตุม อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม
 ประวัติความเปนมา
 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพ้ืนที่บริเวณดอยมอนลาน ณ จุดความสูง 1,360 เมตร ใกลบานอาแย หมูที่ 3 

ตาํบลปาไหน อาํเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม เนือ่งจากไดรบัรายงานขอมลูจากสํานกับรหิารพ้ืนทีอ่นรุกัษที ่16 กรมอทุยาน

แหงชาติสัตวปา และพันธุพืช วาพื้นท่ีดังกลาวไดถูกบุกรุกแผวถางทําไรหมุนเวียนเปนแนวกวางประมาณ 11,000 ไร 

ถาไมมกีารบริหารจัดการในการใชประโยชนทีด่นิอยางเหมาะสม พืน้ทีป่าก็จะถกูบกุรุก เกดิความเสียหายเพ่ิมมากข้ึนจะ

สงผลกระทบตอเขตอุทยานแหงชาติศรีลานนา ซึ่งเปนตนกําเนิดของลุมน้ําแมงัดเปนสาขาของลุมน้ําปงตอนบน 

และจะเปนผลใหปริมาณนํ้าในเขื่อนแมงัดลดลงสงผลกระทบโดยตรงตอชาวเชียงใหม

 วัตถุประสงค
 1. จัดตั้งสถานีฯ เพื่อใหความรูแกราษฎรในการทําการเกษตรอยางถูกหลักวิชาการโดยใชพื้นที่อยางจํากัดแตให

ไดผลผลิตเพิ่มขึ้นพอเลี้ยงตนเองได

 2. ยับยั้งการบุกรุกทําลายปาทําการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปาแมงัด ซึ่งเปนลุมนํ้ายอยของ

แมนํ้าปงตอนบนใหกลับคืนสภาพปาที่สมบูรณดังเดิม



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 3. สรางงานใหราษฎรใหมีอาชีพมีรายไดและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

 4. สรางชุมชนทั้ง ๓ หมูบานใหมีความเขมแข็งเพื่อตอตานปญหายาเสพติด และสกัดเสนทางลําเลียงยาเสพติดที่

จะลําเลียงจากพื้นที่ตอนเหนือผานไปยังอําเภอเมืองเชียงใหม

 5. พัฒนาสถานีฯ ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศ

 สภาพท่ัวไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 ลักษณะทั่วไปเปนเนินเขาและภูเขาสูงชันมีพื้นที่เปนที่ราบคอนขางนอยอยูตามริมหวยมีสันดอยสําคัญ ไดแก 

ดอยแมปูนหลวงมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางต้ังแต 800 - 1,696 เมตร มีลุมนํ้าแมงัดเปนลุมนํ้าหลักแบงเปน 

2 ลุมนํ้ายอย คือ หวยโกนและแมสะลวมมีปริมาณน้ําไหลตลอดป ทิศทางการไหลของนํ้าจากทิศตะวันออกไป

ทางทศิตะวันตก ลกัษณะลาํธารแตกเปนกิง่กานสาขามทีศิทางการไหลไมแนนอนเปนตนนํา้ยอยของแมนํา้ปงมจีดุปากนํา้

ที่ตําบลปาตุมและตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

 สภาพโดยท่ัวไปเปนภูเขาสูงชัน มีดอยมอนลานเปนยอดเขาสูงท่ีสุด มีความสูง 1,696 เมตร จากระดับนํ้าทะเล 

และเปนตนกําเนิดของนํ้าแมสะลวม นํ้าหวยโกน ไหลลงสูนํ้าแมงัดท่ีอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ดอยมอนลานเปนจุด

ชมทิวทัศนที่มีชื่อเสียงของอําเภอพราว โดยเฉพาะชวงเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกจะมีความสวยงามมาก 

สําหรับเวลาอื่นเราสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาว เขื่อนแมงัด และตัวอําเภอพราว

 สภาพภูมิอากาศ
 บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการฯ เปนภเูขาสงูมลีกัษณะภมูอิากาศแบบมรสุมเขตรอนไดรบัอทิธพิลของมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนอื

ที่หอบเอาความหนาวเย็นจากประเทศจีนเขาสูภาคเหนือของไทย จึงทําใหอากาศหนาวเย็นในชวงเดือนพฤศจิกายน

ถึงมกราคมของทุกป โดยในเดือนธันวาคมอุณหภูมิตํ่าสุดอยูที่ 9 องศาเซลเซียส และไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก

เฉยีงใตทีห่อบเอาความชุมชืน้จากมหาสมทุรอนิเดยีเขามาในชวงฤดฝูน ทาํใหมีฝนตกชกุ  และในชวงฤดรูอนในชวงเดอืน

เมษายนอุณหภูมิสูงสุดอยูที่ 32 องศาเซลเซียส 

6. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม
 ประวัติความเปนมา
 เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2547 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรพ้ืนท่ีดอยสามเสาใหญลุมนํ้าหวยเมืองงาม ซึ่งเปนลุมนํ้าสาขาของลํานํ้าแมกก 

ตัง้อยูตาํบลทาตอน อาํเภอแมอาย จงัหวดัเชยีงใหม ใกลกบัชองทางสันตนดู ซึง่เคยเปนจดุผอนปรนคาขายไทยพมาในอดตี 

มีระยะหางจากชายแดน 2 กโิลเมตร ตรงขามกบัเมอืงยอนของรัฐวาในพมา พืน้ทีบ่รเิวณนีเ้คยเปนทีต่ัง้ของหมูบานชาวเขา

เผาลีซอ (ลซีอหวันํา้เกา) ปจจบุนัไดอพยพลงมาอยูพืน้ทีต่อนลาง แตแผวถางปาทาํสวนผลไม ทาํไรหมนุเวยีน ปลกูขาวไร 

และในบางโอกาสก็มกีารลกัลอบคาขายสนิคาหนภีาษ ีและยาเสพติดกบักองกาํลงัวาแดง ถาหากปลอยพ้ืนทีบ่รเิวณนีท้ิง้ไว 

โดยไมมกีารควบคมุดแูลอยางใกลชดิจะเกดิปญหา ทัง้ดานความมัน่คงตามแนวชายแดน และปญหาการอนรุกัษสภาพแวดลอม

โดยเฉพาะพื้นที่ปา ซึ่งเปนแหลงตนนํ้าของลํานํ้ากก จะตองถูกบุกรุกแผวถางเพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวนมาก



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหเชิญแมทัพภาคท่ี 3 ผู วาราชการจังหวัดเชียงใหม ผู แทนกรมอุทยานสัตวปาและพันธุ พืช ผู แทนกรมปาไม 

ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษที่ 16 เขารวมประชุมปรึกษาหารือในการแกไขปญหา 

โดยขอใชพื้นที่ปาที่ถูกแผวถางแลว บริเวณลุมนํ้าหวยเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มาจัดตั้ง

สถานทีดลองเกษตรบนพ้ืนทีส่งู โดยใหราษฎรซ่ึงอยูในพ้ืนที ่ไดแก ราษฎรบานหวยสาน หมูที ่10 และหมูบานหวัเมืองงาม 

หมูที่ 11 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ไดเขามารวมดําเนินงานโครงการฯ

 วัตถุประสงค  
 1. จดัตัง้สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูเพ่ือสบืสานแนวพระราชดําริใหความรูดานการพัฒนาในเร่ืองตาง ๆ  ทีเ่หมาะสม

กับสภาพแวดลอมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยูในพื้นท่ีแหงนี้เพื่อใหราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติ

ไดอยางถูกตอง

 2. ยับยั้งการบุกรุกทําลายปาและปลูกปาเพ่ิมขึ้นอีกทั้งปลูกจิตสํานึกใหราษฎรเกิดความรักและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติและเขามามีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ใหกลับมาสมบูรณดังเดิม

 3. มุงเนนการสรางงานสรางอาชพีเพือ่ใหมรีายไดทีม่ัน่คงและพอเพยีงตอการดาํรงชพีชวยใหราษฎรรูจกัหารูจกัใช

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

 4. มุงเสริมสรางชุมชนใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน

 5. พัฒนาสถานีฯ ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

 สภาพทั่วไปของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ตั้งอยูในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาลุมนํ้าฝาง ตอนบน

ของจงัหวดัเชยีงใหม ทองทีต่าํบลทาตอน อาํเภอแมอาย อกีทัง้ยงัเปนเขตชายแดนตดิตอกบัเมอืงยอน ซึง่เปนเขตอทิธพิล

ของกองกําลังวาแดง ความสงูจากระดับนํา้ทะเลปานกลาง 700-1,522 เมตร  ครอบคลมุพืน้ที ่8,150 ไร มดีอยสามเสาใหญ

เปนจุดสูงที่สุด 1,630 เมตร  สภาพปาสวนใหญเปนปาดิบเขา  พรรณไมที่พบสวนใหญ ไดแก ไมกอ ทะโล แคหางคาง 

หวา จําปปา ประดู กําลังเสือโครง มะกอเลี่ยม โดยมีไผชนิดตาง ๆ หญาดอกเลาเปนไมพื้นเมือง

 สภาพภูมิอากาศ
 อณุหภมูติํา่สดุ 5 องศาเซลเซียสในชวงปลายเดือนธันวาคม อณุหภมูสิงูสดุ 35 องศาเซลเซียส ในชวงเดือนเมษายน 

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,400 มิลลิเมตร/ป



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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7.  สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานนาเกียน ตาํบลนาเกียน อาํเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม
 ประวัติความเปนมา
 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2548 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ไดมอบหมายใหผูแทนพระองค อญัเชิญแนวพระราชดาํริไปมอบใหแกคณะทาํงาน เพือ่จดัตัง้สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งู

ตามพระราชดําริบานนาเกียน

 1. เริ่มดําเนินการตั้งแตปพุทธศักราช 2534 ในชื่อของฝายโครงการพิเศษสังกัดสํานักงานปาไมเขตเชียงใหม 

กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 2. ตอมามีการปฏิรูประบบราชการ สํานักงานปาไมเขตเชียงใหม ไดมีการเปล่ียนชื่อ 2 ถึง 3 ครั้ง จนปจจุบันคือ 

สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษที่ 16 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

 3. ปพทุธศกัราช 2548 ผานโครงการพเิศษไดยกฐานะและเปลีย่นชือ่เปน “กลุมประสานงานโครงการพระราชดาํร”ิ

 วัตถุประสงค
 1. เพื่อใหความรูแกราษฎร ในการทําการเกษตรอยางถูกหลักวิชาการโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 2. เพื่อฟนฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปาไม

 3. สรางงานใหราษฎรมีอาชีพ รายได เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 สภาพทั่วไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 ทีต่ัง้สถานีฯ มคีวามสงูจากระดับนํา้ทะเลปานกลางระหวาง 1,200 - 1,600 เมตร สวนพืน้ทีข่องหมูบานซ่ึงทัง้ 3 กลุมบาน

รวมกันเปนบานนาเกียน หมูที่ 3 ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม พื้นที่บริเวณหมูบานนาเกียน

เปนพืน้ทีร่าบระหวางหุบเขา มพีืน้ท่ีประมาณ 1,200 ไร มลีาํนํา้แมฮองไหลผานตลอดป ใชเปนพืน้ทีท่าํนาและท่ีอยูอาศัย 

ซึง่ท้ังหมดจะไหลลงสูแมนํา้สาละวิน ลกัษณะของหินเปนหนิกรวดและหินแกรนิตท่ีผพุงั ลกัษณะของดินเปนดนิรวนปนทราย

และดนิลกูรงั เกาะยดึตวักนัแบบหลวม ๆ มอีตัราการเส่ียงตอการพงัทลายและการชะลางหนาดนิหากขาดส่ิงปกคลมุหนาดนิ

 สภาพภูมิอากาศ
 สภาพภูมอิากาศนัน้ บานนาเกยีนมอีณุหภมูเิฉล่ียประมาณ 20 องศาเซลเซียส ในฤดูฝนสภาพอากาศมีความชืน้สงู 

มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดทั้งป 1,300 มิลลิเมตร

8. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยแบแล ตําบลสบโขง อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม
 ประวัติความเปนมา
 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2545 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพ้ืนที่ปาไมอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ทรงพบวาพ้ืนท่ีปาบริเวณดอยแบแล 

ถูกบุกรุกแผวถางเปนบริเวณกวางจํานวนนับพันไรและมีแนวโนมวาจะมีการบุกรุกปาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถาปลอยไวเชนนี้

แหลงตนนํา้บรเิวณหวยอมแฮด หวยแบแล หวยพะอนั หวยกองซาง หวยไคลนุน จะประสบภาวะความแหงแลงขาดแคลนน้ํา 

ซึ่งจะนําความเดือดรอนมาสูราษฎรในพื้นที่อําเภออมกอยในอนาคต
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 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ไดทรงรับสั่งใหหนวยงานราชการ

ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมมาปรึกษาหารือในการแกปญหา และทรงมีพระราชเสาวนียใหมีการจัดต้ังสถานีทดลองเกษตร

ในพื้นที่ดังกลาว

 วัตถุประสงค
 1. เพื่อทดลองสาธิตปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ทั้งพืชผักไมดอกและไมผลเมืองหนาวใหกับราษฎรใน

พื้นที่อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม อีกทั้งเพื่อเปนแหลงจางงานใหกับราษฎรในหมูบานใกลเคียง

 2. เพือ่ใหราษฎรเขามามสีวนรวมเพือ่จะไดเรยีนรูในการทาํการเกษตรทีถ่กูตองเหมาะสมตามหลกัของวชิาการเกษตร

 3. เพ่ือสกัดก้ันการบุกรุกแผวถางปาบริเวณดอยแบแล โดยการจัดระเบียบชุมชนท่ีอยูใกลเคียง ตลอดจนปรับปรุง

ระบบนิเวศปาตนนํ้ารวมทั้งอนุรักษกลวยไมในพื้นที่ใหคงสภาพอุดมสมบูรณ

 สภาพทั่วไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 ลกัษณะภูมปิระเทศเปนยอดเขา และไหลเขามีความสูงอยูระหวาง 1,280 - 1,457 เมตร จากระดับนํา้ทะเลปานกลาง 

สภาพพ้ืนทีส่วนใหญเปน ภเูขาสงูสลบัหบุหวย จดุท่ีตัง้สถานคีวามสงูเฉล่ียประมาณ 1,300 เมตร จากระดับนํา้ทะเลปานกลาง 

จุดสูงสุด คือ ดอยอมแฮด ความสูง 1,457 เมตร แหลงนํ้าที่สําคัญ ไดแก หวยอมแฮด ความลาดชันเฉลี่ยของพื้นที่อยู

ระหวาง 18 - 24 เปอรเซน็ต การจาํแนกประเภทสมรรถนะทีด่นิ โดยกรมพฒันาทีด่นิ เปนประเภท ดนิ Slope Complex

 สภาพภูมิอากาศ
 เนือ่งจากพ้ืนทีเ่ปนภเูขาสูง จงึมอีากาศหนาวเย็นตลอดป จากขอมลูของสถานีตรวจอากาศอําเภออมกอย ป 2554 

อณุหภมูเิฉล่ียประมาณ 21.05 องศาเซลเซียส อณุหภมูเิฉล่ียต่ําสุด 16.05 องศาเซลเซียสอุณหภมูติํา่สุด 3.9 องศาเซลเซียส

ในเดอืนมกราคม และเฉลีย่สงูสดุ 26.06 องศาเซลเซียส อณุหภมูสิงูสดุ 36.6 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน ปรมิาณนํา้ฝน

ตลอดป 840.1 มิลลิเมตร/ป จํานวนวันที่ฝนตก (ในรอบ 1 ป) 74 วัน

9. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานปางขอน ตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย
 ประวัติความเปนมา
 วนัที ่13 มนีาคม 2545 สมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพนัปหลวง เสด็จทอดพระเนตร

พื้นที่ปาตนนํ้าบริเวณดอยเก๊ียะเปนแหลงตนนํ้าแมกรณ ทองที่ตําบลหวยชมพู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ซึง่อยูสงูจากระดบันํา้ทะเลตัง้แต 560 - 1,740 เมตร จดุสงูสดุคอืดอยเกีย๊ะ พบวาพืน้ทีถ่กูบกุรกุแผวถางเปนบรเิวณกวาง

จํานวนหลายพันไร บางสวนของพ้ืนที่มีการปลูกพืชเสพติดและเปนเสนทางลําเลียงยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบาน 

เขามายังจังหวัดเชียงรายและผานสูสวนอื่น ๆ ของประเทศ ซึ่งบานปางขอนเปนชาวเขาเผา อาขา เยา มูเซอ ทําใหเกิด

ปญหาความม่ันคงของประเทศดานทรพัยากรปาไม ดนิ นํา้ และความมัน่คงดานทรัพยากรมนุษย คณุภาพชวีติของราษฎรแยลง 

ปริมาณและคุณภาพนํ้าในลําธารลดลง ลํานํ้าตาง ๆ เกิดการต้ืนเขินสงผลกระทบแกราษฎรท่ีมีพื้นที่ทาํการเกษตรกรรม

บริเวณปลายนํ้าของลํานํ้าแมลาวและแมนํ้ากก  และนอกจากน้ันนํ้าตกขุนกรณ ซึ่งเปนนํ้าตกธรรมชาติที่มีความสวยงาม

ที่สุดของจังหวัดเชียงรายมีความสูง 70 เมตร ปริมาณและคุณภาพนํ้าลดลงอยางชัดเจน
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 เพื่อแกปญหาความมั่นคงดังกลาว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ไดทรงเชิญหนวยงานราชการตาง ๆ ประชุมโดยจัดต้ังเปนสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงใหคนกับปาอยูรวมกันไดอยาง

ผสมผสานกลมกลนืโดยคนเปนผูพทิกัษรกัษาปาใหความรมเยน็และเปนแหลงผลิตอาหารของคน นอกจากน้ันตองแกปญหา

คุณภาพชีวิตของราษฎร ใหราษฎรมีรายไดพอเพียงเลี้ยงครอบครัวซึ่งรายไดไมพอเลี้ยงครอบครัวเปนสาเหตุสําคัญ

ของปญหาความมั่นคงทั้งสองดานดังกลาวขางตน

 วัตถุประสงค
 1. เพือ่สนองพระราชดาํรสิมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหลวง ในการชวยเหลือ

ราษฎรใหมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น

 2. ใหประชาชนในพ้ืนท่ีมจีติสาํนกึในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตลอดถึงการทําการเกษตร

ที่มีการอนุรักษสิ่งแวดลอม

 3. เพื่อแกไขปญหายาเสพติดบนพื้นที่สูงโดยรอบของพ้ืนที่สถานีฯ และการใชพื้นที่เปนทางลําเลียงยาเสพติด

 4. เพือ่แกไขปญหาเร่ืองความมัน่คงในพืน้ทีท่างดานทรัพยากรธรรมชาตแิละความมัน่คงทางดานทรัพยากรมนษุย

 5. เพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ที่เกิดจากการใชพื้นที่ อยางไมมีการอนุรักษ

ดินและนํ้า

 6. เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการฯ ใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญตามแนวพระราชดําริ

 สภาพทั่วไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 ภมูปิระเทศโดยท่ัวไปเปนภเูขาสงูสลบัซับซอนทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต ความสงู มจีากระดับนํา้ทะเลปานกลาง

ตั้งแต 560 - 1,740 เมตร จุดสูงสุดคือดอยเกี๊ยะ มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 18,640 ไร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ

ลํานํ้ากก (เตรียมการ) ประมาณ 14,987 ไร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติแมลาวฝงซาย และปาแมกกฝงขวาประมาณ 

3,653 ไร โดยแบงพื้นที่ตามชั้นคุณภาพลุมนํ้า ดังนี้ พื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1A เนื้อที่ 13,172, ไร พื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1B เนื้อที่ 

2,410 ไร พื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 2 เนื่องที่ 2,493 ไร และพ้ืนที่ลุมนํ้าชั้นที่ 3 เนื้อที่ 565 ไร  โดยเปนปาเบญจพรรณ 75.212 

เปอรเซน็ต ปาดบิเขา 0.016 เปอรเซน็ต ปาทีพ่ืน้ฟูตามธรรมชาติ 5.105 เปอรเซน็ต พืน้ท่ีเกษตรกรรม 16.657 เปอรเซน็ต 

ถูกทิ้งราง 3.1 เปอรเซ็นต ลักษณะดินเปนดินรวนปนหิน 

 สภาพภูมิอากาศ
 ลักษณะสภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปของบานปางขอน โดยเฉลี่ยในแตละปแบงออกเปน 3 ชวง คือ   

 ชวงฤดูหนาว อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ยอยูที่ 10 องศาเซลเซียส  เร่ิมต้ังแตชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ 

มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นมาก

 ชวงฤดูรอน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยูที่ 35 องศาเซลเซียส  เริ่มตั้งแตชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 

มีอากาศรอนและมีฝุนเล็กนอย

 ชวงฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 25 องศาเซลเซียส เริ่มต้ังแตชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน มีฝนตกชุก

และตกตลอดทั้งวัน โดยมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,954 มิลลิเมตร/ป 
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10. สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําริ บานธารทอง ตาํบลแมเงิน อาํเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย
 ประวัติความเปนมา
 วันที่ 16 มีนาคม 2546 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พรอมดวย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งในขณะนั้นดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ไดเสด็จทอดพระเนตรพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาสบกกฝงขวาซึ่งเปนแหลงตนนํ้าลําธาร และถูกบุกรุกพื้นที่เพ่ือจับจองที่

ทํากิน โดยชาวเขาเผามงบานขุนนํ้าคําทําใหปาไมถูกทําลายลงเปนจํานวนมาก ทางราชการจึงไดทําการอพยพราษฎร

บานขุนนํ้าคําลงมาอยูพื้นที่บานธารทอง ตําบลแมเงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พิกัด PC316434  ซึ่งอยูหาง

จากจุดเสด็จฯ ประมาณ 5 กิโลเมตร 

 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงทรงมีพระราชดําริใหดําเนินการ

จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บานธารทอง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 10,000 ไร เพื่อหยุดยั้งการทําลายปาใหสถานี

เปนแหลงจางงานผลิตอาหารท่ีปลอดภัยและในขณะเดียวกันใหเปนศูนยการเรียนรูการเกษตรท่ีถูกวิธี จนกระท่ังนําไป

ผลิตในที่ดินของตนเองสามารถดํารงชีพอยูกับปาอยางยั่งยืนได รวมถึงการจัดระเบียบชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหดีขึ้นและพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษตอไป

 วัตถุประสงค
 1. ทําการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริบานธารทองเพ่ือนําพื้นที่ที่ถูกแผวถางแลวนํามาทํา

ประโยชนใหเกิดผลผลติสงูสดุเปนแหลงรายได เปนวทิยาลยัของชาวบานและเปนตวัอยางแกราษฎรทีเ่ขารวมโครงการฯ

 2. ทําการฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมใหกลับคืนสภาพเปนปาที่สมบูรณดังเดิม

 3. ทําการอนุรักษสภาพปาท่ีสมบูรณบริเวณพื้นที่ปาสบกกฝงขวาซ่ึงเปนแหลงตนลํานํ้ายาบ ลํานํ้าหวยเม็ง

และหวยสม รวมทัง้การอนรุกัษพนัธุสตัวปาทีย่งัมอียูโดยใหราษฎรมสีวนรวมในลกัษณะของการฝกอาสาสมคัรพทิกัษปา

 4. ทําการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนและสกัดกั้นการขนยายยาเสพติดจากนอกประเทศเขาสูประเทศไทย

 สภาพทั่วไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานธารทอง มีพื้นที่ดําเนินโครงการตั้งอยูในทองที่ตําบลแมเงิน 

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาสบกกฝงขวาและปาแมโขงฝงขวา เปนแหลงคุณภาพ

ลุมนํ้า ชั้น1 A -1B ณ จุดที่เสด็จฯ พิกัด 47 Q PC 3693413 เปนภูเขาสูงชัน สลับซับซอน สูงจากน้ําทะเลปานกลาง

ตั้งแต 700 - 1,329 เมตร เฉลี่ย 1,015 เมตร บริเวณสันเขายอดดอยสามารถมองเห็น แมนํ้าโขงและประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีลุมนํ้าจํานวน 3 ลุม คือ ลุมนํ้ายาบ มีลําหวยสําคัญ คือ หวยผาแตก หวยขุนนํ้าคํา 

และหวยนํา้ยาบแงซาย อยูในเขตอาํเภอเชียงแสน ลุมนํา้หวยเม็งและลุมนํา้หวยสม อยูในเขตอาํเภอเชียงของ ทัง้ 3 ลุมแมนํา้

ไหลลงสูแมนํา้โขง  สภาพพ้ืนทีโ่ดยท่ัวไป เปนทีร่าบบางสวนและเปนเนนิลาดชัน มพีืน้ทีป่า ประกอบดวย ปาเบญจพรรณ  

รอยละ 58 (5,800 ไร) ปาดิบเขารอยละ 23 (2,300 ไร) ปาดิบแลงริมหวย รอยละ 14 (1,400 ไร) พื้นที่ถูกถางไรราง 

รอยละ 5 (500 ไร) ของจํานวนพื้นที่ 10,000 ไร โดยมีแนวเขตติดตอดังนี้
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         ทิศเหนือ            จรดดอยผาแตกหรือดอยหลวงแปเมือง

  ทิศตะวันออก  จรดดอยหมูโอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

  ทิศตะวันตก  จรดขุนนํ้าคํา 

  ทิศใต   จรดดอยหวยกวาน

 สภาพภูมิอากาศ
 สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานธารทอง มอีณุหภมูโิดยเฉล่ีย 23.93 องศาเซลเซียสตอป ฤดรูอน

อุณหภูมิเฉลี่ย 38.8 องศาเซลเซียส  ฤดูฝนอุณหภูมเิฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย 8 องศาเซลเซียส 

โดยมีปริมาณฝนตกในพื้นที่จากสถิติป 2564 มีปริมาณฝนตกสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 642.9 มิลลิเมตร และมีปริมาณ

นํ้าฝนทั้งป 1,954.04 มิลลิเมตร 

11. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานหวยหยวกปาโซ ตําบลแมสลองใน 
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
 ประวัติความเปนมา
 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2546 ขบวนเสดจ็ ฯ ของ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนพีนัปหลวง ไดบนิผานพืน้ทีป่าหลวงซึง่อยูในเขตปาสงวนแหงชาต ิปานํา้แมคาํ ปานํา้แมสลองและปานํา้แมจนัฝงซาย 

ขบวนลงจอดบรเิวณเชงิดอยหวยหยวก บานหวยหยวกปาโซ ตาํบลแมสลองใน  ดวยสภาพพืน้ทีบ่รเิวณปาตนนํา้ถกูบุกรกุ

เพื่อถือครองที่ดินโดยไมมีการควบคุมทําใหสภาพปาที่สมบูรณเหลือเพียงเล็กนอยและยังสงผลใหแหลงตนน้ําลําธาร

เกบ็กักนํา้เพือ่การอปุโภคและบรโิภคไดเพยีงระยะเวลาสัน้ ๆ จงึทรงมพีระราชดาํริใหจดัตัง้ “สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งู

ตามพระราชดําริบานหวยหยวกปาโซ” ขึ้นตั้งแตบัดนั้น โดยทรงเนนเร่ืองการให “คนอยูรวมกับปาไดอยางผสมผสาน

กลมกลืน” เพื่อใหคนอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน

 ตอมาในวันที่ 21 มกราคม 2549 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ไดทรงมีพระมหากรุณาธคิณุเสดจ็พระราชดําเนนิทรงเย่ียมราษฎรในพ้ืนทีโ่ครงการสถานีฯ บานหวยหยวกปาโซ อกีครัง้หนึง่ 

โดยครั้งนี้ทรงมีพระราชกระแส “ใหดําเนินการปลูกตนไมฟนฟูสภาพปาตนนํ้า” 

 วัตถุประสงค
 1. เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงที่ทรงมี

พระราชประสงคชวยเหลือราษฎรในพื้นที่ใหมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

 2. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหกลับคืนสูสภาพที่สมบูรณตามธรรมชาติ

 3. ลดปญหายาเสพติดจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนใหชุมชนมีความเขมแข็งและเกิดความมั่นคงตอประเทศชาติ

 4. ใหราษฎรสามารถเรียนรูและนําหลักการทําเกษตรแบบอนุรักษดินและนํ้าจากการเขามาทํางานเปนคนงาน

ของสถานีฯ ไปประยุกตใชในการทําการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเองและขยายผลสูพื้นที่ขางเคียง

 5. พัฒนาสถานีฯใหเปนแหลงทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งของจังหวัด
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 สภาพทั่วไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริบานหวยหยวกปาโซ ตั้งอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปานํ้าแมคํา 

ปานํ้าแมสลอง และปานํ้าแมจันฝงซาย บริเวณพื้นที่ตนนํ้าชั้น 1 เอ และ 1 บี มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง

ตั้งแต 660 - 1,400 เมตร มียอดดอยสูงคือดอยหวยหยวกสูงประมาณ 1,400 เมตร พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง 

ลาดเอียงจากทิศใตไปทิศเหนือ ลํานํ้าสายหลัก คือ ลํานํ้าหวยหยวกไหลจากชายแดนสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพ

เมียนมาร ไปทางทิศตะวันออกโดยไหลไปรวมกับลํานํ้าแมคําที่บานเลาลิ้ว ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย

 สภาพภูมิอากาศ
 ลักษณะภูมิอากาศอยูในเขตมรสุมเขตรอนมีฝนตกตลอดทั้งปเฉล่ียประมาณ 2,100 มิลลิเมตร ฝนสวนใหญ

ตกในหวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม มีปริมาณนํ้าฝนสูงสุดในเดือนสิงหาคม ประมาณ 500 มิลลิเมตร จากขอมูล

การตรวจวัดปริมาณนํ้าฝนของสถานีฯ เทียบกับสถิติปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยของจังหวัดเชียงรายยอนหลัง 50 ป ที่ตรวจวัด

โดยศูนยสํารวจอุทกวิทยาที่ 5 (เชียงราย) พบวา ปริมาณน้ําฝนรวมท้ังปของสถานีฯ มีมากกวาปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย

ของจงัหวดัเชยีงรายยอนหลงั 50 ป ประมาณรอยละ 20 สภาพอากาศโดยรวมเยน็สบายตลอดทัง้ปแมในชวงเดอืนเมษายน

หรือพฤษภาคม

12. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยบอ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย
 ประวัติความเปนมา
 ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในปพ.ศ. 2488 ราษฎรชาวเขาสามกลุมประกอบดวย เผาเยา อาขา 

และเผามูเซอ ไดอพยพขึ้นมาตั้งถิ่นฐานอยูบนดอยบอบริเวณขุนหวยแมซาย ขุนหวยโปงผําและขุนหวยสักกอง 

โดยไดแผวถางปาเพ่ือใชในการปลูกฝนและทําไรเลือ่นลอยทําใหพืน้ทีป่าไมถกูทําลายลงเปนจาํนวนมากจนดินหมดความ

อดุมสมบรูณ ราษฎรชาวเขาเผาเยาและเผาอาขาจงึพากนัอพยพไปอยูทีอ่ืน่คงเหลอืแตเผามเูซอทีย่งัคงตัง้ถิน่ฐานอยูทีเ่ดมิ

ในปจจุบัน คือ บานลอบือจึงทําใหสภาพปาโดยเฉพาะบริเวณขุนหวยสักกองถูกบุกรุกทําลายเปนจํานวนมากที่สุด

และบริเวณหวยอื่น ๆ ก็ไมสามารถฟนตัวไดเนื่องจากถูกชาวเขาบริเวณขางเคียงไดพากันเขามาทําไรเลื่อนลอย 

เชน ทําไรขิง ไรขาว และไรขาวโพดและยังไดลาสัตวปาจนหมดไปหลายชนิด

 ครั้นเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2546 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 15 ไดรวมกับคุณสหัส บุญญาวิวัฒน 

ผูชวยเลขาธกิารสาํนกัพระราชวงัฝายกจิกรรมพเิศษ (ตาํแหนงในขณะนัน้) พรอมดวยขาราชการและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อาทิ หวัหนาหนวยจัดการตนนํ้าแมซาย นายกองคการบริหารสวนตําบลแมยาว ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

แมยาว กํานันตําบลแมยาว และหัวหนาสถานีตํารวจภูธรตําบลแมยาวไดรวมกันตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกลาว 

พบวา มีปญหาการแผวถางปาเปนจํานวนมากมีปญหายาเสพติดและปญหาความยากจนของราษฎรที่ตองเรงรีบแกไข

 ตอมาวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ไดเสดจ็ทอดพระเนตรพืน้ท่ีดอยบอโดยมพีลเอกณพล บญุทับ รองสมหุราชองครกัษ กราบบงัคมทลูถวายรายงานเพือ่ขอ

พระราชทานจัดตัง้โครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดํารดิอยบอ ซึง่มพีืน้ทีด่าํเนนิการประมาณ 15,000 ไร 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

21

ลักษณะทั่วไปเปนปาเสื่อมโทรมจําเปนที่จะตองอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหคืนสูสภาพเดิมโดยไดรังวัด

แบงพื้นที่ประมาณ 543 ไรไวเพื่อทําแปลงสาธิตการทําการเกษตรแผนใหมใหราษฎรในพื้นท่ีหมูบานเปาหมายของ

โครงการไดศกึษาเรียนรูและนํากลับไปปฏิบตัใินท่ีดนิของตนเอง มหีมูบานเปาหมายในการดําเนินโครงการจํานวน 3 หมูบาน 

ประกอบดวย บานจะตอเบอ บานจะฟู หมูที่ 18 และบานลอบือ หมูที่ 13 ทองท่ีตําบลแมยาว อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย

 วัตถุประสงค
 1. เพื่อใหความรูแกราษฎรในการทําการเกษตรบนพ้ืนที่สงูอยางถูกหลักวิชาการโดยใชพื้นที่อยางจํากัด

 2. เพื่อใหราษฎรไดมีสวนรวมในการอนุรักษสภาพปาบริเวณเทือกเขาดอยบอ

 3. เพื่อสรางงานใหราษฎรไดมีอาชีพมีรายไดชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

 4. สรางชุมชนใหมีความเขมแข็งเพื่อตอตานปญหายาเสพติด

 สภาพทั่วไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 เปนเทือกเขาสูงชันสลับซับซอนมีจุดสูงสุดอยูบริเวณยอดดอยบอมีความสูง 1,345 เมตร จากระดับนํ้าทะเล

ปานกลางลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกของพื้นที่ จุดต่ําสุดอยูบริเวณหวยสักกองมีความสูง 545 เมตรจาก

ระดับนํ้าทะเลปานกลาง

 โดยจากการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการฯ จํานวน 15,000 ไร ในป พ.ศ.2547 พื้นที่ปาไมในพ้ืนท่ีโครงการ 

ซึง่มีสภาพเปนปาสมบูรณประมาณ 7,730 ไร (48.87 เปอรเซ็นต) มพีืน้ท่ีปาเสือ่มโทรมจํานวน 6,570 ไร (43.8 เปอรเซน็ต) 

และพื้นที่ใชประโยชนอื่นประมาณ 1,100 ไร (7.33 เปอรเซ็นต) สามารถจําแนกเปนชั้นคุณภาพลุมนํ้าไดดังนี้

 ชั้นที่ 1 A   มีจํานวน 10,991   ไร   (73.27 เปอรเซ็นต)

 ชั้นที่ 1 B  มีจํานวน 3,818    ไร   (25.45 เปอรเซ็นต)

 ชั้นที่ 2   มีจํานวน 115      ไร   (0.77 เปอรเซ็นต)

 ชั้นที่ 3   มีจํานวน 76        ไร   (0.51 เปอรเซ็นต) 

 สภาพภูมิอากาศ
 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริดอยบอตั้งอยู ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู

หรือแบบทุงหญาเขตรอนโดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ประเภท คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากประเทศจีน

ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปประมาณ 20.07 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ตํ่าสุด 9 องศาเซลเซียส 

และปริมาณนํ้าฝนรายปประมาณ 2,039.5 มิลลิเมตรเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคมปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 

13.57 มิลลิเมตร มีการแบงฤดูที่คอนขางชัดเจนกลาวคือ

 1. ฤดฝูนเร่ิมกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมเปนเวลา 5 เดือน ฝนจะตกหนักท่ีสดุราวเดือนกรกฎาคม-กนัยายน

 2. ฤดูหนาวเริ่มกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธเปนเวลาประมาณ 4 เดือน

 3. ฤดูรอนเร่ิมกลางเดือนภุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคมประมาณ 3 เดือนโดยเฉพาะในเดือนเมษายนจะมี

อากาศรอนมากที่สุด
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13. สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานสนัตสิขุ-บานขนุกาํลงั ตาํบลขนุควร 
อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา
 ประวัติความเปนมา
 วันเสารที่ 29  มกราคม พ.ศ. 2548  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เสด็จพระราชดาํเนนิทอดพระเนตรพืน้ทีป่าดอยผาชาง ตาํบลขนุควร อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา เปนทีต่ัง้ถิน่ฐานของราษฎร

ชาวไทยภเูขาเผามง เปนแหลงกาํเนดิของแมนํา้ยม สภาพปาตนนํา้ถกูบกุรกุแผวถางขยายเปนวงกวางขึน้เรือ่ย ๆ  ถาปลอย

ทิง้ไวจะกอใหเกดิความเสียหายตอระบบนิเวศปาตนนํา้และจะเกิดผลกระทบตามมาอีกหลายประการ เชน อทุกภยั ภยัแลง 

ดินถลม ฯลฯ

 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหเชิญแมทัพภาคที่ 3 ผูวาราชการจังหวัดพะเยา ผูแทนจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และผูแทน

จากสวนราชการตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ มารวมประชมุปรกึษาหารอืเพือ่ชวยเหลอืและแกไขปญหาความเดอืดรอนของราษฎร 

ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ณ บริเวณปาดอยผาชาง และมีพระราชดําริใหตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ 

บานสนัตสิขุ - บานขนุกาํลงั อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา ใหฟนฟรูะบบนเิวศปาตนนํา้ใหสมบรูณ และต้ังธนาคารขาวใหเหมอืน

ธนาคารการเงนิ โดยมเีปาหมายใหเปนสถานทีเ่รยีนรู และรบัจางเปนแรงงานของชมุชน ฝกทาํการเกษตรแผนใหมควบคู

กบัการอนรุกัษดนิ และน้ํา เนือ่งจากราษฎรขาดทกัษะและขาดความรูทางดานการเกษตรสงเสรมิใหราษฎรมคีวามเขาใจ

วาปามีความสําคัญกับน้ําอยางมาก ถาถางปาหมดก็จะเกิดความแหงแลง

 แนวทางดงักลาวนีจ้ะเปนการแกไขปญหาความยากจนของราษฎร สงเสรมิใหราษฎรมคีวามรูทางการเกษตรอยาง

ถกูวธิ ีทรพัยากรธรรมชาติปาไมและสตัวปาไดรบัการฟนฟใูหมคีวามอดุมสมบรูณ ชมุชนมคีวามเขมแขง็ปญหายาเสพติด

จะหมดไป เกิดความมั่นคงตอชาติบานเมือง ชุมชนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางเกื้อกูลกัน

 วัตถุประสงค
 1. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวอยางถูกตองและเหมาะสม

 2. เปนตนแบบการทํานาดําแบบย่ังยืนและใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

 สภาพท่ัวไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 พืน้ทีป่ฏิบตังิานสถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดํารบิานสันตสิขุ - บานขนุกาํลงั  ตาํบลขนุควร อาํเภอปง 

จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ 500 ไร สามารถแบงสภาพพื้นที่ออกเปน 3 ลักษณะใหญ ๆ ดังนี้

 1. พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชันอยูระหวาง 2 - 5 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ 3.5 ไรหรือรอยละ 0.70 

ของเน้ือที่ทั้งหมดอยูทางทิศตะวันออก การใชประโยชนที่ดินสวนใหญขณะสํารวจพบรองรอยของการใชประโยชน

ที่ดินมากอน เมื่อจัดทําโครงการฯ จึงทิ้งเปนไรราง

 2. พื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเปนเนินเขา มีความลาดชันอยูระหวาง 5 - 35 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ 308.7 ไร 

หรือรอยละ 61.74 ของเนื้อที่ทั้งหมด อยูระหวางพื้นที่ดอนท่ีเปนลูกคลื่นลอน ลาดเล็กนอยกับที่เปนเทือกเขา 

การใชประโยชนที่ดินสวนใหญจะเปนรองรอยของไรรางหมุนเวียนปลูกขาวโพดขาวไร ปาเบญจพรรณบางสวน ยังคง

สภาพเปนปาไมเสื่อมโทรมพบทั่ว ๆ ไปของพื้นที่โครงการฯ
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 3. พื้นที่เทือกเขาสูงชันถึงสูงชันมากมีความลาดชันอยูระหวาง 35-75 เปอรเซ็นต มีเนื้อที่ 187.8 ไร หรือรอยละ 

37.56 ของเนื้อที่ทั้งหมด สวนใหญคงสภาพเปนปาไม มีบางที่ถูกแผวถางเพื่อปลูกพืชไร และขณะสํารวจสวนใหญจะพบ

เปนไรราง

 สภาพภูมิอากาศ
 บริเวณพื้นที่โครงการฯ ใชขอมูลภูมิอากาศของอําเภอเมือง จังหวัดพะเยาควบ 38 ป (พ.ศ. 2504 - 2541) 

ซ่ึงจังหวัดพะเยาอยูในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดูหรือแบบทุงหญาเขตรอน (Tropical Savanna 

Climate : “Aw”) ตามระบบการจําแนกภูมิอากาศของ Koppen แสดงวาบริเวณน้ีจะมีชวงของฤดูฝนสลับกับ

ชวงที่แหงแลง แตกตางกันอยางชัดเจนในรอบปและชวงที่แหงแลง จะมีทั้งอากาศรอนและหนาวมี 3 ฤดู คือ 

 ฤดูฝน   เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ไดรบัอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต

 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

    ซึ่งพัดพาอากาศแหงและหนาวเย็นเขามา

 ฤดูรอน  เริม่ปลายเดือนกุมภาพันธไปจนถึงเดือนเมษายนซ่ึงอาจมีฝนอยูชวงปลายเดือนเมษายน แตปรมิาณฝน

    มักไมพอเพียงตอการเพาะปลูก

14. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานสบขุน ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา 
จังหวัดนาน
 ประวัติความเปนมา
 เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2547 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เสดจ็พระราชดําเนนิไปทอดพระเนตรพ้ืนทีแ่หลงกาํเนดิตนนํา้ ลาํนํา้คาง บานสบขุน ตาํบลปาคา อาํเภอทาวงัผา จงัหวดันาน  

ซึ่งเปนลุมนํ้ายอยของแมนํ้ายมตอนบนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ “ปานํ้ายาว - นํ้าสวด” จุดที่เสด็จฯ ทอดพระเนตร 

มีความสูง 860 เมตร พื้นที่ประมาณ 12,500 ไร พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง ไดถูกบุกรุก แผวถาง จากการทําไรเลื่อนลอย

ของราษฎร ซึง่ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพปลูกขาวไร ขาวโพด และปลกูล้ินจ่ี ทาํใหพืน้ท่ีตนนํา้ ลาํนํา้คาง ไดรบัความ

เสียหายจํานวนมาก ราษฎรทั้งสองหมูบานเริ่มตระหนักถึงความเสียหาย ที่เกิดจากการบุกรุกทําลายปา  ทําไรเลื่อนลอย 

เกรงวาจะเกดิปญหาขึน้ในอนาคต จงึไดเขาชือ่ ขอพระราชทานความชวยเหลอืใหมกีารจดัต้ังสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งู 

เพื่อใหมีเจาหนาที่มาชวยแนะนําใหราษฎร ไดใชพื้นที่ทําการเกษตรอยางเหมาะสม และลดพ้ืนที่บุกรุกทําลายปาตอไป 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเชิญแมทัพ

ภาคท่ี 3  ผูวาราชการจังหวดันาน ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพชื ผูแทนกรมปาไม ผูแทนกรมชลประทาน 

ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร ผูแทนกรมวิชาการเกษตร ผูแทนกรมปศุสตัว ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน  ผูแทนสํานกังาน

คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ(สาํนกังาน กปร.)  ผูอาํนวยการสาํนกับรหิาร

พื้นที่อนุรักษที่ 13 และสวนราชการที่เกี่ยวของ มารวมประชุมปรึกษาหารือในการแกปญหาและทรงมีพระราชเสาวนีย

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้น โดยขอใชพื้นที่ปาที่ถูกแผวถางแลว บริเวณลํานํ้าคาง 

บานสบขุน หมูที ่7 ตาํบลปาคา อาํเภอทาวังผา จงัหวดันาน เนือ้ทีป่ระมาณ 500 ไร มาจดัต้ังสถานโีดยใหราษฎรหมูบานสบขุน 

และราษฎรบานดอยติว้ ไดเขามารวมดาํเนนิงานโครงการฯ โดยมแีมทพัภาคที ่3 เปนประธานคณะทาํงาน และผูอาํนวยการ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 เปนผูอํานวยการโครงการฯ พรอมจัดเจาหนาที่นักเกษตรจากฝายพัฒนา และสงเสริม

สํานักพระราชวังเปนผูประสานงานและดูแลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่
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 วัตถุประสงค
 1. เพือ่สนบัสนนุโดยการประสานงานและการคุมครองปองกนัชมุชน ใหหนวยงานรวมโครงการฯ ตลอดจนราษฎร 

ในโครงการฯ ใหสามารถดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทางพระราชดําริ สอดคลองกับวัตถุประสงคหลัก

ของโครงการฯ ซึ่งไดแก

  1.1 จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรในท่ีสูง เพื่อใชพื้นที่ที่ถูกแผวถางแลวมาทําประโยชนใหเกิดผลผลิตสูงสุด 

   เปนตัวอยางแกราษฎรท่ีเขารวมโครงการฯ 

  1.2 ฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม ใหกลับคืนสภาพเปนปาที่สมบูรณดังเดิม 

  1.3 อนุรักษสภาพปาไม และพันธุสัตวปา ที่ยังมีเหลืออยูในพ้ืนที่ปา โดยใหราษฎรไดมีสวนรวมในลักษณะ

   ของการฝกราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา 

  1.4 ฝกอบรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อใหราษฎรเรียนรูการใชที่ดินที่มีจํากัดใหเกิดผลผลิตที่เพียงพอ 

   ตอการเล้ียงตนเองได รวมท้ังใหเรียนรูการบริหารจัดการในการทําโครงการเกษตรปลอดสารเคมี

   และยาฆาแมลง เรียนรู ด านการตลาดดวยการรวมกลุ มในรูปแบบของสหกรณ การแปรรูป 

   ผลผลิตการเกษตร ใหเปนเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อใหไดมูลคาเพิ่มขึ้น 

  1.5 ชวยใหราษฎรมีงานทําและมีรายได เพ่ือสนับสนุนรัฐบาลในการแกไขปญหาการวางงาน การกระจาย

   รายไดไปสูราษฎรในชนบทท่ียังอยูใตเสนระดับยากจน และนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

 2. เพื่อลดปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงในพื้นที่ ดวยการเคล่ือนไหวในพ้ืนที่การปฏิบัติการจิตวิทยา 

การประชาสัมพันธ และการปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวม และสรางความเขมแข็งใหเกิดแกชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ 

โดยเฉพาะงานการปองกันและสกัดกั้นการแพรระบาดของยาเสพติดจากภายนอกประเทศ 

 สภาพทั่วไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 สภาพภมูปิระเทศโดยท่ัวไปของพ้ืนทีร่บัผดิชอบดาํเนนิการของโครงการฯ จาํนวน 13,970 ไร มลีกัษณะเปนภเูขาสงู

และลาดชนัเปนสวนใหญ มพีืน้ทีร่าบคอนขางนอย สาํหรับบรเิวณทีต่ัง้สาํนกังานของโครงการฯ เปนทีร่าบระหวางหบุเขา

ริมลํานํ้าติ้ว พื้นที่ประมาณ 20 ไร ความสูงโดยเฉลี่ยของพื้นที่ประมาณ 550-900 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง

 สภาพภูมิอากาศ
 ลกัษณะภูมอิากาศบรเิวณโครงการฯ มลีกัษณะใกลเคยีงกบัลักษณะภมูอิากาศโดยทัว่ไปของจังหวดันาน กลาวคอื 

อยูในเขตภูมิอากาศแบบทุงหญาสะวันนา (Tropical Savanna Climate : “Aw”) ตามระบบการจําแนกภูมิอากาศ

ของ Koppen โดยมปีรมิาณนํา้ฝนรวมท้ังป 1,293.5 มลิลเิมตร ความชืน้สมัพทัธเฉล่ียตลอดปรอยละ 75.3 อณุหภมูสิงูสดุ

เฉลี่ยทั้งป 33.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ียท้ังป 20.3 องศาเซลเซียส สามารถแบงลักษณะภูมิอากาศ

ออกเปน 3 ฤดูกาล ไดแก

 ฤดูฝน เริม่ตัง้แตเดอืนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ระยะนีเ้ปนชวงท่ีไดรบัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต 

เดือนทีม่ฝีนตกหนักมากสดุ คอื เดอืนสงิหาคม ปรมิาณฝนเฉล่ีย 273.1 มลิลิเมตร เนือ่งจากไดรบัอทิธพิลจากพายุดเีปรสชัน่

ที่พัดเขามาในชวงดังกลาว
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 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ระยะน้ีเปนชวงที่ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก

เฉียงเหนือซึ่งเปนลมหนาวและแหงแลง เดือนมกราคม เปนเดือนที่มีอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 14.5 องศาเซลเซียส

 ฤดูรอน เริม่ตัง้แตเดอืนมนีาคมถึงเดือนเมษายน ระยะน้ีจะไดรบัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต อณุหภูมเิฉลีย่

โดยท่ัวไปจะสูงขึ้นทําใหมีสภาพอากาศรอนกวาปกติ  และจะรอนมากท่ีสุดในเดือนเมษายน โดยอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 

36.7 องศาเซลเซียส  ทัง้น้ีอาจจะมพีายโุซนรอนเกิดขึน้เนือ่งจากอากาศเย็นจากประเทศจีนไดเคลือ่นตัวลงมาเปนครัง้คราว 

ทําใหเกิดปะทะกับอากาศรอนเขตทองถิ่น เกิดเปนแนวปะทะอากาศเย็น ทําใหมีพายุฝนฟาคะนองเกิดขึ้นแตมีฝนตก

ไมนาน

15. สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิภพูยคัฆ ตาํบลขนุนาน อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนาน
 ประวัติความเปนมา
 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร

พื้นท่ีปาเส่ือมโทรมบริเวณภูพยัคฆ บานน้ํารีพัฒนา หมูที่ 12 ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2546 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริภูพยัคฆ

มีพื้นที่ดําเนินงานจํานวน 10,000 ไร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาดอยภูคาและปาผาแดง เนื่องจากทรงพบวา 

ปาไมไดถูกบุกรุกแผวถางทําใหเกิดปาเสื่อมโทรมเปนจํานวนนับพันไร และมีแนวโนมวาจะมีการบุกรุกเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

ราษฎรมคีวามตองการจบัจองพืน้ทีท่าํกนิ และเปลีย่นทีด่นิทํากนิในลกัษณะของการทาํไรเลือ่นลอย เมือ่ทีด่นิผนืเดมิเสือ่ม

คุณภาพก็ทําการบุกรุกแผวถางพื้นท่ีดินผืนใหม ทั้งนี้เนื่องจากราษฎรยังขาดการเรียนรูวิธีการใชที่ดินถูกหลักวิชาการ

เกษตร จึงจําเปนตองมีการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง เพื่อราษฎรจะไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรมการเกษตร

ในลกัษณะเปนวทิยาลยัชาวบาน โดยทาํการฝกอบรมใหรูจกัการใชพืน้ทีด่นิทีม่อียูจาํกดัใหเกดิประโยชนสงูสดุ ทัง้นีเ้พราะ

นับวันประชากรจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ  แตพื้นที่ดินมีจํากัด ถาไมมีการฝกอบรมใหราษฎรรูจักใชที่ดินใหคุมคาปญหา

การแยงทีด่นิทํากนิจะทวคีวามรนุแรงขึน้ในอนาคต นอกจากนีพ้ืน้ทีป่าไมกจ็ะถกูทําลายเพิม่มากขึน้ตามไปดวย จะกอให

เกิดผลกระทบในดานอนุรกัษทรพัยากรปาไมและแหลงตนนํา้ลําธาร รวมท้ังสตัวปาตาง ๆ  ทีย่งัหลงเหลืออยูกจ็ะสูญพันธุ

ไปดวยอยางแนนอน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ไดเชิญแมทัพภาคที่ 3  

ผูวาราชการจังหวัดนาน ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ผูแทนกรมชลประทาน ผูแทนกรมวิชาการ

เกษตร และสวนราชการท่ีเก่ียวของ (ในขณะน้ัน) มารวมปรกึษาหารือในการแกปญหาท่ีประชุมมคีวามเห็นวาสมควรจัด

ตัง้สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูขึน้ โดยนําพืน้ทีท่ีถ่กูบกุรุกแผวถางมาจัดทาํแปลงปลูกพืชเมืองหนาว และจัดตัง้เปนธนาคาร

อาหาร (Food Bank) ใหราษฎรบานนํ้ารีพัฒนา หมูที่ 12 ตําบลขุนนาน  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และหมูบานใกลเคียง

ไดเขารวมโครงการฯ ตอไป

 วัตถุประสงคโครงการ 
 1. เพือ่สนบัสนุนโดยการประสานงานและการคุมครองปองกนัชมุชน ใหหนวยงานรวมโครงการฯ ตลอดจนราษฎร

ในโครงการฯ ใหสามารถดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามแนวทางพระราชดําริ สอดคลองกับวัตถุประสงคหลัก

ของโครงการฯ ซึ่งไดแก 
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  1.1 จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรในที่สูงเพื่อใชพื้นที่ที่ถูกแผวถางแลวมาทําประโยชนใหเกิดผลผลิตสูงสุด 

   เปนตัวอยางแกราษฎรท่ีเขารวมโครงการฯ

  1.2 ฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม ใหกลับคืนสภาพเปนปาที่สมบูรณดังเดิม

  1.3 อนุรักษสภาพปาไม และพันธุสัตวปา ที่ยังมีเหลืออยูในพื้นที่ปาภูพยัคฆโดยใหราษฎรไดมีสวนรวม 

   ในลักษณะของการฝกราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา

  1.4 ฝกอบรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อใหราษฎรเรียนรูการใชที่ดินที่มีจํากัด ใหเกิดผลผลิตที่เพียงพอ

   ตอการเลี้ยงตัวเองได รวมทั้งใหเรียนรู การบริหารจัดการในการทําโครงการเกษตรปลอดสารเคมี 

   และยาฆาแมลง เรียนรูดานการตลาด ดวยการรวมกลุมในรูปแบบของสหกรณ การแปรรูปผลผลิต

   การเกษตร ใหเปนเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อใหไดมูลคาเพิ่มขึ้น

  1.5 ชวยใหราษฎรมีงานทําและมีรายได เพื่อสนับสนุนรัฐบาล ในการแกไขปญหาการวางงาน การกระจาย

   รายไดไปสูราษฎรในชนบทท่ียังอยูใตเสนระดับความยากจนและนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดขีึ้น

 2. เพื่อลดปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงในพื้นที่ ดวยการเคลื่อนไหวในพื้นที่ การปฏิบัติการจิตวิทยา 

การประชาสัมพันธ และการปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวม และสรางความเขมแข็งใหเกิดแกชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ 

โดยเฉพาะการปองกันและสกัดกั้นการแพรระบาดของยาเสพติด จากภายนอกประเทศ

 สภาพทั่วไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ 

 สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริภูพยัคฆ เดิมช่ือภูผายักษ บนยอดภูเปนหินผาสวยงาม มีสภาพ

เปนปาดงดิบและเปนดงเสือ จึงไดชื่อวาภูพยัคฆ ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาดอยภูคาและปาผาแดง มีความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเล 1,003 เมตร  ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ลาดชันรอยละ 70 ที่เหลือรอยละ 30 เปนพื้นที่เพาะปลกู 

ทําการเกษตร และที่อยูอาศัย เคยเปนที่ปลูกฝนของราษฎรไทยภูเขา กอนป 2523 เคยเปนสนามรบระหวางทหารไทย

กับผูกอการรายคอมมิวนิสต ปจจุบันภูพยัคฆเปล่ียนจากสมรภูมิรบ แหลงวางกับดักระเบิดเปนสถานีพัฒนาการเกษตร

ที่สูง

 สภาพภูมิอากาศ
 ภูมิอากาศคอนขางหนาวเย็นตลอดป อุณหภูมิตํ่าสุดในฤดูหนาว 4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูรอน 

30 องศาเซลเซียส ชวงฤดูฝนมีฝนตกชุก  

16. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานสะจุก-สะเกี้ยง ตําบลขุนนาน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
 ประวัติความเปนมา
 เมื่อวันศุกรที่ 9 มกราคม 2547 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาดอยภูคา-ผาแดง ซึ่งอยูระหวางบานสะจุก หมูที่ 7 

และบานสะเกีย้ง หมูที ่8 ตาํบลขุนนาน อาํเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันาน ทรงพบวา มกีารบกุรกุทาํลายแผวถางพ้ืนทีป่า 

เพ่ือทาํไรเลือ่นลอย และมแีนวโนมวาจะถกูบุกรกุแผวถางเพ่ิมขึน้อกีเนือ่งจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากขึน้ พืน้ทีด่งักลาว
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อยูหางชายแดนตรงขามกบัแขวงไชยะบุรขีองสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ประมาณ 2 กโิลเมตร มยีอดเขาสงู

ไดแกดอยขุนนานระดับความสูง 1,654 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ซึ่งเปนแหลงตนนํ้าที่สําคัญของแมนํ้านาน 

ไหลลงสูเขือ่นสริกิติิท์ีจ่งัหวดัอตุรดติถ สาเหตขุองการบุกรกุพืน้ทีป่าไมเนือ่งจากราษฎรชาวไทยภูเขาเผาลัว๊ะใชพืน้ทีจ่าํนวนมาก

เพื่อปลูกขาวไรใหไดผลผลิตเพียงพอสําหรับบริโภค ถาไมมีผูเชี่ยวชาญดานการเกษตรมาใหคําแนะนําถึงวิธีการทําให

เกษตรอยางถกูหลกัวชิาการกค็งไมสามารถหยดุยัง้การบกุรกุแผวถางปาไมของราษฎรลงได และจะทาํใหปรมิาณนํา้จาก

แหลงตนนํ้าดอยขุนนาน ซึ่งไหลลงแมนํ้านานและไหลตอไปยังเขื่อนสิริกิติ์ลดลงจนถึงขั้นวิกฤตไดในอนาคต

 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเชิญ

แมทัพภาคท่ี 3 ผูวาราชการจังหวัดนาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช และหัวหนาสวนราชการท่ีเกี่ยวของมารวมประชุมปรึกษาหารือ ในการแกปญหาโดยขอใชพื้นที่ปา

ที่ถูกบุกรุกแผวถาง แลวมาจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริบานสะจุก - สะเก้ียงข้ึน 

ณ บานสะจุก หมูที่ 7 และบานสะเกี้ยง หมูที่ 8 ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน

 สภาพทั่วไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนภูเขาสูงความลาดชันประมาณ 50 เปอรเซ็นต ทิศทางดานลาดไปทางทิศเหนือ

พื้นที่สวนใหญถูกบุกรุกทําลายเพื่อเปนที่ทํากิน และบางสวนเปนพื้นที่ไรเกา ที่ทิ้งรางไวเปนพื้นที่กลับคืนสภาพสมบูรณ 

พอที่จะปลูกพืชไดอีกคร้ัง แลวจะกลับมาถางเพ่ือใชเปนท่ีทํากินตอไป สําหรับพื้นท่ีสมบูรณมีอยูเพียงสวนนอยบริเวณ

สวนลางของพ้ืนที่ชาวบานชวยกันดูแลรักษาไวเปนพื้นที่ตนนํ้าของหมูบานลําหวยหลัก ไดแก หวยงัด พื้นที่มีความสูง

จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง อยูระหวาง 900 - 1,600 เมตร

  สภาพภูมิอากาศ
 ภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น และมีฝนตกชุกหนาแนน  เริ่มจากเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกป ปริมาณนํ้าฝน

เฉลีย่ 1,450 มลิลเิมตร/ป มจีาํนวนวนัทีฝ่นตกเฉล่ีย 130 วนั ความช้ืนสมัพทัธเฉลีย่ 24 เปอรเซ็นต อณุหภมูเิฉลีย่ประมาณ 

22 องศาเซลเซียส ฤดูรอนเริ่มจากเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน มีอุณหภูมิไมสูงมากนัก ฤดูหนาวเริ่มจากเดือนพฤศจิกายน

ถึงกุมภาพันธอากาศหนาวจัด

17.  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานปาคา ตําบลโปงนํ้าร อน 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
 ประวัติความเปนมา
 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2551 นายวิโรจน เชื้อขาวพิมพ หัวหนาหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติคลองวังเจา ที่ วจ. 6 

(ผาผึ้ง) ถูกลอบยิงเสียชีวิต ความทราบถึงสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ทรงมีรับสั่งให นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี มาตรวจเยี่ยม และใหกําลังใจเจาหนาที่อุทยานแหงชาติคลองวังเจา 

จังหวัดกําแพงเพชร - ตาก ซึ่งองคมนตรีไดนําปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในอุทยานแหงชาติคลองวังเจา กราบทูลตอสมเด็จ

พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพนัปหลวง ทรงทราบ ซึง่พระองคไดทรงพระราชทาน “โครงการ

สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูบานปาคา” เปนกรอบในการดําเนินการแกไขปญหากรมอุทยานแหงชาติสตัวปาและพันธุพชื 
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ไดดาํเนินการโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงู ตามพระราชดําร ิบานปาคา โดยรวมกับหนวยงานตาง ๆ  เพ่ือสงเสริม

ใหประชาชนบานปาคา ไดมีอาชีพที่ดี และมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยไมไปบุกรุกปาเพิ่มข้ึนและไดขยายหมูบานเปาหมาย 

ตามแนวพระราชดํารขิองสมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพนัปหลวง เพ่ิมเตมิจาํนวน 2 หมูบาน 

โดยการจัดตัง้“โครงการจัดการพ้ืนทีช่มุชนบานโละโคะ” ในป 2553 และ “โครงการจัดการพ้ืนทีช่มุชนบานปาหมาก” 

ในป 2554 ซึง่เปนโครงการตอเนือ่งจากโครงการสถานีพฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํริ บานปาคา เพือ่แกไขปญหา

การบุกรุกพื้นที่ปา การลักลอบตัดไมทําลายปา การลาสัตวปา ตลอดจนการจุดไฟเผาปาของชุมชนในพ้ืนที่ ที่อยูกลาง

อทุยานแหงชาตคิลองวงัเจา และเพือ่เปนการประสานความรวมมอืของชุมชนบานโละโคะ และบานปาหมากกับหนวยงาน

ของทางราชการ ในการฟนฟสูภาพปา การปลกูจติสาํนึกของชมุชนในการอนรุกัษปา ตลอดจนจดัต้ังมวลชนในการอนรุกัษ

ทรัพยากรปาไมขึ้นในชุมชน

 วัตถุประสงค
 1. เพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ สัตวนํ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

และภูมิประเทศ

 2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าไวบริโภคในครัวเรือน

 3. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแกโรงเรียนในพ้ืนที่เปาหมาย

 4. เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานอาชีพการประมงใหแกนักเรียนและราษฎรในพ้ืนที่

 5. เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีนประเภทปลาแกเกษตรกรในพ้ืนที่ของโครงการ

 6. เพื่อใหเกษตรกรมีความรูและทักษะการเล้ียงปลาและอนุรักษทรัพยากรประมง

 7. เพื่อเปนแหลงผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาใหแกนักเรียนบริโภคเปนอาหารกลางวัน และเปนศูนยกลาง

ในการเผยแพรความรูถายทอดใหเกษตรกรในหมูบาน รวมทัง้ปลกูฝงและฝกอบรมใหนกัเรยีนมคีวามรูและประสบการณ

ในการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า

 สภาพทั่วไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 มภีมูปิระเทศเปนภเูขาสลบัซบัซอน สงูจากระดับน้ําทะเล 1,439 เมตร จงึมอีากาศเยน็ตลอดทัง้ป ทาํใหเหมาะตอ

การมาพกัผอนหยอนใจ ทาํกจิกรรมเรียนรูดานการเกษตร อทุกวทิยานํา้ผวิดิน ลาํนํา้คลองสวนหมาก ปรมิาณนํา้ฝนลุมนํา้

คลองสวนหมาก มีสถานีตรวจวัดปริมาณนํ้าฝน 1 สถานี ที่อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย เทากับ 

1094.6 มลิลเิมตร/ป ปรมิาณนํา้ทาสถานตีรวจวดับานใหม (รหสัสถาน ีP 26A) ทาํการตรวจวัดปรมิาณนํา้ทา ในคลองไพร 

ซึ่งเปนลุมน้ํายอยของลุมนํ้าคลองสวนหมาก มีพื้นท่ีรับนํ้าสวนใหญอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต ของที่ทําการอุทยานฯ 

พืน้ทีร่บันํา้ 969 ตารางกโิลเมตร มปีรมิาณน้ําทาเฉลีย่ 354.11 ลานลกูบาศกเมตร คดิเปนนํา้ทาเฉล่ีย 0.365 ลานลกูบาศกเมตร

ตอตารางกิโลเมตร

 สภาพภูมิอากาศ
 ภูมิอากาศมีอากาศเย็น ทองฟาโปรง สวนฤดูรอนจะเปนชวงรอยตอระหวางลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต อุณหภูมิเฉลี่ย 10 - 30 องศาเซลเซียส
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18. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตําบลบอภาค
อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 ประวัติความเปนมา
 จากการที่ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ไดเสด็จพระราชดําเนิน

ไปทรงเยี่ยมราษฎรภายในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อําเภอชาติตระการ 

จงัหวัดพษิณโุลก ทรงทราบถึงปญหาพ้ืนท่ีทาํกินทีม่สีภาพเปนหนิและมีความลาดชัน ไมเหมาะสมทางการเกษตรของราษฎร 

บานรมเกลา ซึ่งเปนหมูบานในความดูแลของโครงการ ทรงมีพระราชดําริใหกองทัพภาคที่ 3 โดยโครงการพัฒนา

เพื่อความม่ันคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการสํารวจพื้นที่ทํากินแหงใหม

แทนพ้ืนทีร่าษฎรบานดงักลาว โดยใหพจิารณาดําเนนิการใหมกีารพัฒนาทางการเกษตร ในลักษณะทีม่กีารอนรุกัษดนิ นํา้ 

และไมเปนการทําลายปาดวยน้ัน และตอมาทรงไดรับทราบถึงปญหาท่ีจะตองแกไขและดําเนินการอยางตอเน่ือง 

โดยเฉพาะในเร่ืองการประกอบอาชีพของราษฎรท่ีไดดาํเนินการจัดทีอ่ยูอาศัยและพ้ืนทีใ่หในโครงการฯ จงึทรงรับโครงการ

พัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนที่ภูขัด ภูเม่ียง ภูสอยดาว ไวเปนโครงการตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และจากการท่ีสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงมีพระราชดําริใหดําเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

ขึ้นในพ้ืนที่ตาง ๆ ในภาคเหนือ ระหวางการเสด็จฯ แปรพระราชฐานประจําป พ.ศ.2545 - 2547 ที่ผานมา จึงทรงให

พิจารณาขยายผลการดําเนินงานไปยังพ้ืนทีโ่ครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนที ่ภขูดั ภเูม่ียง ภสูอยดาว ดวย โดยราชเลขานุการ

ในพระองคสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ ไดมหีนงัสือถงึกองทพัภาคที ่3 แจงวา สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงมีพระราชดําริใหดําเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ 

ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือชวยเหลือราษฎรในพ้ืนที่ชายแดนไทย - ลาว 

และเพื่อใหการดําเนินงานบังเกิดผลอยางรวดเร็ว เปนรูปธรรม และมีความปลอดภัย จึงขอใหกองทัพภาคที่ 3 

จัดชุดปฏิบัติการเขารวมในกิจกรรมการคุมครองและประสานงานในการดําเนินงานของสถานีฯ ตอไป

 วัตถุประสงค
 1.  เพือ่สนบัสนนุโดยการประสานงานและการคุมครอง ปองกนัชมุชน ใหหนวยงานรวมโครงการฯ ตลอดจนราษฎร

ในโครงการฯ ใหสามารถดาํเนนิกจิกรรมใหเปนไปตามแนวทางพระราชดําร ิสอดคลองกบัวตัถปุระสงคหลกัของโครงการฯ 

ซึ่งไดแก

  1.1 จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรในท่ีสูง เพื่อใชพื้นที่ที่ถูกแผวถางแลวมาทําประโยชนใหเกิดผลผลิตสูงสุด 

   เปนตวัอยางแกราษฎรทีเ่ขารวมโครงการฯ ใหหยดุยัง้การบกุรกุทาํลายปา เสรมิสรางความมัน่คงตามแนว

   ชายแดน

  1.2 ฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรม ใหกลับคืนสภาพเปนปาที่สมบูรณดังเดมิ

  1.3 อนุรักษสภาพปาไมและพันธุสัตวปาท่ียังมีเหลืออยูในพื้นท่ีปา โดยใหราษฎรไดมีสวนรวมในลักษณะ

   ของการฝกราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา
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2560 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการสงเสริมและสรางจิตสํานึก ใหชุมชนมีสวนรวม

 ในการอนุรักษทรัพยากรปาไม การฟนฟูทรัพยากรปาไมในระบบวนเกษตร  และการกอสรางฝายตนนํ้า

 แบบผสมผสาน จํานวน 50 แหง ฝายกึ่งถาวร จํานวน 3 แหง กิจกรรมอนุรักษดินและน้ํา และการทํานา

 แบบนาขั้นบันได จํานวน 20 ไร ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

ผลการดําเนินงานป�

1. สถานสีาธติและถายทอดการเกษตร ปาไม สิง่แวดลอมตามพระราชดาํร ิบานแปกแซม อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชยีงใหม

  1.4 ฝกอบรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อใหราษฎรเรียนรูการใชที่ดินที่มีจํากัดใหเกิดผลผลิตท่ีเพียงพอตอการ

   เลีย้งตนเองได รวมท้ังใหเรยีนรูการบริหารจดัการในการทาํโครงการเกษตรปลอดสารเคม ีและยาฆาแมลง 

   เรยีนรูดานการตลาดดวยการรวมกลุมในรปูแบบของสหกรณ การแปรรปูผลผลติการเกษตร ใหเปนเกษตร

   อุตสาหกรรม เพื่อใหไดมูลคาเพิ่มขึ้น

  1.5 ชวยใหราษฎรมีงานทาํและมรีายได เพือ่สนับสนนุรฐับาลในการแกไขปญหาการวางงาน การกระจายรายได

   ไปสูราษฎรในชนบทท่ียังอยูใตเสนระดับยากจน และนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

 2. เพื่อลดปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงในพ้ืนที่ ดวยการเคล่ือนไหวในพ้ืนที่การปฏิบัติการจิตวิทยา 

การประชาสัมพันธ และการปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวม และสรางความเขมแข็งใหเกิดแกชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ 

โดยเฉพาะงานการปองกันและสกัดกั้น การแพรระบาดของยาเสพติดจากภายนอกประเทศ

 สภาพทั่วไปของภูมิประเทศและภูมิอากาศ
 สภาพภูมิประเทศ
 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเม่ียง 

ภูทอง ใกลแนวชายแดนไทย-ลาว เปนแหลงคุณภาพน้ําชั้น 1A อยูสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 476 เมตร 

โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 51 ไร พื้นที่โดยท่ัวไปเปนเทือกเขาและภูเขาสลับซับซอน มีที่ลาดเชิงเขา 

 สภาพภูมิอากาศ
 สภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่โครงการฯ สามารถแบงได 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยอุณหภูมิตลอดป 

25 องศาเซลเซียส ฤดูรอนอุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส ฤดูฝนอุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส มีปริมาณนํ้าฝน 

1,607 มิลลิเมตรตอป และฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส

 

  2.3 กิจกรรมสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ทั้ง 18 แหง มีดังนี้
 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ไดดําเนินงานสนองพระราชดําริอยางตอเนื่อง โดยสวนหน่ึงไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. เพื่อดําเนินงาน โดยระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง 2565 กปร. ไดสนับสนุน

การดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดังนี้



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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2561 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการซอมแซมปรับปรุงเสนทางลําลองปาไมในสถานีฯ 

 และสงเสริมและสรางจติสาํนกึใหชมุชนมีสวนรวมในการอนุรกัษทรพัยากรปาไมและการฟนฟเูสริมปาตนนํา้ 

 จํานวน 400 ไร กอสรางฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน จํานวน 50 แหง ฝายกึ่งถาวร จํานวน 2 แหง ฝายตนนํ้า

 แบบถาวร จํานวน 1 แหง ปจจุบันอยูระหวางการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ

2562 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมการทําระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูง 

 เพือ่ลดการปลูกพชืเชงิเดีย่วใหแกเกษตรกร เชน จดัหากลาอโวคาโด แมคคาเดเมีย พลบั และมะมวงนวลคํา 

 กิจกรรมอบรมเกษตรแบบวนเกษตร 1 รุน 50 คน งานจัดทําระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตรและใชสอย

 ในชมุชน 2 ระบบ กอสรางฝายตนนํา้แบบกึง่ถาวร จาํนวน 5 แหง ปรบัปรงุถนนปาไม ระยะทาง 3.5 กโิลเมตร 

 ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2563 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวม

 ในการอนุรักษทรัพยากรปาไม โดยการสงเสริมใหชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในบริเวณพ้ืนท่ีตนนํ้าใหมี

 การใชปุยชีวภาพทดแทนการใชสารเคมี พรอมท้ังสงเสริมการทําระบบวนเกษตรแบบย่ังยืนในพ้ืนที่ทํากิน

 เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเด่ียวจํานวน 50 ไร และดําเนินการซอมแซมระบบกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร

 ในพื้นท่ีทํากินของราษฎร จํานวน 2 ระบบ นอกจากน้ี ยังไดดําเนินการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไม

 จากการดําเนินกิจกรรมอนุรักษดินและนํ้าแบบขั้นบันได จํานวน 30 ไร พรอมทั้งไดดําเนินการปรับปรุง

 โครงสรางพื้นฐานทางถนนลําลองปาไม ในสถานีฯ ระยะทาง 6 กิโลเมตร ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2564 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวม

 ในการอนุรกัษทรัพยากรปาไม โดยการซอมแซมระบบกระจายน้ําในพ้ืนท่ีทาํกินทีจ่ดัสรรใหราษฎร 2 ระบบ 

 และดาํเนนิงานอนุรกัษฟนฟทูรพัยากรปาไม จากกิจกรรมอนุรกัษดนิและน้ําแบบนาข้ันบนัไดจํานวน 30 ไร 

 และกอสรางฝายตนนํ้าแบบผสมผสานแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร จํานวน 40 แหง นอกจากนี้ยังได

 ดําเนินการซอมแซมพลับพลาทรงงาน หองนํ้า หองสุขา ซอมแซมปรับปรุงถนนลําลองปาไมในสถานีฯ 

 ระยะทาง 6 กโิลเมตร และสํารวจขอมลูการใชประโยชนทีด่นิของราษฎรในพืน้ท่ีโครงการฯ เพ่ือเกบ็รวบรวม

 ขอมูลและสงเสริมการการใชที่ดินใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ หวยแมเกี๋ยง ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

ป�

ป�

2560 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมการทําระบบเกษตรแบบย่ังยืนในพื้นที่

 ทําการเกษตรของราษฎรเพื่อลดพื้นท่ีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน จํานวน 50 แหง 

 ฝายตนนํา้แบบกึง่ถาวร จาํนวน 3 แหง ฝายตนนํา้แบบถาวร จาํนวน 1 แหง และกจิกรรมอนุรกัษดนิและนํา้ 

 แบบนาข้ันบันได จํานวน 4 ไรตอ 1 ราย ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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2561 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมการทําระบบเกษตรแบบย่ังยืนในพ้ืนที่

 ทาํการเกษตรของราษฎรเพือ่ลดพืน้ท่ีการปลกูพชืเชงิเดีย่ว จาํนวน 50 ไร กอสรางฝายตนนํา้แบบผสมผสาน 

 จํานวน 50 แหง  ฝายตนนํ้าแบบกึ่งถาวร จํานวน 3 แหง  ฝายตนนํ้าแบบถาวร จํานวน 1 แหง 

 สงเสรมิกจิกรรมอนรุกัษดนิและนํา้แบบนาขัน้บันได จาํนวน 5 ไร ปจจบุนัอยูระหวางการจดัสรรงบประมาณ

 จากสํานักงบประมาณ

2562 กรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื ไดดาํเนนิการกอสรางถนนคอนกรีต (ทางอนิเดยี) ระยะทาง 600 เมตร 

 กอสรางฝายตนนํา้กึง่ถาวร จาํนวน 4 แหง เพาะชํากลาหวาย จาํนวน 5,000 กลา ปรบัปรุงเตาอบยอดหวาย

 อบแหง 1 แหง สงเสริมประสิทธิภาพนาข้ันบันได จํานวน 10 ไร ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2563 กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพนัธุพชื ไดดาํเนนิการปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐานทางถนนในบริเวณพืน้ที่

 โครงการ ซึง่สามารถอํานวยความสะดวกดานการเดนิทางและการขนสง นอกจากนีย้งัไดสนบัสนนุทางดาน

 สาธารณูโภค โดยการจัดทําถังนํ้าดื่มใหชุมชนขนาด 4,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง รวมทั้งสงเสริมใหประชาชน

 ทําการเกษตรแบบย่ังยืน โดยลดการปลูกพืชเชิงเด่ียว และสงเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

 ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2564 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินงานสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวมใน

 การอนุรักษปาไม และสงเสริมการทําระบบการเกษตรแบบยั่งยืนในพื้นที่ทําการเกษตรของราษฎร 

 เพื่อลดพื้นท่ีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว จํานวน 50 ไร นอกจากนี้ยังไดดําเนินโครงการชุมชนคารบอน

 ตํ่าจํานวน 1 งาน จัดทําระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย พรอมทอสงนํ้า ถังพักนํ้า และระบบกระจายน้ํา

 ใหแกราษฎรในพ้ืนที่โครงการ จํานวน 1 งาน ซอมแซมระบบกระจายน้ําในพ้ืนที่ทํากินที่จัดสรรใหราษฎร 

 และดําเนินงานอนุรักษฟ นฟูทรัพยากรปาไม โดยการจัดทําฝายตนนํ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 

 จํานวน 15 แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 90 อยูระหวางดําเนินการจัดทําระบบสูบนํ้าพลังงาน

 แสงอาทิตย พรอมทอสงนํ้า ถังพักนํ้า และระบบกระจายน้ําใหแกราษฎรในพ้ืนที่โครงการ

3. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยอมพาย ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

ผลการดําเนินงานป�

2560 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนและซอมแซมพลับพลาทรงงาน 

 จํานวน 1 หลัง สงเสริมการทําระบบวนเกษตรบนพ้ืนที่สูงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดพื้นที่

 การปลกูพชืเชงิเดีย่วและไรหมนุเวยีน จาํนวน 93 ไร บอพักนํา้ คอนกรตีเสริมเหลก็ ขนาด 30 ลกูบาศกเมตร 

 พรอมทอสงนํ้า ความยาว 1.2 กิโลเมตร จํานวน 1 บอ กอสรางฝายก่ึงถาวร จํานวน 50 แหง 

 กอสรางฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน จํานวน 100 แหง กอสรางฝายกลองเกเบ้ียน จํานวน 10 ฝาย 

 ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

ผลการดําเนินงานป�



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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2561 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการกอสรางถนนสองรองลอ ระยะทาง 200 เมตร 

 จดัทําระบบนํา้เพือ่การเกษตร จาํนวน 6 ระบบ จดัตัง้ศนูยเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพยีง จาํนวน 1 งาน กอสรางฝาย 

 กึ่งถาวร จํานวน 5 แหง ฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน จํานวน 100 แหง ฝายกลองเกเบ้ียน จํานวน 10 ฝาย 

 ปจจุบันอยูระหวางการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ

2562 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมการทําระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูง 

 เพือ่ลดการปลกูพชืเชิงเดีย่ว งานจดัทาํระบบกระจายนํา้เพือ่การเกษตร จาํนวน 5 ระบบ สงเสรมิประสทิธภิาพ

 นาขั้นบันได จํานวน 20 ไร กอสรางฝายแบบกึ่งถาวร จํานวน 2 แหง ปรับปรุงถนนปาไมที่ชํารุด 

 จํานวน 2.5 กิโลเมตร ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2563 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมและสรางจิตสํานึกการมีสวนรวม

 ในการอนุรักษทรัพยากรปาไมใหแกราษฎร โดยการสงเสริมใหชุมชนทําระบบวนเกษตรแบบย่ังยืน 

 เพือ่ลดการปลูกพชืเชงิเดีย่วบนพืน้ท่ีสงู นอกจากน้ียงัใหการสนบัสนนุการทาํการเกษตรจากระบบกระจายน้ํา 

 จาํนวน 3 ระบบ และบอพกันํา้เพือ่การเกษตร (บอพวง)  จาํนวน 3 บอ อกีทัง้ยงัดาํเนนิการกอสรางถนนคอนกรีต 

 2 รองลอ เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรของราษฎรในพ้ืนที่ ปจจุบันดําเนินการแลวรอยละ 70 

 คาดวาจะแลวเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2563

2564 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการกอสรางบอพักนํ้า เพื่อการเกษตร ลักษณะบอพวง 

 จํานวน 2 บอ และกอสรางระบบกระจายนํ้าเพื่อการเกษตรจํานวน 4 ระบบ รวมทั้งกอสรางถนน

 คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3 เมตร หนา 15เซนติเมตร ระยะทาง 300เมตร สําหรับแผนงานอนุรักษ

 ทรัพยากรธรรมชาติไดดําเนินการกอสรางฝายตนนํ้าแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร จํานวน 10 แหง 

 นอกจากน้ียังมีการดําเนินการสงเสริมและสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมจํานวน 1 หมูบาน และลาดตระเวน

 ปองกันรักษาพื้นที่ปาตนนํ้า ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จรอยละ 70 อยูระหวางการกอสรางบอพักนํ้า

 เพื่อการเกษตร ระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางฝายตนนํ้า

 แบบคอกหมู คาดวาจะแลวเสร็จเดือนธันวาคม 2564

4. สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิบานเสาแดง ตาํบลแจมหลวง อาํเภอกลัยาณวิฒันา จงัหวดัเชยีงใหม

ผลการดําเนินงานป�

ผลการดําเนินงานป�

2560 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการปรับปรุงพลับพลาทรงงานและภูมิทัศน ปรับปรุง

 อาคารสํานักงาน และผิวถนนของโครงการ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร สรางจิตสํานึกรักษาฟนฟูปาตนนํ้า 

 สงเสรมิการทําระบบวนเกษตร ในพืน้ทีเ่กษตรกรรม จาํนวน 50 ไร สงเสริมการทํานาขัน้บนัได จาํนวน 18 ไร 

 กอสรางฝายตนนํ้าลําธารแบบผสมผสาน จํานวน 15 แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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2561 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมการทําระบบเกษตรแบบยั่งยืนในพื้นท่ี

 ทําการเกษตรของราษฎร เพื่อลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว จัดทําระบบกระจายน้ําสําหรับเกษตรกร 

 กอสรางฝายตนนํ้าลําธารแบบก่ึงถาวร จํานวน 1 แหง  ฝายตนนํ้าลําธารแบบผสมผสาน จํานวน 50 แหง 

 และปรับปรุงบานพักเจาหนาที่ ปจจุบันอยูระหวางการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ

2562 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมการทําระบบเกษตรแบบยั่งยืนในพื้นท่ี

 ทาํกนิของราษฎร เพือ่ลดการปลูกพชืเชงิเดีย่ว สงเสริมและสรางจติสาํนกึใหชมุชนมสีวนรวมในการอนุรกัษปาไม 

 กอสรางฝายตนนํ้าลําธารแบบถาวร จํานวน 2 แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2563 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ

 ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม ใหคนในชุมชนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน 

 โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเอื้อตอสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหราษฎรท่ีการเกษตรแบบ

 ผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว รวมทั้งสนับสนุนใหลดการใชสารเคมี และหันมาใชปุยชีวภาพเพ่ิมขึ้น 

 เพื่อรักษาระบบนิเวศและคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2564 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสองรองลอ

 ระยะทาง 500 เมตร และดําเนินการสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษปาไม 

 โดยการสงเสริมการใชปุยชีวภาพเพ่ือลดการใชปุยเคมีในพ้ืนที่ตนนํ้า ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

5. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

ผลการดําเนินงานป�

ผลการดําเนินงานป�

2560 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการอนุรักษดินและน้ําแบบนาขั้นบันได (นาแลกปา) 

 จํานวน 30 ไร กอสรางฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน จํานวน 40 แหง กอสรางฝายตนนํ้าแบบก่ึงถาวร 

 จํานวน 3 แหง จัดทําระบบกระจายน้ําพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎร จํานวน 37 ไร และจัดต้ังกลุมสหกรณ

 ผลิตกาแฟอนิทรีย จํานวน 4 กลุมบาน ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2561 กรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพันธุพชื ไดดาํเนนิการปรับปรุงภูมทิศัน ซอมแซมปรับปรุงพลับพลาทรงงาน 

 จาํนวน 1 งาน จาํแนกการใชประโยชนทีด่นิดวยเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ เพ่ือวางแผนการจัดทาํวนเกษตร

 และเกษตรอินทรีย จํานวน 2 หมูบาน การอนุรักษดินและน้ําแบบนาขั้นบันได (นาแลกปา) จํานวน 30 ไร 

 กอสรางฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน จํานวน 40 แหง  ฝายตนนํ้าแบบกึ่งถาวร จํานวน 3 แหง  จัดทําระบบ

 กระจายนํ้าพื้นท่ีเกษตรกรรมของราษฎร จํานวน 50 ไร ปจจุบันอยูระหวางการจัดสรรงบประมาณ

 จากสํานักงบประมาณ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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2562 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ซอมแซมปรับปรุงสํานักงาน

 ชดุประสานการคุมครองและปองกนัชมุชน จาํนวน 1 งาน ซอมแซมระบบกระจายน้ําภายในพืน้ทีโ่ครงการฯ 

 จํานวน 1 ระบบ งานอนุรักษดินและน้ําแบบนาขั้นบันได (นาแลกปา) จํานวน 30 ไร กอสรางฝายตนนํ้า

 แบบก่ึงถาวร จํานวน 6 แหง จัดทําระบบกระจายน้ําในพ้ืนที่เกษตรกรรมของราษฎร จํานวน 25 ไร 

 ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2563 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง

 ตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน ซอมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงานอํานวยการ

 ของสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูฯ ดอยมอนลาน พรอมทัง้ปรบัปรงุระบบกระจายนํา้ภายในพืน้ท่ีโครงการฯ 

 จาํนวน 1 ระบบ นอกจากนีย้งัใหการสนับสนุนงานฟนฟูทรัพยากรปาไม อนุรกัษดนิและน้ําแบบนาข้ันบนัได

 ในลักษณะนาแลกปา จํานวน 30 ไร รวมท้ังไดจัดทําระบบกระจายน้ําในพ้ืนที่เกษตรกรรมของราษฎร 

 จํานวน 12 ไร ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2564 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินงานดานอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไม โดยการดําเนิน

 กิจกรรมอนุรักษดินและน้ําแบบนาขั้นบันได จํานวน 30 ไร และกอสรางฝายตนนํ้าแบบคอกหมู 

 ขนาด 3 เมตร จํานวน 13 แหง นอกจากนี้ไดดําเนินงานดานพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยดําเนินกิจกรรม

 จัดทําระบบกระจายน้ําพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎร จํานวน 50 ไร พรอมทั้งซอมแซมระบบกระจายนํ้า

 ภายในพื้นที่โครงการ 1 ระบบ ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

 

6. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

ผลการดําเนินงานป�

ผลการดําเนินงานป�

2560 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวม

 ในการอนรุกัษปาไมและสตัวปาของชมุชนบนพืน้ฐานแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง งานสรางฝายตนนํา้

 แบบผสมผสาน จํานวน 50 แหง สรางฝายตนนํ้าแบบกึ่งถาวร จํานวน 2 แหง กิจกรรมอนุรักษดินและนํ้า

 แบบนาข้ันบันได 1 หมูบาน บานบะหลา จํานวน 10 ไร ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2561 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  ไดดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนสองรองลอ จํานวน 1 งาน 

 ซอมแซมระบบกระจายนํ้าภายในพื้นที่โครงการฯ จํานวน 1 ระบบ กอสรางฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน 

 จํานวน 50 แหง กอสรางฝายตนนํ้าแบบกึ่งถาวร จํานวน 2 แหง งานอนุรักษดินและน้ําแบบนาขั้นบันได 

 (นาแลกปา) จํานวน 25 ไร สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอนุรักษปาไมและสัตวปาของชุมชน จัดทําระบบ

 กระจายน้ําพื้นท่ีเกษตรกรรมของราษฎร จํานวน 30 ไร สรางฐานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 งาน 

 ปจจุบันอยูระหวางการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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2562 กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื ไดดาํเนนิการปรบัปรงุภมูทิศัน ซอมแซมปรบัปรงุพลับพลาทรงงาน 

 ซอมแซมระบบกระจายน้ําในพื้นที่โครงการฯ กอสรางฝายตนนํ้าแบบกึ่งถาวร จํานวน 5 แหง กอสรางฝาย

 ตนนํ้าลําธารแบบถาวร จํานวน 2 แหง สรางปา สรางรายได จํานวน 25 ไร งานอนุรักษดินและน้ําแบบ

 นาขัน้บนัได (นาแลกปา) จาํนวน 25 ไร จดัทาํระบบกระจายน้ําพืน้ทีเ่กษตรกรรมของราษฎร จาํนวน 15 ไร 

 ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2563 กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื ไดดาํเนนิการพฒันาภายในพืน้ท่ีโครงการสถานพีฒันาการเกษตร

 ที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ประกอบดวย การปรับปรุงซอมแซมถนน 2 ลอ ใหสามารถสัญจร

 ไดอยางสะดวกและปลอดภัย งานปรับปรุงภูมิทัศน ซอมแซมปรับปรุงพลับพลาทรงงาน จํานวน 1 งาน 

 รวมทั้งซอมแซมระบบกระจายนํ้าภายในพื้นท่ีโครงการฯ จํานวน 1 ระบบ นอกจากนี้ยังไดดําเนินการ

 อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรปาไม ในกิจกรรมสรางปาสรางรายได จํานวน 50 ไร และงานอนุรักษดินและนํ้า

 แบบนาขัน้บนัไดในลกัษณะของนาแลกปา จาํนวน 30 ไร รวมทัง้ยงัมกีจิกรรมท่ีสงเสริมใหราษฎรมีคณุภาพชีวติ

 ทีด่ขีึน้ โดยใหการสนับสนนุการดาํเนนิกจิกรรมอนุรกัษปาไม และสตัวปาของชมุชน และจดัทาํระบบกระจายน้ํา

 ในพ้ืนทีเ่กษตรกรรมของราษฎร รวมทัง้งานสรางฐานเศรษฐกจิพอเพยีงใหราษฎรและเยาวชนไดเรยีนรู ปจจุบนั

 ดําเนินการแลวเสร็จ

2564 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนสองรองลอ และซอมแซม

 ระบบกระจายนํ้าภายในพื้นท่ีโครงการฯ สําหรับงานอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรปาไม ไดดําเนินกอสราง

 ฝายตนนํ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร จํานวน 50 แหง และดําเนินกิจกรรมอนุรักษดินและนํ้าแบบนา

 ขั้นบันไดลักษณะนาแลกปา จํานวน 30 ไร พรอมทั้งจัดทําระบบกระจายน้ําพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎร

 จาํนวน 1 แหง นอกจากน้ียงัมีการดําเนินงานดานพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยไดดาํเนนิงานสรางฐานเศรษฐกิจ

 พอเพียงใหราษฎรและเยาวชนไดเรียนรู ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

7. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานนาเกียน ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

ผลการดําเนินงานป�

ผลการดําเนินงานป�

2560 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการ  กอสรางฝายกึ่งถาวร 10 แหงกอสรางฝายตนนํ้า

 แบบผสมผสาน จํานวน 50 แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2561 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมการทําระบบวนเกษตรแบบยั่งยืน 

 ในพื้นที่ทาํการเกษตรของราษฎร เพื่อลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว จํานวน 20 ไร กอสรางฝายตนนํ้าแบบ

 ผสมผสาน จํานวน 50 แหง กอสรางฝายตนนํ้าแบบกึ่งถาวร จํานวน 2 แหง กอสรางฝายตนนํ้าแบบกลอง

 เกเบียนแบบเทปูนทับ จํานวน 10 แหง ปจจุบันอยูระหวางการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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2562 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ซอมแซมปรับปรุงสํานักงาน

 ชดุประสานการคุมครองและปองกนัชมุชน จาํนวน 1 งาน ซอมแซมระบบกระจายน้ําภายในพืน้ทีโ่ครงการฯ 

 จํานวน 1 ระบบ งานอนุรักษดินและน้ําแบบนาขั้นบันได (นาแลกปา) จํานวน 30 ไร กอสรางฝายตนนํ้า

 แบบก่ึงถาวร จํานวน 6 แหง จัดทําระบบกระจายน้ําในพ้ืนที่เกษตรกรรมของราษฎร จํานวน 25 ไร 

 ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2563 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมการทําระบบวนเกษตรแบบยั่งยืน 

 จํานวน 40 ไร เพ่ือทดแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียวในพ้ืนที่เกษตร นอกจากน้ียังใหการสนับสนุนการทํา

 การเกษตรของราษฎร โดยการจดัทาํบอพักนํา้เพ่ือการเกษตร จาํนวน 2 แหง รวมทัง้จัดทาํระบบกระจายน้ํา

 เพื่อการเกษตรจํานวน 2 แหง อีกทั้งยังดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองรองลอ ระยะทาง 

 310 เมตร เพื่ออํานวยความสะดวกตอการขนสงและสัญจรของราษฎร นอกจากการสงเสริมการทํา

 การเกษตรแบบย่ังยนื และสนับสนุนการทําเกษตรแลว ยงัไดดาํเนินการพัฒนาภายในพ้ืนทีโ่ครงการ ปรบัปรุง

 ตอเติมอาคาร (หองสรง) และหองสุขา จํานวน 1 งาน ปจจุบันดําเนินการแลวรอยละ 50 อยูระหวาง

 การดําเนินการจัดทําระบบกระจายนํ้าเพื่อการเกษตร และกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองรองลอ 

 รวมทั้งปรับปรุงอาคารหองสรงและหองสุขา คาดวาจะแลวเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2563

2564 กรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื ไดดาํเนนิโครงการพัฒนาคณุภาพชวีติ โดยการกอสรางบอพกันํา้

 เพื่อการเกษตร จํานวน 1 บอ ระบบกระจายนํ้าเพื่อการเกษตร จํานวน 1 แหง และแผนงานสงเสริม

 และสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม โดยการสงเสริมการใชปุยชีวภาพ

 เพือ่ลดการใชปุยเคมีในพืน้ทีต่นนํา้ รวมท้ังไดดาํเนนิแผนงานอนุรกัษ ฟนฟทูรพัยากรปาไม โดยการกอสราง

 ฝายตนนํา้แบบคอกหมูจาํนวน 10 แหง ประกอบดวย ฝายคอกหมู ขนาด 3 เมตร จาํนวน 6 แหง ขนาด 4 เมตร 

 จาํนวน 3 แหง และขนาด 5 เมตร จาํนวน 1 แหง นอกจากนีย้งัไดปรบัปรงุภมูทิศันบรเิวณโดยรอบพลบัพลา

 ทรงงาน และกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองรองลอ ระยะทาง 650 เมตร ปจจบุนัดําเนินการแลวเสร็จ

8. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยแบแล ตําบลสบโขง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

ผลการดําเนินงานป�

ผลการดําเนินงานป�

2560 กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพชื ไดดาํเนินการกอสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน จาํนวน 50 แหง 

 ฝายตนนํ้าแบบถาวร จํานวน 2 แหง ฝายก่ึงถาวร จํานวน 3 แหง กิจกรรมอนุรักษดินและน้ําแบบนา

 ขั้นบันได (นาแลกปา)  จํานวน 35 ไรปลูกปาไมใชสอย (ปาที่ไดคืนจากกิจกรรมนาแลกปา) จํานวน 75 ไร  

 ปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง  (ปาที่ไดคืนจากกิจกรรมนาแลกปา) จํานวน 75 ไร ปจจุบันดําเนินการ

 แลวเสร็จ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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2561 ปรับปรุงถนนลําลองปาไมในพื้นที่สถานีฯ จํานวน 7 กิโลเมตร กอสรางฝายตนน้ําแบบผสมผสาน 

 จํานวน 50 แหง กอสรางฝายตนน้ําแบบถาวร จํานวน 2 แหง  กอสรางฝายตนนํ้าแบบก่ึงถาวร 

 จํานวน 3 แหง กอสรางฝายตนนํ้าแบบกลองเกเบียน  แบบเทปูนทับ จํานวน 15 แหง กิจกรรมอนุรักษดิน

 และนํ้าแบบนาข้ันบันได (นาแลกปา) จํานวน 31 ไร ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2562 กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื ไดดาํเนนิการกอสรางถนนคอนกรตีสองรองลอ ระยะทาง 600 เมตร 

 สงเสรมิการทาํระบบวนเกษตรแบบยัง่ยนืในพืน้ทีท่าํการเกษตรของราษฎร เพือ่ลดพืน้ทีก่ารปลกูพชืเชงิเดีย่ว 

 จาํนวน 20 ไร สงเสรมิจติสาํนกึการอนรุกัษทรพัยากรปาไมและชมุชน กอสรางฝายตนนํา้แบบถาวรและก่ึงถาวร 

 กิจกรรมอนุรักษดินและนํ้าแบบนาข้ันบันได (นาแลกปา) จํานวน 27 ไร ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2563 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนนิการพัฒนาภายในพื้นที่โครงการ โดยการกอสรางถนน

 คอนกรีตสองรองลอ ระยะทาง 250 เมตร พรอมทัง้ไดปรับปรุงซอมแซมพ้ืนทีพ่ลบัพลาทรงงาน ชานรับแขก 

 และภูมิทัศนสํานักงานฯ นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการอนุรักษดินและนํ้า โดยการสงเสริมใหราษฎร

 ทํานาข้ันบันไดในลักษณะนาแลกไรหมุนเวียน จํานวน 34 ไร ปจจุบันดําเนินการแลวรอยละ 90 

 และอยูระหวางการดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองรองลอ ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2564 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสองรองลอ

 ระยะทาง 500 เมตร และดําเนินงานสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษปาไม 

 โดยการสงเสริมการทําระบบวนเกษตรแบบย่ังยนืในพ้ืนทีท่าํการเกษตรของราษฎรเพ่ือลดพ้ืนทีก่ารปลูกพชื

 เชิงเดี่ยว จํานวน 80 ไร นอกจากน้ียังมีการดําเนินงานอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไม โดยดําเนินกิจกรรม

 อนุรกัษดนิและน้ําแบบนาข้ันบนัได ลกัษณะนาแลกไรหมนุเวียน จาํนวน 34 ไร ปจจุบนัดําเนินการแลวเสร็จ

9. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานปางขอน ตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผลการดําเนินงานป�

ผลการดําเนินงานป�

2560 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการปลูกปาสรางรายได จํานวน 50 ไร บํารุงฟนฟู

 เสริมปาตนนํ้า ปที่ 2-6 จํานวน 100 ไร นอกจากนี้ ทําการกอสรางฝายตนนํ้ากึ่งถาวร จํานวน 3 แหง 

 สรางฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน จํานวน 15 แหง และสรางถนนคอนกรีต (อินเดีย) ระยะทาง 500 เมตร 

 รวมไปถึงอบรมการเกษตรแบบวนเกษตร จํานวน 1 รุน ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2561 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการกอสรางฝายตนนํ้ากึ่งถาวร จํานวน 3 แหง 

 กอสรางฝายตนนํา้แบบผสมผสาน จาํนวน 15 แหง อบรมการเกษตรแบบวนเกษตร บาํรุงฟนฟเูสริมปาตนนํา้ 

 ปที่ 2 - 6 จํานวน 100 ไร บํารุงปาสรางรายได ปที่ 2 - 6 จํานวน 50 ไร ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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2562 กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื ไดดาํเนนิการกอสรางถนนคอนกรตีสองรองลอ ระยะทาง 600 เมตร 

 สงเสรมิการทาํระบบวนเกษตรแบบยัง่ยนืในพืน้ทีท่าํการเกษตรของราษฎร เพือ่ลดพืน้ทีก่ารปลกูพชืเชงิเดีย่ว 

 จํานวน 20 ไร สงเสริมจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรปาไมและชุมชน กอสรางฝายตนนํ้าแบบถาวร

 และกึ่งถาวร กิจกรรมอนุรักษดินและนํ้าแบบนาขั้นบันได (นาแลกปา) จํานวน 27 ไร ปจจุบันดําเนินการ

 แลวเสร็จ

2563 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมใหราษฎรมีรายไดจากการประกอบอาชีพ 

 พรอมกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม โดยการจัดหากลาพันธุไมเศรษฐกิจแจกจายใหราษฎรทําการเกษตร

 ในรูปแบบของระบบวนเกษตร เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวลง ประกอบดวย กลาพันธุ อโวคาโด 

 จํานวน 750 กลา กลาพันธุ แมคคาเดเมีย จํานวน 250 กลา รวมท้ังจัดหากลาพันธุ ไผซางหมน 

 จาํนวน 700 กลา เพ่ือลดการพ่ึงพิงการใชทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนีย้งัดําเนนิการฟนฟูสภาพปาตนนํา้

 ไปพรอมกับการสงเสริมนํ้าเพื่อการเกษตร กลาวคือ ไดจัดทําระบบกระจายนํ้าเพื่อใชในพื้นที่การเกษตร 

 จํานวน 2 ระบบ และกอสรางถังกักเก็บนํ้าขนาด 50 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 แหง อีกทั้งยังไดดําเนินการ

 กอสรางถนนคอนกรีต (อินเดีย) ความกวางขางละ 1 เมตร ระยะทาง 250 เมตร เพื่อใหราษฎรมีเสนทาง

 คมนาคมขนสงที่สะดวกและปลอดภัย ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2564 จัดหากลาพันธุแจกจายใหแกราษฎรเพื่อสงเสริมการทําระบบวนเกษตรและสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ

 แทนการปลกูพชืเชงิเดีย่ว โดยการสงเสริมกลาพนัธุกลาอโวคาโดจาํนวน 500 กลา กลาพนัธุกลาแมคคาเดเมีย 

 จํานวน 100 กลา กอสรางฝายตนนํ้าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร จํานวน 15 แหง จัดทําระบบกระจายน้ํา

 เพื่อใชพื้นที่การเกษตร จํานวน 2 ระบบ รวมทั้งกอสรางถนนคอนกรีต (อินเดีย) ระยะทาง 250 เมตร

10. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานธารทอง ตําบลแมเงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชยีงราย

ผลการดําเนินงานป�

ผลการดําเนินงานป�

2560 กรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื ดาํเนนิการบาํรงุรกัษาระบบนิเวศตนนํา้ ปที ่2-6 จาํนวน 200 ไร 

 และปที ่7-10 จาํนวน 200 ไร รวมไปถึงการเพาะชํากลาไมขนาดใหญ จาํนวน 50,000 กลา เพาะชาํกลาหวาย 

 จํานวน 50,000 กลา จัดทําเรือนเพาะชํากลาไมปา จํานวน 1 หลัง และสงเสริมประสิทธิภาพนาขั้นบันได 

 จํานวน 20 ไร นอกจากน้ี มีการสรางฝายตนนํ้ากึ่งถาวร จํานวน 3 แหง และฝายตนน้ําแบบผสมผสาน 

 จํานวน 25 แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2561 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการกอสรางฝายตนนํ้ากึ่งถาวร จํานวน 2 แหง 

 เพาะชาํกลาหวาย จาํนวน 40,000 กลา สงเสริมประสทิธภิาพนาขัน้บนัได จาํนวน 20 ไร  ปจจุบนัดาํเนนิการ

 แลวเสร็จ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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2562 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการกอสรางฝายตนนํ้ากึ่งถาวร จํานวน 3 แหง 

 ปรับปรุงถนนคอนกรีต (ถนนอินเดีย) ความยาว 600 เมตร เพาะชํากลาหวาย จํานวน 5,000 กลา 

 ปรับปรุงเตาอบยอดหวายอบแหง สงเสริมประสิทธิภาพนาขั้นบันได จํานวน 10 ไร

2563 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมใหราษฎรมีรายไดจากการประกอบอาชีพ 

 พรอมกบัการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาต ิโดยการจดัหากลาพนัธุไมเศรษฐกจิแจกจายใหราษฎรทาํการเกษตร

 ในรปูแบบของระบบวนเกษตร ซึง่มลีกัษณะเลียนแบบระบบนเิวศปาธรรมชาต ิเพ่ือลดการปลกูพชืเชงิเด่ียวลง 

 ประกอบดวย กลาพันธุลําไย จํานวน 500 กลา กลาพันธุเงาะ จํานวน 500 กลา นอกจากน้ียังดําเนินการ

 ฟนฟูสภาพปาตนนํ้าไปพรอมกับการสงเสริมจัดหานํ้าเพื่อการเกษตร กลาวคือ ไดจัดทําระบบกระจายนํ้า

 เพื่อการเกษตร จํานวน 5 ระบบ และกอสรางบอพักนํ้าเพื่อการเกษตรในลักษณะบอพวง จํานวน 2 บอ 

 พรอมทั้งสงเสริมประสิทธิภาพนาขั้นบันได จํานวน 5 ไร และงานเพาะชํากลาหวาย จํานวน 5,000 กลา 

 อีกทั้งยังไดดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีต (อินเดีย) ความกวางขางละ 1 เมตร ระยะทาง 150 เมตร 

 เพือ่ใหราษฎรมีเสนทางคมนาคมขนสงทีส่ะดวกและปลอดภัย นอกจากน้ียงัไดปรบัปรุงเตาอบยอดหวายอบแหง 

 ปรับปรุงโรงทําเครื่องเงิน จัดซื้อเตาตีมีดระบบแกส จํานวน 2 เตา และซอมแซมพลับพลาทรงงาน 

 ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2564 ดําเนินการปรับปรุงเตาอบยอดหวายอบแหง จํานวน 1 แหง ปรับปรุงโรงตีมีด จํานวน 1 แหง รวมทั้งงาน

 สงเสรมิพฒันาคณุภาพชีวติโดยจัดหากลาไมเพือ่แจกจายราษฎรและ เปนการสรางระบบเกษตรใหมลีกัษณะ

 เลียนแบบระบบนิเวศปาธรรมชาติ ไดแก กลาพันธุลําไย จํานวน 500 กลา กลาพันธุเงาะ จํานวน 500 กลา 

 นอกจากนั้นยังไดดําเนินการกอสรางถนนปาไมลําลอง ระยะทาง 10 กิโลเมตร พรอมกอสรางบอพักนํ้า

 เพือ่การเกษตร (บอพวง) จาํนวน 5 บอ จดัทาํระบบกระจายน้ําเพือ่การเกษตร จํานวน 5 ระบบ รวมทัง้สงเสรมิ

 ประสิทธิภาพนาขั้นบันไดจํานวน 10 ไร

11. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานหวยหยวกปาโซ ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง 
จังหวัดเชียงราย

ผลการดําเนินงานป�

ผลการดําเนินงานป�

2560 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินงานฟนฟูสภาพปาตนนํ้า สงเสริมกิจกรรม นาแลกปา 

 จํานวน 20 ไร นอกจากนี้ มีการกอสรางฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน จํานวน 20 แหง และฝายตนนํ้า

 แบบก่ึงถาวร จํานวน 5 แหง รวมไปถึงปรับปรงุถนนปาไม ระยะทาง 5 กโิลเมตร ปจจบุนัดาํเนนิการแลวเสรจ็

2561 กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื งานสรางปาสรางรายได จาํนวน 40 ไร งานจดัทาํระบบกระจายน้ํา

 เพื่อการเกษตร จํานวน 4 ระบบ กิจกรรมนาแลกปา จํานวน 20 ไร กอสรางฝายตนนํ้าแบบกึ่งถาวร 

 จํานวน 2 แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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2562 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการจัดหากลาอะโวคาโด แมคคาเดเมีย พลับ มะมวง 

 ใหกบัราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการ จดัทาํระบบกระจายนํา้เพือ่การเกษตรจาํนวน 5 ระบบ สงเสรมิประสทิธภิาพ

 นาขั้นบันได จํานวน 20 ไร และกอสรางฝายตนนํ้าแบบกึ่งถาวร จํานวน 2 แหง

2563 กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพนัธุพชื ไดดาํเนนิการสงเสริมการทําระบบวนเกษตรทดแทนการปลูกพชื

 เชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง โดยการจัดหากลาพันธุอโวคาโด จํานวน 500 กลา กลาพันธุพลับ จํานวน 1,250 กลา 

 และกลาพันธุ แมคคาเดเมีย จํานวน 1,000 กลา รวมท้ังกลาพันธุ ชาอัสสัม จํานวน 10,000 กลา 

 และกลาพันธุกาแฟอาราบิกา จํานวน 7,500 กลา แจกจายใหราษฎร เพื่อนําไปประกอบอาชีพสรางรายได

 ใหแกครัวเรือน และสรางจิตสํานึกใหคนอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันไดใหความสําคัญกับการ

 ฟนฟูสภาพปาตนนํ้าดวยการจัดทําระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 2 ระบบ พรอมทั้งสงเสริม

 ประสิทธิภาพนาขั้นบันได จํานวน 10 ไร ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2564 ดําเนินการสงเสริมการทําระบบวนเกษตรบนพ้ืนที่สูงเพ่ือลดการปลูกพืชเชิงเด่ียว โดยจัดหากลาพันธุ

 แจกจายราษฎร ไดแก กลาพันธุอโวคาโด จํานวน 500 กลา กลาพันธุพลับ จํานวน 500 กลา กลาพันธุ

 แมคคาเดเมีย จํานวน 500 กลา นอกจากน้ันยังไดจัดทําระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตรจํานวน 2 ระบบ 

 กอสรางฝายตนนํ้าแบบคอกหมูขนาด 3 เมตร จํานวน 22 แหง และสงเสริมประสิทธิภาพนาข้ันบันได 

 จํานวน 10 ไร

12. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยบอ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผลการดําเนินงานป�

ผลการดําเนินงานป�

2560 กรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื ดาํเนนิการสรางปาสรางรายได จาํนวน 50 ไร สงเสริมนาขัน้บนัได

 นาแลกปาจํานวน 40 ไร บํารุงปาตนนํ้า ปที่ 2 - 6 จํานวน 100 ไร สรางถนนคอนกรีต (อินเดีย) 

 ระยะทาง 500 เมตร รวมไปถึงสรางฝายตนนํ้าแบบเกเบี้ยน จํานวน 20 แหง ฝายตนนํ้าแบบผสมสาน

 จํานวน 50 แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2561 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการ สรางปาสรางรายได จํานวน 50 ไร กิจกรรมนา

 แลกปา จํานวน 40 ไร กอสรางถนนคอนกรีต ขนาดกวาง 3 เมตร ระยะทาง 1 กิโลเมตร กอสรางฝายตนนํ้า

 แบบก่ึงถาวร  จํานวน 5 แหง จัดทําระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร  จํานวน 4 ระบบ สรางถังเก็บนํ้า

 ขนาด 50 ลูกบาศกเมตร จํานวน 4 แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2562 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช ไดดําเนินงานสงเสริมประสิทธิภาพการทํานาขั้นบันได 

 จํานวน 20 ไร งานกอสรางถนนคอนกรีต (ถนนอินเดีย) ระยะทาง 500 เมตร งานกอสรางฝายตนนํ้า

 แบบก่ึงถาวร จํานวน 5 แหง งานจัดทําระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตรจํานวน 4 ระบบ และงานจัดทําบอ

 พักนํ้าเพื่อการเกษตร จํานวน 5 แหง



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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2563 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช ไดดําเนินการสงเสริมประสิทธิภาพการทํานาขั้นบันได 

 จาํนวน 30 ไร และปรบัปรงุถนนคอนกรีตขนาดกวาง 3 เมตร ความหนา 15 เซนติเมตร ระยะทาง 300 เมตร 

 และปรับปรุงถนนปาไมลําลอง ระยะทาง 5 กิโลเมตร พรอมทั้งไดจัดทําระบบกระจายนํ้าเพ่ือการเกษตร 

 จํานวน 5 ระบบ จัดทําบอพักนํ้า (บอพวง) จํานวน 5 แหง และปรับปรุงถังเก็บนํ้าขนาด 50 ลูกบาศกเมตร 

 จํานวน 2 แหง เพื่อใหราษฎรมีแหลงนํ้าเพื่อใชในการเกษตร และชวยฟนฟูสภาพปาตนนํ้า นอกจากน้ียัง

 ใหการสนับสนุนใหราษฎรหันมาทําการเกษตรแบบย่ังยืน ในรูปแบบของระบบวนเกษตร โดยการแจกกลา

 พันธุอโวคาโด จํานวน 1,000 กลา กลาพนัธุกาแฟ จํานวน 10,000 กลา และสงเสริมการปลูกปาหวาย 

 จํานวน 75 ไร ใหประชาชนมีการปลูกพืชที่หลากหลาย โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สามารถสรางรายได 

 และชวยอนุรักษทรัพยากรปาไมได ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2564 ดําเนินการจัดหาพันธุกาแฟเพื่อสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยสงเสริม

 กลาพนัธุกาแฟ จาํนวน 5,000 กลา จดัทาํระบบกระจายน้ําเพ่ือการเกษตรจํานวน 5 ระบบ จดัทาํบอพักนํา้

 เพื่อการเกษตร (บอพวง) จํานวน 5 แหง ปรับปรุงถังเก็บนํ้า ขนาด 50 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 แหง 

 ทั้งยังสงเสริมประสิทธิภาพนาขั้นบันได จํานวน 30 ไร พรอมทั้งปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาดกวาง 3 เมตร 

 ระยะทาง 230 เมตร และปรับปรุงถนนปาไมลําลอง ระยะทาง 7 กิโลเมตร

 

13. สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานสันตสิขุ-บานขุนกําลัง ตาํบลขนุควร อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา

ผลการดําเนินงานป�

ผลการดําเนินงานป�

2560 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินงานสรางปาสรางรายได จํานวน 100 ไร นาแลกปา 

 จาํนวน 30 ไร เพาะชาํตาว จาํนวน 20,000 กลา รวมไปถงึกอสรางฝายตนนํา้แบบผสมผสาน จาํนวน 50 แหง 

 ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2561 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการกิจกรรมสรางปาสรางรายได จํานวน 100 ไร 

 งานจัดทําระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 5 ระบบ กิจกรรมนาแลกปา จํานวน 20 ไร เพาะชําตาว 

 จํานวน 20,000 กลา สรางถังเก็บน้ํา ขนาด 50 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2562 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต

 ใหแกราษฎรในพืน้ทีใ่หดขีึน้ ประกอบดวยกจิกรรมตาง ๆ  ประกอบดวย จดัหากลาอะโวคาโด กาแฟ มะมวง 

 เพื่อแจกจายราษฎร จัดทําระบบกระจายนํ้าเพ่ือการเกษตร จํานวน 5 ระบบ สงเสริมประสิทธิภาพ

 นาขัน้บนัได จาํนวน 20 ไร เพาะชาํกลาตาว จาํนวน 20,000 กลา กอสรางฝายตนนํา้แบบก่ึงถาวร จาํนวน 5 แหง 

 และกอสรางถังเก็บน้ํา ขนาด 100 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 แหง



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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2563 กรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื ไดดาํเนนิการสงเสริมอาชพีใหแกราษฎรในพ้ืนทีโ่ครงการพรอมกบั

 การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย การสงเสริมใหราษฎรปลูกพชืเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้ 

 ไดแก จัดหากลาพันธุอโวคาโด จาํนวน 1,000 กลา กลาพันธุกาแฟ จํานวน 12,500 กลา รวมทั้งไมผล

 ที่สามารถสรางรายไดใหแกชุมชน ไดแก  จัดหากลาพันธุเงาะ กลาพันธุลองกอง และกลาพันธุทุเรียน 

 นอกจากการแจกกลาพนัธุไมแลว ยงัไดสงเสริมใหราษฎรปรับวธีิทาํการเกษตรมาเปนรปูแบบของนาข้ันบนัได 

 จํานวน 20 ไร พรอมทั้งไดจัดทําระบบกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร จํานวน 5 ระบบ และจัดทําบอพักนํ้า

 เพื่อการเกษตร จํานวน 5 แหง นอกจากนี้ยังมีงานสงเสริมการเพาะชํากลาตาว จํานวน 20,000 กลา 

 เพื่อชวยฟนฟูสภาพปาตนนํ้า ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2564 ดําเนินการสรางเสริมจิตสํานึกในดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม (ครูปาไม) จํานวน 2 โรงเรียน 

 จัดหากลาพันธุอโวคาโดแจกจายราษฎร เพื่อสงเสริมการทําระบบวนเกษตร จํานวน 1,000 กลา 

 จัดหากลาพันธุกาแฟเพื่อสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว จํานวน 5,000 กลา 

 นอกจากน้ันสงเสริมประสิทธิภาพนาขั้นบันได จํานวน 20 ไร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรใหมีความ

 เปนอยูดีขึ้นและชวยเพิ่มพื้นท่ีปาใหมากขึ้น งานเพาะชํากลาตาว เพื่อดําเนินการปลูกปาและแจกจาย

 ใหกับราษฎร จํานวน 5,000 กลา รวมทั้งจัดทําระบบกระจายนํ้าเพื่อการเกษตรใหกับราษฎร 

 จํานวน 5 ระบบ และจัดทําบอพักนํ้าเพื่อการเกษตร (บอพวง) จํานวน 5 แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

14. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสบขุน ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน

ผลการดําเนินงานป�

ผลการดําเนินงานป�

2560 กรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื ดาํเนนิการสงเสริมการทาํนาขัน้บนัได พืน้ที ่20 ไร จดัทาํบอพกันํา้

 เพื่อการเกษตร จํานวน 10 บอ และระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 10 ระบบ พรอมกอสรางฝาย

 ตนนํ้าแบบผสมผสาน จํานวน 15 แหง ฝายตนนํ้าแบบกึ่งถาวร จํานวน 2 แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2561 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช ไดดําเนินการจัดทําบอพักน้ําเพื่อการเกษตร (บอพวง) 

 จาํนวน 10 บอ จดัทําระบบกระจายน้ําเพือ่พ้ืนทีก่ารเกษตร จาํนวน 10 ระบบ กอสรางฝายตนนํา้แบบผสมผสาน 

 จํานวน 10 แหง ฝายตนนํ้าแบบก่ึงถาวร จํานวน 2 แหง ทํานาแลกปา (สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

 การทํานาขั้นบันไดบนพื้นที่สูง) จํานวน 15 ไร สงเสริมการทําระบบวนเกษตรบนพื้นท่ีสูงตามปรัชญา

 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและไรหมุนเวียน จํานวน 20 ไร ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2562 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวยสงเสริมการทําระบบ

 วนเกษตรบนพ้ืนที่สูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและไรหมุนเวียน 

 และเปลี่ยนมาปลูกพืชผสมผสานที่เหมาะสมกับพื้นที่ เชน ตาว หวาย มะคาโมง อะโวคาโด เปนตน



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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2563 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวมใน

 การอนุรักษทรัพยากรปาไม โดยสงเสริมใหราษฎรปรับเปล่ียนวิธีการทําการเกษตรมาเปนรูปแบบ

 ของระบบวนเกษตร จํานวน ๒๐ ไร แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือระบบไรหมุนเวียนในพ้ืนที่สูง เพื่อรักษา

 ระบบนเิวศ และสภาพแวดลอมในพืน้ท่ี นอกจากน้ียงัไดดาํเนนิกจิกรรมฟนฟูปาตนนํา้ จากการสรางบอพกันํา้

 เพื่อการเกษตรจํานวน 2 แหง และการจัดทําระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 10 แหง 

 ซึ่งสามารถชวยใหราษฎรมีแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2564 ดําเนินการจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินปาไมโดยชุมชนมีสวนรวมในพ้ืนที่บานสบขุน จัดทําบอนํ้า

 เพื่อการเกษตร จํานวน 5 แหง จัดทําระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 5 ระบบ นอกจากน้ันยังได

 ดําเนินการกอสรางฝายคอกหมู จํานวน 15 แหง และสงเสริมการทํานาแลกปา เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

 การทํานาขั้นบันไดพื้นที่สูง จํานวน 10 ไร

15. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ภูพยัคฆ ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน

ผลการดําเนินงานป�

ผลการดําเนินงานป�

2560 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช ดําเนินการสงเสริมการทํานาแลกปา จํานวน 20 ไร 

 ขุดบอพลาสติกพรอมรองกนบอ จํานวน 5 บอ กอสรางระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 5 ระบบ 

 และกอสรางฝายตนนํ้าแบบเกเบ้ียน จํานวน 5 แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2561 กรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื ไดดาํเนนิการกอสรางฝายกึง่ถาวร จาํนวน 2 แหง กจิกรรมการทํานา

 แลกปา จํานวน 20 ไร บอพักนํ้าเพื่อการเกษตร (บอพวง) จํานวน 5 บอ ระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร 

 จํานวน 5 ระบบ ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2562 กรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื ไดดาํเนนิการสงเสรมิใหชมุชนมสีวนรวมในการอนรุกัษทรัพยากร

 ปาไม โดยดาํเนนิการในกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวย กจิกรรมนาแลกปา (นาขัน้บนัได) ราษฎรจํานวน 10 ราย 

 พืน้ทีจ่าํนวน 10 ไร สรางฝายตนแบบกึง่ถาวร จาํนวน 5 แหง สรางบอพักนํา้เพ่ือการเกษตร จาํนวน 10 บอ 

 จัดทําระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 10 ระบบ

2563 กรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื ไดดาํเนนิการสงเสรมิใหชมุชนมสีวนรวมในการอนรุกัษทรัพยากร

 ปาไม โดยดําเนินกิจกรรมตางๆ ประกอบดวย กิจกรรมอนุรักษดินและนํ้าแบบนาข้ันบันไดในลักษณะ

 ของนาแลกปา จํานวน 20 ไร จัดทําบอพักนํ้าเพ่ือการเกษตรประเภทบอพวง จํานวน 5 บอ 

 และจัดทําระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 5 ระบบ ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2564 ดาํเนินการสงเสริมและสรางจติสาํนกึใหชมุชนมีสวนรวมในการอนุรกัษทรัพยากรปาไม โดยจัดทาํบอพกันํา้

 เพ่ือการเกษตร (บอพวง) 5 บอ และจัดทําระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 10 ระบบ 

 พรอมท้ังกอสรางฝายคอกหมู ขนาด 3 เมตร จํานวน 20 แหง และสงเสริมการทํานาแลกปา

 เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํานาขั้นบันไดพ้ืนที่สูง จํานวน 20 ไร



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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16. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสะจุก-สะเก้ียง ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนาน

ผลการดําเนินงานป�

2560 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการสงเสริมการทํานาข้ันบันได จํานวน 30 ไร 

 จัดสรางบอพักนํ้าเพื่อการเกษตร 7 แหง รวมทั้งซอมแซมระบบกระจายนํ้าในพื้นที่ จํานวน 1 ระบบ 

 นอกจากน้ันยงัดาํเนินการกอสรางฝายตนนํา้กึง่ถาวร จาํนวน 2 แหง ฝายตนนํา้แบบผสมผสาน จาํนวน 25 แหง 

 และฝายตนนํ้าแบบเกเบ้ียน จํานวน 5 แหง ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2561 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการกอสรางฝายตนนํ้าแบบกึ่งถาวร จํานวน 2 แหง 

 การทํานาแลกปา จํานวน 25 ไร การจัดทําบอพักนํ้าเพื่อการเกษตร (บอพวง) จํานวน 8 บอ จัดทําระบบ

 กระจายนํ้าเพื่อการเกษตร จํานวน 8 ระบบ ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2562 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต

 ใหแกราษฎรในพ้ืนที่ใหดีขึ้น ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ สรางปาสรางรายได จํานวน 10 ไร 

 กิจกรรมนาแลกปา จํานวน 10 ไร กิจกรรมจัดทําบอพักนํ้าพรอมระบบกระจายนํ้าเพื่อการเกษตร 

 จํานวน 10 แหง จัดสรางฝายตนนํ้าแบบกึ่งถาวร จํานวน 2 แหง

2563 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินการสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหชุมชนมีสวนรวมใน

 การอนุรักษทรัพยากรปาไม โดยไดจัดทําบอพักนํ้าในลักษณะบอพวงเพื่อการเกษตร จํานวน 9 บอ 

 พรอมทั้งจัดทําระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 9 ระบบ ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

2564 ดาํเนนิการจดัทาํบอพกันํา้เพือ่การเกษตร (บอพวง) จาํนวน 5 บอ และจดัทาํระบบกระจายนํา้เพ่ือการเกษตร 

 จํานวน 5 ระบบ นอกจากนั้นยังไดดําเนินการกอสรางฝายคอกหมู ขนาด 3 เมตร จํานวน 15 แหง 

 และสงเสริมการทํานาแลกปาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํานาขั้นบันไดพื้นที่สูง จํานวน 18 ไร



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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17. สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานปาคา ตาํบลโปงนํา้รอน อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร

ผลการดําเนินงาน

โครงการจัดการพื้นท่ีชุมชน
บ�านป�าคา

โครงการจัดการพื้นท่ีชุมชน
บ�านป�าหมาก

โครงการจัดการพื้นท่ีชุมชน
บ�านโละโคะ

ป�

2560

2561

2562

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช ดําเนินงานเสริมสรางการ

มีส วนร วมของราษฎรโดยการ

ศกึษาดงูาน อบรมเยาวชนอนุรกัษ

ทรพัยากรปาไม 1 รุน จาํนวน 50 คน 

ปรับปรุงระบบนิเวศตนนํ้า 100 ไร 

สรางฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน 

จํานวน 50 แหง และฝายตนนํ้า

แบบก่ึงถาวร จาํนวน 1 แหง จดัทาํ

นาแลกปา จํานวน 10 ไร สรางปา

สรางรายได จํานวน 15 ไร และจัด

สรางระบบสงนํ้าภายในสถานี

ดาํเนนิงานจดัทาํโครงการฝกอบรม

หลกัสตูร “เยาวชนอาสาพทิกัษปา” 

จํานวน 1 รุ น จํานวน 50 คน 

ปลูกเสริมปา จํานวน 100 ไร 

กอสรางฝายตนนํ้าแบบผสมผสาน 

จาํนวน 50 แหง กอสรางฝายตนนํา้

แบบก่ึงถาวร จํานวน 1 แหง 

กิจกรรมนาแลกปา จํานวน 10 ไร 

สรางปาสรางรายได 15 ไร

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช ไดดําเนินการฝกอบรม

หลักสูตรเยาวชนอาสาพิทักษปา 

จํานวน 1 รุน รวม 50 คน จัดซื้อ

กล ากาแฟและกล าโกโก  เพื่อ

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน จํานวน 

900 กลา สรางปาสรางรายได 

จํานวน 30 ไร

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช ไดปรับปรุงระบบนิเวศ

ตนนํ้า จํานวน 100 ไร สรางฝาย

ตนนํา้แบบผสมผสาน จาํนวน 50 แหง 

และฝายต นนํ้ าแบบ ก่ึ งถาวร 

จํานวน 1 แหง สรางปาสรางรายได 

จํานวน 15 ไร

กรมอุทยานแหงชาติ สัตว ป า 

และพันธุ พืช ไดฟ นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติ โดยการกอสรางฝาย

แบบผสมผสาน จํานวน 50 แหง 

กอสรางฝายกึง่ถาวร จาํนวน 1 แหง

กรมอุทยานแหงชาติ สัตว ป า 

และพันธุ พืช ไดส งเสริมการมี

สวนรวมอนุรักษปาโดยฝกอบรม

เยาวชนรวมรักษปา บานโละโคะ 

ปรั บป รุ ง ร ะบบนิ เ ว ศ ต  น นํ้ า 

จํานวน 100 ไร สรางฝายตนนํ้า

แบบผสมผสาน จํานวน 50 แหง 

และฝายต นนํ้ าแบบ ก่ึ งถาวร 

จํานวน 1 แหง จัดทํานาแลกปา 

จํานวน 30 ไร สรางปาสรางรายได 

จํานวน 15 ไร ปจจุบันดําเนินการ

แลวเสร็จ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตว ป า 

และพันธุพืช ไดฝกอบรมหลักสูตร 

“เยาวชนอาสาพิทักษปา จํานวน 

1 รุน จํานวน 50 คน ปลูกเสริมปา 

จาํนวน 100 ไร กอสรางฝายตนนํา้

แบบผสมผสาน จํานวน 50 แหง 

กอสรางฝายตนนํ้าแบบก่ึงถาวร 

จาํนวน 1 แหง สรางปาสรางรายได 

จํานวน 15 ไร ปจจุบันดําเนินการ

แลวเสร็จ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตว ป า 

และพันธุ พืช ไดจัดทําโครงการ

สรางปาสรางรายได จํานวน 50 ไร 

ฝกอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสา

พทิกัษปา จาํนวน 1 รุน รวม 50 คน
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ผลการดําเนินงาน

โครงการจัดการพื้นท่ีชุมชน
บ�านป�าคา

โครงการจัดการพื้นท่ีชุมชน
บ�านป�าหมาก

โครงการจัดการพื้นท่ีชุมชน
บ�านโละโคะ

ป�

กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และ

พันธุพืช ไดดําเนินการฝกอบรม

หลักสูตรเยาวชนอาสาพิทักษปา 

จํานวน 1 รุน รวมเยาวชนจํานวน 

50 คน นอกจากนีย้งัมกีารสงเสรมิ

อาชีพเ พ่ือสร างรายได  ให แก 

ราษฎร ไปพรอมกับการอนุรักษ

และฟนฟทูรพัยากรปาไม โดยการ

ดาํเนินกจิกรรมสรางปาสรางรายได 

จํานวน 16 ไร และจัดหากลาพันธุ

ทุ เ รี ย นและกล  า พั น ธุ  โ ก โ ก  

อยางละ 250 กลา ปจจุบันอยู

ระหวางการดาํเนนิกจิกรรมสรางปา

สร างรายได  และงานพัฒนา

คุณภาพชีวิต ปจจุบันดําเนินการ

แลวเสร็จ

กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และ

พันธุพืช ไดดําเนินการฝกอบรม

หลักสูตรเยาวชนอาสาพิทักษปา 

จํานวน 1 รุน รวมเยาวชนจํานวน 

50 คน และสงเสริมการฟ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติปาไม โดย

กิจกรรมสร างป าสร างรายได  

จํานวน 25 ไร ปจจุบนัอยูระหวาง

การดําเนินกิจกรรมสรางปาสราง

รายได ปจจุบนัดาํเนินการแลวเสร็จ

กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และ

พันธุพืช ไดดําเนินงานดูแลตนไม

และสวนหยอม แปลงเพาะชํากลาไม

ไร กาแฟ ภายในบริเวณพ้ืนที่

โครงการฯ ปจจุบันอยูระหวาง

การดูแลสวนหยอมแปลงเพาะชํา

กล  า ไม   ป จ จุบันดํ า เ นินการ

แลวเสร็จ

2563

2564 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดําเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ตาง ๆ ประกอบดวย โครงการจัดการ

พืน้ทีช่มุชนบานปาคา โครงการจดัการพืน้ทีช่มุชนบานโละโคะ และโครงการจดัการพืน้ทีช่มุชนบานปาหมาก 

โดยดําเนนิการจดัซือ้พนัธุไมเพือ่แจกจายราษฎรในโครงการสรางปาสรางรายได จาํนวน 30 ไร จดัซือ้กลาไม 

ไดแก กลาทุเรียน จํานวน 150 กลา กลาโกโก จํานวน 150 กลา เพื่อแจกจายราษฎรในพ้ืนที่ และกิจกรรม

นาแลกปา จํานวน 15 ไร ปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ

18.  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก
 1) วิธีการดําเนินงาน
   รับราษฎรหมูบานในโครงการฯ

   - ลูกจางชั่วคราว/รายเดือน 5 นาย

   - จางแรงงานในทองถิ่นเขามาเปนแรงงานในโครงการฯ จํานวน 19 ราย

   - เปนลูกจางแรงงานในอัตราวันละ 140/คน/วัน
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   ฝกอบรมความรูเรื่องการทําเกษตรใหกับราษฎรหมูบานในโครงการฯ ไปขยายผล ปลูกในแปลงเกษตรของ

ตนเอง โดยทางสถานีโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง ภูขัดฯ เปนศูนยการเรียนรูแนะนําการปลูก,การปรับปรุงดิน, การ

ใสปุย และตลอดจนดูแลรักษา

   นาํผลผลิตของราษฎรหมูบานในโครงการฯ ไปจําหนายใหกบัพอคาและแมคาตามตลาดท่ีรบัซ้ือผลผลิตของ

โครงการฯ

   สงเสริมราษฎรใหปลูกพืชผักโดยการหมุนเวียนตามฤดูกาลอยางตอเนื่อง โดยใชปุย EM ปุยจากธรรมชาติ

และปุยชีวภาพ

 2) ผลการดําเนินงาน
   ดําเนินการแลวเสร็จ

 3) หนวยงานรับผิดชอบ
   สํานักพระราชวัง

 4) ประโยชน : ราษฎรในพื้นที่ ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ๗

   หมูบาน ไดแก บ.รักไทย,บ.นุชเทียน,บ.ชํานาญจุย,บ.เทอดชาติ,บ.รักชาติ,บ.บอภาค หมูที่ ๔ และ หมูที่ ๕

 5) สถานภาพโครงการ
   ดําเนินการแลวเสร็จ และยังดําเนินการอยูตอเน่ืองมีประโยชนคุมคา บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

โครงการ มีปญหาบางแตสามารถแกไขได



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 1) สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม ตําบล
เปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม

 2) สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํริ หวยแมเกีย๋ง ตาํบลเมอืงนะ อาํเภอเชยีงดาว จงัหวัดเชยีงใหม 

ส�งเสริมการทําระบบการเกษตรแบบย่ังยืน
ในพ้ืนท่ีทําการเกษตรของราษฎร 
เพื่อลดพื้นท่ีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

ซ�อมแซมระบบกระจายน้ํา
ในพ้ืนท่ีทํากินท่ีจัดสรรให�ราษฎร

2.4  รปูผลการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําริ 
ทั้ง 18 แหง มีดังนี้

ซ�อมแซมระบบกระจายน้ํา
ในพ้ืนท่ีทํากินท่ีจัดสรรให�ราษฎร

กิจกรรมอนุรักษ�ดินและน้ํา
แบบนาข้ันบันได 30 ไร�



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 3) สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิดอยอมพาย ตาํบลปางหนิฝน อาํเภอแมแจม จงัหวดัเชยีงใหม 

 4) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานเสาแดง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม

การดําเนินการส�งเสริมและสร�างจิตสํานึก
การมีส�วนร�วม จํานวน 1 หมู�บ�าน

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบสองร�องล�อ ระยะทาง 500 เมตร

ลาดตระเวนป�องกันรักษาพ้ืนท่ีป�าต�นน้ํา

การส�งเสริมการใช�ปุ�ยชีวภาพ
เพื่อลดการใช�ปุ�ยเคมีในพ้ืนท่ีต�นน้ํา



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 5) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน ตําบลปาไหน และตําบลปาตุม อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม

 6) สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํริ หวยเมอืงงาม ตาํบลทาตอน อาํเภอแมอาย จงัหวดัเชยีงใหม 

กิจกรรมจัดทําระบบกระจายน้ําพื้นท่ีเกษตรกรรม จํานวน 50 ไร� 
และกิจกรรมนาข้ันบันได จํานวน 30 ไร�

ปรับปรุงซ�อมแซมถนนสองร�องล�อ ก�อสร�างฝายต�นน้ําแบบคอกหมู 
ขนาด 3 เมตร จํานวน 50 แห�ง



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 7) สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานนาเกียน ตาํบลนาเกียน อาํเภออมกอย จงัหวดัเชยีงใหม

 8) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยแบแล ตําบลสบโขง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองร�องล�อ 
ระยะทาง 650 เมตร

ก�อสร�างบ�อพักน้ําเพื่อการเกษตร
จํานวน 2 บ�อ

ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบสองร�องล�อ ระยะทาง 500 เมตร

กิจกรรมอนุรักษ�ดินและน้ําแบบนาข้ันบันได 
ลักษณะนาแลกไร�หมุนเวียน จํานวน 34 ไร�



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 9) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานปางขอน ตําบลหวยชมพู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 10) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานธารทอง ตําบลแมเงิน อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย

ก�อสร�างถนนคอนกรีต (อินเดีย)
ระยะทาง 250 เมตร

ก�อสร�างฝายต�นน้ําแบบคอกหมู
จํานวน 15 แห�ง 

ก�อสร�างถนนป�าไม�ลําลอง
ระยะทาง 10 กิโลเมตร

ก�อสร�างบ�อพักน้ําเพื่อการเกษตร (บ�อพวง)
จํานวน 5 บ�อ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 11)  สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิบานหวยหยวกปาโซ ตาํบลแมสลองใน อาํเภอแมฟาหลวง 
จังหวัดเชียงราย

 12)  สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยบอ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ก�อสร�างฝายต�นน้ําแบบคอกหมู
จํานวน 22 แห�ง

ส�งเสริมประสิทธิภาพนาขั้นบันได
จํานวน 10 ไร�

ปรับปรุงถนนป�าไม�ลําลอง
ระยะทาง 7 กิโลเมตร

ส�งเสริมประสิทธิภาพนาขั้นบันได
จํานวน 30 ไร�



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 13)  สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสันติสุข-บานขุนกําลัง ตําบลขุนควร อําเภอปง 
จังหวัดพะเยา

 14)  สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสบขุน ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน

จัดหากล�าพันธุ�อะโวคาโดแจกจ�ายราษฎร จัดทําบ�อพักน้ําเพื่อการเกษตร (บ�อพวง)
จํานวน 5 แห�ง

จัดทําบ�อน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน 5 แห�ง ส�งเสริมการทํานาแลกป�า จํานวน 10 ไร�



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

56

 15)  สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ภูพยัคฆ ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนาน

 16) สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานสะจกุ-สะเกีย้ง ตาํบลขนุนาน อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนาน

จัดทําบ�อพักน้ําเพื่อการเกษตร (บ�อพวง)
จํานวน 5 บ�อ

ส�งเสริมการทํานาแลกป�า
จํานวน 18 ไร�

จัดทําบ�อพักน้ําเพื่อการเกษตร (บ�อพวง)
จํานวน 5 บ�อ

ก�อสร�างฝายคอกหมู 
จํานวน 20 แห�ง



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 17)  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานปาคา ตําบลโปงนํ้ารอน อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร

 18)  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อําเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก

จัดซ้ือพันธุ� ไม�เพื่อแจกจ�ายราษฎรในโครงการสร�างป�าสร�างรายได� 

ให�ราษฎรในพ้ืนท่ีมีงานทําโดยมีโครงการฯ เป�นแหล�งให�ความรู�รวมถึงส�งเสริม
ให�ราษฎรปลูกผักปลอดสารพิษไว�บริโภคเองและจําหน�ายสู�ท�องตลาด



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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บทที ่3
วิธีการศึกษาและผลการวิเคราะหขอมูล

    พื้นที่ดําเนินการประเมิน
    พื้นที่รับประโยชนจากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ จํานวน 18 แหง 

    ประชากรกลุมตัวอยาง  
    ประชากรกลุมตัวอยาง ประกอบดวย

    (1) เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบโครงการฯ หนวยงานรวมดําเนินงานของโครงการ

     สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ จํานวน 18 แหง

    (2) ผูนําชุมชน/ผูนํากลุ ม ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานจากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

     ตามพระราชดําริ จํานวน 18 แหง

    (3) ประชาชนท่ีไดรบัประโยชนจากโครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิจาํนวน 18 แหง

    การเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใช
    การติดตามประเมินผลครั้งนี้ มีการศึกษาเปน 2 ลักษณะ ดังนี้

    (1) การศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Study) ไดแก แผนท่ี ภาพถาย 

     และรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ที่ผานมาของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนขอมูล

     พื้นฐานประกอบการประเมินผลโครงการฯ 

    (2) การศึกษาภาคสนาม (Field Work Study) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวม

     เก็บขอมูลตามสภาพความเปนจริง ดังนี้

     (2.1) การใชแบบสอบถามจัดสงใหเจาหนาที่จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการฯ 

      ตอบแบบสอบถามจํานวน 18 ตัวอยาง

     (2.2) การใชแบบสอบถามจัดสงใหผูนําชุมชน/ผูนํากลุม ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการฯ 

      ตอบแบบสอบถาม จํานวน 36 ตัวอยาง

     (2.3) การใชแบบสอบถามจัดสงใหประชาชนท่ีไดรบัประโยชนจากโครงการฯ เพ่ือทราบถงึการไดรบั

      ประโยชนและผลกระทบจากโครงการฯ โดยทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

      Sampling) ตอบแบบสอบถาม จํานวน 353 ตัวอยาง

 3.1 ขอบเขตของการติดตามประเมินผล



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ผลการดําเนินงาน

จํานวนแบบสอบถาม (ชุด)

เจ�าหน�าที่
รับผิดชอบ
โครงการ

ผู�นําชุมชน/
กลุ�ม ประชาชน

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ      

  จังหวัดเชียงใหม      

1. สถานสีาธติและถายทอดการเกษตร ปาไม สิง่แวดลอมอนัเนือ่งมาจาก 1 1 21

 พระราชดําริ บานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง 

2. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยแมเกี๋ยง  1 1 20

 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว 

3.  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยอมพาย  1 1 20

 ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม 

4.  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาํริ บานเสาแดง   1 2 20

 ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

5.  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน  1 7 20

 ตําบลปาตุม อําเภอพราว 

6. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม  1 4 20

 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  

7.  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานนาเกียน  1 1 20

 ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย  

8.  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยแบแล  1 2 19

 ตําบลสบโขง อําเภออมกอย 

  จงัหวัดเชียงราย   

9.  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานปางขอน  1 1 20

 ตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง 

10. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานธารทอง  1 1 19

 ตําบลแมเงิน อําเภอเชียงแสน 

11. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานหวยหยวกปาโซ  1 1 20

 ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง 

12. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยบอ  1 3 20

 ตําบลแมยาว อําเภอเมือง
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ผลการดําเนินงาน

จํานวนแบบสอบถาม (ชุด)

เจ�าหน�าที่
รับผิดชอบ
โครงการ

ผู�นําชุมชน/
กลุ�ม ประชาชน

  จังหวัดพะเยา      

13. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ  1 1 20

 บานสันติสุข-บานขุนกําลัง ตําบลขุนควร อําเภอปง  

  จังหวัดนาน      

14. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานสบขุน  1 2 20

 ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา 

15. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภูพยัคฆ  1 1 20

 ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  

16. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานสะจุก - สะเกี้ยง  1 2 20

 ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

  จังหวัดกําแพงเพชร   

17.  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานปาคา  1 2 14

 ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน 

  จังหวัดพิษณุโลก      

18.  สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิภขูดั ภเูมีย่ง ภสูอยดาว  1 3 20

 ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ 

  รวม 18 36 353

    การวิเคราะหขอมูล
    ขั้นตอนในการประมวลผล เริ่มจากการนําขอมูลภาคสนามมาทําการบรรณาธิกรณขอมูล (Edit)  

จดัทาํคูมอืลงรหสั (Coding) และลงรหสัขอมลูดวยคอมพวิเตอร จากนัน้เปนขัน้ตอนของการประมวลผล กอนทีจ่ะนาํผล

ที่ไดมาวิเคราะหโดยใชคาทางสถิติที่สําคัญ 3 สวน คือ

    (1) คารอยละ (Percentage) เพื่อใชวัดการแจกแจงความถ่ีของขอมูล โดยนําเสนอในรูปตาราง

    (2) คาตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic Mean) เพื่อนําขอมูลที่แสดงจํานวน มาพิจารณาคาเฉลี่ย

    (3) คาสูงสุด (Maximum) และคาตํ่าสุด (Minimum) เพื่อนํามาวัดคาสูงสุด และคาตํ่าสุด ในชวงของ

     ขอมูลที่แสดงจํานวน



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

61

  หลังจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ไดนําคาสถิติจากการแปรผลขอมูลมานําเสนอในรูปแบบของตาราง

ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และนําขอมูลมาแปลความหมายใหเปนขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 

เพื่อนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหเชิงตรรกะ โดยการอธิบายและพรรณนาประกอบกับฐานขอมูลทุติยภูมิและขอมูล

เอกสารงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

  ในสวนของการวิเคราะหระดบัความเห็นไดใชเกณฑเทียบระดบัความคดิเห็นตามมาตรวัดของลิเคริท (Likert Scale) 

โดยมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบดังนี้

  ระดับการมีสวนรวมมากที่สุด  ให     5    คะแนน

  ระดับการมีสวนรวมมาก  ให     4    คะแนน

  ระดับการมีสวนรวมปานกลาง ให     3    คะแนน

  ระดับการมีสวนรวมนอย  ให     2    คะแนน

  ระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด ให     1    คะแนน

  เกณฑการแปลความหมาย เพื่อจดัระดับคะแนนเฉลี่ย ในชวงคะแนนดังตอไปนี้

  คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แปลความวา มีผลมากที่สุด

  คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แปลความวา มีผลมาก

  คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แปลความวา มีผลปานกลาง

  คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 แปลความวา มีผลนอย

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 แปลความวา มีผลนอยที่สุด

  ความกวางของอันตรภาคชั้นของคาเฉลี่ยมีคาเทากับ 0.8 ซึ่งไดคามาจากการคํานวณโดยการใชสมการทาง

คณิตศาสตรดังนี้ (Fisher อางถึงในชชัวาลย เรืองประพันธ, 2539, หนา 15)

ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด

                                               จํานวนชั้น
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 3.2.1 ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน 

  (1) ขอมูลทั่วไป
   จากการศึกษาขอมูลการประเมินผล โดยใชแบบสํารวจในการสอบถามประชาชนกลุมตัวอยาง ผูรับ

ประโยชนจากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ จํานวน 18 แหง จํานวน 353 ตัวอยาง 

พบขอมูลในแตละดาน ดังนี้

   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนหัวหนาครอบครัว คิดเปนรอยละ 54.1 รองลงมาเปนสมาชิก

ในครอบครัว คิดเปนรอยละ 38.8 เปนผูอยูอาศัย คิดเปนรอยละ 5.7 และผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล คิดเปน

รอยละ 1.4  โดยสมาชกิในครัวเรอืนทีอ่ยูอาศยัในปจจบุนัมสีมาชกิเฉล่ีย 6 คน/ครวัเรือน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

มีจํานวนสมาชิกระหวาง 4 - 6 คน คิดเปนรอยละ 57.8 รองลงมา มีจํานวนสมาชิกระหวาง 1 - 3 คน คิดเปน

รอยละ 22.1 มีจํานวนสมาชิก 7 คนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 18.4 และผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล คิดเปนรอยละ 1.7

   ขอมูลดานระยะเวลาการอยูอาศัยในพ้ืนท่ีโครงการฯ พบวา ประชาชนไดอยู อาศัยในพ้ืนที่

โครงการฯ โดยเฉลี่ยเปนระยะเวลา 41 ป  โดยประชาชนสวนใหญมีระยะเวลาการอยูอาศัยในพ้ืนที่ระหวาง 21 - 40 ป 

คิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมา มีระยะเวลาการอยูอาศัยในพื้นที่ 41 - 60 ป คิดเปนรอยละ 19.8 มีระยะเวลาการ

อยูอาศัยในพืน้ทีต่ํา่กวา 20 ป คดิเปนรอยละ 18.1 ผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมลู คดิเปนรอยละ 14.7 และมรีะยะเวลา

การอยูอาศัยในพื้นที่ระหวาง 61 - 80 ป คิดเปนรอยละ 0.8

   ขอมูลดานการศึกษา พบวา ราษฎรในชุมชนสวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษา 

คิดเปนรอยละ 55.8 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 30.0 มีการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

คิดเปนรอยละ 5.9 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 5.4 และผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล 

คดิเปนรอยละ 2.8 ศาสนา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ นบัถือศาสนาพุทธ คดิเปนรอยละ 75.6 รองลงมา นบัถือศาสนา

คริสต คิดเปนรอยละ 23.8 นับถือศาสนาอื่นๆ และผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล โดยมีผูตอบในสัดสวนที่เทากัน 

คิดเปนรอยละ 0.3  ดังแสดงไวในตารางที่ 1

3.2 ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
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ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    
หัวหนาครอบครัว  191 54.1
สมาชิกในครอบครัว  137 38.8
ผูอาศัย  20 5.7
ไมตอบ  5 1.4
 รวม 353 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    
1 - 3 คน  78 22.1
4 - 6 คน  204 57.8
7 คนขึ้นไป  65 18.4
ไมตอบ  6 1.7
เฉล่ีย 6 คน/ครัวเรือน   
 รวม 353 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที ่    
ตํ่ากวา 20 ป  64 18.1
21 - 40 ป  164 46.5
41 - 60 ป  70 19.8
61 - 80  3 0.8
81 ปขึ้นไป  0 0.0
ไมตอบ  52 14.7
ระยะเวลาเฉลี่ย  41  ป    
 รวม 353 100
ระดับการศึกษา    
ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  197 55.8
มัธยมศึกษา  106 30.0
อาชีวศึกษา  21 5.9
ปริญญาตรีหรือสูงกวา  19 5.4
ไมตอบ  10 2.8
 รวม 353 100
ศาสนา    
พุทธ  267 75.6
คริสต  84 23.8
อื่นๆ  1 0.3
ไมตอบ  1 0.3
 รวม 353 100
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  การประกอบอาชีพ
  ขอมูลดานอาชีพหลัก พบวา สวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร คิดเปนรอยละ 75.4 รองลงมา อาชีพรับจาง 

คิดเปนรอยละ 15.6 อาชีพอื่น ๆ ไดแก เจาหนาที่สถานีฯ/นักเรียน/นักศึกษา/ผูสูงอายุ/พนักงานราชการ/ลูกจางรัฐ/

สมาชิก อบต. บานสบขุน คิดเปนรอยละ 2.8 อาชีพเจาของธุรกิจ/คาขาย คิดเปนรอยละ 2.0 อาชีพรับราชการ

และผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล โดยมีผู ตอบในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 1.7 และอาชีพเล้ียงสัตว 

คิดเปนรอยละ 0.6 ดังแสดงไวในตารางที่ 2

  สําหรับขอมูลดานอาชีพรอง พบวา สวนใหญทําอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 54.8 รองลงมา ทําอาชีพเกษตร 

คิดเปนรอยละ 19.6 อาชีพเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 18.4 อาชีพประมง คิดเปนรอยละ 4.3 อาชีพเจาของธุรกิจ/คาขาย 

คิดเปนรอยละ 2.0 และอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 0.9 ดังแสดงไวในตารางท่ี 3

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ตารางที่ 2  อาชีพหลัก

ตารางที่ 3  อาชีพรอง

เกษตร  266 75.4

เลี้ยงสัตว  2 0.6

เจาของธุรกิจ/คาขาย  7 2.0

รับจาง  55 15.6

รับราชการ  6 1.7

อื่นๆ  10 2.8

 รวม 353 100

เกษตร  68 19.6

เลี้ยงสัตว  64 18.4

เจาของธุรกิจ/คาขาย  7 2.0

รับจาง  190 54.8

รับราชการ  3 0.9

ประมง  15 4.3

 รวม 347 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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  สถานะบานพักอาศัยและที่ดินทํากิน
  สถานะบานพักอาศัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีบานพักอาศัยเปนของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว คิดเปน

รอยละ 94.9 และผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล คิดเปนรอยละ 5.1  ดังแสดงไวในตารางท่ี 4 สถานะที่ดินทํากิน 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีที่ดินทํากินของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว มีที่ดินทํากินต่ํากวา 10 ไร 

คิดเปนรอยละ 41.3 รองลงมามีพื้นท่ีทํากินระหวาง 11-20 ไร คิดเปนรอยละ 37.3 มีพื้นที่ทํากินมากกวา 20 ไร 

คิดเปนรอยละ 16.6  โดยท่ีมีดินทํากินแบบเชาผูอื่น ที่ดินทํากินตํ่ากวา 10 ไร คิดเปนรอยละ 1.5 รองลงมามีพื้นที่ทํากิน

ระหวาง 11-20 ไร คดิเปนรอยละ 0.6 และมพีืน้ทีท่าํกนิมากกวา 20 ไร คดิเปนรอยละ 0.3 รวมถงึมทีีด่นิทาํกนิแบบอืน่ ๆ 

มีที่ดินทํากินตํ่ากวา 10 ไร และมีพ้ืนที่ทํากินระหวาง 11-20 ไร โดยมีผูตอบในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 0.9 

และมีพื้นที่ทํากินมากกวา 20 ไร คิดเปนรอยละ 0.3  ดังแสดงไวในตารางท่ี 5

  โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการถือครองท่ีดินทํากินเปนของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 

89.5 รองลงมา ผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล คิดเปนรอยละ 5.9 และมีการถือครองท่ีดินทํากินแบบเชาผูอื่น 

และอื่น ๆ โดยมีผูตอบในสัดสวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 2.3 ดังแสดงไวใน ตารางท่ี 6

  สําหรับประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและท่ีทํากิน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีเอกสารสิทธิ์

แบบอื่น ๆ ไดแก เขตปาสงวนฯ/โครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)/พื้นที่จับจอง/ที่ดินทํากิน/

พืน้ทีเ่ตรยีมการอทุยาน/พืน้ทีท่หารรบัรอง/พืน้ทีห่ลวง/พระราชบญัญตัคินเขาเมอืง ม.64/ไรหมนุเวยีน/ไมมเีอกสารสทิธิ์ 

คิดเปนรอยละ 66.9 รองลงมา ผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล คิดเปนรอยละ 20.4  มีเอกสารสิทธิ์เปน นส.3/นส.3ก. 

คิดเปนรอยละ 5.1 มีเอกสารสิทธิ์เปน สปก./สปก.4-01 คิดเปนรอยละ 4.2  มีเอกสารสิทธิ์เปนโฉนด คิดเปนรอยละ 2.3 

มีเอกสารสิทธิ์เปน ภบท.5 คิดเปนรอยละ 0.8 และเอกสารสิทธิ์เปน สค. คิดเปนรอยละ 0.3 ดังแสดงไวในตารางท่ี 7
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สถานะ

สถานะ

สถานะ

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

ตารางที่ 4  สถานะบานพักอาศัย

ตารางที่ 6  การถือครองที่ดินทํากิน

ตารางที่  5  สถานะที่ดินทํากิน

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 335 94.9

ไมตอบ  18 5.1

 รวม 353 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 316 89.5

เชาผูอื่น  8 2.3

อื่นๆ  8 2.3

ไมตอบ  21 5.9

 รวม 353 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    

ตํ่ากวา 10 ไร  137 41.3

11 - 20 ไร  124 37.3

มากกวา 20 ไร  55 16.6

 รวม 316 95.2
เชาผูอื่น    

ตํ่ากวา 10 ไร  5 1.5

11 - 20 ไร  2 0.6

มากกวา 20 ไร  1 0.3

 รวม 8 2.4
อื่น ๆ    

ตํ่ากวา 10 ไร  3 0.9

11 - 20 ไร  3 0.9

มากกวา 20 ไร  2 0.6

 รวม 8 2.4
หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

67

เอกสารสิทธิ์ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

โฉนด    8 2.3

นส.3/นส.3ก.  18 5.1

สปก./สปก.4 - 01  15 4.2

สค.    1 0.3

ภบท.5   3 0.8

อื่น ๆ ระบุ   236 66.9 

   รวม 353 100

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

  รายไดของครัวเรือน
  ขอมลูดานรายไดรวมของครัวเรอืนในรอบป 2564 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดรวมเฉล่ีย 102,449 บาท/ป  

ทัง้นี ้หากพจิารณาจากแหลงรายไดของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมแีหลงรายไดจากการเกษตรมากทีส่ดุเฉลีย่ 

67,326 บาท/ป  รองลงมารายไดจากการรับจางท่ัวไปเฉลี่ย 30,605 บาท/ป รายไดจากการรับจางทางการเกษตรเฉล่ีย 

22,396 บาท/ป รายไดจากสวัสดิการของรัฐเฉลี่ย 5,911 บาท/ป รายไดจากลูก/ญาติใหเฉลี่ย 19,703 บาท/ป รายได

จากการหาของปาเฉลี่ย 6,408 บาท/ป รายไดจาการทําธุรกิจ/คาขายเฉลี่ย 66,304 บาท/ป รายไดจากเงินเดือนประจํา 

(ขาราชการ/พนักงานบริษัทเอกชน) เฉลี่ย 92,264 บาท/ป และรายไดจากอื่น ๆ ไดแก ทํางานที่ตางประเทศ/เงินเดือน 

อสม./ทอผา เฉลี่ย 121,125 บาท/ป ดังแสดงไวในตารางท่ี 8 และ 9
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รายได�

รายได�

ต่ําสุด (บาท/ป�)

ต่ําสุด 
(บาท/ป�)

สูงสุด 
(บาท/ป�)

เฉล่ีย (บาท/ป�)

เฉล่ีย 
(บาท/ป�)

สูงสุด (บาท/ป�)

จํานวนผู�ตอบ

ตารางที่ 8  รายไดของครัวเรือน

ตารางที่ 9  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายไดรวม 102,449 3,520 1,008,600

1.  เกษตร 67,326 1,500 1,000,000 299

2.  รับจางทางการเกษตร 22,396 1,000 186,000 132

3.  รับจางทั่วไป 30,605 1,000 144,000 181

4.  ธุรกิจ/คาขาย 66,304 10,000 500,000 23

5.  เงินเดือนประจํา (ขาราชการ/ 92,264 7,200 338,800 23

 พนักงานบริษัทเอกชน) 

6.  ประมง 4,533 2,000 10,000 15

7.  ลูก/ญาติให 19,703 5,000 50,000 29

8.  สวัสดิการของรัฐ (บัตรผูสูงอายุ/ 5,911 300 72,000 106

 บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ฯลฯ) 

9.  หาของปา 6,408 200 20,000 25

10.  อื่น ๆ (ทํางานที่ตางประเทศ/ 121,125 4,000 450,000 4

 เงินเดือน อสม./ทอผา/รายไดทั่วไป) 

  รายจายรวมของครัวเรือน
  ขอมูลดานรายจายรวมของครัวเรือนในรอบป 2564 พบวา รายจายรวมของครัวเรือนเฉล่ีย 75,922 บาท/ป 

โดยมีรายจายรวมของครัวเรือนสูงสุดอยูที่ 750,000 บาท/ป และต่ําสุดอยูที่ 6,000 บาท/ป ดังแสดงไวในตารางท่ี 10

รายจ�าย ตํ่าสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย สูงสุด (บาท/ป�)

ตารางที่ 10  รายจายรวมของครัวเรือน

รายจายรวม 75,922 6,000 750,000
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  (2)  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 
   ขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ ประกอบดวย มิติที่ 1 

ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต 

และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

มากที่สุด คือ มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 

(จากคะแนนเต็ม 5.00) รองลงมาคือเรื่องคุณภาพชีวิตความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 การบริหาร

จัดการโครงการฯ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.45 และความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 ตามลําดับ ดังแสดงไวในตารางท่ี 11 และภาพท่ี 1

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

ภาพท่ี 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.96 มาก
มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.35 ปานกลาง
มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.61 มาก
มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  3.45 มาก
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  มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นอยู

ในเกณฑระดับมากในทุกขอคําถาม โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.96 ทั้งดานการมีสวนรวมลดการบุกรุก

พื้นที่ปา ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 รองลงมา ประชาชนในพื้นที่หมูบานโดยรอบเห็นประโยชนวาปาไมมีความอุดม

สมบรูณมากขึน้ และในการทํางานหรอืทาํกจิกรรมในการอนุรกัษปา เชน การรวมกจิกรรมปลูกปา ดบัไฟปา ทาํแนวกันไฟ 

โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยในสัดสวนเทากันคือ 4.00 รวมถึงการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันในการปองกัน

การบกุรกุทาํลายปา เชน การรวมลาดตระเวน อาสาสมคัรพทิกัษปา คาคะแนนเฉลีย่เทากบั 3.64 (จากคะแนนเตม็ 5.00)  

ตามลําดับ ดังแสดงไวในตารางที่ 12 และภาพที่ 2 

  มิติที่ 2 ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียในภาพรวมเทากับ 3.35  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีหนี้สินของครอบครัว

ลดลง ระดับความคิดเหน็อยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.81 รองลงมา จากการประกอบอาชีพยังมีเรื่อง

ของภยัพบิตัทิางธรรมชาติ เชน นํา้ทวม/ภยัแลง/โรคระบาด ฯลฯ ทีม่ผีลกระทบตอการประกอบอาชีพโดยมคีวามคดิเหน็

อยูในระดับปานกลาง มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.37 มีนํ้าเพียงพอเพื่อการเกษตรหรือการประกอบอาชีพ ระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.12 รวมถึงมีรายไดเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัว ระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.09 ดังแสดงไวในตารางท่ี 12 และภาพท่ี 3

  มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นอยูในเกณฑระดับมาก โดยมีคา

คะแนนเฉล่ียในภาพรวมเทากบั 3.61 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคดิวาสถานศึกษาภายในหมูบานหรอืบริเวณใกลเคยีง

มีความเหมาะสม และสะดวกสําหรับเด็กและเยาวชน ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 

4.05 รองลงมา การเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เชน นํ้า ไฟฟา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 3.81 การคมนาคมที่สามารถเดินทางไดสะดวกตลอดทั้งป ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 3.64 แตอยางไรก็ตาม การไดรับการบริการสาธารณสุขที่ดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการไดทันทวงที 

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.33 รวมถึงนํ้าสะอาดสําหรับอุปโภค-บริโภค 

คนในชุมชนยังมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.23  ดังแสดงไวในตารางท่ี 12 

และภาพท่ี 4

  มิติที่ 4 การบริหารโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นอยูในเกณฑระดับมาก 

โดยมีคาคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมเทากบั 3.45  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคดิวาหนวยงานท่ีเกีย่วของมกีารดําเนนิการ

ในการแกไขปญหาไดตรงตามความตองการ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากัน 3.55 

รองลงมาคือการมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มศักยภาพ ระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากัน 3.41 รวมถึงการมีสวนรวมในการเสนอความตองการเพื่อใหเจาหนาที่ชวยเหลือ

และแกไขปญหาของชุมชน ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากัน 3.38 ดังแสดงไวใน

ตารางที่ 12 และภาพที่ 5
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.96 มาก
1. ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ 4.00 มาก
 มากนอยเพียงใด 
2. ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 4.20 มาก
3. ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  4.00 มาก
 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 
4. ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลาย 3.64 มาก
 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด เชนอาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 
 เปนตน  

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.35 ปานกลาง
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ 3.37 ปานกลาง
 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 
2.  มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอ 3.12 ปานกลาง
 มากนอยเพียงใด  
3. รายไดของทานมคีวามเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 3.09 ปานกลาง
4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 3.81 มาก

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.61 มาก
1. ทานสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา)  3.81 มาก
 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  
2. มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภคอยาง 3.23 ปานกลาง
 เพียงพอมากนอยเพียงใด  
3. ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งป 3.64 มาก
 มากนอยเพียงใด  
4. ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการ 3.33 ปานกลาง
 ไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด  
5. ทานคิดวาสถานศึกษาภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียงมีความเหมาะสม  4.05 มาก
 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  3.45 มาก
1)  ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไข 3.38 ปานกลาง
 ปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 
2) ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงาน 3.41 มาก
 ไดอยางเต็มที่มากนอยเพียงใด 
3)  ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 3.55 มาก
 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 
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ภาพท่ี 2  มิติท่ี 1 การอนุรักษ�และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพท่ี 3  มิติท่ี 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
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ภาพท่ี 4  มิติท่ี 3 คุณภาพชีวิต

ภาพท่ี 5  มิติท่ี 4 การบริหารจัดการโครงการ
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  จากการศกึษาสภาพสงัคมทีเ่กดิจากการมโีครงการฯ พบวา เรือ่งอาหารเพยีงพอสาํหรับการบรโิภคในครวัเรอืน ผู

ตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาในพื้นที่ชุมชนมีอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 85.0 

รองลงมา คิดวาอาหารไมเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 14.7 และผูตอบแบบสอบถามไมให

ขอมลู คดิเปนรอยละ 0.3 เรือ่งอาหารทีบ่รโิภคในครอบครวัมคีณุภาพเพยีงพอ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คดิวาอาหาร

ทีบ่รโิภคในครอบครัวมคีณุภาพเพียงพอ คดิเปนรอยละ 83.0 และอาหารท่ีบรโิภคในครอบครัวมคีณุภาพไมเพยีงพอ คดิ

เปนรอยละ 17.0 อยางไรก็ตามเรื่องปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวามีปญหา

การแพรระบาดของยาเสพตดิ คดิเปนรอยละ 53.0 รองลงมา คดิวาไมมปีญหาการแพรระบาดของยาเสพตดิ คดิเปนรอย

ละ 46.7 และผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล คิดเปนรอยละ 0.3 ดังแสดงไวในตารางท่ี 13

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1.  ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  52 14.7

     เพียงพอ  300 85.0

ไมตอบ  1 0.3

  รวม 353 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

 ไมเพียงพอ  60 17.0

 เพียงพอ  293 83.0

  รวม 353 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

 ไมมี  165 46.7

 มี  187 53.0

ไมตอบ  1 0.3

  รวม 353 100
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  (3) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
   จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ คิดเปน

รอยละ 88.7 แตอยางไรก็ตาม ยังมีผูใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 11.3  มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

อื่น ๆ ดังแสดงไวในตารางที่ 14

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ไมมีขอเสนอแนะ  313 88.7

มีขอเสนอแนะ  40 11.3

   รวม 353 100

ขอเสนอแนะ ไดแก:-    

1. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานเสาแดง จังหวัดเชียงใหม     

 1) อยากใหชวยมาดูแลมากกวานี้ เวลาเสนองานใหชวยติดตามวาชาวบานได 2 

  หรือไม ไมใชหายไปเลย 

 2) อยากใหมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้น เชน ถนน นํ้าดื่ม นํ้าใช 2 

    3) อยากใหหนวยงานทีเ่กีย่วของทกุหนวยงานเขาถงึชมุชนเพ่ือพฒันาความเปนอยู 1 

  ทีด่ขีองประชาชน เชน ถนน จะไดสะดวกในการคมนาคมและการประกอบอาชีพ

  ของชาวบาน 

 4) อยากไดตนไมยืนตนเชนอะโวคาโด แมคคาเดเมีย และมะหวด 1 

2.  สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดาํร ิดอยมอนลาน จงัหวดัเชยีงใหม    

 1) อยากไดถนนและไฟฟา  4 

    2) อยากใหโครงการมีการสงเสรมิสรางรายไดใหแกชมุชนแลวกอ็ยากใหเปดโอกาส 1 

  ใหชาวบานไดมีการขายของในโครงการในชวงหนาทองเที่ยว 

3. สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดาํริ หวยเมอืงงาม จงัหวดัเชยีงใหม    

 1)  นํ้าประปาหมูบานมีไมเพียงพอกับความตองการ และขอใหเพิ่มคาจาง 3 

 2)  ตองการพ้ืนที่ทํากินและนํ้าบริโภคเพิ่ม 1 

 3)  ไดปฏิบัติงานรวมกันตลอดจึงทําใหโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ไดดี ตามความ 1 

  ตองการของชุมชนในพื้นที่  

4. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยแบแล จังหวัดเชียงใหม 1  

    มปีญหาในเรือ่งพืน้ทีก่ารเพาะปลูกท่ีไมคอยสะดวกและไมเพียงพอ สาํหรบัปลูกพชื

 ในชวงฤดูแลง  
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5. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานปางขอน จังหวัดเชียงราย    

 1) แนวเขตที่ดินทํากินแตละครัวเรือนไมชัดเจน ปจจุบันที่อยูอาศัยของราษฎร 1 

  บานปางขอนไมมพีืน้ที ่หากราษฎรยายออกจะไมมพีืน้ท่ีในชมุชนแลว ปาชมุชน 

  500 ไร ชาวบานตองการขอกันพื้นที่ทํากิน  

 2) สนบัสนุนใหมีการทองเที่ยวของบานปางขอน 1 

6. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานธารทอง จังหวัดเชียงราย    

    อยากใหสงเสริมไมผล เชน หมาก ลําไย เงาะ 1 

7. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานหวยหยวกปาโซ จังหวัด
เชียงราย    

 1) อยากใหหนวยงานเขามาสงเสริมการเกษตรและหนวยงานจัดระเบียบเขตปา 1 

  และที่ทํากินใหชัดเจน  

 2) อยากไดปาใชสอยคืน อยากใหหนวยงานเรียกคืนจะเปนประโยชนตอ 1 

  ชาวบานมาก อยากใหสนับสนุนการเพาะปลูกที่มีการจัดการท่ีดีกวานี้ 

8. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสันติสุข - บานขุนกําลัง 
จังหวัดพะเยา    

 1) ขอใหมกีารชวยเหลอื เชน การรบัซือ้พชืผกัจากชาวบานเพือ่สงเสริมใหชาวบาน 1 

  มีสวนรวม และเห็นความสําคัญของโครงการฯ 

 2) ชวยเหลอืดานการเกษตร เพราะผลผลิตทางการเกษตรราคาไมด ีคายา 2 

  คาปุย แพง จงึทําใหขาดทุนและเปนหนี้  

 3) รฐัตองออกเอกสารสิทธิท์ีด่นิ เชน สปก. นส.3 เปนหลัก ประกนัในการอยูอาศยั 1 

  ดํารงชีพในพื้นที่ 3,500 ไร   

 4) อยากใหชวยเหลือดานนํ้าในการอุปโภค - บริโภค 2 

9. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานสบขุน จังหวัดนาน    

 1) อยากใหโครงการมีหนวยงานเสริม เวลาชุมชนมีงานจะไดชวยเหลือ 1 

 2) อยากใหมกีารสงเสรมิอาชพีเสรมิ จะไดมรีายได และมาอบรมใหความรูเกีย่วกบั 1 

  การพัฒนาอาชีพ  

10.  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภูพยัคฆ จังหวัดนาน    

       ตองการการสนับสนุนการทํานาขั้นบันไดและบอพักนํ้าเพื่อการเกษตร 5 

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ
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ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

11. สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานปาคา จงัหวดักาํแพงเพชร    

  1) ควรมีงบประมาณในการสรางถนนและติดต้ังไฟฟา  4 

      2) ควรมีการสงเสริมกิจกรรมภาคการเกษตร เชน จัดหาพันธุพืชเศรษฐกิจ  1 

   ตลาดสําหรับจําหนายสินคาเกษตรใหกับชุมชน   

    รวม 40 

  3.2.2 ขอมูลจากแบบสอบถามแยกรายสถานี
(1)  สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
บานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม
   ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาที่
   (1.1) ขอมูลทั่วไป
    จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาที่ผู เกี่ยวของในการดําเนินงานสถานีสาธิต

และถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ตัวอยาง ผูตอบเปนเพศชาย และปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร 

ปาไม สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม มาเปนระยะเวลา 21 ป 10 เดือน

   (1.2) การดําเนินงานโครงการฯ  สรุปดังนี้

    สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม 

ตั้งอยูที่หมูที่ 6 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ละติจูด 19.7348 ลองติจูด 98.6709  เปนโครงการ

ประเภทอนุรกัษและฟนฟสูภาพแวดลอม ปจจบุนักรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพนัธุพชื กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ 

    โครงการฯ มีการจัดตั้งกลุม จํานวน 3 กลุม

    1. กลุมปาชุมชน

    2. กลุมอาชีพการเกษตร ไดแก กลุมกาแฟ กลุมปลูกถั่วแดงหลวง

    3. กลุมจิตอาสา

   (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

    1. พื้นที่การเกษตรท่ีไดรับประโยชน จะเปนพื้นที่ปลูกขาว ปลูกพืชสวน ปลูกพืชไร ปลูกผักสวนครัว 

ในฤดูฝน จํานวน 1,685 ไร และปลูกพืชสวน ปลูกผักสวนครัว ในฤดูแลง จํานวน 145 ไร

    2. การปศุสัตว สัตวปก (ไก) จํานวน 1,340 ตัว

    3. การปศุสัตว เปนสัตวเศรษฐกิจ (สุกร) จํานวน 560 ตัว

    4. การปศุสัตว สัตวใหญ (โค กระบือ) จํานวน 255 ตัว

    5. การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า มีพื้นที่เลี้ยงทั้งหมด จํานวน 2 ไร
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   โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน ดังนี้ 

    1. นํ้าเพื่ออุปโภค - บริโภค จํานวน 130 ครัวเรือน

    2. เพาะเลี้ยงปศุสัตว จํานวน 80 ครัวเรือน

    3. เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน 5 ครัวเรือน

    4. ทําเกษตรในฤดูฝน จํานวน 150 ครัวเรือน

    5. ทําเกษตรในฤดูแลง จํานวน 400 ครัวเรือน

   (1.4) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

    การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปจจุบันปาไมมีความอุดมสมบูรณมากกวากอนดําเนิน

โครงการฯ คดิเปนรอยละ 83 สาเหตุเนือ่งจากการอนุรกัษและฟนฟสูภาพปา การปองกันไฟปา และความรวมมือของราษฎร

ในพื้นที่โครงการฯ ราษฎรลดการบุกรุกพื้นที่ปาไมมากขึ้นกวาเดิมรอยละ 80 สาเหตุจากการมีอาชีพดานการเกษตรที่มี

ประสิทธภิาพมากย่ิงขึน้ การจัดสรรท่ีดนิทาํกนิใหแกราษฎรในโครงการฯ การเขาใจเปาหมายของโครงการฯ และใหความ

รวมมือกับเจาหนาที่โครงการฯ

    ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ ราษฎรในพ้ืนทีก่อนทีม่โีครงการฯ เขามามปีญหาในเร่ืองของภัยแลง 

ในฤดูแลงไมมีนํ้าใชเพื่อการเกษตร แตเมื่อมีโครงการฯ เขามาดําเนินการมีการจัดหาระบบการสงนํ้าและมีถังเก็บนํ้า

เพื่อการเกษตร ปญหาภัยแลงในพื้นที่จึงลดลง และสามารถทําการเกษตรในฤดูแลงไดบางสวน ทําใหราษฎรมีนํ้าใช

เพื่อการเกษตรไดอยางเพียงพอ

    คุณภาพชีวิต มีนํ้าใชในการอุปโภค-บริโภค ไดตลอดทั้งป และเพื่อการเกษตรในฤดูแลงใชได

ประมาณ 80% ของการเกษตร มีระบบไฟฟาจากแผงโซลาเซลล และไฟฟากําลัง อ.เวียงแหง 90% ของจํานวนครัวเรือน 

มถีนนคอนกรตี และลกูรงัอดัแนน สามารถใชไดตลอดทัง้ป มบีางจุดนอกเสนทางหลกัทีต่องมกีารปรบัปรงุใหสามารถใชงาน

ไดสะดวกในฤดูฝน มีอนามัยในหมูบาน มีเจาหนาที่ อสม. ของหมูบาน ดานการศึกษาในหมูบานมีศูนยเด็กเล็ก 1 แหง 

เปนการศึกษาภาคกอนอนุบาล 

    การบริหารโครงการ ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ ใหความรวมมือกับการบริหารจัดการโครงการฯ 

ดานตาง ๆ อยางในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ การแกไขปญหากรณีราษฎรในชุมชนเรียกรองในชวงแรกๆ ของการดําเนิน

โครงการฯ มีมากเปนเรื่องการปรับปรุงเสนทาง การขอระบบไฟฟา การขอระบบสงนํ้า ฯลฯ โครงการไดเขาไปชวยเหลือ 

โดยการประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาใหความชวยเหลือ หรือดําเนินการเอง ปจจุบันราษฎรไดรับการชวยเหลือใน

เรื่องตาง ๆ ไปแลวจนแทบไมมีขอเรียกรอง

   (1.5) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  การดําเนินโครงการฯ ในบางกิจกรรมท่ีจําเปนและกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไมสามาถจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการได จึงมีความจําเปนตองขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจาก สํานักงาน กปร. เพื่อใหสามารถแกไขปญหาตาง ๆ หรือแนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอน

ของราษฎรในพื้นที่ รวมถึงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู ของราษฎรใหดียิ่งขึ้น ตามเปาหมาย

และวัตถุประสงคของโครงการฯ
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   ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
   (1.1) ขอมูลทั่วไป
    จากขอมลูโดยการตอบแบบสอบถามของผูนาํชมุชน/ผูนาํกลุมทีเ่กีย่วของในการดาํเนนิงานสถานสีาธติ

และถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ตัวอยาง พบวา ผูตอบเปนเพศชาย มีอายุ 48 ป ตําแหนงผูใหญบาน อาศัยในหมูบาน

เปนระยะเวลา 48 ป

   (1.2) ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

     อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร

     ผลผลติทางการเกษตรหรือผลิตภณัฑอืน่ ๆ ไดแก ขาวโพด ถัว่แดงหลวง กาแฟอาราบิกา ผกัตาง ๆ

   (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

    การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปาไมมีความสมบูรณมากข้ึนเม่ือเทียบจากกอนท่ี

โครงการฯ จะเขามาดําเนินการ สาเหตุจากการชวยกันอนุรักษฟนฟูปา ปลูกปากับ เจาหนาที่ปาไม การใหความรวมมือ

ของราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการฯ ราษฎรในชมุชนลดการบกุรกุพืน้ทีป่าไมหลังจากทีม่โีครงการฯ มาดําเนนิการ เนือ่งมาจาก

การเขาใจความสาํคญัของปาไมทีเ่จาหนาท่ีปาไมเขามาใหความรูและการชวยประสานหนวยงานทีเ่กีย่วของมาชวยกนัพฒันา

ในดานตาง ๆ ทําใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูดีขึ้น จึงลดการบุกรุกพื้นที่ปาไมไดทางหน่ึง

    ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ กอนโครงการฯ เขามาดําเนินการ ราษฎรในชุมชนประสบปญหา

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไดแก ภัยแลงในฤดูแลง มีนํ้าไมเพียงพอที่จะทําการเกษตร ปจจุบันมีระบบสงนํ้าและอางเก็บนํ้า

ทําใหสามารถทําการเกษตรในฤดูแลงไดบางสวน 

    คุณภาพชีวิต ราษฎรในโครงการฯ มีนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรในปริมาณ

ที่เพียงพอ ใชระบบโซลาเซลลและไฟฟากําลังในชุมชนประมาณ 90% มีถนนคอนกรีตและลูกรังอัดแนนในเสนทางหลัก

เขาหมูบาน มีสถานีอนามัยในหมูบานและเจาหนาที่ อสม. ของหมูบาน ดานการศึกษามีศูนยการศึกษาเด็กเล็ก

กอนวัยเรียน 1 แหง

    การบริหารโครงการ ราษฎรในชุมชนมสีวนรวมกบัโครงการฯ ในทกุกจิกรรม เชน การใหความรวมมอื

ในการจัดงานในโอกาสตาง ๆ วันสําคัญตาง ๆ ในรูปแบบจิตอาสา ในฐานะผูใหญบานเปนผูรับเรื่องราวจากลูกบาน

และแจงใหหัวหนาโครงการฯ ทราบ เพื่อชวยกันหาวิธีการในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่ผานมาสามารถแกไขปญหา

ใหผานไปไดดวยดี

   (1.4) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไมมี

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
   จากการศกึษาขอมลูการประเมนิผล โดยใชแบบสอบถามในการสอบถามประชาชนกลุมตวัอยาง ผูรบัประโยชน

จากสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง 

อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 21 ตัวอยาง 
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   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

   จากการตอบแบบสอบถามขอมลูดานประโยชนทีเ่กดิจากการมีโครงการฯ ในมติติาง ๆ ประกอบดวย มิติที่ 1 

ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต และมิติ
ที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการมากท่ีสุด คือ มี

การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.36 รองลง

มาคือเร่ืองคุณภาพชีวิต ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.29  การบริหารโครงการ 

ระดบัความคดิเห็นอยูในระดบัปานกลาง คาคะแนนเฉลีย่เทากบั 3.27 และความมัน่คงในการประกอบอาชพี ระดบัความ

คิดเห็นอยูในระดับนอย คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.49 ตามลําดับ (จากคะแนนเต็ม 5.00) ดังแสดงไวในตารางท่ี 1

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.36 ปานกลาง
มิติที่ 2  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 2.49 นอย
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  3.29 ปานกลาง
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 3.27 ปานกลาง

   จากการตอบแบบสอบถามสภาพสังคมท่ีเกดิจากการมีโครงการฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคดิวา

ในพื้นที่ชุมชน มีอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือนไดอยางพอเพียง คิดเปนรอยละ 100  แต

อยางไรก็ประชาชนคิดวาในพื้นที่ชุมชน มีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 95.2 และไมมีปญหาการ

แพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 4.8 ดังแสดงไวในตารางท่ี 2

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

 ไมเพียงพอ  0 0.0

 เพียงพอ  21 100

  รวม 21 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

 ไมเพียงพอ  0 0.0

 เพียงพอ  21 100

  รวม 21 100
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการ

ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะอื่น ๆ

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ตารางท่ี 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ (ตอ)

ตารางท่ี 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  1 4.8

       มี  20 95.2

  รวม 21 100

ไมมีขอเสนอแนะ  21 100

  รวม 21 100

  ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข
  จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการนําเสนอปญหา-อุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้

ปญหา - อุปสรรค 1. ดานสาธารณูปโภคยังไมทั่วถึง ไมมีสัญญาณโทรศัพท และไฟฟาไมเสถียร

 2. ปริมาณนํ้าไมเพียงพอในการเกษตรในชวงฤดูแลง

แนวทางแกไข หัวหนาสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงฯ ประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน จนท.จากอุทยาน 

 ปาไม ชลประทาน ทางหลวงชนบท ฯลฯ ในการขอพ้ืนท่ีติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพทเพราะ

 จะตองตดิตัง้บนพ้ืนทีข่องปาไมและอุทยานซ่ึงเกีย่วของทางดานกฎหมาย ดงัน้ันควรมกีารเจรจา

 พูดคุยหาทางออกรวมกัน รวมถึงพ้ืนที่สําหรับกักเก็บนํ้าในการทําเกษตรในชวงฤดูแลง

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
  จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ คิดเปน

รอยละ 100 ดังแสดงไวในตารางที่ 3 
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(2) สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิหวยแมเกีย๋ง ตาํบลเมอืงนะ อาํเภอเชยีงดาว 
จังหวัดเชียงใหม
  ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ี
  (1.1) ขอมูลทั่วไป
   จากขอมลูโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาทีผู่เกีย่วของในการดาํเนนิงานสถานพีฒันาการเกษตร

ทีส่งูตามพระราชดําร ิหวยแมเกีย๋ง ตาํบลเมอืงนะ อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชยีงใหมจาํนวน 1 ตวัอยาง ผูตอบเปนเพศชาย 

มอีาย ุ35 ป และปฏิบตังิานเก่ียวของกับสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิหวยแมเกีย๋ง มาเปนระยะเวลา 6 เดอืน

  (1.2) การดําเนินงานโครงการฯ  สรุปดังน้ี
   สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยแมเกี๋ยง ตั้งอยูที่หมูที่ 13 ตําบลเมืองนะ อําเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ละติจูด 19.7449 ลองติจูด 98.8256 เปนโครงการประเภทอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอม 

ปจจบุนักรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เปนหนวยงานทีร่บัผดิชอบ

โครงการฯ 

  โครงการฯ มีการจัดตั้งกลุม จํานวน 3 กลุม

   1. กลุมผลิตภัณฑจากพืชและสมุนไพรในทองถิ่น บานหวยแมเกี๋ยง

   2. กลุมกองทุนออมทรัพยเพื่อการของผลิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัว บานหวยเกี๋ยง

  (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

   1. พื้นที่การเกษตรท่ีไดรับประโยชน จะเปนพื้นที่ปลูกขาว ปลูกพืชสวน ปลูกพืชไร ปลูกผักสวนครัว 

ในฤดูฝน จํานวน 517 ไร 

   2. การปศุสัตว สัตวปก (ไก) จํานวน 137 ตัว

   3. การปศุสัตว เปนสัตวเศรษฐกิจ (สุกร) จํานวน 45 ตวั

   4. การปศุสัตว สัตวใหญ (โค กระบือ) จํานวน 27/63 ตัว

   5. การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า มีพื้นที่เลี้ยงทั้งหมด จํานวน 1.23 ไร

  โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน ดังนี้ 

   1. นํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค จํานวน 43 ครัวเรือน

   2. เพาะเลี้ยงปศุสัตว จํานวน 30 ครัวเรือน

   3. ทําเกษตรในฤดูฝน จํานวน 34 ครัวเรือน

  (1.4) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มดีังนี้

   การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปจจุบันปาไมในพื้นที่โดยรอบมีความอุดมสมบูรณมาก 

ภายหลังมีโครงการฯ เนื่องจากมีการดําเนินงานปลูกปาในพ้ืนที่ปาเสื่อมโทรมที่มีการบุกรุกทําไรเลื่อนลอย และมีการ

จางงานใหราษฎรในชุมชนทํางานในโครงการฯ ราษฎรในพื้นท่ีโครงการฯ ไมมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปา เนื่องจากโครงการฯ 

มกีารจางราษฎรและสนบัสนนุสาธารณปูโภคขัน้พ้ืนฐานพรอมทัง้วสัดุทางการเกษตรเพือ่สงเสรมิราษฎรใหมรีายไดเพิม่ขึน้ 

ลดการบุกรุก ขยายพื้นที่เพื่อทํากิน
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   ความมัน่คงในการประกอบอาชพี ภยัพิบตัทิางธรรมชาติไมรนุแรงถึงขัน้สงผลกระทบตอการประกอบชีพ 

ราษฎรในชุมชนประกอบอาชีพหลัก ดวยการปลูกพืชและพืชสวน ซึ่งอาศัยนํ้าในชวงฤดูฝนสวนใหญ และบางสวนจาก

ฝายขนาดเล็ก ซึ่งเพียงพอตอการทําการเกษตรเน่ืองจากราษฎรมีการปรับตัวใหเขากับบริบทของพ้ืนที่ ทั้งนี้โครงการฯ 

เล็งเห็นวายังสามารถสรางแหลงนํ้าขนาดเล็ก เชน บอพวงหรือฝายชะลอนํ้า เพื่อเพิ่มแหลงนํ้าสําหรับการเกษตรได

   คุณภาพชีวิต ชุมชนมีนํ้าสําหรับการอุปโภค-บริโภคอยางเพียงพอ โดยใชระบบประปาภูเขา และได

รบัการดแูลบํารุงรกัษาตลอดจากโครงการชลประทานเชยีงใหม มรีะบบไฟฟาพลงังานแสงอาทิตยครอบคลมุทุกครวัเรอืน

และหนวยงานในโครงการฯ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพลงังาน เสนทางคมนาคมในชุมชนเปนถนนลาดยาง

ครอบคลุมพื้นที่อยูอาศัยของราษฎร รวมทั้งหนวยงานในโครงการฯ ดานสาธารณสุขอยูในเขตสถานบริการสาธารณสุข

ชุมชนในเมือง การศึกษามีศูนยเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา แมฟาหลวง บานหวยแมเกี๋ยง ใหการศึกษาแกเด็กในชุมชน

   การบริหารโครงการ ราษฎรในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการฯ ในรูปแบบของการจาง

งาน และรวมกิจกรรมตาง ๆ เชน การปลูกตนไม การรักษาความสะอาด ปรับปรุงซอมแซมถนน ระบบประปาภูเขา ใน

วันสําคัญตาง ๆ  โดยมีโครงการฯ เปนผูจัดกิจกรรมโครงการฯ แกไขปญหาราษฎร โดยจัดประชุมประธานหมูบานเพื่อรับ

ทราบปญหา รวมถงึกาํหนดทิศทางตามความตองการของชุมชน ซึง่ใหสอดคลองกบับรบิทของพ้ืนที ่ซึง่ต้ังอยูในเขตพืน้ที่

อุทยานแหงชาติ

  (1.5)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไมมี

  ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
  (1.1) ขอมูลทั่วไป
   จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน/ผูนํากลุมท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยแมเกี๋ยง ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ตัวอยาง 

พบวา ผูตอบเปนเพศชาย มีอายุ 43 ป ตําแหนงผูนําชุมชน อาศัยในหมูบานเปนระยะเวลา 43 ป

  (1.2) ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

    อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร

    ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ขาวโพด ขาว อะโวคาโด กลวย มะมวง

  (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปาไมในพ้ืนท่ีภายหลังมีโครงการฯ มีความอุดม

สมบรูณมาก เนือ่งมาจากการปลกูปาในพืน้ทีท่าํกนิ ซึง่ไดนํา้จากฝายหมูบานไหลลงมาดานลาง และยงัพบวาสตัวเพิม่ขึน้ 

ราษฎรในชุมชนไดรบัการสนับสนนุความรูและปจจยัการผลิต ดานสาธารณูปโภค เชน นํา้ ไฟฟา ทาํใหมรีายเพ่ิมขึน้ และ

ไมมีการบุกรุกพื้นที่ปาอีก

   ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ ภัยพิบัติธรรมชาติ ไมรุนแรงถึงขั้นสงผลกระทบตอการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากมีความเขาใจสภาพธรรมชาติของทองถิ่น และเลือกปลูกพืชที่ใชนํ้านอยและทําการเกษตร

ตามฤดกูาล นํา้เพือ่การเกษตรมเีพยีงพอตอการประกอบอาชพีเกษตรกรรม เพราะเลอืกใชพชืพรรณท่ีเหมาะสมกบัสภาพ

แวดลอม แตหากไดรับการสนับสนุนใหมีแหลงนํ้าสํารองเพ่ือการเกษตรเพ่ิมขึ้นก็จะสงผลดีตอการประกอบอาชีพ 
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   คุณภาพชีวิต นํ้าเขาถึงทุกครัวเรือน ในพ้ืนที่ใชนํ้าจากระบบประปาภูเขา มีการสํารวจจุดท่ีชํารุดและ

แจงหนวยงานเขามาซอมแซม บาํรงุรกัษาจนเปนปกต ิในพืน้ทีม่รีะบบไฟฟาพลงัแสงอาทติยและมกีารบาํรงุรกัษาอยูตลอด 

ถนนในชุมชนเปนถนนลาดยาง และโครงการฯ มกีารซอมแซมถนนโดยรวมมือกับชมุชน สาธารณสุขอยูในความรับผดิชอบ

ของสถานบริการสาธารณสุขชุมชนตําบลเมืองนะ ซึ่งมีหนวยฯ เคลื่อนท่ีเขามาใหบริการเขามาใหบริการถึงชุมชน 

การศกึษามศีนูยเรียนรูชมุชนชาวไทยภูเขา แมฟาหลวง บานหวยแมเกีย๋ง ใหคาํปรกึษาสาํหรบัเดก็ ๆ ในชุมชนรวมถงึผูทีม่ี

ความตองการศึกษาในระดับช้ันที่สูงขึ้น

   การบริหารโครงการ ไดจางงานราษฎรในชุมชนบางสวนเพื่อทํางานในโครงการฯ สําหรับบางสวนที่

ไมไดทํางานในโครงการฯ ก็จะเปนหูเปนตาในการใหความชวยเหลือโครงการฯ ชุมชนมีการประชุมประธานรวมกับ

ผูรบัผดิชอบโครงการ เพือ่กาํหนดทิศทางความตองการหรือแกไขปญหารวมกนั และไดรบัการสนบัสนนุดานตาง ๆ จากโครงการฯ

  (1.4) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไมมี

  ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
  จากการศกึษาขอมลูการประเมนิผล โดยใชแบบสาํรวจในการสอบถามประชาชนกลุมตวัอยาง ผูรบัประโยชน

จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยแมเกี๋ยง ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 

20 ตัวอยาง 

  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 
  จากการตอบแบบสอบถามขอมูลดานประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ  ประกอบดวย มิติที่ 1 

ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต 

และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการมากท่ีสุด 

คือ มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.46 

รองลงมาคอืเรือ่งคณุภาพชวีติ ระดบัความคดิเหน็อยูในระดบัมากทีส่ดุ คาคะแนนเฉลีย่เทากบั 4.34  การบรหิารโครงการ 

ระดบัความคดิเหน็อยูในระดบัมากท่ีสดุ คาคะแนนเฉล่ียเทากบั 4.23 และความมัน่คงในการประกอบอาชีพ ระดับความคดิเหน็

อยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.91 ตามลําดับ (จากคะแนนเต็ม 5.00) ดังแสดงไวในตารางท่ี 1

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 4.46 มากที่สุด
มิติที่ 2  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 3.91 มาก
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  4.34 มากที่สุด
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 4.23 มากที่สุด

   จากการตอบแบบสอบถามสภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ พบวา คดิวาพ้ืนท่ีชมุชน มอีาหารท่ีมคีณุภาพ

และเพยีงพอสาํหรบัการบรโิภคในครวัเรอืนไดอยางพอเพยีง คดิเปนรอยละ 100 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมปีญหา

การแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 80.0 และมีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 20.0 

ดังแสดงไวในตารางที่ 2
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0

     เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0

     เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  16 80.0

       มี  4 20.0

  รวม 20 100

 ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข
 จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการนําเสนอปญหา-อุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้

ปญหา - อุปสรรค 1. มีชนเผาหลายคนที่ยังไมไดสัญชาติไทย
 2. ระบบสาธารณูปโภคยังไมทั่วถึงทั้งพ้ืนที่ เชน ไฟฟา สัญญาณโทรศัพท เสนทางการคมนาคม
 3. ยังมีการปลูกพืชเชิงเดียวเปนจํานวนมากในพ้ืนที่ (ขาวโพด)

แนวทางแกไข 1. หัวหนาสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ ไดอธิบายในประเด็นสัญญาติไทย คือตองรอหลักฐาน
 การพิสูจนสัญชาติไทยเพราะราษฎรบางคนเกิดในประเทศพมา จึงไมสามารถขอสัญชาติไทย
 ตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 และบางคนก็ไมมีหลักฐานอะไรเพ่ือที่จะ
 พิสูจนยืนยันตัวตนได แตอยางไรก็ตาม จนท.สถานีจะทําหนาที่ในการประสานกรมการปกครอง 
 กระทรวงมหาดไทย เพื่อหาแนวทางหรือติดตามเร่ืองดงักลาวตอไป
 2. หวัหนาสถานีฯ ประชมุรวมกบัหนวยงานท่ีเกีย่วของในการขอพืน้ท่ีตดิตัง้เสาสญัญาณโทรศัพท 
 และเสนทางสําหรับสัญจรเพราะจะตองติดตั้งเสาสัญญาณ และตัดถนนในพื้นท่ีของปาไม
 และอุทยาน ซึ่งเกี่ยวของทางดานกฎหมายดังนั้นควรมีการเจรจาพูดคุยหาทางออกรวมกัน
 3. ใหความรูอยางตอเนื่องกับราษฎรในพ้ืนที่ถึงประโยชนของปาและประโยชนจากการปลูกพชื
 แบบผสมผสานมากกวาปลูกพืชเชิงเดี่ยว



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

86

ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะอื่น ๆ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ไมมีขอเสนอแนะ  20 100 

  รวม 20 100

(3)  สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิดอยอมพาย ตาํบลปางหินฝน อาํเภอแมแจม 
จงัหวดัเชยีงใหม
  ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ี
  (1.1) ขอมูลทั่วไป
   จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาที่ผู เกี่ยวของในการดําเนินงาน สถานีพัฒนา

การเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยอมพาย ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 1 ตัวอยาง 

ผูตอบเปนเพศชาย มีอายุ 30 ป และปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยอมพาย 

มาเปนระยะเวลา 2  ป 6 เดือน

  (1.2)  การดําเนินงานโครงการฯ  สรุปดังนี้

   สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยอมพาย ตั้งอยูที่หมู ที่ 3 ตําบลปางหินฝน 

อําเภอแมแจม จังหวัดแมฮองสอน โครงการประเภทอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอม ปจจุบันกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ 

  (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

   1. พืน้ทีก่ารเกษตรท่ีไดรบัประโยชน จะเปนพืน้ทีป่ลูกขาว ปลูกพืชสวน ปลูกพืชไร ปลูกผกัสวนครัว 

ในฤดูฝน จํานวน 170  ไร และเปนพื้นที่ปลูกขาว ปลูกพืชสวน ปลูกพืชไร ปลูกผักสวนครัว ในฤดูแลง จํานวน 120 ไร

   2. การปศุสัตว สัตวปก จํานวน 300 ตัว

   3. การปศุสัตว สัตวเศรษฐกิจ (สุกร) จํานวน 50 ตัว

   4. การปศุสัตว สัตวใหญ (โค กระบือ) จํานวน 100 ตัว

   5. การพาะเล้ียงสัตวนํ้า จํานวน 50 ไร

  โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน ดังนี้ 

   1. ทําเกษตรในฤดูฝน จํานวน 20 ครัวเรือน

   2. ทําเกษตรในฤดูแลง จาํนวน 15 ครัวเรือน

  (1.4) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปาไมมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น เนื่องจากมีการ

ดูแลของเจาหนาที่รวมกับชุมชน การบุกรุกปานอยลง เพราะตองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ใหนํ้าและดินสมบูรณ

   ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ภัยพิบัติทางธรรมชาตินอยลง ราษฎรทํามาหากินไดดีขึ้น 

ราษฎรหันมาทําเกษตรโดยใชเทคนิคและวิธีการจากโครงการฯ มากขึ้น เนื่องจากมีความพอเพียงผลผลิตดี

   คุณภาพชีวิต ชุมชนมีนํ้าใช มีไฟฟาสามารถเขาพื้นที่ทั่วถึง การคมนาคมดีขึ้น สัญจรไปมาสะดวก 

ดานสาธารณสุขและการศึกษาเขาถึงมากขึ้น
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    การบริหารโครงการ ราษฎรมีสวนรวมในการประชุมหารือ แนวทางการแกปญหาตาง ๆ  ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ และไดรับความรวมมือเปนอยางดี

  (1.5)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไมมี

  ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
  (1.1) ขอมูลทั่วไป
   จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน/ผูนํากลุมท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานสถานี

พฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิดอยอมพาย ตาํบลปางหินฝน อาํเภอแมแจม จงัหวดัแมฮองสอน จาํนวน 1 ตวัอยาง 

พบวา ผูตอบเปนเพศชาย มีอายุ 52 ป ตําแหนงผูใหญบาน อาศัยในหมูบานเปนระยะเวลา 52  ป

   (1.2) ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

    อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร

     ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ขาว ขาวโพด กะหลํ่าปลี ผักอื่น ๆ

  (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนุรกัษและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติ สภาพปาไมมคีวามอุดมสมบูรณมากข้ึน เน่ืองจากคนในชุมชน

มีความรูในการจัดการทรัพยากรไดดีขึ้น การบุกรุกปานอยลง เพราะตองการอนุรักษดินและน้ํา

   ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ ภยัธรรมชาติมผีลกระทบนอยลง เพราะมกีารปลกูไมยนืตน อนรุกัษดนิ 

นํ้าเพื่อการเกษตรมีนํ้าใชตลอดป อุดมสมบูรณมากขึ้น

   คุณภาพชีวิต ราษฎรมีนํ้าใชตลอดป ไฟฟาเขาถึง ถนนหนทางดีขึ้น ดานสาธารณสุข และการศึกษา

เขาถึงงายขึ้น

   การบริหารโครงการ ราษฎรมีสวนรวมในการประชุมวางแผนปองกันปญหาไฟปา ผูมหีนาทีร่บัผดิชอบ 

มีการแกปญหาตาง ๆ ตามที่ชุมชนเรียกรอง ตามแนวพระราชดําริ คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา 

  (1.4) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไมมี

  ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
  จากการศกึษาขอมลูการประเมนิผล โดยใชแบบสาํรวจในการสอบถามประชาชนกลุมตวัอยาง ผูรบัประโยชน

จากสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยอมพาย ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 20 ตัวอยาง 

  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

  จากการตอบแบบสอบถามขอมลูดานประโยชนทีเ่กิดจากการมีโครงการฯ ในมิตติาง ๆ ประกอบดวย มิติที่ 1 

ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต 

และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการมากท่ีสุด 

คือ มีการอนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และเร่ืองคุณภาพชีวิต ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคา

คะแนนเฉลีย่เทากนั 4.55 รองลงมาคือเรือ่งการบริหารโครงการ ระดับความคดิเห็นอยูในระดับมากทีส่ดุ คาคะแนนเฉล่ีย

เทากับ 4.48  และความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.40 ตามลําดับ (จากคะแนนเต็ม 5.00) ดังแสดงไวในตารางท่ี 1
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 4.55 มากที่สุด
มิติที่ 2  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 4.40 มากที่สุด
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  4.55 มากที่สุด
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 4.48 มากที่สุด

  จากการตอบแบบสอบถามสภาพสังคมที่เกิดหลังจากการมีโครงการฯ พบวา ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน 

มีอาหารเพียงพอและมีคุณภาพสําหรับการบริโภคในครัวเรือน รวมถึงไมมีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 

คิดเปนรอยละ 100  ดังแสดงไวในตารางที่ 2

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0

     เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0

     เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  20 100

       มี  0 0

  รวม 20 100

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
  จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ คิดเปน

รอยละ 100 ดังแสดงไวในตารางที่ 3
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ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะอื่น ๆ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ไมมีขอเสนอแนะ  20 100 

  รวม 20 100

(4) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานเสาแดง ตําบลแจมหลวง 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
  ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาที่
  (1.1) ขอมูลทั่วไป
   จากขอมลูโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาทีผู่เกีย่วของในการดําเนนิงาน สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงู

ตามพระราชดําริ บานเสาแดง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ตัวอยาง 

ผูตอบเปนเพศชาย มีอายุ 58 ป และปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานเสาแดง  

  (1.2) การดําเนินงานโครงการฯ  สรุปดังนี้

   สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานเสาแดง ตัง้อยูหมูที ่ตาํบลแจมหลวง อาํเภอกัลยาณวิฒันา 

จังหวัดเชียงใหม ละติจูด 18.9723 ลองติจูด 98.2355 เปนโครงการประเภทอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอม 

ปจจุบันกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนหนวยงาน

ที่รับผิดชอบโครงการฯ 

  โครงการฯ มีการจัดตั้งกลุม จํานวน 2 กลุม

   1.  กลุมราษฎรบานเสาแดง

   2.  กลุมราษฎรบานหวยเขียดแหง

  (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

   1.  พื้นที่การเกษตรท่ีไดรับประโยชน จะเปนพื้นที่ปลูกขาว ปลูกพืชสวน ปลูกพืชไร ปลูกผักสวนครัว 

ในฤดูฝน จํานวน 3,179 ไร และเปนพื้นที่ปลูกพืชสวน ปลูกพืชผักสวนครัว จํานวน 1,304 ไร

   2. การปศุสัตว สัตวปก (ไก) จํานวน 3,040 ตัว

   3. การปศุสัตว สัตวเศรษฐกิจ (สุกร) จํานวน 128 ตัว

   4. การปศุสัตว สัตวใหญ (โค กระบือ) จํานวน 140 ตัว

   5. การเพาะเล้ียงสตัวนํ้า มีพื้นที่เลี้ยงทั้งหมด จํานวน 7  ไร

  โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน ดังนี้ 

   1.  นํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค จํานวน 179 ครัวเรือน

   2.  เพาะเลี้ยงปศุสัตว จํานวน 179 ครัวเรือน

   3.  เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน 7 ครัวเรือน

   4.  ทําเกษตรในฤดูฝน จํานวน 179 ครัวเรือน

   5.  ทําเกษตรในฤดูแลง จํานวน 179 ครัวเรือน
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  (1.4)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

    1. บานเสาแดง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

     - มีพื้นท่ีปาท่ีสมบูรณขึ้นหลังมีโครงการฯ เนื่องจากราษฎรใหความรวมมือในการอนุรักษ

      และโครงการมีการปลกูปาในพืน้ทีเ่ส่ือมโทรม และในพืน้ทีท่ีเ่คยถูกบกุรกุ ไมพบการบกุรกุปาอีก

    2. บานหวยเขียดแหง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

     - ยังพบการตัดไมทําลายปา เนื่องจากประชากรเพ่ิมขึ้นและตองการพ้ืนที่ทําการเกษตร 

      ซึ่งสวนหนึ่งเปนวิถีของชุมชนในเรื่องปาหมุนเวียน

   ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 
   มีภัยแลงในชวงเดือนเมษายน แตก็ไมถึงขั้นวิกฤต ชวงหนาแลงจึงไมสามารถทําการเกษตรได 

นํ้าไมเพียงพอตอการเกษตร 

    1.  บานเสาแดง มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกวาเดิม มาจากมีการปลูกปา 

    2.  บานหวยเขียดอยูในระดับเทาเดิม ทั้งนี้ยังมีการตัดไมในรูปแบบไมหมุนเวียน

   คุณภาพชีวิต ราษฎรสวนใหญใชนํ้าจากประปาภูเขา ซึ่งทางโครงการฯ ไดสรางระบบกักเก็บนํ้าไว 

ทําใหทั้ง 2 หมูบานมีนํ้าสะอาดมากข้ึน มีระบบไฟฟาสวนภูมิภาคใชทุกหลังคาเรือน ทําใหมีความสะดวกมากข้ึน 

การเปล่ียนแปลงหลังจากมีโครงการฯ ชมุชนมถีนนทีเ่ปนดนิลกูรงัในระยะทาง 4-6 กม. สาํหรบัถนนลกูรงัไดมกีารปรับปรงุ

และบดอัดดินแลวแตอยางไรก็ตามยังคงมีความยากลําบากในการคมนาคม ดานสาธารณสุขมี อสม. ประจําหมูบาน 

ซึง่โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบลอยูหางจากชมุชนประมาณ 5 กม. แตหากเกดิกรณฉีกุเฉนิอาจจะไมสะดวกเทาทีค่วร 

ดานการศึกษาเยาวชนสวนใหญไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับผูสูงอายุ ที่มีอายุ 45 ปขึ้นไป บางคนยังอานและ

เขียนหนังสือไมได 

   การบริหารโครงการ ในชวงวันสําคัญตาง ๆ ราษฎรในชุมชนไดมารวมพัฒนาโครงการฯ เปนประจํา 

ในการจดักจิกรรมความจงรักภกัด ีกจิกรรมปลูกตนไม ผูรบัผิดชอบโครงการฯ ไดมกีารลงพืน้ทีเ่ขาถงึประชาชน หาขอมูล

ความตองการและความเดือดรอนของชุนชน ซึ่งจะไดจัดกิจกรรมใหตรงกับความตองการของชุมชน เชน สนับสนุนกลา

อะโวคาโด และแมคคาเดเมีย  

   (1.5) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไมมี

  ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
  (1.1) ขอมูลทั่วไป
   จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน/ผูนํากลุมท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานสถานี

พัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานเสาแดง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 2 ตัวอยาง ไดแก 

    1. บานเสาแดง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวฒันา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ราย

    2. บานหวยเขียดแหง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ราย 

พบวา ผูตอบทั้งหมดเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 46 ป ตําแหนงผูใหญบานเสาแดง 1 ราย และผูใหญบานหวยเขียดแหง 

1 ราย อาศัยในหมูบานเปนระยะเวลาเฉลี่ย 39 ป
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  (1.2) ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

     อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร และรับจาง

     ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ขาว ถั่วแดง มัน ขาวโพด รับจาง และขายหมู

  (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

    1. บานเสาแดง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

     - ปจจุบันปาไมในพื้นที่อุดมสมบูรณมากขึ้น ราษฎรในชุมชนหมูบานเสาแดงมีโครงการ

      พระราชดําริแลว ไมไดบุกรุกปา ปาก็มากขึ้น

    2. บานหวยเขียดแหง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

     - พื้นที่ปาไมมีความอุดมสมบูรณโดยรอบของหมูบานเพิ่มขึ้น การบุกรุกของราษฎรเพิ่มขึ้น

      เนื่องจากประชากรเพ่ิมขึ้น

   ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

    1.  บานเสาแดง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

     -  มีโรคระบาดและมีภัยแลง มีโครงการแลวมีนํ้ามากขึ้น แตยังไมพอตอการทําการเกษตร

    2.  บานหวยเขียดแหง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

     - การประกอบอาชีพของราษฎรท่ีเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาติ เชน โรคระบาดในขาวของราษฎร 

      ราษฎรมีนํ้าใชในการเกษตรเพิ่มขึ้นเมื่อมีชลประทาน บานเสาแดงไมมีสาธารณสุข 

      อยากไดสถานีอนามัย

   คุณภาพชีวิต 
    1.  บานเสาแดง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

     -  มีนํ้ าดีขึ้นหลังจากมีโครงการฯ  มีไฟฟ าใช ดีขึ้น  ถนนไม ดีตั้ งแต บ านแม ละอุป

      มาถึงบานเสาแดงไมได ดานการศึกษาไมมีโรงเรียน อยากใหมีโรงเรียนในหมูบานเสาแดง

    2. บานหวยเขียดแหง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

     - มีนํ้าไมเพียงพอ มีการไฟฟาสวนภูมิภาค การคมนาคมไมสะดวกเน่ืองจากถนนลูกรัง

      ถนนสัญจรลําบาก หางไกลจากสาธารณสุข ดานการศึกษาชาวบานยังอานหนังสือไมได

   การบริหารโครงการ 
    1. บานเสาแดง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

     - ราษฎรรวมดูแล ทาํงานในโครงการฯ ผูรับผิดชอบดูแลไดบางอยาง แตราษฎรอยากทํางาน

      ประจําในโครงการฯ

    2. บานหวยเขียดแหง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

     - ราษฎรในหมูบานมีสวนรวมอยูตลอด เชน การพัฒนา การเรียนรู ผูรับผิดชอบโครงการฯ 

      ไมคอยแกไขปญหาของราษฎรท่ีเกิดปญหา
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  (1.4)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  
    1. บานเสาแดง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

     - อยากไดไมยืนตนมาปลูกในสวน อะโวคาโด และแมคคาเดเมีย เพราะปาจะดีขึ้น 

      ราษฎรอยากปลูกตนไมที่มีประโยชน

    2.  บานหวยเขียดแหง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

     - อยากใหโครงการฯ สนับสนุนกลาไมใหกับราษฎรในหมูบาน เพราะวาที่ผานมาโครงการฯ 

      ไมคอยแจกกลาใหกับราษฎร เชน กลาแมคคาเดเมีย

  ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
  จากการศกึษาขอมลูการประเมนิผล โดยใชแบบสาํรวจในการสอบถามประชาชนกลุมตวัอยาง ผูรบัประโยชน

จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานเสาแดง ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 20 ตัวอยาง 

  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 
  จากการตอบแบบสอบถามขอมูลดานประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ ประกอบดวย 

มิติที่ 1 ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต 

และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการมากที่สุด 

คือ มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.21 

รองลงมาคือเรือ่งการบริหารโครงการ ระดบัความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉล่ียเทากบั 2.97 ความม่ันคง

ในการประกอบอาชีพ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.35 และเร่ืองคุณภาพชีวิต 

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.09 ตามลําดับ (จากคะแนนเต็ม 5.00) ดังแสดงไวใน

ตารางที่ 1

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.21 ปานกลาง
มิติที่ 2  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 2.35 นอย
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  2.09 นอย
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 2.97 ปานกลาง

   จากการตอบแบบสอบถามสภาพสังคมท่ีเกดิจากการมีโครงการฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคดิวา

ประชาชนในพืน้ทีช่มุชน มอีาหารเพยีงพอ คดิเปนรอยละ 55.0 และอาหารไมเพยีงพอ คดิเปนรอยละ 45.0 เรือ่งคณุภาพ

สาํหรบัการบรโิภคในครวัเรอืน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คดิวาคณุภาพไมเพียงพอคดิเปนรอยละ 55.0 และคณุภาพ

เพียงพอ คิดเปนรอยละ 45.0  อยางไรก็ตามเรื่องปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

คิดวามีปญหาเร่ืองปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 55.0 ไมมีปญหาเร่ืองปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 40.0 และผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล คิดเปนรอยละ 5.0 ดังแสดงไวในตารางท่ี 2
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  9 45.0

     เพียงพอ  11 55.0

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  11 55.0

     เพียงพอ  9 45.0

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  8 40.0

      มี  11 55.0

      ไมตอบ  1 5.0

  รวม 20 100

  ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข
  จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการนําเสนอปญหา-อุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้

ปญหา - อุปสรรค  1.  ตองการใหมีการดูแลและติดตามงานส่ิงท่ีชาวบานรองขอไปไดหรือไม
      2.  ตองการใหมีระบบสาธารณูปโภคที่ดี เชน ถนน นํ้าดื่ม นํ้าใช
      3.  ตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยงานเขาถึงชุมชนเพื่อพัฒนาความเปนอยูของ  
        คนในชุมชนใหดีขึ้น
      4.  ตองการใหสนับสนุนไมยืนตน เชน อะโวคาโด แมคคาเดเมีย และมะหวด

แนวทางแกไข   1.  หวัหนาสถานฯี ประชมุรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ รวมถงึผูนาํชมุชนเพือ่หาทางออกรวมกนั
        ในประเด็นตาง ๆ ทีป่ระชาชนในพ้ืนทีต่องการ เชน ตองการใหเจาหนาทีเ่ขามามสีวนรวมใน
        กจิกรรมของชุมชน และมกีารติดตามงานอยางใกลชดิ รวมไปถึงเรือ่งระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ  
        เปนการประชุมเพื่อหาทางออกรวมกัน และนํามติที่ประชุมมาเผยแพรใหราษฎรในพื้นท่ี
        ไดรับทราบอยางท่ัวถึงเพื่อสรางการรับรูรวมกัน
      2.  จนท.สถานีฯ และ จนท.เกษตรในพระองคฯ สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดยืนตน 
        เชน อะโวคาโด แมคคาเดเมีย กาแฟ ใหกับเกษตรกรท่ีสนใจ
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  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
  จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ คิดเปน

รอยละ 70.0 และมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 30.0 ขอเสนอแนะ ไดแก อยากใหชวยมาดูแล

มากกวาน้ี เวลาเสนองานใหชวยติดตามวาชาวบานไดหรือไม ไมใชหายไป อยากใหมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้น 

เชน ถนน นํา้ดืม่ นํา้ใช อยากใหหนวยงานทีเ่กีย่วของทุกหนวยงานเขาถงึชมุชนเพ่ือพฒันาความเปนอยูทีด่ขีองประชาชน 

เชน ถนน จะไดสะดวกในการคมนาคมและการประกอบอาชีพของชาวบาน อยากไดตนไมยืนตน เชน อะโวคาโด 

แมคคาเดเมีย และมะหวด ดังแสดงไวในตารางที่ 3  

  แนวทางแกไข ประชุมระดมความคิดเห็นรวมกัน และจัดอบรมอาชีพเสริมที่เปนความตองการของประชาชน

ในชุมชนโดยแทจริง รวมถึงเจาหนาท่ีสถานีฯ และหนวยงานรวมในพื้นที่เขาไปมีสวนรวมและแกไขปญหาเรื่อง

สาธารณูปโภค การคมนาคม และกิจกรรมของชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับภารกิจของแตละหนวยงาน 

  หนวยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ กรมอทุยานฯ เจาหนาทีส่ถานพีฒันาเกษตรทีส่งูฯ รวมกนัระหวาง กระทรวงพฒันาสงัคมฯ 

เจาหนาทีเ่กษตรในพระองค สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหลวง อบต. ผูนาํชมุชน 

และหนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของในพื้นที่

ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะอื่น ๆ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ไมมีขอเสนอแนะ  14 70.0

มีขอเสนอแนะ  6 30.0

  รวม 20 100
ขอเสนอแนะ ไดแก :-    

1.  อยากใหชวยมาดูแลมากกวานี้ เวลาเสนองานใหชวยติดตาม

 วาชาวบานไดหรือไม ไมใชหายไป 2 

2.  อยากใหมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้น เชน ถนน นํ้าดื่ม นํ้าใช 2 

3.  อยากใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกหนวยงานเขาถึงชุมชน

 เพือ่พฒันาความเปนอยูทีด่ขีองประชาชน เชน ถนน จะไดสะดวก

 ในการคมนาคมและการประกอบอาชีพของชาวบาน 1 

4. อยากไดตนไมยนืตน เชน อะโวคาโด แมคคาเดเมีย และมะหวด 1 
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(5)  สถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่งตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน ตําบลปาตุม อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม
  ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาที่
  (1.1) ขอมูลทั่วไป
   จากขอมลูโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาทีผู่เกีย่วของในการดาํเนนิงาน สถานีพฒันาการเกษตรทีส่งู

ตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหมจํานวน 1 ตัวอยาง ผูตอบเปนเพศชาย 

มีอายุ 58 ป และปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน มาเปนระยะเวลา 

18 ป 3 เดือน

  (1.2)  การดําเนินงานโครงการฯ  สรุปดังนี้

   สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิดอยมอนลาน ตัง้อยูทีห่มูที ่11 ตาํบลปาตุม อาํเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม ละติจูด 19.431295 ลองติจูด 99.300592 เปนโครงการประเภทอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอม 

ปจจบุนักรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เปนหนวยงานทีร่บัผดิชอบ

โครงการฯ 

    โครงการฯ มีการจัดตั้งกลุม จํานวน 2 กลุม

    1. กลุมแปรรูปน้ํามัลเบอรี่

    2. กลุมแปรรูปกาแฟดอยมอนลาน

  (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

   1.  พื้นที่การเกษตรที่ไดรับประโยชน จะเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว ปลูกพืชสวน ปลูกพืชไร ในฤดูฝน 

จํานวน 1,683 ไร 

   2. การปศุสัตว สัตวปก (ไก) จํานวน 840 ตัว

  โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน ดังนี้ 

   1. นํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค จํานวน 180 ครัวเรือน

   2. เพาะเลี้ยงปศุสัตว จํานวน 30 ครัวเรือน

   3. ทําเกษตรในฤดูฝน จํานวน 268 ครัวเรือน 

  (1.4) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปามีความอุดมสมบุรณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมี

การกาํหนดเขตความสูง 1,400 เมตรขึน้ไปใหเปนปาตนนํา้ ราษฎรมีการชวยกันปลกูปาและดูแลปองกนัไฟปา มกีารทาํฝาย

ดักตะกอน ชะลอและเก็บนํ้าเพ่ือรักษาความช้ืน การบุกรุกปาในปจจุบันไมมี เนื่องจากมีการสํารวจและกําหนดพ้ืนที่

ทํากินของราษฎร ใหทํากินตามแนวเขตพื้นที่อุทยานศรีลานนาและหนวยตนนํ้าแมสะลวมรวมกับสถานีไดกําหนดเอาไว

หามขยายเขต

   ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพของเกษตรกรเปนการประกอบอาชีพเกษตร

ที่อาศัยนํ้าฝนเปนหลัก ขึ้นอยูกับธรรมชาติตามฤดู ที่ผานมาไมมีผลกระทบอะไร นอกจากราคาผลผลิตทางการเกษตร

ที่ไมแนนอน อาชีพเกษตรดานการทํานา เนื่องจากขยายพ้ืนที่ทํานาเพ่ิมมากข้ึน นํ้าที่ใชในการเพาะปลูก ระบบสงนํ้า

ไมเพียงพอ สวนพืชสวนอาศัยนํ้าฝน ไมคอยมีปญหา
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   คุณภาพชีวิต ชุมชนมีระบบน้ําสะอาดใชอุปโภค/บริโภค จํานวน 3 หมูบาน อีก 4 หมูบานยังใชนํ้า

จากระบบประปาภูเขา ราษฎรมีไฟฟาใช 3 หมูบาน อีก 4 หมูบานมีความตองการไฟฟา ปจจุบันใชไฟจากระบบ

โซลาเซลลและพลงังานนํา้ มกีารปรบัปรงุเสนทาง บดอดัลกูรังจากหนวยงานของรฐั เชน นพค. 32 เชยีงดาว อบจ.เชยีงใหม 

ทาํใหการสัญจร การขนสงผลผลิตมคีวามสะดวกมากข้ึน ชมุชนมีตวัแทนของสาธารณสุขอาํเภอ (อสม.) ประจําทุกหมูบาน  

และมีการตรวจเยี่ยม ตรวจรักษาเปนระยะ ดานการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนมีการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน

ตามระบบ จากครู กศน. พราว และเขาเรียนตามระบบที่อําเภอพราวจนจบการศึกษาภาคบังคับมีการเรียนตอระดับ

ปรญิญาตรี

   การบริหารโครงการ ราษฎรมีสวนรวมในการพัฒนาโครงการฯ นอกจากมาเรียนรูในสถานีแลว 

จะมกีารพฒันาโครงการฯ ตามวนัสาํคญั และเขามาใชอาคารสถานทีใ่นการประชมุ และทาํกจิกรรมอืน่ ๆ  การแกไขปญหา

สวนใหญทางโครงการฯ จะเปนผูประสานงานในการแกไขและเขาประชุมทุกครั้ง ทําใหทุกอยางผานเรียบรอยดี  

  (1.5)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่โครงการฯ ปจจุบัน

มีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีการสรางบานเรือนแบบถาวร บุตรหลานมีการศึกษา อาหารการกินถูกสุขอนามัย อยูดีกินดี 

แตราษฎรยังตองการใหเจาหนาท่ีจากหนวยงานรวมมาชวยชี้แนะหรือแนะนําในการประกอบอาชีพ และความม่ันคง

ในที่อยูอาศัย และที่ทํากินของตนเองเพื่อสงตอใหลูกหลานตอไป

  ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
  (1.1)  ขอมูลทั่วไป
   จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน/ผูนํากลุมท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานสถานี

พฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิดอยมอนลาน ตาํบลปาตุม อาํเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม จาํนวน 7 ตวัอยาง ไดแก

   1.  บานอาบอลาชา หมูที่ 11 ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผูนําชุมชน จํานวน 1 ราย

   2.  บานอาบอเน หมูที่ 11 ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผูนําชุมชน จํานวน 1 ราย

   3.  บานอาแย หมูที่ 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผูนําชุมชน จํานวน 1 ราย

   4.  บานปาหญาไทร หมูที่ 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผูนําชุมชน จํานวน 1 ราย

   5.  บานขอนมวง หมูที่ 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผูนําหมูบาน จํานวน 1 ราย

   6.  บานปางตอย หมูที่ 4 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผูชวยผูใหญบาน จํานวน 1 ราย

   7.  บานแมงัดนอย หมูที่ 4 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผูนาํหมูบาน จํานวน 1 ราย

   พบวา ผูตอบเปนเพศชายท้ังหมด มีอายุเฉลี่ย 48 ป ตําแหนงผูนําชุมชน 4 ราย ผูนําหมูบาน 2 ราย 

และผูชวยผูใหญบาน 1 ราย อาศัยในหมูบานเปนระยะเวลาเฉลี่ย 29 ป

   (1.2)  ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

    อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร และรับจาง

    ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก กาแฟ บวย ขาว ขาวโพด มะมวง ถั่วเหลือง งา 

ลูกทอ เชอรรี่ พีช
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  (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
   1) บานอาบอลาชา หมูที่ 11 ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

    - สภาพปาไมไมมีการเปล่ียนแปลง เพราะชาวชุมชนและเจาหนาท่ีชวยกันอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมมชาติ ไมมีการบุกรุกที่ดินที่ปาเพิ่ม เพราะทางโครงการไดนําเอาพืชเศรษฐกิจมาปลูก เชน กาแฟ บวย 

เชอรรี่ ที่ทําใหรายไดเพิ่มขึ้น ไมตองบุกรุกปาเพื่อปลูกฝน

   2) บานอาบอเน หมูที่ 11 ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - สภาพปาฟนฟูจากเดิมมากขึ้น จากอดีตจนถึงปจจุบัน 90% ที่มีการเปลี่ยนแปลง หลังจาก

มกีารกอตัง้โครงการ สาเหตมุาจากชาวบานเริม่มจีติสํานกัและมคีวามรูความสนใจมากขึน้จากอดตี ชาวบานในชมุชนไมมี

การบุกรุกพื้นที่ปา เพราะทางหนวยงานไดมีการจํากัดแนวเขตการทํากินของชุมชนหมดแลว เริ่มมีการเปล่ียนแปลง

หลังจากมีการกอตั้งโครงการ สาเหตุมาจากชาวบานมีความรูความเขาใจมากขึ้น

   3)  บานอาแย หมูที่ 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - สภาพปาไมเปลีย่นแปลงไปมาก เนือ่งจากมโีครงการเขามาชวย สงเสรมิในการปลูกปา โดยรอบ

ชุมชน หลังจากมีโครงการเขามาพื้นที่ในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ชาวบานเห็นความสําคัญของปามากข้ึน

   4)  บานปาหญาไทร หมูที่ 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - สภาพปาไมอดุมสมบรูณขึน้ พืน้ทีป่าเยอะขึน้ การตดัไมทาํลายปานอยลง ชาวบานมคีวามเขาใจ

ความสําคัญของพื้นที่ปามากขึ้น

   5)  บานขอนมวง หมูที่ 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - สภาพปาไมคอยตางจากเดิม บุกรุกปานอยลง มีความเปนอยูที่ดีขึ้น

   6) บานปางตอย หมูที่ 4 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - สภาพปาไมมคีวามอุดมสมบูรณเนือ่งจากชุมชนไมมีการบุกรุกเพ่ิมเติม เนือ่งจากทางเจาหนาที่

อุทยานไดวัดแนวเขตพื้นที่พรอมแนะนําโทษของการบุกรุกเพิ่ม

   7) บานแมงัดนอย หมูที่ 4 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - สภาพปาไมมีการเปล่ียนแปลงจากเดิม ในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีกฎหมาย

และใหประชากรใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางถูกตองตามกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากไดรับโครงการ 

มีการดูแลปาในชุมชน เขาใจกฎหมายและรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกตองและลดการบุกรุกพื้นที่ปา

   ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

   1) บานอาบอลาชา หมูที่ 11 ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

    - ภัยพิบัติมีผลมาก เพราะวาผลผลิตของชุมชนข้ึนอยูกับฟาฝนและสภาพอากาศ การเกษตร

และอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงมาก สะดวกสบายขึ้น ทางโครงการไดชวยเหลือหาแหลงนํ้าที่สะอาดนํามาอปุโภคบริโภค

   2) บานอาบอเน หมูที่ 11 ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - ปญหาสวนใหญทีเ่จอ คอื ภยัแลงเพราะตองใชนํา้ในการทํานา ทาํการเกษตร จากเดิมท่ีมปีญหาอยูแลว 

แตปจจุบันเริ่มดีขึ้น นํ้าในการทําเกษตรเพียงพอ เนื่องจากแหลงนํ้าในพ้ืนที่มีนอยไมเพียงพอกับราษฎร
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   3)  บานอาแย หมูที่ 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - จากเดิมชาวบานมีการทําไรแบบเล่ือนลอย หลังจากมีโครงการเขามาสงเสริมในการทําไร

แบบผสมผสาน จงึทาํใหมผีลผลิตในชุมชนดีขึน้ นํา้เพียงพอ เนือ่งจากโครงการสนับสนุนเพ่ือการเกษตรในการใชนํา้เพ่ือปลูก

   4) บานปาหญาไทร หมูที่ 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - ภัยพิบัติทางธรรมชาตินอยลง แตก็ยังมีภัยพิบัติ เชน การพังทลายของหนาดิน การไหลของ

นํ้าปาเวลาฝนตกหนัก นํ้าเพื่อการเกษตรเพียงพอแตไมตลอดท้ังป หนาแลงมีปญหาหารใชนํ้าทําการเกษตร

   5) บานขอนมวง หมูที่ 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - ภัยพิบัติมีกรณีนํ้าทวมนาขาว และมีแลงบางป

   6) บานปางตอย หมูที่ 4 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - มีโรคระบาดของพืช ไดผลผลิตนอย ทางโครงการควรมาใหคําแนะนํา มีพื้นท่ีบางแปลงที่ยัง

ขาดแคลนนํ้าในการเกษตร

   7) บานแมงัดนอย หมูที่ 4 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - ในชุมชนไดรับผลผลิตจากการประกอบอาชีพอยางพอเพียงไมไดรับภัยพิบัติทางธรรมชาติใน

การประกอบอาชีพ ในชุมชนมีโครงการท่ีจะดูแลทรัพยากรธรรมชาติและปาตนนํา้ในการบริโภคและในการทําการเกษตร

  คุณภาพชีวิต 

   1) บานอาบอลาชา หมูที่ 11 ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

    - มีแหลงนํ้าสะอาดเพียงพอตอการบริโภค ไฟฟามีใชตลอดเวลา สะดวกสบาย การคมนาคม

ไมคอยสะดวกสบายในฤดูฝน ไมสามารถสัญจรได เพราะถนนหนทางลําบากมาก สาธารณสุขท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

การศึกษาเปนไปตามความเจริญ ไดรับการศึกษามากขึ้น รูเรื่องราวมากขึ้น 

   2)  บานอาบอเน หมูที่ 11 ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - นํ้าในชุมชนเพียงพอตอการดํารงชีวิต มีนํ้าที่สะอาดในการบริโภค มีไฟฟาใชทุกหลังคาเรือน 

ถนนเปนหลุมเปนบอในฤดูฝนไมคอยสะดวกในการสัญจรไปมา แตดีกวาจากเดิมมาก หลังจากมีโครงการขึ้น 

ดานการศึกษาราษฎรสามารถสงลูกหลานเรียนในระดับปริญญาตรี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

   3)  บานอาแย หมูที่ 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - นํ้าเพียงพอตอการดํารงชีวิต ไฟฟาดับบอย เนื่องจากมีตนไมตามแนวเสาไฟ จึงทําใหกิ่งไม

หรือตนไมลมทับเสาไฟ จึงสงผลใหชาวบานไดรับความลําบากในการใชไฟฟา การคมนาคมดีขึ้นกวาเดิมเล็กนอย

แตชาวบานก็ไดรับความเดือดรอนมากในการเดินทาง เนื่องจากถนนเปนดิน ดานสาธารณสุขไมมีหนวยงานไหนเขามา

สนับสนุนแบบจริงจัง การศึกษาเด็ก ๆ สวนมากไปศึกษาตอในเมือง เนื่องจากในชุมชนไมมีสถานท่ีศึกษารองรับ

   4) บานปาหญาไทร หมูที่ 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - นํา้เพียงพอในระดับท่ีนาพอใจ ไฟฟาไมมเีลย ขาดสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ชาวบานขาดการติดตอ

สื่อสาร สญัญาณโทรศัพทไมมี เด็ก ๆ เขาไมถึงการศึกษา ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและโลกปจจุบัน การคมนาคม

คอนขางลาํบาก โดยเฉพาะเวลาฝนตกหนัก การขนสงลาํบาก สาธารณสขุคอนขางหางไกล ตองขับรถลงไป หากปวยหนกั

ตองซ้ือยาข้ึนมากินเอง หรือเดินทางขับรถไปเอง การศึกษาขาดคุณภาพการศึกษา เด็ก ๆ ไมมีอินเทอรเน็ตใช 

ทําใหไมสามารถเขาถึงการศึกษาแบบออนไลนได



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

99

   5) บานขอนมวง หมูที่ 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - นํา้ในการบริโภคพอใช ไฟฟาใชไดนาโมพลงันํา้ การคมนาคมถนนไมคอยด ีสาธารณสุขหากเจ็บปวย

ตองไปรักษาในตัวเมือง ดานการศึกษาไดรับการศึกษาบาง

   6) บานปางตอย หมูที่ 4 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - พืน้ทีเ่พาะปลกูสวนใหญมนีํา้เพยีงพอแตยงัมบีางสวนทีย่งัขาดแคลนนํา้ ไมมไีฟฟาใช การขนสง

สนิคามอีปุสรรคเนือ่งจากไมมถีนนเขาถงึพืน้ทีเ่พาะปลกู อยากใหทางโครงการสนบัสนนุถนนหนทางใหเขาถงึพืน้ทีเ่พาะปลูก 

การคมนาคมมีความลําบากเวลาเดินทางไปรักษาเน่ืองจากถนนไมด ีการศึกษาเด็กไมมทีีพ่กัระหวางเรียนเพราะตองออก

ไปเรียนขางนอก

   7) บานแมงัดนอย หมูที่ 4 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - นํา้สามารถใชไดอยางพอเพียงท้ังบริโภคและทําการเกษตร ไฟฟาไมเพียงพอในการทํากิจกรรม

ในชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ การคมนาคมไมคอยสะดวกในการติดตอธุรกิจที่ตองมีการเดินทางเขาออกตลอดทั้งป 

สาธารณสุขสามารถใชบริการไดสะดวก ดานการศึกษามีความเหมาะสมและสะดวกในการศึกษา

   การบริหารโครงการ 
   1) บานอาบอลาชา หมูที่ 11 ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

    - ราษฎรมสีวนรวมมาก มกีารอนรุกัษฟนฟูธรรมชาตริวมกบัเจาหนาท่ีโครงการฯ ราษฎรมปีญหา

ทางเจาหนาที่จะชวยแกไขไปทีละขั้นตอนตามที่ราษฎรไดแจงไป

   2) บานอาบอเน หมูที่ 11 ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - ราษฎรมีสวนรวมในการดูแลโครงการ และการปลูกปาในวันสําคัญ สรางฝายลําธาร 

(ฝายผสมผสาน) ทํานาขั้นบันได สงเสริมการปลูกพืชยืนตน

   3) บานอาแย หมูที่ 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - ราษฎรมีสวนรวมในการพัฒนาในงานโครงการตางๆ และชวยเหลือโครงการในการดูแล 

ผูรับผิดชอบไดมีการดําเนนิการแกไข การที่ชาวบานรองเรียนในบางสวน เชน นํ้าสําหรับบริโภค เปนตน

   4) บานปาหญาไทร หมูที่ 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - ราษฎรมีสวนรวมจัดทําแนวปองกันไฟปา พยายามประสานงานหนวยงาน เพ่ือขอระบบ

สาธารณปูโภคพืน้ฐาน ประกาศกฎขอบงัคบัตางๆ เกีย่วกบัการดแูลรกัษาพืน้ทีแ่ละโครงการทีเ่กีย่วของ ผูรบัผิดชอบนอยมาก 

ขาดคนทาํงานอยางตอเนือ่ง ชมุชนเลก็ๆ มกัไมไดรบัการดแูลเทาทีค่วรหรอืเขามาแกไขปญหาของราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการ

   5) บานขอนมวง หมูที่ 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - ราษฎรมีสวนรวมทุกรูปแบบ ผูรับผิดชอบมีการแกปญหาไฟปา

   6) บานปางตอย หมูที่ 4 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - ราษฎรมีสวนรวมชวยกันดูแลไมใหเกิดไฟปาในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบยังไมมี

การดําเนินการชวยเหลือแตอยางใด

   7) บานแมงัดนอย หมูที่ 4 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - ราษฎรมีสวนรวมในชุมชนรวมมือกันดูแลโครงการไมใหทําลายปา และมีการปลูกปา ทําแนว

กันไฟและลดการบุกรุกปา รวมกันหาทางแกไขปญหาใหชุมชนเขาใจและชวยกันหาแนวทางท่ีถูกตองที่สุด เพื่อแกไข

ปญหาไดอยางรวดเร็ว
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  (1.4) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  

   1) บานอาบอลาชา หมูที่ 11 ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

    - อยากใหทางโครงการไดมีการสงเสริมการแปรรูปผลผลิตของชุมชนใหมากกวานี้

   2)  บานปาหญาไทร หมูที่ 3 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - อยากใหเขามาแกไขปญหาในพ้ืนที่ เชน ระบบไฟฟา ถนน สัญญาณโทรศัพทในพ้ืนที่ชุมชน 

ซึ่งเปนสาธารณูปโภคพื้นฐาน

   3) บานปางตอย หมูที่ 4 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

    - อยากใหเจาหนาที่เขามาสอบถามปญหาและสนับสนุนใหการชวยเหลือในการประกอบอาชีพ

โดยเฉพาะเกษตรกรผูเพาะปลูกพืชผลเกษตร

  ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
  จากการศึกษาขอมูลการประเมินผล โดยใช แบบสํารวจในการสอบถามประชาชนกลุ มตัวอยาง 

ผูรบัประโยชนจากสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน ตาํบลปาตุม อาํเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม 

จํานวน 20 ตัวอยาง 

  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

  จากการสํารวจขอมูลดานประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ ประกอบดวย มิติที่ 1 
ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต 

และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการมากที่สุด 

คือ มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.49 (จาก

คะแนนเต็ม 5.00) รองลงมาคือเรื่องการบริหารโครงการ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 2.98  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.51 

และคุณภาพชีวิต ระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.34 ตามลําดับ ดังแสดงไวในตารางท่ี 1

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.49 มาก
มิติที่ 2  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 2.51 นอย
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  2.34 นอย
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 2.98 ปานกลาง
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  จากการศึกษาสภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาในพ้ืนที่ชุมชน 

มอีาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอ คดิเปนรอยละ 50.0 อาหารไมเพียงพอ คดิเปนรอยละ 45.0 และไมตอบ

แบบสอบถาม คิดเปนรอยละ 5.0 สวนเรื่องอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ และไมเพียงพอ อยูในระดับ

เทากัน คิดเปนรอยละ 50.0  อยางไรก็ตามในพื้นที่ชุมชน มีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 70.0 

และไมมีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 30.0 ดังแสดงไวในตารางท่ี 2

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ  

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  9 45.0

     เพียงพอ  10 50.0

     ใมตอบ  1 5.0

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  10 50.0

     เพียงพอ  10 50.0

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  6 30.0

       มี  14 70.0

  รวม 20 100

  ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข
  จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการนําเสนอปญหา-อุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้
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ปญหา-อุปสรรค  1.  เสนทางการคมนาคมไมสะดวกถนนเปนดินลูกรังและจะถูกตัดขาดในกรณีถาฝนตกมาก

        ดินสไลดปดทางสัญจร

      2. ระบบไฟฟาไมเสถียรถามีลมฝนแรงไฟฟาจะดับ และสัญญาณโทรศัพทไมทั่วถึง

      3. ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด เชน ลูกทอ บวย ในชวงผลผลิตออกมากไมสามารถ

        ขายไดเพราะลนตลาดหรือถาขายไดราคาก็ไมดีไมคุมกับคาขนสง แปรรูป (หมัก/ดอง) 

        แลวก็ยังไมสามารถขายไดเปนปญหาในการหาท่ีเก็บสินคาที่มีเปนจํานวนมาก

      4. อยากใหชาวบานไดมโีอกาสมาขายของในโครงการในชวงเทศกาลทองเทีย่วเพือ่สรางรายได

        อีกทางหน่ึงใหกับคนในชุมชน

แนวทางแกไข   1.  หวัหนาสถานฯี ประชมุรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ เชน จนท.จากอทุยานฯ จนท.จากปาไมฯ 

        ในการขอใชพื้นที่สําหรับการติดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท และเสนทางการสัญจร

        ภายในชุมชน ซึ่งเกี่ยวของทางดานกฎหมายดังนั้นควรมีการเจรจาพูดคุยหาทางออก

        รวมกัน

      2.  พาณิชยจังหวัด พช. และ กศน.ควรรวมกับชาวบานในการแกไขปญหาผลผลิตลนตลาด

        นอกจากแปรรูปผลผลิตแลวควรแนะนําการเพิ่มชองทางการขายใหหลากหลายมากขึ้น

        หรือภาครัฐควรหาตลาดสงออกใหกับเกษตรกร

      3.  นําสินคาท่ีแปรรูปไปวางขายในรานกาแฟของชุมชนเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสินคา

        และเปนทางเลือกใหกับผูบริโภค

      4.  ในชวงเทศกาลจัดพื้นที่ใหเกษตรกรสามารถนําสินคามาวางขายได ณ จุดทองเที่ยว/

        จุดชมวิว เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกร

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
  จากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทั้งหมดไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ คิดเปน

รอยละ 75.0 และมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 25.0 ผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะวา อยากไดถนนและไฟฟา 

อยากใหโครงการมีการสงเสริมสรางรายไดใหแกชุมชนแลวอยากใหเปดโอกาสใหชาวบานไดมีการขายของในโครงการ

ในชวงหนาทองเที่ยว ดังแสดงไวในตารางที่ 3    

  แนวทางแกไข ประชุมระดมความคิดเห็นรวมกัน และมีการสงเสริมที่เปนความตองการของประชาชนในชุมชน

โดยแทจริง รวมถึงเจาหนาท่ีสถานีฯ และหนวยงานรวมในพ้ืนที่เขาไปมีสวนรวมและแกไขปญหาเร่ืองสาธารณูปโภค 

การคมนาคม และกิจกรรมของชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับภารกิจของแตละหนวยงาน 

  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ กรมอุทยานฯ เจาหนาที่สถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงฯ รวมกันระหวาง กระทรวงพัฒนา

สังคมฯ เจาหนาที่เกษตรในพระองค สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

อบต. ผูนําชุมชน และหนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของในพื้นที่
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ตารางท่ี 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  15 75.0

มีขอเสนอแนะ  5 25.0

    รวม 20 100
ขอเสนอแนะ ไดแก:-    

1. อยากไดถนนและไฟฟา  4 

2. อยากใหโครงการมีการสงเสริมสรางรายไดใหแกชุมชนแลวอยากใหเปดโอกาส 1

 ใหชาวบานไดมีการขายของในโครงการในชวงหนาทองเที่ยว  

(6) สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิหวยเมอืงงาม ตาํบลทาตอน อาํเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม
  ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาที่
  (1.1)  ขอมูลทั่วไป
   จากขอมลูโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาทีผู่เกีย่วของในการดําเนินงาน สถานีพฒันาการเกษตร

ที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหมจํานวน 1 ตัวอยาง ผูตอบเปนเพศชาย 

มีอายุ 48 ป และปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม มาเปนระยะเวลา 

16 ป 5 เดือน

  (1.2)  การดําเนนิงานโครงการฯ  สรุปดังนี้

   สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ตั้งอยูที่หมูที่ 10 ตําบลทาตอน อําเภอ

แมอาย จังหวัดเชียงใหม ละติจูด 554672 ลองติจูด 2224243  เปนโครงการประเภทอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอม 

ปจจบุนักรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เปนหนวยงานทีร่บัผดิชอบ

โครงการฯ 

  โครงการฯ มีการจัดตั้งกลุม จํานวน 3 กลุม

   1. กลุมเยาวชน

   2. กองทุนแมของแผนดิน

   3. กลุมพัฒนาสตรี

   (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

   1. พืน้ทีก่ารเกษตรทีไ่ดรบัประโยชน จะเปนพืน้ทีป่ลกูขาว ปลกูพชืสวน ปลกูพชืไร ปลกูพชืผกัสวนครวั 

ในฤดูฝน จํานวน 1,550 ไร และปลูกพืชไร ปลูกพืชผักสวนครัว ในฤดูแลง จํานวน 500 ไร

   2. การปศุสัตว สัตวปก จํานวน 300 ตัว

   3. การปศุสัตว สัตวเศรษฐกิจ (สุกร) จํานวน 400 ตัว

   4. การปศุสัตว สัตวใหญ (โค/กระบือ) จํานวน 100 ตัว
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  โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน ดังนี้ 

   1. นํ้าเพื่ออุปโภค - บริโภค จํานวน 203 ครัวเรือน

   2. เพาะเลี้ยงปศุสัตว จํานวน 150 ครัวเรือน

   3. ทําเกษตรในฤดูฝน จํานวน 203 ครัวเรือน

   4. ทําเกษตรในฤดูแลง จํานวน 150 ครัวเรือน

  (1.4)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ กอนมีโครงการฯ พื้นที่ปาถูกบุกรุกทําลาบ และเม่ือ

มีพระราชดําริ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2547 ใหฟนฟูที่ถูกทําลาย สภาพพื้นที่ปามีความอุดมสมบูรณมากขึ้น มีการบุกรุก

นอยมาก สาเหตุเพราะชาวบานมีความเขาใจมากขึ้นวาถาไมมีปาจะไมมีนํ้าในการประกอบอาชีพ จึงทําใหลดการบุกรุก

พื้นที่ปา

   ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ  การประกอบอาชีพของเกษตรกรในหนาฝนมีบางท่ีเกิดดินถลม 

หนาแลงจะทําการปลูกพืชสวนครัว ไดนอยลง กอนมีโครงการฯ เขามาดําเนินการ นํ้าไมเพียงพอ แตหลังมีโครงการฯ 

มีระบบชลประทานที่ดี มีนํ้ามากขึ้นทําใหนํ้าเพียงพอในทางบริโภค แตการเกษตร พืชบางชนิดก็ไมสามารถปลูกได 

เพราะตองใชนํ้าปริมาณมาก

   คุณภาพชีวติ  มกีารจดัการเรือ่งนํา้ โดยชลประทาน และหนวยงานทีเ่กีย่วของ มนีํา้สาํหรบัการอปุโภค

ในครวัเรอืนใชอยางเพยีงพอ ทกุครวัเรือนมไีฟฟาใช การคมนาคม อบต. เขามาสนบัสนนุถนนเขาหมูบาน ดานสาธารณสขุ

มีโรงพยาบาลขนาดเล็กในพ้ืนท่ี การศึกษามีทั้งโรงเรียนของรัฐ มีเตรียมอนุบาล 1 - 3 ประถม 1 - 6 และ กศน. 

เขามาใหความรูในชุมชน

   การบริหารโครงการ  ราษฎรมีสวนรวมในการรักษาโครงการฯ เชน ทําแนวกันไฟ ลาดตระเวนไฟปา 

ปลกูปา พฒันาพืน้ที ่ทาํฝาย ผูรบัผดิชอบโครงการมีการแกไขปญหาใหราษฎรในเร่ืองท่ีสามารถดาํเนนิการได ถาดาํเนนิการ

ไมไดจะประสานกับหนวยงานเกี่ยวของ ใหเขามาชวยเหลือราษฎร

  (1.5) ขอคดิเหน็และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ   ในฐานะเจาหนาทีข่องโครงการฯ ขอเสนอวาการทีจ่ะใหชมุชนเขมแขง็ 

อยูกบัปาอยางยัง่ยนื ตองอาศยัความเช่ือใจของราษฎรท่ีมตีอเจาหนาที ่ตองเขาถงึราษฎรอยางแทจรงิ รบัปากวาจะทาํอะไรให 

ก็ตองดําเนินการ ไมโกหกราษฎร

  ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
  (1.1) ขอมูลทั่วไป
   จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน/ผูนํากลุมท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานสถานี

พฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิหวยเมอืงงาม ตาํบลทาตอน อาํเภอแมอาย จงัหวดัเชยีงใหม จาํนวน 4 ตวัอยาง ไดแก

   1.  บานบะหลา (หวันํา้) หมูที ่10 ตาํบลทาตอน อาํเภอแมอาย จงัหวดัเชยีงใหม ผูนาํหมูบาน/กรรมการ

    หมูบาน จํานวน 2 ราย

   2. บานอาเทอ หมูที่ 11 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ผูนําหมูบาน จํานวน 1 ราย

   3. บานบะหลา หมูที่ 17 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ผูนํากลุม จํานวน 1 ราย
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   พบวา ผูตอบเปนเพศชาย 3 ราย และเพศหญิง 1 ราย ทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย 50 ป ตําแหนงผูนําหมูบาน 

2 ราย กรรมการหมูบาน 1 ราย และภรรยาผูนํากลุม 1 ราย อาศัยในหมูบานเปนระยะเวลาเฉล่ีย 27 ป

  (1.2) ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

    อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร และรับจาง

    ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ลิ้นจี่ ขาวโพด ขาวไร มะมวง และผักสวนครัว

  (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

   1) บานบะหลา (หัวนํ้า) หมูที่ 10 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

    - สภาพปาไมอุดมสมบูรณมาก เปลี่ยนแปลงจากเดิม ชาวบานมีการอนุรักษและรักษาปา 

มีการบุกรุกนอย เนื่องจากโครงการปกแนวเขตอยางชัดเจน

   2) บานอาเทอ หมูที่ 11 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

    - สภาพปาไมมคีวามอุดมสมบูรณมากข้ึน เพราะมีโครงการฯ เขามาสงเสริมอาชีพและจัดสรรท่ีดนิ

ทํากิน ทําใหชาวบานไมบุกรุกปา มีที่ดินทํากินแนนอน และเขตดินแดนชดัเจน

   3) บานบะหลา หมูที่ 17 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

    - สภาพปาไมมีการเปลี่ยนแปลง เพราะไมมีราษฎรเขาไปบุกรุกทําลายผืนปา รวมมือพัฒนาผืนปา

ใหดีขึ้นอีกดวย การบุกรุกปาลดลงมากแทบจะไมบุกรุก เนื่องจากมีเจาหนาที่เขามาควบคุมการบุกรุกทําลายปา

  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

   1) บานบะหลา (หัวนํ้า) หมูที่ 10 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

    - เนือ่งจากโครงการฯ มกีารอนรุกัษปาตนนํา้ ทาํใหภยัพบิตัทิางธรรมชาตลิดลง แตดวยสถานการณ

โควิด-19 ทําใหเกิดผลกระทบตอการประกอบอาชีพอยูบาง มีนํ้าเพียงพอตอการเกษตรมากขึ้น หลังจากมีโครงการฯ 

เนื่องจากโครงการฯ มีการอนุรักษปาตนนํ้าทําใหปามีความอุดมสมบูรณ

   2) บานอาเทอ หมูที่ 11 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

    - กอนมีโครงการฯ เขามาเกิดปญหาภัยแลงในบางป เมื่อมีโครงการฯ ทําใหมีการจัดการนํ้า เชน 

ประปาภูเขา ทําใหชาวบานใชประโยชนจากสวนน้ันในการประกอบอาชีพ ทําใหไมมีปญหาอีก กอนมีโครงการฯ 

ชาวบานใชนํา้สายหลกัในการเกษตร ถาสวนไหนหางไกลจากน้ํากไ็มไดใช เมือ่มโีครงการฯ มกีารจดัสรรนํา้อยางเพยีงพอ

ตอความตองการ

   3) บานบะหลา หมูที่ 17 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

    - ดานภัยพบิตัไิมมผีลกระทบ นํา้เพือ่การเกษตรเพียงพอ แตในชวงฤดแูลงจะไมมนีํา้ใชเพือ่การเกษตร

  คุณภาพชีวิต  
   1) บานบะหลา (หัวนํ้า) หมูที่ 10 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

    -  มีแหลงนํ้ามาก เน่ืองจากโครงการฯ มีการอนุรักษปาตนนํ้า ทําใหพื้นที่อุดมสมบูรณ ราษฎร

ในพืน้ทีม่ไีฟฟาทกุหลงัคาเรอืน การคมนาคมท่ีดขีึน้ สามารถเขาถงึโครงการฯ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ดานสาธารณสุขดขีึน้ 

เน่ืองจากมีเจาหนาที่คอยดูแลสุขอนามัยใหแกราษฎรในพื้นที่ การศึกษาดีขึ้น เนื่องจากลูกหลานในพื้นที่ทางกระทรวง

ศึกษาธิการกําหนด 
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   2) บานอาเทอ หมูที่ 11 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

    -  ตั้งแตมีโครงการฯ เขามาทําใหมีแหลงนํ้าเพิ่มข้ึน เพราะทางโครงการฯ ไดทําระบบนํ้าใหกับ

ทกุหมูบาน โดยมีชาวบานรวมดูแล มไีฟฟาใชในชุมชน เนือ่งจากเจาหนาทีป่ระสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ มกีารคมนาคมท่ีดขีึน้ 

สําหรับดานสาธารณสุขและการศึกษา เกิดข้ึนกอนมีโครงการฯ แตเมื่อมีโครงการฯ ทําใหดานสาธารณสุข

และการศึกษาดีขึ้น

   3) บานบะหลา หมูที่ 17 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

    - มแีหลงน้ําคอนขางมาก เพราะโครงการฯ ทาํระบบนํา้ใหกบัทกุหมูบาน โดยมชีาวบานรวมกนัดแูล 

ตั้งแตมีโครงการฯ เขามาทําใหชาวบานมีไฟฟาใช โครงการประสานหนวยราชการที่เกี่ยวของเพื่อใหการคมนาคมดีขึ้น 

ดานสาธารณสุขสะดวกในการเขารับบริการ การศึกษาดีขึ้นในระดับหนึ่ง

  การบริหารโครงการ 
   1) บานบะหลา (หวันํา้) หมูที ่10 และบานอาเทอ หมูที ่11 ตาํบลทาตอน อาํเภอแมอาย จงัหวดัเชยีงใหม

    - ราษฎรมีสวนรวมโดยเขามาทํางานในโครงการฯ และชวยดูแลโครงการฯ รวมกับเจาหนาท่ี 

ผูรับผิดชอบโครงการฯ เขารวมการประชุมของหมูบานเพื่อรับฟงปญหา และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

   2) บานบะหลา หมูที่ 17 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

    - ราษฎรมีสวนรวมกันพัฒนาในพื้นท่ีหมู บานและโครงการรวมถึงเสนทางคมนาคมอีกดวย 

ผูรับผิดชอบโครงการฯ มีการดําเนินการแกไขปญหาอยูตลอด และสนองความตองการตามที่ราษฎรในชุมชนรองขอ

ไดอยางดี 

  (1.4) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไมมี

  ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
  จากการศกึษาขอมลูการประเมนิผล โดยใชแบบสาํรวจในการสอบถามประชาชนกลุมตวัอยาง ผูรบัประโยชน

จากสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 20 ตัวอยาง  

  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

  ขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ ประกอบดวย มิติที่ 1 

ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต 

และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

มากที่สุด คือ เรื่องคุณภาพชีวิตมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 รองลงมา คือ เรื่องของการบริหาร

จัดการโครงการฯ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และความมั่นคงในการประกอบอาชีพ อยูในระดับปานกลาง 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 ตามลําดับ (จากคะแนนเต็ม 5.00) ดังแสดงไวในตารางท่ี 1
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.53 มาก
มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.91 ปานกลาง
มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.78 มาก
มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  3.68 มาก

  จากการตอบแบบสอบถามสภาพสังคมท่ีเกดิจากการมีโครงการฯ พบวา เรือ่งอาหารสําหรบัการบรโิภคในครัวเรอืน 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาในพื้นที่ชุมชนมีอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือนคิดเปนรอยละ 80.0 

และคดิวาอาหารไมเพยีงพอสาํหรบัการบรโิภคในครวัเรอืน คดิเปนรอยละ 20.0 เรือ่งอาหารทีบ่รโิภคในครอบครวัมคีณุภาพ

เพียงพอ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาอาหารท่ีบริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ คิดเปนรอยละ 80.0 

และอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 20.0 อยางไรก็ตามปญหาเร่ืองการแพรระบาด

ของยาเสพติด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คดิวาไมมปีญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในชมุชน คดิเปนรอยละ 65.00 

และคดิวามีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คดิเปนรอยละ 35.0 ดงัแสดงไวในตารางท่ี 2

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ  

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

 ไมเพียงพอ  4 20.0

 เพียงพอ  16 80.0

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

 ไมเพียงพอ  4 20.0

 เพียงพอ  16 80.0

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

 ไมมี  13 65.0

 มี  7 35.0

  รวม 20 100
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ปญหา - อุปสรรค  1.  นํ้าเพื่อการอุปโภค - บริโภคไมเพียงพอกับความตองการของคนในชุมชน 

      2.  ขอใหเพิ่มคาจางในโครงการ

      3.  ตองการพ้ืนที่ทํากินเพิ่ม

แนวทางแกไข   1.  จนท.สถานีฯรวมกับหนวยงานพัฒนาในพ้ืนที่ เชน กรมชลประทาน กรมอุทยานฯ 

        กรมปาไม อบต.ผูนาํชมุชน รวมกันพิจารณาจัดหาท่ีกกัเก็บนํา้ไวใชในฤดูแลงเพ่ือใหมนีํา้ใช

        ในการอุปโภค - บริโภคเพียงพอตลอดทั้งป รวมถึงมีการจัดตั้งกลุมผูใชนํ้าเพื่อรวมกัน

        ในการดูแลและบริหารจัดการนํ้าใหพอใชตลอดท้ังป

      2. การเพิ่มคาจางในโครงการฯ ไมสามารถทําไดเนื่องจากผิดวัตถุประสงคของโครงการฯ

        ที่ตองการใหราษฎรในพื้นที่ไดมีโอกาสเขามาอบรม/เรียนรูในโครงการฯ และผูที่เขา

        รบัอบรมกจ็ะไดรบัทัง้ความรูและกลาพนัธุไมนาํกลบัไปสรางงาน/สรางอาชพีใหกบัครอบครวั 

        โดยท่ีสถานีจะใหคาตอบแทนระหวางท่ีเกษตรกรเขามาอบรมในสถานีฯ

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
  จากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทั้งหมดไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ คิดเปน

รอยละ 75.0 และมีขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 25.0 ผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะวา นํ้าประปาหมูบานมีไมเพียง

พอกบัความตองการ และขอใหเพิม่คาจาง รวมถงึ ตองการพืน้ท่ีทาํกนิและน้ําบริโภคเพิม่ และไดปฏิบตังิานรวมกนัตลอด

จึงทําใหโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ไดดี ตามความตองการของชุมชนในพื้นที่ ดังแสดงไวในตารางท่ี 3

  แนวทางแกไข ประชุมระดมความคิดเห็นรวมกัน และมีการสงเสริมที่เปนความตองการของประชาชนในชุมชน

โดยแทจรงิ รวมถงึเจาหนาทีส่ถานฯี และหนวยงานรวมในพืน้ท่ีเขาไปมีสวนรวมและแกไขปญหาเรือ่งสาธารณปูโภค และ

กิจกรรมของชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละหนวยงาน 

  หนวยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ กรมอทุยานฯ เจาหนาทีส่ถานพีฒันาเกษตรทีส่งูฯ รวมกนัระหวาง กระทรวงพฒันาสงัคมฯ 

เจาหนาทีเ่กษตรในพระองค สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหลวง อบต. ผูนาํชมุชน 

และหนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของในพื้นที่

ตารางที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  15 75.0
มีขอเสนอแนะ  5 25.0
    รวม 20 100
ขอเสนอแนะ ไดแก :-    
1. นํ้าประปาหมูบานมีไมเพียงพอกับความตองการ และขอใหเพิ่มคาจาง 3 
2. ตองการพ้ืนที่ทํากินและนํ้าบริโภคเพิ่ม 1 
3. ไดปฏิบตังิานรวมกนัตลอดจงึทําใหโครงการเกิดผลสมัฤทธิไ์ดด ีตามความตองการ 1 
ของชุมชนในพ้ืนที่
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(7)  สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิบานนาเกยีน ตาํบลนาเกยีน อาํเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม
   ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาที่
   (1.1) ขอมูลทั่วไป
    จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาที่ผู เกี่ยวของในการดําเนินงาน สถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานนาเกียน ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ตัวอยาง 
ผูตอบเปนเพศหญิง มีอายุ 42 ป และปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานนาเกียน 
มาเปนระยะเวลา 17  ป 2 เดือน
   (1.2) การดําเนินงานโครงการฯ  สรุปดังนี้
    สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานนาเกียน ตั้งอยูที่หมูที่ 3 ตําบลนาเกียน อําเภอ
อมกอย จังหวัดเชียงใหม โครงการประเภทอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอม ปจจุบันกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ 
   (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้
    1.  พื้นที่การเกษตรท่ีไดรับประโยชน จะเปนพื้นที่ปลูกขาว ปลูกพืชสวน ปลูกพืชไร ปลูกผักสวนครัว 
ในฤดูฝน จํานวน 900 ไร 
    2. การปศุสัตว สัตวปก จํานวน 800 ตัว
    3.  การปศุสัตว สัตวเศรษฐกิจ (สุกร) จํานวน 300 ตัว
    4.  การปศุสัตว สัตวใหญ (โค กระบือ) จํานวน 300 ตัว
   โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน ดังนี้ 
    1.  นํ้าอุปโภค - บริโภค จํานวน 176 ครัวเรือน
    2.  เพาะเลี้ยงปศุสัตว จํานวน 100 ครัวเรือน
        3. ทําเกษตรในฤดูฝน จํานวน 176 ครัวเรือน
   (1.4)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้
    การอนรุกัษและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติ สภาพปาไมมคีวามอดุมสมบรูณมากขึน้ เพราะไดรบัความรู
จากการดูแลรกัษาปาตนนํา้ และการประกอบอาชีพทีห่ลากหลายมากข้ึน การบกุรกุปาลดลง เพราะวาชมุชนมรีายไดเสรมิ
จากการทําการเกษตรหลากหลายมากขึ้น ไมตองทําการเกษตรแบบดั้งเดิม
    ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ ผลกระทบตอการประกอบอาชีพมนีอยลง เพราะวาไดรบัการอบรม 
ปรกึษาและใหความรูในเรือ่งการดแูลการปองกนัโรคระบาดในสตัวเลีย้ง และพันธุขาวทีป่ลูก นํา้เพือ่การเกษตรมมีากขึน้ 
เพราะมีการจัดทําฝาย ทําระบบน้ําและรักษาปาตนนํ้า
    คุณภาพชีวิต มีระบบน้ําประปา การกรองน้ําสําหรับใชอุปโภค - บริโภค มีกระแสไฟฟาใช 
ดานคมนาคมซอมแซมเสนทางในสวนท่ีลาํบาก ทาํใหการคมนาคมดขีึน้ มสีขุภาพอนามยัทีด่ขีึน้ สาํหรบัเด็กเล็กและผูสงูอายุ 
มีเด็กที่ไดรับการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญามากขึ้น และกลับมาทํางานในพ้ืนที่
    การบริหารโครงการ ราษฎรมีสวนรวมทํากิจกรรมตาง ๆ กับโครงการฯ มีสวนรวมกันปลูกตนไม 
ทาํฝาย ปองกนัดแูลโครงการฯ ในเรือ่งความสะอาด ผูรบัผดิชอบโครงการฯ ทาํฝายในพืน้ทีท่าํกนิของชมุชน ขดุบอเกบ็นํา้ 
สงเสริมการปลูกพืชผักหลังนา สงเสริมการปลูกไมผล การสรางกลุมอาชีพ
   (1.5)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไมมี



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

110

   ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
   (1.1)  ขอมูลทั่วไป
    จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน/ผูนํากลุมท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานสถานี

พัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานนาเกียน ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ตัวอยาง 

พบวา ผูตอบเปนเพศชาย มีอายุ 55 ป ตําแหนงกํานันตําบลนาเกียน

   (1.2)  ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดงันี้

     อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร

     ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ขาว ผักสวนครัว กาแฟ

   (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

    การอนุรักษและฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปจจุบันปาไมในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณยิ่งขึ้น 

ระบบนิเวศบริเวณรอบพื้นที่สถานีดีขึ้น มีสัตวปามาอาศัยเพิ่มมากขึ้น ราษฎรในชุมชนมีการบุกรุกพื้นที่ปานอยลง 

มีคณะกรรมการหมูบานดูแล และเจาหนาที่โครงการฯ รวมกันดูแล ปลูกฟนฟูปาในพ้ืนที่ ทําฝายชะลอ ฝายผสมผสาน

    ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ ภัยธรรมชาติมีผลกระทบนอยลง  เพราะชุมชนไดรับขาวสาร 

มีการเรียนรูไดรับการอบรมจากหนวยงาน ราษฎรมีนํ้าเพียงพอเพื่อการเกษตร มีการใหความรู อบรม การจัดการปา 

ทําฝาย ดูแลรักษาตนนํ้าของชุมชน

    คณุภาพชวีติ  มรีะบบประปาภูเขา เพ่ือการเกษตร และอปุโภคบรโิภค มไีฟฟาใช เสนทางคมนาคมดีขึน้

มีหนวยงานรวมมือชวยกัน มีสุขภาพอนามัยที่ดี เด็กนักเรียนไดรับการศึกษาทั่วถึงมากขึ้น ภาคบังคับ จนถึงระดับ

ปริญญาตรีมากขึ้น และเยาวชนไดกลับมาพัฒนาหมูบานตนเอง

    การบริหารโครงการ  ราษฎรมีสวนรวมดแูลรักษาปา จดัอบรมโครงการฯ ทาํแนวกนัไฟ มสีวนรวมกนั

ปลูกตนไม ทําฝาย ชุมชนมีคณะกรรมการดูแลปาของชุมชนเอง รวมกับปาไมโครงการฯ ผูรับผิดชอบโครงการฯ ปลูกพืช

ผสมผสานในแปลงไมผล มีการขุดบอพักนํ้า การทํานาขั้นบันได การปลูกกาแฟเปนอาชีพเสริมเพิ่มรายได

   (1.4)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไมมี

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
   จากการศกึษาขอมลูการประเมนิผล โดยใชแบบสาํรวจในการสอบถามประชาชนกลุมตวัอยาง ผูรบัประโยชน

จากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานนาเกียน ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 20 ตัวอยาง  

   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 
   ขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ ประกอบดวย มิติที่ 1 

ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต 

และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

มากทีส่ดุ คอื มกีารอนรุกัษและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิระดบัความคดิเหน็อยูในระดบัมากทีส่ดุ มคีาเฉลีย่เทากบั 4.24 

(จากคะแนนเต็ม 5.00) รองลงมาคือเรือ่งของการบริหารจดัการโครงการฯ ความคดิเหน็อยูในระดบัมาก มคีาเฉล่ียเทากบั 4.05 

เรื่องคุณภาพชีวิตมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 ตามลําดับดังแสดงไวในตารางท่ี 1
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 4.24 มากที่สุด
มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.16 ปานกลาง
มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.79 มาก
มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  4.05 มาก

  จากการศึกษาสภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 คิดวาในพ้ืนที่ชุมชน
มีอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน และอาหารท่ีมีคุณภาพ  แตในพื้นที่ยังคงมีปญหาการแพรระบาด
ของยาเสพติดอยู รอยละ 65.0  ดังแสดงไวในตารางท่ี 2

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ  

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0.0

     เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0.0

     เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  7 35.0

       มี  13 65.0

  รวม 20 100

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
  จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกคน ไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 100 
ดังแสดงไวในตารางที่ 3
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ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะอื่น ๆ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ไมมีขอเสนอแนะ  20 100 

  รวม 20 100

(8)  สถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่งตามพระราชดําริ ดอยแบแล ตําบลสบโขง อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม
   ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาที่
   (1.1) ขอมูลทั่วไป
      จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาที่ผู เกี่ยวของในการดําเนินงาน สถานีพัฒนา

การเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยแบแล ตําบลสบโขง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหมจํานวน 1 ตัวอยาง ผูตอบเปน

เพศชาย มีอายุ 42 ป และปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยแบแล มาเปนระยะ

เวลา 9 ป 5 เดือน

   (1.2)  การดําเนินงานโครงการฯ  สรุปดังนี้

      สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม ตัง้อยูทีห่มูที ่5 ตาํบลสบโขง อาํเภออมกอย 

จงัหวดัเชยีงใหม เปนโครงการประเภทอนุรกัษและฟนฟูสภาพแวดลอม ปจจบุนักรมอทุยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพชื 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ 

      โครงการฯ มีการจัดตั้งกลุม จํานวน 1 กลุม

       มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ

    (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

      1. พืน้ทีก่ารเกษตรท่ีไดรบัประโยชน จะเปนพืน้ทีป่ลกูขาว ปลกูพชืสวน ปลกูพชืไร ปลกูพชืผักสวนครวั 

ในฤดูฝน จํานวน 730 ไร และปลูกพืชสวน ปลูกพืชผักสวนครัว ในฤดูแลง จํานวน 310 ไร

      2. การปศุสัตว สัตวปก จํานวน 800 ตัว

      3. การปศุสัตว สัตวเศรษฐกิจ (สุกร) จํานวน 105 ตัว

      4. การปศุสัตว สัตวใหญ (โค/กระบือ) จํานวน 570 ตัว

      5. อื่น ๆ จํานวน 122 ตัว

      โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน ดังนี้ 

      1. นํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค จํานวน 150 ครัวเรือน

      2. เพาะเลี้ยงปศุสัตว จํานวน 85 ครัวเรือน

      3. ทําเกษตรในฤดูฝน จํานวน 200 ครัวเรือน

      4. ทําเกษตรในฤดูแลง จํานวน 62 ครัวเรือน
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   (1.4)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

      การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปามีความอุดมสมบูรณมากขึ้น เนื่องจากราษฎร

ลดการทําไรหมุนเวียนลง และมีการมอบพ้ืนที่ใหโครงการฯ จากกิจกรรมทดแทนไรหมุนเวียน การบุกรุกปาลดลง 

มีการแบงพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ปา พื้นที่ทํากินอยางชดัเจน

     ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ ไมมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ นํ้าเพื่อการเกษตรมีเพียงเล็กนอย 

และทางโครงการฯ ดําเนินการใหมีนํ้าเพียงพอเฉพาะอุปโภค - บริโภค

     คุณภาพชีวิต กอนมีโครงการฯ ไมมีไฟฟาใช และหลังมีโครงการฯ มีนํ้าอุปโภค - บริโภคเพียงพอ 

มีไฟฟาครบทั้ง 3 หมูบาน ถนนสามารถเดินทางในหนาฝนไดมากขึ้น ดานสาธารณสุขหลังมีโครงการฯ สะดวกมากข้ึน 

การศึกษาเริ่มมีการสงลูกไปเรียน ป.ตรี ในตัวเมืองเชียงใหม มีเยาวชนจบ ป.ตรี แลว 3 - 5 คน

     การบรหิารโครงการ ราษฎรใหความรวมมอืในทกุกจิกรรมท่ีโครงการฯ ดาํเนนิการ มผีูรบัผิดชอบโครงการฯ 

มีการประสานงานท่ีเกี่ยวของ และรวมแกไขปญหา

   (1.5)  ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ   ควรมกีจิกรรมรวมกบัราษฎรในพืน้ทีต่ลอด ในการดูแลทรพัยากร

ปาไม และสงเสริมกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพของราษฎรเพื่อใหราษฎรมีรายไดอยางมั่นคงและย่ังยืน

   ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
   (1.1) ขอมูลทั่วไป
      จากขอมูล โดยการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน/ผูนํากลุมที่เก่ียวของในการดําเนินงานสถานี

พฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิดอยแบแล ตาํบลสบโขง อาํเภออมกอย จงัหวดัเชยีงใหม จาํนวน 2 ตวัอยาง 

พบวา ผูตอบเปนเพศชาย 2 ราย มีอายุเฉลี่ย 50 ป ตําแหนงรองนายก 1 ราย และกํานัน 1 ราย อาศัยในหมูบานเปน

ระยะเวลาเฉลี่ย 31 ป

   (1.2)  ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

       อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร และทอผา

       ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก มะเขือเทศ  พริก  ฟกทอง กาแฟ ผาทอยอมสี

       จากธรรมชาติ

   (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

      การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปาไมมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น และมีการแบง

เขตพื้นที่ ปาไม พื้นที่ทํากิน ที่อยูอาศยัอยางชัดเจน ทําใหมีการบุกรุกลดลง

     ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เนื่องจากโครงการฯ ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 

สงผลตอการประกอบอาชีพ และมีเรื่องของภัยแลง นํ้าไมเพียงพอตอการทําการเกษตร

     คุณภาพชีวิต แหลงนํ้าใชประปาภูเขามีนํ้าตลอดท้ังปเพียงพอตอการใชในครัวเรือน แตจะมีปญหา

ในการทาํการเกษตรชวงฤดแูลง มกีารไฟฟาสวนภมูภิาคเขามาดแูลเร่ืองระบบไฟฟา ทาํใหมไีฟฟาใชทกุครวัเรือนแตตองการ

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า มีการใชไฟฟาพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย หนึ่งหยอมบาน การคมนาคมเปนถนนคอนกรีต 

สลับกับถนนลูกรังบดอัด มีสาธารณสุขในหมูบาน (อสม.) ไปโรงพยาบาลอมกอย เด็กทุกคนไดเรียนหนังสือ เพราะ

ทุกหมูบานมีโรงเรียน (กศน.) มีคุณครูประจําโรงเรียนละ 2 คน



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

114

     การบริหารโครงการ ราษฎรมีสวนรวมกับเจาหนาที่จากโครงการฯ ทําตามกฎระเบียบที่ไดกําหนดไว 

มีการดูแลรักษาโครงการฯ ดีมาก ชวยกันทําแนวกันไฟ ผูรับผิดชอบโครงการฯ พรอมแกไข ถาเปนปญหาของราษฎร

   (1.4)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ หลังมีโครงการฯ ทําใหทุกอยางดีขึ้น

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
   จากการศึกษาขอมลูการประเมินผล โดยใชแบบสํารวจในการสอบถามประชาชนกลุมตวัอยาง ผูรบัประโยชน

จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยแบแล ตําบลสบโขง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 19 

ตัวอยาง 

   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

   จากการตอบแบบสอบถามขอมูลดานประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ ประกอบดวย 

มิติที่ 1 ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต 

และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการมากท่ีสุด 

คือ เรื่องคุณภาพชีวิต ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.28 รองลงมามีการอนุรักษ

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิระดบัความคดิเหน็อยูในระดบัปานกลาง คาคะแนนเฉล่ียเทากบั 3.11 การบริหารโครงการ 

ระดับความคิดเห็นอยู ในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.74 และความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.62 ตามลําดับ (จากคะแนนเต็ม 5.00) ดังแสดง

ไวในตารางท่ี 1 

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.11 ปานกลาง
มิติที่ 2 ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 2.62 ปานกลาง
มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.28 ปานกลาง
มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ 2.74 ปานกลาง

  จากการตอบแบบสอบถามสภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ พบวา เรื่องอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภค

ในครัวเรือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาในพื้นที่ชุมชนมีอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน 

คดิเปนรอยละ 94.7 และคิดวาอาหารไมเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน คดิเปนรอยละ 5.3 เร่ืองอาหารท่ีบรโิภค

ในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาอาหารท่ีบริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ 

คดิเปนรอยละ 78.9 และอาหารท่ีบรโิภคในครอบครัวมคีณุภาพไมเพยีงพอ คดิเปนรอยละ 21.1 อยางไรก็ตามเร่ืองปญหา

การแพรระบาดของยาเสพติด ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวามีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 

คิดเปนรอยละ 84.2 และคิดวาไมมีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 15.8  ดังแสดงไวในตารางท่ี 2
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ  

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  1 5.3

     เพียงพอ  18 94.7

  รวม 19 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  4 21.1

     เพียงพอ  15 78.9

  รวม 19 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  3 15.8

       มี  16 84.2

  รวม 19 100

ปญหา - อปุสรรค  ปญหาในเรือ่งพืน้ทีก่ารเพาะปลูกทีไ่มคอยสะดวก และไมเพียงพอ สาํหรบัปลกูพชืในชวงฤดแูลง

แนวทางแกไข   จนท.สถานฯี จดัประชมุรวมกนัระหวาง จนท.เกษตรฯ จนท.ชลประทาน และ จนท.พฒันาทีด่นิ 

      ปรับสภาพหนาดินใหเหมาะสมกับพืชและมีความสะดวกมากข้ึนพรอมท้ังจัดทําท่ีกกัเกบ็นํา้ไว

      เพื่อใหมีนํ้าใชไดตลอดทั้งป

  ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข
  จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการนําเสนอปญหา-อุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
  จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ คิดเปน

รอยละ 94.7 แตอยางไรกต็าม ยงัมผีูใหขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ คดิเปนรอยละ 5.3 โดยมปีญหาในเรือ่งพ้ืนทีก่ารเพาะปลูก

ที่ไมคอยสะดวกและไมเพียงพอสําหรับปลูกพืชในชวงฤดูแลง  ดังแสดงไวในตารางท่ี 14   

   แนวทางแกไข ประชุมระดมความคิดเห็นรวมกัน และมีการสงเสริมที่เปนความตองการของประชาชนในชุมชน

โดยแทจริง 

  หนวยงานหลักทีร่บัผดิชอบ เจาหนาทีส่ถานพีฒันาเกษตรท่ีสงูฯ รวมกนัระหวาง อบต. ผูนาํชมุชน และหนวยงาน

พัฒนาที่เกี่ยวของในพื้นที่
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ตารางที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  18 94.7

มีขอเสนอแนะ  1 5.3

    รวม 19 100
ขอเสนอแนะ ไดแก:-   

มีปญหาในเร่ืองพื้นที่การเพาะปลูกที่ไมคอยสะดวกและไมเพียงพอ  1 

สําหรับปลูกพืชในชวงฤดูแลง

(9) สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิบานปางขอน ตาํบลหวยชมภ ูอาํเภอเมอืง 
จังหวัดเชียงราย
  ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาที่
  (1.1) ขอมูลทั่วไป
   จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาที่ผู เกี่ยวของในการดําเนินงานสถานีพัฒนา

การเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานปางขอน ตาํบลหวยชมภ ูอาํเภอเมือง จงัหวดัเชยีงรายจาํนวน 1 ตวัอยาง ผูตอบเปน

เพศชาย มีอายุ 50 ป และปฏิบัติงานเก่ียวของกับสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานปางขอน 

มาเปนระยะเวลา 5 ป 

  (1.2)  การดําเนินงานโครงการฯ  สรุปดังนี้

   สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานปางขอน ตั้งอยูที่หมูที่ 7 ตําบลหวยชมภู 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ละติจูด 19.904862 ลองติจูด 99.598448  เปนโครงการประเภทอนุรักษและฟนฟู

สภาพแวดลอม ปจจุบันกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ 

  โครงการฯ มีการจัดตั้งกลุม จํานวน 5 กลุม

   1. วิสาหกิจชุมชนกาแฟปางขอน

   2. วิสาหกิจชุมชนกาแฟอาขาปางขอน

   3. วิสาหกิจชุมชนกาแฟยอดดอยปางขอน

   4. วิสาหกิจชุมชนปางขอนคอฟฟฟารม

   5. กลุมแปรรูปผลไมเมืองหนาวบานปางขอน

  (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

   พื้นที่การเกษตรที่ไดรับประโยชน จะเปนพ้ืนที่ปลูกกาแฟและผลไม ในฤดูฝน จํานวน 1,800 ไร 

และในฤดูแลง 1,800 ไร
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  โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน ดังนี้ 

   1. นํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค จํานวน 170 ครัวเรือน

   2. ทําเกษตรในฤดูฝน จํานวน 170 ครัวเรือน

   3. ทําเกษตรในฤดูแลง จํานวน 170 ครัวเรือน 

  (1.4) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาต ิ ปจจบุนัปาไมในพืน้ท่ีของหมูบานปางขอนมคีวามอดุม

สมบูรณมากขึ้น หลังจากเริ่มกอตั้งโครงการฯ มีปาไมที่ไดรับการฟนฟูระบบนิเวศแลว 6,644 ไร พื้นที่ทําการเกษตร

แบบอนุรักษดิน - นํ้า ของราษฎร 2,500 ไร และเปนปาอนุรักษ 9,496 ไร รวมเปนพ้ืนที่ทั้งหมด 18,640 ไร 

เนื่องจากราษฎรมีรายไดพอเลี้ยงครอบครัว และเปนเครือขายในการปองกันปาไม ชุมชนไมมีการบุกรุกปา ที่ทํากิน

ในพ้ืนที่ปาเริ่มเต็ม หลังจากมีการจัดตั้งโครงการฯ เนื่องจากมีอาชีพปลูกกาแฟ สามารถมีรายไดพอเลี้ยงครอบครัว 

ไมมีความจําเปนตองขายพื้นที่ปลูกเพิ่ม เนื่องจากใชแรงงานในครัวเรือน และมีจิตสํานึกในการอนุรักษปาไม

   ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ  ในอดีตพบปญหาการระบาดของโรคราสนิมในกาแฟ ไดรับ

การแกไขปญหาหลกัจากการตัง้โครงการฯ ดวยการสงเสรมิใหปลกูกาแฟพนัธุตานทานโรค มผีลผลติด ีและคณุภาพดขีึน้ 

เนื่องจากไดรับการดูแล และสงเสริมดานวิชาการเกษตร และการหาตลาดจําหนายผลผลิตใหราษฎร ราษฎรมีแหลงนํ้า 

สาํหรบัการอุปโภค - บรโิภค เพยีงพอตอความตองการและมีปรมิาณนํา้ในแหลงนํา้เพิม่ขึน้ตามธรรมชาติ เนือ่งจากปาไม

ไดรับการอนุรักษ และฟนฟู อีกทั้งไมมีการบุกรุกปาเพิ่มเติม

   คณุภาพชีวติ  ชมุชนมีแหลงน้ําตามธรรมชาติมากพอตอการอปุโภค - บริโภค และไดนาํวธกีารสราง

ฝายเกบ็น้ํา และระบบกระจายน้ําสูชมุชน หลงัจากจดัต้ังโครงการฯ มไีฟฟาใชทกุครวัเรือน ดานคมนาคมมีการพฒันาถนน 

จากถนนลกูรงั เปนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สญัจรไดสะดวกขึน้หลงัจากจดัตัง้โครงการฯ มโีรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพประจาํ

ตําบลบานปางขอน ดูแลดานสาธารณสุข และมีปศุสัตวอําเภอเมืองดูแลดานสุขภาพสัตวเล้ียง การศึกษาในโรงเรียน

ของรัฐมีถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และมีโรงเรียนสอนภาษาจีนในหมูบาน

   การบริหารโครงการ  ราษฎรเปนลูกจางและผูรวมดําเนินงานของโครงการฯ ในรูปแบบลูกจางท่ี

เขามาเรยีนรูงานภายในสถานี และสรางกลุมอาชพีวสิาหกจิชมุชนภายใตการดแูลและใหคาํแนะนาํโครงการฯ ผูรบัผดิชอบ

ไดดําเนินการสํารวจขอมูล ปญหาและความตองการรวมกับชุมชน และไดวางแผนพัฒนา และรวมดําเนินงานกับราษฎร

ในชุนชนมาตลอด ซึ่งสามารถแกไขปญหาดานทรัพยากรปาไม ดานอาชีพการเกษตร และดานยาเสพติด จนประสบผล

สําเร็จในระดับท่ีนาพึงพอใจ

  (1.5)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไมมี

  ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
  (1.1) ขอมูลทั่วไป
   จากขอมูล โดยการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน/ผูนํากลุมที่เกี่ยวของในการดําเนินงานสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานปางขอน ตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 ตัวอยาง 

ผูตอบเปนเพศชาย มีอายุ 36 ป ตําแหนงผูใหญบาน อาศัยในหมูบานเปนระยะเวลา 36 ป
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  (1.2) ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

    อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร 

    ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ผลไมเมืองหนาว ผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟ  

    เชอรรี่  บวย  นํ้าผึ้ง  ผาปกชนเผา

  (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ปจจุบันพื้นที่ปาไมอุดมสมบูรณขึ้น หลังจากโครงการ

พระราชดําริมากอตั้ง ทําใหพื้นที่สีแดงจากเดิมที่มีการปลูกพืชลมลุก ก็ปลูกไมยืนตน ปลูกไมผล จนทําใหพื้นที่ปางขอน

เพิ่มปาสีเขียวทุกพื้นที่ ในชุมชนหมูบานปางขอน เริ่มมีการรังวัดพิกัดท่ีดิน หลังจากโครงการฯ ใหการสนับสนุนกิจกรรม

ในพื้นที่ของราษฎร เริ่มมีการทํามาหากินในที่ดินของตัวเองชัดเจนมากข้ึน เริ่มมีการรังวัดระหวางท่ีอยูอาศัยกับที่ทํากิน 

ทําใหลดการบุกรุกพื้นที่ลดลง

   ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ  ภยัพิบัติทางธรรมชาติ มีเรื่องมอดในเมล็ดกาแฟเห็นผลชัดเจน

และภัยแลงเบาบางลง เน่ืองจากเปนพืน้ท่ีปามากข้ึน ราษฎรในชุมชนมีนํา้เพ่ือการประกอบอาชีพหลักเพ่ิมขึน้ และโครงการฯ 

ไดมีการสนับสนุนทอนํ้าประปาสมทบ ชวยเหลือหมูบาน

   คุณภาพชีวิต  ราษฎรมีนํ้าบริโภคเพียงพอ แตชวงฤดูแลงไมเพียงพอเนื่องจากราษฎรของหมูบาน

ปางขอนที่อยูติดตนนํ้า แตถูกราษฎรปลายนํ้านําทอมาตอ เพื่อลักลอบนํานํ้าไปใช สงผลใหบานปางขอนไมมีนํ้าใชอยาง

เพยีงพอในชวงฤดูแลง ปจจบุนัระบบไฟฟาเขาทกุครัวเรือน แตเนือ่งจากมีการขยายหรือเพ่ิมอปุกรณไฟฟาเคร่ืองจักรเพ่ิมมากข้ึน 

ทําใหพลังงานหรือแรงไฟฟาตก ตองการใหขยายเฟสไฟฟาเพ่ิม การคมนาคม ถนนเริ่มมีการกอสรางปรับปรุง

ตดิตอถงึกัน ทางขึน้หมูบานปางขอน แตเนือ่งจากถนนมกีารกอสรางมานาน ทาํใหเริม่มกีารชาํรุดเสยีหาย ราษฎรหมูบาน

ปางขอนมีสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จึงมีการเขาถึงสะดวก ดานการศึกษาหลังจากโครงการฯ 

มากอตั้งสงเสริมอาชีพ สรางรายไดใหกับราษฎร หมูบานปางขอนทําใหครัวเรือนมีรายได ทําใหลูกหลานไดเรียนหนังสือ

มากขึ้น

   การบริหารโครงการ  ราษฎรในชุมชนไดมีสวนรวมโครงการฯ คืนที่ดินใหกับปากอนที่โครงการฯ 

จะมากอตัง้เปนการเพิม่พืน้ทีป่าใหกบัประเทศชาต ิหากโครงการมกีจิกรรม ประชาชนทกุครวัเรอืนกม็สีวนรวม ผูรบัผดิชอบ

โครงการฯ มีการดําเนินการแกไขใหตามความตองการของชุมชน เชน มีการใหความรู สงเสริมสรางอาชีพ สรางรายได

ตามความตองการของราษฎรของหมูบาน

  (1.4) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  เรื่องความเปนอยูของราษฎรหมูบานปางขอนเริ่มมีความ

เปนอยูทีด่ขีึน้ โดยอาชพีหลกัของราษฎรทําอาชพีเกษตรกร ปลกูกาแฟเปนอาชพีหลกั ทาํใหคณุภาพชีวติความเปนอยูดขีึน้ 

อยากใหราษฎรมีรายไดเสรมิ เรือ่งการทองเท่ียว ตองการใหโครงการฯ พฒันาเปนแหลงทองเท่ียวอยางยัง่ยนืของหมูบาน

ปางขอน
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  ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
  จากการศึกษาขอมลูการประเมินผล โดยใชแบบสํารวจในการสอบถามประชาชนกลุมตวัอยาง ผูรบัประโยชน

จากสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานปางขอน ตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

จํานวน 20 ตัวอยาง 

  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

  จากการตอบแบบสอบถามขอมูลดานประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ ประกอบดวย 

มิติที่ 1 ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต 

และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการมากท่ีสุด 

คอื มกีารอนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติ ระดับความคดิเห็นอยูในระดับมากคาคะแนนเฉล่ียเทากบั 3.45 รองลงมา 

เรื่องคุณภาพชีวิต ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.11 การบริหารจัดการโครงการ 

ระดับความคิดเห็นอยู ในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.07 และความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.78 (จากคะแนนเต็ม 5.00) ดังแสดงไวในตารางที่ 1

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.45 มาก
มิติที่ 2  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.78 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  3.11 ปานกลาง
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 3.07 ปานกลาง

   จากการตอบแบบสอบถามสภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ พบวา เรื่องอาหารเพียงพอสําหรับการ

บริโภคในครัวเรือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาในพ้ืนที่ชุมชนมีอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน 

คดิเปนรอยละ 90.0 และคิดวาอาหารไมเพยีงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน คดิเปนรอยละ 10.0 เรือ่งอาหารท่ีบรโิภค

ในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ คิด

เปนรอยละ 80.0 และอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 20.0 อยางไรก็ตามเรื่องปญหา

การแพรระบาดของยาเสพติด ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดคิดวามีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 

100 ดังแสดงไวในตารางที่ 2
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ  

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  2 10.0

     เพียงพอ  18 90.0

  รวม 20 100

2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  4 20.0

     เพียงพอ  16 80.0

  รวม 20 100

3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  0 0.0

       มี  20 100

  รวม 20 100

  ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข
  จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการนําเสนอปญหา - อุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้

ปญหา - อุปสรรค 1. แนวเขตท่ีดินทํากินไมชัดเจน

 2. ชาวบานตองการขอท่ีปาชุมชนขนาดเน้ือที่ 500 ไร

 3. นํ้าสําหรับทําการเกษตรไมเพียงพอมีการแยงนํ้ากันในชวงหนาแลง

 4. ติดปญหาขอกฎหมายของแตละหนวยงานฯ

 5. ขอใหภาครัฐสงเสริมเรื่องการทองเที่ยวของหมูบาน

แนวทางแกไข 1. ประชุมรวมกันระหวางกรมอุทยานฯ กรมปาไม และราษฎรในพ้ืนที่ เพ่ือหาทางออก

  และขอยุติในการจัดสรรที่ดินทํากินและการวัดแนวเขตท่ีดินทํากินเพ่ือสรางความชัดเจน

  และลดปญหาความขัดแยงกับพื้นที่ขางเคียง

 2. เรงดําเนินการจดทะเบียนปาชุมชนใหถูกตองและใหราษฎรสามารถเขาไปหาของปา

  ไดตามที่กฎหมาย/ระเบียบหมูบานกําหนด

 3. กระทรวงการทองเที่ยวฯรวมกับกรมอุทยานฯ กรมปาไม หนวยงานรวมพัฒนาในทองถิ่น

  และภาคประชาชนรวมกันวางแผนการจัดการทองเที่ยงเชิงอนุรักษวัฒนธรรมแบบยั่งยืน

  ที่เปนอัตลักษณเฉพาะของแตละชุมชน



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

121

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
  จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมขีอคดิเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  คดิเปนรอยละ 90.0 

แตอยางไรก็ตาม ยังมีผู ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 10.0 โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

คอื เรือ่งแนวเขตทีด่นิทํากนิแตละครวัเรือนไมชดัเจน ปจจุบนัทีอ่ยูอาศยัของราษฎรบานปางขอนไมสามารถขยายพืน้ทีไ่ด 

ชาวบานตองการขอใหมีปาชุมชนในพื้นที่ชุมชน และควรมีการสนับสนุนใหมีการทองเที่ยวของบานปางขอน ดังแสดงไว

ในตารางที่ 3

  แนวทางแกไข ประชุมระดมความคิดเห็นรวมกัน และมีการสงเสริมที่เปนความตองการของประชาชนในชุมชน

โดยแทจริง รวมถึงเจาหนาที่สถานีฯ และหนวยงานรวมในพื้นที่เขาไปมีสวนรวมกิจกรรมของชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรม

ที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละหนวยงาน 

  หนวยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ กรมอทุยานฯ เจาหนาทีส่ถานพีฒันาเกษตรทีส่งูฯ รวมกนัระหวาง กระทรวงพฒันาสงัคมฯ 

เจาหนาทีเ่กษตรในพระองค สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนีพนัปหลวง อบต. ผูนาํชุมชน 

และหนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของในพื้นที่

ตารางท่ี 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  18 90.0

มีขอเสนอแนะ  2 10.0

    รวม 20 100
ขอเสนอแนะ ไดแก:-    

1. แนวเขตที่ดินทํากินแตละครัวเรือนไมชัดเจน ปจจุบันที่อยูอาศัยของราษฎร 1 

 บานปางขอนไมสามารถขยายพ้ืนที่ได ชาวบานตองการขอใหมีปาชุมชน

 ในพื้นที่ชุมชน 

2. สนับสนุนใหมีการทองเที่ยวของบานปางขอน 1 

(10) สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดําร ิบานธารทอง ตาํบลแมเงนิ อาํเภอเชยีงแสน 
จังหวัดเชียงราย
  ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาที่
  (1.1) ขอมูลทั่วไป
   จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาทีผู่เกีย่วของในการดําเนนิงานสถานีพฒันาการเกษตรทีส่งู

ตามพระราชดําริ บานธารทอง ตําบลแมเงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายจํานวน 1 ตัวอยาง ผูตอบเปนเพศชาย 

มีอายุ 55 ป และปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานธารทอง มาเปนระยะเวลา 

3 ป 9 เดือน
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  (1.2) การดําเนินงานโครงการฯ  สรุปดังนี้

   สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานธารทอง ตั้งอยู ที่หมู ที่ 11 ตําบลแมเงิน 

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ละติจูด 20.265730 ลองติจูด 100.291431 เปนโครงการประเภทอนุรักษและฟนฟู

สภาพแวดลอม ปจจุบันกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ 

  โครงการฯ มีการจัดตั้งกลุม จํานวน 3 กลุม

   1. บานธารทอง ม.11 ต.แมเงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

   2. บานไร ม.7 ต.แมเงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

   3. บานทุงนานอย ม.11 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

  (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

   1. พื้นที่การเกษตรที่ไดรับประโยชน จะเปนพื้นที่ปลูกขาว ปลูกพืชสวน ปลูกพืชผักสวนครัว 

ในฤดูฝน จํานวน 105 ไร และปลูกพืชผักสวนครัว ในฤดูแลง 10 ไร

   2. การปศุสัตว สัตวปก จํานวน 200 ตัว

   3. การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า มีพื้นที่เลี้ยงท้ังหมด จํานวน 5 ไร

  โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน ดังนี้ 

   1. นํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค จํานวน 150 ครัวเรือน

   2. เพาะเลี้ยงปศุสัตว จํานวน 20 ครัวเรือน

   3. เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน 10 ครัวเรือน

   4. ทําเกษตรในฤดูฝน จํานวน 10 ครัวเรือน 

  (1.4)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปาไมมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น เนื่องจากมีการรวมกัน

อนุรกัษระหวางโครงการฯ และชมุชนในพืน้ที ่ไมมกีารบกุรกุ เนือ่งจากไดรบัความรวมมอืจากชมุชนในพืน้ทีแ่ละหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ จัดชุดลาดตระเวนปองกัน และปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ปา

   ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เนื่องจากสภาพอากาศปจจุบันเปลี่ยนแปลง ทําใหผลผลิตทาง

การเกษตรราคาตกตํ่า แตไมเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแตอยางใด มีนํ้าใชในการเกษตรเพียงพอ เนื่องจากสภาพปามี

ความสมบูรณเพิ่มมากข้ึน ทําใหอัตราการไหลของนํ้าในลําหวยเพิ่มมากขึ้น

   คณุภาพชวีติ ราษฎรมีนํา้เพยีงพอตอการดํารงชพี และใชในดานการเกษตร ราษฎรในชุมชนมไีฟฟาใช

อยางเพียงพอ แตทางสถานีฯ ไมมีไฟฟา ยังคงใชไฟฟาจากโซลาเซลลและเคร่ืองปนไฟ การคมนาคมมีความสะดวก

เพิม่มากข้ึน เน่ืองจากไดรบังบประมาณสนับสนนุในการทํางาน สาธารณสุขมคีวามสะดวก เนือ่งจากมีอนามัยและโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลแมเงิน ราษฎรในพื้นที่ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   การบริหารโครงการ  ราษฎรมสีวนรวมสนบัสนนุกาํลังพลในการดบัไฟปา รวมลาดตระเวนดแูลปองกัน 

ปราบปรามรักษาปา มีการปรับเปล่ียนการปลูกพืชเชิงเด่ียว มาเปนการปลูกพืชผสมผสานในพ้ืนที่ตนเอง ผูรับผิดชอบ

มกีารประชุมรวมกับชุมชน ชนุชนเรียกรองการปรับปรุงแหลงทํามาหากิน ทางสถานีฯ จะดําเนินการทําคาํของบประมาณ

เพื่อนํามาพัฒนาชุมชน

  (1.5) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  อยากใหเรงรัดการจัดสรรงบประมาณในแตละปงบประมาณ
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  ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
  (1.1)  ขอมูลทั่วไป
   จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน/ผูนํากลุมที่เกี่ยวของในการดําเนินงานสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานธารทอง ตําบลแมเงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 ตัวอยาง 

ผูตอบเปนเพศหญิง มีอายุ 59 ป ตําแหนงกํานันตําบลแมเงิน อาศัยในหมูบานเปนระยะเวลา 59 ป

  (1.2)  ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

    อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร 

    ผลผลติทางการเกษตรหรือผลิตภณัฑอืน่ ๆ ไดแก ขาว  ขาวโพด  มนัสาํปะหลงั  ถัว่เหลือง เครือ่งเงนิ

  (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาต ิ ปจจบุนัพ้ืนท่ีปาไมอดุมสมบรูณขึน้ ไมมกีารบกุรุกปา สาเหตุ

ไดรับความรวมมือจากชุมชนและหนวยงานของรัฐ

    ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีผลกระทบตอราษฎรบางสวนหลังมี

โครงการฯ เนือ่งจากสภาพอากาศเปล่ียนแปลง สงผลใหผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา มนีํา้ใชในการเกษตรอยางเพียงพอ

   คณุภาพชวีติ ราษฎรมนีํา้เพยีงพอตอการดาํรงชวีติ ไฟฟาเพยีงพอปานกลาง การคมนาคม สาธารณสขุ 

และการศึกษา มีความสะดวกปานกลาง

   การบรหิารโครงการ ชมุชนมีกลุมอนุรกัษปา มชีดุรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ปองกันไฟปา 

มอีาสาสมคัรปองกนัรกัษาปา ผูรบัผดิชอบมกีารบรูณาการรวมกนัระหวางโครงการฯ และชมุชน เพ่ือแกไขปญหารองเรยีน

ของชุมชนรวมกัน

  (1.4) ขอคดิเหน็และขอเสนอแนะอืน่ ๆ   เนือ่งจากพืน้ท่ีปาโครงการฯ มพีืน้ท่ีปาเปนแหลงตนนํา้ของอาํเภอเชยีงแสน 

แตกําลังพลและงบประมาณไมเพียงพอ การดูแลพ้ืนที่ จึงอยากใหการสนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษาปา

  ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
  จากการศึกษาขอมลูการประเมินผล โดยใชแบบสํารวจในการสอบถามประชาชนกลุมตวัอยาง ผูรบัประโยชน

จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานธารทอง ตําบลแมเงิน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

จํานวน 19 ตัวอยาง 

  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

  จากการตอบแบบสอบถามขอมลูดานประโยชนทีเ่กดิจากการมีโครงการฯ ในมติติาง ๆ ประกอบดวย มติทิี ่ 1 

ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต 

และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการมากท่ีสุด 

คือ มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.41 

(จากคะแนนเต็ม 5.00) รองลงมา การบริหารจัดการโครงการ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 3.10 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.81 

และเรื่องคุณภาพชีวิต ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.80 ดงัแสดงไวในตารางที่ 1
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.41 มาก
มิติที่ 2  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 2.81 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  2.80 ปานกลาง
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 3.10 ปานกลาง

  จากการตอบแบบสอบถามสภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ พบวา เรื่องอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภค

ในครัวเรือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาในพื้นที่ชุมชนมีอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน 

คดิเปนรอยละ 68.4 และคิดวาอาหารไมเพยีงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน คดิเปนรอยละ 31.6 เรือ่งอาหารท่ีบรโิภค

ในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาอาหารท่ีบริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ 

คดิเปนรอยละ 63.2 และอาหารท่ีบรโิภคในครอบครัวมคีณุภาพไมเพยีงพอ คดิเปนรอยละ 36.8 อยางไรก็ตามเร่ืองปญหา

การแพรระบาดของยาเสพติด ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดคดิวามปีญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 63.2 

ดังแสดงไวในตารางที่ 2

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ  

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  6 31.6

     เพียงพอ  13 68.4

  รวม 19 100

2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  7 36.8

     เพียงพอ  12 63.2

  รวม 19 100

3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  7 36.8

       มี  12 63.2

  รวม 19 100
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  ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข
  จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการนําเสนอปญหา-อุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้

ปญหา - อุปสรรค 1. ระบบไฟฟาและสัญญาณโทรศัพทยังไมทั่วถึง จุดท่ีมีสัญญาณไปถึงก็ไมเสถียร

 2. ปญหาดานประชากร ชนเผาสวนใหญในพื้นที่คือชาวมง และมีชาวมงจํานวนมาก

  ที่จะกลับคืนถ่ินหลังจากสถาบันบําบัดยาเสพติดที่จังหวัดสระบุรีไดปดตัวลง จะสงปญหา

  ชาวมงเกา กับ มงใหมที่คืนถิ่น (ดานที่อยูอาศัย ที่ดินทํากิน ดานสาธารณสุข ฯลฯ)

 3. ครอบครัวท่ีมฐีานะดีสงลกูหลานไปเรียนในเมือง เม่ือคนรุนใหมไดไปเรียนในเมืองสวนใหญ

  จะทํางานในเมืองและไมกลับมาทํางานของครอบครัว เพราะเปนงานท่ียาก ใชฝมือ 

  เปนงานละเอียดออนตองใชเวลา เชน การปกผาลายเทียน และการทําเคร่ืองเงิน 

  คนรุนใหมจึงไมนิยมสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

 4. ตองการใหสงเสริมการปลูกหวายและไมผล เชน หมาก ลําไย เงาะ

แนวทางแกไข 1. ประชุมวางแผนรวมกันกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีในการขอติดต้ังเสาสัญญาณส่ือสาร

  และเสาไฟฟา

 2. ประชุมรวมกันกับหนวยงานพัฒนาในพ้ืนที่เพื่อรองรับการกลับมาของชาวมงทั้งในเร่ือง

  ที่อยูอาศัย พื้นที่ทํากิน รวมถึงดานสาธารณสุข ฯลฯ

 3.  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม สงเสริมคนรุนใหมใหตระหนักและรวมกัน

  รักษาวัฒนธรรมประจําถิ่น เชน การปกผาลายเทียนและการทําเครื่องเงิน ซึ่งเปนงานฝมือ

  ที่มีอยูเฉพาะในคนรุนเกาไมใหสูญหายไป นําทุนสังคมในพื้นที่มาสรางมูลคาเพิ่ม

 4. จนท.เกษตรควรสงเสริมการปลูกหวายเพิ่มโดยแทรกไปกับพื้นที่ปาและไมกระทบ

  ตอสิ่งแวดลอม สําหรับไมผลบางชนิดเชน เงาะ สภาพอากาศไมเอื้ออํานวยในการปลูกพืช

  ชนิดนี้

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
  จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมขีอคดิเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  คดิเปนรอยละ 94.7 

แตอยางไรก็ตาม ยังมีผู ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 5.3 โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

คือ อยากใหสงเสริมไมผล เชน หมาก ลําไย เงาะ ดังแสดงไวในตารางท่ี 3 

  แนวทางแกไข ประชุมระดมความคิดเห็นรวมกัน และมีการสงเสริมที่เปนความตองการของประชาชนในชุมชน

โดยแทจริง 

  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ เจาหนาที่สถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงฯ รวมกันระหวาง เจาหนาที่เกษตรในพระองค 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง อบต. ผูนําชุมชน และหนวยงานพัฒนา

ที่เกี่ยวของในพื้นที่
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ตารางที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  18 94.7

มีขอเสนอแนะ  1 5.3

    รวม 19 100
ขอเสนอแนะ ไดแก:-   

อยากใหสงเสริมไมผล เชน หมาก ลําไย เงาะ 1 

(11) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานหวยหยวกปาโซ ตําบลแมสลองใน 
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
  ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ี
  (1.1) ขอมูลทั่วไป
   จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาท่ีผู เก่ียวของในการดําเนินงานสถานีพัฒนา

การเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานหวยหยวกปาโซ ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

จํานวน 1 ตัวอยาง ผูตอบเปนเพศชาย มอีาย ุ50 ป และปฏบิตังิานเก่ียวของกบัสถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําริ 

บานหวยหยวกปาโซ 

  (1.2) การดําเนินงานโครงการฯ  สรุปดังนี้

   สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดาํริ บานหวยหยวกปาโซ ตัง้อยูทีห่มูที ่ 9 ตาํบลแมสลองใน 

อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ละติจูด 20.2452 ลองติจูด 99.5600 เปนโครงการประเภทอนุรักษและฟนฟู

สภาพแวดลอม ปจจุบันกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ 

  โครงการฯ มีการจัดตั้งกลุม จํานวน 1 กลุม

   กลุมรัฐวิสาหกิจชุมชน กาแฟ ชา ไมผล นาขั้นบันได

  (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

   พื้นที่การเกษตรท่ีไดรับประโยชน จะเปนพื้นที่ปลูกขาว ปลูกไมผล ในฤดูฝน จํานวน 35 ไร 

  โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน ดังนี้ 

   1. นํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค จํานวน 192 ครัวเรือน

   2. ทําเกษตรในฤดูฝน จํานวน 192 ครัวเรือน

  (1.4) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนรุกัษและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิปจจบุนัปาไมในพืน้ทีโ่ครงการฯ มคีวามอดุมสมบรูณมากขึน้ 

โดยมีพื้นที่ปาสมบูรณ 2,500 ไร พื้นที่ฟนฟูปาสภาพปาตนนํ้า 4,400 ไร และพื้นที่แปลงเกษตรสาธิต 1,600 ไร 

สงเสรมิและตอยอดกจิกรรมใหกบัราษฎรในการสนบัสนนุกลาไมผล ไมมกีารบกุรกุปา เนือ่งจากมกีารสงเสรมิและใหความรู

ในการอนุรกัษทรพัยากรทีถ่กูตอง เปนกจิกรรมสรางปาสรางรายได เปนการสรางปาสเีขยีวอยางถาวร และมรีายไดอกีทางหน่ึง
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   ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ  จากเดิมในชวงฤดูแลงไมมีนํ้าอุปโภค-บริโภค เพียงพอ ปจจุบัน

มีการกอสรางฝายจัดทําระบบกระจายและฟนฟูสภาพปา สงผลใหพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ คุณภาพนํ้าดีขึ้น นํ้าเพิ่มขึ้น 

เพียงพอตอการอุปโภค-บริโภค จากการฟนฟูสภาพปาตนนํ้า กอสรางฝายแบบตาง ๆ ทําใหระบบไหลเวียนของนํ้าดีขึ้น 

เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และมีนํ้าเพียงพอตอการทําเกษตรเพิ่มขึ้น

   คณุภาพชีวติ  มแีหลงน้ําเพ่ิมขึน้ เพียงพอตอการอปุโภค-บรโิภค และการทาํเกษตร ราษฎรมีไฟฟาใช

ทุกครัวเรือน และมีการจายกระแสไฟฟา เพื่อใชในพ้ืนที่โครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2559 ปจจุบันสภาพถนนลาดยาง

ตลอดเสนทาง ทําใหสามารถเดินทางโดยรถยนตถึงหมูบานและโครงการฯ ดานสาธารณสุขมีแพทยและโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพประจําตําบลแมสลองในในพ้ืนที่คอยใหบริการสาธารณสุขในชุมชน การศึกษามีโรงเรียนระดับประถม 

และโรงเรียนขยายผล (มัธยมตอนตน) ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีศูนยการเรียนรูนอกระบบ โรงเรียนชุมชนไทยภูเขาฯ 

แมฟาหลวง (กศน.)

   การบริหารโครงการ  เริ่มจากรับราษฎรเขามาฝกงานพรอมกับจางเปนแรงงานโครงการฯ 

เพื่อใหราษฎรมีความรูความเขาใจในการทําการเกษตรแบบใหม การทําเกษตรอินทรีย สามารถนําไปใชปฏิบัติในพื้นที่

ทํากินของตนเอง ผูรับผิดชอบมีการพบปะราษฎร วางแผนแกไขปญหารวมกัน ทั้งดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  (1.5)  ขอคดิเหน็และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ   เรือ่งการจัดอนมุตัจิดัสรรงบประมาณลาชา สงผลใหการดาํเนนิงาน

ขาดการตอเนื่อง

  ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
  (1.1) ขอมูลทั่วไป
   จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน/ผู นํากลุมท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงาน

สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานหวยหยวกปาโซ ตาํบลแมสลองใน อาํเภอแมฟาหลวง จงัหวดัเชียงราย 

จํานวน 1 ตัวอยาง ผูตอบเปนเพศชาย มีอายุ 60 ป ตําแหนงกํานันตําบลแมเงิน อาศัยในหมูบานเปนระยะเวลา 60 ป

  (1.2) ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

    อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร 

    ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ขาว  กาแฟ  มันสําปะหลัง  

  (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ปจจุบันพื้นที่ปาไมเพ่ิมข้ึนและอุดมสมบูรณขึ้น 

ไมมีชาวบานบุกรุกพื้นที่

   ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เคยมีภัยแลงกระทบทางการเกษตร

และผลผลิต นํ้าไมคอยมีทําการเกษตรในหมูบาน

   คุณภาพชีวิต  นํ้าชวงหนาแลงไมพอใชในหมูบาน มีไฟฟาใช การคมนาคมลําบากเล็กนอย

มีสาธารณสุขอยูใกลบาน มีโรงเรียนในหมูบาน

   การบรหิารโครงการ  ราษฎรในชุมชนมีสวนรวมในการทํากจิกรรมตาง ๆ  มผีูรบัผดิชอบแกไขปญหา

ในหมูบาน บางปญหาก็แกไขไดยาก
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  (1.4) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  

   1. ขอเสนองบประมาณดึงทอนํ้าประปา

   2. ขอเพิ่มคาแรงคนงานในโครงการฯ

  ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
  จากการศึกษาขอมูลการประเมินผล โดยใชแบบสอบถามในการสอบถามประชาชนกลุ มตัวอยาง 

ผูรบัประโยชนจากสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานหวยหยวกปาโซ ตาํบลแมสลองใน อาํเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย จํานวน 20 ตัวอยาง 

  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 
  จากการตอบแบบสอบถามขอมูลดานประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ ประกอบดวย 

มิติที่ 1 ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต 

และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการมากท่ีสุด 

คือ เรื่องคุณภาพชีวิต ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.59 รองลงมา การบริหารจัดการ

โครงการ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.52 มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

ระดับความคิดเห็นอยู ในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.25 และความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.75 (จากคะแนนเต็ม 5.00) ดังแสดงไวในตารางท่ี 1

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.25 ปานกลาง
มิติที่ 2  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 2.75 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  3.59 มาก
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 3.52 มาก

  จากการตอบแบบสอบถามสภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ พบวา เรื่องอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภค

ในครัวเรือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาในพื้นที่ชุมชนมีอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน คิดเปน

รอยละ 70.0 และคิดวาอาหารไมเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 30.0 เรื่องอาหารท่ีบริโภคใน

ครอบครัวมคีณุภาพเพียงพอ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คดิวาอาหารท่ีบริโภคในครอบครัวมคีณุภาพเพียงพอ คิดเปน

รอยละ 70.0 และอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 30.0 อยางไรก็ตามเรื่องปญหาการ

แพรระบาดของยาเสพติด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคดิวามปีญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คดิเปนรอยละ 95.0 

และคิดวาไมมีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 5.0  ดังแสดงไวในตารางท่ี 2
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ  

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  6 30.0

     เพียงพอ  14 70.0

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  6 30.0

     เพียงพอ  14 70.0

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  1 5.0

       มี  19 95.0

  รวม 20 100

  ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข
  จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการนําเสนอปญหา - อุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้

ปญหา - อุปสรรค 1. เสนทางการคมนาคมไมสะดวก

 2. ตองการใหสงเสริมดานการเกษตรและจัดระเบียบพื้นที่ปาและพ้ืนที่ทํากินใหชัดเจน

 3. ตองการใหมีการสนับสนุนการเพาะปลูกที่มีการจัดการท่ีดีกวานี้

แนวทางแกไข 1. จนท.สถานีร วมกับทางหลวงชนบทและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ควรประชุม

  และจัดทําแผนการพัฒนาเสนทางสัญจรในพ้ืนที่รวมกัน รวมไปถึงการแบงเขตพื้นที่ทํากิน

  และพื้นที่ปาใหชัดเจน เพื่อลดผลกระทบหรือความขัดแยงในพ้ืนที่

 2. หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาฯ ควรสนับสนุนงานวิจัยผลผลิตในชุมชน เพื่อตอยอด

  ผลิตภัณฑใหเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นหรือมีความโดดเดนกวาผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน 

  เชน กาแฟ เพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา

 3. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางกลุมเกษตรระหวางพ้ืนที่อื่นเพื่อนําเทคนิค/

  ความรูที่ไดมาตอยอดพัฒนาผลผลิตในชุมชน
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  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
  จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมขีอคดิเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  คดิเปนรอยละ 90.0 

แตอยางไรก็ตาม ยังมีผู ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 10.0 โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

คือ อยากใหหนวยงานเขามาสงเสริมการเกษตรและหนวยงานจัดระเบียบเขตปาและที่ทํากินใหชัดเจน รวมถึงอยากได

ปาใชสอยคนื อยากใหหนวยงานเรยีกคนืจะเปนประโยชนตอชาวบานมาก อยากใหสนบัสนนุการเพาะปลูกทีม่กีารจัดการ

ที่ดีกวานี้ ดังแสดงไวในตารางที่ 3

  แนวทางแกไข ประชุมระดมความคิดเห็นรวมกัน และมีการสงเสริมที่เปนความตองการของประชาชนในชุมชน

โดยแทจริง รวมถึงเจาหนาที่สถานีฯ และหนวยงานรวมในพื้นที่เขาไปมีสวนรวมและแกไขปญหา รวมถึงกิจกรรมของ

ชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละหนวยงาน 

  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ กรมอุทยานฯ เจาหนาที่สถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงฯ รวมกันระหวาง กระทรวงพัฒนา

สังคมฯ เจาหนาที่เกษตรในพระองค สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง อบต. 

ผูนําชุมชน และหนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของในพื้นที่ 

ตารางที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  18 90.0

มีขอเสนอแนะ  2 10.0

    รวม 20 100
ขอเสนอแนะ ไดแก:-    

1. อยากใหหนวยงานเขามาสงเสริมการเกษตรและหนวยงานจัดระเบียบเขตปา 1 

 และที่ทํากินใหชัดเจน  

2. อยากไดปาใชสอยคืน อยากใหหนวยงานเรียกคืนจะเปนประโยชน 1 

 ตอชาวบานมาก อยากใหสนับสนุนการเพาะปลูกที่มีการจัดการท่ีดีกวานี้ 

(12) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยบอ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย
  ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ี
  (1.1) ขอมูลทั่วไป
   จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาที่ผู เกี่ยวของในการดําเนินงาน สถานีพัฒนา

การเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิดอยบอ ตาํบลแมยาว อาํเภอเมือง จงัหวดัเชยีงราย จาํนวน 1 ตวัอยาง ผูตอบเปนเพศชาย 

มีอายุ 42 ป และปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สงูตามพระราชดําริ ดอยบอ
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  (1.2) การดําเนินงานโครงการฯ  สรุปดังนี้

   สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยบอ ตั้งอยูหมูที่ 13 ตําบลแมยาว อําเภอเมือง 

จงัหวดัเชยีงราย เปนโครงการประเภทอนุรกัษและฟนฟสูภาพแวดลอม ปจจบุนักรมอทุยานแหงชาติ สตัวปา และพนัธุพชื 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ 

  (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

   1. การปศุสัตว สัตวปก (ไก) จํานวน 1,500 ตัว

   2. การปศุสัตว สัตวเศรษฐกิจ (สุกร) จํานวน 40-50 ตัว

   3. การปศุสัตว สัตวใหญ (โค กระบือ) จํานวน 2,000-3,000 ตัว

   4. การปศุสัตว อื่น ๆ จํานวน 60 ตัว

  (1.4)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแตมีโครงการฯ ปาไมมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน 

เนื่องจากการบุกรุกนอยลงและมีการปลูกปาดูแลปา ประกอบกับไฟปานอยลงเพราะมีการจัดเวรปองกันไฟปาทุกป 

การบุกรุกพื้นที่ปาลดนอยลง เนื่องจากทางโครงการฯ ไดกําหนดขอบเขตท่ีทํากินใหกับราษฎรเรียบรอยแลว

   ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ  ราษฎรมีนํ้าใชเพียงพอในการทําการเกษตร เน่ืองจากมีแหลง

กักเก็บนํ้าที่แนนอน

   คุณภาพชีวิต  หลังจากมีโครงการฯ มีนํ้าใชตลอดป เนื่องจากมีฝายและบอกักเก็บน้ํา มีไฟฟาและ

มีโซลาเซลลและไฟฟาพลังงานนํ้า มาสนับสนุน ซึ่งไดใชทุกครัวเรือน การคมนาคม เสนทางดีขึ้นกวาตอนไมมีโครงการฯ 

และมกีารปรับถนนทกุป ดานสาธารณสขุบานแตละหลงั เริม่มกีารทาํหองสุขถกูหลกัอนามยัมากขึน้ เด็กไดเขาเรยีนมากขึน้ 

และลงไปเรียนในตัวเมืองมากขึ้น เนื่องจากผูปกครองมีศักยภาพในการสงใหไปเรียนในเมืองได

   การบริหารโครงการ  ไมไดใหขอมูล

  (1.5) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  เนื่องจากพ้ืนที่โครงการฯ ราษฎรในพ้ืนที่มีการเลี้ยงสัตวมากข้ึน 

เชน โค กระบือ เลี้ยงแบบปลอย ซึ่งมีความยากในการควบคุม และเขาไปทําลายในพ้ืนที่การเกษตรตลอดเวลา

  ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
  (1.1)  ขอมูลทั่วไป
   จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน/ผูนํากลุมที่เกี่ยวของในการดําเนินงานสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยบอ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 3 ตัวอยาง ไดแก 

  (1.2) ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

    อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร และรับจาง

    ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ขาว ขาวโพด สับปะรด กลวย ลิ้นจ่ี ลําไย 

ปกผาชนเผาลาหูแดง ทําเครื่องเงิน ผาทอกระเปายามลาหู ตีมีด
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  (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

   การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

   1. บานลอบือ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

    - ปจจบุนัพืน้ทีป่าไมมคีวามอดุมสมบรูณมากขึน้ เนือ่งจากมีการปลกูปา ทาํแนวกนัไฟ ทาํฝาย ราษฎร

ในชุมชนรอบโครงการฯ บุกรุกพื้นที่ปานอยลง เนื่องจากมีการจางงานชาวบาน มีรายไดจากการเรียนรู การปลูกผัก และ

สามารถนําความรูที่ไดกลับไปทําในพื้นที่ของตนเอง

   2. บานพนาสวรรค ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

    -  พื้นที่ปาไมมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น หลังจากมีโครงการฯ 

โดยราษฎรมีสวนรวมในการอนุรักษ การบุกรุกพื้นที่ปาลดลง เนื่องจากราษฎรในชุมชนชวยกันดูแล

   ความมั่นคงในการประกอบอาชพี 

   1. บานลอบือ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

    - กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีนํ้าปาไหลหลาก ทําใหพื้นท่ีนา ลําน้ําเหมือง และสัตวเลี้ยง

ของราษฎรเสียหาย ขาดรายได กรณีภัยแลงทําใหสัตวเลี้ยงของราษฎรลมตาย เนื่องจากไมมีหญากิน ราษฎรมีนํ้าเพื่อใช

ทําการเกษตรในชวงฤดูฝนเทานั้น ในชวงฤดูแลงไมสามารถทําการเกษตรได

   2. บานพนาสวรรค ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

    - ภยัแลงมผีลกระทบตอการประกอบอาชพีของราษฎรในชมุชน มนีํา้ใชในการเกษตรไมเพยีงพอ 

เปลี่ยนแปลงหลังจากมีโครงการฯ เนื่องจากทรัพยากรปาไมมีความสมบูรณมากขึ้น 

   คุณภาพชีวิต  

   1. บานลอบือ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

   -  มนีํา้ใชตลอดป เนือ่งจากฝายตามแนวพระราชดําร ิมอีางเกบ็นํา้ชวงฤดูฝน มไีฟฟาจากพลงังานนํา้ ไดใช

ในชวงฤดฝูนเทานัน้ ในระหวางชวงฤดแูลงไมไดใช เน่ืองจากไมมนีํา้ มกีารทําถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ ในจดุทีเ่สีย่งอนัตรายและ

ลาดชัน เดินทางลําบากในชวงฤดูฝน หมูบานลอบอืหางจากสถานีอนามัยบานพนาสวรรค 9 กม. เดินทางไปรับบริการ

ลาํบากในชวงฤดฝูน ดานการศกึษามศีนูยเดก็เลก็ โรงเรยีนผาขวางพฒันา สาขาบานลอบอื และศนูยเรียนรูนอกระบบ (กศน.) 

คุณครู กศน. ไมคอยขึ้นมาอยูประจํา

   2. บานพนาสวรรค ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

     - มีนํ้าใชในการอุปโภค-บริโภคไดดียิ่งขึ้น บานพนาสวรรคมีไฟฟาสะดวกมากข้ึน และสําหรับ

บานบริวาร (ลอบอื) ระบบไฟฟาไมเพยีงพอ ไมทัว่ถงึ การคมนาคมมีความสะดวกมากข้ึน เปลีย่นแปลงไปในทางท่ีดหีลังมี

โครงการฯ มีความสะดวกมากขึ้นในดานการรักษาพยาบาล เด็ก ๆ มีการศึกษาที่ดีขึ้น

   การบริหารโครงการ  
   1. บานลอบือ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

    - ราษฎรชวยกันรักษาโครงการฯ คือ ปลูกปา ปองกันไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน ผูรับผิดชอบ

พยายามแกไขไมใหราษฎรหลายสวน เชน รับจางชวงฤดูแลงในโครงการฯ การคมมนาคม การประสานหนวยงานตาง ๆ

   2. บานพนาสวรรค ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

    - ราษฎรมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการในรูปแบบการประชุม การปองกันรักษาไฟปา ลาดตระเวน
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  (1.4)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  
   1. บานลอบือ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

    - อยากใหโครงการมาสอนอาชีพเสริม เชน การปกผา การทํากระเปา อยากใหสนับสนุนตลาด

ในการขายกระเปาชนเผา

    - อยากใหโครงการฯ สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงรุก ในชวงฤดูหนาว เพื่อหารายไดเขามาในชุมชน

    - อยากใหโครงการฯ มีอางเก็บนํ้า 

    - อยากใหราษฎรมีสวนรวมมากกวานี้และสงเริมตามความตองการของราษฎรในพ้ืนที่

    - อยากใหทาํถนนตลอดท้ังสาย และไฟฟาสวนภูมิภาคเขามาในหมูบาน

    - อยากใหเจาหนาที่ทุกหนวยงานขึ้นมาถามปญหาความตองการของราษฎรเดือนละครั้ง

   2. บานพนาสวรรค ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

       - การคมนาคมไมสะดวกในชวงฤดูฝน

    - นํ้าในการเกษตรไมเพียงพอ

  ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
  จากการศึกษาขอมูลการประเมินผล โดยใชแบบสอบถามในการสอบถามประชาชนกลุมตัวอยาง 

ผูรับประโยชนจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยบอ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

จํานวน 20 ตัวอยาง 

  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

  จากการตอบแบบสอบถามขอมูลดานประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ ประกอบดวย 

มิติที่ 1 ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต 

และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการมากท่ีสุด 

คือ มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.53 

รองลงมา การบริหารจดัการโครงการ ระดบัความคิดเหน็อยูในระดบัปานกลาง คาคะแนนเฉล่ียเทากบั 3.10 ความมัน่คง

ในการประกอบอาชีพ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.69 และเร่ืองคุณภาพชีวิต 

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.43 (จากคะแนนเต็ม 5.00) ดงัแสดงไวในตารางที่ 1

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.53 มาก
มิติที่ 2  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.69 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  2.43 นอย
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 3.10 ปานกลาง
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ  

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0.0

     เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0.0

     เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  19 95.0

       มี  1 5.0

  รวม 20 100

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
  จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 100  

ดังแสดงไวในตารางที่ 3

ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะอื่น ๆ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ไมมีขอเสนอแนะ  20 100 

  รวม 20 100

  จากการตอบแบบสอบถามสภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ พบวา เรื่องอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภค

ในครวัเรอืน ผูตอบแบบสอบถามทัง้หมด คดิวาในพืน้ทีช่มุชนมีอาหารเพียงพอและมคีณุภาพสําหรับการบริโภคในครัวเรอืน 

คดิเปนรอยละ 100 อยางไรก็ตามเร่ืองปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคดิวาไมมปีญหา

การแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 95.0 และคิดวามีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 5.0 

ดังแสดงไวในตารางที่ 2
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  (13)  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานสันติสุข-บานขุนกําลัง ตําบลขุนควร อําเภอปง 
จังหวัดพะเยา

    ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาที่
    (1.1) ขอมูลทั่วไป
     จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของในการดําเนินงานสถานีพัฒนาการ

เกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานสันติสุข - บานขุนกําลัง ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา จํานวน 1 ตัวอยาง 

ผู ตอบเปนเพศชาย มีอายุ 51 ป และปฏิบัติงานเก่ียวของกับสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ 

บานสันติสุข - บานขุนกําลัง มาเปนระยะเวลา 3 ป 9 เดือน

    (1.2)  การดําเนินงานโครงการฯ  สรุปดังนี้

     สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานสันติสุข-บานขุนกําลัง ตั้งอยู ที่หมู ที่ 7 

ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา ละติจูด 657766E  ลองติจูด 2109783N  เปนโครงการประเภทอนุรักษ

และฟนฟสูภาพแวดลอม ปจจบุนักรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการฯ 

    โครงการฯ มีการจัดตั้งกลุม จํานวน 4 กลุม

     1. ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน

     2. กลุมผูอาวุโสที่ปรึกษาหมูบาน

     3. กลุมแมบาน บานสันติสุข

     4. กลุมผูนําตระกูลแซ

    (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

     1. พื้นท่ีการเกษตรที่ไดรับประโยชน จะเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว ปลูกพืชสวน ปลูกพืชไร ปลูกผัก

สวนครัว ในฤดูฝน จํานวน 2,048 ไร และปลูกขาว ปลูกพืชผัดสวนครัว ในฤดูแลง จํานวน 127 ไร

     2. การปศุสัตว สัตวปก จํานวน 200 ตัว

     3. การปศุสัตว เปนสัตวเศรษฐกิจ (สุกร) จํานวน 5 ตัว

    โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน ดังนี้ 

     1. นํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค จํานวน 100 ครัวเรือน

     2. เพาะเลี้ยงปศุสัตว จํานวน 205 ครัวเรือน

     3. ทําเกษตรในฤดูฝน จํานวน 278 ครัวเรือน

     4. ทําเกษตรในฤดูแลง จํานวน 60 ครัวเรือน

    (1.4) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

     การอนุรกัษและฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติ หลงัจากมีสถานีฯ ทรัพยากรปาไม มคีวามอดุมสมบรูณ

ขึ้นเน่ืองจากราษฎรมีความรูความเขาใจ เกิดความตระหนักในการดูแลทรัพยากรปาไมมากขึ้น มีกิจกรรมการดูแลตนนํ้า 

การปองกนัไฟปาโดยชุมชนมีสวนรวม ซึง่ราษฎรในโครงการไดมนีํา้ในการอุปโภค-บริโภค และน้ําเพือ่การเกษตรมากขึน้

ในฤดูแลง มีการบุกรุกปานอยลง มีการทําอาชีพเกษตรกรแบบยั่งยืน
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     ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ กอนเร่ิมโครงการฯ ราษฎรทําไรหมุนเวียนเพื่อปลูกขาวไร 

ขาวโพด และขงิ ประสบปญหาเรือ่งของโรคระบาดหนอนกระทูและเชือ้รา และการสญูเสียหนาดนิและทําไดเฉพาะฤดูฝน 

หลังจากมีโครงการฯ ไดมีการสงเสริมการทําเกษตรแบบย่ังยืน โดยสนับสนุนไมผล ไมยืนตน ปลูกพืชผักสวนครัว 

และการยังชีพมีความหลากหลายมากขึ้น ศัตรูพืชและโรคระบาดลดลง และเปนการอนุรักษดิน นํ้า และปาตนนํ้า 

เพื่อปองกันไฟปา โดยราษฎรมีสวนรวม ทําระบบประปาภูเขา บอพักนํ้าเพื่อการเกษตร และระบบการกระจายน้ํา 

ทําใหราษฎรในโครงการฯ มีนํ้าใชเพิ่มขึ้น สามารถปลูกผักไดตลอดท้ังป

     คณุภาพชวีติ นํา้ในการอุปโภค-บริโภค มรีะบบประปาภูเขาของหมูบาน มนีํา้บรโิภคโดยผานระบบ

เคร่ืองกรองน้ํา มีระบบไฟฟาใชทั้งหมูบาน มีการทําถนนคอนกรีตจากตําบลขุนควร ถึงหมูบานสันติสุขระยะทาง

ประมาณ 20 กม. เดิมเปนพื้นที่สัญจรลําบากมาก มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) บานสันติสุข 

ดานการศึกษาเปนโรงเรียนขยายโอกาสต้ังแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 ปจจุบันมีนักเรียน 284 คน 

ศูนยเด็กเล็ก 81 คน กศน. 23 คน

     การบรหิารโครงการ ราษฎรมสีวนในการดาํเนนิการรปูแบบคณะกรรมการของสถาน ีระดับหมูบาน 

มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ถาเกิดปญหาหรือความจําเปน การดํารงชีวิตของราษฎร

ในโครงการผูรับผิดชอบโครงการจะประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนเรื่องของการเกษตร ปศุสัตว

ประมงการปรับปรุงและพัฒนาท่ีดิน ใหเหมาะสมตอการเกษตร การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ขั้นพื้นฐาน 

เรื่อง ปญหาที่ดินทํากิน ไดประสานงานกับเขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง ดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย

    (1.5)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไมมี

    ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
    (1.1) ขอมูลทั่วไป
     จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน/ผูนํากลุมที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน

สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสันติสุข-บานขุนกําลัง ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

จํานวน 1 ตัวอยาง ผูตอบเปนเพศชาย มอีายุ 47 ป ตําแหนงผูใหญบาน อาศัยในหมูบานเปนระยะเวลา 47 ป

    (1.2) ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

       อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร

       ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ขาวโพด ขิง

    (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

     การอนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาต ิสภาพปาไมมคีวามอดุมสมบรูณ เพราะมกีารพฒันาการเกษตร 

ประชาชนเปนเจาของปา ปาอุดมสมบูรณยิ่งข้ึน ไมมีการบุกรุก แตมีการทําไรหมุนเวียน เนื่องจากอนุรักษพื้นที่ทาง

การเกษตร

     ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ  มีโรคระบาดในการทําการเกษตร ทําใหไดคุณภาพนอยลง 

ในชุมชนมีการเกษตร กอนมีโครงการฯ ขาดนํ้า เมื่อมีโครงการฯ พอแกไขไดบางสวน



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

137

     คณุภาพชีวติ นํา้ในการอุปโภค - บริโภค ยงัไมเพยีงพอตอความตองการ ระบบไฟฟาของในหมูบาน

ยังไมพอใชงานไดครบทุกครัวเรือน มีถนนคอนกรีต เมื่อมีโครงการฯ มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ดานการศึกษา

มีโรงเรียนบานสันติสุข ศูนยเด็กเล็ก และ กศน.

     การบริหารโครงการ ในกรณีที่ราษฎร/ชุมชนมีการเรียกรองใหแกไขปญหา ทางสถานีฯ ไดมีการ

ดําเนินการแกไขปญหาแลวในบางสวน

    (1.4) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  

     1. เรื่องปา ใหประชาชนเปนเจาของดูแลเอง จะไดรูประโยชนจากปา ใหเจาหนาที่เปนพี่เลี้ยง

     2. ใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการฯ

     3. ปญหาที่ไดรับผลกระทบ และแกไขปญหาจากการพิจารณาของผูนําชุมชน

    ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
    จากการศึกษาขอมูลการประเมินผล โดยใชแบบสอบถามในการสอบถามประชาชนกลุมตัวอยาง 

ผูรับประโยชนจากสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานสนัตสิขุ-บานขนุกาํลงั จาํนวน 20 ตวัอยาง 

   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

   ขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ ประกอบดวย มิติที่ 1 

ดานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต และมิติที่ 4 
การบริหารจัดการโครงการ พบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ สวนใหญมี

ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทั้ง 4 มิติ โดยมีคาเฉลี่ยตามลําดับ ดังนี้ คุณภาพชีวิต คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.27 

รองลงมาคือ การบริหารจัดการโครงการ คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.14 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.03 

และความมั่นคงในการประกอบอาชีพ คาเฉลี่ยเทากับ 2.69 (จากคะแนนเต็ม 5.00) ดังแสดงไวในตารางท่ี 1

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.03 ปานกลาง
มิติที่ 2  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.69 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  3.27 ปานกลาง
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 3.14 ปานกลาง

   จากการตอบแบบสอบถามสภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ พบวา เร่ืองอาหารสําหรับการบริโภค

ในครัวเรือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาในพื้นที่ชุมชนมีอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือนคิดเปน

รอยละ 80.0 และคิดวาอาหารไมเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 20.0 เรื่องอาหารที่บริโภค

ในครอบครัว ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ คิดเปนรอยละ 70.0 

และอาหารทีบ่รโิภคในครอบครวัมคีณุภาพไมเพยีงพอ คดิเปนรอยละ 30.0 อยางไรกต็ามปญหาเรือ่งการแพรระบาดของ

ยาเสพติด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวามีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน คิดเปนรอยละ 65.0 และ

คิดวาไมมีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 35.0  ดงัแสดงไวในตารางท่ี 2
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ  

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  4 20.0

     เพียงพอ  16 80.0

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  6 30.0

     เพียงพอ  14 70.0

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  7 35.0

       มี  13 65.0

  รวม 20 100

  ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข
  จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการนําเสนอปญหา-อุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้

ปญหา - อุปสรรค 1. ตองการใหชวยเหลือเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรเพราะราคาต่ํา

 2. ตนทุนการผลิตสูง (คาปุย คายาฆาแมลงแพง) ทําใหเกษตรกรขาดทุน เปนหนี้

 3. อยากใหรัฐออกเอกสารสิทธิ์ เชน สปก. หรือ นส.3 เพื่อเปนหลักประกันในท่ีอยูอาศัย

  และที่ทํากิน

แนวทางแกไข 1. สงเสริมและใหความรูการลดการใชปุยเคมีและใหใชปุยชวีภาพแทน เพ่ือลดตนทนุการผลิต

  และเมื่อเปนสินคาปลอดสารพิษก็ทําใหขายไดราคาสําหรับกลุมตลาดคนรักสุขภาพ

 2. สาํหรบัเอกสารสทิธิ ์รฐัไดออกเอกสารสทิธิใ์นทีท่าํกนิใหกบัราษฎรในพืน้ท่ีอยูแลวคอื สทก. 

  ซึ่งเปนเอกสารสิทธิ์สําหรับทํากินในเขตพ้ืนที่ปาสงวนและไมสามารถซ้ือขายไดแตตกทอด

  เปนมรดกใหกับทายาทได
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  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
  จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมีขอเสนอแนะอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 70.0 แตอยางไร

ก็ตาม ยังมีผูใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 30.0 โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ ควรใหความชวยเหลือดาน

การเกษตร เพ่ือลดการขาดทุนและเปนหน้ีของชาวบาน ควรใหความชวยเหลือดานน้ําในการอุปโภค-บรโิภค รวมท้ังการ

รบัซ้ือผลผลิตจากชาวบานเพ่ือสงเสริมใหชาวบานมีสวนรวมและเห็นความสําคญัของโครงการฯ ดงัแสดงไวในตารางท่ี 3

 แนวทางแกไข ประชุมระดมความคิดเห็นรวมกัน และจัดอบรมอาชีพเสริมที่เปนความตองการของประชาชน

ในชุมชนโดยแทจริง รวมถึงเจาหนาท่ีสถานีฯ และหนวยงานรวมในพื้นท่ีเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน

โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละหนวยงาน

  หนวยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ กรมอทุยานฯ เจาหนาทีส่ถานีพฒันาเกษตรท่ีสงูฯ รวมกนัระหวาง กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 

เจาหนาที่เกษตรในพระองค 902 อบต. ผูนําชุมชน และหนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของในพ้ืนที่

ตารางท่ี 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  14 70.0

มีขอเสนอแนะ  6 30.0

    รวม 20 100
ขอเสนอแนะ ไดแก:-    

1. ขอใหมีการชวยเหลือ เชน การรับซื้อพืชผักจากชาวบานเพื่อสงเสริมใหชาวบาน 1 

 มีสวนรวม และเห็นความสําคัญของโครงการอันเนื่องฯ 

2. ชวยเหลอืดานการเกษตร เพราะเกษตรราคาไมด ีคายา คาปุย แพง จงึทาํใหขาดทนุ 2 

 และเปนหนี้  

3. รัฐตองออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เชน สบก. นส.3 เปนหลัก ประกันในการอยูอาศัย 1 

 ดํารงชีพในพื้นที่ 3,500 ไร   

4. อยากใหชวยเหลือดานนํ้าในการอุปโภค - บริโภค 2 
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(14) สถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่งตามพระราชดําริ บานสบขุน ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา 
จังหวัดนาน
   ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาที่
   (1.1) ขอมูลทั่วไป
    จากขอมลูโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาทีผู่เก่ียวของในการดําเนินงาน สถานีพฒันาการเกษตร

ที่สูงตามพระราชดําริ บานสบขุน ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน จํานวน 1 ตัวอยาง ผูตอบเปนเพศชาย มอีายุ 

39 ป และปฏิบตังิานเกีย่วของกบัสถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานสบขุน มาเปนระยะเวลา 2 ป

   (1.2) การดําเนินงานโครงการฯ  สรุปดังนี้

   สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิบานสบขุน ตัง้อยูทีห่มูที ่7 ตาํบลปาคา อาํเภอทาวงัผา จงัหวดันาน 

ละติจูด 19.075746 ลองติจูด 100.601500 เปนโครงการประเภทอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอม ปจจุบัน

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ

โครงการฯ 

    โครงการฯ มีการจัดตั้งกลุม จํานวน 3 กลุม

     1. กลุมผูปลูกขาวปลอดภัย

     2. กลุมสมุนไพร บานสบขุน

     3. กลุมผูปลูกกาแฟ

   (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

    พื้นที่การเกษตรท่ีไดรับประโยชน จะเปนพื้นที่ปลูกขาว ในฤดูฝน จํานวน 396 ไร 

    โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน ดังนี้ 

    นํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค จํานวน 332 ครัวเรือน

   (1.4)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

    การอนุรักษและฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปามีอุดมสมบูรณ มีการเปลี่ยนแปลงจาก

พืน้ทีป่าเสือ่มโทรม เปนพืน้ทีป่าทีอ่ดุมสมบูรณ จาํนวน 4,100 ไร ไมมกีารบกุรกุขยายพืน้ทีแ่ตอยางใด เนือ่งจากโครงการฯ 

กําหนดแนวที่ทํากินรวมกันกับชุมชน

    ความมัน่คงในการประกอบอาชพี ภยัพิบตัทิางธรรมชาติ มนีํา้หลากในชวงฤดูฝน ทําใหนาขาวท่ีตดิกบั

ลําหวยเสียหายในฤดูแลง นํ้าขาดแคลนทําใหการทําเกษตรหลังจากการทํานาไมได นํ้าเพื่อการเกษตรมีเพียงพอ

เฉพาะในฤดูฝน และขาดแคลนในฤดูแลง แตปริมาณนํ้าที่จะใชบริโภคมีเพียงพอ กฎระเบียบในการจัดการนํ้า

ยังไมเขมแข็งพอ

    คุณภาพชีวิต มีนํ้าขาดแคลนในหนาแลง เนื่องจากขาดระบบสงนํ้าที่ดี ไฟฟามีใชทั้ง 2 หมูบาน การ

คมนาคมมีเสนทางหลวงชนบทผานทั้ง 2 ชุนชน ดานสาธารณสุขดีขึ้น การศึกษามีโรงเรียนประจําชุมชน  

    การบรหิารโครงการ ราษฎรชวยกันดแูลเฝาระวังไฟปา และแจงทางสถานีเมือ่ทราบขาว ผูรบัผิดชอบ

โครงการฯ ถามีปญหาวาเรงดวน จะประสานขอความรวมมือหนวยงานอื่นมาชวย

   (1.5)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไมมี
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   ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
   (1.1) ขอมูลทั่วไป
    จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน/ผูนํากลุมท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานสบขุน ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน จํานวน 2 ตัวอยาง พบวา 

ผูตอบเปนเพศชาย 2 ราย มีอายุเฉลี่ย 48 ป มีตําแหนงผูใหญบาน 1 ราย และรองผูใหญบาน 1 ราย อาศัยในหมูบาน

เปนระยะเวลาเฉลี่ย 48 ป

   (1.2) ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

     อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร

     ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ลูกชิด ขาวลืมผัว ขาวโพด กาแฟ

   (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

    การอนุรกัษและฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติ สภาพปาไมมคีวามอุดมสมบูรณ มกีารเปล่ียนแปลงท่ีดขีึน้ 

มปีาไมและตนไมทีก่าํลงัฟนตวัมากขึน้เรือ่ย ๆ  สาเหตเุพราะมกีารหยดุหรอืลดจาํนวนการปลกูขาวโพดลดลง เพราะราคา

ขาวโพดไมแนนอน ตนทุนในการผลิตขาวโพดสูงและหันไปทําอยางอื่นมากขึ้น มีการบุกรุกพ้ืนที่นอยลงจนเห็นไดชัด 

หันมาทําอาชีพแบบพอเพียงมากขึ้น 

    ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง เนื่องจากมีหนวยงานของ

โครงการฯ มาชวยในการอนุรักษรักษาปาตนนํ้า มีนํ้าเพื่อใชอุปโภค-บริโภค อยางเพียงพอ แตนํ้าเพื่อการเกษตรมีพอใช

ระดับปานกลาง เมื่อพื้นที่ทํากินเปนพื้นที่ลาดชันสันเขา ก็มีขาดแคลนอยูบางบางพ้ืนที่ ที่มีใชก็เพราะนํ้าจากโครงการฯ 

มาชวยในดานการเกษตรและชวยอนุรักษรักษาปาไดดี

    คณุภาพชวีติ มนีํา้ใชสะดวกมากข้ึน เพราะโครงการฯ จดัหาใหอยางเพียงพอไฟฟาดบับอยในชวงฤดฝูน 

การคมนาคม สาธารณสุข และการศึกษาดีขึ้น

    การบริหารโครงการ ราษฎรมีสวนรวมชวยกันทําแนวกันไฟรอบบริเวณปาตนนํ้าและปาชุมชน 

ผูรับผิดชอบโครงการฯ มีการทําฝายเก็บนํ้า ตอระบบน้ํา เชน สวน ไร ขุดบอเก็บนํ้า ทํานาข้ันบันได มีการแจกไมผล

ผสมผสานหลากหลาย 

   (1.4) ขอคดิเหน็และขอเสนอแนะอืน่ ๆ  อยากใหจดังบประมาณใหถกูตองตามฤดูกาล เชน ทาํฝายกอนฝน 

และใหโครงการสงเสริมการปลูกปาไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ภายในชุมชน

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
   จากการศกึษาขอมลูการประเมนิผล โดยใชแบบสาํรวจในการสอบถามประชาชนกลุมตวัอยาง ผูรบัประโยชน

จากสถานีพฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํริ บานสบขุน ตาํบลปาคา อาํเภอทาวงัผา จงัหวดันาน จาํนวน 20 ตวัอยาง 
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   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

   ขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ ประกอบดวย มิติที่ 1 

ดานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต และ มิติที่ 4 

การบริหารจัดการโครงการ พบวา ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมโีครงการฯ สวนใหญมี

ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทั้ง 4 มิติ โดยมีคาเฉลี่ยตามลําดับ ดังนี้ การบริหารจัดการโครงการ คาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 3.07 ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ คาเฉลีย่เทากบั 2.88 การอนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติ 2.85 และ

คณุภาพชวีติ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.66 (จากคะแนนเต็ม 5.00) ดังแสดงไวในตารางท่ี 1

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 2.85 ปานกลาง
มิติที่ 2  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 2.88 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  2.66 ปานกลาง
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 3.07 ปานกลาง

   จากการตอบแบบสอบถามสภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ พบวา เร่ืองอาหารสําหรับการบริโภค

ในครัวเรือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาในพื้นที่ชุมชนมีอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือนคิดเปน

รอยละ 90.0 และคิดวาอาหารไมเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 10.0 เรื่องอาหารที่บริโภค

ในครอบครัว ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ คิดเปนรอยละ 90.0 

และอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 10.0 อยางไรก็ตามปญหาเร่ืองการแพรระบาด

ของยาเสพติด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวามีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน คิดเปนรอยละ 100  

ดังแสดงไวในตารางที่ 2
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ  

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  2 10.0

     เพียงพอ  18 90.0

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  2 10.0

     เพียงพอ  18 90.0

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  0 0.0

       มี  20 100

  รวม 20 100

  ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข
  จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการนําเสนอปญหา-อุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้

ปญหา - อุปสรรค 1. อยากใหโครงการมีหนวยงานเสริม เวลาชุมชนมีงานจะไดชวยเหลือ

 2. ตองการใหมีการสงเสริมอาชีพเสริม และอบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพจะไดมี

  รายไดเสริม

แนวทางแกไข 1. จนท.สถานี รวมกับหนวยงานพัฒนาในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานทหารในพื้นที่ 

  ซึ่งสวนใหญจะลงไปคลุกคลี่กับชาวบานอยูแลวแตอาจจะเสริมในการเขารวมในกิจกรรม

  ของแตละหมูบาน/ชนเผา มากขึ้น

 2.  จนท.สถานีจดัอบรมโดยสอบถามความตองการของคนในชุมชนวาตองการอบรมเร่ืองอะไร

  รวมทัง้ประสานหนวยงานทีเ่กีย่วของ เชน พช. กศน. พาณชิยฯ มาอบรมใหความรูทีเ่ก่ียวของ

  กันไปพรอม ๆ กันเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ
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  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
  จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมีขอเสนอแนะอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 90.0 แตอยางไร

กต็าม ยงัมผีูใหขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ คดิเปนรอยละ 10.0 โดยมขีอเสนอแนะดังนี ้อยากใหโครงการมีหนวยงานเสรมิ

เวลามีงานจะไดชวยเหลือกันไดอยางทันทวงที และอยากใหมีการสงเสริมเร่ืองอาชีพเสริม เพื่อที่บานจะไดมีรายได

รวมทั้งอบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพดวย ดังแสดงไวในตารางท่ี 3 

  แนวทางแกไข ประชุมระดมความคิดเห็นรวมกัน และจัดอบรมอาชีพเสริมที่เปนความตองการของประชาชน

ในชมุชนโดยแทจรงิ รวมถงึเจาหนาทีส่ถานฯี และหนวยงานรวมในพ้ืนท่ีเขาไปมีสวนรวมในกจิกรรมของชมุชนโดยเฉพาะ

กิจกรรมที่เก่ียวของกับภารกิจของแตละหนวยงาน 

  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ กรมอุทยานฯ เจาหนาที่สถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงฯ รวมกันระหวาง กระทรวงพัฒนา

สังคมฯ เจาหนาที่เกษตรในพระองค สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง อบต. 

ผูนําชุมชน และหนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของในพื้นที่

ตารางที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  18 90.0

มีขอเสนอแนะ  2 10.0

    รวม 20 100

ขอเสนอแนะ ไดแก :-    

1. อยากใหโครงการมีหนวยงานเสริม เวลาชุมชนมีงานจะไดชวยเหลือ 1 

2. อยากใหมีการสงเสริมอาชีพเสริม จะไดมีรายได และมาอบรมใหความรูเกี่ยวกับ 1 

 การพัฒนาอาชีพ
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(15) สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดําร ิภพูยคัฆ ตาํบลขนุนาน อาํเภอเฉลิมพระเกยีรติ 
จังหวัดนาน
   ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาที่
   (1.1) ขอมูลทั่วไป
    จากขอมลูโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาทีผู่เก่ียวของในการดําเนินงาน สถานีพฒันาการเกษตร

ที่สูงตามพระราชดําริ ภูพยัคฆ ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน จํานวน 1 ตัวอยาง ผูตอบเปนเพศชาย 

มีอายุ 45 ป และปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภูพยัคฆ มาเปนระยะเวลา 4 ป 

   (1.2) การดาํเนินงานโครงการฯ  สรุปดังนี้

    สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ภูพยัคฆ ตั้งอยูที่หมูที่ 12 ตําบลขุนนาน อําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน ละติจูด 19°30’25.00305” ลองติจูด 101°12’48.01509” เปนโครงการประเภทอนุรักษ

และฟนฟสูภาพแวดลอม ปจจบุนักรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการฯ 

     โครงการฯ มีการจัดตั้งกลุม จํานวน 3 กลุม

     1. กลุมวิสาหกิจชุมชนหมอนผลสด ภูพยัคฆ ขยายผลพระราชดําริ

     2. กลุมเยาวชนบริการปา สงเสริมอาชีพการปลูกกาแฟ ภูพยัคฆ

     3. บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย

   (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

    พื้นที่การเกษตรท่ีไดรับประโยชน จะเปนพื้นที่ปลูกขาว ปลูกพืชไร ในฤดูฝน จํานวน 5,500 ไร และ

ปลูกพืชไร ในฤดูแลง 2,400 ไร

    โดยมีจํานวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชน ดังนี้ 

     1. นํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค จํานวน 335 ครัวเรือน

     2. ทําการเกษตรในฤดูฝน จํานวน 168 ครัวเรือน

     3. ทําการเกษตรในฤดูแลง จํานวน 30 ครัวเรือน

   (1.4) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มดีังนี้

    การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ จากการดําเนินงานของสถานีฯ ในการอนุรักษและฟนฟู

ทรพัยากรธรรมชาติ ไดดาํเนินกจิกรรมฟนฟปูาเส่ือมโทรมไปแลว จาํนวนท้ังสิน้ 9,500 ไร สภาพปาไมมคีวามอุดมสมบูรณ

เปนแหลงตนนํา้ในการทําประปาภูเขา ซึง่การดําเนนิดังกลาวไดรบัความรวมมือจากชมุชนและหนวยงานท่ีเกีย่วของดวย 

ไมมกีารบุกรุกปา ราษฎรในพ้ืนทีม่คีวามสํานกึ ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี ทีใ่หประโยชนในเร่ืองของน้ําทีใ่ช

อุปโภค-บริโภค การเก็บหาของปา และมีอากาศที่บริสุทธิ์

    ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูงและภูเขาสลับซับซอน 

มีความเสี่ยงตอการเกิดดินสไลด สถานีฯจึงไดดําเนินการขอรับการสนับสนุนและจัดทํานาขั้นบันได เพื่อปรับสภาพพื้นที่ 

ตามหลักการอนุรกัษดนิและน้ํา อกีท้ังในการเพ่ิมผลผลิตใหกบัเกษตรกร ราษฎรในชุมชนประสบปญหาขาดแหลงกักเก็บ

นํา้สาํรองในการประกอบอาชพีเกษตรในฤดแูลง ปจจุบนัสถานฯี ไดรบัจดัสรรงบประมาณในการดาํเนนิงาน จดัทาํบอพกันํา้ 

และระบบกระจายนํ้าเพื่อการเกษตร ทําใหราษฎรมีแหลงน้ําสํารองในการประกอบอาชีพอีกทั้งสามารถกระจายนํ้า

ไปยังแหลงตาง ๆ ได
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    คุณภาพชีวิต  สถานีฯ ไดจัดตั้งโรงนํ้าดื่มภูพยัคฆ ซึ่งไดรับมาตรฐาน (อย.) เปนที่เรียบรอย สะทอนให

เห็นวานํ้าที่ใชในการอุปโภค-บริโภคนั้นมีคุณภาพที่ดี ชุมชนในพื้นที่สถานีฯ สามารถใชไฟฟาไดทุกครัวเรือน และสถานีที่

ราชการตาง ๆ  การคมนาคมเดิมถนนทางเขาหมูบานมีความยากลําบากและมีลกัษณะเปนดินลูกรัง ปจจุบนัไดปรบัเปล่ียน

เปนถนนลาดยาง เปนระยะทาง 20 กโิลเมตร ราษฎรในชุมชนสามารถเขารับการรักษาและไดรบัการสงเสริมสาธารณสุข

จากโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพ ซึง่มบีคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถ มอีปุกรณทีเ่พยีงพอ ภายในชมุชนไดมสีถานศกึษา

ตาง ๆ ในแตละชวงวัย ไดแก ศนูยเด็กเล็กบานนํ้ารีพัฒนา และ กศน. บานนํ้ารีพัฒนา

    การบริหารโครงการ  ราษฎรในชุมชนมีความตระหนักถึงทรัพยากรธรมชาติ และมีสวนรวมในการ

ดแูลรักษาปองกนั ทรพัยากรธรรมชาติในพืน้ที ่เชน การต้ังกฎระเบียบ การเขารวมกจิกรรมพัฒนาในพืน้ที ่เนือ่งในโอกาส

วันสําคัญตาง ๆ สถานีฯ ไดใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาพื้นที่ปา และรับฟงปญหาในที่ประชุมหมูบาน

   (1.5) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไมมี

   ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
   (1.1) ขอมูลทั่วไป
    จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน/ผูนํากลุมที่เกี่ยวของในการดําเนินงานสถานี

พฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานภูพยคัฆ ตาํบลขุนนาน อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดนาน จาํนวน 1 ตวัอยาง 

พบวา ผูตอบเปนเพศชาย อายุ 56 ป ตําแหนงผูใหญบาน อาศัยในหมูบานเปนระยะเวลา 36 ป

   (1.2) ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

     อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร และรับจาง

     ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก หมอนผลสด กาแฟ ขาวโพด มันสําปะหลัง ขิง

   (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

    การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  เนื่องจากโครงการฯ ไดสนับสนุนความรูในชุมชนทําให

พื้นที่ในการทํากินเพียงพอเล้ียงชีพ ทําใหมีผลผลิตมากข้ึนในแตละแปลง ในชุมชนมีคณะกรรมการหมูบานในการดูแล

พืน้ทีแ่ละจดัสรรในการทาํกนิ หากพืน้ทีใ่ดไมไดรบัอนญุาตจากการประชมุ หรือพืน้ท่ีนัน้ลอแหลมตอทรพัยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ ก็ไมสามารถดําเนินการในพื้นที่ได

    ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ  ผลกระทบภัยพิบัติเปนไปตามฤดูกาล เนื่องจากฝนตกหนัก นํ้า

เพื่อการเกษตรตั้งแตมีโครงการฯ ดีขึ้น ระบบกระจายนํ้าเพื่อการเกษตรดีขึ้น เชน ทําใหไดผลผลิตที่ดี การอยูอาศัย

และรายไดดีขึ้น

    คณุภาพชวีติ  กอนมีโครงการฯ ไมมนีํา้อปุโภค-บริโภค แตปจจุบนัไดมกีารกระจายน้ําใหแตละหมูบาน

ไดมกีารอุปโภค-บรโิภคไดตามความเหมาะสม ไฟฟามคีวามเสถียรมากข้ึนกวาเดิม เมือ่เทียบกับ 10 ปกอน การคมนาคม

ใชระยะการเดินทางเขาเมืองนานนอยลง เนื่องจากการปรับผิวถนนใหดีขึ้น โดยมีการลาดยางตลอดเสนทาง 

ดานสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในการสงผูปวยในการชวยดูแลและอํานวยความสะดวก

กับหมูบานที่หางไกล และสนับสนุนการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนและผูปวยติดเตียง มีการสรางสาธารณูปโภค

ที่ใกลหมูบาน ทําใหชุมชนมีความรูและพัฒนาสามารถใหนักเรียนมีความรูและความเทาเทียมกับชุมชนในเมือง
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    การบริหารโครงการ  โครงการฯ รวมกับหนวยราชการตาง ๆ ที่เขามามีสวนรวม ในการแกไขปญหา

ยาเสพติด ตดิตามแนวทางและพ้ืนทีก่ารปองกันการตัดไมทาํลายปา และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนทีม่กีารสงเสริมอาชีพ

ในหมูบาน โดยทาํการประสานความรวมมอืโดยการดําเนนิกจิกรรมสงเสริมฯ การแกไขปญหาของผูรบัผดิชอบโครงการฯ 

เนื่องจากเจาหนาที่โครงการฯ ไดปรับทัศนคติของชาวบานใหมีแนวคิดใหม ในการพัฒนาที่ดีขึ้น และแนววิถีชีวิตไปกับ

โลกาภิวัตน และการแขงขันในดานการเกษตรแนวใหม

   (1.4)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  

    1. การสงเสริมทางดานการเกษตรเก่ียวกับผลผลิตทางการเกษตร มีตลาดรองรับในแตละฤดูกาล

    2. การปรับปรุงซอมแซม และติดตามหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหแกไขปญหาใหตรงกับความตองการ 

และการดํารงชีวติที่เปนอยู

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
   จากการศกึษาขอมลูการประเมนิผล โดยใชแบบสอบถามในการสอบถามประชาชนกลุมตวัอยาง ผูรบัประโยชน

จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภูพยัคฆ ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 

จํานวน 20 ตัวอยาง 

   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

   จากการตอบแบบสอบถามขอมูลดานประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ  ประกอบดวย มิติที่ 1 
ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต 

และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการมากท่ีสุด 

คือ มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.29 

รองลงมา การบริหารจัดการโครงการ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 เรื่องคุณภาพชีวิต 

ระดบัความคดิเหน็อยูในระดบัมาก คาคะแนนเฉล่ียเทากบั 3.98 และความมัน่คงในการประกอบอาชีพ ระดับความคดิเหน็

อยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.06 (จากคะแนนเต็ม 5.00) ดังแสดงไวในตารางท่ี 1

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 4.29 มากที่สุด
มิติที่ 2  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.06 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  3.98 มาก
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 4.03 มาก
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   จากการตอบแบบสอบถามสภาพสังคมท่ีเกดิจากการมีโครงการฯ พบวา เรือ่งอาหารเพียงพอสําหรบัการบรโิภค

ในครวัเรอืน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คดิวาในพืน้ทีช่มุชนมอีาหารเพยีงพอ คดิเปนรอยละ 85.0 และคดิวาในพืน้ทีช่มุชน

มอีาหารไมเพยีงพอ คดิเปนรอยละ 15.0 เรือ่งคณุภาพอาหารเพียงพอสําหรบัการบรโิภคในครัวเรือน คดิเปนรอยละ 100 

รวมถึงเรือ่งปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดคิดวาไมมปีญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 

คดิเปนรอยละ 100 ดงัแสดงไวในตารางท่ี 2

สภาพสังคม จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ  

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  3 15.0

     เพียงพอ  17 85.0

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0.0

     เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  20 100

       มี  0 0.0

  รวม 20 100

   ปญหา/อปุสรรค และแนวทางแกไข
   จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการนาํเสนอปญหา-อปุสรรค และแนวทางแกไข ดงันี้

ปญหา - อุปสรรค ตองการใหมีการสนับสนุนการทํานาขั้นบันไดและบอพักนํ้าเพื่อการเกษตร

แนวทางแกไข จนท.สถานีฯ รวมกับ เกษตรในพระองคฯ กรมการขาว กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน 

 สงเสริมและสนับสนุนการทํานาขาวบันไดพรอมทําที่กักเก็บนํ้าสําหรับใชในการเกษตร

 ไดตลอดทั้งป



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

149

   ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
   จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  คิดเปนรอยละ 

75.0 และมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 25.0 ไดแก เรื่องความตองการการสนับสนุนทํานา

ขั้นบันไดและบอพักนํ้าเพื่อการเกษตร ดังแสดงไวในตารางท่ี 4  

   แนวทางแกไข ประชุมระดมความคิดเห็นรวมกัน และมีการสงเสริมที่เปนความตองการของประชาชน

ในชุมชนโดยแทจริง รวมถึงเจาหนาที่สถานีฯ และหนวยงานรวมในพื้นที่เขาไปมีสวนรวมแกไขปญหา รวมถึงกิจกรรม

ของชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละหนวยงาน 

   หนวยงานหลักทีร่บัผิดชอบ กรมอทุยานฯ เจาหนาทีส่ถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูฯ รวมกนัระหวาง เจาหนาที่

เกษตรในพระองค สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง อบต. ผูนําชุมชน 

และหนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของในพื้นที่

ตารางท่ี 4  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  15 75.0

มีขอเสนอแนะ  5 25.0

    รวม 20 100
ขอเสนอแนะ ไดแก :-    

ตองการการสนับสนุนทํานาขั้นบันไดและบอพักนํ้าเพื่อการเกษตร 5 
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(16) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานสะจุก-สะเก้ียง ตําบลขุนนาน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
   ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาที่
   (1.1) ขอมูลทั่วไป
    จากขอมลูโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาทีผู่เก่ียวของในการดําเนินงาน สถานีพฒันาการเกษตร

ที่สูงตามพระราชดําริ บานสะจุก - สะเก้ียง ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน จํานวน 1 ตัวอยาง 

ผู ตอบเปนเพศชาย มีอายุ 45 ป และปฏิบัติงานเก่ียวของกับสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ 

บานสะจุก - สะเกี้ยง มาเปนระยะเวลา 8 ป 11 เดือน

    (1.2)  การดําเนินงานโครงการฯ  สรุปดังนี้

    สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสะจุก-สะเก้ียง ตั้งอยูที่หมูที่ 7 ตําบลขุนนาน 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน ละติจูด 19.34966° ลองติจูด 101.180793° เปนโครงการประเภทอนุรักษ

และฟนฟสูภาพแวดลอม ปจจบุนักรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ 

   โครงการฯ มีการจัดตั้งกลุม จํานวน 3 กลุม ดังนี้

    1. กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑแปรรูปไทยลั๊วะ บานสะเกี้ยง

    2. กลุมสงเสริมการแปรรูปกาแฟบานสะเกี้ยง

    3. กลุมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร บานสะจุก

    (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

    1. พืน้ท่ีการเกษตรท่ีไดรบัประโยชน จะเปนพืน้ทีป่ลูกขาว ปลูกพืชสวน ปลูกพืชไร ปลูกพืชผกัสวนครัว 

ในฤดูฝน จํานวน 1,636 ไร และปลูกพืชสวน ปลูกพืชไร ปลูกพืชผักสวนครัว ในฤดูแลง 286 ไร

    2. การปศุสัตว สัตวปก จํานวน 305 ตัว

    3. การปศุสัตว เปนสัตวเศรษฐกิจ (สุกร) จํานวน 54 ตัว

    4. การปศุสัตว สัตวใหญ (โค กระบือ) จํานวน 30 ตัว

   โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน ดังนี้ 

    1. นํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค จํานวน 267 ครัวเรือน

    2. เพาะเลี้ยงปศุสัตว จํานวน 267 ครัวเรือน

    3. เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จํานวน 79 ครัวเรือน

    4. ทําการเกษตรในฤดูฝน จํานวน 267 ครัวเรือน

    5. ทําการเกษตรในฤดูแลง จํานวน 30 ครัวเรือน
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   (1.4)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

    การอนุรักษและฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน

เมื่อเทียบกับอดีต เนื่องจากโครงการฯ มีการปลูกฟนฟูปาทั่วไป ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ปลูกปาไมใชสอย 

ปาตนนํ้า ปลูกปาหวายจนสงผลใหในป 2565 ปามีความอุดมสมบูรณ ในเร่ืองของพรรณไมและความหลากหลาย

ทางชีวภาพเพิ่มขึ้น หลังจากมีการจัดตั้งโครงการฯ ราษฎรไมมีการบุกรุกพื้นที่ปา เนื่องจากโครงการฯ ไดรับความรวม

มือจากหนวยงานในพ้ืนท่ี ผูนําชุมชน และราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ ในการจัดทําแนวเขตระหวางปาและพ้ืนท่ีทํากิน

ของเกษตรกรอยางชัดเจน และยังสงเสริมเกษตรกรใหมีรายได จากการปลูกหมอน ปลูกกาแฟ และอื่นๆ เพื่อลดการ

บุกรุกปาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับพื้นที่ในโครงการฯ

    ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ  ไมมีผลกระทบทางภัยพิบัติ เนื่องจากสภาพปาที่มีความอุดม

สมบูรณเพิ่มมากขึ้น ทําใหนํ้าที่สะสมอยู คอยๆ ไหลระบายออกจากดินลงสูลําหวยตาง ๆ นอกจากน้ียังมีการสรางฝาย

ชะลอน้ํา บอพกันํา้เพ่ือการเกษตร ระบบกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร ทีไ่ดรบัการสนับสนนุจากงบประมาณสํานกังาน กปร. 

ทําใหมีนํ้าใชเพียงพอในฤดูแลงที่ผานมา

    คุณภาพชีวิต  ราษฎรมีนํ้าใชจากการจัดทําฝายตนนํ้าเพื่อกักเก็บและชะลอความชุมชื้นของนํ้า 

จัดทําบอพักนํ้า ระบบกระจายนํ้าเพ่ือการเกษตร และการอุปโภค-บริโภค มีนํ้าใชตลอดทั้งป หลังจากจัดต้ังโครงการฯ

ไฟฟาเขาถงึทกุครวัเรอืน จากการขยายเขตของการไฟฟาสวนภมูภิาค การคมนาคมเสนทางถนนสายหลกัเปนถนนลาดยาง 

เสนทางสายรองและทางในหมูบานเปนถนนคอนกรีต หลังจากมีโครงการฯ เร่ิมมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล  (รพ.สต.) บานสะจุกขึ้น เพื่อใหรับการรักษาทางการแพทย และใหความรูดานสาธารณะสุขแกประชาชน 

การศึกษาเปนการเรียนการสอนตั้งแตระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน และ กศน. บานสะจุก-สะเกี้ยง 

จนถึงระดับมัธยมตอนปลาย นอกจากนั้นยังมีผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 12 ราย และปริญญาโท 2 ราย

    การบริหารโครงการ  โครงการฯ รวมกับผูนําชุมชน และราษฎรในพ้ืนที่โครงการฯ รวมประชุมหารือ 

และตดิตามผลการดําเนนิงาน รบัทราบปญหาอปุสรรคตาง ๆ และกาํหนดนโยบายในการแกไขปญหาและการพัฒนาตอไป 

กรณีแกไขปญหาแตละปญหา จะอาศัยความรวมมือจากหนวยงานที่รวมปฏิบัติงานในสถานีฯ ทั้ง 14 หนวยงาน อาทิ 

ทหาร กรมพัฒนาที่ดิน กรมการขาว เปนตน ในการแกไขปญหาแตละดานที่เกี่ยวของกับหนวยงานนั้น ๆ มีการประชุม

รวมกนัของหนวยงานในพืน้ทีโ่ครงการฯ โดยมผีูรบัผดิชอบโครงการฯ เปนผูประสานงาน โดยปญหาในพ้ืนทีโ่ครงการฯ นัน้ 

สามารถแกไขได

   (1.5)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  

    1. การทําการเกษตรโดยมุงเนนดานเศรษฐกิจและรายไดเปนหลัก เชน การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

    2. การสงเสริมทําขาว (นาข้ันบนัได) เพ่ือเพ่ิมมลูคาผลผลิตตอไร การปลูกไมผล ไมปาสรางรายได เพ่ือ

บริโภคและขายเปนการลดรายจาย เพิ่มรายไดกับครัวเรือน และลดการบุกรุกทําลายปา

    3. การสงเสริมอาชีพที่ใชพื้นท่ีนอยในการผลิต และควรคํานึงถึงดานการตลาดในการสงเสริมอาชีพ 

เพื่อเกิดความยั่งยืนและความตอเนื่องในชุมชน

    4. ควรสงเสริมและพัฒนาอาชีพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาและความสามัคคี

ของชุมชน
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   ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
   (1.1)  ขอมูลทั่วไป
    จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน/ผูนํากลุมที่เกี่ยวของในการดําเนินงานสถานี

พัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสะจุก-สะเกี้ยง ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนาน จํานวน 2 

ตัวอยาง พบวา ผูตอบเปนเพศชาย 2 ราย อายุเฉลี่ย 41 ป มีตําแหนงผูใหญบาน 1 ราย และสมาชกิองคการบริหารสวน

ตําบลขุนนาน 1 ราย อาศัยในหมูบานเปนระยะเวลาเฉลี่ย 29 ป

    (1.2)  ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

     อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร 

     ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ขาว พืชหลังนา หมอนผลสด กาแฟ ขาวโพด

     เลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง

   (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

    การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ปจจุบันปาไมในพื้นที่ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ 

มกีารจดัการดแูลรักษาอยางเปนระบบ มกีารแบงเขตปาเปนพ้ืนท่ีทาํกินชัดเจน สาเหตทุีม่กีารรกัษาดแูลปา คอื ชาวบาน

ไดรับองคความรูจากโครงการฯ ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ทํากินอยางถูกวิธี การปลูกพืชหลากหลายชนิดเพ่ิมรายได

ภายในชุมชน หลงัจากมีโครงการฯ ราษฎรในชุมชนไมมกีารบุกรกุพืน้ทีป่า สาเหตุเนือ่งจากโครงการฯ และหนวยงานในพ้ืนที่

ทํางานแบบบูรณาการรวมจัดขอบเขตพื้นที่ปาไมกับพื้นที่ทํากินอยางชัดเจน

    ความมัน่คงในการประกอบอาชพี  ผลกระทบในการประกอบอาชพีของราษฎรในพืน้ทีก่อนมโีครงการฯ 

เน่ืองจากสภาพอากาศเปล่ียนแปลง ประสบปญหาทางภัยธรรมชาติ มนีํา้ทวมนาขาว ขาวโพดเติบโตชาเนือ่งจากฝนท้ิงชวง 

และมีหนอนเจาะกินตนขาวโพด ทาํใหราษฎรในชุมชนมนีํา้เพือ่การเกษตรไมคอยเพียงพอ ทางโครงการฯและหนวยงาน

ในพื้นที่ไดสนับสนุนระบบทอสงนํ้าและบอพวงพักนํ้าเพื่อการเกษตร

    คุณภาพชีวิต  กอนที่จะมีโครงการฯ นํ้าตนทุนจะมีใชเฉพาะพ้ืนที่เกษตรของชาวบานทั้งหมด ไฟฟามี

ใชไมทั่วถึง การคมนาคมไมสะดวก ถนนเกิดการชํารุดเปนหลุมเปนบอ และมีถนนลูกรังเปนบางจุด อีกทั้งติดปญหาขอ

กฎหมายกับปาไม ในเรื่องการทําถนนหรือซอม แตปจจุบันปญหาหลายอยางไดรับการแกไข หลังจากมีโครงการฯ เชน 

มนีํา้อุปโภค - บรโิภคครบทุกครวัเรอืน สามารถเขาถงึระบบสาธารณสุข ม ีร.พ.สงเสริมสขุภาพตําบล (รพ.สต.) บานสะจกุ 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดรับการศึกษามากขึ้น ผูปกครองมีความสามารถในการสงลูกเรียนไดมากขึ้น

    การบริหารโครงการ ราษฎรในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษา การทําแนวกันไฟ ปลูกปา 

จัดตั้งกฎระเบียบและขอปฏิบัติรวมกัน ผูรับผิดชอบโครงการฯ ไดแกไขปญหาใหกับราษฎรอยางเปนระบบและย่ังยืน 

เชน แกไขดานระบบน้ํา มกีารใหองคความรู การสรางฝาย ระบบทอสงนํา้กับปาตนนํา้ ขดุบอพวง ขดุนาข้ันบนัได เปนตน

   (1.4)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  

    1. อยากใหดูแลราษฎรดานผลผลิตหมอนผลสดใหไดสงออกมากข้ึน

    2. อยากใหเพิ่มระบบทอสงนํ้าเขาพื้นที่การเกษตรเพ่ิมขึ้น และท่ัวถึงในอนาคตขางหนา

    3. อยากใหสงเสริมพืชเศรษฐกิจและมีตลาดรองรับผลผลิตท่ีแนนอน
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    4. อยากใหมีการขยายไฟฟาเขาพื้นที่เกษตร ราษฎรจะไดทําเกษตรอยางครบวงจร

    5. สงเสริมแหลงทองเที่ยว

    6. อยากใหกฎหมาย พรบ. ปาไม อนุโลมผอนผันการดําเนินการกอสรางถนนในพ้ืนที่ 

    7. สงเสริมดูแลใหความรูแกชาวบานในการทําเกษตรผสมผสาน 

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
   จากการศกึษาขอมลูการประเมนิผล โดยใชแบบสอบถามในการสอบถามประชาชนกลุมตวัอยาง ผูรบัประโยชน

จากสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานสะจกุ - สะเกีย้ง ตาํบลขนุนาน อาํเภอเฉลิมพระเกียรต ิจงัหวดันาน 

จํานวน 20 ตัวอยาง 

   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

   จากการตอบแบบสอบถามขอมูลดานประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ  ประกอบดวย มิติที่ 1 
ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต 

และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการมากท่ีสุด 

คือ มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.88 

รองลงมา เร่ืองคุณภาพชีวติ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.52 การบริหารจัดการโครงการ 

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.50 และความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ระดับความคิด

เห็นอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.30 (จากคะแนนเต็ม 5.00) ดังแสดงไวในตารางท่ี 1

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.88 มาก
มิติที่ 2  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.30 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  3.52 มาก
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 3.50 มาก
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   จากการตอบแบบสอบถามสภาพสังคมท่ีเกดิจากการมโีครงการฯ พบวา เร่ืองอาหารเพยีงพอสาํหรบัการบรโิภค

ในครัวเรือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาในพื้นที่ชุมชนมีอาหารเพียงพอ คิดเปนรอยละ 95.0 และคิดวาในพื้นที่

ชุมชนมีอาหารไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 5.0 เรื่องคุณภาพอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน คิดเปนรอย

ละ 100 รวมถึงเรื่องปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาไมมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 75.0 และคิดวามีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 25.0  ดังแสดงไวใน

ตารางที่ 2

สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ  

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  1 5.0

     เพียงพอ  19 95.0

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0.0

     เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  15 75.0

       มี  5 25.0

  รวม 20 100

   ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
   จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 

100 ดังแสดงไวในตารางที่ 3

ตารางที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  20 100

    รวม 20 100
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(17) สถานีพฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิบานปาคา ตาํบลโปงน้ํารอน อาํเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร
   ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาที่
   (1.1) ขอมูลทั่วไป
    จากขอมลูโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาทีผู่เกีย่วของในการดาํเนนิงานสถานพีฒันาการเกษตร

ที่สูงตามพระราชดําริ บานปาคา ตําบลโปงนํ้ารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 1 ตัวอยาง ผูตอบเปน

เพศชาย มีอายุ 42 ป และปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานปาคา มาเปนระยะ

เวลา 1 ป 3 เดือน

   (1.2) การดําเนินงานโครงการฯ  สรุปดังนี้

    สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานปาคา ตั้งอยูที่หมู ที่ 8 ตําบลโปงน้ํารอน 

อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  ละติจูด 16°21’11.66”  ลองติจูด 99°5’3.14”   เปนโครงการประเภทอนุรักษ

และฟนฟสูภาพแวดลอม ปจจบุนักรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการฯ 

   โครงการฯ มีการจัดตั้งกลุม จํานวน 3 กลุม

    1. อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ทสม.)

    2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)

    3. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

   (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

    1. พื้นที่การเกษตรท่ีไดรับประโยชน จะเปนพื้นที่ปลูกขาว ปลูกพืชสวน ปลูกพืชไร ปลูกผักสวนครัว 

ในฤดูฝน จํานวน 4,048 ไร และปลูกพืชสวน ปลูกพืชไร ปลูกผักสวนครัว ในฤดูแลง จํานวน 207 ไร

    2. การปศุสัตว สัตวปก จํานวน 200 ตัว

    3. การปศุสัตว เปนสัตวเศรษฐกิจ (สุกร) จํานวน 30 ตัว

    4. การปศุสัตว สัตวใหญ (โค กระบือ) จํานวน 83 ตัว

   โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน ดังนี้ 

    1. นํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค จํานวน 278 ครัวเรือน

    2. ทําเกษตรในฤดูฝน จํานวน 278 ครัวเรือน

    3. ทําเกษตรในฤดูแลง จํานวน 80 ครัวเรือน

   (1.4)  ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

    การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปาไมมีความอุดมสมบูรณเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากมี

การจัดการไฟปา เชน การทําแนวกันไฟ การรณรงคไมจุดไฟเผาปา การควบคุมไฟปา การบุกรุกพื้นที่มีแนวโนมลดลง

อยางชัดเจนเนือ่งจากมีการทําความเขาใจระหวางพืน้ที ่คอืถือครองของราษฎรตาม ม.64 พรบ. อทุยานแหงชาต ิพ.ศ.2562 

การรับรูเรื่องแนวโฉนดที่ดินของตนเอง มีการปลูกปาตามแนว ระหวางที่ทํากินและแนวปา
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    ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โรคระบาดโควิด-19 มีผลกระทบตอการประกอบอาชีพ 

การเปล่ียนแปลงหลังมโีครงการฯ ทาํใหราษฎร มคีวามรูความเขาใจในการเลือกพชืทีเ่หมาะสมมากข้ึน เริม่ปลูกพืชยนืตน

แทนพืชเชิงเดี่ยว เชน อะโวคาโด กาแฟ  สวนใหญอาศัยนํ้าฝนในการทําการเกษตร หลังมีโครงการฯ เริ่มมีการจัดการนํ้า

มากขึ้น เชน โครงการฝายหวยนํ้าอุ นซึ่งจะชวยในการกระจายปริมาณนํ้าไดไกลขึ้น และระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น 

รวมถึงระบบประปาภูเขามีการนํามาใชมากขึ้น

    คณุภาพชีวติ บานปาคามีระบบประปาภูเขาท่ีรบัการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ และมีฝายหวยน้ําอุน

ในการกระจายนํา้เพือ่การเกษตร ไมมรีะบบไฟฟา เนือ่งจากเสาขาดสาย ยงัใชไฟจากตะเกยีง และเริม่มไีฟฟาจากโซลาเซลล 

แตระบบไฟฟากําลังอยูในระหวางเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

มีการปรับปรุงเสนทางจากทางลูกรังเปนเสนทางคอนกรีต 2 รองลอ ระหวางอุทยานแหงชาติคลองวังเจาถึงสถานีฯ 

เสนทางหมูบานเปนถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปจจบุนัถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ อยูระหวางเขยีนโครงการฯ และขออนญุาต

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาคา มีการตรวจสุขภาพใหกับประชาชน 

ตรวจคดักรองการใชสารเคมใีนเลอืด มกีารวางแผนครอบครัว การควบคุมกาํเนดิ บานปาคามโีรงเรียนประถมศกึษา 1 แหง 

ศูนยพัฒนาเด็ก 1 แหง ประชากรจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากข้ึน รวมถึงมีผูจบการศึกษาระดับมัธยมตนจนถึง

ตอนปลาย และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

    การบริหารโครงการ ราษฎรมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการฯ ทางออม ไดแก การเขามาเรียนรู

จากกิจกรรมอบรมตางๆ และมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร เชน กรปลูกปา การทําฝาย ทําแนวกันไฟ 

รวมถงึกิจกรรมสาธารณประโยชน ผูรบัผดิชอบมกีารแกปญหาของราษฎรจะนาํเขาสูการประชมุ คณะกรรมการทีป่รกึษา

อุทยานแหงชาติคลองวังเจา และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

บานปาคา

   (1.5) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริบานปาคา

อยูในอุทยานแหงชาติคลองวังเจา จึงเปนพ้ืนท่ีอนุรักษ การดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นท่ีดินทํากินจะตองอยู

ภายใต พรบ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2562 ทําใหการพัฒนาหมูบานเปนไปแบบคอยเปนคอยไป เพื่อใหคนกับปา

อยูรวมกันไดอยางยั่งยืนซึ่งถือวาเปนเรื่องที่ดี

   ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
   (1.1) ขอมูลทั่วไป
    จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของผู นําชุมชน/ผู นํากลุ มท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงาน

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานปาคา ตําบลโปงนํ้ารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 

จํานวน 2 ตัวอยาง พบวา ผูตอบเปนเพศชายท้ังหมด มีอายุเฉล่ีย 47 ป ตําแหนงรักษาการผูใหญบาน 1 ราย 

และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1 ราย อาศัยในหมูบานเปนระยะเวลาเฉล่ีย 44  ป

    (1.2) ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

     อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร 

     ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ยอดฟกแมว แครอท ขาวโพด ขาว กะหลํ่าปลี 

     ผักกาดขาว อะโวคาโด มะเขือ
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   (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังน้ี
    การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปาไมมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนอยางเห็นไดชัด 

จากการเขามาของโครงการฯ ปจจุบันมีการบุกรุกปานอยลง หลังจากการเขามาของโครงการฯ มีการสงเสริมอาชีพ 

และแนวคิดเรื่องของการเกษตรใหกับเกษตรกร และสรางความเขาใจใหกับชุมชน

    ความมั่นคงในการประกอบอาชีพฯ ภัยพิบัติทางธรรมชาติสวนใหญมักจะเกิดขึ้นคร้ังเดียวในแตละ

ฤดูกาล แตถือวาหลังจากการเขามาของโครงการฯ ก็ทําใหภัยพิบัติลดลงอยางเห็นไดชัด ราษฎรมีนํ้าเพียงพอตอการ

ใชเพือ่การเกษตร แตตองมีแผนใชนํา้ในระยะยาว เพ่ือใหเกษตรกรอยูกบัปาไดอยางย่ังยนื เชน ชวยดแูลน้ําในการเกษตร 

การดูแลปาตนนํ้า รวมถึงสรางอางเก็บน้ําบางสวนเพื่อจัดระเบียบนํ้าใหราษฎร ถือเปนอีกการแกไขปญหาไดเปนอยางดี

    คุณภาพชีวิต ชุมชนมีนํ้าใชแตยังไมทั่วถึงพื้นที่การทําเกษตร เนื่องดวยสภาพของพื้นที่แตกตางกัน 

ไฟฟารอการสนับสนุนอยางเปนทางการจากทางภาครัฐในการจัดระเบียบไฟฟาราษฎรในชุมชน และเนื่องดวยกฎหมาย

อุทยานแหงชาติ เพราะชุมชุนอาศัยอยูในเขตอุทยานแหงชาติ เสนทางการคมมนาคม ยังไมไดรับการปรับปรุงใหสะดวก

และม่ันคงเทาที่ควร ดานสาธารณสุขการเขามารับการรักษาตางๆ ในโรงพยาบาลใกลบาน หรืออนามัยชุมชน 

เปนอกีการชวยเหลือและแนวทางในการดูแลสุขภาพจากหนวยงาน การศึกษานักเรียนสามารถเขาถงึการศึกษาไดมากข้ึน 

และมีการนําเขาเทคโนโลยีใหนักเรียนไดใชเปนสื่อการเรียนการสอนได

    การบริหารโครงการ ราษฎรในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลโครงการฯ โดยมีผูนําชุมชนรวมเปน

คณะกรรมการของโครงการฯ รวมเสนอแนวคิดรวมกันกับโครงการฯ ควรมีการจัดทําพ้ืนที่ตนแบบหรือพื้นที่ทดลอง 

ผูรับผิดชอบโครงการฯ มีการอนุมัติแนวทางแปลกใหมที่เสนอข้ึนมา รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม

ในโครงการฯ

   (1.4)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไมมี

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
จากการศึกษาขอมูลการประเมินผล โดยใชแบบสํารวจในการสอบถามประชาชนกลุมตัวอยาง ผูรับประโยชน

จากสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานปาคา ตําบลโปงนํ้ารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 

จํานวน 14 ตัวอยาง 

   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

   จากการตอบแบบสอบถามขอมูลดานประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ  ประกอบดวย มิติที่ 1 
ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต 

และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพ้ืนที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการมากท่ีสุด 

คือ ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ ระดับความคิดเห็นอยู ในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.84 

(จากคะแนนเตม็ 5.00) รองลงมาเรือ่งคณุภาพชวีติ ระดับความคดิเหน็อยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลีย่เทากบั 2.79  

มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.70 

และการบริหารจดัการโครงการ ระดบัความคดิเห็นอยูในระดับนอย คาคะแนนเฉล่ียเทากบั 2.48 ดงัแสดงไวในตารางท่ี 1
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 2.70 ปานกลาง
มิติที่ 2  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 2.84 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  2.79 ปานกลาง
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 2.48 นอย

  จากการตอบแบบสอบถามสภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ พบวา เรื่องอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภค

ในครัวเรือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาในพื้นที่ชุมชนมีอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน คิดเปน

รอยละ 92.9 และคิดวาอาหารไมเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 7.1 เร่ืองอาหารที่บริโภคใน

ครอบครัวมคีณุภาพเพียงพอ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คดิวาอาหารท่ีบริโภคในครอบครัวมคีณุภาพเพียงพอ คดิเปน

รอยละ 78.6 และอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 21.4 อยางไรก็ตามเรื่องปญหาการ

แพรระบาดของยาเสพติด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คดิวามปีญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คดิเปนรอยละ 71.4 

และคิดวาไมมีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 28.6 ดังแสดงไวในตารางท่ี 2

สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ  

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  1 7.1

     เพียงพอ  13 92.9

  รวม 14 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  3 21.4

     เพียงพอ  11 78.6

  รวม 14 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  4 28.6

       มี  10 71.4

  รวม 14 100
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  ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข
  จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการนําเสนอปญหา - อุปสรรค และแนวทางแกไข ดังนี้

ปญหา - อุปสรรค 1. ควรมีงบประมาณในการสรางถนนและติดต้ังเสาไฟฟา

 2. ควรมีการสงเสริมกจิกรรมภาคการเกษตร เชน การจัดหาพันธุพชืเศรษฐกิจมาใหเกษตรกร 

  และควรหาตลาดสําหรับการจําหนายสินคาเกษตรใหกับชุมชน

แนวทางแกไข 1. จนท.สถานีรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนที ่เชน จนท.จากปาไม ทางหลวงชนบท อบต. 

  ผูนาํชุมชน ฯลฯ ประชมุรวมกนัหาทางออกในการสรางถนนเขาหมูบาน เชน ในการทาํถนน

  อาจทําเปนโครงการรวมกับการพัฒนาดานอื่นไปพรอม ๆ กัน ซึ่งจะทําใหงายตอการ

  อนุญาติใหใชพื้นที่ในการทํากิจกรรมรวมกัน

 2. จนท.เกษตรฯ ในพื้นที่ควรหาพันธุไมเศรษฐกิจที่เปนที่ตองการของตลาดมาสงเสริม

  และขยายผลใหกับราษฎรในพ้ืนที่โครงการฯ

  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
  จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

อื่น ๆ คิดเปนรอยละ 64.3 แตอยางไรก็ตาม ยังมีผูใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 35.7  โดยมีขอคิดเห็น

และขอเสนอแนะ คือ เรื่องงบประมาณในการสรางถนนและติดต้ังไฟฟา คิดเปนรอยละ 28.6 และควรมีการสงเสริม

กจิกรรมภาคการเกษตร เชน จดัหาพันธุพชืเศรษฐกิจ ตลาดสําหรับจําหนายสินคาเกษตรใหกบัชมุชน คดิเปนรอยละ 7.1 

ดังแสดงไวในตารางที่ 3 

  แนวทางแกไข ควรมีการประชุมหารือรวมกันเพื่อใหเกิดเปนโครงการรวม เชน ในเรื่องของการติดต้ังไฟฟา และ

เสนทางคมนาคม ซึง่โครงการดงักลาวอยูในเขตพ้ืนทีข่องกรมอทุยานฯ และกรมปาไม ดังนัน้จะตองเปนโครงการรวมกนั

ของทุกหนวยงานเพื่อที่โครงการสามารถดําเนินการไดโดยไมผิดกฎหมาย และควรบรรจุไวในแผนปฏิบัติงานของแตละ

หนวยงานเพ่ือกําหนดงบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกัน สําหรับดานการสงเสริมการเกษตร

หนวยงานทีเ่กีย่วของควรจดัหาพนัธุพชืเศรษฐกจิตามคาํรองขอใหกบัประชาชนและจดัอบรมเพือ่สรางความรู ความเขาใจ

ทั้งดานการผลิต การเก็บรักษาการแปรรูป และการตลาดใหกับผูเขารับการอบรม แตอยางไรก็ตามพันธุพืชเศรษฐกิจที่

จะใหการสนับสนุนนั้นจะตองเปนที่ตองการของตลาดอยางแทจริงเมื่อมีผลผลิตจึงจะสามารถจําหนายไดราคา

  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ กรมอุทยานฯ เจาหนาท่ีสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ กรมปาไม รวมกันระหวาง 

เจาหนาที่พาณิชยจังหวัด เกษตรอําเภอ เจาหนาที่เกษตรในพระองค สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง กระทรวงพัฒนาสังคมฯ การไฟฟาสวนภูมิภาค กรมทางหลวงชนบท องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ผูนําชุมชน และภาคประชาชน
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ตารางที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  9 64.3

มีขอเสนอแนะ  5 35.7

    รวม 14 100
ขอเสนอแนะ ไดแก:-   

1. ควรมีงบประมาณในการสรางถนนและติดตั้งไฟฟา  4 

2. ควรมีการสงเสริมกิจกรรมภาคการเกษตร เชน จัดหาพันธุพืชเศรษฐกิจ  1 

 ตลาดสําหรับจําหนายสินคาเกษตรใหกับชุมชน

(18) สถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่งตามพระราชดําริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตําบลบอภาค 
อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
   ขอมูลจากแบบสอบถามเจาหนาท่ี
   (1.1) ขอมูลทั่วไป
    จากขอมลูโดยการตอบแบบสอบถามของเจาหนาทีผู่เก่ียวของในการดําเนินงาน สถานีพฒันาการเกษตร

ที่สูงตามพระราชดําริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 1 ตัวอยาง 

ผูตอบเปนเพศชาย มีอายุ 47 ป และปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภูขัด ภูเม่ียง 

ภูสอยดาว มาเปนระยะเวลา 12 ป 2 เดือน

   (1.2)  การดําเนินงานโครงการฯ  สรุปดังนี้

    สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิภขูดั ภเูมีย่ง ภสูอยดาว ตาํบลบอภาค อาํเภอชาติตระการ 

จงัหวดัพษิณโุลก เปนโครงการประเภทอนุรกัษและฟนฟสูภาพแวดลอม ปจจบุนักรมอทุยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพชื 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ 

   (1.3)  ประโยชนที่เกิดขึ้นปจจุบัน มีดังนี้

   โดยมีจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน ดังนี้ 

    1. นํ้าเพื่ออุปโภค - บริโภค จํานวน 200 ครัวเรือน

    2. ทําเกษตรในฤดูฝน จํานวน 200 ครัวเรือน

   (1.4) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

    การอนรุกัษและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติ สภาพปามคีวามอดุมสมบรูณเพ่ิมขึน้ ไมมกีารบกุรกุทาํลายปา

    ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ ไมมผีลกระทบทางภัยพบิตั ิมนีํา้ไมเพียงพอตอการเกษตร เนือ่งจาก

ระบบชลประทานใชการไมได
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    คณุภาพชวีติ นํา้ไมเพยีงพอตอการอปุโภคและบรโิภค ไฟฟาดับบอย การคมนาคมสะดวก การเขารบั

บริการดานสาธารณสุขสะดวก มีการจัดตั้งสถานีอนามัยประจําพื้นที่ สามารถเขาสูระบบการศึกษาไดสะดวก มีโรงเรียน

ในพื้นที่ เชน โรงเรียน ตชด.

     การบริหารโครงการ ราษฎรมีสวนรวมในการดูแลรักษาปาไม ผูรับผิดชอบโครงการฯ มีการประสาน

งานกับหนวยงานรวมเพื่อใหความชวยเหลือ

   (1.5)  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ไมมี

   ขอมูลจากแบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม
   (1.1) ขอมูลทั่วไป
    จากขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามของผูนําชุมชน/ผูนํากลุมท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานสถานี

พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

จํานวน 3 ตัวอยาง ไดแก

   (1.2) ขอมูลสภาพท่ัวไปของหมูบาน สรุปดังนี้

     อาชีพหลักของราษฎร ไดแก การทําเกษตร และรับจาง

     ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ขาว ยางพารา กลวย เงาะ องุน และผักอินทรีย

   (1.3) ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการฯ มีดังนี้

    การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

    1)  บานชํานาญจุย หมูที่ 9 ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

         - สภาพปาไมมีความอุดมสมบูรณมาก ไมมีการบุกรุกถางปา

    2)  บานนุชเทียน หมูที่ 7 ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

          - สภาพปาไมเหมือนเดิม มีการบุกรุกพื้นที่ปา

    3)  บานเทอดชาติ หมูที่ 10 ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

          - สภาพปาไมอุดมสมบูรณพอประมาณ มีการบุกรุกบางแตนอยกวาเมื่อกอนมีโครงการฯ

    ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

    1)  บานชํานาญจุย หมูที่ 9 ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

         - นํ้าทําการเกษตรมีปริมาณไมเพียงพอ  ไมมีแหลงนํ้าชวงหนาแลง

    2)  บานนุชเทียน หมูที่ 7 ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

          - ผลกระทบท่ีมี ไดแก ภัยแลง ไฟปา และโควิด-19 ที่เปนโรคระบาดในปจจุบัน ไฟปาเกิดขึ้นแลว

ปองกันไมได หนวยงานที่รับผิดชอบมีเพียงหนวยงานเดียว งบประมาณไมพอ อุปกรณ แรงงานไมเพียงพอ 

นํ้าเพื่อการเกษตรไมมี เนื่องจากไมมีที่กักเก็บนํ้าไวใชในหนาแลง ทําโครงการเสนอขอไปตามหนวยงานที่เก่ียวของ

ก็แจงวาติดเขตอุทยานไมสามารถกอสรางได

    3)  บานเทอดชาติ หมูที่ 10 ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

          - ไดรับรูเรื่องอาชีพหลายอยาง แตยังขาดความเขมแข็งของคนในชุมชนและผูนําชุมชน ภัยพิบัติ

สวนมากเกิดจากภัยแลง เนื่องจากบางปขาดน้ํา นํ้าเพื่อการเกษตรยังไมเพียงพอ เนื่องจากทําแทงคนํ้าไมตรงตามจุด

ประสงคใชไมไดจริง
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    คุณภาพชีวิต 

    1)  บานชํานาญจุย หมูที่ 9 ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

         - นํ้าไมเพียงพอ ไฟฟาใชแตดับบอย การคมนาคมสะดวก สาธารณสุขและการศึกษาดีขึ้น

    2)  บานนุชเทียน หมูที่ 7 ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

          - นํ้าขาดแคลนไมเพียงพอ ไฟฟาติดๆ ดับๆ เสนทางสะดวกดี ติดอยูที่ตรงบริเวณที่เรียกวา

       หุบสวรรคที่สมควรปรับปรุง ดานสาธารณสุขไมมีปญหาและอุปสรรค การศึกษาเด็กในพื้นท่ี

       ขาดทุนทรัพยที่ไปเรียนตอในชั้นสูงสุด 

    3)  บานเทอดชาติ หมูที่ 10 ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

          - นํ้าไมเพียงพอ มีแทงคนํ้าแตไมมีนํ้า แหลงนํ้าตางๆ พอถึงหนาแลงปริมาณนํ้ามีไมเพียงพอ 

       ไฟฟามีการเขาถึงทุกที่สะดวก แตดับบอย การคมนาคมสะดวก แตระยะทางไกลกวาจะถึง

       ตัวเมือง สาธารณสุขดีแตไกล สถานศึกษายังไมดีเทาที่ควร

    การบริหารโครงการ 
    1)  บานชํานาญจุย หมูที่ 9 ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

         - ราษฎรใหความรวมมือในทุก ๆ ดาน ในหมูบานนี้ไมมีราษฎรในชุมชนรองขออะไร

    2)  บานนุชเทียน หมูที่ 7 ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

          - ราษฎรไมคอยจะมีสวนรวมเทาไร ยังไมมีการแกไขปญหา

    3)  บานเทอดชาติ หมูที่ 10 ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

          - ราษฎรมสีวนรวมในรปูแบบของหมูบานและชมุชน ผูรับผดิชอบโครงการฯ จดัใหมกีารประชาคม 

       ใชเสียงสวนมากเปนหลัก

   (1.4) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  ไมมี

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน
   จากการศกึษาขอมลูการประเมนิผล โดยใชแบบสาํรวจในการสอบถามประชาชนกลุมตวัอยาง ผูรบัประโยชน

จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ 

จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 20 ตัวอยาง 

   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

   ขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ ประกอบดวย มิติที่ 1 

ดานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต และ มิติที่ 4 
การบริหารจัดการโครงการ พบวา ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ สวนใหญ

มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 3 มิติ โดยมีคาเฉล่ียตามลําดับ ดังนี้ คุณภาพชีวิต คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.20 

การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.11 และการบริหารจัดการโครงการ คาคะแนน

เฉลีย่เทากบั 2.93 สาํหรบัระดับความคดิเหน็อยูในระดบันอย คอื ความม่ันคงในการประกอบอาชพี คาเฉล่ียเทากบั 2.42 

(จากคะแนนเต็ม 5.00) ดังแสดงไวในตารางที่ 1 
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.11 ปานกลาง
มิติที่ 2  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.42 นอย
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  3.20 ปานกลาง
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 2.93 ปานกลาง

   จากการตอบแบบสอบถามสภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ พบวา เรื่องอาหารสําหรับการบริโภค

ในครัวเรือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาในพื้นที่ชุมชนมีอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

คดิเปนรอยละ 80.0 และคิดวาอาหารไมเพยีงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน คดิเปนรอยละ 20.0 เรือ่งอาหารท่ีบรโิภค

ในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ คิด

เปนรอยละ 80.0 และอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 20.0 อยางไรก็ตามปญหาเรื่อง

การแพรระบาดของยาเสพตดิ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คดิวาไมมปีญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในชมุชน คดิ

เปนรอยละ 90.00 และคิดวามีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด คิดเปนรอยละ 10.0 ดังแสดงไวในตารางที่ 2

สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 2  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ  

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  4 20.0

     เพียงพอ  16 80.0

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  4 20.0

     เพียงพอ  16 80.0

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  18 90.0

       มี  2 10.0

  รวม 20 100
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   ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
   จากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมมีขอเสนอแนะอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 100.0 

ดังแสดงไวในตารางที่ 3 แตอยางไรก็ตาม เมื่อดูจากแบบสอบถามแลวไดพบประเด็นท่ีนาสนใจ คือ ราษฎรสวนใหญ

เห็นวายังมีการบุกรุกพ้ืนที่ปา และสวนใหญไดรับผลกระทบในเร่ืองการขาดแคลน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค 

และการเกษตร สงผลใหมีรายไดไมเพียงพอกับการชําระหน้ีสินของครอบครัว    

   แนวทางแกไข ประชุมระดมความคิดเห็นหาทางออกรวมกัน โดยเฉพาะการแกไขปญหาเรื่องแหลงนํ้า

ทีต่องมีปรมิาณท่ีเพียงพอตอการอุปโภค บรโิภคและทําการเกษตรไดตลอดท้ังป อาจดําเนินการในรูปแบบของการปรับปรุง

แกไขระบบการสงนํ้าและหาท่ีกักเก็บนํ้าท่ีมีคุณภาพและกระจายตามจุดตาง ๆ ที่ประชาชนจะสามารถไดใชประโยชน

จากแหลงนํา้ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการจัดต้ังกลุมผูใชนํา้เพือ่เกิดกระบวนการมีสวนในการบริหารจัดการน้ําท่ีมอียางจํากัด

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และจัดอบรมใหกับคนในชุมชนเรื่องของการอนุรักษปา เพื่อปลูกและปลุกจิตสํานึกใหกับคน

ในชุมชนรวมกันปองกันและไมทําลายพื้นที่ปา

   หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ กองทัพภาคที่ 3 กรมอุทยานฯ เจาหนาที่สถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงฯ กรมปาไม 

รวมกันระหวาง กรมชลประทาน จังหวัด เกษตรอําเภอ เจาหนาที่เกษตรในพระองค สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง อบต. ผูนําชุมชน และหนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของในพ้ืนที่

ตารางที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  20 100

    รวม 20 100
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3.3 สรุปผลการประเมินระดับประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการใน 4 มิติ ของสถานี
พัฒนาการเกษตรทีสู่งตามพระราชดําริ ทั้ง 18 แหง 

  ในการประมวลผลจากแบบสอบถามในสวนของประชาชนสามารถสรุปผลในระดับประโยชนทีเ่กดิขึน้จากโครงการ

ใน 4 มิติ แตละสถานีทั้งในสวนที่เปนภาพรวมของมิติ และประเด็นยอยที่มีคาสูงสุดและต่ําสุดแยกรายสถานีได ดังนี้

1. สถานีสาธิตและถายทอด ภาพรวม 3.36 2.49 3.29 3.27

การเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอม สูงสุด 3.81 2.86 3.95 3.76

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   ปาไมในพ้ืนที่ มีนํ้าเพื่อ เขาถึง หนวยงาน

บานแปกแซม   หมูบานมีความ การเกษตรหรือ สาธารณูปโภค ที่เกี่ยวของมี

ตําบลเปยงหลวง   อุดมสมบูรณ การประกอบ ขั้นพื้นฐาน การดําเนินการ

อําเภอเวียงแหง   มากขึ้น อาชีพหลัก นํ้า ไฟฟา แกไขปญหา

จังหวัดเชียงใหม   เพียงพอ ไดสะดวก ตรงความ

       ตองการ

       และรวดเร็ว  

   นอยสุด 3.14 1.71 2.62 2.90

    ลดการบกุรกุปาฯ  ภัยพิบัติ สถานศึกษา ดูแลรักษา

       โครงการฯ 

2. สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 4.46 3.91 3.34 4.23

ที่สูงตามพระราชดําร ิ สูงสุด 4.95 4.55 4.95 4.60 

หวยแมเกี๋ยง   ปาไมในพ้ืนที่ มีนํ้าเพื่อ มีนํ้าสะอาด หนวยงานที่

ตําบลเมืองนะ   หมูบานมีความ การเกษตรหรือ เพื่อการ เกี่ยวของมี

อําเภอเชียงดาว   อุดมสมบูรณ  การประกอบอาชีพ อุปโภคบริโภค การดําเนิน

จังหวัดเชียงใหม  มากขึ้น หลักเพียงพอ  การแกไขปญหา

       ตรงความตองการ

   นอยสุด 3.95 2.70 3.85 4.10 

    ปองกัน ภัยพิบัติ สถานศึกษา เสนอความ

    การบุกรุกฯ    ตองการฯ 

โครงการสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูง

มิติที่ 1
การอนุรักษ�
และฟ��นฟูฯ

มิติที่ 3
คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4
การบริหาร
โครงการ

มิติที่ 2
ความมั่นคงใน
การประกอบ
อาชีพ

ระดับ

(คาคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
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โครงการสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูง

มิติที่ 1
การอนุรักษ�
และฟ��นฟูฯ

มิติที่ 3
คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4
การบริหาร
โครงการ

มิติที่ 2
ความมั่นคงใน
การประกอบ
อาชีพ

ระดับ

3. สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 4.55 4.40 4.55 4.48

 ที่สูงตามพระราชดําริ  สูงสุด 3.80 2.85 3.15 3.76

 ดอยอมพาย   ปาไมในพ้ืนที่ การประกอบ มีนํ้าสะอาด การมีสวนรวม

 ตําบลปางหินฝน   หมูบานมีความ อาชีพมีภัยพิบัติ เพื่อการ ในการเสนอ

 อําเภอแมแจม   อุดมสมบูรณ ทางธรรมชาติ อุปโภคบริโภค ความตองการ

 จังหวัดเชียงใหม  มากขึ้น / (นํ้าทวม/ภัยแลง/  ใหเจาหนาที่

    การมีสวนรวม โรคระบาด)  ชวยเหลือ

    ในการทํางาน   ปญหาชุมชน

    กิจกรรมใน

    การอนุรักษปาฯ 

    (มีคะแนน

    เทากัน 2 ขอ)

   นอยสุด 2.90 2.26 2.05 2.50

    ลดการ หนี้สินลดลง การคมนาคม แกปญหาตรง

    บุกรุกปาฯ   ความตองการ 

4. สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 3.21 2.35 2.09 2.97

 ที่สูงตามพระราชดําริ  สูงสุด 3.75 3.30 2.65 3.50

 บานเสาแดง   มีสวนรวมทํางาน การประกอบ เขาถึง การมีสวนรวม

 ตาํบลแจมหลวง   หรือทํากิจกรรม อาชีพมีภัยพิบัติ สาธารณูปโภค ในการเสนอ

 อําเภอกัลยาณิวัฒนา  ในการ  ทางธรรมชาติ ขั้นพื้นฐาน ความตองการ

 จังหวัดเชียงใหม  อนุรักษปาฯ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ นํ้า ไฟฟา ใหเจาหนาที่

     โรคระบาด) ไดสะดวก ชวยเหลือ

       ปญหาชุมชน

   นอยสุด 2.75 1.95 1.30 2.15

    ลดการ รายไดเพียงพอ การคมนาคม แกปญหาตรง

    บุกรกุปาฯ เลี้ยงครอบครัว  ความตองการ 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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โครงการสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูง

มิติที่ 1
การอนุรักษ�
และฟ��นฟูฯ

มิติที่ 3
คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4
การบริหาร
โครงการ

มิติที่ 2
ความมั่นคงใน
การประกอบ
อาชีพ

ระดับ

5. สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 3.49 2.51 2.34 2.98
 ที่สูงตามพระราชดําริ  สูงสุด 3.81 2.85 3.15 3.25
 ดอยมอนลาน   ปาไมในพ้ืนที่ การประกอบ มีนํ้าสะอาด การมีสวนรวม
 ตําบลปาตุม   หมูบานมีความ อาชีพมีภัยพิบัติ เพื่อการ ในการเสนอ
 อําเภอพราว   อุดมสมบูรณ ทางธรรมชาติ อุปโภค - บริโภค ความตองการ
 จังหวัดเชียงใหม  มากขึ้น / (นํ้าทวม /  ใหเจาหนาท่ี 
    การมีสวนรวม ภัยแลง /  ชวยเหลือ
    ในการทํางาน โรคระบาด)  ปญหาชุมชน
    กิจกรรมในการ
    อนุรักษปาฯ
    (มีคะแนน
    เทากัน 2 ขอ) 
   นอยสุด 2.90 2.45 2.00 2.50
    ลดการ มีนํ้าเพื่อ สถานศึกษา แกปญหา
    บุกรุกปาฯ การเกษตรหรือ  ตรงความ
     การประกอบ    
     อาชีพหลัก
     เพียงพอ 
6. สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 3.53 2.91 3.78 3.68
 ที่สูงตามพระราชดําริ  สูงสุด 4.00 3.15 3.95 4.10
 หวยเมืองงาม   การมีสวนรวม การประกอบ เขาถึง แกปญหาตรง
 ตําบลทาตอน   ในการทํางาน อาชีพมีภัยพิบัติ สาธารณูปโภค ความตองการ
 อําเภอแมอาย   กิจกรรมใน ทางธรรมชาติ ขั้นพื้นฐาน
 จังหวัดเชียงใหม  การอนุรักษปาฯ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ นํ้า ไฟฟา 
     โรคระบาด) ไดสะดวก 
   นอยสุด 3.00 2.70 2.70 3.45
    ลดการ หนี้สินลดลง มีนํ้าสะอาด การมีสวนรวม
    บกุรุกปาฯ  เพื่อการอุปโภค- ในการเสนอ 
      บริโภคและ ความตองการให
      การคมนาคม เจาหนาทีช่วยเหลอื
      (มีคะแนน ปญหาชุมชน
      เทากัน 2 ขอ) 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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โครงการสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูง

มิติที่ 1
การอนุรักษ�
และฟ��นฟูฯ

มิติที่ 3
คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4
การบริหาร
โครงการ

มิติที่ 2
ความมั่นคงใน
การประกอบ
อาชีพ

ระดับ

7.  สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 3.41 2.81 2.80 3.10
 ที่สูงตามพระราชดําริ  สูงสุด 4.25 3.60 4.21 4.20
 บานนาเกียน   ปาไมในพ้ืนที่ หนี้สินลดลง เขาถึง มีสวนรวม
 ตําบลนาเกียน   หมูบานมี  สาธารณูปโภค ในการดูแลรักษา
 อําเภออมกอย  ความอุดม   ขั้นพื้นฐาน โครงการเต็มที่
 จังหวัดเชียงใหม  สมบูรณมากขึ้น  นํ้า ไฟฟา
    /การมีสวนรวม  ไดสะดวก
    ในการทํางาน
    กิจกรรมใน
    การอนุรักษปาฯ/
    การมีสวนรวม
    และปองกัน
    การบุกรุกทํา
    ลายปา
    (มีคะแนน
    เทากัน 3 ขอ) 
   นอยสุด 4.20 2.60 3.35 3.80
    ลดการบุกรุก การประกอบ มีนํ้าสะอาด การมีสวนรวม
    ปาฯ อาชีพมีภัยพิบัติ เพื่อการ ในการเสนอ
     ทางธรรมชาติ อุปโภค-บริโภค ความตองการให 
     นํ้าทวม/ภัยแลง/  เจาหนาที่
     โรคระบาด  ชวยเหลือ 
       ปญหาชุมชน
8.  สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 3.11 2.62 3.28 2.74
 ที่สูงตามพระราชดําริ  สูงสุด 3.42 3.26 3.15 2.84
 ดอยแบแล   ปาไมในพ้ืนที่ การประกอบ เขาถึง แกปญหาตรง
 ตําบลสบโขง   หมูบานมีความ อาชีพมีภัยพิบัติ สาธารณูปโภค ความตองการ
 อําเภออมกอย  อุดมสมบูรณ ทางธรรมชาติ ขั้นพื้นฐาน
 จังหวัดเชียงใหม  มากขึ้น (นํ้าทวม/ภัยแลง/ นํ้า ไฟฟา 
     โรคระบาด) ไดสะดวก
   นอยสุด 2.68 2.45 2.78 2.58
    การมีสวนรวม รายไดเพียงพอ สาธารณสุข การมีสวนรวม 
    และปองกันการ เลี้ยงครอบครัว  ในการเสนอ 
    บุกรุกทําลายปา   ความตองการให
       เจาหนาทีช่วยเหลือ
       ปญหาชุมชน



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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โครงการสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูง

มิติที่ 1
การอนุรักษ�
และฟ��นฟูฯ

มิติที่ 3
คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4
การบริหาร
โครงการ

มิติที่ 2
ความมั่นคงใน
การประกอบ
อาชีพ

ระดับ

9. สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 3.45 2.78 3.11 3.07

 ที่สูงตามพระราชดําริ  สูงสุด 3.80 3.35 3.40 3.55

 บานปางขอน  ปาไมในพ้ืนที่ การประกอบ เขาถึง การมีสวนรวม

 ตําบลหวยชมภู  หมูบานมี อาชีพมีภัยพิบัติ สาธารณูปโภค ในการเสนอ

 อําเภอเมือง  ความอดุมสมบรูณ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ ขั้นพื้นฐาน ความตองการให

 จังหวัดเชียงราย   โรคระบาด)  เจาหนาท่ี 

       ชวยเหลือปญหา

       ชุมชน 

   นอยสุด 3.10 2.50 2.90 2.60

    การมีสวนรวม รายไดเพียงพอ การคมนาคม แกปญหาตรง

    ในการปองกัน เลี้ยงครอบครัว /  ความตองการ

    การบุกรุก หนี้สินของ

    พื้นที่ปาฯ ครอบครัว

     (มีคะแนน

     เทากัน 2 ขอ)

10.  สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 3.41 2.81 2.80 3.10

  ที่สูงตามพระราชดําริ สูงสุด 3.47 3.28 3.00 3.25

  บานธารทอง  มีสวนรวมใน การประกอบ เขาถึงสาธารณปูโภค มีสวนรวม

  ตําบลแมเงิน  การปองกันการ อาชีพมีภัยพิบัติ ขั้นพื้นฐาน ในการดูแลรักษา

  อําเภอเชียงแสน  บุกรุกทําลาย ทางธรรมชาติ นํ้า ไฟฟา โครงการให

  จังหวัดเชียงราย  พื้นที่ปา (นํ้าทวม/ภัยแลง/ ไดสะดวก สามารถใชงาน 

     โรคระบาด)  ไดเต็มที่

   นอยสุด 3.16 2.61 2.62 3.00

    ลดการบุกรุกปาฯ หนี้สินครัวเรือน นํ้าสะอาดเพ่ือ มีการแกไข

      อุปโภค-บริโภค ปญหาตรง

      /สถานศึกษาฯ ความตองการ 

      (มีคะแนน 

      เทากัน 2 ขอ)

 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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โครงการสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูง

มิติที่ 1
การอนุรักษ�
และฟ��นฟูฯ

มิติที่ 3
คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4
การบริหาร
โครงการ

มิติที่ 2
ความมั่นคงใน
การประกอบ
อาชีพ

ระดับ

11. สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 3.25 2.75 3.59  3.52

  ที่สูงตามพระราชดําริ  สูงสุด 3.70 3.25 3.75 3.80

  หวยหยวกปาโซ  การมีสวนรวม การประกอบ สาธารณสุข / มีสวนรวมใน 

  ตําบลแมสลองใน  ในการทํางาน อาชีพมีภัยพิบัติ สถานศึกษา การดูแลรักษา

  อําเภอแมฟาหลวง  กิจกรรมใน ทางธรรมชาติ นํ้าสะอาด โครงการให

  จังหวัดเชียงราย  การอนุรักษปาฯ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ เพื่ออุปโภค - สามารถใชงาน 

     โรคระบาด) บริโภค ไดเต็มที่

   นอยสุด 2.65 2.30 3.10 3.25

    ลดการบุกรุกปาฯ รายไดเพียงพอ นํ้าสะอาด มกีารแกไขปญหา

     เลี้ยงครอบครัว เพื่ออุปโภค - ตรงความตองการ

      บริโภค 

12.  สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 3.53 2.69 2.43 3.10

  ที่สูงตามพระราชดําริ  สูงสุด 3.70 3.30 3.15 3.25

  ดอยบอ   การมีสวนรวม การประกอบ สถานศึกษา มีสวนรวมใน

  ตําบลแมยาว   ในการทํางาน อาชีพมีภัยพิบัต ิ  การดูแลรักษา

  อําเภอเมือง  กิจกรรมใน ทางธรรมชาติ  โครงการให

  จังหวัดเชียงราย  การอนุรักษปาฯ (นํ้าทวม/ภัยแลง/  สามารถใชงาน 

     โรคระบาด)  ไดเต็มที่ 

   นอยสุด 3.35 2.15 2.05 3.55

    ลดการบกุรกุปาฯ มีนํ้าเพื่อ การคมนาคม การมีสวนรวม

     การเกษตรหรือ  ในการเสนอความ

     การประกอบอาชีพ  ตองการให

     หลักเพียงพอ  เจาหนาที่

       ชวยเหลือปญหา

       ชมุชน



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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โครงการสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูง

มิติที่ 1
การอนุรักษ�
และฟ��นฟูฯ

มิติที่ 3
คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4
การบริหาร
โครงการ

มิติที่ 2
ความมั่นคงใน
การประกอบ
อาชีพ

ระดับ

13. สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 3.03 2.69 3.27 3.14

   ที่สูงตามพระราชดําริ  สูงสุด 3.40 3.70 3.75 3.21

   บานสันติสุข - บานขุน  การมีสวนรวม  การประกอบ สถานศึกษา แกปญหาตรง

   กําลัง  ตําบลขุนควร   ในการทํางาน อาชีพมีภัยพิบัติ  ความตองการ

   อําเภอปง   กิจกรรมใน ทางธรรมชาติ

   จังหวัดพะเยา  การอนุรักษปาฯ (นํา้ทวม/ภยัแลง/ 

     โรคระบาด)

   นอยสดุ 2.60 2.05 2.90 3.00 

    การมีสวนรวม รายไดเพียงพอ นํ้าสะอาด การมีสวนรวม

    ในการปองกัน เลี้ยงครอบครัว เพื่ออุปโภค - ในการเสนอ

    การบุกรุก  บริโภค ความตองการให

    พื้นที่ปาฯ   เจาหนาทีช่วยเหลอื

       ปญหาชุมชน

14. สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 2.85 2.88 2.66 3.07

  ที่สูงตามพระราชดําริ สูงสุด 3.30  4.45 3.60 3.25

  บานสบขุน   มีสวนรวมใน การประกอบ สถานศึกษา มีสวนรวม

  ตําบลปาคา   การปองกัน อาชีพมีภัยพิบัติ  ในการดูแลรักษา

  อําเภอทาวังผา  การบุกรุกทําลาย ทางธรรมชาติ   โครงการให

  จังหวัดนาน  พื้นที่ปา (นํ้าทวม/ภัยแลง/  สามารถใชงาน 

     โรคระบาด)  ไดเต็มที่

   นอยสุด 1.75 1.45 1.60 2.90

    ลดการบุกรุกปาฯ มีนํ้าเพื่อ เขาถึง มีการแกไขปญหา

     การเกษตรหรือ สาธารณูปโภค ตรงความตองการ 

     การประกอบอาชีพ ขั้นพื้นฐาน 

     หลักเพียงพอ นํ้า ไฟฟา

      ไดสะดวก

 

 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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โครงการสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูง
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การบริหาร
โครงการ

มิติที่ 2
ความมั่นคงใน
การประกอบ
อาชีพ

ระดับ

15. สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 4.29 3.06 3.98 4.03

  ที่สูงตามพระราชดําริ  สูงสุด 4.60 3.50 4.25 4.15

  ภูพยัคฆ   ปาไมในพ้ืนที่ รายไดเพียงพอ สาธารณสุข การมีสวนรวมใน

  ตําบลขุนนาน   หมูบานมีความ เลี้ยงครอบครัว  การเสนอความ

  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ   อุดมสมบูรณ   ตองการให

  จังหวัดนาน  มากขึ้น   เจาหนาที่ 

       ชวยเหลือ

       ปญหาชุมชน

   นอยสุด 4.15 2.45 3.65 3.95

    ลดการบุกรุก การประกอบ น้ําสะอาด มีการแกไข

    ปาฯ / มสีวนรวม อาชีพมี เพื่ออุปโภค - ปญหาตรง

    ในการปองกัน ภัยพิบัติ บริโภค ความตองการฯ

    การบุกรุก ทางธรรมชาติ    

    ทําลายพื้นที่ปา (นํ้าทวม/

    (มีคะแนน ภัยแลง/

    เทากัน 2 ขอ) โรคระบาด)

16. สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 3.88 3.30 3.52 3.50

  ที่สูงตามพระราชดําริ สูงสุด 3.95 3.95 4.00 3.60

  บานสะจุก - สะเก้ียง   ปาไมในพ้ืนที่ มีนํ้าเพื่อ นํ้าสะอาด มีสวนรวม

  ตําบลขุนนาน   หมูบานมีความ การเกษตรหรือ เพื่ออุปโภค - ในการดูแลรักษา

  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  อุดมสมบูรณ  การประกอบ บริโภค โครงการให

  จังหวัดนาน  มากขึ้น อาชีพหลัก  สามารถใชงาน

     เพียงพอ  ไดเต็มที่

   นอยสุด 3.80 2.95 2.90 3.40

    การมีสวนรวม หนี้สินครัวเรือน การคมนาคม มกีารแกไข

    ในการทํางาน   ปญหาตรงความ

    กิจกรรมใน   ตองการฯ

    การอนุรักษปาฯ 
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โครงการสถานีพัฒนา
การเกษตรที่สูง

มิติที่ 1
การอนุรักษ�
และฟ��นฟูฯ

มิติที่ 3
คุณภาพชีวิต

มิติที่ 4
การบริหาร
โครงการ

มิติที่ 2
ความมั่นคงใน
การประกอบ
อาชีพ

ระดับ

17. สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 2.70 2.84 2.79 2.48
  ที่สูงตามพระราชดําริ  สูงสุด 3.43 3.00 3.21 2.57
  บานปาคา   ปาไมในพ้ืนที่ มีนํ้าเพื่อ สาธารณสุข การมีสวนรวม
  ตําบลโปงนํ้ารอน  หมูบานมีความ การเกษตรหรือ   ในการเสนอความ
  อําเภอคลองลาน   อุดมสมบูรณ การประกอบ  ตองการให
  จังหวัดกําแพงเพชร  มากขึ้น อาชีพหลัก  เจาหนาท่ีชวย 
     เพียงพอ  เหลือปญหา
       ชุมชน
   นอยสดุ 2.07 2.64 2.29 2.36
    มีสวนรวม รายไดเพียงพอ เขาถงึสาธารณปูโภค มีการแกไข
    ในการปองกัน เลี้ยงครอบครัว ขั้นพื้นฐาน ปญหาตรง
    การบุกรุกทําลาย  นํ้า ไฟฟา ความตองการฯ
    พื้นที่ปา  ไดสะดวก 
18. สถานีพัฒนาการเกษตร ภาพรวม 3.11 2.42 3.20 2.93
  ที่สูงตามพระราชดําริ  สูงสุด 3.58 3.00 3.40 4.15
  ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว   ปาไมในพ้ืนที่ มีนํ้าเพื่อ สาธารณสุข การมีสวนรวม
  ตําบลบอภาค   หมูบานมีความ การเกษตรหรือ  ในการเสนอ
  อําเภอชาติตระการ  อุดมสมบูรณ  การประกอบ  ความตองการ
  จังหวัดพิษณุโลก  มากขึ้น / การมี อาชีพหลัก  ใหเจาหนาท่ี 
    สวนรวมในการ เพียงพอ  ชวยเหลือ
    ทํางานกิจกรรม   ปญหาชุมชน /
    ในการอนุรักษ   มีการแกไข
    ปาฯ (มีคะแนน   ปญหาตรง
    เทากัน 2 ขอ)   ความตองการฯ
       (มีคะแนน
       เทากัน 2 ขอ)
   นอยสุด 2.58 2.32 3.05 3.95
    ลดการบุกรุก การประกอบ การคมนาคม มีสวนรวม
    ปาฯ อาชีพมีภัยพิบัติ  ในการดูแลรักษา
     ทางธรรมชาติ  โครงการให 
     (นํ้าทวม/ภัยแลง/  สามารถใชงาน
     โรคระบาด)  ไดเต็มที่ 
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 คณะติดตามประเมินผลจากสํานกังาน กปร. รวมกับเจาหนาทีก่รมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพชื กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ไดลงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตามผลสมัฤทธิจ์ากการดาํเนนิงานของสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งู 

พรอมรบัฟงปญหา/ขอเสนอแนะ จากผูมสีวนไดสวนเสยีของโครงการฯ ประกอบดวย หวัหนาและเจาหนาทีข่องโครงการฯ 

รวมทั้งเจาหนาที่จากหนวยงานรวมท่ีเกี่ยวของในพื้นที่โครงการฯ ผูนําชุมชน/กลุม ผูแทนเกษตรกร พรอมท้ังลงพื้นที่

เพือ่เยีย่มชมกจิกรรมทีท่างสถานใีหการสนบัสนนุฯ เพือ่นาํผลสัมฤทธิ ์ปญหาอปุสรรคและขอเสนอแนะมาใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ในการกําหนดนโยบายและงบประมาณ

ที่สอดคลองและเหมาะสมกับโครงการฯ ที่มีลักษณะใกลเคียง พรอมทั้งหาแนวทางการแกไขปญหาใหกับประชาชน

ในพื้นที่โครงการไดอยางตรงจุด 

 สําหรับพื้นที่สํารวจขอมูลโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ไดเลือกสํารวจใน 2 จังหวัด 

คือ จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเชียงราย โดยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม สํารวจพื้นท่ี 3 แหง ประกอบดวย 1) โครงการ

สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริหวยแมเกี๋ยง 2) สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอม

อันเนื่องมาจากพระราชดําริบานแปกแซม 3) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยมอนลาน และในพื้นที่

จังหวัดเชียงราย 3 แหง ประกอบดวย 1) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริบานหวยหยวกปาโซ 2) สถานี

พัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริบานธารทอง 3) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริบานปางขอน 

สามารถสรุปประโยชน/ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีโครงการ พรอมทั้งปญหา/อุปสรรคในมิติตาง ๆ ดังนี้

 3.3.1 การติดตามผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตร
ที่สูงตามพระราชดําริ หวยแมเกี๋ยง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
 เมือ่วนัที ่27 มถินุายน 2565 คณะตดิตามประเมินผลจากสาํนกังาน กปร. รวมกบัเจาหนาทีก่รมอทุยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดลงพ้ืนที่เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงาน

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริหวยแมเกี๋ยง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

 สําหรับวิธีการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมไดใชวิธีการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการฯ 

ประกอบดวย หัวหนาโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดําริฯ และเจาหนาท่ีจากหนวยงานรวมในพื้นท่ีโครง

การฯ ประกอบดวย ครูอาสาบนพื้นที่สูงจาก กศน. เจาหนาที่ ตชด. ประจําอยูสถานีหวยแมเกี๋ยง ครูอาสาสมัครจากศูนย

ฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จังหวัดเชียงราย เจาหนาที่จากโครงการสวนพระองค 902  และราษฎร

ผูไดรับประโยชนจากโครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงฯ หวยแมเกี๋ยง รวมถึงการลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมชมแปลงกิจกรรม

ที่โครงการฯ ใหการสนับสนุน สรุปสาระสําคัญได ดังนี้

  ประโยชน/ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นหลังจากมีโครงการฯ
  1) มติดิานการอนรุกัษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิพบวา กอนมีโครงการฯ ผนืท่ีปาสวนใหญไดถกูแผวถาง

เพื่อเปดพื้นที่สําหรับทําไรเลื่อนลอย ปลูกฝน ปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว (ระยะส้ัน) เพราะราษฎรในพ้ืนที่ขาดความเขาใจ

ทีถ่กูตองในการทําการเกษตร ทาํใหพืน้ทีต่นนํา้ถูกทําลายและสงผลตอผูคนท่ีอยูอาศัยในพ้ืนทีด่านลางท่ีมกัจะประสบปญหา

การขาดแคลนนํ้าทั้งในฤดูฝนและในฤดูแลง ซึ่งปญหาดังกลาวนับวันจะทวีความรุนแรงอยางตอเนื่อง ตอมาเมื่อ

3.4 ผลการศึกษาจากการลงพื้นทีส่ํารวจขอมูล
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สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงไดพระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง โดยมีหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเจาของพื้นที่โครงการฯ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงหวยแมเก๋ียง 

ตัง้อยูในพืน้ทีข่องอุทยานแหงชาตผิาแดง ไดรวมกบัหนวยงานดานการพัฒนาการเกษตรและความม่ันคงดาํเนนิโครงการ

สงเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร 

  สาํนกังาน กปร. และหนวยงานรวมทีเ่กีย่วของ ไดดาํเนนิการสนองพระราชดํารโิดยประสานงานและสนับสนนุ

ดานงบประมาณเพ่ือใหเกิดโครงการท่ีสามารถสรางความรู ความเขาใจและพัฒนาอาชีพใหกบัราษฎรในพ้ืนทีซ่ึง่สวนใหญ

เปนชาวเขาเผาอาขาโดยใหราษฎรรับทราบถึงโทษของยาเสพติดและผลกระทบจากการตัดไมทําลายปา โดยสถานี

พัฒนาการเกษตรท่ีสูงไดสนับสนุนองคความรูแกราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ เชน ใหความรูเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ทดแทนการปลูกฝน และการใชประโยชนทีด่นิทีม่อียางจํากัดตามหลกัวชิาการเพือ่ลดการแผวถางปารวมถึงการดูแลรักษา

ผนืปา ปลูกฝงจติสาํนกึและใหราษฎรเขามามสีวนรวมในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ สงผลใหปจจุบนันีป้าไมมคีวาม

อดุมสมบูรณมากข้ึน ไดพืน้ทีป่าตนนํา้กลับคืนฟนสภาพจํานวน 4,950 ไร และในฤดูฝนมีนํา้ใชอยางอุดมสมบูรณมากกวา

ในอดีต มีนํ้าเก็บกักไวใชในฤดูแลง มีปริมาณน้ําทาไหลสม่ําเสมอตลอดท้ังป สามารถสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

ศกึษาดงูานดานการอนรุกัษปาไมและการพฒันาตามแนวพระราชดาํรพิรอมกบัสัมผสัวถิชีวีติ วฒันธรรมประเพณทีีด่งีาม

ของชุมชนบนพื้นที่สูง ทําใหคนสามารถอยูกับปาไดอยางยั่งยืน

   ปญหา/อุปสรรค
  สวนใหญที่พบในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ คือ ยังมีราษฎรบางสวนเนนการปลูก

ขาวโพดเปนหลักมากกวาพืชชนิดอื่นโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจประเภทไมยืนตน 

  แนวทางแกไข เจาหนาที่โครงการฯ ควรมีการควบคุมการปลูกขาวโพดโดยไมใหขยายพื้นที่การปลูกเพิ่ม

พรอมกับการใหความรูและปรับเปลี่ยนวิธีคิด สงเสริมใหมีการปลูกพืชเศรษฐกิจแซมไปในไรขาวโพด เพื่อเปนการสราง

รายไดแบบยั่งยืน 

  หนวยงานหลักทีร่บัผดิชอบ คอื กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปาและพนัธุพชื และหนวยงานรวม ในการพัฒนา

พื้นที่โครงการเกษตรที่สูงฯ ไดแก เจาหนาที่งานเกษตรในพระองค 902  เกษตรอําเภอ เจาหนาที่พัฒนาที่ดิน

  2) มติดิานความมัน่คงในการประกอบอาชพี พบวา กอนมโีครงการฯ ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ สวนใหญ

มีอาชีพและรายไดจากการขายฝน และเกษตรเชิงเดี่ยว (พืชลมลุกเชน ขาวโพด) แตการไดมาซึ่งรายไดจากการขายฝน

ตองแลกมาดวยสขุภาพทีท่รดุโทรมเนือ่งจากราษฎรเองกต็ดิฝน เมือ่มโีครงการฯ เขามาในพืน้ที ่เจาหนาทีไ่ดสงเสรมิอาชพี

โดยการปลูกพชืเศรษฐกิจบนท่ีสงู ทัง้พชืผกั ไมดอก ไมผลเมืองหนาว เชน อะโวคาโด มะมวงพันธุนํา้ดอกไม พนัธุมหาชนก 

และพันธุจินหงษ ทดแทนพืชเชิงเดี่ยว  สําหรับขาวโพดยังมีเกษตรกรบางรายปลูกอยูแตใหลดปริมาณการปลูกลง 

รวมถงึการสงเสริมงานศลิปหตัถกรรม เชน การทอผาและเครือ่งเงิน สรางความมัน่คงในการประกอบอาชพีใหกบัราษฎร

ในพ้ืนที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงหวยแมเก๋ียง และไดจัดอบรมใหความรู เพื่อสรางรายไดเสริม โดยการจัด

อบรม/กจิกรรมสงเสรมิอาชพีระยะสัน้ใหกบัราษฎร เชน การแชอิม่มะขาม การทาํสบูจากอะโวคาโด การทาํนํา้พรกิตาแดง 

นํ้าพริกคั่วทราย สงผลใหราษฎรในพ้ืนที่โครงการฯ มีรายไดเพ่ิมมากข้ึน ลดการเคล่ือนยายถิ่นหรือการออกไปทํางาน

นอกพ้ืนที่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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   ปญหา/อุปสรรค
  สวนใหญที่พบในมิติความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เร่ืองที่ 1 ดานสาธารณูปโภค ไฟฟาสวนใหญที่ใชได

มาจากพลังงานแสงอาทิตยทีม่อีายุการใชงานมานานแลวทําใหมกีารใชงานไดสัน้ลงจากเดมิเคยใชไดถงึเทีย่งคืน ปจจุบนั

ใชไดถงึสบิแปดนาฬกา เนือ่งจากคณุภาพของแบตเตอรรีเ่สือ่มลง เรือ่งที ่2 ไมสามารถสรางถนนได เทศบาลมงีบประมาณ
ในการสรางถนนแตไมสามารถสรางถนนไดเพราะติดขอกฎหมายของพื้นที่เขตอุทยานฯ

  แนวทางแกไข ในเรือ่งการขอเปลีย่นแบตเตอรรีส่าํรองไฟของโซลาเซลล หวัหนาสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งู

ตามพระราชดําริหวยเก๋ียงไดมหีนงัสอืแจงไปยังกรมอุทยานฯ เพือ่ประสานกรมพลังงานเพ่ือจะไดดาํเนินการสนับสนุนโซ

ลาเซลล สําหรับในเรื่องการสรางถนนท่ีตองขออนุญาตจากกรมอุทยานฯ ควรมีการประชุมหารือเพื่อหาทางออกรวมกัน

ระหวาง หัวหนาสถานี องคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่ถนนตัดผานเพื่อใหเกิดเปน

โครงการรวมจากหลายฝาย

  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช หนวยงานรวมไดแก องคการ

บริหารสวนตําบลเมืองนะ ทางหลวงชนบท กรมพลังงานฯ หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของและผูนาํทองถิ่นของแตละหมูบาน 

  3)  มิติคุณภาพชีวิต พบวา กอนมีโครงการฯ ราษฎรในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ไมคอยดีนัก

เนื่องจากถนนสวนใหญเปนดินลูกรัง รถใหญไมสามารถเขาถึงพ้ืนที่ได โดยเฉพาะหนาฝนไมสามารถใชถนนเพื่อสัญจรได

เนื่องจากถนนล่ืนและมีดินถลมตัดขาดเสนทางการสัญจร มีการลักลอบขนยาเสพติด ไมมรีะบบไฟฟาและไมมีสัญญาณ

โทรศัพทเนื่องจากบานหวยแมเกี๋ยงตั้งอยูในพ้ืนท่ีอับสัญญาน ไมมีคลื่นโทรศัพททุกเครือขาย ไมสามารถรับสัญญานได 

ไมมสีถานบรกิารสาธารณสขุ รวมถงึไมมโีรงเรยีนในชมุชน เมือ่มโีครงการฯ สงผลใหคณุภาพชวีติของราษฎรในพืน้ท่ีดขีึน้

ถนนสวนใหญไดรบัการพฒันาใหเปนถนนคอนกรตี มรีะบบไฟฟา และเมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2565 บรษิทัเครอืขายโทรศพัท

ไดเขามาติดตั้งเครื่องรับสงสัญญาณ ทําใหในพื้นที่รับคลื่นสัญญานโทรศัพททรูไดพอใชแตยังไมเสถียร ระบบไฟฟา

จากพลังงานแสงอาทิตยประสิทธิภาพลดลงตามอายุการใชงาน (เกิน 5 ป) แตอยูระหวางการประสานเจาหนาที่

ของกระทรวงพลังงาน สําหรับการใชนํ้ามีระบบประปาภูเขาประเภทบอคอนกรีต ความจุบอละ 50 ลูกบาศกเมตร 

จํานวน 7 บอ ในปจจุบันยังไมมีระบบกรองนํ้าท่ีสะอาด (เนื่องจากระบบประปาที่มีเครื่องกรองชํารุดรอการซอมแซม) 

แตโดยรวมมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้น รวมถึงมีการลาดตระเวนของตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่สงผลใหปญหา

การขนยายยาเสพติดลดลงมาก สําหรับดานการศึกษาในพื้นที่โครงการฯ มีครูจาก กศน. และครูอาสา รวม 2 คน 

สอนหนังสือ ศูนยเด็กเล็กมีเด็กนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาลอายุ 3 ป จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 รวมแลวมีเด็กนักเรียน

ทั้งสิ้น จํานวน 15 คน การสอนเนนเรื่องการสื่อสารภาษาไทย อยางนอยตองสามารถเขียนชื่อตัวเองได คิดเลขเปนใหกับ

เดก็เล็ก สาํหรับเด็กนกัเรียนทีโ่ตข้ึนจะไปเรียนทีใ่นอําเภอเมือง ดานรายไดของราษฎรสวนหน่ึงไดมาจากการขายผลผลิต

หลักที่โครงการสงเสริมใหปลูกในพ้ืนที่ เชน ในป 2562 สามารถขายมะมวงกับอะโวคาโด มีรายไดรวมกันประมาณ 

20,500 บาท/ป สาํหรบัในป 2563 มะมวงกบัอะโวคาโด มรีายไดรวมประมาณ 28,000 บาท ทาํใหราษฎรมีรายไดเพ่ิมขึน้ 

สําหรับสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ราษฎรในพ้ืนที่ไดรับการฉีดวัคซีนอยางนอยครบ 2 เข็มทุกครัวเรือน 

โดยมีเจาหนาที่ อสม. เขามาดูแล  นอกจากน้ีกรมประมงซ่ึงเปนหนวยงานรวมไดมีการนําปลากดและปลาคังมาใหเลี้ยง

เพื่อเปนแหลงอาหารเสริมใหกับชาวบาน โดยเลี้ยงไวในกระชังที่เปนบอปลาของหมูบาน และมีเจาหนาที่สถานีฯ 

รวมกับชาวบานชวยกันดูแล
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   ปญหา/อุปสรรค
  สวนใหญปญหาดานคณุภาพชวีติจะไดรบัการแกไข ทัง้ในเรือ่งนํา้เพือ่การอปุโภค บริโภค ระบบไฟฟา โรงเรยีน 
ศูนยเด็กเล็ก ดานสาธารณสุข  สถานีอนามัย แตอยางไรก็ดียังพบปญหา/อุปสรรค ในมิติดานคุณภาพชีวิต เชน เสนทาง
คมนาคมท่ีบางจุดสภาพไมดีทําใหการเดินทางลําบาก เรื่องสําคัญที่เปนความตองการของราษฎรดานคุณภาพชีวิตคือ 
เรื่องที่ 1 ราษฎรในพื้นที่บางสวนไมไดรับสัญชาติไทย เปนปญหาท่ีเร้ือรังมานานและราษฎรในพ้ืนที่ไดรองขอกับ
หนวยงานราชการหลายครัง้แตยงัไมไดรบัการตอบสนอง สงผลใหเกดิอปุสรรคตอชาวบานในการตดิตอกบัหนวยงานราชการ 
เรือ่งท่ี 2 ตองการสถานท่ีประกอบพิธทีางศาสนาของหมูบาน เนือ่งจากชาวบานไมมงีบประมาณในการซือ้วสัดอุปุกรณ
มาทําสถานที่เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของหมูบาน ซึ่งเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในชุมชน
  แนวทางแกไข คือ สถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงฯ หวยแมเกี๋ยง ทําหนาที่ในการประสานกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อหาแนวทาง หรือติดตามเรื่องดังกลาวกับหนวยงานที่เกี่ยวของเน่ืองจากราษฎรไดขึ้นทะเบียน
คํารองไวเมื่อป 2562 สําหรับการกอสรางสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา องคการบริหารสวนตําบลฯ ควรจัดสรร
งบประมาณไวในแผนพัฒนาของ อบต. 
  หนวยงานหลักทีร่บัผดิชอบ คอื สถานีพฒันาเกษตรท่ีสงูฯ หวยแมเก๋ียง กรมอุทยานแหงชาติฯ ฝายปกครอง
จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ
  4) การบริหารโครงการฯ ของสถานีเกษตรท่ีสูงฯหวยแมเก๋ียง พบวา มีการประชุมทุกเดือน และมีการ
ประชุมประจําป เปนการประชุมเพื่อหารือแนวทางการแกไขปญหารวมกันในลักษณะของคณะกรรมการหมูบาน 
มีแผนประจําป หนวยงานรวมในพ้ืนท่ีจะมีแผนงาน/โครงการของตนเองและแจงในท่ีประชุมและรวมกันดําเนินงาน
โดยใชกระบวนการมีสวนรวม ไดมีการสํารวจแปลงท่ีดินราษฎรตาม ม.64 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ 2562 โดยสํารวจพบ
วามี 109 แปลง เนื้อที่ 517.24 ไร เกษตรกรมีที่ดินทํากินตั้งแตครัวเรือนละ 1 ไรถึง 22 ไร (จะไมเทากันในแตละราย) 
สถานีเกษตรท่ีสูงฯ หวยแมเกี๋ยงดําเนินการปลูกปาทั่วไป 200 ไร ปลูกปาปรับปรุงระบบนิเวศตนนํ้า 2,700 ไร 
ปลูกปาหวาย 1,650 ไร และปลูกปาไมใชสอย 500 ไร เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ปาตลอดจนปรับปรุงระบบนิเวศปาตนนํ้า 
รวมท้ังเพาะเล้ียงสัตวปาเพื่อปลอยคืนความอุดมสมบูรณกับผืนปา และฝกฝนใหราษฎรในชุมชนท่ีเกี่ยวของมีหนาที่
รักษาปาและตอตานยาเสพติดไปดวย
   ปญหา/อุปสรรค
   การบริหารโครงการของสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ หวยแมเกี๋ยง มีรูปแบบการบริหารงานแบบ
คณะกรรมการหมูบาน โดยมีหัวหนาสถานีเปนที่ปรึกษาและมีหนวยงานรวมอื่น ๆ พรอมดวยผูนําชุมชนเขารวมประชุม 
สําหรับปญหา/อุปสรรคที่พบในมิติดานการบริหารโครงการ คือ ไดรับเร่ืองรองเรียนของการไมไดรับสัญชาติไทย
ของราษฎรที่อยูในโครงการฯ จาํนวน 36 คน ซึง่ไดรบัการอธบิายจากเจาหนาท่ีในประเดน็ดงักลาวคอื ตองรอหลักฐาน
การพสิจูนสญัชาตไิทย ราษฎรบางคนเกิดในประเทศพมา จึงไมสามารถขอสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรค 2 พ.ร.บ. 
สัญชาติ พ.ศ. 2508 จึงตองขอทะเบียนประวัติเพิ่มเติม และบางคนก็ไมมีหลักฐานอะไรเพื่อที่จะพิสูจนยืนยันตัวตนได
  แนวทางแกไข คือ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ หวยแมเกี๋ยง ทําหนาที่ในการประสานกับกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยเพือ่หาทางออกรวมกนั และควรมกีารตดิตามเรือ่งดังกลาวอยางใกลชดิพรอมทัง้แจงใหผูรองขอทราบ
ความกาวหนา
  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ สถานีเกษตรท่ีสูงฯหวยแมเกี๋ยง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานรวมในพื้นที่ 

อบต.และผูนําชุมชนในโครงการฯ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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178

ภาพการติดตามงานที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 
หวยแมเก๋ียง จังหวัดเชียงใหม 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

แปลงเพาะชํากล�าไม� บ�อพักน้ํา และพื้นท่ีแปลงเกษตกรของ
สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ห�วยแม�เก๋ียง



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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ถนนท่ีใช�ในหมู�บ�านท่ีสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํริห�วยแม�เกีย๋ง 
ดําเนนิการปรับปรุงใหม�เพื่อให�ชาวบ�านใช�ในการเดินทาง

แปลงเกษตรกรต�นแบบของสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริบ�านห�วยแม�เก๋ียง



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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 3.3.2  การติดตามผลสัมฤทธ์ิจากการดําเนินงานสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร 
ปาไม สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม จังหวัดเชียงใหม
 เมือ่วนัที ่28 มถินุายน 2565 คณะตดิตามประเมินผลจากสาํนกังาน กปร. รวมกบัเจาหนาทีก่รมอทุยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดลงพ้ืนที่เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงาน

สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม จังหวัดเชียงใหม 

 สําหรับวิธีการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมไดใชวิธีการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการฯ

ประกอบดวย หัวหนาและเจาหนาที่สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

และเจาหนาที่จากหนวยงานรวมในพื้นที่โครงการฯ อาทิ นายอําเภอบานเวียงแหง ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบานแปก

แซม ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบานจากบานหินแตว คร ูกศน. เจาหนาที ่ตชด. ประจําอยูทีบ่านแปกแซม เกษตรอําเภอ

เวียงแหง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 สาธารณสุขอําเภอเวียงแหง ศูนยฝกและ

พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน เชียงราย เจาหนาท่ีจากกองงานในพระองค 902 และผูแทนภาคประชาชนที่ได

รบัประโยชนจากโครงการฯ รวมถงึการลงพืน้ทีเ่พือ่เยีย่มชมแปลงกจิกรรมท่ีโครงการฯ ใหการสนบัสนนุ สรุปสาระสาํคญั

ได ดังนี้

  ประโยชน/ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นหลังจากมีโครงการฯ
  1) มติดิานการอนุรกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติ พบวา กอนป 2543 พืน้ทีป่าสวนใหญไดถกูแผวถาง

เพือ่เปดพืน้ทีส่าํหรับทาํไรเลือ่นลอย ปลกูฝน ปลกูพชืเกษตรเชิงเด่ียว (ระยะส้ัน) เพราะความรูเทาไมถงึการณของราษฎร

ในพืน้ที ่ยงัผลใหพืน้ท่ีตนนํา้ถกูทําลายและสงผลตอผูคนทีอ่ยูอาศยัในพืน้ทีด่านลางทีม่กัจะประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา

ทั้งในฤดูฝนและในฤดูแลง ซึ่งปญหาดังกลาวนับวันจะทวีความรุนแรงอยางตอเนื่อง ตอมาเมื่อสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 

โดยมีหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม สํานักงาน กปร. และหนวยงานรวมที่เกี่ยวของ ไดดําเนินการสนองพระราชดําริโดยรวบรวมหนวยงาน

ทีเ่กีย่วของ ลงปฏบิตังิานในพืน้ทีเ่พือ่สรางความรู ความเขาใจและพฒันาอาชพีใหกบัราษฎรในพืน้ทีซ่ึง่สวนใหญเปนชาว

ลีซูเกือบทั้งหมด โดยใหราษฎรรับทราบถึงโทษของยาเสพติดและผลกระทบจากการตัดไมทําลายปา โดยการสนับสนุน

ใหราษฎรในพืน้ท่ีโครงการฯ ปลูกพชืเศรษฐกจิทดแทนการปลูกฝน และใหความรูดานการใชประโยชนทีด่นิท่ีมอียางจาํกัด

ตามหลกัวชิาการเพือ่ลดการแผวถางปารวมถึงการดแูลรักษาผนืปา โดยเจาหนาทีแ่ละประชาชนในพ้ืนทีโ่ครงการมีสวนรวม

ในการทํากิจกรรมจิตอาสารวมกันสรางปา ปลูกจิตสํานึกการรักผืนปา 

  ขอมูลจากสถานีสาธติและถายทอดการเกษตร ปาไม สิง่แวดลอมอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม 

รายงานวา ปจจุบันนี้ปาไมมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น โดยพื้นที่ปาจํานวน 10,500 ไร คิดเปนรอยละ 90.23 มาจากการ

ปลูกฟนฟู สภาพตนนํ้าลําธารในฤดูฝนมีนํ้าใชอยางอุดมสมบูรณมากกวาในอดีต และมีนํ้าเก็บกักไวใชในฤดูแลง 

ราษฎรใหรวมมอืไมบกุรกุทําไรเลือ่นลอยหรอืทาํลายปา การลาสตัวปาลดลง การเผาปาในฤดแูลงลดลงจากเดิมรอยละ 85 

มกีารจดัตัง้กลุมเครอืขายอนรุกัษปาตนนํา้ 1 กลุม ปรมิาณนํา้ในลาํหวยมปีรมิาณมากและคุณภาพดีขึน้ เนือ่งจากระยะเวลา

ในการไหลของนํ้ามากขึ้น และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น นํ้ามีความสะอาดขึ้นจากเดิมจากการสรางฝายชะลอนํ้า 

สภาพดนิมคีวามอดุมสมบรูณมากขึน้จากการพฒันาปรบัปรงุดินโดยใชหลกัการอนรุกัษดนิและนํา้ การทาํปุยหมกัชวีภาพ 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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ทาํใหเกิดการชะลางพงัทลายของดินนอยลงและไมมโีคลนถลมในพืน้ที ่นอกจากนีม้ลพษิทางอากาศก็ลดลง สถติกิารเกิดไฟปา

ลดลงรอยละ 85 โดยความรวมมอืของราษฎรในพ้ืนทีโ่ครงการฯ นํา้ทาไหลสมํา่เสมอตลอดป สามารถสงเสริมการทองเทีย่ว

เชงิอนรุกัษ ศกึษาดูงานดานการอนุรกัษปาไมและการพัฒนาตามแนวพระราชดํารพิรอมกับสัมผัสวถิชีวีติ วฒันธรรมประเพณี

ที่ดีงามของชุมชนบนพื้นที่สูง 

  ปญหา/อุปสรรค
  สวนใหญที่พบในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ คือ ยังมีราษฎรสวนหนึ่งตัดไมเกินขนาด

ที่กําหนดมาใชประกอบกิจกรรมตามประเพณี และมีการทําการเกษตรเชิงเดี่ยว

  แนวทางแกไข เจาหนาที่โครงการฯ ควรใหความรูแกราษฎรในโครงการฯ วาปาไมมีความสําคัญและเปน

ประโยชนตอคนในชุมชนมาก เพราะปาไมมีประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรดินและเปนปาตนนํ้า เปนที่อยูอาศัยของ

สตัวปา เปนแหลงอาหารของมนุษยและสตัว ดงันัน้ทกุคนในชมุชนควรมสีวนรวมในการอนุรกัษและจัดการทรัพยากรปาไม 

โดยการทําเกษตรที่ถูกตองตามหลักวิชาการโดยใชพื้นที่อยางจํากัด รวมถึงมีการจัดระเบียบชุมชนและปรับปรุง

ระบบนิเวศปา และใหชุมชนรวมกันปฏิบัติตามกฎ กติกา ที่กําหนดไว เชน การตัดไมจะตองไดรับการขออนุญาต

กอนดําเนินการตัดไม เปนตน

  หนวยงานหลักทีร่บัผดิชอบ คอื กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปาและพนัธุพชื และหนวยงานรวม ในการพัฒนา

พื้นที่โครงการเกษตรที่สูงฯ ไดแก ครู กศน. ครูอาสาโรงเรียน ตชด. เจาหนาที่งานในพระองค สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง กอ.รมน.ภาค 3 และผูนําชุมชน เปนตน รวมรับผิดชอบในการสงเสริม

และใหความรูแกชุมชนโดยการจัดอบรมอยางตอเนื่อง 

  2) มิติดานความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พบวา กอนมีโครงการฯ ราษฎรในพ้ืนที่โครงการฯสวนใหญ

มอีาชพีและรายไดจากการขายฝน และเกษตรเชิงเด่ียว (พชืลมลกุ) แตการไดมาซ่ึงรายไดจากการขายฝนตองแลกมาดวย

สุขภาพที่ทรุดโทรมเนื่องจากราษฎรเองก็ติดฝน ผลผลิตทางการเกษตรถูกกดราคาจากพอคาคนกลางเนื่องจากไมมีการ

รวมกลุม ไมมีกองทุนสําหรับรับซื้อสินคาเกษตร ไมมีตลาดรองรับ การเรียนรูชองทางการตลาดแบบใหมเปนการยาก

สําหรับคนรุนเกาและยากมากขึ้นสําหรับเกษตรกรที่ไมรูหนังสือ เมื่อมีโครงการฯ เขามาในพื้นที่เจาหนาที่ไดมีการ

สรางฝายและบอกักเก็บนํ้าที่มีขนาดตางกันกระจายอยูในพื้นที่ เพื่อกักเก็บนํ้าใหกับราษฎรไวใชในการอุปโภคบริโภค

ในฤดูแลง สําหรับในชวงฤดูฝน สามารถกระจายน้ําใหกับราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ไดอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

พรอมทั้งมีการสงเสริมอาชีพโดยการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝน เชน ปลูกกาแฟ ชา อะโวคาโด แมคคาเดเมีย 

ผกัตงักยุ ผกัแคล บวย มะมวง สมเขยีวหวาน ฯลฯ สรางความมัน่คงในการประกอบอาชพีใหกบัราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการฯ 

สงผลใหราษฎรในพื้นที่โครงการฯ มีรายไดเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 บาท/เดือน และลดการเคลื่อนยายถิ่น

หรือการออกไปทํางานนอกพื้นที่สงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

   ปญหา/อุปสรรค 

  สวนใหญทีพ่บในมติคิวามมัน่คงในการประกอบอาชีพ เรือ่งท่ี 1 ทีก่กัเก็บนํา้สาํหรบัการเกษตรในชวงฤดแูลง
มไีมเพยีงพอตอความตองการเนือ่งจากมกีารสนบัสนนุใหปลกูพชืเศรษฐกจิมากขึน้ จงึจาํเปนตองใชนํา้ในการทาํเกษตร

เพิ่มมากขึ้นสงผลใหนํ้าไมเพียงพอกับความตองการโดยเฉพาะหนาแลง แมจะมีบอสําหรับกักเก็บนํ้าแตยังไมเพียงพอ
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สาํหรบัการทาํเกษตร เนือ่งจากบอนํา้มหีลายขนาดปรมิาณการกักเกบ็นํา้แตละจดุตางกนัและสวนใหญเปนบอนํา้ขนาดกลาง

และขนาดเล็ก  เรื่องที่ 2 ไมมีการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรมีเปนจํานวนมาก 

จึงถูกกดราคาโดยพอคาคนกลาง และไมมีจุดศูนยรวมของสินคาหรือผลผลิตทางการเกษตรทําใหพอคาตองกระจาย

รับซื้อสินคาเปนการเพิ่มตนทุนการขนสงของพอคาคนกลาง จึงทําใหไมเขามารับซื้อสินคาเกษตรกรก็จะมีผลผลิต

ทางการเกษตรตกคางเปนจาํนวนมาก  และเร่ืองที ่3 เสนทางคมนาคม เนือ่งจากเสนทางคมนาคมบางเสนเปนทางลกูรงั 

ชํารุดในหนาฝน จึงทําใหการเดินทางโดยเฉพาะหนาฝนยากลําบาก

  แนวทางแกไข การแกไขปญหาเรื่องนํ้าน้ันสถานีฯ ควรประสานความรวมมือกับชลประทานจังหวัดเพื่อหา

แนวทางในการบริหารจัดการน้ําใหสามารถมีนํ้าใชไดเพียงพอตลอดท้ังป หรือใชวิธีการดึงนํ้าจากหวยหักเหลี่ยมมาเติม

ในบอ และ/หรือเพ่ิมจาํนวนบอใหมากข้ึนเพ่ือใหมนีํา้ใชเพียงพอในฤดูแลง ทางดานการแกปญหาเร่ืองการรวมกลุมวสิาหกิจ

ชมุชนในพ้ืนทีค่วรมีการประชมุรวมกนัเมือ่มกีารรวมกลุมจดัต้ังเปนสมาชกิของวสิาหกจิชมุชนเพือ่ทีจ่ะไดมอีาํนาจตอรอง

ราคาจากพอคาคนกลางและเปนจดุรวมของผลผลติทางการเกษตรโดยใหเจาหนาทีจ่ากโครงการหลวงในพระองค สมเดจ็

พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพนัปหลวง เปนพีเ่ลีย้งดแูลกลุมและประสานหนวยงานท่ีเกีย่วของ

จดัฝกอบรม เชน การแปรรปูและการถนอมผลผลิตทางการเกษตร มกีารออกแบบบรรจภุณัฑทีท่นัสมัยและสรางจดุขาย

ใหกับผลิตภัณฑ หาชองทางการตลาดรูปแบบใหม เชน การขายออนไลน จัดโครงการพี่สอนนองขึ้นในชุมชน

โดยนําเกษตรกรคนรุนใหมที่ประสบความสําเร็จมาใหความรูหรือคําแนะนํากับผูที่สนใจ มีการประชาสัมพันธ

ใหคนภายนอกไดรูจกัผลติภณัฑทีเ่ปนผลผลิตของชมุชนมากขึน้ สวนการแกปญหาเรือ่งเสนทางคมนาคม องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม ทางหลวงชนบท 

และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของควรมีการประชุมรวมกันเพื่อหาทางในการปรับปรุงถนนโดยดําเนินการตามแนวทาง

ที่กฎหมายที่เก่ียวของกับอุทยานฯ อนุญาตใหดําเนินการได

  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมปาไม ชลประทานจังหวัด

เชียงใหม ทางหลวงชนบท และหนวยงานรวมในการพัฒนาพ้ืนที่โครงการฯ  ไดแก กศน. เจาหนาที่งานในพระองค 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พาณิชยจังหวัด เพื่อหาชองทางการตลาด 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย หรือสถาบันการศึกษา จัดอบรม/สอนในเร่ืองการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร การถนอมอาหาร และการออกแบบบรรจุภณัฑ รวมถงึชองทางการขายแบบออนไลน รวมทัง้จะตองไดรบั

ความรวมมอืจากประชาชนและผูนาํทองถิน่ของบานแปกแซม และบานหนิแตว ซึง่เปนหมูบานในพืน้ทีข่องสถานีฯ ดวย

  3)  มิติคุณภาพชีวิต พบวา กอนมีโครงการฯ ราษฎรในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ไมคอยดีนัก

เนื่องจากถนนสวนใหญเปนดินลูกรัง และบางชวงไมมีถนน โดยเฉพาะหนาฝนไมสามารถใชถนนเพ่ือสัญจรไปมาได

เนื่องจากถนนล่ืนและมีดินถลมตัดขาดเสนทางการสัญจร มีการขนยายยาเสพติดเนื่องจากพื้นที่ของหมูบานติดชายแดน

ฝงพมาจึงเปนเสนทางผานลักลอบเขามาในพื้นที่ มีระบบไฟฟาและสัญญาณโทรศัพทแตไมคอยมีความเสถียร หางไกล

จากสถานบริการสาธารณสุข และไมมีโรงเรียนในชุมชน เมื่อมีโครงการฯ เขามาในพื้นที่สงผลใหคุณภาพชีวิตของราษฎร

ในพื้นที่ดีขึ้นเปนลําดับ ถนนสวนใหญไดรับการพัฒนาใหเปนถนนคอนกรีตแมไมครอบคลุมพื้นที่แตก็มีถนนท่ีสามารถ

สญัจรในหมูบานได ราษฎรมสีขุอนามยัท่ีดขีึน้รอยละ 90 ดชันคีวามสขุมวลรวมอยูในระดบัดมีากรอยละ 85 ในบางพืน้ท่ี

มีระบบไฟฟาและไฟฟาสํารองจากพลังงานแสงอาทิตย สัญญาณโทรศัพทของบริษัทเอกชนเขาถึงพ้ืนที่ทําใหเกิดความ

เสถยีรมากขึน้ เนือ่งจากพืน้ทีข่องสถานแีละชมุชนโดยรอบมพีืน้ทีช่ายแดนตดิฝงพมา การขามไปมาของคนสองฝงจึงเปน
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เร่ืองปกตเิปรยีบเสมอืนญาตพิีน่องจงึเปนขอดทีีช่วยกนัดแูลเปนหเูปนตารวมกบัเจาหนาทีท่หารในพืน้ที ่อกีทัง้ความเขมแขง็

ของชมุชนสงผลใหปญหาการขนยายยาเสพตดิลดลง สาํหรบัดานการศกึษามคีร ูกศน. เขามาสอนหนงัสือในศนูยเด็กเลก็

หรอืเด็กกอนวัยเรียนท่ีอยูภายใตการดูแลของ อบต.เปยงหลวงรับผดิชอบมีเด็กอยูประมาณ 50 คน สาํหรบัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน

ของเด็กโตสวนใหญเด็กไปเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาวซ่ึงเปนโรงเรียนประจํา จะมีรถสําหรับรับ-สง 2 คัน 

  นอกจากนี้ ครู กศน.รวมกับศูนยฝกอาชีพจะสอนใหเด็กมีทักษะในการคิดเลขเปน เขียนช่ือตัวเองได 

มีการเรียนการสอนแบบการศึกษาตามอัธยาศัยและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลสัมฤทธิ์ที่เห็นชัดดาน

การศึกษาคือ เด็กจะเรียนตอในระดับอุดมศึกษามากข้ึน และเด็กที่เรียนจบแลวจะกลับมาพัฒนาบานเกิดตนเอง 

มีการสงเสริมเยาวชน-ฝกอบรมสมารทฮีโร ฝกอาชีพขายออนไลน และ App tiktok เพ่ือประชาสัมพันธวัฒนธรรม

และแหลงทองเที่ยวชุมชน รวมถึงมีการออกแบบ App ประเมินคนพิการเพื่อวางแผนการชวยเหลือ เชนในหมูบาน

มีคนพิการ 7 คน และมีผูพิการที่ไมสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได ในกรณีฉุกเฉินที่ตอง CPR (Cardiopulmonary 

Resuscitation) เปนการชวยเหลือผู ปวยที่กําลังจะหยุดหายใจ หรือหัวใจกําลังจะหยุดเตน ใหกลับมาหายใจ 

หรือลมหายใจไหลเวียนไดตามปกติ ความสําคัญของการทํา CPR ตอนนี้อยู ที่การปมหัวใจ ที่ตองทําใหถูกตอง 

และทนัเวลา เพราะหากสมองขาดออกซิเจนไปเกิน 4 นาท ีสมองอาจเสียหายได) กจ็ะใช App tiktok ในการขอความชวยเหลอื 

และในชวงสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 คนในพื้นที่ติดโควิดแตไดดําเนินการดูแลรักษากันเองในหมูบาน 

ปจจบุนันีท้กุคนไดรบัวคัซนีขัน้พืน้ฐานครบ 2 เขม็และมบีางคนไดรบัเขม็กระตุนแลว สาํหรบัดานสิง่แวดลอมในชมุชนดขีึน้

อยางชัดเจน มโีครงการบรหิารจดัการขยะแบบมสีวนรวมระหวางหนวยงานในทองถิน่และชมุชน จนไดรบัรางวลัรองชนะ

เลิศอันดับ 2 ในการประกวด อปท.ตนแบบที่มีการจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ โดยใชหลัก 3Rs ประกอบดวย 

Reduce คือ การลดการใชการบริโภคทรัพยากรที่ไมจําเปน Reuse คือ การใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด และ Recycle 

คอืการนํากลับมาใชใหม  ซึง่ในหมูบานจะมีการคัดแยกขยะของแตละครัวเรือนแลวนาํมาใชซํา้  ใชภมูปิญญาในการจัดการ

ขยะยอยสลายโดยใช “เสวียนไมไผ” การเก็บขยะชุมชนทุกวันพระ/เดือนละ 2 ครั้ง รวมทั้งมีจุดทิ้งขยะอันตราย

รวม 8 จุดในชุมชน โดย อบต. จะนําไปกําจัดอยางถูกวิธี สงผลใหไดรับรางวัล Zero Waste  ประเภท ชุมชนปลอดขยะ

ขนาดเล็ก

  ปญหา/อุปสรรค
  สวนใหญปญหาดานคณุภาพชวีติจะไดรบัการแกไข ทัง้ในเรือ่งนํา้เพือ่การอปุโภคบรโิภค ระบบไฟฟา โรงเรยีน 

ศูนยเด็กเล็ก ดานสาธารณสุข  สถานีอนามัย แตอยางไรก็ดียังพบปญหา/อุปสรรค ในมิติดานคุณภาพชีวิต เชน เสนทาง

คมนาคมท่ีถนนสวนใหญยงัเปนดนิลกูรงัและถกูตดัขาดไมตอเน่ืองทาํใหสวนทีไ่มเปนคอนกรีตเวลาฤดูฝนจะถกูนํา้กัดเซาะ

หนาดินทําใหถนนถูกตัดขาดการสัญจรลําบาก สงผลถึงราษฎรในพื้นที่ไมสามารถนําผลผลิตลงไปขายได หรือผูซื้อก็ไม

สามารถขึ้นมาซื้อผลผลิตในพื้นที่ได เรื่องคาแรงงาน เนื่องจากคาครองชีพที่สูงขึ้นไมสอดคลองกับคาแรงที่ไดรับ ทําให

รายไดไมพอกบัรายจาย การจดัสรรพืน้ทีป่ลกูขาวไรสาํหรับบรโิภคไมสอดคลองกบัสมาชกิในครวัเรอืน ทาํใหบางครอบครวั

ตองบรโิภคขาวอยางจาํกดั ตองการใหหนวยงานภาครฐัเขามาซือ้ผลผลติ/สนิคา ของชมุชนมากขึน้ อยากใหมโีรงเรยีนใน

ชุมชนเด็กจะไดไมตองเดินทางไปเรียนไกลถึงตัวอําเภอเชียงดาว

  แนวทางแกไข เสนทางคมนาคมเปนแนวทางแกไขเดียวกันกับมิติดานความมั่นคงในอาชีพ สําหรับในเรื่อง

คาแรงตองทําความเขาใจวา ถาคาจางแรงงานท่ัวไปก็จะไดตามเกณฑกฎหมายแรงงานกําหนด แตในกรณีที่เปนคาแรง

ในสถานีสาธิต หรือโครงการในมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ฯลฯ นั้นไมสามารถใหคาแรงที่สูงไดเนื่องจากหลักการทํางาน
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โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ของสถานีสาธิต และมูลนิธิ มีวัตถุประสงคเพื่อใหราษฎรในพ้ืนที่ลดการบุกรุกทําลายปา คนกับปาสามารถอยูดวยกันได 

การใหราษฎรในพื้นท่ีเขามาทํางานในสถานีสาธิตเพื่อตองการใหมาเรียนรูอาชีพใหม นอกจากจะไดเงินแลวยังไดอาชีพ

กลับไปดวย จึงไมสามารถจางคาแรงในราคาสูงได หรือดานเกษตร เชน ในกรณีการปลูกพืชผักเมืองหนาว ก็เพื่อเอาไว

ปลูกกินกันในครัวเรือน หากเปนพืชเศรษฐกิจบางชนิด เชน กาแฟ ทางหนวยงานก็อาจชวยไดโดยรับหนาที่เปนคนกลาง

รับซ้ือเมล็ดกาแฟและขายตอ แตปริมาณอาจไดไมมากนักเนื่องจากไมมีเงินกองทุนสําหรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร

สําหรับโรงเรียนยังตองอาศัยครู กศน. และครูอาสาพื้นที่สูงมาชวยใหความรูแกเด็กเล็ก หากเปนเด็กโตยังคงตองไปเรียน

ที่ตัวอําเภอเพ่ือเด็กจะไดมีคุณภาพในการศึกษามากขึ้น

  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปยงหลวง กรมทางหลวงชนบท กระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พาณิชยจังหวัด การศึกษานอกโรงเรียน และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

  4)  การบริหารโครงการฯ การบริหารของสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอมอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ บานแปกแซม มีรูปแบบการบริหารงานแบบคณะทํางาน มีนายอําเภอเปนหัวหนาคณะทาํงานและ

มีหนวยงานรวมเปนกรรมการ มีหัวหนาสถานีฯ เปนฝายเลขาฯ วิธีการทํางานคือ มีการประชุมเพื่อติดตามงานใหเปนไป

ตามพระราชดําริ พระราชกระแส พระราชเสาวนีย ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พนัปหลวง มปีระชุมรวมกนัเพือ่ขับเคลือ่นไปดวยกนั ประกอบดวยหนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของทัง้สวนกลางและทองถิน่ 

ผูนาํชมุชนและราษฎรในพ้ืนที ่ปจจุบนัสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตรฯ ไดดาํเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ 

แตอยางไรก็ตามอาจเพิ่มบทบาทใหมากขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและความตองการของประชาชนในพื้นที่

  ปญหา/อุปสรรค
  การบริหารของสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตรฯ มีรูปแบบการบริหารงานแบบคณะทํางาน 

โดยมีนายอําเภอเปนหัวหนาคณะทํางานและมีหนวยงานรวมเปนกรรมการ มีหัวหนาสถานีฯ เปนฝายเลขาฯ 

ซึ่งมีการประชุมรวมกัน สําหรับปญหา/อุปสรรคท่ีพบในมิติดานการบริหารโครงการ คือ ขอจํากัดของแตละหนวยงาน 

เชน กรมอุทยานฯ หรือกรมปาไมอาจติดในเร่ืองขอกฎหมายฯ ที่ไมสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน

ไดทันทวงที หรือการออกเอกสารสิทธิ์ที่ทํากิน ทําใหไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได เปนตน

  แนวทางแกไข  ควรนาํปญหาของชุมชนเขาทีป่ระชมุเพือ่หารอืรวมกนัพรอมสรางความเขาใจเร่ืองสิทธ์ิทีท่าํกนิ 

วิธีการเขาถึงแหลงเงินทุนดวยวิธีอื่น การพัฒนาตอยอดผลการดําเนินงานดานการเกษตรเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ

ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาของสินคาการเกษตรของประชาชนและหาชองทางการตลาดไวรองรับผลิตผล

การทางการเกษตรในอนาคต สวนเรื่องการพัฒนาตอยอดดานการพัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลงทองเท่ียงตามแผนแมบท 

การปรับภูมิทัศนที่ทางคณะภูมิสถาปตยและอนุรักษสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจไดวางแผนออกแบบไวเมื่อป 2547 

เพือ่เพ่ิมศกัยภาพใหสามารถเอ้ือประโยชนใหกบัผูทีม่าทัศนศึกษาดูงาน นกัทองเท่ียวทัว่ไป ไดอยางมีประสิทธภิาพย่ิงขึน้ 

แตอยางไรก็ตามเร่ืองของการสงเสริมการทองเท่ียวไมควรละเลยเร่ืองของผลกระทบท่ีอาจตามมา เชน การมุงเนนการ

เพิม่ปรมิาณนกัทองเทีย่วแตขาดการวางแผนเตรยีมพรอมในการรบันกัทองเทีย่ว รวมทัง้การเขามาของนกัทองเทีย่วควร

มีการกําหนดขอบเขต และเง่ือนไขในสวนท่ีเปนมาตรการในการปองกันไมใหเกิดความเสียหายทางดานวัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอมที่อาจมาพรอมกับการทองเที่ยวไวดวย

  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ สถานีสาธิตฯ บานแปกแซม หนวยงานรวมที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชน

และราษฎรในพ้ืนที่รับประโยชนจากโครงการฯ ทั้งบานแปกแซมและบานหินแตว
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ภาพการติดตามงานที่สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม 
สิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม จังหวัดเชียงใหม 

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

ภาพรางวัลที่บ�านแปกแซมได�รับ

สภาพถนนและสภาพที่อยู�อาศัยในชุมชนบ�านแปกแซม 
ท่ีมีการปลูกต�นไม� ดอกไม� (ม�วงมงคล) เพื่อความสวยงาม 
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แปลงเกษตรของสถานีฯ บ�านแปกแซม
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 3.3.3 การติดตามผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตร
ที่สูงตามพระราชดําริดอยมอนลาน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
 เมือ่วันที ่29 มถินุายน 2565 คณะตดิตามประเมนิผลจากสาํนกังาน กปร รวมกบัเจาหนาท่ีกรมอทุยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดลงพ้ืนที่เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงาน

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

 สําหรับวิธีการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมไดใชวิธีการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการฯ

ประกอบดวย เจาหนาที่โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริดอยมอนลาน และเจาหนาที่จากหนวยงาน

รวมในพ้ืนที่โครงการฯ เชน ครูจากการศึกษานอกระบบ (กศน.) ครูอาสาบนพื้นที่สูง เจาหนาที่จากกองอํานวยการรักษา

ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.ภาค 3) เจาหนาทีจ่ากโครงการศึกษาวจิยั และทดลองในสมเด็จพระนางเจาสิรกิติิ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ผูนําชุมชน และผูแทนภาคประชาชนที่ไดรับประโยชนจากโครงการฯ 

รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมแปลงกิจกรรมที่โครงการฯ ใหการสนับสนุน สรุปสาระสําคัญได ดังนี้

  ประโยชน/ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีโครงการฯ
  1) มติดิานการอนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติ  พบวา กอนมโีครงการฯ ผนืทีป่าสวนใหญไดถกูแผวถาง

เพื่อเปดพื้นที่สําหรับทําไรเลื่อนลอย ปลูกฝน ปลูกพืชเกษตรเชิงเด่ียว (ระยะส้ัน) เพราะสามารถสรางรายไดทําให

พ้ืนที่ตนนํ้าถูกทําลายและสงผลตอผูคนที่อยูอาศัยในพื้นที่ดานลางที่มักจะประสบปญหาการขาดแคลนนํ้าทั้งในฤดูฝน

และในฤดูแลง ตอมาเมื่อสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงไดพระราชทาน

พระราชดําริเกี่ยวกับสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง โดยมีหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงาน กปร. และหนวยงานรวมที่เกี่ยวของ 

ไดดาํเนนิการสนองพระราชดํารสิรางความรู ความเขาใจและพฒันาอาชพีใหกบัราษฎรในพ้ืนทีซ่ึง่สวนใหญเปนชาวเขาเผาอาขา

โดยใหราษฎรรับทราบถึงโทษของยาเสพติดและผลกระทบจากการตัดไมทําลายปา โดยการสนับสนุนใหราษฎรในพื้นที่

โครงการฯ ปลกูพชืเศรษฐกจิทดแทนการปลกูฝน และใหความรูดานการใชประโยชนทีด่นิท่ีมอียางจํากดัตามหลกัวชิาการ

เพื่อลดการแผวถางปารวมถึงการดูแลรักษาผืนปา สงผลใหปจจุบันนี้ปาไมมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น ไดพื้นที่ปาตนนํ้า

กลับคืนฟนสภาพ จํานวน 4,950 ไร ในฤดูฝนมีนํ้าใชอยางอุดมสมบูรณมากกวาในอดีต และมีนํ้าเก็บกักไวใชในฤดูแลง 

มีปริมาณน้ําทาไหลสม่ําเสมอตลอดป สามารถสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ศึกษาดูงานดานการอนุรักษปาไม

และการพัฒนาตามแนวพระราชดําริพรอมกับสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนบนพื้นที่สูง

   ปญหา/อุปสรรค
  สวนใหญที่พบในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ คือ ยังมีการตัดไมเพื่อนําไปปลูก

หรอืซอมแซมท่ีอยูอาศยั หรอืการขยายพ้ืนท่ีเพือ่ปลกูขาวไร หรอืตดัไมมาใชประกอบพิธกีรรมทางศาสนาท่ีเปนความเช่ือ

ดานวฒันธรรมของชนเผา โดยราษฎรท่ีเขาไปตัดไมมคีวามเช่ือท่ีวาตวัของผูตดัเองมีสวนในการรักษาผนืปาและชวยปลูกปา 

ดังน้ัน ตัวราษฎรเองควรมีสิทธิ์ในการใชไมในปาเพื่อนําไปปลูกที่อยูอาศัยหรือซอมแซมบานและนําไมมาใชประกอบ

พิธีกรรมตามประเพณีได



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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  แนวทางแกไข เจาหนาที่โครงการฯ ควรใหความรูแกราษฎรในโครงการฯ วาปาไมมีความสําคัญและเปน

ประโยชนตอคนในชุมชนมาก เพราะปาไมมีประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรดินและเปนปาตนนํ้า เปนที่อยูอาศัยของ

สตัวปา เปนแหลงอาหารของมนษุยและสตัว ดงันัน้ทกุคนในชมุชนควรมสีวนรวมในการอนรุกัษและจดัการทรพัยากรปา

ไม โดยการทําเกษตรที่ถูกตองตามหลักวิชาการโดยใชพื้นท่ีที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงมีการจัด

ระเบียบชุมชนและปรับปรุงระบบนิเวศปา และใหชุมชนรวมกันปฏิบัติตามกฎ กติกา ที่กําหนดไว เชน การตัดไมจะตอง

ไดรับการขออนุญาตกอนดําเนินการการตดัไม เปนตน

  หนวยงานหลักทีร่บัผดิชอบ คอื กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปาและพนัธุพชื และหนวยงานรวม ในการพัฒนา

พื้นที่โครงการเกษตรท่ีสูงฯ ไดแก ครู กศน. ครูอาสาโรงเรียน ตชด. เจาหนาที่งานในพระองค 902 กอ.รมน.ภาค 3 

และผูนําชุมชน เปนตน รวมรับผิดชอบในการสงเสริมและใหความรูแกชุมชนโดยการจัดอบรมอยางตอเนื่อง 

  2)  มติดิานความมัน่คงในการประกอบอาชพี พบวา กอนมโีครงการฯ ราษฎรในพ้ืนทีโ่ครงการฯ สวนใหญ

มอีาชพีและรายไดจากการขายฝน และเกษตรเชิงเด่ียว (พชืลมลกุ) แตการไดมาซ่ึงรายไดจากการขายฝนตองแลกมาดวย

สขุภาพทีท่รดุโทรมเน่ืองจากราษฎรเองก็ตดิฝน เมือ่มโีครงการฯ เขามาในพืน้ที ่เจาหนาทีไ่ดมกีารสรางฝายและถังเกบ็นํา้ 

เพื่อกักเก็บนํ้าใหกับราษฎรไวใชในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร พรอมทั้งมีการสงเสริมอาชีพโดยการปลูกพืช

เศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝน เชน ปลูกกาแฟ ชา อะโวคาโด แมคคาเดเมีย ลูกหมอน บวย สาล่ี เชอรรี่ ฯลฯ สรางความ

มั่นคงในการประกอบอาชีพใหกับราษฎรในพื้นท่ีโครงการฯ สงผลใหราษฎรในพื้นที่โครงการฯ มีรายไดเพ่ิมมากขึ้น 

ลดการเคล่ือนยายถิ่นหรือการออกไปทํางานนอกพื้นที่และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

  ปญหา/อุปสรรค
  สวนใหญที่พบในมิติความม่ันคงในการประกอบอาชีพ คือเรื่องที่ 1 ที่กักเก็บนํ้าสําหรับการเกษตร
ในชวงฤดแูลงมไีมเพยีงพอตอความตองการเนือ่งจากเจาหนาทีโ่ครงการไดมกีารสนบัสนนุใหปลูกพืชเศรษฐกิจมากขึน้ 

จึงจําเปนตองใชนํ้าในการทําเกษตรเพิ่มมากขึ้นสงผลใหนํ้าไมเพียงพอกับความตองการ และเร่ืองที่ 2 ไมมีตลาดรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตร เน่ืองจากทางสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยมอนลานไดมีการสงเสริม

ใหปลูกพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด เชน กาแฟ อะโวคาโด แมคคาเดเมีย บวย ทอ ฯลฯ สําหรับสินคาบางตัวที่เปน

ที่ตองการของตลาดเชน กาแฟ อะโวคาโด ไมคอยมีปญหาในเรื่องของตลาดเน่ืองจากผูซื้อหรือพอคาคนกลาง

จะขึน้มารับซือ้ถงึทีไ่รกาแฟ แตสาํหรบัผลผลิตทางการเกษตรบางชนดิ เชน แมคคาเดเมยี บวย และทอ มปีญหาคอนขาง

มากเน่ืองจาก 1) เปนผลไมที่เนาเสียงายถาไมมีการแปรรูป 2) ขาดความรูในเรื่องการแปรรูปและการเก็บรักษาผลผลิต

ทางการเกษตรใหอยูไดนาน 3) ในชวงฤดูฝนการเดินทางไมสะดวก ทําใหพอคาคนกลางไมสามารถเขามารับซื้อสินคาได

  แนวทางแกไข สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน จะนําปญหาความตองการ

ของราษฎรเร่ืองบอสําหรับกักเก็บนํ้าไวใชเพื่อการเกษตรในชวงฤดูแลง เสนอกรมอุทยานฯ เพื่อบรรจุไวในแผน 5 ป 

(2566 - 2570)  และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของจัดฝกอบรม เชน การแปรรูปและการถนอมผลผลิตทางการเกษตร 

การรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนเพ่ือไมใหถูกพอคาคนกลางกดราคาและเปนจุดรวมของผลผลิตทางการเกษตร 

มีการออกแบบบรรจุภัณฑที่ทันสมัยและสรางจุดขายใหกับผลิตภัณฑ หาชองทางการตลาดรูปแบบใหม เชน การขาย

ออนไลน จดัโครงการพ่ีสอนนองข้ึนในชุมชนโดยนําเกษตรกรคนรุนใหมทีป่ระสบความสําเร็จมาใหความรูหรอืคาํแนะนํา

กบัผูทีส่นใจ และหาจดุรวมจาํหนายสนิคาเพือ่ชวยกนัขายหรอืจําหนาย รวมถงึมกีารประชาสมัพนัธใหคนภายนอกไดรูจกั

ผลิตภัณฑที่เปนผลผลิตของชุมชนมากขึ้น 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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  หนวยงานหลักทีร่บัผดิชอบ คอื กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปาและพนัธุพชื และหนวยงานรวม ในการพัฒนา

พื้นที่โครงการเกษตรท่ีสูงฯ ไดแก กรมชลประทาน และผูนําทองถ่ินของแตละหมูบานเก่ียวกับปญหาเร่ืองท่ีกักเก็บนํ้า

สําหรับใชในชวงฤดูแลง และประสานกับ กศน. เจาหนาท่ีงานทดลองและวิจัยในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประสานหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ เชน กระทรวงพาณิชย เพื่อหาชอง

ทางการตลาด กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย หรือสถาบนัการศกึษา จัดอบรม/สอนในเรือ่งการแปรรปู

ผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหาร และการออกแบบบรรจุภณัฑ รวมถึงชองทางการขายแบบออนไลน และประสาน

กรมทางหลวงชนบทเพ่ือปรับปรุงบํารุงเสนทางการคมนาคมขนสง ใหสามารถสัญจรไดสะดวกมากขึ้น

  3) มิติคุณภาพชีวิต พบวา กอนมีโครงการฯ ราษฎรในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ไมคอยดีนัก

เนื่องจากถนนสวนใหญเปนดินลูกรัง รถใหญไมสามารถเขาถึงพื้นที่ได โดยเฉพาะหนาฝนไมสามารถใชถนนเพื่อสัญจร

ไปมาไดเนื่องจากถนนลื่นและมีดินถลมตัดขาดเสนทางการสัญจร แตในขณะเดียวกันดวยเสนทางท่ียากลําบากกลับเปน

โอกาสใหกับผูคายาเสพติดไดใชเปนเสนทางในการลําเลียงยาเสพติดเนื่องจากหนวยงานภาครัฐเขาถึงพื้นที่ไดยาก 

ระบบไฟฟาและสัญญาณโทรศัพทไมสามารถเขาถึงพ้ืนที่ ไมมีสถานบริการสาธารณสุข รวมถึงไมมีโรงเรียนในชุมชน 

เมือ่มโีครงการฯ เขามาในพืน้ทีส่งผลใหคณุภาพชวีติของราษฎรในพ้ืนทีด่ ีขึน้ถนนสวนใหญไดรบัการพัฒนาใหเปนถนนคอนกรีต 

หรือลูกรังอัดบดเพิ่มความแข็งแกรงใหกับหนาดนิ (แตในกรณีที่มีนํ้าปาไหลหลากก็ทําใหหนาดินถูกกัดเซาะได) มีระบบ

ไฟฟาและสัญญาณโทรศัพทของบริษัทเอกชนเขาถึงพ้ืนที่ มีไฟฟาสํารองจากพลังงานแสงอาทิตยในบางจุด และมีระบบ

สาธารณปูโภคท่ีดขีึน้ ทหารในพ้ืนทีส่ามารถลาดตระเวนไดทัว่ถึงและรวดเร็วข้ึน สงผลใหปญหาการขนยายยาเสพตดิลดลง 

และในกรณีที่พบผูติดยาเสพติดก็จะสงไปบําบัดรักษา และมีการดูแลอยางใกลชิด มีการทํางานรวมกันกับคนในชุมชน

โดยจัดกิจกรรมใหผูรบัการบําบัดรักษายาเสพติดไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของหมูบานไมปลอยใหอยูคนเดียว สาํหรับ

ดานการศึกษา มีครูกศน. และครูอาสา เขามาสอนหนังสือในศูนยเด็กเล็กที่มีเด็กนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึง

มัธยมศึกษาปที่ 6 สอนภาษาไทยใหเด็กอยางนอยสามารถเขียนชื่อตัวเองได คิดเลขได และสอนทักษะการใชชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับบางครอบครัวไดสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเชียงใหม เขต 2 โรงเรียนพราวบูรพา ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนต้ังแตระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา

ตอนตน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนใหญอยูในเกณฑเปนที่นาพอใจ ดานรายไดจากเดิมรายไดเฉล่ียตอครัวเรือน

5,000 บาท/ครอบครัว/ป ปจจบุนัเพิม่ข้ึนเปน 120,000 บาท/ครอบครวั/ป (ขอมลูป 63) มขีาวบรโิภคเพยีงพอตลอดท้ังป 

ราษฎรในโครงการมีรายไดเพิ่มข้ึน มีเงินเหลือสามารถซ้ือที่ดินทํากินที่มีเอกสารสิทธ์ิในพ้ืนที่ตัวเมืองอําเภอพราว

ไดหลายราย สําหรับสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ราษฎรในพ้ืนที่ไดรับการฉีควัคซีนอยางนอยครบ 2 เข็ม

ทุกครัวเรือน โดยมีเจาหนาที่ อสม. ดูแลทุกกลุมบาน 

   ปญหา/อุปสรรค
  สวนใหญปญหาดานคณุภาพชวีติจะไดรบัการแกไข ทัง้ในเรือ่งนํา้เพือ่การอปุโภคบรโิภค ระบบไฟฟา โรงเรยีน 

ศูนยเด็กเล็ก ดานสาธารณสุข สถานีอนามัย แตอยางไรก็ดี ยังพบปญหา/อุปสรรค ในมิติดานคุณภาพชีวิต เชน เสนทาง

คมนาคมท่ีถนนสวนใหญยังเปนดินลูกรัง และถนนบางเสนถูกนํ้ากัดเซาะผิวถนนเปนรองหรือถนนถูกตัดขาดทําใหการ

สัญจรลําบากโดยเฉพาะในชวงฤดูฝนไมสามารถสัญจรดวยรถได สงผลใหราษฎรในพ้ืนที่ไมสามารถนําผลผลิต



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ลงไปขายได หรือผูซื้อก็ไมสามารถข้ึนมาซื้อผลผลิตในพ้ืนที่ได โดยเฉพาะผลผลิตดานเกษตรท่ีชํ้าหรือเนาเสียงาย 

เกษตรกรจะตองแปรรูปผลผลิตไวเพื่อขาย ซึ่งเปนการเพ่ิมตนทุนใหกับเกษตรกร แตในขณะเดียวกันก็ไมมีตลอดมา

รองรับผลิตภัณฑทีแ่ปรรูปแลว สงผลใหเกษตรกรบางรายไมมรีายไดเพียงพอในการเล้ียงครอบครัว ซึง่เปนอกีปจจัยหน่ึง

ที่ทําใหเกษตรกรวัยแรงงานตองตัดสินใจออกไปทํางานรับจางนอกพ้ืนที่หรือรับจางในเมือง ทําใหครอบครัวไมไดอยู

พรอมหนา ราษฎรสวนใหญในชุมชนจึงเปนผูสูงอายุและเด็ก สงผลตอปญหาสังคมหากปญหาน้ีไมไดรับการแกไข

อาจทําใหเกษตรกรคนรุนใหมออกนอกพื้นที่ไปอยางถาวร

  แนวทางแกไข โครงการสถานีเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริดอยมอนลาน ได มีแผนการจัดทํา

ที่สําหรับกักเก็บนํ้าไวเพื่อทําการเกษตรในชวงฤดูแลงและการปรับปรุงเสนทางคมนาคม รวมถึงการสงเสริมอาชีพ 

โดยจะนําเขาแผน 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมอุทยานฯ พรอมประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน โครงการ

ชลประทานจงัหวดั กรมทางหลวงชนบท และสาํนักงานพาณชิยจงัหวดัเพือ่หาทางออกรวมกนัในประเดน็ตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ

  หนวยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ คอื สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดํารดิอยมอนลาน กรมอทุยานฯ กรมปาไม 

กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

  4)  การบริหารโครงการฯ การบริหารโครงการของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยมอนลาน

มีรูปแบบการบริหารงานแบบคณะทํางาน มีนายอําเภอเปนหัวหนาคณะทํางานและมีหนวยงานรวมเปนกรรมการ 

มีหัวหนาสถานีฯ เปนฝายเลขาฯ วิธีการทํางานคือ มีการประชุมคณะทํางานเพื่อหารือการทํางานและรวมกันพิจารณา

แผนงาน/โครงการ รวมกัน จากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหการจัดการประชุมมีการเวนชวงมานาน

พอสมควรแตในระยะอันใกลนี้กรมอุทยานฯ จะจัดทําแผนพัฒนาอุทยานฯ ซึ่งเปนแผน 5 ป (ระหวาง พ.ศ. 2566-2570) 

ซึ่งเปนแผนที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยสถานีฯ 

จะใชกระบวนการมีสวนรวมโดยการเชิญหนวยงานรวมที่เกี่ยวของและผูนําชุมชนประชุมรวมกันเพ่ือใหทราบถึงความ

ตองการของพืน้ทีว่าตองการใหพฒันาและสนบัสนนุอะไรพรอมกาํหนดหนวยงานรบัผดิชอบเพือ่นาํแผนงาน/โครงการที่

เปนมติรวมกันจัดเขาในแผนฯ 5 ป ของกรมอุทยาน ฯ

  ปญหา/อุปสรรค
  การบริหารโครงการของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยมอนลาน มีรูปแบบการบริหาร

งานแบบคณะทํางาน โดยมีนายอําเภอเปนหัวหนาคณะทํางานและมีหนวยงานรวมเปนกรรมการ มีหัวหนาสถานีฯ 

เปนฝายเลขาฯ ซึ่งมีการประชุมรวมกันทุกป สําหรับปญหา/อุปสรรคที่พบในมิติดานการบริหารโครงการ คือ ไมไดมีการ

ประชุมเพ่ือติดตามงาน

  แนวทางแกไข  1.) ควรจดัใหมกีารประชมุเพือ่ตดิตามงานอยางนอยปละ 2 ครัง้ เพือ่ทีจ่ะไดทราบถงึปญหา/

อปุสรรคในการดําเนนิงาน และสามารถแกไขปญหาไดทนัทวงท ี2) มกีารประชุมรวมกนัระหวางหนวยงานพัฒนาในพ้ืนที่

และนําปญหาความตองการของชุมชนที่ยังไมไดดําเนินการจัดไวในแผน 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมอุทยานฯ 

และกําหนดหนวยงานรวมพัฒนาใหชัดเจน

  หนวยงานหลักทีร่บัผดิชอบ คอื สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดํารดิอยมอนลาน กรมอทุยานแหงชาติ 

สตัวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และหนวยงานพัฒนาในพื้นที่ที่เกี่ยวของ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ภาพการติดตามงานที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 
ดอยมอนลาน จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

ผลิตภัณฑ�ของสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยม�อนล�าน

ภาพหมู�บ�านและเส�นทางท่ีใช�ในการเดินทางของเกษตรกร 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ภาพแปลงการปลูกกาแฟ ในรูปแบบต�างๆ เช�น การปลูกกาแฟ ใต�ต�นไม� 
ได�แก� ต�นสน ต�นท�อ เพื่อบังแสงแดดให�กับต�นกาแฟท่ียังต�นเล็กอยู�



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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 3.3.4  การตดิตามผลสมัฤทธิจ์ากการดาํเนินงานโครงการสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งู
ตามพระราชดําริ บานหวยหยวกปาโซ ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะติดตามประเมินผลจากสํานักงาน กปร. รวมกับเจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดลงพ้ืนที่เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงาน

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานหวยหยวกปาโซ จังหวัดเชียงราย 

 สาํหรับวธิกีารเก็บขอมลูเพ่ิมเติมไดใชวธิกีารประชุมเพ่ือรบัฟงความคิดเห็นจากผูมสีวนไดสวนเสียของโครงการฯ

ประกอบดวย หัวหนาและเจาหนาท่ีสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริบานหวยหยวกปาโซ เจาหนาที่จาก

หนวยงานรวมในพืน้ทีโ่ครงการฯ เชน ปลดัอาํเภอแมฟาหลวง เจาหนาทีง่านในพระองค สมเดจ็พระนางเจาสิริกติิ ์พระบรม

ราชนินีาถ พระบรมราชชนนีพนัปหลวง กรมพฒันาทีด่นิ กรมวชิาการเกษตร กรมการขาว ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหวย

หยวกปาโซ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครูอาสาสมัครฯ จากศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 

“แมฟาหลวง” เจาหนาที่จากมณฑลทหารบกท่ี 37 นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน เจาหนาที่โครงการบาน

เล็กในปาใหญ ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และผูแทนภาคประชาชนที่ไดรับประโยชนจากโครงการฯ รวมถึงการลงพื้น

ที่เพื่อเยี่ยมชมแปลงกิจกรรมที่โครงการฯ ใหการสนับสนุน สรุปสาระสําคัญได ดังนี้

  ประโยชน/ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีโครงการฯ
  1) มิติดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  พบวา กอนป 2546 สภาพพื้นที่ปาตนนํ้าลําธารถูก

บกุรกุทาํลายประกอบกับพืน้ทีบ่รเิวณนีอ้ยูตดิแนวชายแดน เปนทางผานของขบวนการขนยาเสพติดขามชาต ิสงผลกระทบ

ตอความมั่นคงของประเทศ คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ไมดีเทาที่ควร สวนใหญทําไรเลื่อนลอยและหาของปา 

และดวยสภาพพื้นที่ลาดชันจึงงายตอการพังทลายของหนาดิน

  ตอมาเมื่อมีสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ บานหวยหยวกปาโซฯ ไดดําเนินการปลูกตนไมเพื่อฟนฟูสภาพปา

ตนนํา้ และทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีใ่หกลบัคนืความสมบรูณตามธรรมชาต ิโดยการสรางความรู ความเขาใจทีถ่กูตอง

เก่ียวกับเรื่องการอนุรักษปาไมใหกับราษฎรในพื้นที่ และมีการสงเสริมใหปลูกไมยืนตนแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีการ

จดัระเบยีบพืน้ทีช่ายแดนใหชมุชนมคีวามเขมแข็ง มกีารกาํหนดขอบเขตพืน้ทีท่าํกนิทีช่ดัเจนเพือ่ลดการบกุรกุพืน้ทีป่า ใน

การดูแลอนุรักษปาและปองกันมีหลายหนวยงานในพื้นที่เขามามีสวนรวมและใหการสนับสนุน เชน อบต.แมสลองใน  

กศน. กรมสงเสริมการเกษตรฯ กรมการพัฒนาที่ดิน กรมการขาว โรงเรียนในพ้ืนที่ ฯลฯ นอกจากสงเสริมการปลูกปา

แลวยงัมกีารสงเสรมิการปลกูตนนางพญาเสอืโครงตามพระราชเสาวนยีของสมเดจ็พระนางเจาสริกิติ พระบรมราชนินีาถ 

พระบรมราชชนนพีนัปหลวง เพือ่ใหเปนแหลงทองเท่ียวในอนาคตและเปนแหลงสรางงาน แหลงเรียนรูและเปนหองสมดุ

ที่มีชีวิตตามแนวทางใหคนอยูรวมกับปาไดอยางเกื้อกูล รวมถึงมีหลายหนวยงานที่มีโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษปา 

เชน “โครงการรักษนํ้าเพ่ือพระแมของแผนดิน” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยใชสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ 

เปนจุดศูนยกลาง และขยายไปสูเกษตรกรรอบ ๆ  พืน้ทีโ่ครงการฯ เพือ่รวมกันอนุรกัษดนิและน้ําใหเพยีงพอตอการอุปโภค-บริโภค 

มกีารจดั “คายเยาวพัฒน” ของโรงเรยีนบานหวยหยวกปาโซ (ระดับประถมศกึษา) เพือ่ปลกูจติสาํนกึใหกบัเดก็นกัเรยีน

และเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการปลูกปาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับกิจกรรมดานปาไมของครู กศน.

ที่ทํารวมกับหนวยงานในพื้นที่ คือ “โครงการครูปาไม” เปนกิจกรรมการเรียน การสอนที่เนนในเรื่องการอนุรักษปาไม

และมกีจิกรรมปลกูปาในโรงเรยีน สงผลใหสภาพพืน้ทีป่าแตเดมิเปนปาหวัโลนกลายสภาพเปนปาไมทีม่คีวามอดุมสมบรูณ
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มีพื้นที่ปา 8,500 ไร โดยแบงออกเปน 3 เขต คือ เขตที่ 1 พื้นที่ปาสมบูรณ เนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร โดยดําเนินการ

ปองกันรกัษาปาใหคงความสมบูรณตามธรรมชาติโดยชมุชนมสีวนรวม เขตท่ี 2 พืน้ทีฟ่นฟสูภาพปาตนนํา้ เนือ้ทีป่ระมาณ 

4,400 ไร ไดรับการฟนฟูใหกลับมามีสภาพปาที่สมบูรณตามธรรมชาติ กลายเปนปาตนนํ้าท่ีมีความอุดมสมบูรณ 

เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น และ เขตที่ 3 พื้นที่แปลงเกษตรสาธิต ทําการเกษตร ประมง ปศุสัตว 
แบบอนุรักษดินและนํ้าอยางเขมขน เนื้อท่ีประมาณ 1,600 ไร ดําเนินกิจกรรมดานการเกษตร ประมง ปศุสัตว 

ปลูกพืชผัก ไมผลเมืองหนาว พืชสมุนไพร เลี้ยงแกะ สุกร ไก เปด ปลา และกบ

  ปญหา/อุปสรรค
  สวนใหญที่พบในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ คือ พื้นที่ที่ทางสถานีฯใหเกษตรกรถือ

ครองในพืน้ทีเ่พือ่ทาํเกษตรมจีาํกดั ทาํใหเกษตรกรหลายครอบครวัไมมขีาวเพยีงพอในการบรโิภคเน่ืองจากเปนครอบครัวขยาย

กลาวคือ เมื่อแตงงานแลวสมาชิกใหมจะเขาไปอยูรวมกันเปนครอบครัวเดียวกันทําใหมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว

เพิ่มขึ้นแตพื้นที่สําหรับทําการเกษตรและการปลูกขาวมีพื้นท่ีจํากัดเทาเดิม จึงสงผลใหบางครอบครัวไมมีขาวเพียงพอ

สําหรับไวบริโภค

  แนวทางแกไข เดิมเกษตรกรในพื้นที่สวนใหญจะปลูกขาวไรไวสําหรับบริโภค ซึ่งขาวไรจะใหผลผลิตตอไร

นอยกวาขาวนาดาํ ทาํใหมขีาวไมเพยีงพอตอการบรโิภคภายในครัวเรอืน สาํหรับแนวทางแกไข คอืปรบัพืน้ท่ีจากการปลกู

ขาวไรเปนขาวนาดําหรือปลูกขาวนาข้ันบันไดเพื่อเปนการเพิ่มปริมาณของขาวเนื่องจากการปลูกดวยวิธีนี้จะไดผลผลิต

ขาวตอไรสูงกวาการปลูกขาวไร สงผลใหมีขาวเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน

  หนวยงานหลักทีร่บัผดิชอบ คอื กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปาและพนัธุพชื และหนวยงานรวม ในการพัฒนา

พืน้ทีโ่ครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูฯ ไดแก เจาหนาท่ีงานในพระองค สมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง เจาหนาที่เกษตรฯ และกรมการขาว 

  2) มติดิานความมัน่คงในการประกอบอาชพี พบวา กอนมโีครงการฯ ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ สวนใหญ

มีอาชีพและรายไดจากการบุกรุกถางพ้ืนที่ปาเพ่ือทําไรเลื่อนลอย ปลูกขาวโพดและการหาของปาหรือลาสัตวปาเพ่ือขาย

เปนรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีชีวิตความเปนอยูที่ไมสะดวกสบาย มีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย มีนํ้าใชเพียง

สําหรับการอุปโภค บริโภคเฉพาะในชวงฤดูฝนเทานั้น

  ปจจุบัน ราษฎรในพ้ืนที่โครงการฯ มีรายไดเพิ่มมากขึ้น ลดพ้ืนที่การปลูกขาวโพดและไดรับการสงเสริมและ

สนับสนุนจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บานหวยหยวกปาโซ และ เจาหนาที่นักเกษตรในพระองค สมเด็จพระนาง

เจาสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง สงเสริมใหปลูกไมผล เชน กาแฟ อะโวคาโด พลับ ฯลฯ และ

สอนใหรูจักการใชประโยชนจากท่ีดินที่มีความลาดชันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด สอนใหทําเกษตรอินทรียลดการพ่ึงพา

สารเคมี เปลี่ยนจากการปลูกขาวไรที่ไดผลผลิตตํ่าและใชพื้นที่มากเปลี่ยนมาเปนการปลูกขาวนาดําแบบขั้นบันไดที่ให

ผลผลิตสูงและลดการทําไรเลื่อนลอยเพื่อใหมีขาวเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน ปจจุบันมีผลผลิตขาวเฉล่ีย 182 

กโิลกรัมตอไร สงผลใหมขีาวบรโิภคเพยีงพอตลอดท้ังป เพราะปจจบุนัมปีริมาณนํา้ในการอปุโภคบริโภคและการประกอบ

อาชีพเพียงพอ เนื่องจากสภาพปามีความอุดมสมบูรณรวมถึงมีฝายและระบบกระจายนํ้าทั่วถึงทุกครัวเรือน แตอยางไร

ก็ตาม ยังมีบางครอบครัวที่มีขาวบริโภคไมเพียงพอเน่ืองจากมีสภาพเปนครอบครัวขยายและมีพื้นที่ทํานาจํานวนจํากัด

ไมสมดุลกับจํานวนสมาชิกที่มีในครัวเรือน 
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  ปญหา/อุปสรรค
  สวนใหญทีพ่บในมติคิวามมัน่คงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรคือ การมรีายไดไมแนนอนจากการปลูก

พืชเชิงเดี่ยวราคาผลผลิตไมแนนอน การถูกสัตว หรือแมลงทําลายผลผลิต เชน ขาวโพด ชา และพลับ

  แนวทางแกไข สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูฯ บานหวยหยวกปาโซ ไดมกีารสงเสรมิและสนับสนนุใหปลกูพชื

เศรษฐกิจ ทดแทนการทํานาขาวอยางเดียว ไดแก ไรขาวโพด กาแฟ อะโวคาโด พลับ แมคคาเดเมีย โดยองคการบริหาร

สวนตําบลฯ รวมกับเกษตรกรในพื้นที่รวมตัวกันจัดต้ังเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อรวมกลุมในการตอรองราคาและผลิต

เมล็ดกาแฟสงบริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด (PTTSE) ที่จะเขามารับซื้อเมล็ดกาแฟในพ้ืนที่และนําสงตอไป

ยงัรานกาแฟอเมซอนทัว่ประเทศ รวมถงึมกีารจดัอบรมโดยใชกระบวนการมสีวนรวมของหนวยงานรวมในพืน้ท่ีโครงการ 

ประกอบดวย หัวหนาสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ บานหวยหยวกปาโซ นายก อบต.แมสลองใน พาณิชยจังหวัดฯ 

เจาหนาที่เกษตรในพระองคฯ รวมกันจัดอบรมใหกับเกษตรกรเพื่อเพิ่มทักษะถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร มีการทําแบรนดสินคากาแฟเปนของตนเอง ชื่อบาดอนโซ ดอยแมสลองใน เพื่อขายใหกับนักทองเที่ยว 

มีการทํางานรวมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย เชน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ฯลฯ เพ่ือศึกษาวิจัย 

เรือ่งการควบคุมนํา้ตาลในเมล็ดกาแฟเพ่ือเพ่ิมมลูคาของสินคา สาํหรับการปลูกชายังคงสงเสริมใหปลูกแตในพ้ืนทีไ่มมาก

นักเน่ืองจากราคาชาจะถูกกวากาแฟแตชาสามารถขายและมีรายไดตลอดทั้งป ซึ่งตางจากกาแฟจะขายไดปละครั้ง 

สวนการปลูกพลับ ปญหาที่พบคือกระรอกมากินผลลูกพลับทําใหเกิดความเสียหาย เนื่องจากพื้นที่ปลูกพลับนั้นอยูไกล

จากที่อยูอาศัยทําใหไปดูแลลําบาก จึงขอใหเกษตรกรที่สนใจปลูกพลับควรปลูกในพื้นทีที่สามารถเขาไปดูแลบํารุงรักษา

ไดงายและปองกันผลผลิตใหออกมาอยางมีคุณภาพ

  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ 

บานหวยหยวกปาโซ และหนวยงานรวมในการพัฒนาพื้นที่โครงการฯ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน เจา

หนาที่เกษตรจังหวัด เจาหนาที่เกษตรในพระองคฯ เจาหนาที่พาณิชยจังหวัด ครู กศน. สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่และ

ผูนําทองถิ่นของแตละหมูบาน

  3) มิติคุณภาพชีวิต พบวา ราษฎรโดยรอบพ้ืนที่โครงการฯ เปนชนเผาอาขา ไทยใหญ จีน ลาหู และ ลีซอ 

กอนมีโครงการฯ ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ไมคอยดีนักเนื่องจากสภาพพื้นที่เปนดินลาดชัน ในชวงฤดู

ฝนจะเกิดดินสไลดปดเสนทางสัญจร ราษฎรสวนใหญไมคอยไดรับการศึกษา รายไดสวนใหญมาจากการทําไรขาวโพด 

และหาของปา ปริมาณนํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภคไมเพียงพอในฤดูแลง

   ปจจุบัน ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีนํ้าเพียงพอสําหรับการอุปโภค-บริโภค

และการประกอบอาชีพ ราษฎรมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน เสนทางสัญจรสวนใหญสะดวกสบายเนื่องจากเปนถนนปูน

และถนนลาดยาง ดานการศึกษามีโรงเรียนบานหวยหยวกปาโซ (ระดับประถมศึกษา) เปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน 

มีครูทั้งหมด 9 คน เด็กนักเรียน 127 คน นักเรียนสวนใหญเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จะเขาศึกษาตอในระดับ

มัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนรัฐราษฎรวิทยา หรือสามารถเขาศึกษาตอที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อําเภอแมฟาหลวง และโรงเรียนขยายโอกาส (มัธยมตอนตน) การสงเสริมใหราษฎรท่ีเขามาทํางานในโครงการฯ 

ไดเรียนหนังสือขั้นพื้นฐาน ใหอานออกเขียนได โดยมีครูอาสาสมัครฯ จากศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 

“แมฟาหลวง” บานหวยหยวกปาโซ เปนผูใหความรู สงเสรมิการเรยีนภาษาไทย ใหกบัราษฎรทีส่นใจใหสามารถอานออก 
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เขียนและพูดภาษาไทยได รวมถึงสามารถคิดเลขได และมีการฝกอาชีพที่ราษฎรสนใจ เชน การเลี้ยงผ้ึงโพรง การจักสาน 

ดานการสงเสริมอาชีพดานเกษตรของเจาหนาที่ในพระองค 902 ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกกาแฟ 

อะโวคาโด พลับ มันสําปะหลัง พืชผักผลไมเหมืองหนาว สํานักงานประมงจังหวัดเชียงรายไดนําพันธุปลาชนิดตาง ๆ  เชน 

ปลานํ้าหมึก ปลาคอ ปลานิล ปลาซิวใบไผ ปลาซิวเจ็ดสี ปลาตะเพียนนํ้าตก ปลามุงหมาย ปลาแคติดหิน ปลาบูแคระ 

ปลาคางคาว ปลาอีด ปลาแกมช้ํา และปลากาง ปลอยลงสูลํานํ้าหวยหยวกต้ังแตป 2548 เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย

ของทรัพยากรสัตวนํ้า เจาหนาที่จากกรมการขาวไดมีการพัฒนาและปรับเปล่ียนระบบการผลิตของราษฎร จากขาวไร 

เปนขาวนาดําขั้นบันไดเพื่อใหไดปริมาณขาวที่สูงกวาและเพียงพอตอความตองการของราษฎร สําหรับเรื่องยาเสพติด

ในพื้นที่เนื่องจากพื้นท่ีติดชายแดนฝงพมาจึงเปนเสนทางผาน และในอดีตราษฎรในพื้นที่บางคนเปนทั้งผูขายและผูเสพ 

แตปจจบุนัราษฎรในพืน้ทีม่คีณุภาพชวีติท่ีดขีึน้ มงีาน มเีงิน มรีายไดเพียงพอกบัการเลีย้งครอบครวัจึงไมไดเขาไปยุงเก่ียว

กับยาเสพติด ประกอบกับมีเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการประสานงานและคุมครองปองกันชุมชน จากมณฑลทหารบกที่ 37 

(จังหวัดทหารบกเชียงราย (เดิม) ดําเนินการประสานระหวางสวนราชการและชุมชน รวมทั้ง กองบังคับการ 

และทหารพรานที่ 31 กองกําลังผาเมือง คอยใหความชวยเหลือ ลาดตระเวน ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ลอแหลมในชุมชน 

และในพืน้ทีส่ถานฯี ตามตะเขบ็ชายแดน เปนการปองกนัการระบาดของยาเสพตดิ และปองกนัการบกุรกุทาํลายทรพัยากร

ปาไมและสัตวปา แตอยางไรก็ตามในกรณีพบคนที่เสพยาเสพติดก็จะนําไปบําบัดตามขั้นตอน ในดานสาธารณสุข

แมจะมรีะบบทีด่ ีมเีจาหนาท่ี อสม. คอยดแูลคนในชมุชนแตในชวงการแพรระบาดของไวรัสโควดิ-19 พบวา มรีาษฎรติดโควดิ

เปนจํานวนมากสาเหตุเพราะไมกลาฉีดวัคซีนและสวนใหญเมื่อติดแลวจะใชวิธีรักษาดูแลตัวเอง หรือไปที่สถานพยาบาล

สงเสรมิสขุภาพตาํบล แตอยางไรกด็ไีมพบผูเสยีชีวติจากการตดิเชือ้ไวรัสโควิด-19 และปจจบุนัมีราษฎรบางคนไดรบัการ

ฉีดวัคซีนแลวอยางนอยคนละ 2 เข็ม รวมถึงมีการประชาสัมพันธเรื่องวัคซีนมากขึ้นดวย

  ปญหา/อุปสรรค
  สวนใหญปญหาดานคุณภาพชีวิตจะไดรับการแกไข ทั้งในเร่ืองนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ระบบไฟฟา ถนน 

โรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก ดานสาธารณสุข  สถานีอนามัย แตอยางไรก็ดี ยังพบปญหา/อุปสรรค ในมิติดานคุณภาพชีวิต 

เชน ปญหาดินสไลด นํ้าทวมที่เกิดจากนํ้าปาไหลหลาก ดินเปนกรด ไมมีที่กักเก็บนํ้าในหนาแลง

  แนวทางแกไข เจาหนาที่สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ บานหวยหยวกปาโซ รวมกับนายก อบต.แมสลอง 

และทหารในพืน้ทีร่วมกบัหนวยงานดานสาธารณภยั รวมเฝาระวงัและสงัเกตการณในพืน้ทีเ่สีย่งหากเกดิเหตกุารณสามารถ

เขาชวยเหลือไดทันทวงที สําหรับการแกไขปญหาเรื่องดินเปนกรด เจาหนาที่จากกรมพัฒนาที่ดิน ไดกําหนดวาหาก

เกษตรกรทานใดเขารวมโครงการฯ กบักรมพัฒนาทีด่นิจะตองปลกูปาเพ่ือลดหมอกควัน มกีารสอนวธิกีารปรบัปรงุบาํรงุดนิ

เพือ่ลดตนทนุการผลิต เจาหนาทีจ่ากกรมชลประทานรวมกับผูนาํชมุชนและเกษตรกรในพ้ืนท่ีรวมกันจัดทาํฝายเพ่ือกกัเก็บ/

ชะลอนํ้าไวใชในหนาแลง

  หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ 

และหนวยงานรวมในการพฒันาพืน้ท่ีโครงการฯ ไดแก องคการบริหารสวนตาํบลแมสลอง เจาหนาทีจ่ากกรมชลประทาน 

เจาหนาที่จากกรมพัฒนาที่ดิน ผูนําทองถิ่นของแตละหมูบานและเกษตรกรในพ้ืนที่ฯ
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  4)  การบริหารโครงการฯ ของสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํริ บานหวยหยวกปาโซ มรีปูแบบ

การบรหิารงานแบบคณะทาํงาน มนีายอาํเภอเปนหัวหนาคณะทาํงานและมหีนวยงานรวมเปนกรรมการ มหีวัหนาสถานฯี 

เปนกรรมการและฝายเลขาฯ วิธีการทํางานคือ มีการประชุมทุกเดือนเพ่ือขับเคล่ือนภารกิจและติดตามงานใหเปนไป

ตามพระราชดําริ พระราชกระแส พระราชเสาวนีย ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปหลวง รวมถึงการทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐจากสวนกลางและทองถ่ิน รวมถึงผูนําชุมชนและราษฎรในพ้ืนที่ 

ปจจุบันนี้สถานีฯ ไดมีการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการฯ  แตอยางไรก็ตามอาจเพ่ิมบทบาทภารกิจดานการ

ประสานและการปรับตัวใหมากขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและความตองการของประชาชนในพื้นที่ 

  ปญหา/อุปสรรค
  ดานการบริหารของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บานหวยหยวกปาโซ มีรูปแบบการบริหารงานแบบ

คณะทาํงาน โดยมนีายอาํเภอเปนหวัหนาคณะทาํงานและมหีนวยงานรวมเปนกรรมการ มหีวัหนาสถานฯี เปนกรรมการ

และฝายเลขาฯ ซึ่งมีการประชุมรวมกันทุกเดือน สําหรับปญหา/อุปสรรคที่พบในมิติดานการบริหารโครงการ 

คือ ขอจํากัดของแตละหนวยงาน เชน กรมอุทยานฯ/กรมปาไมอาจติดในเรื่องขอกฎหมายฯ ของหนวยงานสงผลให

การดาํเนนิงานเปนไปดวยความลาชา ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในพืน้ทีไ่ดทนัทวงท ีและยงัขาด

เรื่องการสงเสริมดานการทองเที่ยวอยางจริงจัง เปนตน

  แนวทางแกไข  มีการประชุมเพื่อกําหนดทิศทางการทํางานในระยะตอไป โดยในป 2566 สถานีพัฒนาการ

เกษตรท่ีสงูฯ บานหวยหยวกปาโซ รวมกบัหนวยงานท่ีเกีย่วของในพ้ืนท่ี มทีศิทางการทํางานในเร่ืองการสงเสริมใหสถานี

พฒันาการเกษตรท่ีสงูฯ ใหเปนศนูยเรยีนรูทีม่ชีวีติ มกีารจัดคายอบรมฯ ใหกบักลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย มกีารสงเสริม

แนวทางที่จะดําเนินการในการพัฒนาโครงการฯ ไดแก 1) ทําเปนศูนยเรียนรูที่มีชีวิต 2) แหลงทองเที่ยวใน 6 รูปแบบ 

คือ แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ แหลงทองเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร แหลงทองเท่ียว

ธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หัวหนาสถานีพัฒนาการเกษตร

ที่สูงฯ บานหวยหยวกปาโซ หนวยงานรวมที่เกี่ยวของจากสวนกลางและในพ้ืนที่โครงการฯ
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ภาพการติดตามงานที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 
บานหวยหยวกปาโซ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

แปลงภายในสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บ�านห�วยหยวกป�าโซ
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แปลงเกษตรกรสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บ�านห�วยหยวกป�าโซ
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 3.3.5  การติดตามผลสัมฤทธ์ิจากการดําเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตร
ที่สูงตามพระราชดําริบานธารทอง ตําบลแมเงิน  อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะติดตามประเมินผลจากสํานักงาน กปร. รวมกับเจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดลงพ้ืนที่เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงาน

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริบานธารทอง จังหวัดเชียงราย สําหรับวิธีการเก็บขอมูลเพิ่มเติมได

ใชวิธีการประชุมและรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการฯประกอบดวย หัวหนาและเจาหนาที่สถานี

พัฒนาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํรบิานธารทอง และเจาหนาทีจ่ากหนวยงานรวมในพืน้ทีโ่ครงการฯ เชน คณะทาํงาน

ของสถานีฯ ดานพัฒนาการเกษตร ประกอบดวยเจาหนาที่บริหารงานในพระองค สํานักพระราชวัง ศูนยวิจัยและพัฒนา

เกษตรที่สูงเชียงราย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 

ศูนยวิจัยขาวเชียงราย  คณะทํางานของสถานีฯ ดานคุณภาพชีวิต ประกอบดวย ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย

บรเิวณชายแดนเชยีงราย ศนูยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอาํเภอเชยีงแสน และเจาหนาทีจ่ากมณฑล

ทหารบกที่ 37 ที่อยูในคณะทํางานของสถานีฯ ดานประสานงานคุมครองและปองกันชุมชน และผูแทนภาคประชาชนที่

ไดรับประโยชนจากโครงการฯ รวมถึงการลงพ้ืนที่เพื่อเยี่ยมชมแปลงกิจกรรมท่ีโครงการฯ ใหการสนับสนุน สรุปสาระ

สาํคัญได ดังนี้

  ประโยชน/ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นหลังจากมีโครงการฯ
  1)  มติดิานการอนรุกัษและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติ  พบวา กอนป 2546 พืน้ทีป่าสงวนแหงชาติปาสบกก

ฝงขวาท่ีเปนแหลงตนนํ้า ไดถูกบุกรุกพื้นที่เพื่อจับจองที่ทํากินโดยชาวเขาเผามง บานขุนนํ้าคํา ทําใหปาไมถูกทําลาย

จาํนวนมาก ทางราชการจงึไดอพยพราษฎรบานขนุนํา้คาํลงมาอยูพืน้ท่ีบานธารทอง ตาํบลแมเงนิ อาํเภอเชยีงแสน จงัหวดั

เชียงราย และดวยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปหลวง ทรงมีพระ

ราชดําริใหดําเนินการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บานธารทอง  ครอบคลมุพื้นที่ทั้งหมด 10,000 ไร เพื่อนําพื้นที่

ที่ถูกแผวถางแลวนํามาทําประโยชนใหเกิดผลผลิตสูงสุด เปนแหลงรายไดเปนวิทยาลัยของชาวบานและเปนตัวอยางแก

ราษฎรท่ีเขารวมโครงการฯ ทําการฟนฟูสภาพปาเส่ือมโทรมใหกลับคืนสภาพเปนปาที่สมบูรณดังเดิม ทําการอนุรักษ

สภาพปาท่ีสมบูรณบริเวณพ้ืนที่ปาสบกกฝงขวาซ่ึงเปนแหลงตนนํ้าของลํานํ้ายาบ ลํานํ้าหวยเม็ง และหวยสม รวมท้ัง

อนุรักษพันธุสัตวปาท่ียังมีอยูในพื้นท่ีโดยใหราษฎรมีสวนรวมในลักษณะของการฝกอาสาสมัครพิทักษปา รวมถึงการ

จัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนและสกัดกั้นการขนยายยาเสพติดจากนอกประเทศเขาสูประเทศไทย ซึ่งจากแบบสอบถาม

ทีไ่ดจากการเกบ็ขอมลูโดยใหเจาหนาท่ีในพืน้ท่ีจากสถานฯี บานธารทองชวยเกบ็ขอมลูใหใน 4 มตินิัน้ พบวามติดิานการอนรุกัษ

และฟนฟทูรพัยากรธรรมชาตขิองสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงบานธารทองจะเดนมาก มรีะดับความคดิเห็นอยูในระดับมาก 

ทั้งนี้เนื่องจากราษฎรมีสวนรวมในการทํางานหรือทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษปา เชน การปลูกปา ดับไฟปา 

ทําแนวกันไฟ เปนตน รวมท้ังราษฎรมีสวนรวมในการทํางานหรือกิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลายพ้ืนที่ปา 

ราษฎรเห็นวาปจจบุนัปาไมในพ้ืนทีห่มูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน และในหมูบานชาวบานลดการบุกรุก

พื้นที่ปาลง  แสดงใหเห็นวาราษฎรมีความรัก หวงแหน และรวมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางดี
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  ปญหา/อุปสรรค สวนใหญที่พบในมิติของการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ คือ ราษฎรยังใชพื้นที่

สวนใหญในการทําไรขาวโพดและบางครัวเรือนมีการบุกรุกพื้นที่ปาเพ่ือขยายพ้ืนที่ปลูกขาวโพดและทําขาวไร

เนื่องจากพื้นที่ทํากินท่ีภาครัฐจัดสรรใหมีจํานวนจํากัด ในขณะท่ีจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นจากการเปนครอบครัวขยาย 

ทําใหไมมีขาวเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือนจึงมีการบุกรุกพื้นที่ปา

  แนวทางแกไข ใหความรูในเร่ืองการใชที่ดินทํากินท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักวิชา

โดยการลดพ้ืนท่ีการปลูกขาวโพดและเพ่ิมพ้ืนที่การปลูกขาวเพ่ือใหไดขาวในปริมาณท่ีเพียงพอตอการบริโภค

ภายในครัวเรือน สําหรับปญหาการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในหมูบานของโครงการฯ ซึ่งมีการเพิ่มอยางรวดเร็ว

จาก 20 ครัวเรือน (ชวงเร่ิมกอตั้งสถานี) เปน 2,000 กวาครัวเรือน (ในปจจุบัน) และขอความรวมมือเจาหนาท่ี

จากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ จังหวัด เจาหนาท่ีสาธารณสุขมาใหความรูเร่ืองการวางแผนครอบครัว เพื่อควบคุม

และลดปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากจํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว

  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมปาไม หนวยงานรวม

ไดแก เจาหนาที่จากหนวยงานบริหารงานในพระองค สํานักพระราชวัง เจาหนาท่ีจากศูนยวิจัยและพัฒนาเกษตรท่ีสูง

เชียงราย ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรท่ีสูง)  กรมการขาว เพื่อใหความรูในเรื่องการ

บรหิารจดัการท่ีดนิและการปลกูพชืในพืน้ทีจ่าํกดัไดอยางมปีระสิทธภิาพ สาํหรบั เจาหนาทีส่าธารณสขุฯ เจาหนาทีพ่ฒันา

สังคมจังหวัด ใหความรูในเรื่องการวางแผนครอบครัว เปนตน

  2)  มิติดานความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พบวา กอนมีโครงการฯ ราษฎรในพ้ืนที่โครงการฯสวนใหญ

มีอาชีพและรายไดจากการทําไรขาวโพดเพียงอยางเดียว ตอมามีการปลูกยางพาราเพิ่ม เมื่อมีโครงการฯ เกิดขึ้นได

สนับสนุนใหปลูกไมผลทดแทนพืชเชิงเดี่ยว เชน กาแฟ แมคคาเดเมีย ลําไย เงาะ สําหรับ อะโวกาโดอยูระหวางการเร่ิม

สงเสริม แตเกษตรกรก็ยังคงปลูกขาวโพดกันอยูเนื่องจากเปนพืชที่ไมตองดูแลมาก และมีเกษตรกรบางสวนที่ออกไป

รับจางกรีดยางตางอําเภอ หรือตางจังหวัด  นอกจากนี้เกษตรกรยังมีรายไดจากการทํามีดมง กลุมมีดมีสมาชิก

จาํนวน 10 คน ทีร่วมกลุมทาํมานานกวา 15 ป ในแตละวนัจะสามารถตมีดีไดวนัละ 3 เลม/คน และมรีายไดเฉลีย่ประมาณ 

900 บาท/วัน/คน ซึ่งโครงการฯ ไดเขาไปสงเสริมและสนับสนุนเตาเผาเหล็กสําหรับตีมีดท่ีใชระบบแกส การทําเครื่อง

ประดับเงินมีจํานวนสมาชิก 20 คน ซึ่งไดรับการสนับสนุนอุปกรณทําเครื่องประดับเงินจากโครงการฯ การทําเครื่อง

ประดบัเงินจะผลติตามการส่ังซือ้ซึง่มกีารสัง่สนิคาทางออนไลนโดยการเลือกแบบและโอนเงินมาใหผูผลติเพือ่ซือ้วตัถดุบิ 

(เมด็เงนิ) เพือ่นาํมาผลติเครือ่งประดบัตามการสัง่ซ้ือจากลกูคา ทาํผาปกมงเขยีนลายดวยเทยีน และการทําหวายอบแหง 

กลุมทําหวายมีสมาชิกจํานวน 20 คน โดยจะนํายอดออนหวายมาอบท่ีเตาอบใหแหง โดยใชอุณหภูมิที่เหมาะสม

เพือ่เปนการถนอมอาหารสามารถเกบ็ไวไดนานและยงัคงรสชาตไิมเปลีย่นแปลง สาํหรับตูอบไดรบังบประมาณซอมแซม

จากโครงการฯ เชนกัน เทคนิคในการอบหวายใหไดมาตรฐานคงความอรอยและเก็บไวไดนานจะตองใชระยะเวลา

ในการอบประมาณ 48 ชั่วโมง ใชฟนเปนเช้ือเพลิง จําหนายหอละ 160 บาทในปริมาณ 70 กรัม ซึ่งทุกอาชีพสามารถ

สรางรายไดจํานวนมากใหกับเกษตรกรในพื้นที่ไดเปนอยางดี 
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  สวนใหญทีพ่บในมิตคิวามม่ันคงในการประกอบอาชีพ คอื ตนหวายในพ้ืนทีม่จีาํนวนจํากดั “หวาย” เปนพชื

เศรษฐกิจทีส่รางรายไดจาํนวนมากใหกบัราษฎรหลายครอบครัวในพ้ืนที ่เนือ่งจากมีกลุมเปาหมายท่ีบรโิภคหวายแนนอน 

และเปนกลุมเปาหมายทีม่ศีกัยภาพในการซือ้และชอบบรโิภคหวายเพราะเปนคนชนเผาทีอ่พยพไปอยูตางประเทศแตยงั

ติดตอเปนเครือขายกันอยู ทําใหมีการรวมกลุมในการผลิตหวายแหงเพื่อสงออกไปขายตางประเทศ สําหรับปญหา/

อปุสรรคทีพ่บคือในพืน้ทีม่ปีรมิาณหวายไมมากนกัเนือ่งจากพืน้ทีด่นิทาํกนิทีไ่ดรบัการจดัสรรมพีืน้ทีจ่าํกดัแตตองปลกูพชื

หลากหลายชนิด เพื่อมีพืชไวสําหรับบริโภคและขายในพ้ืนที่เดียวกัน แตอยางไรก็ตาม ก็มิใชปญหาใหญมากนักสําหรับ

คนในพ้ืนที่เพราะนอกจากการผลิตหวายแหงสงออกแลวยังมีการผลิตมีดมง เคร่ืองเงิน การปกผาเขียนดวยลายเทียน 

สงขายทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําใหมีรายไดมากเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวและสามารถสงบุตรหลาน

ใหไปเรียนหนังสือในเมืองไดอยางสบายและบางครัวเรือนคนในครอบครัวมีอาชีพเปนดาวยูทูป แตงเพลง รองเพลง 

แสดงเก่ียวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมการแตงกายแบบชนเผามง ถือเปนการเผยแพรวัฒนธรรมชนเผาและสถานท่ีทองเท่ียว

ของจังหวัดเชียงรายดวย

  แนวทางแกไข สําหรับมิตินี้คือ ทําอยางไรใหคนรุนใหมกลับคืนถิ่นหลังจบการศึกษาและหันมาสนใจอาชีพ

ดั้งเดิมของทองถิ่นและรวมอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ซอฟทพาวเวอร (Soft Power) ไวใหอยูคู กับชุมชนสืบไป 

สงเสริมใหอาชีพทองถ่ินใหมคีวามโดดเดนและมีอตัลักษณเฉพาะสรางจุดเดนของพ้ืนท่ี นอกจากสรางงานแลวยงัสรางรายได

ที่ดีใหกับผูประกอบการควบคูกับการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน

  หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ สถาบันการศึกษา (ในพ้ืนที่ และในเมือง) 

วัฒนธรรมจังหวัด การทองเที่ยว และพาณิชยจังหวัด 

  3)  มิติคุณภาพชีวิต พบวา กอนมีโครงการฯ ราษฎรในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ไมคอยดีนัก

เนือ่งจากสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานยงัเขาไปไมทัว่ถงึ เชน ถนน ไฟฟา และนํา้สําหรบัการอปุโภคบรโิภค หลังจากมโีครงการ 

ไดมกีารพัฒนาดานสาธารณูปโภคเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง อาทิ มกีารสรางถนนสายหลักเขาหมูบาน ทาํใหการคมนาคม

สะดวกข้ึน สามารถเขาถงึการบริการดานสาธารณสุขทีด่แีละเขาถงึบรกิารไดอยางทนัทวงท ีและจากสถานการณการแพร

ระบาดของไวรสัโควดิ 19 ราษฎรในพืน้ท่ีไดรบัการฉดีวคัซีนครบอยางนอย 2 เขม็ มสีถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณ

ใกลเคียงที่เหมาะสมและสะดวกมากขึ้น มีไฟฟา และประปาภูเขาเขาถึงทุกครัวเรือน แมสัญญาณโทรศัพทมีไมทั่วถึงแต

ไมไดสงผลตอการดํารงชีวิตของราษฎรในพื้นที่ เพราะราษฎรไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นกวาเดิม

   ปญหา/อุปสรรค
  ดานคุณภาพชีวิตไดรับการแกไข มีระบบไฟฟา ถนน โรงเรียน สถานีอนามัย สําหรับปญหาเรื่องนํ้าเพื่อการ

อปุโภค บรโิภคมาจากประปาภูเขา ซึง่แตกอนมปีรมิาณน้ําใชเพยีงพอตลอดท้ังปทาํใหราษฎรละเลยการใชนํา้แบบประหยัด 

เปดนํ้าทิ้งสงผลใหไมมีนํ้าเก็บกักไวใชในฤดูแลง ปจจุบันแกไขปญหาโดยการประชุมรวมกันและมีมติใหจดัต้ังกลุมผูใชนํ้า

โดยมีผูใหญบานเปนประธาน และมีการติดมเิตอรนํา้ในแตละครัวเรือนโดยคิดอตัราหนวยละ 5 บาท ทาํใหราษฎรประหยัด

นํา้และมีนํา้ใชเพยีงพอในหนาแลง แตอยางไรก็ตาม ยงัพบปญหาเร่ืองอาหารท่ีไมเพียงพอตอการบริโภคสําหรบัครวัเรอืน

ทีม่สีมาชิกจํานวนมาก อกีท้ังในพ้ืนทีย่งัเปนเสนทางขนยาเสพติดทีเ่ปนเสนทางเช่ือมตอจากเชียงใหมมาเชียงรายเสนทาง

ติดแมนํ้าโขง รวมถึงระบบการสื่อสารยังไมกระจายทั่วถึงท้ังพ้ืนที่โครงการฯ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

203

  แนวทางแกไข หนวยงานทีเ่กีย่วของดานการวางแผนครอบครวั เจาหนาท่ีสาธารณะสขุ ควรเขามาใหความรู 

เรือ่งการวางแผนครอบครัว ผลดีและผลเสียท่ีเกิดจากการมีสมาชิกจํานวนมากในครัวเรือน เพือ่ปองกันปญหาและผลกระทบ

ที่เกิดขึ้น สําหรับดานการปองกันยาเสพติดในพื้นที่มีหนวยงานตาง ๆ เขามาดูแลและลาดตระเวน เชน หนวยปฏบิัติการ

ตามลาํแมนํา้โขง (นปข.) ตชด. ทหารพราน โดยทหารจะต้ังจดุสกดัการขนยายยาเสพตดิเปนระยะ ๆ ในเร่ืองระบบการส่ือสาร

ในอนาคตจะมีการประสานเพื่อขอติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพทในพ้ืนที่

  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ  เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่พัฒนาสังคมฯ ลงพ้ืนที่เพ่ือสรางความรู 

ความเขาใจในเรื่องการวางแผนครอบครัว สําหรับในเรื่องการขนยายยาเสพติด มีเจาหนาที่ นปข. ตชด. ทหารพราน 

ผูนําชุมชน และราษฎรในพื้นที่ใหความรวมมือในการชวยกันสอดสองดูแลและแจงเบาะแสแกเจาหนาท่ี สําหรับเรื่อง

สัญญาณโทรศัพทฯ เจาหนาที่สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง (กรมอุทยานฯ และกรมปาไม) ประสานเจาหนาที่การส่ือสาร

ของจังหวดั หรือบริษัทสื่อสารเอกชน เพื่อขอใหติดต้ังเสาสัญญาณโทรศัพท บนพื้นที่ ๆ สามารถใหติดต้ังเสาสัญญาณฯ 

ไดโดยไมติดขัดทางดานกฎหมาย

  แตอยางไรก็ตาม ไดรับทราบจากหัวหนาสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ บานธารทอง จะมีชาวมงที่ไปพักพิง

ในศูนยบําบัดยาเสพติดถํ้ากระบอก จังหวัดสระบุรี จะตองกลับมาเนื่องจากการศูนยบําบัดดังกลาวปดตัวลงและจําเปน

ตองสงผูที่อาศัยอยูในศูนยกลับภูมิลําเนาเดิม ซึ่งสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของชาวมงที่มีอยูเดิมในพื้นที่

และมงใหมที่จะกลับคืนถิ่น ทําใหสงผลผลกระทบไดทั้ง 4 มิติ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นท่ีควรมีการประชุม

และวางแผนรับมือสถานการณดังกลาวแบบมีสวนรวมกับทุกภาคสวนเพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดในอนาคต

  4)  การบริหารโครงการฯ การบริหารงานของสถานีฯ บานธารทอง  มีรูปแบบการบริหารงานแบบ

คณะทํางาน มีนายอําเภอเปนหัวหนาคณะทํางานและมีหนวยงานรวมเปนกรรมการ มีหัวหนาสถานีฯ เปนกรรมการ

และฝายเลขาฯ วธิกีารทาํงานคอื มกีารประชุมเพือ่ตดิตามงานใหเปนไปตามพระราชดําริ พระราชกระแส พระราชเสาวนีย 

ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง มีการประชุมรวมกันเพ่ือขับเคล่ือน

แผนงาน/กิจกรรมที่มีลักษณะแบบบูรณาการงานรวมกันเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนา 

  ปญหา/อุปสรรค
  มิติดานบริหารโครงการ
  สวนใหญปญหาดานการบริหารโครงการไมคอยมีมากนัก เนื่องจากไดรับความรวมมือจากหนวยงาน

รวมพัฒนา และประชาชนในพ้ืนที่เปนอยางดีในการทํากิจกรรมตาง ๆ แตอยางไรก็ตามควรเตรียมวางแผนรองรับการ

กลับคืนถิ่นของชางมง เพื่อปองกันหรือลดปญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต

  แนวทางแกไข ประชุมรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการกลับมาของชาวมงคืนถิ่น

  หนวยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ  กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื กรมปาไม เจาหนาทีส่ถานโีครงการ

พัฒนาเกษตรที่สูงฯ กระทรวงมหาดไทย หนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ สาธารณะสุข กศน. หนวยงานรวมพัฒนา

ที่เกี่ยวของในพื้นที่
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ภาพการติดตามงานที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 
บานธารทอง จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

แปลงภายในสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บ�านธารทอง
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ผลิตภัณฑ�ของสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บ�านธารทอง
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 3.3.6  การติดตามผลสัมฤทธ์ิจากการดําเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตร
ที่สูงตามพระราชดําริ บานปางขอน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2565 คณะตดิตามประเมินผลจากสาํนกังาน กปร. รวมกบัเจาหนาทีก่รมอทุยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดลงพ้ืนที่เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงาน

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานปางขอน จังหวัดเชียงราย 

 สําหรับวิธีการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมไดใชวิธีการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการฯ 

ประกอบดวย หัวหนาและเจาหนาที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานปางขอน และเจาหนาที่

จากหนวยงานรวมในพื้นที่โครงการฯ อาทิ ครู กศน. เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการคุมครองและปองกันชุมชนบานปางขอน 

ร.17 พัน 3 ในพระองค ผูแทนจากศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จังหวัดเชียงราย เจาหนาที่จาก

สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดฯ เจาหนาที่จากศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูง เจาหนาที่จากมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ

ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ ผูแทนกลุมวิสาหกิจชุมชน และผูแทนภาคประชาชนผูที่ไดรับประโยชนจากโครงการฯ 

รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมแปลงกิจกรรมที่โครงการฯ ใหการสนับสนุน (สําหรับกํานันและผูใหญบานไมสามารถ

เขารวมประชุมในคราวน้ีไดเนื่องมาจากเปน “วันกํานันผูใหญบาน” ที่ตองเขารวมประชุมและทํากิจกรรม ณ ศาลากลาง

จังหวัดเชียงราย) สรุปสาระสําคัญได ดังนี้

  ประโยชน/ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นหลังจากมีโครงการฯ
  1) มติดิานการอนรุกัษและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ พบวา กอนป 2545 พืน้ทีป่าตนนํา้บริเวณดอยเก๊ียะ

ซึง่เปนแหลงตนน้ําแมกรณในทองทีต่าํบลหวยชมพ ูอาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย  ราษฎรสวนใหญทีอ่าศยัอยูในพืน้ท่ีเปน

ชนเผาอาขา เยา มูเซอ ราษฎรสวนใหญไมมีที่อยูเปนหลักแหลงและไมมีอาชีพที่แนนอน จึงมักทําไรเลื่อนลอยโดยการ

บกุรกุพืน้ทีแ่ผวถางปาเปนบรเิวณกวางจาํนวนหลายพนัไร และบางสวนของพ้ืนทีม่กีารปลูกพชืเสพติดรวมถงึเปนเสนทาง

ลําเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบานเขามายังจังหวัดเชียงรายและผานสูเสนทางอื่น ๆ ของประเทศ นอกจากน้ียังมี

การเก็บของปาขายเพื่อเปนรายไดหาเลี้ยงครอบครัว แตรายไดก็ไมเพียงพอตอการเลี้ยงคนในครอบครัว จึงเปนสาเหตุ

สําคัญในการทําใหเกิดปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรและปาตนนํ้ามากขึ้นสงผลใหปริมาณปาลดลงและปริมาณนํ้า

ในลําธารลดลง ลาํนํา้ตาง ๆ  แหงและต้ืนเขินสงผลกระทบตอราษฎรท่ีมพีืน้ท่ีทาํการเกษตรกรรมบริเวณปลายน้ําของลํานํา้

แมลาว แมนํ้ากก และนํ้าตกขุนกรณที่ปริมาณและคุณภาพนํ้าลดลงอันเปนผลกระทบจากการตัดไมทําลายปา แตหลัง

จากมีการกอตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดําริบานปางขอน ตามพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เพื่อแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่และรอบพ้ืนที่โครงการฯ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร พรอมทั้งฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลง

ทองเที่ยวเพื่อใหคนสามารถอยูกับปาไดโดย “ปาใหประโยชนกับคนและคนปกปองปา” 

  ปจจุบนัพืน้ท่ีโดยรอบโครงการฯ มคีวามอุดมสมบูรณ อนัเกิดจากความรวมมือระหวางเจาหนาทีก่รมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เจาหนาที่สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ บานปางขอน  และหนวยงานรวมในการพัฒนา

พืน้ที ่โดยเจาหนาทีม่กีารจัดอบรมใหความรูแกราษฎรเพ่ือสรางจติสาํนกึในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ ใหความรูใน

การปองกันไฟปา และรวมกันปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนและปลูกขาวโพดโดยการปลูกแซมในแปลงขาวโพด เชน กาแฟ 

ผลไมเมืองหนาว (พลบั ลกูไหน บวย) สงผลใหปจจบุนัสภาพพ้ืนทีป่าตนนํา้มคีวามอดุมสมบรูณ กลายเปนแหลงทรัพยากร



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

207

ทีส่าํคญั เปนแหลงสรางงานสรางรายไดและเปนแหลงอาหารของคนในพืน้ทีท่าํใหราษฎรมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ กาแฟเปน

พืชเศรษฐกิจที่ตอบสนองตอลักษณะทางกายภาพในพ้ืนที่ชวยสรางผืนปาใหกับพ้ืนที่ไดเปนอยางดี เพราะกาแฟเปนพืช

ทีต่องการรมเงาจงึตองมกีารปลกูตนไมอืน่ควบคูเสมอ (พชืแซม เชน บวย ทอ เปนตน)  ภายหลงัจากการฟนฟปูามปีรมิาณ

เพิม่ขึน้ สงผลใหชาวบานมรีายไดเพิม่ข้ึนจากการปรบัเปลีย่นวธิคีดิใหกบัเกษตรกรจากการปลกูพชืเชงิเดีย่วเปนการปลกู

แบบวนเกษตร ขอดีของการปลูกกาแฟ คือ กาแฟเปนพืชที่ใชแสงเพียง 30-50 เปอรเซ็นต ดังนั้น กาแฟจะใหผลผลิตดีก็

ตอเมื่อสภาพผืนปามีความอุดมสมบูรณ อุณหภูมิที่เหมาะสม เพราะหากไมมีความอุดมสมบูรณจากผืนปา กาแฟจะให

ผลผลิตที่ไมคอยมีคุณภาพและเก็บเกี่ยวไดเพียง 7 ปเทานั้น ซึ่งในพ้ืนที่การปลูกกาแฟจึงไดมีการปลูกกลวยปาเพื่อเสริม

ความช้ืนใหกับผืนปาและชวยสรางแหลงนํ้าซึมนํ้าซับใหกับผืนดินถือเปนการฟนฟูแหลงตนนํ้าลําธารอีกทางหนึ่งดวย

  ปญหา/อุปสรรค
  สวนใหญที่พบ คือ เมื่อราษฎรในพ้ืนที่เพิ่มจํานวนมากข้ึน ความตองการพ้ืนที่ในการทําเกษตรและปลูกขาว

ก็เพิ่มมากขึ้น จึงมีการบุกรุกพื้นที่ปา โดยในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งเปนพื้นที่เขตปาอุทยานแหงชาติฯ  ที่มีการจัดสรรพื้นที่

ทํากินใหแกราษฎรแตเมื่อราษฎรเพิ่มมากขึ้นจึงเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ขางเคียง โดยในอดีตการแบงเขตพื้นที่ทํากินอาจไม

ชัดเจนหรือเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติสงผลใหเกิดปญหาการโตเถียงระหวางพ้ืนที่ขางเคียง และมีราษฎรบางกลุมที่

ตองการขอใชพื้นท่ีในปาชุมชน เนื่องจากกรมอุทยานฯ ไดกันพื้นที่ปาไวประมาณ 50 ไร ใหเปนปาชุมชนที่ประชาชน

สามารถเขามาหาของปาไดแตไมสามารถมาตัดไมหรือยึดครองพ้ืนที่ได ระหวางนี้อยูในขั้นตอนของการดําเนินงานเพ่ือ

ขึ้นทะเบียนเปนปาชุมชนอยางถูกตองตามกฎหมาย 

  แนวทางแกไข กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯบานปางขอน 

รวมกันดําเนินการจัดทําพื้นที่ปาชุมชนจํานวน 50 ไร ใหถูกตองตามกฎหมายปาชุมชน เพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ปา รวมถึง

มกีารประชมุรวมกนัของเจาหนาท่ีกรมอทุยานฯ กรมปาไม หวัหนาสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูฯบานปางขอน และราษฎร

ในพื้นที่เพื่อสอบเขตแนวและรังวัดพื้นที่ใหมเพื่อความถูกตอง ชัดเจน

  หนวยงานหลักทีร่บัผดิชอบ คอื กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพชื กรมปาไม หวัหนาสถานพีฒันาการ

เกษตรทีส่งูฯ และผูนาํชมุชน เปนตน  ประชมุชีแ้จงทาํความเขาใจใหกบัราษฎรในพืน้ทีเ่รือ่งขอบเขตและสทิธกิารใชปาชมุชน 

รวมถึงมีการรังวัดพื้นที่ทํากินและที่อยูอาศัยใหมใหถูกตอง ชัดเจน เพื่อลดความขัดแยงและลดการบุกรุกพื้นที่ปา

  2) มติดิานความมัน่คงในการประกอบอาชพี พบวา กอนมโีครงการฯ ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการฯ สวนใหญ

มีอาชีพและรายไดจากการบุกรุกแผวถางพื้นที่ปาเพื่อหาของปาไปขายและทําไรเลื่อนลอยโดยการปลูกพืชเชิงเดียว เชน 

ขาวโพด รวมถงึการปลูกขาวไรไวสาํหรบัการบริโภคในครัวเรอืน นอกจากรายไดภาคเกษตรแลวบางครัวเรอืนยงัมีรายได

จากการคายาเสพตดิเนือ่งจากเปนเสนทางผานของการลําเลียงยาเสพติด หลงัจากมโีครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูฯ 

บานปางขอนแลวราษฎรในพื้นที่สวนใหญจะไมบุกรุกพื้นท่ีปา และยกเลิกการปลูกพืชเชิงเดียวเพราะไดรับความรู

จากเจาหนาที่ของสถานีฯและหนวยงานรวมถึงประโยชนของปาไมซึ่งเปนตนกําเนิดของนํ้าเมื่อมีปาท่ีสมบูรณก็จะมีนํ้า 

ราษฎรก็สามารถทําการเกษตรไดผลผลิตดีเนื่องจากมีสภาพดินและน้ําที่สมบูรณ ทั้งนี้เจาหนาที่ของสถานีฯ รวมกับ

เจาหนาที่เกษตรในพระองคฯ เกษตรจังหวัดและ ครู กศน. ฯลฯ ไดเขาไปสงเสริมใหราษฎรปลูกชา ผลไมเมืองหนาว 

และกาแฟ รวมถึงการใหความรูในการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร สาํหรบัชากบัผลไมเมอืงหนาวจะเปนรายไดประจาํ
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ทกุเดือนและรายไดตามฤดูกาล สวนกาแฟจะเปนรายไดประจําป สงผลใหราษฎรในพ้ืนทีม่รีายไดตลอดท้ังป แตอยางไรก็ตาม

เมื่อมีการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจจํานวนมากความตองการการใชนํ้าก็มีมากขึ้นดวยเชนกัน นํ้าจึงเปนปญหาหลัก

ของคนในพ้ืนที่โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง

  ปญหา/อุปสรรค
  สวนใหญทีพ่บในมิตคิวามม่ันคงในการประกอบอาชีพ คอืปริมาณนํา้ไมเพยีงพอในชวงฤดูแลง เนือ่งจากไมมี

ระบบการบริหารจัดการนํ้า มีการแยงนํ้าใชโดยเกษตรกรท่ีอยูตนนํ้าจะไดนํ้าอยางเพียงพอ แตเกษตรที่อยูกลางนํ้า และ

ปลายน้ําจะไมมนีํา้ใชเพยีงพอ เกดิความขดัแยงระหวางผูใชนํา้เนือ่งจากคนตนนํา้เหน็วาตนเองเปนคนดแูลปกปองพืน้ทีป่า 

แตคนปลายนํ้าไมไดดูแลพื้นที่ปาแตไดใชนํ้า ทําใหคนตนนํ้าตองใชนํ้าอยางจํากัดเพราะคนกลางน้ําและปลายน้ําแอบตอ

ทอตรงนํานํ้าไปใช สาเหตุเกิดจากไมมีบอ/อางสําหรับกักเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลงอยางเพียงพอ และไมมีกลุมผูใชนํ้า

ดูแลบริหารจัดการนํ้าจึงเกิดการขัดแยงกันในพื้นที่ 

  แนวทางแกไข มีการประชุมโดยใชกระบวนการมีสวนรวมเพื่อหาทางออกรวมกัน จัดต้ังกลุมผูใชนํ้าออกกฎ 

ระเบียบและบทลงโทษของกลุมผูใชนํ้า เพื่อชวยกันดูแลรักษาระบบน้ําทั้งหมดต้ังแตตนนํ้า กลางน้ํา และปลายน้ํา 

รวมทั้งหาพ้ืนที่เพื่อกักเก็บน้ําเพื่อใหมีนํ้าใชเพียงพอตลอดทั้งป

  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม และหนวยงานรวม 

ไดแก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ผูนําทองถ่ินของแตละหมูบาน และผูมีสวนไดสวนเสียจากการใชนํ้า

และพื้นที่ปารวมกัน

  3) มติคิณุภาพชวีติ พบวา ราษฎรสวนใหญทีอ่าศยัอยูในพืน้ทีก่อนมโีครงการฯ มคีณุภาพชวีติความเปนอยูที่

ไมคอยดนีกั เนือ่งจากสภาพพ้ืนท่ีเดมิเปนเขาท่ีมกีารถกูบกุรุกทําลายจนกลายสภาพเปนเขาหัวโลน แหงแลง ไมมนีํา้เพยีงพอ

ตอการอุปโภค บริโภค และทําอาชีพหลัก รายไดสวนใหญมาจากการหาของปาและทําไรเลื่อนลอย รายไดไมเพียงพอ

กบัรายจายของคนในครอบครัว การสญัจรไปมาลําบาก สถานอีนามยัและโรงเรียนอยูหางไกล ความสะดวกและการเขาถงึ

การบริการไดยากลําบาก เมื่อมีโครงการฯ เขามาในพ้ืนที่สงผลใหคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่ดีขึ้นเปนลําดับ 

สืบเนื่องจากสภาพปาท่ีเสื่อมโทรมไดรับการฟนฟูใหมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนราษฎรในพ้ืนที่มีนํ้าเพียงพอสําหรับการ

อุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ มีระบบไฟฟาและสัญญาณโทรศัพท มีเสนทางการสัญจรที่สะดวกสามารถเดินทางไปรับ

บรกิารดานสาธารณสขุ สถานศกึษาไดสะดวกรวดเรว็มากขึน้ และดวยสภาพเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ผูปกครองจงึสามารถสงบตุร

หลานใหไปเรียนตอในเมืองได สําหรับการศึกษานอกระบบ (กศน.) มีการสอบเทียบระดับ โดยนําความรูประสบการณ

มาใชสอบเทียบ 6 วิชา และตองผานอยางนอย 50% มีการจัดทํารายงานมีแฟมประสบการณเชิงประจักษ และมีการ

นิเทศประสบการณอีกประมาณ 5-6 เดือน เมื่อผานหลักสูตรน้ีสามารถนําเอาวุฒิไปเทียบเรียนไดในระดับมหาวิทยาลัย 

เชน มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนตน ซึ่งถือเปนการใหการศึกษาตอเนื่องกับประชาชน สําหรับดาน

การทองเทีย่วทีบ่านปางขอน ถอืวามทีนุทางสงัคมทีด่ ีมสีภาพววิทวิทศันทีส่วยงาม มดีอกนางพญาเสอืโครงทีเ่ปนจุดเดน

ของพืน้ท่ี  และมีกาแฟอรอยติดอนัดับระดับประเทศ แตยงัขาดการสงเสริมการทองเทีย่วท่ีเปนระบบอยางจริงจงั สาํหรบั

การแพรระบาดของไวรัส-โควดิ19 ทีผ่านมาราษฎรในพ้ืนทีต่ดิโควดิเปนจาํนวนมากแตสามารถดูแล รกัษากันเองไดภายใน

หมูบาน โดยมี อสม.เปนพี่เลี้ยง ปจจุบันทุกคนไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไวรัส-โควิด 19 ครบอยางนอย 2 เข็ม
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  ปญหา/อุปสรรค
  สวนใหญดานคุณภาพชีวิตจะไดรับการแกไข ทั้งในเรื่องนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ระบบไฟฟา โรงเรียน 

ศูนยเด็กเล็ก ดานสาธารณสุข  สถานีอนามัย ราษฎรโดยรอบพ้ืนที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ บานปางขอน

สวนใหญมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผูปกครองสามารถสงบุตรหลานเขามาเรียนในเมืองได มีรายไดตลอดท้ังป  แตอยางไรก็ตาม

ยงัพบปญหา/อปุสรรค ในมติดิานคณุภาพชวีติ ดานปญหายาเสพตดิทีย่งัมอียูมากพอสมควรในพืน้ทีเ่นือ่งจากสภาพพืน้ที่

เอื้ออํานวยตอการลําเลียงยาเสพติดและยากตอการปองกัน

   แนวทางแกไข มีชุดปฏิบัติการคุมครองและปองกันชุมชนบานปางขอน ร.17 พัน 3 ในพระองค 

และชุดลาดตระเวนของ มทบ.37 เพื่อตรวจจับผูกระทําผิดกฎหมาย หรือผูลักลอบขนยายยาเสพติด ลักลอบคา

และฆาสัตวปา โดยการสรางมวลชน ประสานพบปะทํากิจกรรมรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนที่เพื่อสรางความสัมพันธ

ในชมุชนกบัพีน่องชนเผาตาง ๆ  และอาํนวยความสะดวกคุมครองความปลอดภัยใหกบันกัทองเท่ียวเพ่ือสรางความอบอุนใจ

  หนวยงานหลักทีรั่บผดิชอบ ชดุปฏบิตักิารคุมครองและปองกนัชมุชนบานปางขอน ร.17 พนั 3 ในพระองค 

เจาหนาที่จาก มทบ.37 และหนวยงานรวมพัฒนาในพ้ืนที่ เชน เจาหนาที่สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ บานปางขอน 

ครู กศน. อสม. ในพื้นที่ ผูนําชุมชน ฯลฯ รวมกันสอดสองดูแลและแจงเบาะแสผูกระทําผิด

  4) การบริหารโครงการฯ การบรหิารของสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูฯ บานปางขอน มรีปูแบบการบริหารงาน

แบบคณะทาํงาน มนีายอาํเภอเปนหวัหนาคณะทาํงานและมหีนวยงานรวมเปนกรรมการ มหีวัหนาสถานฯี เปนฝายเลขาฯ 

วิธีการทํางานคือ มีการประชุมเพื่อติดตามงานใหเปนไปตามพระราชดําริ พระราชกระแส พระราชเสาวนีย 

ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง มีการประชุมรวมกันระหวางหนวยงาน

ภาครัฐ หนวยงานระดับทองถ่ินและผูนาํชุมชน โดยเปดโอกาสใหมกีารนําเสนอโครงการ/กจิกรรมท่ีราษฎรในพ้ืนทีส่นใจ 

เพือ่บรรจุไวในแผนและขับเคล่ือนกิจกรรมรวมกันเพ่ือใหเปนไปตามแผนและวัตถปุระสงคทีก่าํหนดไว รวมถึงหนวยงาน

ที่เก่ียวของมีแผนฯ ของตนเองเพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนางานในพ้ืนที่ เชน ในป 2565 กรมพัฒนาท่ีดินไดจัดสรรท่ีดิน

เนื้อที่ประมาณ 6 ไร เพื่อดําเนินการทําคูนํ้าคันดินในพื้นที่โครงการเพื่อทําเปนแปลงทดลองปลูกวานิลลารวมกับงาน

เกษตรในพระองค สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง โดยมีการศึกษา/ทดลอง

การปลูกวานิลลา ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่ใหผลผลิตราคาสูง (กิโลกรัมละสองหมื่นกวาบาท) วิธีการปลูกไมยุงยากปลูกงาย

ไมเปลอืงเนือ้ทีส่ามารถปลกูแซมบรเิวณโคนตนกาแฟหรอืตนไมอืน่ได แตตองคอยดแูลในชวงตดิดอกเพ่ือใหเกดิผลผลติทีด่ี 

ขณะนีอ้ยูระหวางการทดลอง เมือ่ผานการทดลองแลวจะนาํไปสาธติและขยายผลสงเสรมิใหกบัเกษตรกรปลกูเพือ่สรางรายไดเพิม่

ใหกับราษฎรในพื้นที่อีกทางหนึ่ง และยังชวยลดการบุกรุกพื้นที่ปาไดอีกทางหนึ่งดวย ผลจากการบริหารจัดการอยาง
ทุมเทจากทกุฝายสงผลใหสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํรบิานปางขอนไดรบัรางวลัเลิศรัฐ ประจาํป 2564 
สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

  ปญหา/อุปสรรค
    การบริหารของสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ บานปางขอน มีรูปแบบการบริหารงานแบบคณะทํางาน 

โดยมนีายอาํเภอเปนหวัหนาคณะทาํงานและมีหนวยงานรวมเปนกรรมการ มหีวัหนาสถานีฯ เปนกรรมการและฝายเลขาฯ 

ซึง่มกีารประชุมรวมกนัทกุเดอืน สาํหรบัปญหา/อปุสรรคทีพ่บในมติดิานการบริหารโครงการ คอื ขอจํากดัของแตละหนวยงาน 

เชน กรมอุทยาน/กรมปาไมอาจติดในเร่ืองของกฎหมายฯ ที่ไมสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดทันทวงที  



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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เชน การแบงเขตพื้นที่ทํากินไมชัดเจนสงผลใหเกิดการบุกรุกพื้นที่ปา หรือบุกรุกพื้นที่ขางเคียงสงผลใหเกิดความขัดแยง 

การบริหารจัดการพื้นท่ีปาเพื่อใหเปนปาชุมชนที่รอการขึ้นทะเบียนเปนปาชุมชน  นอกจากนี้ผลผลิตกาแฟปางขอน

เปนจุดเดนที่สุดในแงของการพัฒนาผลผลิตสูตลาดอยางครบวงจร ซึ่งทําใหรายไดครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด

และเปนจดุดงึดดูทีท่าํใหประชาขนเกอืบทัง้หมดหนัมาปลกูกาแฟ และจากการสงเสรมิของสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูฯ

บานปางขอน ในดานเทคนิค ความรูทางวิชาการก็ยิ่งทําใหชาวบานมองเห็นโอกาสของการเติบโตทางธุรกิจในพ้ืนที่เปน

อยางมาก  แตในขณะเดียวกันก็เปนผลสืบเนื่องโดยตรงจากความตองการเพ่ิมผลผลิตของประชาชนซ่ึงตองการพ้ืนที่

เพาะปลกูเพิม่มากขึน้ไปดวย  ปญหาการขยายพืน้ทีร่กุล้ําพ้ืนท่ีปาอนรุกัษจงึเปนประเดน็ท่ีสาํคญั  รวมทัง้เรือ่งการบรหิาร

จัดการกลุมวิสาหกิจผูผลิตกาแฟบานปางขอนถือเปนรูปแบบท่ีสอดคลองกับแนวคิดหลักการของการพัฒนาชุมชน 

ที่เนนใหดําเนินการพัฒนาโดยคนในชุมชนและเพ่ือประโยชนของชุมชนเอง  ซึ่งกระบวนการทํางานท่ีผานมาชุมชน

ไดเรียนรูจากประสบการณในการทํางานภายใตความรวมมืออยางใกลชดิกบัสถานีพฒันาการเกษตรทีส่งูฯ บานปางขอน 

ในฐานะพี่เลี้ยงที่คอยใหความรู คําแนะนํา ปรึกษาการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง ซึ่งแนวคิดในการสรางนายทุน

ของชุมชนข้ึนเองเน่ืองจากการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันใหกับกลุมจําเปนตองอาศัยเงินทุนของชุมชน และจัดสรร

ผลประโยชนระหวางนายทุนกับเกษตรผูผลิตอยางเปนธรรม ซึ่งนาจะชวยสงเสริมใหกลุ มวิสาหกิจผูปลูกกาแฟ

ของบานปางขอนมีความเขมแข็งและสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟ

ของชุมชนใหกาวสูระดับสากลได

  แนวทางแกไข  ควรนําปญหาของชุมชนเขาทีป่ระชุมเพ่ือวางแผนหาทางออกรวมกัน พรอมสรางความเขาใจ

เรื่องสิทธิ์ที่ทํากินรวมถึงการปกขอบเขตพื้นที่ทํากินใหชัดเจน เพื่อลดความขัดแยงกับพื้นท่ีขางเคียง และลดการบุกรุก

พืน้ทีป่า รวมถึงเรงดาํเนนิการข้ึนทะเบียนปาเนือ้ทีจ่าํนวน 50 ไรเพ่ือเปนปาชมุชนท่ีถกูตองตามพระราชบัญญตัปิาชมุชน

โดยเรว็  ควรมกีารพดูคยุกบัผูนาํทองถิน่อยางใกลชดิในประเดน็เร่ืองของการขยายพืน้ท่ีรกุล้ําพ้ืนท่ีปาอนรุกัษ รวมทัง้ควร

มีการกํากับ ติดตามผลจากฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งตองใหความสําคัญ สนใจ และระมัดระวังไมใหแนวคิด

ของการดําเนินงานเรื่องของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผูปลูกกาแฟบานปางขอน ถูกเปลี่ยนรูปแบบและถูกกลืนกลาย

เปนธุรกิจภายใตระบบทุนนิยม ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดและวัตถุประสงคของการดําเนินงานของกลุมอยางท่ีผานมา

  หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม และหัวหนาสถานี

พัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯบานปางขอน  และหนวยงานรวมที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชน และราษฎรในพ้ืนที่รับประโยชน
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ภาพการติดตามงานที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 
บานปางขอน จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

แปลงปลูกกาแฟภายในสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บ�านปางขอน
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การทดลองปลูกวานิลลา ซ่ึงเป�นพืชชนิดใหม�ท่ีสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บ�านปางขอน 
จะดําเนินการส�งเสริมให�กับเกษตรกร เพื่อลดการบุกรุกของพ้ืนท่ีปลูกกาแฟ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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ร�านกาแฟและผลิตภัณฑ�แบรนด�ปางขอน
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 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาการสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ทั้ง 18 สถานี มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาติดตามผลการดําเนินงานสนองพระราชดําริของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 

เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ทั้ง 18 แหง 

และเพื่อวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 

ในระยะตอไป โดยดําเนินการในชวงเดือนมีนาคม ถึง เดือนตุลาคม 2565

 ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Study) 

ไดแก แผนท่ี ภาพถาย และรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ทีผ่านมาของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพือ่นาํมาเปนขอมลู

พื้นฐานประกอบการประเมินผลโครงการฯ และการศึกษาภาคสนาม (Field Work Study) โดยใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือในการรวบรวมเก็บขอมลูตามสภาพความเปนจริง โดยใชแบบสอบถามในการสอบถามเจาหนาทีจ่ากหนวยงาน

ทีเ่กีย่วของในการดาํเนนิงานโครงการฯ ตอบแบบสอบถามจาํนวน 18 ตวัอยาง สอบถามผูนาํชมุชน/ผูนาํกลุม ทีเ่กีย่วของ

ในการดําเนินงานโครงการฯ ตอบแบบสอบถาม จํานวน 36 ตัวอยาง และสอบถามประชาชนที่ไดรับประโยชนจากโครง

การฯ เพื่อทราบถึงการไดรับประโยชนและผลกระทบจากโครงการฯ โดยทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ตอบแบบสอบถาม จํานวน 353 ตัวอยาง และนํามาประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ไดนําคาสถิติจากการแปร

ผลขอมูลมานําเสนอในรูปแบบของตารางขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และนําขอมูลมาแปลความหมายให

เปนขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) รวมกับขอมลูทีล่งไปสํารวจติดตามและประเมินผลในพ้ืนท่ี 6 สถานี 2 จงัหวัด 

คือ จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเชียงราย ดวยวิธีการจัดประชุมกลุมยอยเพ่ือรับฟงขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย

ของโครงการฯ ประกอบดวย หัวหนาและเจาหนาที่ของโครงการฯ รวมทั้งเจาหนาที่จากหนวยงานรวมที่เกี่ยวของ

ในพ้ืนทีโ่ครงการฯ ผูนาํชมุชน/กลุม ผูแทนเกษตรกร พรอมท้ังลงพ้ืนทีเ่พือ่เย่ียมชมกิจกรรมท่ีทางสถานีใหการสนับสนุนฯ 

และนําขอมูลที่ไดทั้ง 2 สวนมาวิเคราะหเชิงตรรกะ โดยอธิบายและพรรณาประกอบกับฐานขอมูลทุติยภูมิและ

ขอมูลเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

 4.1 สรุปผลการประเมิน
  1. ผลการดําเนินงานของสถานีฯ
   สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ทั้ง 18 แหงเกิดจากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงหวงใยชีวิตและความเปนอยูของราษฎรในพื้นที่สูง โดยเมื่อวันที่ 

6 กุมภาพันธ 2543 เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อครั้งดํารงพระอิสริยยศสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปเย่ียมราษฎรบานแปกแซม หมูที่ 1 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง 

จงัหวดัเชยีงใหม ทรงพบวาบริเวณน้ีเปนแหลงตนนํา้ท่ีสาํคัญ แตปาไมกลบัถูกบกุรกุทาํลายใชเปนท่ีทาํกิน และมีแนวโนมวา

จะถกูแผวถางไปเร่ือย ๆ นอกจากน้ันยงัเปนพืน้ทีล่อแหลมตอปญหายาเสพติด ไดทรงมพีระราชดําร ิใหพฒันาความเปนอยู

และบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในพื้นที่ 

บทที ่4
สรุปและขอเสนอแนะุ
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   ในป 2543 หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยมีการจัดต้ังสถานีสาธิต

และถายทอด การเกษตร ปาไม สิง่แวดลอม บานแปกแซม ขึน้ เพ่ือสงเสริมใหความรูราษฎรซึง่สวนใหญเปนชาวไทยภเูขา

ชนเผาลีซูในพ้ืนท่ีบานแปกแซม และบานหินแตว ใหสามารถทําการเกษตรที่เหมาะสมพรอมกับอนุรักษและฟนฟู

สภาพปาตนนํ้าลําธาร มีการจัดสรรท่ีดินทํากินแบบแปลงรวมใหกับราษฎร ทําใหมีรายไดเพียงพอเล้ียงครอบครัวได 

โดยการดาํเนนิการตามแนวพระราชดาํรเิปนแหงแรก โดยใชชือ่วา “สถานสีาธติและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอม

ตามพระราชดําริ” บานแปกแซม อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหมและตอมาในป 2544 ไดมีพระราชดําริใหขยาย

การดําเนินงานไปสูพื้นท่ีอื่นซึ่งมีสภาพปญหาในลักษณะเดียวกันและไดเปลี่ยนชื่อการดําเนินการโครงการฯ เปน 

“สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ” ปจจุบันมีสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงกระจายตัวอยูตามแตละสภาพ

ปญหาบนดอยสูงทางภาคเหนือของประเทศไทย จํานวน 18 แหง คือ จังหวัดเชียงใหม 8 สถานี จังหวัดนาน 3 สถานี 

จังหวัดเชียงราย 4 สถานี จังหวัดพะเยา 1 สถานี จังหวัดพิษณุโลก 1 สถานี และจังหวัดกําแพงเพชร 1 สถานี  

   กิจกรรมท่ีดําเนินการในสถานีฯ ประกอบดวย การทดลองและพัฒนาการปลูกพืชเมืองหนาว ทั้งผัก 

ไมดอก และไมผล การสงวนพ้ืนที่ตนนํ้าเพื่ออนุรักษ ฟนฟู โดยใหราษฎรเขามามีสวนรวม จัดหานํ้าสนับสนุนสถานีฯ 

และชุมชนตลอดจนการจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าบนพื้นที่สูง ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา สถานีพัฒนาการเกษตร

ที่สูงตามพระราชดําริ ไดมีสวนสําคัญในการฟนฟูระบบนิเวศตนนํ้าลําธารใหกลับคืนความอุดมสมบูรณใหกลับมา

เปนแหลงตนนํ้าลําธารเพื่อหลอเลี้ยงอํานวยประโยชนใหแกราษฎรบนพื้นที่สูงและท่ีราบลุมในเมืองใหญ รวมถึงการทํา

หนาที่เปนแหลงความรู แหลงผลิตพืชเมืองหนาวท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนเกิดผลพลอยไดดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

แกชุมชนอีกทางหนึ่ง

   ในปจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ทั้ง 18 แหง มีพื้นที่รับผิดชอบดําเนินการ

รวม 380,583 ไร หมูบานเปาหมาย 60 หมูบาน จํานวนครัวเรือนรวม 6,405 ครัวเรือน มีประชากรรวม 33,228 คน

  2. ขอมูลทั่วไปของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม
   จากการศึกษาขอมูลการประเมินผล โดยใชแบบสํารวจในการสอบถามประชาชนกลุ มตัวอยาง 

ผูรับประโยชนจากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ทั้ง 18 แหง จํานวน 353 ตัวอยาง 

พบขอมูลในแตละดาน ดังนี้ 

   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนหัวหนาครอบครัว คิดเปนรอยละ 54.1 รองลงมาเปนสมาชิก

ในครอบครัว คิดเปนรอยละ 38.8 เปนผูอยูอาศัย คิดเปนรอยละ 5.7 และผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล คิดเปน

รอยละ 1.4  โดยสมาชิกในครัวเรือนท่ีอยูอาศัยในปจจุบันมีสมาชิกเฉลี่ย 6 คน/ครัวเรือน โดยผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีจํานวนสมาชิกระหวาง 4 - 6 คน คิดเปนรอยละ 57.8 รองลงมา มีจํานวนสมาชิกระหวาง 1 - 3 คน คิดเปน

รอยละ 22.1 มีจํานวนสมาชิก 7 คนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 18.4 และผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูลคิดเปนรอยละ 1.7 

ขอมูลดานระยะเวลาการอยูอาศัยในพื้นที่โครงการฯ พบวา ประชาชนไดอยูอาศัยในพ้ืนที่โครงการฯ โดยเฉลี่ยเปนระยะ

เวลา 41 ป  โดยประชาชนสวนใหญมีระยะเวลาการอยูอาศัยในพ้ืนที่ระหวาง 21 - 40 ป คิดเปนรอยละ 46.5 รองลงมา 

มีระยะเวลาการอยูอาศัยในพ้ืนท่ี 41 - 60 ป คิดเปนรอยละ 19.8 มีระยะเวลาการอยูอาศัยในพ้ืนที่ตํ่ากวา 20 ป 

คิดเปนรอยละ 18.1 ผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมลู คดิเปนรอยละ 14.7 และมรีะยะเวลาการอยูอาศยัในพืน้ทีร่ะหวาง 

61 - 80 ป คดิเปนรอยละ 0.8
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   ขอมูลดานการศึกษา พบวา ราษฎรในชุมชนสวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษา 

คิดเปนรอยละ 55.8 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 30.0 มีการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

คิดเปนรอยละ 5.9 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 5.4 และผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล 

คดิเปนรอยละ 2.8 ศาสนา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ นบัถือศาสนาพุทธ คดิเปนรอยละ 75.6 รองลงมา นบัถือศาสนา

คริสต คิดเปนรอยละ 23.8 นับถือศาสนาอื่นๆ และผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล โดยมีผูตอบในสัดสวนที่เทากัน 

คิดเปนรอยละ 0.3  

   ขอมูลดานอาชีพหลัก พบวา สวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร คิดเปนรอยละ 75.4 รองลงมา 

อาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 15.6 อาชีพอื่น ๆ  คิดเปนรอยละ 2.8 อาชีพเจาของธุรกิจ/คาขาย คิดเปนรอยละ 2.0 อาชีพ

รับราชการและผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล โดยมีผูตอบในสัดสวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 1.7 และอาชีพเลี้ยงสัตว 

คิดเปนรอยละ 0.6 

   สําหรับขอมูลดานอาชีพรอง พบวา สวนใหญทําอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 54.8 รองลงมา ทําอาชีพ

เกษตร คิดเปนรอยละ 19.6 อาชีพเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 18.4 อาชีพประมง คิดเปนรอยละ 4.3 อาชีพเจาของธุรกิจ/

คาขาย คิดเปนรอยละ 2.0 และอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 0.9 สถานะบานพักอาศัย พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

มีบานพักอาศัยเปนของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว คิดเปนรอยละ 94.9 และผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล 

คดิเปนรอยละ 5.1 สถานะท่ีดนิทํากนิ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มทีีด่นิทาํกนิของตนเอง/สมาชกิในครอบครัว 

มีที่ดินทํากินตํ่ากวา 10 ไร คิดเปนรอยละ 41.3 รองลงมามีพื้นที่ทํากินระหวาง 11-20 ไร คิดเปนรอยละ 37.3 

มีพื้นที่ทํากินมากกวา 20 ไร คิดเปนรอยละ 16.6 โดยที่มีดินทํากินแบบเชาผูอื่น ที่ดินทํากินตํ่ากวา 10 ไร 

คิดเปนรอยละ 1.5 รองลงมามีพื้นที่ทํากินระหวาง 11-20 ไร คิดเปนรอยละ 0.6 และมีพื้นที่ทํากินมากกวา 20 ไร 

คิดเปนรอยละ 0.3 รวมถึงมีที่ดินทํากินแบบอ่ืน ๆ มีที่ดินทํากินต่ํากวา 10 ไร และมีพื้นท่ีทํากินระหวาง 11-20 ไร 

โดยมีผูตอบในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 0.9 และมีพื้นที่ทํากินมากกวา 20 ไร คิดเปนรอยละ 0.3 โดยผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ มีการถือครองท่ีดินทํากินเปนของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว คดิเปนรอยละ 89.5 รองลงมา 

ผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล คิดเปนรอยละ 5.9 และมีการถือครองที่ดินทํากินแบบเชาผูอื่น และอื่น ๆ โดยมีผูตอบ

ในสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 2.3 สําหรับประเภทของเอกสารสิทธิของท่ีอยู อาศัยและท่ีทํากิน พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีเอกสารสิทธิแบบอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 66.9 รองลงมา ผูตอบแบบสอบถามไมใหขอมูล 

คิดเปนรอยละ 20.4 มีเอกสารสิทธิเปน นส.3/นส.3ก. คิดเปนรอยละ 5.1 มีเอกสารสิทธิเปน สปก./สปก.4-01 

คิดเปนรอยละ 4.2 มีเอกสารสิทธิเปนโฉนด คิดเปนรอยละ 2.3 มีเอกสารสิทธิเปน ภบท.5 คิดเปนรอยละ 0.8 

และเอกสารสิทธิเปน สค. คิดเปนรอยละ 0.3 

   ขอมลูดานรายไดรวมของครวัเรอืนในรอบป 2564 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมรีายไดรวมเฉลีย่ 102,449 

บาท/ป  ทั้งน้ี หากพิจารณาจากแหลงรายไดของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีแหลงรายไดจากการเกษตรมาก

ที่สุดเฉลี่ย 67,326 บาท/ป  รองลงมารายไดจากการรับจางท่ัวไปเฉลี่ย 30,605 บาท/ป รายไดจากการรับจางทางการ

เกษตรเฉลี่ย 22,396 บาท/ป รายไดจากสวัสดิการของรัฐเฉลี่ย 5,911 บาท/ป รายไดจากลูก/ญาติใหเฉลี่ย 

19,703 บาท/ป รายไดจากการหาของปาเฉลี่ย 6,408 บาท/ป รายไดจาการทําธุรกิจ/คาขายเฉลี่ย 66,304 บาท/ป 

รายไดจากเงินเดือนประจํา (ขาราชการ/พนักงานบริษัทเอกชน) เฉล่ีย 92,264 บาท/ป และรายไดจากอื่น ๆ ไดแก 

ทํางานที่ตางประเทศ/เงินเดือน อสม./ทอผา เฉลี่ย 121,125 บาท/ป 
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  ขอมลูดานรายจายรวมของครัวเรอืนในรอบป 2564 พบวา รายจายรวมของครัวเรือนเฉล่ีย 75,922 บาท/ป 

โดยมีรายจายรวมของครัวเรือนสูงสุดอยูที่ 750,000 บาท/ป และต่ําสุดอยูที่ 6,000 บาท/ป

  3. ผลการประเมินประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ
   จากการศึกษาขอมูลการประเมินผล โดยใชแบบสํารวจในการสอบถามประชาชนกลุ มตัวอยาง 

ผูรับประโยชนจากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ทั้ง 18 แหง จํานวน 353 ตัวอยาง เกี่ยวกับ

ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการ มีผลการประเมิน ดังนี้

  ขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ ประกอบดวย 

มิติที่ 1 ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต 

และมิติที่ 4 การบริหารโครงการ พบวา ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ เห็นวาประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ 

มากที่สุด คือ มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 

(จากคะแนนเต็ม 5.00) รองลงมาคือเรื่องคุณภาพชีวิตความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 การบริหาร

จดัการโครงการฯ ความคดิเหน็อยูในระดบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 3.45 และความม่ันคงในการประกอบอาชพี อยูในระดบั

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 ตามลําดับ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.96 มาก
มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.35 ปานกลาง
มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.61 มาก
มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  3.45 มาก 
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 ในสวนของประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการในแตละมิติมีประเด็นยอยในแตละมิติ โดยมีผลการประเมิน

ในแตละมิติ ดังนี้

 มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นอยู

ในเกณฑระดับมากในทุกขอคําถาม โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.96 ทั้งดานการมีสวนรวมลดการบุกรุก

พื้นที่ปา ไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 รองลงมา ประชาชนในพื้นที่หมูบานโดยรอบเห็นประโยชนวาปาไมมีความอุดม

สมบรูณมากขึน้ และในการทํางานหรอืทาํกจิกรรมในการอนุรกัษปา เชน การรวมกจิกรรมปลูกปา ดบัไฟปา ทาํแนวกันไฟ 

โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยในสัดสวนเทากันคือ 4.00 รวมถึงการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันในการปองกนัการบุกรุก

ทําลายปา เชน การรวมลาดตระเวน อาสาสมัครพิทักษปา คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.64 (จากคะแนนเต็ม 5.00)  

ตามลําดับ 

 มิติที่ 2 ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียในภาพรวมเทากับ 3.35 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีหนี้สินของครอบครัว

ลดลง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.81 รองลงมา จากการประกอบอาชีพยังมีเรื่อง

ของภยัพบิตัทิางธรรมชาติ เชน นํา้ทวม/ภยัแลง/โรคระบาด ฯลฯ ทีม่ผีลกระทบตอการประกอบอาชีพโดยมคีวามคดิเหน็

อยูในระดบัปานกลาง มคีาคะแนนเฉลีย่เทากบั 3.37 มนีํา้เพียงพอเพือ่การเกษตรหรอืการประกอบอาชพี ระดับความคดิเหน็

อยูในระดบัปานกลาง โดยมคีาคะแนนเฉลีย่เทากบั 3.12 รวมถงึมรีายไดเพียงพอในการเล้ียงครอบครัว ระดับความคดิเหน็

อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.09

 มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นอยูในเกณฑระดับมาก โดยมีคา

คะแนนเฉล่ียในภาพรวมเทากบั 3.61 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคดิวาสถานศึกษาภายในหมูบานหรอืบริเวณใกลเคียง

มีความเหมาะสม และสะดวกสําหรับเด็กและเยาวชน ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 

4.05 รองลงมา การเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เชน นํ้า ไฟฟา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 3.81 การคมนาคมที่สามารถเดินทางไดสะดวกตลอดทั้งป ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 3.64 แตอยางไรก็ตาม การไดรับการบริการสาธารณสุขที่ดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการไดทันทวงที 

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.33 รวมถึงนํ้าสะอาดสําหรับอุปโภค-บริโภค 

คนในชุมชนยังมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.23 

 มิติที่ 4 การบริหารโครงการฯ พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นอยูในเกณฑระดับมาก 

โดยมีคาคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมเทากบั 3.45  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคดิวาหนวยงานท่ีเกีย่วของมกีารดําเนนิการ

ในการแกไขปญหาไดตรงตามความตองการ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากัน 3.55 

รองลงมาคือการมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มศักยภาพ ระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากัน 3.41 รวมถึงการมีสวนรวมในการเสนอความตองการเพื่อใหเจาหนาที่ชวยเหลือ

และแกไขปญหาของชุมชน ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากัน 3.38 

 ในสวนของผลการประเมินเกี่ยวกับประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ในมิติตาง ๆ ประกอบดวย ทั้ง 4 มิติของ

แตละสถานี สรุปไดดังนี้
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ที่ ช่ือโครงการ
มิติที่ 1

การอนุรักษ�
และฟ��นฟูฯ

มิติที่ 2
ความมั่นคง
ในการ
ประกอบ
อาชีพ

มิติที่ 3
คุณภาพ
ชีวิต

มิติที่ 4
การบริหาร
โครงการ

 1.  สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอม 3.36 2.49 3.29 3.27

  อนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิบานแปกแซม จงัหวดัเชยีงใหม 

 2.  สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ หวยแมเกี๋ยง 4.46 3.91 3.34 4.23 

  จังหวัดเชียงใหม 

 3. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยอมพาย 4.55 4.40 4.55 4.48 

  จังหวัดเชียงใหม 

 4. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานเสาแดง  3.21 2.35 2.09 2.97

  จังหวัดเชียงใหม 

 5. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ  3.49 2.51 2.34 2.98

  ดอยมอนลาน จังหวัดเชียงใหม 

 6. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ 3.53 2.91 3.78 3.68 

  หวยเมืองงาม จังหวัดเชียงใหม 

 7. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ  4.24 3.16 3.79 4.05

  บานนาเกียน จังหวัดเชียงใหม 

 8. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยแบแล  3.11 2.62 3.28 2.74

  จังหวัดเชียงใหม 

 9. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ  3.45 2.78 3.11 3.07

  บานปางขอน จังหวัดเชียงราย 

10. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานธารทอง 3.41 2.81 2.80 3.10 

  จังหวัดเชียงราย 

11. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ  3.25 2.75 3.59  3.52

  บานหวยหยวกปาโซ จังหวัดเชียงราย 

12. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยบอ 3.53 2.69 2.43 3.10 

  จังหวัดเชียงราย 

13. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ  3.03 2.69 3.27 3.14

  บานสันติสุข - บานขุนกําลัง จังหวัดพะเยา 

14. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ  2.85 2.88 2.66 3.07

  บานสบขุน จังหวัดนาน 
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ที่ ช่ือโครงการ
มิติที่ 1

การอนุรักษ�
และฟ��นฟูฯ

มิติที่ 2
ความมั่นคง
ในการ
ประกอบ
อาชีพ

มิติที่ 3
คุณภาพ
ชีวิต

มิติที่ 4
การบริหาร
โครงการ

15. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภูพยัคฆ  4.29 3.06 3.98 4.03

  จังหวัดนาน 

16. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ  3.88 3.30 3.52 3.50

  บานสะจุก-สะเกี้ยง จังหวัดนาน 

17. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานปาคา  2.70 2.84 2.79 2.48

  จังหวัดกําแพงเพชร 

18. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภูขัด ภูเมี่ยง  3.11 2.42 3.20 2.93

  ภูสอยดาว จังหวัดพิษณุโลก 

  4. ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะจากประชาชนในพ้ืนที่โครงการ
   จากการศกึษาขอมลูโดยใชแบบสาํรวจความเหน็ของประชาชนในพืน้ทีส่ถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตาม

พระราชดําริ ประชาชนไดมีการนําเสนอปญหาอุปสรรค ในเรื่องตางๆ แยกรายสถานีฯ โดยนําเสนอเฉพาะสถานีฯ 

ที่มีราษฎรตอบแบบสอบถามเรื่องปญหาอุปสรรค ดังนี้

สถานี ป�ญหา - อุปสรรค

1. สถานสีาธติและถายทอดการเกษตรปาไม สิง่แวดลอม

 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม 

 ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม

2. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 

 หวยแมเกี๋ยง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม

1. ดานสาธารณูปโภคยังไมทั่วถึง ไมมีสัญญาณโทรศัพท 

 และไฟฟาไมเสถยีร

2.  ปริมาณนํ้าไมเพียงพอในการเกษตรในชวงฤดูแลง

1. มีชนเผาหลายคนที่ยังไมไดสัญชาติไทย

2. ระบบสาธารณูปโภคยังไมทั่วถึงทั้งพ้ืนที่ เชน ไฟฟา 

 สัญญาณโทรศัพท เสนทางการคมนาคม

3. ยังมีการปลูกพืชเชิงเดียวเปนจํานวนมากในพื้นที่ 

 (ขาวโพด)
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3. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 

 บานเสาแดง  ต.แจมหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา 

 จ.เชียงใหม

4. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

 ดอยมอนลาน ต.ปาตุม อ.พราว จ.เชียงใหม

5. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 

 หวยเมืองงาม ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม

6. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 

 ดอยแบแล ต.สบโขง อ.อมกอย จ.เชียงใหม

1.  ตองการใหมกีารดแูลและตดิตามงานสิง่ทีช่าวบานรองขอ

2. ตองการใหมีระบบสาธารณูปโภคที่ดี เชน ถนน นํ้าดื่ม

  นํ้าใช

3.  ตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยงานเขาถึง

 ชุมชนเพื่อพัฒนาความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น

4.  ตองการใหสนบัสนนุไมยนืตน เชน อะโวคาโด แมคคาเดเมยี 

 และมะหวด

1.  เสนทางการคมนาคมไมสะดวกถนนเปนดินลูกรัง

 และจะถูกตัดขาดในกรณีถาฝนตกมากดินสไลด

 ปดทางสัญจร

2.  ระบบไฟฟาไมเสถียรถามีลมฝนแรงไฟฟาจะดับ 

 และสัญญาณโทรศัพทไมทั่วถึง

3.  ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดเชน ลูกทอ บวย ในชวง

 ผลผลิตออกมากไมสามารถขายไดเพราะลนตลาด

 หรือถาขายไดราคาก็ไมดีไมคุมกับคาขนสง แปรรูป

 (หมัก/ดอง) แลวก็ยังไมสามารถขายไดและปญหา

 ในการหาท่ีเก็บสินคาที่มีเปนจํานวนมาก

4.  อยากใหชาวบานไดมีโอกาสมาขายของในโครงการ

 ในชวงเทศกาลทองเที่ยวเพื่อสรางรายไดอีกทางหน่ึง

 ใหกับคนในชุมชน

1. นํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคไมเพียงพอกับความตองการ

 ของคนในชุมชน 

2. ขอใหเพิ่มคาจางในโครงการ

3. ตองการพื้นที่ทํากินเพิ่ม

ปญหาในเรื่องพื้นที่การเพาะปลูกที่ไมคอยสะดวก 

และไมเพียงพอ สําหรับปลูกพืชในชวงฤดูแลง
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1.  แนวเขตที่ดินทํากินไมชัดเจน

2.  ชาวบานตองการขอที่ปาชุมชนขนาดเนื้อที่ 500 ไร

3.  นํ้าสําหรับทําการเกษตรไมเพียงพอมีการแยงนํ้ากัน

 ในชวงหนาแลง

4.  ติดปญหาขอกฎหมายของแตละหนวยงานฯ

5. ใหภาครัฐสงเสริมเรื่องการทองเที่ยวของหมูบาน

1. ระบบไฟฟาและสัญญาณโทรศัพทยังไมทั่วถึง 

 จุดท่ีมีสัญญาณไปถึงก็ไมเสถียร

2.  ปญหาดานประชากร ชนเผาสวนใหญในพ้ืนที่คือชาวมง 

 และมีชาวมงจํานวนมากท่ีกลับคืนถ่ินหลังจากสถาน

 บาํบดัยาเสพตดิทีจ่งัหวดัสระบรุไีดปดตวัลง จะสงปญหา

 ชาวมงเกา กบั มงใหมทีค่นืถิน่ (ดานทีอ่ยูอาศยั ทีด่นิทาํกิน 

 ดานสาธารณสุข ฯลฯ)

3.  ครอบครัวที่มีฐานะดีสงลูกหลานไปเรียนในเมือง 

 เมื่อคนรุนใหมไดไปเรียนในเมืองสวนใหญจะทํางาน

 ในเมอืงและไมกลบัมาทาํงานของครอบครวั เพราะเปนงาน

 ที่ยาก ใชฝมือ เปนงานละเอียดออนตองใชเวลา เชน 

 การปกผาดวยเทยีน และการทําเคร่ืองเงิน คนรุนใหมจงึ

 ไมนิยมสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

4.  ตองการใหสงเสริมการปลูกหวายและไมผล เชน หมาก 

 ลําไย เงาะ

1.  เสนทางการคมนาคมไมสะดวก

2. ตองการใหสงเสริมดานการเกษตรและจัดระเบียบ

 พื้นที่ปาและพ้ืนที่ทํากินใหชัดเจน

3.  ตองการใหมีการสนับสนุนการเพาะปลูกที่มีการจัดการ

 ที่ดีกวานี้

1. ตองการใหชวยเหลือเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตร

 เพราะราคาต่ํา

2. ตนทุนการผลิตสูง (คาปุย คายาฆาแมลงแพง) 

 ทําใหเกษตรกรขาดทุน เปนหนี้

3.  อยากใหรัฐออกเอกสารสิทธิ์ เชน สปก. หรือ นส.3 

 เพื่อเปนหลักประกันในท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากิน

7. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 

 บานปางขอน ต.หวยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

8. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

 บานธารทอง ต.แมเงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

9. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ

 หวยหยวกปาโซ ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง 

 จ.เชียงราย

10. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 

 บานสันติสุข-บานขุนกําลัง ต.ขุนควร อ.ปง 

 จ.พะเยา
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1. อยากใหโครงการมีหนวยงานเสริม เวลาชุมชนมีงาน

 จะไดชวยเหลือ

2.  ตองการใหมีการสงเสริมอาชีพเสริม และอบรม

 ใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพจะไดมีรายไดเสริม

ตองการใหมกีารสนับสนนุการทํานาขัน้บนัไดและบอพกันํา้

เพื่อการเกษตร

1. ควรมีงบประมาณในการสรางถนนและติดต้ังเสาไฟฟา

2.  ควรมกีารสงเสรมิกจิกรรมภาคการเกษตร เชน การจดัหา

 พันธุพืชเศรษฐกิจมาใหเกษตรกร และควรหาตลาด

 สําหรับการจําหนายสินคาเกษตรใหกับชุมชน

11. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 

 บานสบขุน ต.ปาคา อ.ทาวังผา จ.นาน

12. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 

 ภูพยัคฆ ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน

13. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 

 บานปาคา ต.โปงนํ้ารอน อ.คลองลาน 

 จ.กําแพงเพชร

 4.2 ขอเสนอแนะ
  การดําเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริฯ ทั้ง 18 แหง เพื่อสนองพระราชดําริ

ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง จนสามารถอนุรักษและฟ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติใหกลับมามีความอุดมสมบูรณ ราษฎรในพื้นที่มีความมั่นคงในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ความสําเร็จเหลานี้เกิดจากความรวมมือของหนวยงานพัฒนาในพื้นที่และราษฎรท่ีมีสวนรวมในการพัฒนา

  ในการศึกษาคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

  4.2.1 ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
    (1) ควรมีการกําหนดกิจกรรมในการดูแลและรักษาสภาพปาอยางตอเนือ่ง โดยใหความสําคญักบัการ

ปองกนัการบุกรุกพื้นที่ปา เพื่อจะไดรักษาสภาพปาไมใหอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

    (2) ควรมกีารขยายผลแนวพระราชดาํริทีเ่กีย่วกบัการอนรุกัษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอม

ใหราษฎรในพืน้ทีไ่ดเรยีนรูและนาํไปปฏิบต ิเชน การปลกูปาตามแนวพระราชดาํร ิและการปลกูหญาแฝกเพือ่การอนรุกัษ

ดินและนํ้า เปนตน

  4.2.2 ดานความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
    (1) ควรมกีารวางแผนในการดูแลรกัษาและพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานทีจ่าํเปน อาท ิแหลงนํา้ ถนน ไฟฟา 

เปนตน ใหราษฎรในพ้ืนทีโ่ครงการสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธภิาพ รวมท้ังเปนการสนับสนุนในการประกอบอาชีพ

ของราษฎรได

    (2) ควรมกีารสงเสรมิการตอยอดผลผลติทางการเกษตรใหสามารถจาํหนายไดตรงตามความตองการ

เพือ่ใหราษฎรมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยการตั้งกลุมอาชีพ และพัฒนาชองทางการตลาดท่ีเหมาะสม

    (3) ควรมีการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในพ้ืนที่โครงการของสถานีพัฒนาการ

เกษตรท่ีสงูฯ เพือ่สรางรายไดใหกบัราษฎรในพ้ืนท่ี เนือ่งจากมีฐานทรัพยากรธรรมชาติทีส่วยงามสมบูรณ และมวีฒันธรรม 

ประเพณีของชนเผา ที่เปนจุดดึงดูดดานการทองเที่ยว
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   (4) ควรมีการกําหนดแผนปองกันและการจัดการภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่สูงซ่ึงกระทบตอชีวิต

ความเปนอยู การประกอบอาชีพ เนื่องจากพื้นที่ดําเนินการของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ อยูในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง

จากภัยธรรมชาติสูง

  4.2.3 ดานคุณภาพชีวิต
    (1) ควรมีการวางแผนในการดูแลรักษาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน อาทิ แหลงนํ้า 

ถนน ไฟฟา เปนตน ใหราษฎรในพื้นที่โครงการสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนการสนับสนุน

ในการประกอบอาชีพของราษฎรได

    (2) ควรมีการสรางความรูความเขาใจกับราษฎรในพ้ืนทีแ่ละหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับแนวทาง

ในการใชพื้นที่ปาเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดําเนินการตามชองทางท่ีกฎ 

ระเบียบตางๆ สามารถใหดําเนินการได 

  4.2.4 ดานการบริหารโครงการ
    (1) ควรมกีารนาํพระราชดาํรทิีไ่ดพระราชทานเกีย่วกบัสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํริ

ในภาพรวมและพระราชดําริเฉพาะของแตละสถานี มาใชเปนแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามพระราชดําริ

ที่ถูกตอง ครบถวน รวมถึงมีการถอดบทเรียนองคความรูเพื่อใหเกิดการนําผลสําเร็จไปขยายผลได

    (2) ควรมีการกําหนดรูปแบบการบริหารสถานีฯ ใหเปนรูปแบบเดียวกันทั้ง 18 แหงโดยเปน

คณะทาํงานรวมจากทกุฝายทีเ่กีย่วของ และมแีผนพฒันาประจาํปเพือ่ใชเปนกรอบทศิทางในการดาํเนนิงานใหเปนไปตาม

พระราชดําริ เพื่อใหการบริหารงานทั้งดานแผนงาน งบประมาณ มีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก
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ตารางและแผนภูมิขอมูลจากแบบสอบถามประชาชนของ
สถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่งตามพระราชดําริ ทั้ง 18 แหง มีดังนี้

 (1) สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม 
ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม
   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ตารางท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ
สถานภาพ    
หัวหนาครอบครัว  16 76.2
สมาชิกในครอบครัว  4 19.0
ไมตอบ  1 4.8
 รวม 21 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    
1 - 3 คน  3 14.3
4 - 6 คน  10 47.6
7 คนขึ้นไป  7 33.3
ไมตอบ  1 4.8
เฉล่ีย 6 คน/ครัวเรือน  
 รวม 21 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่    
ตํ่ากวา 20 ป  0 0.0
21 - 40 ป  11 52.4
41 - 60 ป  9 42.9
61 - 80  0 0.0
81 ปขึ้นไป  0 0.0
ไมตอบ  1 4.8
ระยะเวลาเฉลี่ย 42 ป  
 รวม 21 100
ระดับการศึกษา    
ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  21 100
 รวม 21 100
ศาสนา    
พุทธ  21 100
 รวม 21 100
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ตารางที่ 2 อาชีพหลัก

ตารางที่ 4 สถานะบานพักอาศัย 

ตารางที่ 6 การถือครองที่ดินทํากิน

ตารางที่ 3 อาชีพรอง

ตารางที่ 5 สถานะที่ดินทํากิน

อาชีพหลัก

สถานะ

สถานะ

อาชีพรอง

สถานะ

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  21 100

 รวม 21 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 21 100

 รวม 21 100

เลี้ยงสัตว  1 4.3

รับจาง  21 91.3

รับราชการ   1 4.3

 รวม 23 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    

ตํ่ากวา 10 ไร  13 61.9

11 - 20 ไร  7 33.3

มากกวา 20 ไร  0 0.0

ไมตอบ  1 4.8

 รวม 21 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 20 95.2

ไมตอบ  1 4.8

 รวม 21 100
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ตารางท่ี 7 ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

ตารางท่ี 8 รายไดของครัวเรือน

ตารางท่ี 10 รายจายของครัวเรือน

ตารางท่ี 9 ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

เอกสารสิทธิ์

รายได�

รายได�

รายได�

จํานวนคน

ต่ําสุด (บาท/ป�)

ต่ําสุด (บาท/ป�)

สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�)

เฉล่ีย (บาท/ป�)

เฉล่ีย (บาท/ป�)

ร�อยละ

สูงสุด (บาท/ป�)

สูงสุด (บาท/ป�)

จํานวนผู�ตอบ

อื่นๆ ระบุ คทช.  21 100

 รวม 21 100

รายไดรวม 79,238 45,000 150,000

รายจายรวม 72,262 41,500 140,000

เกษตร 35,200 15,000 75,000 20

รับจางทางการเกษตร 57,500 55,000 60,000 2

รับจางทั่วไป 39,250 5,000 90,000 20

เงินเดือนประจํา 60,000 60,000 60,000 1

(ขาราชการ/

พนักงานบริษัทเอกชน)

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 11 ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.36 ปานกลาง
มิติที่ 2  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.49 นอย
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  3.29 ปานกลาง
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 3.27 ปานกลาง
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.36 ปานกลาง
1. ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ 3.81 มาก

 มากนอยเพียงใด 

2. ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 3.14 ปานกลาง

3. ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.24 ปานกลาง

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4. ทานมสีวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุก 3.24 ปานกลาง

 ทําลายพื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา 

 การรวมลาดตระเวน เปนตน 

ภาพที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ (ตอ)

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.49 นอย
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ 1.71 นอยที่สุด

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 

2. มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 2.86 ปานกลาง

 เพียงใด 

3. รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 2.81 ปานกลาง

4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 2.57 นอย

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.29 ปานกลาง
1. ทานสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา)  3.95 มาก

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  

2. มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภคอยาง 2.86 ปานกลาง

 เพียงพอมากนอยเพียงใด 

3. ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งป 3.90 มาก

 มากนอยเพียงใด 

4. ทานไดรบัการบริการสาธารณสุขทีด่แีละสะดวก สามารถเขาถงึการบรกิาร 3.14 ปานกลาง

 ไดทันทวงทีมากนอยเพยีงใด  

5. ทานคดิวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  2.62 ปานกลาง

 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  3.27 ปานกลาง
1) ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือ 3.14 ปานกลาง

 แกไขปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 

2) ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 2.90 ปานกลาง

 มากนอยเพียงใด 

3) ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนนิการในการแกไขปญหา 3.76 มาก

 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 
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ภาพท่ี 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพที่ 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
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ภาพท่ี 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพท่ี 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0.0

     เพียงพอ  21 100

  รวม 21 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0.0

     เพียงพอ  21 100

  รวม 21 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  1 4.8

       มี  20 95.2

  รวม 21 100

ตารางที่ 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะอื่น ๆ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  21 100

    รวม 21 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 (2) สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิหวยแมเกีย๋ง ตาํบลเมอืงนะ อาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  19 95.0

สมาชิกในครอบครัว  1 5.0

 รวม 20 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    

1 - 3 คน  9 45.0

4 - 6 คน  11 55.0

7 คนขึ้นไป  0 0.0

เฉลี่ย 4 คน/ครัวเรือน  

 รวม 20 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที ่    

ตํ่ากวา 20 ป  17 85.0

21 - 40 ป  3 15.0

41 - 60 ป  0 0.0

61 - 80  0 0.0

81 ปขึ้นไป  0 0.0

ระยะเวลาเฉลี่ย 19 ป  

 รวม 20 100
ระดับการศึกษา    

ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  15 75.0

มัธยมศึกษา  5 25.0

รวม  20 100

ศาสนา    

พุทธ  19 95.0

คริสต  1 5.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางที่ 2   อาชีพหลัก

ตารางที่ 4  สถานะบานพักอาศัย 

ตารางที่ 5  สถานะที่ดินทํากิน 

ตารางที่ 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

สถานะ

สถานะ

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  2 10.0

รับจาง  18 90.0

 รวม 20 100.0

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 19 95.0

ไมตอบ  1 5.0

 รวม 20 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  9 45.0

11 - 20 ไร  7 35.0

มากกวา 20 ไร  1 5.0

ไมตอบ  3 15.0

 รวม 20 100

เกษตร  18 94.7

เจาของธุรกิจ  1 5.3

 รวม 19 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางท่ี 6  การถือครองที่ดินทํากิน

ตารางท่ี 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

อาชีพหลัก

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  2 10.0

รับจาง  18 90.0

 รวม 20 100.0

เกษตร  2 10.0

รับจาง  18 90.0

 รวม 20 100.0

ตารางท่ี 8  รายไดของครัวเรือน

รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)
รายไดรวม 134,459 61,000 213,000

ตารางท่ี 9  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
เกษตร 60,189 15,000 160,000 20

รับจางทั่วไป 81,556 36,000 144,000 18

ธุรกิจ/คาขาย 24,000 24,000 24,000 1

ตารางท่ี 10  รายจายของครัวเรือน

รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)
รายจายรวม 35,400 24,000 48,000



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 4.46 มากที่สุด
มิติที่ 2  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 3.91 มาก
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  4.34 มากที่สุด
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 4.23 มากที่สุด

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 4.46 มากที่สุด
1. ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ 4.95 มากที่สุด

 มากนอยเพียงใด 

2. ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 4.05 มาก

3. ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  4.90 มากที่สุด

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4. ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลาย 3.95 มาก

 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 

 เปนตน 

ภาพที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ (ตอ)

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.91 มาก
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ 2.70 ปานกลาง

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 

2. มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมาก 4.55 มากที่สุด

 นอยเพียงใด  

3. รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 4.35 มากที่สุด

4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 4.05 มาก

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  4.34 มากที่สดุ
1. ทานสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา)  4.35 มากที่สุด

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  

2.  มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภคอยาง 4.95 มากท่ีสุด

 เพียงพอมากนอยเพียงใด  

3. ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 4.65 มากที่สุด

 เพียงใด 

4. ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการ 3.90 มาก

 ไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด  

5. ทานคดิวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  3.85 มาก

 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  4.23 มากที่สุด
1) ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไข 4.10 มาก

 ปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 

2) ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยาง 4.00 มาก

 เต็มที่มากนอยเพียงใด  

3) ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนนิการในการแกไขปญหา 4.60 มากที่สุด

 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพที่ 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพที่ 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพที่ 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพที่ 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0

     เพียงพอ  20 100
  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0

     เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  16 80.0

       มี  4 20.0

  รวม 20 100

ตารางที่ 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะอื่น ๆ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  20 100

    รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 (3) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยอมพาย ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  12 60.0

สมาชิกในครอบครัว  8 40.0

 รวม 20 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    

1 - 3 คน  5 25.0

4 - 6 คน  15 75.0

7 คนขึ้นไป  0 0.0

เฉล่ีย 4 คน/ครัวเรือน    
 รวม 20 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที ่    

ไมตอบ  20 100

 รวม 20 100
ระดับการศึกษา    

ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  6 30.0

มัธยมศึกษา  11 55.0

อาชีวศึกษา  1 5.0

ปริญญาตรีหรือสูงกวา  1 5.0

ไมตอบ  1 5.0

 รวม 20 100
ศาสนา    

พุทธ  13 65.0

คริสต  7 35.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ตารางที่ 2   อาชีพหลัก

ตารางที่ 4  สถานะบานพักอาศัย 

ตารางที่ 5  สถานะที่ดินทํากิน 

ตารางที่ 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

สถานะ

สถานะ

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  18 90.0

รับราชการ  1 5.0

อื่นๆ ระบุ เจาหนาที่สถานีฯ  1 5.0

 รวม 20 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 20 100

 รวม 20 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  20 100

11 - 20 ไร  0 0

มากกวา 20 ไร  0 0

 รวม 20 100

เกษตร  2 50.0

เลี้ยงสัตว  2 50.0

 รวม 4 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางท่ี 6  การถือครองที่ดินทํากิน

ตารางท่ี 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สถานะ

อาชีพหลัก

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 20 100

 รวม 20 100

โฉนด  4 21.1

นส. 3/นส. 3ก.  6 31.6

สปก./สปก.4 - 01  7 36.8

สด.  1 5.3

ภบท.5  1 5.3

 รวม 19 100

ตารางท่ี 8  รายไดของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 123,750 90,000 185,000

ตารางท่ี 9  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
เกษตร 112,400 14,000 180,000 20

รับจางทางการเกษตร 17,500 5,000 30,000 2

เงินเดือนประจํา (ขาราชการ/ 96,000 96,000 96,000 2

พนักงานบริษัทเอกชน) 

ตารางท่ี 10  รายจายของครัวเรือน

รายได� ตํ่าสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)
รายจายรวม 78,850 60,000 120,000



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 4.55 มากที่สุด
มิติที่ 2  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 4.40 มากที่สุด
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  4.55 มากที่สุด
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 4.48 มากที่สุด

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 4.55 มากที่สุด
1. ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ

 มากนอยเพียงใด

2. ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 4.65 มากที่สุด

3. ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  4.50 มากที่สุด

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4. ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลาย 4.60 มากที่สุด

 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 

 เปนตน 

ภาพที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ (ตอ)

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 4.40 มากที่สุด
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม / ภัยแลง / 4.55 มากที่สุด

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 

2. มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 4.50 มากที่สุด

 เพียงใด  

3. รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 4.15 มาก

4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 4.40 มากที่สุด

มิติที่ 3 คุณภาพชีวติ  4.55 มากที่สุด

1. ทานสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา)  4.50 มากที่สุด

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  

2. มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภค 4.55 มากท่ีสุด

 อยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 

3. ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งป 4.50 มากท่ีสุด

 มากนอยเพียงใด  

 4. ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึง 4.65 มากที่สุด

 การบริการไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด 

5. ทานคดิวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  4.55 มากที่สุด

 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  4.48 มากที่สุด

1) ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือ 4.50 มากท่ีสุด

 แกไขปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 

2) ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 4.40 มากที่สุด

 มากนอยเพียงใด  

3) ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 4.55 มากที่สุด

 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ภาพที่ 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพที่ 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพท่ี 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพท่ี 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0

     เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100
2.  ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0

     เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  20 100

       มี  0 0

  รวม 20 100

ตารางที่ 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะอื่น ๆ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  20 100

    รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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 (4)  สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิบานเสาแดง  ตาํบลแจมหลวง อาํเภอกลัยาณวิฒันา จงัหวดั
เชียงใหม

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  6 30.0

สมาชิกในครอบครัว  10 50.0

ผูอาศัย  4 20.0

 รวม 20 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    
1 - 3 คน  4 20.0

4 - 6 คน  9 45.0

7 คนขึ้นไป  7 35.0

เฉล่ีย 6 คน/ครัวเรือน    
 รวม 20 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่    
ตํ่ากวา 20 ป  6 30.0

21 - 40 ป  9 45.0

41 - 60 ป  1 5.0

61 - 80  0 0.0

81 ปขึ้นไป  0 0.0

ไมตอบ  4 20.0

ระยะเวลาเฉลี่ย 29  ป    
 รวม 20 100
ระดับการศึกษา  
ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  6 30.0

มัธยมศึกษา  6 30.0

อาชีวศึกษา  3 15.0

ปริญญาตรีหรือสูงกวา  4 20.0

ไมตอบ  1 5.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน (ตอ)

ศาสนา    
พุทธ  18 90.0

คริสต  2 10.0

 รวม 20 100

ตารางที่ 2   อาชีพหลัก

ตารางที่ 4  สถานะบานพักอาศัย 

ตารางที่ 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

สถานะ

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  16 80.0

รับราชการ  1 5.0

อื่นๆ ระบุ เจาหนาท่ีสถานีฯ  3 15.0

 รวม 20 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 19 95.0

ไมตอบ  1 5.0

 รวม 20 100

เกษตร  3 25.0

เลี้ยงสัตว  2 16.7

รับจาง  7 58.3

 รวม 12 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ตารางท่ี 5  สถานะที่ดินทํากิน 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    

ตํ่ากวา 10 ไร  5 21.7

11 - 20 ไร  7 30.4

มากกวา 20 ไร  3 13.0

 รวม 15 65.2
เชาผูอื่น    

ตํ่ากวา 10 ไร  3 13.0

11 - 20 ไร  2 8.7

มากกวา 20 ไร  1 4.3

รวม  6 26.1

อื่นๆ    

ตํ่ากวา 10 ไร  1 4.3

11 - 20 ไร  1 4.3

มากกวา 20 ไร  0 0.0

 รวม 2 8.7

ตารางท่ี 6  การถือครองที่ดินทํากิน

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 15 65.2

เชาผูอื่น  6 26.1

อื่น ๆ  2 8.7

 รวม 23 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

254

ตารางที่ 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและท่ีทํากิน

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก จํานวนคน ร�อยละ
อื่นๆ ระบุ    
      - พื้นที่ทํากิน  5 71.4

      - ม.64  1 14.3

      - ไรหมุนเวียน  1 14.3

 รวม 7 100

ตารางที่ 8  รายไดของครัวเรือน

รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)
รายไดรวม 55,386 11,000 100,000

ตารางที่ 9  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
เกษตร 53,846 10,000 100,000 13

รับจางทางการเกษตร 2,667 1,000 5,000 3

รับจางทั่วไป 26,500 3,000 50,000 3

สวัสดิการของรัฐ  3,600 3,600 3,600 4

(บัตรผูสูงอายุ/

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ฯลฯ) 

ตารางที่ 10  รายจายของครัวเรือน

รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)
รายจายรวม 47,147  10,000  104,000



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.21 ปานกลาง
มิติที่ 2  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.35 นอย
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  2.09 นอย
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 2.97 ปานกลาง

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.21 ปานกลาง
1. ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ

 มากนอยเพียงใด  2.95 ปานกลาง

2. ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 2.75 ปานกลาง

3. ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.75 มาก

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4. ทานมีสวนรวมทาํงานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลาย 3.40 ปานกลาง

 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 

 เปนตน  

ภาพท่ี 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ (ตอ) 

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.35 นอย
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม / ภัยแลง /  3.30 ปานกลาง

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 

2. มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 2.00 นอย

 เพียงใด  

3. รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 1.95 นอย

4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 2.15 นอย

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  2.09 นอย
1. ทานสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา)  2.65 ปานกลาง

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  

2. มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภค 2.25 นอย

 อยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 

3. ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 1.30 นอยที่สุด

 เพียงใด  

4. ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการ 2.35 นอย

 ไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด  

5. ทานคดิวาสถานศึกษาภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียงมีความเหมาะสม  1.90 นอย

 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  2.97 ปานกลาง
1) ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือ 3.50 มาก

 แกไขปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 

2) ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 3.25 ปานกลาง

 มากนอยเพียงใด  

3) ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 2.15 นอย

 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ภาพท่ี 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพท่ี 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพที่ 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพที่ 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภค

ในครัวเรือนเพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  9 45.0

     เพียงพอ  11 55.0

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  11 55.0

     เพียงพอ  9 45.0

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  8 40.0

      มี  11 55.0

      ไมตอบ  1 5.0

  รวม 20 100

ตารางท่ี 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  14 70.0

มีขอเสนอแนะ  6 30.0

    รวม 20 100
ขอเสนอแนะ ไดแก :-    

1. อยากใหชวยมาดูแลมากกวานี้ เวลาเสนองานใหชวยติดตามวาชาวบานได 2 10.0

 หรือไม ไมใชหายไป  

2. อยากใหมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้น เชน ถนน  2 10.0

 นํ้าดื่ม นํ้าใช  

3.  อยากใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยงานเขาถึงชุมชนเพื่อพัฒนาความเปนอยู

 ที่ดีของประชาชน เชน ถนน จะไดสะพดวกในการคมนาคม 1 5.0

 และการประกอบอาชีพของชาวบาน  

4. อยากไดตนไมยืนตน เชน อะโวคาโด แมคคาเดเมีย และมะหวด 1 5.0



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 (5)  สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยมอนลาน ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  13 65.0

สมาชิกในครอบครัว  7 35.0

 รวม 20 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    

1 - 3 คน  3 15.0

4 - 6 คน  15 75.0

7 คนขึ้นไป  2 10.0

เฉลี่ย 5 คน/ครัวเรือน    

 รวม 20 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่    

ตํ่ากวา 20 ป  2 10.0

21 - 40 ป  14 70.0

41 - 60 ป  4 20.0

61 - 80  0 0.0

81 ปขึ้นไป  0 0.0

ระยะเวลาเฉลี่ย 32 ป    

 รวม 20 100
ระดับการศึกษา    

ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  8 40.0

มัธยมศึกษา  9 45.0

ปริญญาตรีหรือสูงกวา  1 5.0

ไมตอบ  2 10.0

 รวม 20 100
ศาสนา    

พุทธ  1 5.0

คริสต  19 95.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางท่ี 2   อาชีพหลัก

ตารางท่ี 4  สถานะบานพักอาศัย 

ตารางท่ี 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

สถานะ

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  13 65.0

ไมตอบ  7 35.0

 รวม 20 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 19 95.0

ไมตอบ  1 5.0

 รวม 20 100

เกษตร  8 33.3

เลี้ยงสัตว  1 4.2

รับจาง  15 62.5

 รวม 24 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางที่ 5  สถานะที่ดินทํากิน 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    

ตํ่ากวา 10 ไร  9 45.0

11 - 20 ไร  4 20.0

มากกวา 20 ไร  3 15.0

ไมตอบ  4 20.0

 รวม 20 100
ตารางท่ี ที่อื่น    

ตํ่ากวา 10 ไร  1 100

11 - 20 ไร  0 0

มากกวา 20 ไร  0 0.0

 รวม 1 100

ตารางที่ 6  การถือครองที่ดินทํากิน

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 16 76.2

ที่อื่น  1 4.8

ไมตอบ  4 19.0

 รวม 21 100

ตารางที่ 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและท่ีทํากิน

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก จํานวนคน ร�อยละ
อื่นๆ ระบุ     
         - เขตพื้นที่ปาอุทยาน  4 20.0

         - ไมมีโฉนด  5 25.0

ไมตอบ  11 55.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางท่ี 8   รายไดของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 76,050 20,000 150,000

ตารางที่ 9   ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
เกษตร 54,167 10,000 150,000 18

รับจางทางการเกษตร 12,857 5,000 30,000 7

รับจางทั่วไป 19,071 4,000 55,000 14

เงินเดือนประจํา (ขาราชการ/

พนักงานบริษัทเอกชน) 24,667 12,000 50,000 3

ลูก/ญาติให 10,000 10,000 10,000 1

สวัสดิการของรัฐ 

(บัตรผูสูงอายุ/

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ฯลฯ) 6,250 5,000 10,000 4

หาของปา 17,500 15,000 20,000 2

ตารางท่ี 10  รายจายของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 82,500 20,000 200,000

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.49 มาก
มิติที่ 2  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.51 นอย
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  2.34 นอย
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 2.98 ปานกลาง



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.49 มาก
1. ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ 3.80 มาก

 มากนอยเพียงใด  

2. ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 2.90 ปานกลาง

3. ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.80 มาก

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4. ทานมีสวนรวมทาํงานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลาย 3.45 มาก

 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 

 เปนตน  

ภาพที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ (ตอ)

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.51 นอย
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ 2.85 ปานกลาง

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 

2. มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 2.45 นอย

 เพียงใด  

3. รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 2.47 นอย

4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 2.26 นอย

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  2.34 นอย
1. ทานสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา)  2.20 นอย

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  

2. มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ)  3.15 ปานกลาง

 และบริโภคอยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 

3.  ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 2.05 นอย

 เพียงใด  

4.  ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึง 2.30 นอย

 การบริการไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด 

5. ทานคิดวาสถานศึกษาภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียงมีความเหมาะสม  2.00 นอย

 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  2.98 ปานกลาง
1) ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไข 3.25 ปานกลาง

 ปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 

2) ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยาง 3.20 ปานกลาง

 เต็มที่มากนอยเพียงใด  

3) ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 2.50 นอย

 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ภาพที่ 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพที่ 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพท่ี 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพท่ี 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภค

ในครัวเรือนเพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  9 45.0

     เพียงพอ  10 50.0

     ใมตอบ  1 5.0

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  10 50.0

     เพียงพอ  10 50.0

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  6 30.0

       มี  14 70.0

  รวม 20 100

ตารางที่ 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  15 75.0

มีขอเสนอแนะ  5 25.0

    รวม 20 100
ขอเสนอแนะ ไดแก:-    

1. อยากไดถนนและไฟฟา  4 

2. อยากใหโครงการมีการสงเสริมสรางรายไดใหแกชุมชนแลวอยากใหเปดโอกาส 1 

 ใหชาวบานไดมีการขายของในโครงการในชวงหนาทองเที่ยว 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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 (6) สถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดาํร ิหวยเมืองงาม ตาํบลทาตอน อาํเภอแมอาย จงัหวดัเชียงใหม

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  12 60.0

สมาชิกในครอบครัว  7 35.0

ผูอาศัย  1 5.0

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    

1 - 3 คน  3 15.0

4 - 6 คน  6 30.0

7 คนขึ้นไป  11 55.0

เฉล่ีย 7 คน/ครัวเรือน    
 รวม 20 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที ่    

ตํ่ากวา 20 ป  2 10.0

21 - 40 ป  17 85.0

41 - 60 ป  1 5.0

61 - 80  0 0.0

81 ปขึ้นไป  0 0.0

ระยะเวลาเฉลี่ย 26 ป    
 รวม 20 100
ระดับการศึกษา    

ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  17 85.0

มัธยมศึกษา  3 15.0

 รวม 20 100
ศาสนา    

พุทธ  4 20.0

คริสต  15 75.0

อื่นๆ  1 5.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ตารางที่ 2   อาชีพหลัก

ตารางที่ 4  สถานะบานพักอาศัย 

ตารางที่ 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

สถานะ

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  13 65.0

เลี้ยงสัตว  1 5.0

รับจาง  6 30.0

 รวม 20 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 18 90.0

ไมตอบ  2 10.0

 รวม 20 100

เกษตร  2 16.7

รับจาง  10 83.3

 รวม 12 100

ตารางที่ 5  สถานะที่ดินทํากิน 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  14 70.0

11 - 20 ไร  5 25.0

มากกวา 20 ไร  0 0.0

ไมตอบ  1 5.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ตารางท่ี 6  การถือครองที่ดินทํากิน

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 19 95.0

ไมตอบ  1 5.0

 รวม 20 100

ตารางที่ 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

เอกสารสิทธิ์ จํานวนคน ร�อยละ
อื่นๆ ระบุ ไมมีเอกสารสิทธิ์  20 100

 รวม 20 100

ตารางท่ี 8  รายไดของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 85,740 13,600 344,000 

ตารางที่ 9  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
เกษตร 24,563  5,000 50,000  16

รับจางทางการเกษตร 38,958 3,000 186,000  12

รับจางทั่วไป 20,900 5,000 40,000  10

ธุรกิจ/คาขาย 16,000 16,000 16,000 1

เงินเดือนประจํา (ขาราชการ/ 70,000 70,000 70,000  1

พนักงานบริษัทเอกชน) 

ลูก/ญาติให 20,800 6,000  40,000  5

สวสัดกิารของรัฐ (บตัรผูสงูอาย/ุ 11,904  2,400  72,000  10

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ฯลฯ) 

หาของปา 5,000  3,000  6,000  3

ตารางท่ี 10  รายจายของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 67,965 8,000 175,000



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.53 มาก
มิติที่ 2 ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 2.91 ปานกลาง
มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.78 มาก
มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  3.68 มาก

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.53 มาก
1. ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ 3.75 มาก

 มากนอยเพียงใด 

2. ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 3.00 ปานกลาง

3. ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  4.00 มาก

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4. ทานมีสวนรวมทาํงานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุก 3.35 ปานกลาง

 ทําลายพื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา 

 การรวมลาดตระเวน เปนตน 

ภาพที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ (ตอ)

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.91 ปานกลาง
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม / ภัยแลง / 3.15 ปานกลาง

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 

2. มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 2.95 ปานกลาง

 เพียงใด  

3.  รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 2.85 ปานกลาง

4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 2.70 ปานกลาง

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.78 มาก
1. ทานสามารถเขาถึงสาธารณปูโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา)  3.95 มาก

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  

2.  มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภค 3.70 มาก

 อยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 

3. ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 3.70 มาก

 เพียงใด  

4. ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการ 3.80 มาก

 ไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด  

5. ทานคิดวาสถานศึกษาภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียงมคีวามเหมาะสม  3.74 มาก

 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  3.68 มาก
1)  ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไข 3.45 มาก

 ปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 

2)  ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานได 3.50 มาก

 อยางเต็มที่มากนอยเพียงใด  

3)  ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 4.10 มาก

 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด  



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพที่ 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพที่ 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพท่ี 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพท่ี 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภค

ในครัวเรือนเพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  4 20.0

     เพียงพอ  16 80.0

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  4 20.0

     เพียงพอ  16 80.0

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  13 65.0

       มี  7 35.0

  รวม 20 100

ตารางที่ 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  15 75.0

มีขอเสนอแนะ  5 25.0

    รวม 20 100
ขอเสนอแนะ ไดแก :-    

1. นํ้าประปาหมูบานมีไมเพียงพอกับความตองการ และขอใหเพิ่มคาจาง 3 

2.  ตองการพ้ืนที่ทํากินและนํ้าบริโภคเพิ่ม 1 

3.  ไดปฏิบัติงานรวมกันตลอดจึงทําใหโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ไดดี  1 

 ตามความตองการของชุมชนในพื้นที่  



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 (7)  สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชดําร ิบานนาเกียน ตาํบลนาเกียน อาํเภออมกอย จงัหวัดเชียงใหม

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  5 25.0

สมาชิกในครอบครัว  15 75.0

 รวม 20 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน  

1 - 3 คน  3 15.0

4 - 6 คน  15 75.0

7 คนขึ้นไป  2 10.0

เฉล่ีย 5 คน/ครัวเรือน  
 รวม 20 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่  

ตํ่ากวา 20 ป  1 5.0

21 - 40 ป  15 75.0

41 - 60 ป  4 20.0

61 - 80  0 0.0

81 ปขึ้นไป  0 0.0

ระยะเวลาเฉลี่ย 34  ป  
 รวม 20 100
 ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  8 40.0

มัธยมศึกษา  9 45.0

อาชีวศึกษา  1 5.0

ปริญญาตรีหรือสูงกวา  2 10.0

 รวม 20 100
ศาสนา  

พุทธ  10 50.0

คริสต  10 50.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางที่ 2   อาชีพหลัก

ตารางที่ 4  สถานะบานพักอาศัย 

ตารางที่ 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

สถานะ

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  18 90.0

รับจาง  2 10.0

รวม  20 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 18 90.0

ไมตอบ  2 10.0

 รวม 20 100

เกษตร  1 5.3

เลี้ยงสัตว  3 15.8

รับจาง  15 78.9

 รวม 19 100

ตารางที่ 5  สถานะที่ดินทํากิน 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  18 90.0

11 - 20 ไร  2 10.0

มากกวา 20 ไร  0 0.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางท่ี 6  การถือครองที่ดินทํากิน

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 20 100.0

 รวม 20 100

ตารางที่ 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

เอกสารสิทธิ์ จํานวนคน ร�อยละ
อื่นๆ ระบุ ไมมีเอกสารสิทธิ์  20 100

 รวม 20 100

ตารางท่ี 8  รายไดของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 50,390 28,600 70,000

ตารางที่ 9 ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
1. เกษตร 15,500 10,000 25,000 20

2. รับจางทางการเกษตร 14,750 5,000 35,000 15

3. รับจางทั่วไป 12,850 1,000 30,000 17

4. เจาของธุรกิจ/คาขาย 10,000 10,000 10,000 2

5. สวัสดิการของรัฐ 6,330 3,000 15,000 16

ตารางท่ี 10  รายจายของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 42,150 20,000 60,000



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 4.24 มากที่สุด
มิติที่ 2  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 3.16 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  3.79 มาก
มิติที่ 4  การบริหารโครงการ  4.05 มาก

ภาพที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 4.24 มากที่สุด
1. ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ 4.25 มากที่สุด

 มากนอยเพียงใด  

2. ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 4.20 มาก

3. ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  4.25 มากที่สุด

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4. ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลาย 4.25 มากที่สุด

 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 

 เปนตน  



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ (ตอ)

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.16 ปานกลาง
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม / ภัยแลง / 2.60 นอย

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 

2. มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 3.25 ปานกลาง

 เพียงใด  

3. รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 3.20 ปานกลาง

4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 3.60 มาก

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.79 มาก
1. ทานสามารถเขาถงึสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา)  4.21 มากที่สุด

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  

2.  มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภคอยาง 3.35 ปานกลาง

 เพียงพอมากนอยเพียงใด  

3. ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 3.50 มาก

 เพียงใด  

4. ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึง 3.70 มาก

 การบริการไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด 

5. ทานคิดวาสถานศึกษาภายในหมูบานหรือบรเิวณใกลเคียงมีความเหมาะสม  4.20 มาก

 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  4.05 มาก
1) ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือ 3.80 มาก

 แกไขปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 

2)  ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 4.20 มาก

 มากนอยเพียงใด  

3)  ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 4.15 มาก

 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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ภาพที่ 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพที่ 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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ภาพท่ี 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพท่ี 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภค

ในครัวเรือนเพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  4 20.0

     เพียงพอ  16 80.0

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  4 20.0

     เพียงพอ  16 80.0

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  13 65.0

       มี  7 35.0

  รวม 20 100

 จากการศึกษาสภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ พบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 100 คิดวาในพ้ืนที่ชุมชน

มีอาหารเพียงพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน และอาหารท่ีมีคุณภาพ  แตในพื้นท่ียังคงมีปญหาการแพรระบาดของ

ยาเสพติดอยู รอยละ 65.0  ดังแสดงไวในตารางที่ 13

ตารางที่ 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  20 100

    รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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 (8) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยแบแล ตําบลสบโขง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  2 10.5

สมาชิกในครอบครัว  13 68.4

ผูอาศัย  2 10.5

ไมตอบ  2 10.5

 รวม 19 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน
1 - 3 คน  3 15.8

4 - 6 คน  13 68.4

7 คนขึ้นไป  2 10.5

ไมตอบ  1 5.3

เฉล่ีย 5 คน/ครัวเรือน    

 รวม 19 100
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่    

ตํ่ากวา 20 ป  6 31.6

21 - 40 ป  8 42.1

41 - 60 ป  0 0.0

61 - 80  0 0.0

81 ปขึ้นไป  0 0.0

ไมตอบ  5 26.3

เฉล่ีย 25 ป    
 รวม 19 100
ระดับการศึกษา    

ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  12 63.2

มัธยมศึกษา  5 26.3

ปริญญาตรีหรือสูงกวา  2 10.5

 รวม 19 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน (ตอ)

ศาสนา    

พุทธ  13 68.4

คริสต  6 31.6

 รวม 19 100

ตารางที่ 2   อาชีพหลัก

ตารางที่ 4  สถานะบานพักอาศัย 

ตารางที่ 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

สถานะ

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  14 73.7

รับจาง  3 15.8

รับราชการ  1 5.3

ไมตอบ  1 5.3

 รวม 19 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 15 78.9

ไมตอบ  4 21.1

 รวม 19 100

เกษตร  2 14.3

รับจาง  12 85.7

 รวม 14 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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ตารางท่ี 5  สถานะที่ดินทํากิน 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    

ตํ่ากวา 10 ไร  15 78.9

11-20 ไร  0 0.0

มากกวา 20 ไร  0 0.0

ไมตอบ  2 10.5

 รวม 17 89.5
อื่นๆ    

ตํ่ากวา 10 ไร  1 5.3

11 - 20 ไร  0 0.0

มากกวา 20 ไร  0 0.0

ไมตอบ  1 5.3

 รวม 2 10.5

ตารางท่ี 6  การถือครองที่ดินทํากิน

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 15 78.9

อื่นๆ  1 5.3

ไมตอบ  3 15.8

 รวม 19 100

ตารางที่ 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและท่ีทํากิน

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

เอกสารสิทธิ์ จํานวนคน ร�อยละ
โฉนด  1 33.3

สปก./สปก.4 - 01  2 66.7

 รวม 3 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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ตารางที่ 8   รายไดของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 64,195 20,000 436,000

ตารางที่ 9   ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
เกษตร 21,857 3,000 50,000 7

รับจางทางการเกษตร 30,625 2,500 36,000 12

รับจางทั่วไป 11,756 2,000 70,000 9

สวัสดิการของรัฐ  4,467 2,400 9,600 6

(บัตรผูสูงอายุ/บัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ ฯลฯ) 

หาของปา 1,567 200 3,000 3

อื่น ๆ 11,250 4,000 18,500 2

ตารางที่ 10  รายจายของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 44,000 15,000 90,000

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.11 ปานกลาง
มิติที่ 2 ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 2.62 ปานกลาง
มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.28 ปานกลาง
มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ 2.74 ปานกลาง



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ภาพท่ี 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.11 ปานกลาง
1. ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ 3.42 มาก

 มากนอยเพียงใด  

2. ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 3.00 ปานกลาง

3. ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.32 ปานกลาง

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4. ทานมีสวนรวมทาํงานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุก 2.68 ปานกลาง

 ทําลายพื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา 

 การรวมลาดตระเวน เปนตน 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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(สํานักงาน กปร.) 
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.62 ปานกลาง
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม / ภัยแลง / 3.26 ปานกลาง

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 

2. มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 2.72 ปานกลาง

 เพียงใด  

3. รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 2.21 นอย

4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 2.28 นอย

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.28 ปานกลาง
1. ทานสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา)  3.72 มาก

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  

2. มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ)  3.53 มาก

 และบริโภคอยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 

3. ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 3.24 ปานกลาง

 เพียงใด  

4. ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการ 2.78 ปานกลาง

 ไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด  

 5. ทานคดิวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  3.11 ปานกลาง

 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  2.74 ปานกลาง
1)  ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือ 2.58 นอย

 แกไขปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 

2)  ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 2.79 ปานกลาง

 มากนอยเพียงใด  

3) ทานคิดดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 2.84 ปานกลาง 

 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ภาพท่ี 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพท่ี 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ภาพที่ 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพที่ 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  1 5.3

     เพียงพอ  18 94.7

  รวม 19 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  4 21.1

     เพียงพอ  15 78.9

  รวม 19 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  3 15.8

       มี  16 81.2

  รวม 19 100

ตารางท่ี 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  18 94.7

มีขอเสนอแนะ  1 5.3

    รวม 19 100
ขอเสนอแนะ ไดแก :-   

มีปญหาในเรื่องพื้นที่การเพาะปลูกที่ไมคอยสะดวกและไมเพียงพอ สําหรับปลูกพืช 1 

ในชวงฤดูแลง



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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 (9) สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํริ บานปางขอน ตาํบลหวยชมภ ูอาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  10 50.0

สมาชิกในครอบครัว  9 45.0

ผูอาศัย  1 5.0

 รวม 20 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    

1 - 3 คน  2 10.0

4 - 6 คน  12 60.0

7 คนขึ้นไป  6 30.0

เฉลี่ย 10 คน/ครัวเรือน    
 รวม 20 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่    

ตํ่ากวา 20 ป  5 25.0

21 - 40 ป  10 50.0

41 - 60 ป  3 15.0

61 - 80  0 0.0

81 ปขึ้นไป  2 10.0

ระยะเวลาเฉล่ีย 37  ป    
 รวม 20 100
ระดับการศึกษา  

ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  6 30.0

มัธยมศึกษา  9 45.0

อาชีวศึกษา  4 20.0

ปริญญาตรีหรือสูงกวา  1 5.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน (ตอ)

ศาสนา    

พุทธ  14 70.0

คริสต  6 30.0

 รวม 20 100

ตารางท่ี 2   อาชีพหลัก

ตารางท่ี 4  สถานะบานพักอาศัย 

ตารางท่ี 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

สถานะ

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  15 75.0

เจาของธุรกิจ/คาขาย  2 10.0

อื่นๆ ระบุ นักเรียน นักศึกษา  3 15.0

 รวม 20 100.0

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 19 95.0

ไมตอบ  1 5.0

 รวม 20 100

เกษตร  1 14.3

เจาของธุรกิจ/คาขาย  3 42.9

รับจาง  2 28.6

รับราชการ  1 14.3

 รวม 7 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ตารางที่ 5  สถานะที่ดินทํากิน 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  6 35.0

11-20 ไร  8 60.0

มากกวา 20 ไร  6 5.0

 รวม 20 100

ตารางที่ 6  การถือครองที่ดินทํากิน

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 20 100

 รวม 20 100

ตารางที่ 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและท่ีทํากิน

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

เอกสารสิทธิ์ จํานวนคน ร�อยละ
อื่น ๆ ระบุ     

       - ที่อุทยานเตรียมการ  15 88.2

       - ที่ดินทํากิน  2 11.8

 รวม 17 100

ตารางที่ 8  รายไดของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 336,500 80,000 900,000



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ตารางท่ี 9  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
เกษตร 320,000 50,000 900,000 19

รับจางทางการเกษตร 2,000 2,000 2,000 1

รับจางทั่วไป 20,000 20,000 20,000 1

ธุรกิจ/คาขาย 76,000 20,000 100,000 5

เงินเดือนประจํา (ขาราชการ/ 58,800 7,200 108,000 4

พนักงานบริษัทเอกชน) 

สวัสดิการของรัฐ 

(บัตรผูสูงอายุ/บัตรสวัสดิ 7,200 7,200 7,200 1

การแหงรัฐ ฯลฯ)

ตารางท่ี 10  รายจายของครัวเรือน
รายได� ตํ่าสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 252,500 55,000 750,000

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.45 มาก
มิติที่ 2  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.78 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  3.11 ปานกลาง
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 3.07 ปานกลาง



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ภาพที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.45 มาก
1.  ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ 3.80 มาก

 มากนอยเพียงใด  

2.  ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 3.25 ปานกลาง

3.  ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.65 มาก

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4.  ทานมีสวนรวมทาํงานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลาย 3.10 ปานกลาง

 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 

 เปนตน  



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ (ตอ)

 มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.78 ปานกลาง
1.  การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม / ภัยแลง / 3.35 ปานกลาง

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 

2.  มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 2.75 ปานกลาง

 เพียงใด  

3.  รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 2.50 นอย

4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 2.50 นอย

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.11 ปานกลาง
1.  ทานสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา)  3.40 ปานกลาง

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  

2.  มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภค 3.05 ปานกลาง

 อยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 

3.  ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 2.90 ปานกลาง

 เพียงใด  

4.  ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึง 3.15 ปานกลาง

 การบริการไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด 

5.  ทานคิดวาสถานศึกษาภายในหมูบานหรือบรเิวณใกลเคียง 3.05 ปานกลาง

 มีความเหมาะสม และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  3.07 ปานกลาง
1)  ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือ 3.55 มาก

 แกไขปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 

2)  ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงาน 3.05 ปานกลาง

 ไดอยางเต็มที่มากนอยเพียงใด 

3)  ทานคิดดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการ 2.60 นอย

 ในการแกไขปญหาตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

300

ภาพที่ 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ภาพที่ 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ภาพท่ี 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพท่ี 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1.  ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  2 10.0

     เพียงพอ  18 90.0

  รวม 20 100
2.  ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  4 20.0

     เพียงพอ  16 80.0

  รวม 20 100
3.  ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  0 0.0

       มี  20 100

  รวม 20 100

ตารางที่ 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  18 90.0

มีขอเสนอแนะ  2 10.0

    รวม 20 100
ขอเสนอแนะ ไดแก :-    

1. แนวเขตที่ดินทํากินแตละครัวเรือนไมชัดเจน ปจจุบันที่อยูอาศัยของราษฎร 1 

 บานปางของไมมีพื้นที่ ราษฎรรองของปาชุมชนในพื้นที่ 

2.  สนับสนุนใหมีการทองเที่ยวของบานปางขอน 1 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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 (10) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานธารทอง ตําบลแมเงิน อําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  7 36.8

สมาชิกในครอบครัว  9 47.4

ผูอาศัย  3 15.8

รวม  19 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    

1 - 3 คน  5 26.3

4 - 6 คน  12 63.2

7 คนขึ้นไป  2 10.5

เฉล่ีย 5 คน/ครัวเรือน    
รวม  19 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที ่    

ตํ่ากวา 20 ป  5 26.3

21 - 40 ป  9 47.4

41 - 60 ป  2 10.5

61 - 80  1 5.3

81 ปขึ้นไป  0 0.0

ไมตอบ  2 10.5

ระยะเวลาเฉลี่ย 31  ป    
รวม  19 100
ระดับการศึกษา    

ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  12 63.2

มัธยมศึกษา  5 26.3

อาชีวศึกษา  1 5.3

ปริญญาตรีหรือสูงกวา  1 5.3

รวม  19 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน (ตอ)

ศาสนา    
พุทธ  16 84.2

คริสต  3 15.8

 รวม 19 100

ตารางที่ 2   อาชีพหลัก

ตารางที่ 4  สถานะบานพักอาศัย 

ตารางที่ 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

สถานะ

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  13 68.4

รับจาง  5 26.3

อื่น ๆ ระบุ พนักงานราชการ  1 5.3

 รวม 19 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 18 94.7

ไมตอบ  1 5.3

 รวม 19 100

เกษตร  2 12.5

เลี้ยงสัตว  1 6.3

รับจาง  13 81.3

 รวม 16 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ตารางท่ี 5  สถานะที่ดินทํากิน 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  13 68.4

11 - 20 ไร  0 0.0

มากกวา 20 ไร  0 0.0

ไมตอบ  6 31.6

 รวม 19 100

ตารางท่ี 6  การถือครองที่ดินทํากิน

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 13 68.4

ไมตอบ  6 31.6

 รวม 19 100

ตารางท่ี 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและท่ีทํากิน

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

เอกสารสิทธิ์ จํานวนคน ร�อยละ
โฉนด  3 30.0

สปก./สปก.4 - 01  4 40.0

อื่นๆ ระบุ ที่จัดสรร  3 30.0

 รวม 10 100

ตารางที่ 8  รายไดของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 45,411 20,000 110,000



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ตารางที่ 9  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
เกษตร 25,929 10,000 40,000 14

รับจางทางการเกษตร 15,750 6,400 25,000 8

รับจางทั่วไป 16,493 2,800 58,400 15

เงินเดือนประจํา (ขาราชการ / 24,000 24,000 24,000 1

พนักงานบริษัทเอกชน) 

ลูก/ญาติให 10,000 10,000 10,000 1

สวัสดิการของรัฐ  5,673 2,400 21,600 11

(บัตรผูสูงอายุ / 

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ฯลฯ) 

ตารางที่ 10  รายจายของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 40,316 20,000 70,000

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.41 มาก
มิติที่ 2  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 2.81 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  2.80 ปานกลาง
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 3.10 ปานกลาง



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ภาพท่ี 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.41 มาก
1.  ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ 3.42 มาก

 มากนอยเพียงใด  

2.  ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 3.16 ปานกลาง

3.  ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.58 มาก

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4. ทานมีสวนรวมทาํงานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลาย 3.47 มาก

 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 

 เปนตน  



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ (ตอ)

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.81 ปานกลาง
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม / ภัยแลง / 

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 3.28 ปานกลาง

2.  มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 2.72 ปานกลาง

 เพียงใด  

3.  รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 2.63 ปานกลาง

4.  หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 2.61 ปานกลาง

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  2.80 ปานกลาง
1.  ทานสามารถเขาถึงสาธารณปูโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา)  3.00 ปานกลาง

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  

2.  มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภค 2.68 ปานกลาง

 อยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 

3.  ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 2.79 ปานกลาง

 เพียงใด  

4.  ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการ 2.84 ปานกลาง

 ไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด  

5.  ทานคดิวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  2.68 ปานกลาง

 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  3.10 ปานกลาง
1)  ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไข 3.05 ปานกลาง

 ปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 

2)  ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 3.26 ปานกลาง

 มากนอยเพียงใด  

3) ทานคิดดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 3.00 ปานกลาง

 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพท่ี 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ภาพท่ี 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพที่ 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพที่ 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  6 31.6

     เพียงพอ  13 68.4

  รวม 19 100
2.  ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  7 36.8

     เพียงพอ  12 63.2

  รวม 19 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  7 36.8

       มี  12 63.2

  รวม 19 100

ตารางท่ี 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  18 94.7

มีขอเสนอแนะ  1 5.3

    รวม 19 100
ขอเสนอแนะ ไดแก :-   

อยากใหสงเสริมไมผล เชน หมาก ลําไย เงาะ 1



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 (11) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ บานหวยหยวกปาโซ ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟา
หลวง จังหวัดเชียงราย

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  13 70.0

สมาชิกในครอบครัว  7 30.0

 รวม 20 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    
1 - 3 คน  1 5.0

4 - 6 คน  17 85.0

7 คนขึ้นไป  2 10.0

เฉลี่ย 6 คน/ครัวเรือน    
 รวม 20 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่    

ตํ่ากวา 20 ป  1 5.0

21 - 40 ป  11 55.0

41 - 60 ป  8 40.0

61 - 80  0 0.0

81 ปขึ้นไป  0 0.0

ระยะเวลาเฉล่ีย 39 ป    
 รวม 20 100
ระดับการศึกษา    

ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  12 60.0

มัธยมศึกษา  5 25.0

อาชีวศึกษา  3 15.0

รวม  20 100
ศาสนา    

พุทธ  10 50.0

คริสต  10 50.0

รวม  20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางท่ี 2   อาชีพหลัก

ตารางท่ี 4  สถานะบานพักอาศัย 

ตารางท่ี 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

สถานะ

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  18 90.0

เจาของธุรกิจ  1 5.0

รับจาง  1 5.0

 รวม 20 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 20 100

 รวม 20 100

เกษตร  1 2.9

เลี้ยงสัตว  17 50.0

เจาของธุรกิจ  1 2.9

รับจาง  14 41.2

รับราชการ  1 2.9

รวม  34 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางที่ 6  การถือครองที่ดินทํากิน

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 20 100

 รวม 20 100

ตารางที่ 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและท่ีทํากิน

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

เอกสารสิทธิ์ จํานวนคน ร�อยละ
อื่นๆ ระบุ ปาสงวน  20 100

 รวม 20 100

ตารางที่ 8   รายไดของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 138,505 31,400 530,000

ตารางที่ 5  สถานะที่ดินทํากิน 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  1 5.0

11 - 20 ไร  5 25.0

มากกวา 20 ไร  14 70.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางท่ี 9   ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
เกษตร 61,477 1,500 150,000 19

รับจางทางการเกษตร 32,682 5,000 90,000 11

รับจางทั่วไป 25,167 2,000 54,000 6

ธุรกิจ/คาขาย 37,500 10,000 70,000 4

เงินเดือนประจํา (ขาราชการ /  82,000 82,000 82,000

พนักงานบริษัทเอกชน)  1

ลูก/ญาติให 33,771 8,400 50,000 7

สวัสดิการของรัฐ  4,350 2,400 7,200 8

(บัตรผูสูงอายุ/บัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ ฯลฯ) 

หาของปา 5,250 500 10,000 2

อื่น ๆ ระบุ ทํางานที่

ตางประเทศ 450,000 450,000 450,000 1 

ตารางท่ี 10  รายจายของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 97,000 15,000 200,000

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.25 ปานกลาง
มิติที่ 2  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.75 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  3.59 มาก
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 3.52 มาก



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.25 ปานกลาง
1.  ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ 3.35 ปานกลาง

 มากนอยเพียงใด  

2.  ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 2.65 ปานกลาง

3.  ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.70 มาก

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4. ทานมีสวนรวมทาํงานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลาย 3.30 ปานกลาง

 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 

 เปนตน  

ภาพที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ (ตอ)

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.75 ปานกลาง
1.  การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม / ภัยแลง /  3.25 ปานกลาง

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 

2.  มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 2.85 ปานกลาง

 เพียงใด  

3.  รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 2.30 นอย

4.  หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 2.60 นอย

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.59 มาก
1.  ทานสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา)  3.70 มาก

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  

2.  มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ)  3.10 ปานกลาง

 และบริโภคอยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 

3. ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งป 3.65 มาก

 มากนอยเพียงใด  

4.  ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการ 3.75 มาก

 ไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด 

5.  ทานคดิวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  3.75 มาก

 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

 มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  3.52 มาก
1) ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือ 3.50 มาก

 แกไขปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 

2) ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็ม 3.80 มาก

 ที่มากนอยเพียงใด  

3) ทานคิดดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหาตรง 3.25 ปานกลาง

 ความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพที่ 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ภาพที่ 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพท่ี 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพท่ี 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1.  ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  6 30.0

     เพียงพอ  14 70.0

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  6 30.0

     เพียงพอ  14 70.0

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  1 5.0

       มี  19 95.0

  รวม 20 100

ตารางที่ 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  18 90.0

มีขอเสนอแนะ  2 10.0

    รวม 20 100
ขอเสนอแนะ ไดแก :-    

1. อยากใหหนวยงานเขามาสงเสริมการเกษตรและหนวยงานจัดระเบียบเขตปา 1 

และที่ทํากินใหชัดเจน  

2. อยากไดปาใชสอยคืน อยากใหหนาวยงานเรียกคืนจะเปนประโยชน 1 

ตอชาวบานมาก อยากใหสนับสนุนการเพาะปลูกที่มีการจัดการท่ีดีกวานี้ 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 (12) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ดอยบอ ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  10 50.0

สมาชิกในครอบครัว  6 30.0

ผูอาศัย  3 15.0

ไมตอบ  1 5.0

 รวม 20 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    

1 - 3 คน  3 15.0

4 - 6 คน  12 60.0

7 คนขึ้นไป  3 15.0

ไมตอบ  2 10.0

เฉล่ีย 5 คน/ครัวเรือน    
 รวม 20 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่    

ตํ่ากวา 20 ป  4 20.0

21 - 40 ป  3 15.0

41-60 ป  5 25.0

61 - 80  0 0.0

81 ปขึ้นไป  0 0.0

ไมตอบ  8 40.0

ระยะเวลาเฉลี่ย 34 ป    
 รวม 20 100
 ระดับการศึกษา  

ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  12 60.0

มัธยมศึกษา  7 35.0

ไมตอบ  1 5.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน (ตอ)

ศาสนา    
พุทธ  20 100

 รวม 20 100

ตารางที่ 2   อาชีพหลัก

ตารางที่ 4  สถานะบานพักอาศัย 

ตารางที่ 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

สถานะ

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  20 100

 รวม 20 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 20 100

 รวม 20 100

เลี้ยงสัตว  13 40.6

รับจาง  19 59.4

 รวม 32 100

ตารางที่ 5  สถานะที่ดินทํากิน 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  15 75.0

11 - 20 ไร  3 15.0

มากกวา 20 ไร  2 10.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางท่ี 6  การถือครองที่ดินทํากิน

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 20 100

 รวม 20 100

ตารางท่ี 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

เอกสารสิทธิ์ จํานวนคน ร�อยละ
อื่นๆ ระบุ ปาสงวน  20 100

 รวม 20 100

ตารางท่ี 8  รายไดของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 62,100 15,000 130,000

ตารางท่ี 9  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
เกษตร 35,526 10,000 65,000 19

รับจางทางการเกษตร 21,064 4,700 60,000 11

รับจางทั่วไป 22,353 5,000 60,000 15

ตารางท่ี 10  รายจายของครัวเรือน
รายได� ตํ่าสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 31,400 6,000 65,000

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.53 มาก
มิติที่ 2  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.69 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  2.43 นอย
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 3.10 ปานกลาง



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.53 มาก
1.  ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ 3.65 มาก

 มากนอยเพียงใด  

2.  ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 3.35 ปานกลาง

3.  ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.70 มาก

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4.  ทานมีสวนรวมทาํงานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลาย 3.40 ปานกลาง

 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 

 เปนตน  



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ (ตอ)

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.69 ปานกลาง
1.  การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม / ภัยแลง / 

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 3.30 ปานกลาง

2. มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย

 เพียงใด  2.15 นอย

3.  รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 2.90 ปานกลาง

4.  หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 2.40 นอย

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  2.43 นอย
1. ทานสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา)  2.10 นอย

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  

2. มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ)  2.15 นอย

 และบริโภคอยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 

3.  ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 2.05 มาก

 เพียงใด  

4. ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการ 2.70 ปานกลาง

 ไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด  

5. ทานคดิวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม 3.15 ปานกลาง 

 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  3.10 ปานกลาง

1)  ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือ 2.95 ปานกลาง

 แกไขปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 

2)  ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 3.35 ปานกลาง

 มากนอยเพียงใด  

3)  ทานคิดดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 3.00 ปานกลาง

 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพที่ 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ภาพที่ 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพท่ี 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพท่ี 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

 ไมเพียงพอ  0 0.0

 เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100

2.  ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

 ไมเพียงพอ  0 0.0

 เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100
3.  ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

 ไมมี  19 95.0

 มี  1 5.0

  รวม 20 100

ตารางที่ 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  20 100

    รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

329

 (13)  สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสันติสุข-บานขุนกําลัง ตําบลขุนควร อําเภอปง 
จังหวัดพะเยา 
   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  12 60.0

สมาชิกในครอบครัว  8 40.0

 รวม 20 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    

1 - 3 คน 2 10.0

4 - 6 คน 9 45.0

7 คนขึ้นไป 9 45.0

เฉล่ีย 7 คน/ครัวเรือน    
 รวม 20 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่    

ตํ่ากวา 20 ป  0 0.0

21 - 40 ป  11 55.0

41 - 60 ป  4 20.0

61 - 80  0 0.0

81 ปขึ้นไป  0 0.0

ไมตอบ  5 25.0

เฉล่ีย 38 ป    
 รวม 20 100
ระดับการศึกษา   

ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  9 45.0

มัธยมศึกษา  10 50.0

อาชีวศึกษา  1 5.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน (ตอ)

ศาสนา    

พุทธ  17 85.0

คริสต  3 15.0

 รวม 20 100

ตารางที่ 2   อาชีพหลัก

ตารางที่ 4  สถานะบานพักอาศัย 

ตารางที่ 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

สถานะ

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  17 85.0

รับจาง  1 5.0

รับราชการ  2 10.0

 รวม 20 100.0

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 19 95.0

ไมตอบ  1 5.0

 รวม 20 100 

เกษตร  3 21.4

เลี้ยงสัตว  2 14.3

รับจาง  9 64.3

 รวม 14 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางที่ 5  สถานะที่ดินทํากิน 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  6 30.0

11 - 20 ไร  5 25.0

มากกวา 20 ไร  8 40.0

ไมตอบ  1 5.0

 รวม 20 100

ตารางท่ี 6  การถือครองที่ดินทํากิน

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 19 95.0

ไมตอบ  1 5.0

 รวม 20 100

ตารางท่ี 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

เอกสารสิทธิ์ จํานวนคน ร�อยละ
อื่น ๆ ระบุ     

          - จับจอง  18 90.0

          - ไมมีเอกสารสิทธิ์  2 10.0

 รวม 20 100

ตารางท่ี 8  รายไดของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 110,930 20,000 1,008,600



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางที่ 9   ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
เกษตร 93,684 10,000 1,000,000 19

รับจางทางการเกษตร 10,000 10,000 10,000 2

รับจางทั่วไป 15,600 3,000 40,000 5

ธุรกิจ/คาขาย 30,000 10,000 50,000 2

ลูก/ญาติให 14,000 10,000 20,000 5

สวัสดิการรัฐ 6,800 3,600 10,000 2

อื่น ๆ ระบุ เจาหนาที่ อสม. 12,000 12,000 12,000 1

ตารางที่ 10  รายจายของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 66,250 20,000 200,000

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.03 ปานกลาง
มิติที่ 2  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 2.69 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  3.27 ปานกลาง
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 3.14 ปานกลาง



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพท่ี 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.03 ปานกลาง
1. ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ 3.25 ปานกลาง

 มากนอยเพียงใด  

2.  ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 2.85 ปานกลาง

3.  ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.40 ปานกลาง

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4. ทานมีสวนรวมทาํงานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลาย 2.60 นอย

 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 

 เปนตน  



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.69 ปานกลาง
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม / ภัยแลง /  3.70 มาก

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 

2.  มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 2.10 นอย

 เพียงใด  

3.  รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 2.05 นอย

4.  หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 2.89 ปานกลาง

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.27 ปานกลาง
1. ทานสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา) 

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  3.10 ปานกลาง

2. มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภค 2.90 ปานกลาง

 อยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 

3. ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 3.20 ปานกลาง

 เพียงใด  

4. ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการ 3.40 ปานกลาง

 ไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด  

5. ทานคดิวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  3.75 มาก

 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  3.14 ปานกลาง
1)  ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไข 3.00 ปานกลาง

 ปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 

2)  ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ 3.20 ปานกลาง

 มากนอยเพียงใด  

3) ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 3.21 ปานกลาง

 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด  



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพท่ี 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ภาพท่ี 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพที่ 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพที่ 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1.  ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

 ไมเพียงพอ  4 20.0

 เพียงพอ  16 80.0

  รวม 20 100
2. ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

 ไมเพียงพอ  6 30.0

 เพียงพอ  14 70.0

  รวม 20 100
3. ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

 ไมมี  7 35.0

 มี  13 65.0

  รวม 20 100

ตารางท่ี 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  14 70.0

มีขอเสนอแนะ  6 30.0

    รวม 20 100
ขอเสนอแนะ ไดแก :-    

1. ขอใหมีการชวยเหลือ เชน การรับซื้อพืชผักจากชาวบานเพื่อสงเสริม 1 

 ใหชาวบานมีสวนรวม และเห็นความสําคัญของโครงการอันเนื่องฯ 

2. ชวยเหลือดานการเกษตร เพราะเกษตรราคาไมดี คายา คาปุย แพง  2 

 จึงทําใหขาดทุนและเปนหนี้  

3. รัฐตองออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เชน สบก. นส.3 เปนหลัก ประกนัในการอยูอาศัย 1 

 ดํารงชีพในพื้นที่ 3,500 ไร   

4. อยากใหชวยเหลือดานนํ้าในการอุปโภค - บริโภค 2 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 (14) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานสบขุน ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  17 85.0

สมาชิกในครอบครัว  3 15.0

 รวม 20 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    

1 - 3 คน  13 65.0

4 - 6 คน  7 35.0

7 คนขึ้นไป  0 0.0

เฉลี่ย 3 คน/ครัวเรือน    
 รวม 20 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่    

ตํ่ากวา 20 ป  2 10.0

21-40 ป  5 25.0

41-60 ป  10 50.0

61-80  1 5.0

81 ปขึ้นไป  0 0.0

ไมตอบ  2 10.0

ระยะเวลาเฉล่ีย  43  ป    
 รวม 20 100
ระดับการศึกษา
ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  15 75.0

มัธยมศึกษา  2 10.0

ไมตอบ  3 15.0

 รวม 20 100
ศาสนา     

พุทธ  20 100

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ตารางท่ี 2   อาชีพหลัก

ตารางท่ี 4  สถานะบานพักอาศัย 

ตารางท่ี 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

สถานะ

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  19 95.0

อื่นๆ ระบุ ผูสูงอายุ  1 5.0

 รวม 20 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 20 100

 รวม 20 100

รับจาง  19 100

 รวม 19 100

ตารางท่ี 5  สถานะที่ดินทํากิน 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  4 20.0

11-20 ไร  5 25.0

มากกวา 20 ไร  9 45.0

ไมตอบ  2 10.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ตารางที่ 6  การถือครองที่ดินทํากิน

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 18 90.0

ไมตอบ  2 10.0

 รวม 20 100

ตารางที่ 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

เอกสารสิทธิ์ จํานวนคน ร�อยละ
นส.3 / นส.3ก.  12 75.0

อื่น ๆ ระบุ ไมมีเอกสารสิทธิ์  4 25.0

 รวม 16 100

ตารางที่ 8  รายไดของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายไดรวม 117,350 30,000 415,000

ตารางที่ 9  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
เกษตร 68,235 10,000 200,000 17

รับจางทางการเกษตร 15,533 3,000 50,000 15

รับจางทั่วไป 25,278 1,000 100,000 18

ธุรกิจ/คาขาย 50,000 50,000 50,000 1

เงินเดือนประจํา (ขาราชการ / 180,000 180,000 180,000 1

พนักงานบริษัทเอกชน) 

ประมง 5,000 5,000 5,000 1

ลูก / ญาติให 16,667 5,000 30,000 6

สวัสดิการของรัฐ  4,060 300 5,000 5

(บัตรผูสูงอายุ / 

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ฯลฯ)

หาของปา 6,714 1,500 20,000 14 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ตารางท่ี 10  รายจายของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 141,579 30,000 200,000

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 2.85 ปานกลาง
มิติที่ 2  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.88 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  2.66 ปานกลาง
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 3.07 ปานกลาง

ภาพท่ี 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 2.85 ปานกลาง
1. ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ

 มากนอยเพียงใด  3.10 ปานกลาง

2.  ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 1.75 นอยที่สุด

3.  ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.30 ปานกลาง

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4.  ทานมสีวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลาย 3.25 ปานกลาง

 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 

 เปนตน  

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.88 ปานกลาง
1.  การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม / ภัยแลง /  4.45 มากที่สุด

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 

2.  มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 1.45 นอยที่สุด

 เพียงใด  

3. รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 2.80 ปานกลาง

4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 2.80 ปานกลาง

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  2.66 ปานกลาง
1.  ทานสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา)  1.60 นอยที่สุด

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  

2.  มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภค 2.10 นอย

 อยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 

3.  ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 2.95 ปานกลาง

 เพียงใด  

4.  ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึง 3.05 ปานกลาง

 การบริการไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด 

5.  ทานคิดวาสถานศึกษาภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียง 3.60 มาก

 มีความเหมาะสม และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ (ตอ)     

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  3.07 ปานกลาง
1)  ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือ 3.05 ปานกลาง

 แกไขปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 

2)  ทานไดมสีวนรวมในการดูแลรกัษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที ่ 3.25 ปานกลาง

 มากนอยเพียงใด  

3) ทานคิดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 2.90 ปานกลาง

 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด  

ภาพท่ี 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ภาพท่ี 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

344

ภาพที่ 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพที่ 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1.  ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  2 10.0

     เพียงพอ  18 90.0

  รวม 20 100
2.  ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  2 10.0

     เพียงพอ  18 90.0

  รวม 20 100
3.  ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  0 0.0

       มี  20 100

  รวม 20 100

ตารางท่ี 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  18 90.0

มีขอเสนอแนะ  2 10.0

    รวม 20 100
ขอเสนอแนะ ไดแก :-    

1.  อยากใหโครงการมีหนวยงานเสริม เวลาชุมชนมีงานจะไดชวยเหลือ 1 

2.  อยากใหมีการสงเสริมอาชีพเสริม จะไดมีรายได และมาอบรมใหความรูเกี่ยวกับ 1 

 การพัฒนาอาชีพ  



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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 (15) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ภูพยัคฆ ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนาน
   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  8 40.0

สมาชิกในครอบครัว  11 55.0

ผูอาศัย  1 5.0

 รวม 20 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    

1 - 3 คน  3 15.0

4 - 6 คน  12 60.0

7 คนขึ้นไป  5 25.0

เฉลี่ย 5 คน/ครัวเรือน    
 รวม 20 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่    

ตํ่ากวา 20 ป  3 15.0

21 - 40 ป  8 40.0

41 - 60 ป  9 45.0

61 - 80  0 0.0

81 ปขึ้นไป  0 0.0

ระยะเวลาเฉล่ีย 40 ป    
 รวม 20 100
ระดับการศึกษา    

ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  14 70.0

มัธยมศึกษา  3 15.0

อาชีวศกึษา  1 5.0

ปริญญาตรีหรือสูงกวา  2 10.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน (ตอ)

ศาสนา    

พุทธ  17 85.0

คริสต  2 10.0

ไมตอบ  1 5.0

 รวม 20 100

ตารางท่ี 2   อาชีพหลัก

ตารางท่ี 4  สถานะบานพักอาศัย 

ตารางท่ี 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

สถานะ

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  16 80.0

รับจาง  4 20.0

 รวม 20 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 20 100

 รวม 20 100

เกษตร  3 20.0

เลี้ยงสัตว  7 46.7

เจาของธุรกิจ  1 6.7

รับจาง  4 26.7

 รวม 15 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางที่ 5  สถานะที่ดินทํากิน 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  5 25.0

11 - 20 ไร  14 70.0

มากกวา 20 ไร  1 5.0

 รวม 20 100

ตารางที่ 6  การถือครองที่ดินทํากิน

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 20 100

 รวม 20 100

ตารางที่ 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและท่ีทํากิน

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

เอกสารสิทธิ์ จํานวนคน ร�อยละ
สปก./สปก.4 - 01  1 5.0

อื่นๆ ระบุ ไมมีเอกสารสิทธิ์  19 95.0

 รวม 20 100

ตารางที่ 8   รายไดของครัวเรือน

รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)
รายไดรวม 49,088 22,000 122,200



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางท่ี 9   ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
เกษตร 24,914 9,450 55,000 18

รับจางทางการเกษตร 27,500 15,000 60,000 10

รับจางทั่วไป 50,000 20,000 80,000 2

ธุรกิจ/คาขาย 40,000 40,000 40,000 1

ลูก/ญาติให 10,000 10,000 10,000 1

สวัสดิการของรัฐ  7,156 1,200 21,600 16

(บัตรผูสูงอายุ / 

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ฯลฯ) 

ตารางท่ี 10  รายจายของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 48,930 19,000 130,000

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 4.29 มากที่สุด
มิติที่ 2  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.06 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  3.98 มาก
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 4.03 มาก



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 4.29 มากที่สุด
1. ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ

 มากนอยเพียงใด  4.60 มากที่สุด

2. ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 4.15 มาก

3. ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  4.25 มากที่สุด

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4.  ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุก 4.15 มาก

 ทําลายพื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา 

 การรวมลาดตระเวน เปนตน 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ (ตอ)

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.06 ปานกลาง
1.  การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม / ภัยแลง /  2.45 นอย

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 

2.   มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 3.05 ปานกลาง

 เพียงใด  

3.  รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 3.50 มาก

4.  หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 3.25 ปานกลาง

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.98 มาก
1.   ทานสามารถเขาถงึสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา)  4.15 มาก

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  

2. มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ)  3.65 มาก

 และบริโภคอยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 

3.  ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งป 3.70 มาก

 มากนอยเพียงใด  

4.  ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึง 4.25 มากที่สุด

 การบริการไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด 

5. ทานคิดวาสถานศึกษาภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียงมคีวามเหมาะสม 4.15 มาก 

 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  4.03 มาก
1) ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือ 4.15 มาก

 แกไขปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 

2) ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงาน 4.00 มาก

 ไดอยางเต็มที่มากนอยเพียงใด 

3)  ทานคิดดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 3.95 มาก

 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพที่ 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ภาพที่ 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพที่ 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพที่ 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1. ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  3 15.0

     เพียงพอ  17 85.0

  รวม 20 100
2.  ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0.0

     เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100
3.  ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  20 100

       มี  0 0.0

  รวม 20 100

ตารางที่ 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  15 75.0

มีขอเสนอแนะ  5 25.0

    รวม 20 100
ขอเสนอแนะ ไดแก :-    

ตองการการสนับสนุนทํานาขั้นบันไดและบอพักนํ้าเพื่อการเกษตร 5



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 (16)  สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิบานสะจกุ-สะเกีย้ง ตาํบลขนุนาน อาํเภอเฉลมิพระเกยีรติ 
จังหวัดนาน
   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  14 70.0

สมาชิกในครอบครัว  6 30.0

 รวม 20 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    

1 - 3 คน  4 20.0

4 - 6 คน  15 75.0

7 คนขึ้นไป  1 5.0

เฉล่ีย 4 คน/ครัวเรือน    
 รวม 20 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที ่    

ตํ่ากวา 20 ป  2 10.0

21 - 40 ป  9 45.0

41 - 60 ป  8 40.0

61 - 80  1 5.0

81 ปขึ้นไป  0 0.0

ระยะเวลาเฉลี่ย 40 ป    
 รวม 20 100
ระดับการศึกษา    

ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  7 35.0

มัธยมศึกษา  7 35.0

อาชีวศึกษา  5 25.0

ปริญญาตรีหรือสูงกวา  1 5.0

 รวม 20 100
ศาสนา    

พุทธ 20 100

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางที่ 2   อาชีพหลัก

ตารางที่ 4  สถานะบานพักอาศัย 

ตารางที่ 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

สถานะ

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  16 80.0

เจาของธุรกิจ  1 5.0

รับจาง  2 10.0

อื่นๆ ระบุ สมาชิก อบต.  1 5.0

 รวม 20 100

ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 20 100

 รวม 20 100

เกษตร  4 8.0

เลี้ยงสัตว  14 28.0

เจาของธุรกิจ  1 2.0

รับจาง  16 32.0

ประมง  15 30.0

 รวม 50 100

ตารางที่ 5  สถานะที่ดินทํากิน 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  15 75.0

11 - 20 ไร  3 15.0

มากกวา 20 ไร  2 10.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางท่ี 6  การถือครองที่ดินทํากิน

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 20 100

 รวม 20 100

ตารางท่ี 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและท่ีทํากิน

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

เอกสารสิทธิ์ จํานวนคน ร�อยละ
อื่นๆ ระบุ ที่ดินจับจอง  20 100

 รวม 20 100

ตารางท่ี 8   รายไดของครัวเรือน

รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)
รายไดรวม 93,360 50,000 205,400

ตารางท่ี 9   ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
เกษตร 27,550 8,000 70,000 20

รับจางทางการเกษตร 20,250 8,000 40,000 12

รับจางทั่วไป 32,800 10,000 72,000 15

ธุรกิจ/คาขาย 45,000 15,000 100,000 3

เงินเดือนประจํา (ขาราชการ / 90,667 72,000 120,000 3

พนักงานบริษัทเอกชน) 

ประมง 4,500 2,000 10,000 14

ลูก/ญาติให 10,333 9,000 12,000 3

สวัสดิการของรัฐ 

(บัตรผูสูงอายุ/

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ฯลฯ) 2,686 400 4,800 14

หาของปา 1,000 1,000 1,000 1

ตารางท่ี 10  รายจายของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 39,250 15,000 95,000



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.88 มาก
มิติที่ 2  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 3.30 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  3.52 มาก
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 3.50 มาก

ภาพที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.88 มาก
1.  ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ 3.95 มาก

 มากนอยเพียงใด  

2.  ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 3.90 มาก

3.  ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.80 มาก

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4.  ทานมีสวนรวมทาํงานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลาย 3.85 มาก

 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 

 เปนตน  



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ (ตอ)

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3.30 ปานกลาง
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ 3.20 ปานกลาง

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 

2. มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 3.95 มาก

 เพียงใด  

3. รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 3.10 ปานกลาง

4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 2.95 ปานกลาง

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.52 มาก
1.  ทานสามารถเขาถึงสาธารณปูโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา) ไดสะดวกมาก 3.55 มาก

 นอยเพียงใด  

2.  มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ)  4.00 มาก

 และบริโภคอยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 

3.  ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 3.05 ปานกลาง

 เพียงใด  

4. ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึง 3.45 มาก

 การบริการไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด 

5.  ทานคดิวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  3.55 มาก

 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  3.50 มาก
1)  ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไข

 ปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 3.50 มาก

2)  ทานไดมสีวนรวมในการดูแลรกัษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที ่ 3.60 มาก

 มากนอยเพียงใด  

3)  ทานคิดดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 3.40 ปานกลาง

 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 
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ภาพที่ 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ภาพที่ 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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ภาพท่ี 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพท่ี 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1.  ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  1 5.0

     เพียงพอ  19 95.0

  รวม 20 100

2.  ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  0 0.0

     เพียงพอ  20 100

  รวม 20 100
3.  ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  15 75.0

       มี  5 25.0

  รวม 20 100

ตารางที่ 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  20 100

    รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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 (17) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ บานปาคา ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร
   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  3 21.4

สมาชิกในครอบครัว  7 50.0

ผูอาศัย  3 21.4

ไมตอบ  1 7.1

 รวม 14 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    

1 - 3 คน  1 7.1

4 - 6 คน  8 57.1

7 คนขึ้นไป  5 35.7

เฉล่ีย 7 คน/ครัวเรือน    
 รวม 14 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที ่    

ตํ่ากวา 20 ป  2 14.3

21 - 40 ป  9 64.3

41 - 60 ป  2 14.3

61 - 80  0 0.0

81 ปขึ้นไป  0 0.0

ไมตอบ  1 7.1

ระยะเวลาเฉลี่ย 30  ป    
 รวม 14 100
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ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน (ตอ)

ระดับการศึกษา    

ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  3 21.4

มัธยมศึกษา  4 28.6

อาชีวศึกษา  1 7.1

ปริญญาตรีหรือสูงกวา  4 28.6

ไมตอบ  2 14.3

 รวม 14 100
ศาสนา    

พุทธ  14 100

 รวม 14 100

ตารางที่ 2   อาชีพหลัก

ตารางที่ 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  8 57.1

ธุรกิจ/คาขาย  1 7.1

รับราชการ  2 14.3

อื่นๆ ระบุ  ลูกจางรัฐ  3 21.4

 รวม 14 100

เกษตร  6 42.9

เลี้ยงสัตว  1 7.1

รับจาง  7 50.0

 รวม 14 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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ตารางท่ี 4  สถานะบานพักอาศัย 

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 11 78.6

ไมตอบ  3 21.4

 รวม 14 100

ตารางท่ี 5  สถานะที่ดินทํากิน 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    

ตํ่ากวา 10 ไร  0 0.0

11 - 20 ไร  6 42.9

มากกวา 20 ไร  5 35.7

 รวม 11 78.6
เชาผูอื่น    

ตํ่ากวา 10 ไร  2 14.3

11 - 20 ไร  0 0.0

มากกวา 20 ไร  0 0.0

 รวม 2 14.3
อื่นๆ     
ตํ่ากวา 10 ไร  0 0.0

11 - 20 ไร  1 7.1

มากกวา 20 ไร  0 0.0

 รวม 1 7.1

ตารางท่ี 6  การถือครองที่ดินทํากิน

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 11 78.6

เชาผูอื่น  2 14.3

อื่น ๆ   1 7.1

 รวม 14 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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ตารางที่ 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

เอกสารสิทธิ์ จํานวนคน ร�อยละ
ภบท.5  2 16.7

อื่นๆ ระบุ ม.64  10 83.3

 รวม 12 100

ตารางที่ 8  รายไดของครัวเรือน

รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)
รายไดรวม 154,320 50,000 388,880

ตารางที่ 9  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
เกษตร 76,769 18,000 200,000 13

รับจางทางการเกษตร 12,500 10,000 20,000 4

รับจางทั่วไป 59,000 10,000 108,000 2

ธุรกิจ/คาขาย 75,000 50,000 100,000 2

เงินเดือนประจํา (ขาราชการ/ 169,296 81,600 338,880 5

พนักงานบริษัทเอกชน) 

สวัสดิการของรัฐ  6,000 6,000 6,000 1

(บัตรผูสูงอายุ/

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ฯลฯ) 

ตารางที่ 10  รายจายของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 117,400 30,000 288,000

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 2.70 ปานกลาง
มิติที่ 2  ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 2.84 ปานกลาง
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  2.79 ปานกลาง
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 2.48 นอย



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพท่ี 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 2.70 ปานกลาง
1.  ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ 3.43 มาก

 มากนอยเพียงใด  

2. ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพ้ืนที่ปามากนอยเพียงใด 2.57 นอย

3. ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  2.71 ปานกลาง

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4.  ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกัน 2.07 นอย

 การบุกรุกทําลายพื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา  

 การรวมลาดตระเวน เปนตน 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ (ตอ)

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.84 ปานกลาง
1.  การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 2.86 ปานกลาง

2.  มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 3.00 ปานกลาง

 เพียงใด  

3. รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 2.64 ปานกลาง

4. หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 2.86 ปานกลาง

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  2.79 ปานกลาง
1.  ทานสามารถเขาถึงสาธารณปูโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา)  2.29 นอย

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  

2. มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ)  3.07 ปานกลาง

 และบริโภคอยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 

3. ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย 2.36 นอย

 เพียงใด  

 4. ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึง 3.21 ปานกลาง

 การบริการไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด 

5.  ทานคดิวาสถานศกึษาภายในหมูบานหรอืบรเิวณใกลเคยีงมคีวามเหมาะสม  3.00 ปานกลาง

 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  2.48 นอย
1)  ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไข 2.57 นอย

 ปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 

2) ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงาน 2.50 นอย

 ไดอยางเต็มที่มากนอยเพียงใด 

3)  ทานคิดดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา 2.36 นอย

 ตรงความตองการ และรวดเรว็มากนอยเพียงใด 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพท่ี 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ภาพท่ี 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ภาพที่ 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพที่ 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1.  ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภค

ในครัวเรือนเพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  1 7.1

     เพียงพอ  13 92.9

  รวม 14 100
2.  ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  3 21.4

     เพียงพอ  11 78.6

  รวม 14 100
3.  ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  4 28.6

       มี  10 71.4

  รวม 14 100

ตารางท่ี 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  9 64.3

มีขอเสนอแนะ  5 35.7

    รวม 14 100
ขอเสนอแนะ ไดแก :-   

1.  ควรมีงบประมาณในการสรางถนนและติดต้ังไฟฟา  4 

2.  ควรมีการสงเสริมกิจกรรมภาคการเกษตร เชน จัดหาพันธุพืชเศรษฐกิจ 

 ตลาดสําหรับจําหนายสินคาเกษตรใหกับชุมชน 1 



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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 (18)  สถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิภขูดั ภเูมีย่ง ภสูอยดาว ตาํบลบอภาค อาํเภอชาตติระการ 
จังหวัดพิษณุโลก
   ขอมูลจากแบบสอบถามประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน

สถานภาพ    

หัวหนาครอบครัว  12 60.0

สมาชิกในครอบครัว  6 30.0

ผูอาศัย  2 10.0

 รวม 20 100
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบัน    

1 - 3 คน  11 55.0

4 - 6 คน  8 40.0

7 คนขึ้นไป  0 0.0

ไมตอบ  1 5.0

เฉลี่ย 4 คน/ครัวเรือน    
 รวม 20 100
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นที่    

ตํ่ากวา 20 ป  6 30.0

21 - 40 ป  12 60.0

41 - 60 ป  0 0.0

61 - 80  0 0.0

81 ปขึ้นไป  0 0.0

ไมตอบ  2 10.0

ระยะเวลาเฉล่ีย 26 ป    
 รวม 20 100
ระดับการศึกษา    

ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา  14 70.0

มัธยมศึกษา  6 30.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ข�อมูลท่ัวไป จํานวนคน ร�อยละ

ตารางท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของประชาชน (ตอ)

ศาสนา    

พุทธ  20 100.0

 รวม 20 100

ตารางท่ี 2   อาชีพหลัก

ตารางท่ี 3   อาชีพรอง

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

จํานวนคน

จํานวนคน

ร�อยละ

ร�อยละ

เกษตร  9 45.0

เจาของธุรกิจ  1 5.0

รับจาง  10 50.0

 รวม 20 100

เกษตร  11 61.1

รับจาง  7 38.9

 รวม 18 100

ตารางท่ี 4  สถานะบานพักอาศัย 

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 19 95.0

ไมตอบ  1 5.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางที่ 5  สถานะที่ดินทํากิน 

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว    
ตํ่ากวา 10 ไร  0 0.0

11 - 20 ไร  13 86.7

มากกวา 20 ไร  1 6.7

 รวม 14 93.3
ที่อื่น    
ตํ่ากวา 10 ไร  0 0.0

11 - 20 ไร  1 6.7

มากกวา 20 ไร  0 0.0

 รวม 1 6.7

ตารางที่ 6  การถือครองที่ดินทํากิน

สถานะ จํานวนคน ร�อยละ
ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 14 70.0

ที่อื่น  1 5.0

ไมตอบ  5 25.0

 รวม 20 100

ตารางที่ 7  ประเภทของเอกสารสิทธิ์ของที่อยูอาศัยและที่ทํากิน

หมายเหตุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

เอกสารสิทธิ์ จํานวนคน ร�อยละ
โฉนด  1 5.0

สปก./สปก.4 - 01  1 5.0

อื่นๆ ระบุ ที่หลวง  8 40.0

ไมตอบ  10 50.0

 รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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ตารางท่ี 8  รายไดของครัวเรือน

รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)
รายไดรวม 68,777 3,520 500,000

ตารางที่ 9  ที่มาของรายไดจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ

รายได� สูงสุด (บาท/ป�)ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) จํานวนผู�ตอบ
เกษตร 32,467 4,800 100,000 6

รับจางทางการเกษตร 8,760 3,520 20,000 4

รับจางทั่วไป 36,091 4,000 70,000 11

ธุรกิจ/คาขาย 500,000 500,000 500,000 1

เงินเดือนประจํา (ขาราชการ/ 86,400 86,400 86,400 1

พนักงานบริษัทเอกชน) 

สวัสดิการของรัฐ  2,288 300 3,600 8

(บัตรผูสูงอายุ/

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ฯลฯ) 

ตารางที่ 10  รายจายของครัวเรือน
รายได� ต่ําสุด (บาท/ป�)เฉล่ีย (บาท/ป�) สูงสุด (บาท/ป�)

รายจายรวม 49,118 20,000 120,000

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น

ตารางท่ี 11  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 3.11 ปานกลาง
มิติที่ 2  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.42 นอย
มิติที่ 3  คุณภาพชีวิต  3.20 ปานกลาง
มิติที่ 4  การบริหารจัดการโครงการ 2.93 ปานกลาง



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ภาพที่ 1  ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ ทั้ง 4 มิติ

ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางที่ 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ

มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3.11 ปานกลาง
1. ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ 3.58 มาก

 มากนอยเพียงใด  

2.  ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพื้นที่ปามากนอยเพียงใด 2.58 นอย

3.  ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด  3.58 มาก

 เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา ทําแนวกันไฟ เปนตน 

4. ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลาย 2.68 ปานกลาง

 พื้นที่ปามากนอยเพียงใด  เชน อาสาสมัครพิทักษปา การรวมลาดตระเวน 

 เปนตน  



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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ประโยชน�ที่เกิดจากการมีโครงการฯ ค�าเฉลี่ย ระดับ
ความคิดเห็น

ตารางท่ี 12   ประโยชนที่เกิดจากการมีโครงการฯ (ตอ)

มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 2.42 นอย
1. การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/ 2.32 นอย

 โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด 

2.  มีนํ้าเพื่อการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอย 3.00 ปานกลาง

 เพียงใด  

3.  รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด 2.64 ปานกลาง

4.  หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรือไม 2.86 ปานกลาง

มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต  3.20 ปานกลาง

1. ทานสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (นํ้า ไฟฟา) 

 ไดสะดวกมากนอยเพียงใด  3.25 ปานกลาง

2. มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) 

 และบริโภคอยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 3.10 ปานกลาง

3. ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอย

 เพียงใด  3.05 ปานกลาง

4. ทานไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการ

 ไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด  3.40 ปานกลาง

5. ทานคิดวาสถานศึกษาภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียงมีความเหมาะสม 

 และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด 3.21 ปานกลาง

มิติที่ 4 การบริหารโครงการ  2.93 ปานกลาง
1) ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือ

 แกไขปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด 2.95 ปานกลาง

2) ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงาน

 ไดอยางเต็มที่มากนอยเพียงใด 2.90 ปานกลาง

3) ทานคิดดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหา

 ตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอยเพียงใด 2.95 ปานกลาง



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ภาพที่ 3  มิติที่ 2 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ภาพที่ 2   มิติที่ 1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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ภาพท่ี 4   มิติที่ 3 คุณภาพชีวิต

ภาพท่ี 5   มิติที่ 4 การบริหารจัดการโครงการ



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
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สภาพสังคมท่ีเกิดจากการมีโครงการฯ จํานวนคน ร�อยละ

ตารางที่ 13  สภาพสังคมที่เกิดจากการมีโครงการฯ

1.  ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน

เพียงพอหรือไม    

     ไมเพียงพอ  4 20.0

     เพียงพอ  16 80.0

  รวม 20 100
2.  ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอ

หรือไม    

     ไมเพียงพอ  4 20.0

     เพียงพอ  16 80.0

  รวม 20 100
3.  ทานคิดวาในพื้นที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดหรือไม    

      ไมมี  18 90.0

       มี  2 10.0

  รวม 20 100

ตารางที่ 14  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ข�อเสนอแนะ จํานวนคน ร�อยละ

ไมมีขอเสนอแนะ  20 100

    รวม 20 100



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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แบบสอบถามสําหรับเจาหนาที่
(การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)

. ชื่อโครงการ

**************************************************************************************
สวนที่ 1 ขอมูลผูตอบ
1. ผูตอบแบบสํารวจชื่อ นามสกุล อายุ ป

ตําแหนง หนวยงาน

กรม กระทรวง

โทรศัพท email

2. ที่ทํางานเลขท่ี            หมูที ่         ตําบล                อําเภอ  

จังหวัด โทรศัพท

3. ทานปฏิบัติงานที่โครงการนี้เปนระยะเวลา ประมาณ. ป เดือน

สวนที่ 2 ขอมูลการดําเนินงานโครงการ
4.   สถานท่ีตั้งโครงการ ชื่อหมูบาน ............................................. หมูที ่          ตําบล

     อําเภอ จงัหวัด

      ละติจูด ลองติจูด

5. ปท่ีเร่ิมดําเนินการ

6. งบประมาณดําเนินการ (บาท)

ปงบประมาณ จํานวนงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ 

(กปร./ปกติ/อื่น ๆ )

สรุปรายละเอียดกิจกรรม

ป พ.ศ. 2563

ป พ.ศ. 2564

ป พ.ศ. 2565

รวม



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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7.    กลุมหรือองคกรของราษฎรในพื้นที่มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ จํานวน ................... กลุม

ประกอบดวย

1. ............................................................................................................................. ................

2. ............................................................................................................ .................................

3. ............................................................................................................................. .................

4. ..................................................................... .........................................................................

5. ............................................................................................................................. .................           

8.   ผลประโยชนที่เกิดข้ึนปจจุบัน ป พ.ศ. ............................

8.1 พ้ืนที่การเกษตร แบงเปน
ฤดูฝน จํานวนไร ฤดูแลง จํานวนไร

พ้ืนที่ปลูกขาว พ้ืนที่ปลูกขาว
พ้ืนที่ปลูกพืชสวน พ้ืนที่ปลูกพืชสวน
พ้ืนที่ปลูกพืชไร พ้ืนที่ปลูกพืชไร
พ้ืนที่ปลูกพืชผักสวนครัว พ้ืนที่ปลูกพืชผักสวนครัว
อ่ืน ๆ อ่ืน ๆ 

รวม รวม
8.2 การปศุสัตว แบงเปน

- สัตวปก จํานวน ......................... ตวั
- สัตวเศรษฐกจิ (สุกร) จํานวน ......................... ตวั
- สัตวใหญ (โค กระบือ) จํานวน ......................... ตวั
- อ่ืน ๆ ............................... จํานวน ......................... ตวั

8.3 การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา มีพ้ืนที่เล้ียงทั้งหมด จํานวน ................... ไร

8.4 น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค สงน้ําชวยเหลือได จํานวน ....................... ครัวเรือน จํานวนั ..................... คน

8.5 น้ําเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ระบุ

8.6  การประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกภาคเกษตร (หัตถกรรม ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนตน)

1. อาชีพ .................................................................................. จํานวน .......................... ครั วเรือน

2. อาชีพ .................................................................................. จํานวน ....................... ... ครัวเรือน

3. อาชีพ .................................................................................. จํานวน .......................... ครั วเรือน



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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8.7 จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับผลประโยชนที่เกิดข้ึนในภาพรวมของทั้งโครงการ
นํ้าอุปโภคบริโภค จํานวน ................ ครัวเรือน เพาะเลี้ยงปศุสัตว จํานวน ................. ครัวเรือน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน ................ ครัวเรือน ทําเกษตรในฤดูฝน จํานวน ................ ครัวเรือน
ทําเกษตรในฤดูแลง จํานวน ............. ครัวเรือน
อ่ืน ๆ ระบุ........................................................... จํานวน ................ ครัวเรือน

สวนที่ 3  ขอมูลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการ

3.1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
     1) ปจจุบันปาไมในพื้นที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณมากนอยเพียงใด เปลี่ยนแปลง

จากหลังมีโครงการหรือไม มีสาเหตุเนื่องจากอะไร 

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................. ................................................
     2) ราษฎรในชุมชนลดการบุกรุกพ้ืนท่ีปามากนอยเพียงใด เปลี่ยนแปลงจากหลังมีโครงการหรือไม มี

สาเหตุเนื่องจากอะไร

............................................................................................................................. ..............................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................
3.2 ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ

      1) การประกอบอาชีพของราษฎรในชุมชนมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ําทวม/ภัยแลง/โรคระบาด ฯลฯ)    
ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด เปลี่ยนแปลงจากหลังมีโครงการหรือไม มีสาเหตุเนื่องจากอะไร
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................... ..........................................................................................

2) ราษฎรในชุมชนมีน้ําเพื่อการเกษตรหรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 
เปลี่ยนแปลงจากหลัง มีโครงการหรือไม มีสาเหตุเนื่องจากอะไร
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................. .........................................................................................
.............................................................................................................................................................................



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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3.3 คุณภาพชีวิต
      1) ราษฎรในชุมชนสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานไดสะดวกมากนอยเพียงใด เปลี่ยนแปลงจาก

หลังมีโครงการหรือไม อยางไร
1.1) นํ้า ......................................................................................................................................... ...

............................................................................................................................. ........................................................

............................................................................................................................. .......................................................
1.2) ไฟฟา ......................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. .......................................................
1.3) คมนาคม ....................................................................................................... .......................

............................................................................................................................. .....................................................

............................................................................................................................. .....................................................
1.4) สาธารณสุข .........................................................................................................................

............................................................................................................... ...................................................................

.................................................................................................................... ..............................................................
1.5) การศึกษา ............................................................................................................................

............................................................................................................................. .....................................................

............................................................................................................................. .....................................................
3.4 การบริหารโครงการ 
      1) ราษฎรในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการหรือไม ถามีสวนรวมมีรปูแบบใด

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................. ................................................

................................................................................. ...........................................................................................
  2) ผูรับผิดชอบโครงการมีการดําเนินการในการแกไขปญหาท่ีราษฎรในชุมชนเรียกรองหรือไม ถามี

ดําเนินการอยางไร
......................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ...............................................
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สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ

............................................................................................................................. ................................... 

.............................................................................................. .................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

....................................................................................................................................................... ......... 

........................................................................................................................ ........................................ 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ...................................

*******************************************
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แบบสอบถามผูนําชุมชน/ผูนํากลุม

(การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)
                                                                                            

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ 

ชื่อโครงการ .........................................................................................................................

(นาย/นาง/นางสาว)................................................................นามสกุล........................................................

บานเลขท่ี ............................. หมูที่........................... บาน ..........................................................................

ตําบล ......................................  อําเภอ .....................................  จังหวัด ……………………………………………

โทรศัพท/ โทรศัพท/ มือถือ .............................................................................................................................

ผูสัมภาษณ…………………………..……………….……… วันที่สัมภาษณ…………………………………..……………..……..
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สวนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล

1) เพศ    ชาย   หญิง

2) อายุ ................................  ป

3) อาศัยในหมูบานมาเปนระยะเวลา ........................ ป

4) ปจจุบันดํารงตําแหนง ..........................................................................................................     

สวนที่  2  ขอมูลสภาพทั่วไปของหมูบาน

1) อาชีพหลักของราษฎรในชุมชน โปรดระบุ .....................................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................

2) ผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ของชุมชน โปรดระบุ  ...............................................................

.................................................................................................................. ..........................................................

............................................................................................................................. ...............................................

สวนท่ี  3  ขอมูลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการมีโครงการ
3.1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

1) ปจจุบันปาไมในพ้ืนท่ีหมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณมากนอยเพียงใด เปลี่ยนแปลงจากหลัง    มี
โครงการหรือไม มีสาเหตุเนื่องจากอะไร 

............................................................................................................................. ...............................................

................................................................................... ..........................................................................................

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................. ................................................
2) ราษฎรในชุมชนลดการบุกรุกพ้ืนที่ปามากนอยเพียงใด เปลี่ยนแปลงจากหลังมีโครงการหรือไม มีสาเหตุ
เนื่องจากอะไร

............................................................................................................................. ................................................

............................................................................................................................................................................ .

............................................................................................................................. ..............................................

.................................................................................... .........................................................................................
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3.2 ความม่ันคงในการประกอบอาชพี
1) การประกอบอาชีพของราษฎรในชุมชนมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ําทวม/ภัยแลง/โรคระบาด ฯลฯ)   
ที่กระทบตอการประกอบอาชีพมากนอยเพียงใด เปลี่ยนแปลงจากหลังมีโครงการหรือไม มีสาเหตุเนื่องจากอะไร
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................................................ ................
.................................................................................................................. ...........................................................
2) ราษฎรในชุมชนมีน้ําเพื ่อการเกษตรหรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอยเพียงใด 
เปลี่ยนแปลงจากหลัง มีโครงการหรือไม มีสาเหตุเนื่องจากอะไร
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................. .........................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
3.3 คุณภาพชีวิต
1) ราษฎรในชุมชนสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานไดสะดวกมากนอยเพียงใด เปลี่ยนแปลงจากหลังมี
โครงการหรือไม อยางไร

1.1) นํ้า ............................................................................................................................. ...................
............................................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ................................................

1.2) ไฟฟา .................................................................................................................................... ............
...................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. ................................................

1.3) คมนาคม .......................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................

1.4) สาธารณสุข ....................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................

1.5) การศึกษา .....................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
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3.4 การบริหารโครงการ 
1) ราษฎรในชุมชนมีสวนรวมในการดแูลรักษาโครงการหรือไม ถามีสวนรวมมีรูปแบบใด
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ................................................
.................................................................................. ..........................................................................................
2) ผูรับผิดชอบโครงการมีการดําเนินการในการแกไขปญหาท่ีราษฎรในชุมชนเรียกรองหรือไม ถามีดําเนินการ
อยางไร
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ...............................................

สวนที่ 4   ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ

...................................................................................................................................... .................................... 

............................................................................................. ............................................................................. 

............................................................................................................................ ..............................................

................................................................................................................................... .......................................

.......................................................................................... ................................................................................

............................................................................................................................. .............................................

............................................................................................................................. .............................................
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แบบสอบถามประชาชนทีร่ับประโยชนในพื้นที่ั
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

โดย กองติดตามประเมินผล  
สํานักงาน กปร.

แบบสอบถามฯ นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ 
ชื่อโครงการ .......................................................................................................................................................
วันที่ตอบแบบสอบถาม .................................................................................... ...............................................
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1) ชื่อ-สกุล ………………......................…………….อายุ.................... ป เบอรติดตอ ............................................... 

2) บานเลขท่ี .............. หมูที่ ......... ชื่อบาน ......................................... ตําบล ................................................. 

อําเภอ ............................................... จังหวัด …....….................................................… 

3) จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทีอ่าศัยดวยกันในปจจุบนั .............. คน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่ ................ ป 
4) สถานภาพในครัวเรือน   หัวหนาครอบครัว      สมาชิกในครอบครัว         ผูอาศัย 
5) ระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบ

  ตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา 
  ระดับอาชีวศึกษา  ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 

6) ศาสนา  พุทธ  คริสต  อ่ืน ๆ ระบุ ...................................
7) อาชีพหลัก  เกษตร  เลี้ยงสัตว  เจาของธุรกิจ  รับจาง 

 รับราชการ  ประมง  อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................
8) อาชีพรอง (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)

 เกษตร  เลี้ยงสัตว  เจาของธุรกิจ  รับจาง 
 รับราชการ  ประมง  อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................

  ไมมี 
9) สถานะบานพักอาศัย  ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว   เชาผูอื่น 
10) สถานะที่ดินทํากิน (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)

  ของตนเอง/สมาชิกในครอบครัว จํานวน .......................... ไร
  เชาผูอื่น     จํานวน .......................... ไร
  อ่ืน ๆ ระบุ จํานวน .......................... ไร
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11) ประเภทของเอกสารสิทธิของที่อยูอาศัยและท่ีทํากิน (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
  โฉนด   นส. 3/นส. 3ก.    สปก./สปก.4-01
  สค.   ภบท. 5    อ่ืน ๆ ระบุ......................

12) รายไดของครัวเรือนในรอบปที่ผานมา ป พ.ศ. ................... รวม ............................................... บาท

ที่มาของรายไดของครัวเรือน รายได (บาท/ป)
เกษตร

รับจางทางการเกษตร

รับจางทั่วไป

เจาของธุรกิจ/คาขาย

รับเงินเดือนประจํา (ขาราชการ/พนักงานบริษัทเอกชน)

ประมง

รายไดจากลูก/ญาติให

สวัสดิการของรัฐ (บัตรผูสูงอายุ บัตรสวัสดิการแหงรัฐ อื่น ๆ 
ระบุ ............................................)
หาของปา

อ่ืน ๆ ระบุ .........................................................

13) รายจายของครัวเรือนเฉล่ียประมาณปละ ................................................... บาท

สวนที่ 2 ประโยชนที่เกิดจากการมโีครงการ
2.1 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
1) ทานคิดวาปจจุบันปาไมในพ้ืนที่หมูบานหรือโดยรอบมีความอุดมสมบูรณมากนอยเพียงใด

  นอยที่สุด      นอย   ปานกลาง       มาก   มากท่ีสุด 
2) ทานคิดวาราษฎรในหมูบานลดการบุกรุกพ้ืนท่ีปามากนอยเพียงใด

  นอยที่สุด      นอย   ปานกลาง       มาก   มากท่ีสุด 
3) ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการอนุรักษปามากนอยเพียงใด เชน การรวมกิจกรรมปลูกปา ดับไฟปา 
แนวกันไฟ เปนตน

  นอยที่สุด      นอย   ปานกลาง       มาก   มากท่ีสุด 
4) ทานมีสวนรวมทํางานหรือทํากิจกรรมในการปองกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ปามากนอยเพียงใด เชน อาสาสมัคร
พิทักษปา การรวมลาดตระเวน เปนตน

  นอยที่สุด      นอย   ปานกลาง       มาก   มากท่ีสุด 
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2.2 ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ
1) การประกอบอาชีพมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ (นํ้าทวม/ภัยแลง/โรคระบาด ฯลฯ) ที่กระทบตอการประกอบอาชีพ
มากนอยเพียงใด

  ไมกระทบ      นอย   ปานกลาง       มาก   มากที่สุด 
2) มีน้ําเพ่ือการเกษตร หรือการประกอบอาชีพหลักอยางเพียงพอมากนอยเพียงใด

  ไมเพียงพอ   เพียงพอนอย เพียงพอปานกลาง
  เพียงพอมาก   เพียงพอมากที่สุด 

3) รายไดของทานมีความเพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวมากนอยเพียงใด
  ไมเพียงพอ    นอย  ปานกลาง      มาก   มากที่สุด 

4) หนี้สินของครอบครัวของทานมีการเปลี่ยนแปลง (ลดลง) หรอืไม 
  ไมเปลี่ยนแปลง   นอย  ปานกลาง      มาก   มากที่สุด

2.3 คุณภาพชีวิต
1) ทานสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน (น้ํา ไฟฟา) ไดสะดวกมากนอยเพียงใด

  นอยที่สุด      นอย   ปานกลาง       มาก   มากที่สุด 
2) มีนํ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภค (ใช ซัก ลาง อาบ ฯลฯ) และบริโภคอยางเพียงพอมากนอยเพียงใด

  เพียงพอนอยที่สุด  เพียงพอนอย เพียงพอปานกลาง
  เพียงพอมาก   เพียงพอมากที่สุด 

3) ทานไดรับความสะดวกในการคมนาคมสามารถเดินทางไดทั้งปมากนอยเพียงใด
  นอยที่สุด    นอย  ปานกลาง      มาก   มากที่สุด 

4) ทานไดรับการบริการสาธารณสุขที่ดีและสะดวก สามารถเขาถึงการบริการไดทันทวงทีมากนอยเพียงใด
  นอยที่สุด    นอย  ปานกลาง      มาก   มากที่สุด 

5) ทานคิดวาสถานศึกษาภายในหมูบานหรือบริเวณใกลเคียงมีความเหมาะสม และสะดวกสําหรับเยาวชนมากนอยเพียงใด
  นอยที่สุด    นอย  ปานกลาง      มาก   มากที่สุด 

6) ทานคิดวาในพ้ืนที่ชุมชนของทานมีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดหรือไม
ไมมี มี

7) ครัวเรือนของทานมีอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเพียงพอหรือไม
ไมเพียงพอ เพียงพอ

8) ทานคิดวาอาหารที่บริโภคในครอบครัวมีคุณภาพเพียงพอหรือไม
ไมเพียงพอ เพียงพอ
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2.4 การบริหารโครงการ 
1) ทานไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการใหเจาหนาที่ชวยเหลือแกไขปญหาชุมชนมากนอยเพียงใด

  นอยที่สุด      นอย   ปานกลาง       มาก   มากท่ีสุด 
2) ทานไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโครงการใหสามารถใชงานไดอยางเต็มที่มากนอยเพียงใด

  นอยที่สุด      นอย   ปานกลาง       มาก   มากท่ีสุด 
3) ทานคิดดวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการในการแกไขปญหาตรงความตองการ และรวดเร็วมากนอย
เพียงใด

  นอยที่สุด      นอย   ปานกลาง       มาก   มากท่ีสุด

สวนที่ 3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................................... ......... 
........................................................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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1. ภาพการประชุมติดตามงานที่สถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่งตามพระราชดําริ หวยแมเกี๋ยง 
จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที ่27 มิถุนายน 2565



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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(สํานักงาน กปร.) 
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2. ภาพการประชุมติดตามงานสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม สิ่งแวดลอม 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานแปกแซม จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที ่28 มิถุนายน 2565



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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(สํานักงาน กปร.) 

398



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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3. ภาพการประชมุตดิตามงานสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํรดิอยมอนลาน 
จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที ่29 มิถุนายน 2565
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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4. การประชุมติดตามงานสถานีพฒันาการเกษตรทีสู่งตามพระราชดํารบิานหวยหยวกปาโซ 
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที ่ 8 สิงหาคม 2565



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 

404



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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(สํานักงาน กปร.) 
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5. การประชุมติดตามงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริบานธารทอง 
จงัหวดัเชียงราย เมือ่วันที ่9 สงิหาคม 2565



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ
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(สํานักงาน กปร.) 
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6. การประชุมติดตามงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริบานปางขอน 
จงัหวดัเชียงราย เมือ่วันที ่10 สงิหาคม 2565



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
 1. นายปวัตร นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร.

 2. นางสุพร ตรีนรินทร ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ

    รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ กปร.

 3. นายหทัย วสุนันต ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ

    รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ กปร.

 

ผูที่เกี่ยวของท่ีใหการสนับสนุนและประสานการดําเนินงานในพ้ืนที่
 1. หวัหนาโครงการและเจาหนาท่ีทีเ่กีย่วของโครงการสถานพีฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิทัง้ 18 แหง

 2.  เจาหนาที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

 3.  เจาหนาที่กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 3

ผูรวมดําเนินการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูล
 1. นายวัชระ   หัศภาค ผูอํานวยการกองติดตามประเมินผล

 2. นางสาวจุไรรัตน  อินทรโต ผูอํานวยการกลุมติดตาม

 3. นางสาวกาญจนา   กําเนิดพันธ ผูอํานวยการกลุมประเมินผล

 4. นายวาณิชย   พฤติพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

 5. นางณัฐกิตติ์   วินิชสําเภาทิพย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

 6. นางสาวแสงเพ็ญ   คุณภัทรสกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

 7. นางสาวทัศพร   กาญจนเรขา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฎิบัติการ

 8. นางปริยาภัทร   เอี่ยมลือนาม เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

 9.  นายปราชญ   เศรษฐพานิช เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

 10. นายวีรพงษ   กําแพงทอง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

 11. นางสาวญาณิศา  ณ มหาไชย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

 12. นางสาวเบญจพร บุญคําภา เจาหนาที่วิเคราะหและประมวลผลขอมูล



รายงานการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
(สํานักงาน กปร.) 
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