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คํานาํ 
 

เอกสารฉบับนี้ เปนรายงานสรุปสําหรับการนําเสนอบทความ          
ทางวิชาการ เรื่อง   “การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตนน้ําอยางบูรณาการ” ณ อาคาร
สารสนเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 

การสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ ดําเนินการภายใตความรวมมือ
ระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร  คณะวนศาสตร  
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร  และ  บริษัทไมตัส  อะโกรโนมิกส  จํ ากั ด                       
โดยคุณ Anthony M. Zola เปนผูประสานงานการสนับสนุนดานการเงินจากมูลนิธิ
ร็อกกี้เฟลเลอร โดยทีมวิทยากรประกอบดวย รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท               
ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ ดร.สาโรช อังสุมาลิน  ผศ.ดร.มณฑล จําเริญพฤกษ  
และคุณ Anthony M. Zola โดยอาจารยสามทานแรกเปนอาจารยประจํา         
คณะเศรษฐศาสตร  ผศ .ดร.มณฑล  จําเริญพฤกษ เปนอาจารยประจําคณะ           
วนศาสตร และคุณ Anthony M. Zola  เปนที่ปรึกษามูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร               
และประธานบริษัทไมตัส อะโกรโนมิกส จํากัด  

ขอขอบคุณขาราชการ นักวิชาการ เจาหนาที่องคกรสวนทองถิ่น 
หัวหนาหนวยจัดนิคมสหกรณ ผูอํานวยการ และหัวหนาหนวยนิคมสหกรณ ที่ได
มารวมใหขอเท็จจริง และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในที่ประชุม สุดทายใคร
ขอขอบคุณ เจาหนาที่ของสถาบันวิชาการดานสหกรณที่ทํางานอยางแข็งขันใน
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ 

 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
13  ธันวาคม  2550 
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     หนา 

 คํานํา             

 สารบัญ             

 โครงการสมัมนา           1 

 กําหนดการสัมมนา          6 

 สรุปการนําเสนอของวิทยากร         7 

 การฟนฟูปาไมบนพื้นที่สูงเชิงบูรณาการ      8 

 โครงการสงเสริมการอนุรักษที่มีความเสมอภาค   16 
 ทางสังคม:การประเมินภาระคาใชจายและผลประโยชน 
ทางสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่คุมครองทางเหนือ 
ของประเทศไทย    

 การเพิ่มความมั่นคงดานอาหารและการขยายหวงโซ   24 
การผลิตสินคาเกษตรขามเขตแดนของชุมชนใน  
พื้นที่สูงของประเทศในเขตลุมน้ําแมโขง 

 การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตนน้ําอยางบูรณาการ   33 

 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนา   37 

 รายชื่อผูเขารวมสัมมนา        39 

 

 



สัมมนาทางวิชาการ 

“การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตนน้ําอยางบูรณาการ” 
วันพฤหัสบดท่ีี 13 ธันวาคม 2550 เวลา 8.30-12.30 น. 

ณ หองประชมุ กําพล  อดุลวิทย  ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
กลุมเปาหมาย 

• นักวิจัย และนักวิชาการมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

• เจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมายและการขับเคลื่อน
นโยบายสูการปฏิบัติ ในสวนที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
การพัฒนาชุมชน การพัฒนาหวงโซอุปทานสินคาชุมชนในพื้นที่ตน
น้ํา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดิน
อยางเปนธรรมและยั่งยืน 

• ผูนําองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการและ
ผูจัดการสหกรณในเขตพื้นที่ตนน้ํา 

• หัวหนาหนวยสหกรณนิคมในเขตพื้นที่ตนน้ํา 

• ผูบริหารสถาบันการเงินที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน 

• เอกชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหวงโซอุปทาน และผูสนใจทั่วไป 
 
หลักการและเหตุผล 

บริเวณพื้นที่สูงเปนแหลงตนน้ําลําธารของประเทศ ในอดีตกาลปกคลุม
ดวยปาไมที่อุดมสมบูรณ แตเนื่องดวยมีชนเผาตาง ๆ ตลอดจนประชาชนพื้นราบได
อพยพหลั่งไหลเขามาทําการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทําใหสภาพปาไมถูกเปลี่ยนแปลงเปน
พ้ืนที่ไร ที่อยูอาศัย และพื้นที่เสื่อมโทรมทิ้งรางอยางกวางขวาง สงผลกระทบตอระบบ
นิเวศนตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา นอกจากนี้ยังทําใหเกิดปญหาสังคมตาง ๆ เกิดขึ้นบน
พ้ืนที่สูง ซึ่งรัฐจําเปนตองหามาตรการและวิธีการที่จะฟนฟู และสรางสังคมที่มั่นคง
ยั่งยืนใหได 
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จากการศึกษาพบวา พ้ืนที่สูงครอบคลุมเนื้อที่ประมาณรอยละ 26 ของ
ประเทศ มีลักษณะพิเศษกวาพื้นที่อ่ืน ๆ กลาวคือ ภูมิประเทศเปนภูเขา และพื้นที่ลาด
ชันเปนสวนใหญ มีประชากรอาศัยอยูมากกวา 1 ลานคน ซึ่งประกอบอาชีพการเกษตร 
มีพ้ืนที่ทํากินเปนผืนเล็กผืนนอยกระจัดกระจาย อยูในพื้นที่ปาไม ในปจจุบันชุมชน
บนพื้นที่สูงไดรับผลกระทบจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก  ทําให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากปาไม ไปสูการเกษตรถาวร ที่อยูอาศัย พ้ืนที่เสื่อมโทรม 
และอื่น ๆ จึงอาจกลาวไดวาระบบนิเวศปาไมบนพื้นที่สูงมีความเปราะบางตอการถูก
ทําลาย และจะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยรวมของประเทศ 

สําหรับปญหาโดยทั่วไปของพื้นที่สูง ไดแก ความขัดแยงระหวางการ
ใชที่ดินเพื่อการเกษตรและเพื่อการปลูกปา การขยายขอบเขตของพื้นที่อนุรักษและ
ความตองการขยายพื้นที่ทํากิน การเพิ่มขึ้นของประชากร การเลี้ยงสัตวบนพื้นที่ลาด
ชันและปาไมอนุรักษ การปรับเปลี่ยนการทําเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตรเชิง
พาณิชย ฯลฯ ซึ่งนับวาเปนปญหาที่กําลังคุกคามระบบนิเวศบนพื้นที่สูง 

ดวยตระหนักดีวาการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ตนน้ําดังกลาว 
ตองการการดําเนินงานในเชิงบูรณาการ  ทั้งดานเศรษฐศาสตร  สังคม  และ
สิ่งแวดลอม  และเพื่อสานตอนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเผยแพรองคความรู
จากการวิจัยและการเปนแกนนําในการพัฒนาประเทศ การจัดสัมมนาทางวิชาการใน
ครั้งนี้ จึงจะเปนการเปดโอกาสใหนักวิจัยไดนําเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับกรอบคิด 
และแนวทางการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตนน้ําอยางบูรณาการ ซึ่งเปนผลงานของ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนักวิจัยที่มีขายงานวิจัยการพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่ตนน้ําในแถบภูมิภาคเอเชีย ไดแก ประเทศไทย ลาว พมา กัมพูชา ตลอดจน
การเปดเวทีสัมมนาทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับกรอบคิดและ
แนวทางสําหรับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตนน้ําอยางบูรณาการ ที่คํานึงถึงการมีสวน
รวมของคนในชุมชนที่จะประกอบอาชีพเชิงอนุรักษ ดวยการมีระบบการบริหาร
จัดการการเขาถึงและแบงปนการใชประโยชนอยางเปนธรรมและยั่งยืน  
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วัตถุประสงค 
1. เปดโอกาสใหนักวิจัย เจาหนาที่รัฐระดับนโยบายและปฏิบัติการ 
ผู นําชุมชนและ  ผู ม ีส วนเกี ่ยวของไดแลกเปลี ่ยนเร ียนรู เพื ่อ
พัฒนากรอบคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชนในพื้นที ่ตนน้ํา
อยางบูรณาการ 

2. สานตอนโยบายมหาวิทยาลัย ในการนําชุดความรูจากการวิจัย
เผยแพรและเพื่อชี้นําสังคมในรูปของการใหบริการวิชาการแกผูมี
สวนเกี่ยวของ 

3. สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือเชิงวิชาการในอนาคต 
 
รูปแบบการสัมมนา 

• การนําเสนอชุดความรูที่ไดจากการวิจัยของนักวิจัย 

• การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การเผยแพรชุดความรูจากงานวิจัยของนักวิจัยในระดับที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตนน้ําอยางบูรณาการ 

2. การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาชุมชนของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งใน
เชิงนโยบายและปฏิบัติ 

3. เกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่ตนน้ําอยางบูรณาการ 
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วิทยากร 
1. ผศ.ดร.สาโรช  อังสุมาลิน นั ก วิ จั ย อ า วุ โ ส  ศู น ย วิ จั ย

เศรษฐศาสตรประยุ กต  คณะ
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร 
มห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า สต ร 
ผูเชี่ยวชาญการวิจัยดานตาง ๆ อาทิ 
ดานที่ดิน สินเชื่อชนบท และดาน
พัฒนาชนบท ฯลฯ 

2. Mr. Anthony  M. Zola ที่ ป รึ ก ษ า มู ล นิ ธิ  Rockefeller 
ผู เชี่ยวชาญดานหวงโซอุปทาน
สินคาเกษตร การทําการเกษตรตาม
ขอตกลง องคกรธุรกิจเพื่อสังคม 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชี วิต  ความ
เปนอยู สังคม และเศรษฐกิจ ของ
ชาวชนบทและชุมชนในพื้นที่สูง
ในภูมิภาคลุมน้ําแมโขง 

3. ผศ.ดร.มณฑล จําเริญพฤกษ หัวหนาภาควิชาวนวัฒนวิทยา 
ค ณ ะ ว น ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
ผูเชี่ยวชาญดาน วนเกษตรและการ
ฟนฟูปาบนที่สูง  ประสบการณ
ดานงานวิจัยจัดทําแผนแมบทการ
สง เสริมการปลูกไม เศรษฐกิจ 
งานวิจัยการรวบรวมองคความรู
ทางด านชี วภาพ  ภายในพื้นที่
โครงการหลวงและอื่น ๆ อีกมาก 



  
- 5 - 

4. ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
เ ก ษ ต ร แ ล ะท รั พ ย า ก ร  คณะ
เศรษฐศาสตรและผู เชี่ ยวชาญ
ง า น วิ จั ย ด า น เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ การประยุกต
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อ
การ จัดการพื้นที่ อนุ รั กษ  อาทิ 
อุทยานแห งชาติดอยอินทนน 
อุทยานแหงชาติออบหลวง พ้ืนที่
ลุมน้ํายอยแมคงคา  จ. เชียงใหม 
และพื้นที่อนุรักษอ่ืน ๆ 

5. รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผู อํ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น           
วิ ช า ก า ร ด า น ส ห ก ร ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ   
ผูประสานงานโครงการวิจัยดาน
สหกรณ มีประสบการณงานวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน
พ้ืนที่ 45 จังหวัด ดานการเชื่อมโยง
หวงโซอุปทานพืชเศรษฐกิจ การ
จัดทําแผนชุมชนอยางบูรณาการ 
และการจัดทําแผนยุทธศาสตรดาน
ตาง ๆ   
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กําหนดการสัมมนาทางวิชาการ 

“การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตนน้ําอยางบูรณาการ” 
วันพฤหัสบดท่ีี 13 ธันวาคม 2550 เวลา 8.30-12.30 น. 

ณ หองประชมุ กําพล  อดุลวิทย  ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-09.00 น. พิธีเปดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
09.00-12.30 น. สัมมนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตนน้ําอยางบูรณาการ” 
 วิทยากร : ผศ.ดร.มณฑล  จําเริญพฤกษ 

หั ว หน า ภ า ค วิ ช า วน วั ฒน วิ ท ย า  คณะ วนศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผศ.ดร.เพ็ญพร  เจนการกิจ 
รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร                  
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
Mr. Anthony  M. Zola  
ท่ีปรึกษามูลนิธิ Rockefeller  
รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท 
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ม.เกษตรศาสตร  

ผูดําเนินรายการ : รศ.ดร.สาโรช  อังสุมาลิน  
นักวิจัยอาวุโส ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต    
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

หมายเหตุ :  10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 12.30-13.30 น. เรียนเชิญรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 
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สรุปการนําเสนอของวิทยากรสรุปการนําเสนอของวิทยากร  
 

 การฟนฟปูาไมบนพื้นที่สูงเชงิบูรณาการ 

 โครงการสงเสริมการอนรุักษที่มีความเสมอภาคทาง
สังคม: การประเมนิภาระคาใชจายและผลประโยชนทาง
สังคมและเศรษฐกิจของพื้นทีคุ่มครองทางเหนือของ
ประเทศไทย 

 การเพิ่มความมั่นคงดานอาหารและการขยาย หวงโซการ
ผลิตสินคาเกษตรขามเขตแดนของชุมชนในพื้นทีสู่ง ของ
ประเทศในเขตลุมน้าํแมโขง 

 การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตนน้าํอยางบรูณาการ 
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การฟนฟปูาไมบนพื้นที่สูงเชิงบูรณาการ1 
 

มณฑล จําเริญพฤกษ2 
 

ปจจุบันหลายหนวยงานใหความใสใจในการพัฒนา
พ้ืนที่สูง ซ่ึงเปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญของประเทศ โดยแตละ
หนวยงานตางมีเปาหมายเดียวกันคือ การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ปาไมใหมีความอุดมสมบูรณและมั่นคงไปพรอม ๆ กับการมีชุมชนที่
เขมแข็งที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรไดดวยตัวเองอยางยั่งยืน 
เปนการพัฒนาในเชิงบูรณาการที่จะตองผสานความรวมมือในดาน
ตาง ๆ จากทั้งภาครัฐ องคกรทองถิ่น และประชาชนในพื้นที่ 

องคประกอบของการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อาจแบงไดเปน            
3 สวนหลัก คือ 

1) ดานชีวกายภาพ หมายถึง สวนที่เปนทรัพยากรดิน น้ํา 
และปาไม ซ่ึงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด โดยเฉพาะการจัดการ
พ้ืนที่ปาไมในสัดสวนที่เหมาะสม สําหรับการอนุรักษดินใหมีทั้ง
ความอุดมสมบูรณและจัดการดินใหสามารถเก็บรักษาน้ําไว เพื่อ
ปลดปลอยสูลําหวยลําธารในฤดูแลง ตลอดจนมีธาตุอาหารที่สมบูรณ
สําหรับสิ่งมีชีวิตและใชในการเกษตรในพื้นที่ที่ต่ํากวา 

                                                 
1 รายงานสรุป การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง  “การพัฒนาชมุชนในพืน้ที่ตนน้ําอยางบูรณาการ”  
อาคารสารนิเทศ 50 ปมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 13 ธันวาคม 2550  

2 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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2)  ดานสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ไดแก  การ
จัดระบบการปกครอง การตลาด ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ ซ่ึงเกี่ยวของ
กับวิถีชีวิตและความเปนอยูอยางยั่งยืนของชุมชน 

3) ดานเทคโนโลยี ไดแก เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการ
ฟนฟูปาไม ระบบวนเกษตร ระบบเกษตร ซ่ึงเกี่ยวของกับการผลิต
และการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา (25 ลุมน้ําหลัก)  

เพื่ อ เปนพื้นฐานในการกํ าหนดนโยบายและเปน
มาตรการในการควบคุมการใชที่ดินในอนาคตที่ชัดเจน แบงเปน
ลําดับชั้นคุณภาพได ดังนี้ 
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- ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1 เปนพื้นที่ที่อนุรักษไวใหเปน
แหลงตนน้ําลําธาร ไมใหมีการใชประโยชนใด ๆ  

- ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 2 เปนพื้นที่ปาเศรษฐกิจที่มีการ
อนุญาตใหทําไม เหมืองแร ฯลฯ ได แตตองคํานึงถึง
การอนุรักษดินและน้ํา  

- ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 3 ใชประโยชนใหเปนพื้นที่ไม
ผลไมยืนตน 

- ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 4 ใชประโยชนใหเปนพื้นที่พืชไร
ผสมไมยืนตน โดยตองมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํา  

- ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 5 เปนพื้นที่ที่ใชในการทํา
การเกษตรในที่ลุม เชน นาขาว เปนตน 

อยางไรก็ดี พ้ืนที่สูงมีอยูประมาณ 1 ใน 5 ของโลก ซ่ึงคิด
เปน  20% และมีความสําคัญในดานของการเปนแหลงตนน้ํ า 
เนื่องจากการแบงลุมน้ําจะแบงตามสันปนน้ํา เมื่อน้ําไหลลงมาตาม
ลุมน้ําในแตละลุมน้ําก็จะทราบผลกระทบจากการใชทรัพยากรตาง ๆ 
ที่มีอยู เพราะฉะนั้นพื้นที่สูงจึงเปรียบเสมือนหลังคาของบาน ซ่ึงควร
ไดรับการปกคลุมจากไมยืนตน ไมวาจะอยูในรูปของสวนผลไม สวน
ยางพารา สวนมะพราว และสวนไผตาง ๆ ซ่ึงถือวาการปกคลุมของ
ไมยืนตนเหลานั้น ทําใหที่ดินทําหนาที่เหมือนปา ซึ่งก็คือ การอนุรกัษ
ดินและน้ํานั่นเอง 
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พ้ืนที่สูงสวนใหญอยูทางภาคเหนือของประเทศ จึงเปน
เปาหมายสําคัญของการพัฒนาลุมน้ํา ซ่ึงนอกจากการใชประโยชน
ที่ดินในเชิงของการจัดการคุณภาพน้ําแลว กรมปาไมไดจําแนกพื้น
ที่ดินและปาไม ออกเปน 3 โซน ดังนี้ 

1) โซน C หรือเขตอนุรักษ ซ่ึงเปนเขตที่เปนปาสมบูรณ 
จําเปนตองอนุรักษไว เชน เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา 
เปนตน 

2) โซน E หรือเขตเศรษฐกิจ เปนพื้นที่ปาที่สามารถ
จัดการเพื่อใชสอย ซ่ึงบางสวนเส่ือมโทรม จําเปนตองมีการศึกษา
สภาพดิน และความเหมาะสมในการนํามาปลูกปา  
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3) โซน A หรือเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ซ่ึงมี
ประชาชนเขาไปจับจองอยูอาศัยเปนจํานวนมาก สภาพปาไมถูก
เปลี่ยนเปนพื้นที่เกษตรหรือพ้ืนที่รกรางวางเปลาเกือบหมดสิ้น 
 

 
 

สําหรับความหมายของคําวา “Deforestation” หรือการ
ทําลายปา คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ปาโดยสมบูรณอยางถาวร 
เปลี่ยนจากการใชประโยชนที่ดินปาไม (forest land use) เปนพื้นที่ซ่ึง
ไมใชปา (non forest) ซ่ึงอาจอยูในรูปของการทําเกษตรแบบถาวร 
(permanent agriculture) การตั้งถิ่นฐาน การทําเหมืองแร การสราง
เขื่อนตาง ๆ สวนคําวา “Degradation” หรือการทําใหปาเสื่อมโทรม 
เปนการที่ปาถูกนํามาใชประโยชน แลวทําใหผลผลิตลดนอยถอยลง 
ซ่ึงยังมีตนไมหลงเหลืออยู สามารถที่จะกลับคืนฟนสภาพเปนปาที่
อุดมสมบูรณไดอีก 
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สาเหตุสําคัญที่พ้ืนที่ปาไมถูกทําลาย ตามบทความทาง
วิชาการกลาววามีสาเหตุมาจากการแบงพื้นที่ปาออกเปนพื้นที่ยอยๆ 
เชน การเขาไปตั้งถิ่นฐาน การเขาไปทําการเกษตรในพื้นที่ปา เปนตน 
ตลอดจนการทําใหปาเปนพื้นที่ที่เปนผืนเล็กผืนนอย กระจัดกระจาย 
แลวในที่สุดก็จะถูกเปลี่ยนกลับไปเปนพื้นที่ที่เรียกวา “Deforestation”  

หากมองภาพรวมของการลดลงของพื้นที่ปาไมแลว ลวน
มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การขยายพื้นที่อยู
อาศัย การขยายพื้นที่เลี้ยงสัตว การทําไรหมุนเวียน (ไรเลื่อนลอย) 
การสงเสริมการเพาะปลูกพืชเชิงพาณิชยโดยไมมีการกําหนดขอบเขต 
การทําไมที่ เกินกําลังการผลิต และระบบการจัดการปาไมที่ขาด
ประสิทธิภาพ 

การศึกษาในเชิงบูรณาการควรจะมองทั้งที่ตนน้ําและปลาย
น้ําเชื่อมโยงกัน ดังนั้นแนวทางในการฟนฟูปาไมในพื้นที่ตนน้ํา ก็คือ  

1) จัดการในเรื่องของที่ดินและกรรมสิทธิ์ โดยใหเปน
กรรมสิทธิ์โดยรวม  

2) ฟนฟูสภาพภูมิทัศน โดยใชแนวทางการฟนฟูใน
ลักษณะของหนาที่ปาไม (Forest function) เปนหลัก โดยนําแนวคิด
วนเกษตร (agroforestry) และฟารมปาไม (farm forest) เขาไป
สงเสริม รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดี 
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3) การกําหนดขอบเขตพื้นที่ในการจัดการ โดยใชสันปน
น้ําเปนขอบเขต โดยใหชุมชนซึ่งอาศัยอยู ยอมรับ และรวมมือในการ
จัดการดูแล  

4) จําแนกการใชประโยชนในพื้นที่ลุมน้ํายอยๆ ออกเปน
สวนๆ ไมวาจะเปนปาดั้งเดิม (primary forest) ปาเสื่อมโทรม 
(degraded primary forest) หรือปาที่กําลังฟนตัว (secondary forest) 
หรือเปนปาที่เสื่อมโทรมไปแลว แตตองการปลูกเสริมเขาไป หรือ
แมกระทั่งพื้นที่ใดบางที่เปนสวนปา อันนี้ตองจําแนกออกมา เพราะ
วิธีการจัดการมีรูปแบบที่แตกตางกัน รวมทั้งควรมีการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวม 

การฟนฟูภูมิทัศนปาไม เปนแนวคิดที่กระจายออกไปใน
ระดับนานาชาติโดย IUCN ซ่ึงเปนหนวยงาน NGOs ระดับชาติใน
เรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปาไมไดมองวา การ
ฟนฟูภูมิทัศนเปนกระบวนการที่ไดวางแผนงานเพื่อมุงใหเกิดการ
ฟนฟูบูรณภาพทางนิเวศวิทยา (ecological integrity) คือ ตองเปน
รูปแบบที่มีปา มีสัตวปา มีเสถียรภาพของปาไม และเปนกระบวนการ
ที่สงเสริมการทํามาหากินของประชาชนที่อยูในบริเวณปาที่ถูกทําลาย
และเสื่อมโทรมใหดีขึ้น การทํางานตองมีการวางแผน มีการทํางาน
เปนขั้นตอน มีตัวชี้วัด และมีเปาหมายเปนระยะๆ (milestone) เพื่อให
การฟนฟูระบบนิเวศเปนไปอยางถูกทิศทาง และตัวชี้วัดก็ตองมี
ตัวชี้วัดทั้งกระบวนการดําเนินการ (process indicator) รวมถึงตัวชี้วัด
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ของการทํางาน (outcome indicator) ดวย ซ่ึงตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ก็คือ 
“ปา” แตทวาตัวทรัพยากรปาไมมีไมเพียงพอ ก็ตองมีกระบวนการคือ 
การมีสวนรวมในการคิดรวมกัน ทํารวมกัน และใชประโยชนรวมกัน  
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โครงการสงเสริมการอนุรักษท่ีมีความเสมอภาคทางสังคม:      
การประเมินภาระคาใชจายและผลประโยชนทางสังคมและ
เศรษฐกิจของพื้นที่คุมครองทางเหนือของประเทศไทย3 

 

เพ็ญพร เจนการกิจ4 
 

เนื่องจากทั่วโลกไดใหความสําคัญกับการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเปนเครื่องมือที่สําคัญ ซ่ึงเปนที่ยอมรับกัน
คือ การจัดตั้งพื้นที่คุมครองหรือพ้ืนที่อนุรักษ ซ่ึงพื้นที่เหลานี้สวน
ใหญตั้งอยูในโซนของประเทศกําลังพัฒนา จึงเกิดประเด็นขึ้นวาคน
สวนหนึ่งในพื้นที่อาจไดรับผลกระทบหรืออาจตองแบกรับภาระที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมการอนุรักษ นอกจากนี้ ปจจุบันไดมีวาระสากล
ตามเปาหมายของ Millenium Development Goal ที่ระบุวาภายในป 
ค.ศ. 2015 โครงการอนุรักษใดๆ ก็ตามจะตองไมสรางภาวะความ
ยากจน ไมสรางความไมเทาเทียมกันในสังคมใหทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น นี่เปนวาระสากลที่ทุกประเทศจะตองยอมรับ และที่สําคัญคือ 
เปนโอกาสในการจัดตั้งเปนพื้นที่คุมครอง  ซ่ึงนาจะมีสวนชวย
บรรเทา และแกไขปญหาความยากจนของชุมชนในพื้นที่ 

                                                 
3 รายงานสรุป การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง  “การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตนน้ําอยางบูรณาการ”  
อาคารสารนิเทศ 50 ปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 13 ธันวาคม 2550  

4 ผูชวยศาสตราจารย  ภาควิชา เศรษฐศาสตร เกษตร  คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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การดํา เนินงานเปนลักษณะของโครงการวิจัย เชิง
ปฏิบัติการรวมกันของพื้นที่นํารอง 4 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย 
ฟลิปปนส เคนยา และยูกันดา ภายใตการดําเนินงานโดยองคการ 
CARE นานาชาติ  
 

 

 

 

 

 
 

 

ทั้ง 4 ประเทศไดตกลงคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการศึกษา คือ  
พ้ืนที่คุมครอง ซ่ึงอยางนอยจะตองมีระบบนิเวศปาเขา และมี 3 พ้ืนที่
ที่อาจมีความแตกตางกันในเรื่องของระบบการบริหารจัดการ มีความ
แตกตางกันในเรื่องของการจัดหารายไดและแหลงรายได  

สําหรับประเทศไทยไดคัดเลือกพื้นที่ที่อุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนท อุทยานแหงชาติออบหลวง พ้ืนที่ปาชุมชน ปาอนุรักษ
ลุมน้ํายอยแมคงคาที่อยูในพื้นที่ของอําเภอแมเจม ดวยเหตุผลที่วาทั้ง 
3 พ้ืนที่นี้มีระบบนิเวศที่คอนขางใกลเคียงกัน แตสะทอนรูปแบบของ
การบริหารจัดการที่แตกตางกัน  
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เนื่องจากประเทศไทยมีความแตกตางจาก 3 ประเทศที่
กลาวถึง กลาวคือ ประเทศไทยยังไมมีพ้ืนที่คุมครองใดๆ ที่มีการ
บริหารจัดการโดยชุมชนอยางเปนทางการ ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึง
ใชพ้ืนที่ลุมน้ําแมคงคามาเปนตัวแทน เพราะมีการบริหารจัดการโดย
ชุมชนเปนหลัก สําหรับอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทก็เปน 

 
ตัวแทนของพื้นที่ที่มีรายไดจากการทองเที่ยวสูง มีการ

จัดการโดยภาครัฐเปนหลัก อุทยานแหงชาติออบหลวงมีโครงการที่
จัดการรวมกันระหวางภาครัฐ ประชาชน และชุมชน รวมถึงเปน
ตัวแทนของพื้นที่คุมครองที่มีรายไดจากการทองเที่ยวต่ํา สวนลุมน้ํา
แมคงคา มีการบริหารจัดการโดยชุมชนเปนหลัก ไมมีรายไดจากการ
ทองเที่ยว ดังนั้น 3 พ้ืนที่ดังกลาวจึงมีทําเลที่ตั้งที่ใกลเคียงกัน 

กรอบแนวคิดที่ทั้ง 4 ประเทศตกลงกัน ไดอาศัยกรอบ
แนวคิดของการดํารงชีพอยางยั่งยืน (Sustainable Livelihood 
Framework) เปนหลัก ซ่ึงพัฒนาโดยกลุมนักวิชาการของ 
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ประเทศอังกฤษ โดยประเด็นตางๆ ที่ใชในการพิจารณามีอยู 5 ดาน คือ  
1) ดานทรัพยากรธรรมชาติ  

2) ดานกายภาพ  

3) ดานสังคม  

4) ดานทรัพยากรมนุษย และ  

5) ดานการเงิน  

ในกรอบแนวคิดนี้มีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครัวเรือนใน
พ้ืนที่ โดยผลกระทบทางบวกจะแปลความหมายเปนในรูปของ
ผลประโยชน แตถาผลกระทบทางลบก็จะหมายถึงการสูญเสีย
ผลประโยชน ซ่ึงจะแปลงใหอยูในรูปของภาระคาใชจาย  และ
ผลกระทบสุทธิก็เกิดจากการนําผลประโยชนหักออกจากการสูญเสีย
ผลประโยชน 

กรอบแนวความคิดที่ใชในการศึกษามีอยู 3 ระดับ คือ  

1) ระดับทองถิ่นหรือระดับพื้นที่  

2) ระดับชาติหรือระดับประเทศ และ  

3) ระดับโลก  

การดําเนินการโดยใหชุมชนพิจารณาในเรื่องของสถานะ
ความเปนอยูของชุมชน โดยแบงออกเปน 4 สถานะความเปนอยู คือ  
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1) ลําบากยากแคน  

2) ยากจน  

3) พอมีพอกิน และ  

4) อยูดีกินดี  

โจทยวิจัยที่ตั้งทั้ง 4 ประเทศ มีคําถามรวมกัน คือ  

1) ภาระคาใชจายและผลประโยชนจากการมีพ้ืนที่
คุ มครองมีการกระจายในระดับทองถิ่ น 
ระดับชาติ และระดับโลกอยางไร  

2) ภาระคาใชจายและผลประโยชนของพื้นที่
คุมครองมีการกระจายระหวางชุมชนอยางไร  

3) ภาระคาใชจายและผลประโยชนของพื้นที่
คุมครองมีการกระจายภายในชุมชนอยางไร 
และ  

4) มีแนวทางใดที่พ้ืนที่คุมครองสามารถชวยลด
ภาวะความยากจนของชุมชนทองถิ่นได 

จาก 4 คําถามหลักที่ใชในการศึกษาวิจัย ก็มีขั้นตอนใน
การวิจัย ดังตอไปนี้  
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1) คัดเลือกหมูบานตัวอยาง เพื่อเปนตัวแทนของ  

• ลักษณะเชื้อชาติ  คือ  ไทย  ปกาเกอะญอ 
(กะเหรี่ยง) และมง 

• สถานที่ตั้งของชุมชน คือ บริเวณภายใน
พ้ืนที่คุมครอง  และแนวกันชนโดยรอบ
พ้ืนที่คุมครอง 

• ระดับการพัฒนาดานสาธารณูปโภค เชน 
ระยะทางจากถนนหลัก หรือตัวเมือง เปนตน 

2) กําหนดกลุมสถานะความเปนอยู ประกอบดวย
กลุมสถานะ “ลําบากยากแคน” “ยากจน” “พอมีพอกิน” และ “อยูดีกินดี” 

3) การประเมินผลกระทบทางสังคมแบบเรงดวน 
(Rapid Social Impact Assessment: RSIA) และการสํารวจเศรษฐกิจ
ครัวเรือน (Household Economic Survey: HES) เพื่อระบุและ
ประเมินภาระคาใชจายและผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งเปน
พ้ืนที่คุมครอง โดยใชวิธีการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรแบบมี
สวนรวม (Participatoroy Economic Valuation: PEV) ซ่ึงเปนการ
ประเมินผลกระทบในการดํารงชีพของครัวเรือน (livelihood impact 
assessment) โดยอาศัยกรอบแนวคิดของการดํารงชีพอยางยั่งยืน 
(sustainable livelihood framework)  
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4) ภาระคาใชจายและผลประโยชนในระดับพื้นที่
คุมครอง อาศัยเกณฑสถานะความเปนอยูในการประมาณภาระ
คาใชจายและผลประโยชนกับประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยูภายใน
พ้ืนที่คุมครองและบริเวณแนวกันชน 

5) การประเม ินคาทางการเง ินพื ้นที ่คุ มครอง 
งบประมาณในการดําเนินงานและรายไดจากการทองเที ่ยวของ
พื้นที่คุมครองนํามาใช เพื่อประเมินศักยภาพทางการเงินของพื้นที่
คุมครองเอง 

6) การประเมินผลประโยชนในระดับชาติ และใน
ระดับโลก สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรใน
ระดับชาติ และระดับโลกไดอยางเหมาะสม 
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จากผลการวิ จั ย พ้ืนที่ คุ มครองทั้ ง  3  แห ง  พบว า 
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ (National value) มีมูลคาสูง
กวาผลประโยชนที่เกิดขึ้นในระดับทองถิ่น (local value) และระดับ
โลก (global value) เนื่องจากผลประโยชนในระดับประเทศสวนใหญ
ไดมาจากมูลคาเพื่อจะใช (option value) ที่เกิดจากการจัดการ
ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน ไมไดเปนมูลคาจากการใช (use value)  

ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาวิจัย ซ่ึงเกี่ยวของกับการ
สัมมนาครั้งนี้มีอยู 2 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ คือ 

1 )  ควรปรับความสมดุลของภาระค าใช จ ายและ
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นจากการเปนพื้นที่คุมครอง โดย
อนุญาตใหใชประโยชนผลิตผลจากปาไมอยางยั่งยืน และสงเสริม
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบมีสวนรวมที่มีการกระจาย
ผลประโยชนไปถึงชุมชนและครัวเรือนยากจน 

2) หาแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร ในระดับชาติ 
และระดับโลก เพื่อชดเชยภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นกับครัวเรือนใน
ระดับทองถิ่น อาทิ การจายเงินสําหรับการบริการทางสิ่งแวดลอม 
การดูดซับกาซคารบอน และกลไกทางการเงินตาง ๆ เพื่อการอนุรักษ 
เปนตน 
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การเพิ่มความมั่นคงดานอาหารและการขยายหวงโซ 
การผลิตสนิคาเกษตรขามเขตแดนของชุมชนในพื้นที่สูง 

ของประเทศในเขตลุมน้ําแมโขง5 
 

แอนโทนี่ เอ็ม โซลา6 
 

การศึกษานี้ เริ่มตนเมื่อป  พ .ศ .  2547 โดยไดรับ
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร ซึ่งจะทําการศึกษาอยู 3 
ระยะ คือ ระยะแรก เปนระยะที่ทําการศึกษากอนการดําเนินงาน 
ระยะที่สอง ดําเนินการคัดเลือกพืชบางชนิดที่มีความเปนไปได
ในการเพาะปลูกและสงเสริมการปลูกในพื้นที่สูงบริเวณลุมน้ํา
แมโขง สวนระยะที่สาม ยังไมมีการดําเนินงาน เพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของทุนวิจัย แตการศึกษาที่นํามาเสนอใน
วันนี้ เปนเพียงการศึกษาในระยะแรกเทานั้น 

สําหรับวัตถุประสงคในการศึกษา คือ เพื่อศึกษา
โครงการพัฒนาในเขตพื้นที่สูง ในประเทศตางๆ บริเวณลุมน้ํา
แมโขง เพื่อตองการทราบถึงและวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่สําคัญ 
ซึ่งจําเปนในการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง รวมทั้งปจจัย

                                                 
5 รายงานสรุป การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง  “การพัฒนาชมุชนในพืน้ที่ตนน้ําอยางบูรณาการ”  
อาคารสารนิเทศ 50 ปมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 13 ธันวาคม 2550  

6 ที่ปรึกษามูลนธิิร็อกกี้เฟลเลอร และประธานบริษัทไมดสัอะโกรโนมิค จํากัด 
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ตางๆ ที่ทําใหการผลิตในพื้นที่สูงไดประโยชนเปรียบเทียบ
เหนือกวาการผลิตในพื้นที่ต่ํา นอกจากนี้ พืชใหมๆ หรือพืชที่
ไมสามารถพบโดยทั่วไป ที่อยูในความตองการของตลาดก็เปน
เรื่องที่นาศึกษา เพื่อจะไดนําไปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ใหแกผูที่เกี่ยวของตางๆ 

วัตถุประสงคหลักในการศึกษาคือ เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินผลประเด็นทางดานการเกษตร เศรษฐศาสตรการเกษตร 
เศรษฐกิจและสังคม และการคาของกิจกรรม และกิจกรรมการผลิต
สินคาเกษตรบางชนิดที่ไดรับ 

 

 
 

การสงเสริมและสนับสนุนจากโครงการพัฒนาตาง ๆ 
ของภาครัฐหรือเอกชน ในเขตพื้นที่สูงในประเทศตาง ๆ บริเวณลุม
น้ําแมโขง ทางดานของวัตถุประสงครองก็เพื่อศึกษามุงเนนไปที่
โครงการพัฒนาที่ประสบผลสําเร็จ รวมทั้งติดตามและประเมินผล
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มาตรการตางๆ ของแตละโครงการ ทั้งนี้ เพื่อนําเสนอประเด็นทาง
นโยบายตางๆ ใหแกผูเกี่ยวของไดรับทราบ 

การตั้งสมมติฐาน เพื่อพิจารณาสวนประกอบสําคัญที่มี
สวนทําใหความยากจนของประชาชนที่อยูบนพื้นที่สูงลดลง ซ่ึง
ประกอบดวย 

1) การลดความไมแนนอน โดยแนะนําระบบการปลูก
พืชที่หลากหลายชนิด และสงเสริมการทําวนเกษตร  

2) การเพิ่มอํานาจใหแกประชาชนในเชิงเศรษฐกิจ โดย
การเพิ่มสวนแบงจากมูลคาเพิ่มตาง ๆ ที่ไดรับจากการเชื่อมโยงเขากับ
ตลาดทองที่และการคาขามเขตแดน รวมทั้งมีอํานาจในการเจรจา
ตอรองทางดานการตลาด 

3) การเพิ่มมูลคาของผลผลิตและทรัพยสิน อาจเปนพืช
หรือสัตวที่ชาวบานผลิตขึ้นมา และสินทรัพยตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ที่ดิน โดยการปรับปรุง การจัดการ และการปรับปรุงระบบวนเกษตร 

4) การเพิ่มชองทางการเขาถึงทรัพยากร (ปจจัยการผลิต) 
ตางๆ จําเปนตองมีเพื่อใหเกิดความมั่นคง เพียงพอ และพึ่งตนเองได
ในดานอาหาร 
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ปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จของกรณีศึกษาทั้ง 7 แหง 

1. การเชื่อมโยงกับตลาดในประเทศและตลาดในภูมิภาค 

2. การใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ  

3. ความคุนเคยและการมีประสบการณกับกิจกรรมที่โครงการ
แนะนํา 

4. การเชื่อมโยงกับความมั่นคงดานอาหารและคุณภาพชีวิต  

5. การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
6. การสรางบรรยากาศใหแกภาคธุรกิจและการอํานวยความ

สะดวกหรือใหเงื่อนไขที่เอื้อตอการทําธุรกิจ 
 

ขอสรุปที่ไดจากการศึกษา คือ 1) การทําฟารมแบบมี
สัญญา 2) การเปนหุนสวนกันของภาครัฐและภาคเอกชน จะเปนการ
ชวยกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 3) การ
ใชระบบวนเกษตร 4) การนําความรู (Knowledge) และภูมิปญญา
ทองถิ่น (local wisdom) ของชาวบานมาประยุกตและผสมผสานกับ
ความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม 5) การใหสิทธิแกเกษตรกรในการถือ
ครองที่ดิน และ 6) การใหไดรับสิทธิในการใชที่ดินอยางมั่นคงและ
ตกทอดไปสูทายาทได 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายมีผูเกี่ยวของอยู 2 ฝาย คือ  

1. รัฐบาลหรือภาครัฐ 

ดานการเกษตรและปาไม คือ การใหคําแนะนําเชิงกลยุทธ
เกี่ยวกับพืชชนิดใหมๆ แกเกษตรกร รวมทั้งเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอสนเทศ  และสถิติการตลาด  เพื่อทําการวิจัยประยุกตในดาน
เทคโนโลยีที่มีผลตอการกําหนดปริมาณผลผลิตตอไรและผลตอบแทน
ทางการเงิน  ตลอดจนใหบริการดานการสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร รวมถึงการจัดตั้งกลุม องคกร และสถาบัน
เกษตรกร เพื่อสรางความเขมแข็งและมีอํานาจในการเจรจาตอรอง 

ดานการพาณิชย อุตสาหกรรม และการคา กลาวคือ ธุรกิจ
จําเปนตองมีกําหนดเวลาและเงื่อนไขในการคาและการลงทุนที่
สมเหตุสมผลและคาดการณได ทั้งนี้ก็เพื่อลดตนทุนในดานการทํา
ธุรกรรมตาง ๆ ในสวนของทรัพยสินทางปญญาก็เปนสิ่งจําเปนที่ควร
ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมีความคิดริเริ่มและสรางตรา
สินคา “แบรนด” ใหเปนของชุมชนมากกวาที่จะเปนของ
บุคคลภายนอก ทางดานการวิจัยและสงเสริมการตลาด เปนสวนที่มุง
ใหขอมูลขาวสารดานการตลาด ในขณะที่การพัฒนาการตลาด ทําให
เกิดความเชื่อมโยงกับตลาดในระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 
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ดานการศึกษาและสาธารณสุข การศึกษาจะตองกาวทัน
และสอดคลองกับยุคโลกาภิวัตน โดยปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอน การผสมผสานความรู-เทคโนโลยียุคใหมกับความรู-ภูมิ
ป ญญาท องถิ ่น  สําหร ับด านสาธารณสุขควรเน นในเรื ่องของ
สุขอนามัยพื้นฐาน เพราะมีความเชื่อมโยงกับเรื ่องของการพัฒนา
ชนบท 

ดานการเงิน รัฐบาลควรลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดาน
กายภาพและสังคมในชนบท เพื่อลดการอพยพยายถิ่นระหวางชุมชน
ชนบทไปสูเมือง รวมไปถึงการใหสินเชื่อในระดับจุลภาคที่เนนการ
สรางและสะสมเงินทุนดวยตัวเองไมใชการกูยืม 

ดานการจัดการที่ดินและการขึ้นทะเบียนที่ดิน ควรจัดใหมี
กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินอยางมั่นคง เพื่อเปนสิ่งจูงใจสําหรับ
การลงทุนในระยะยาวของเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อใหมีการอพยพยายถิ่น
นอยที่สุด 

ดานการขนสงและการสื่อสาร เอื้ออํานวยตอการติดตอ
คาขายและการเขาถึงตลาด ซ่ึงเชื่อมโยงถึงการจัดสรรที่ดินและ
บริการดานสุขอนามัย 
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ดานการปกครองทองถิ่น มีความใกลชิด คุนเคย และเขาใจ
ในความตองการของพื้นที่ และชุมชน  รวมทั้ ง เงื่ อนไขตางๆ 
นอกจากนี้ บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นควรตองติดตาม
ขาวสารการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก 
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2. ภาคประชาสังคมและธุรกิจ 

ดานธุรกิจ ควรมีการทําฟารมแบบมีสัญญา รวมทั้งตองมี
ความรับผิดชอบตอสังคม 

ดานองคกรผูใหการสนับสนุนระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ มีเปาหมาย 3 ประการคือ 1) ใหความชวยเหลือทางดาน
การเงินและทางวิชาการในระยะยาว 2) ใหชุมชนมีสวนรวมในการ
วางแผนและดําเนินกิจกรรม และ 3) มีการสนับสนุนอยางเขมแข็ง
จากรัฐบาลในเรื่องของการจัดสรรที่ดินและโครงสรางพื้นฐาน 

ดานชุมชนชนบทในพื้นที่สูง เริ่มตนดวยขบวนการพัฒนา
ตนเอง โดยไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องของโครงสราง
พ้ืนฐาน การเขาถึงตลาดโดยการเชื่อมโยงการคาที่มีอยูเดิม การใช
เทคโนโลยีและความรูทางวิชาการผสานกับความรู-ภูมิปญญาทองถิน่ 
ซ่ึงอาจอยูในรูปของการทําฟารมแบบมีสัญญา  นอกจากนี้ การ
สงเสริมจากภาครัฐยังชวย 
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เชื่อมโยงระหวางกลุม องคกรเกษตรกรในทองถิ่นกับองคกรในระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ ซ่ึงรวมถึงความสามารถในการเขาถึง
สินเชื่อจากกลุมออมทรัพย เครดิตยูเนี่ยน และสหกรณในพื้นที่ที่
รวมกันตั้งขึ้นมา จนกระทั่งเชื่อมโยงถึงสิทธิในการถือครองที่ดินกับ
คุณภาพของสิ่งแวดลอมในแตละชุมชน 
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การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตนน้ําอยางบูรณาการ7 
 

จุฑาทิพย ภัทราวาท8 
 

การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตนน้ําอยางบูรณาการมปีระเดน็
อยูหลายมิติ ซ่ึงหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองลงพื้นที่ไปพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่ตนน้ํา โดยตองคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ ซ่ึง
ภาครัฐจะตองเปนแกนหลักในการดําเนินการ โดยใหประชาชนมี
สวนรวม และทราบถึงผลที่ไดรับวา พวกเขาจะมีสวนชวยสังคมและ
ประเทศชาติอยางไร ไมใชแตเพียงชุมชนอยางเดียว  

การดํ า เนินการวิ จั ย เปนลักษณะของการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) 
โ ด ย มี ก า ร ใ ช ชุ ด ค ว า ม รู ที่ ส ถ า บั น วิ ช า ก า ร ด า น สหก รณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นํามาใชในการดําเนินการเปนเรื่องของ 
“การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” เพื่อใชในการสงเสริมชุมชน แกไข
ปญหาความยากจน นําเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน 
สนับสนุน/สงเสริมใหมีการผลิต แลวเชื่อมโยงชุดความรูใหชาวบาน 
โดยชุดความรูดังกลาวไดมีการปรับใหเปนตัวรูปผีเสื้อ ซ่ึงใชเปนตัว
แบบในการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา  
                                                 
7  รายงานสรุป การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง  “การพัฒนาชมุชนในพืน้ที่ตนน้ําอยางบูรณาการ”  
อาคารสารนิเทศ 50 ปมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 13 ธันวาคม 2550  

8  รองศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร ,ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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คําวา “เครือขายคุณคา” คือ การนํานักวิจัยลงพ้ืนที่ใน
ชุมชน เพื่อใหความรูในเรื่องของวิถีชีวิต การผลิต การตลาด การ
สรางสรรคสังคมใหเปนสุข  จุดนี้จะทําใหชาวบานและชุมชน
มองเห็นวาเปนศูนยเรียนรู หรือเปนเวทีถอดบทเรียน  

 

 
 

กระบวนการ เชื่ อมโยง เครื อข ายคุณค า  เปนการ
ประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ขั้นตอนขององค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขั้นตอนแรกคือ ทําใหคนมีระบบคิด 
แลวก็มีการบูรณาการความคิดของคนที่เราจะเขาถึง (approach) โดย
หยิบยกผูนําชุมชนขึ้นมากอน จากนั้นจึงเปนที่ตัวองคกร ไดแก 
สหกรณภาคประชาชน  เชน  กลุมเกษตรกร  กลุมสตรีสหกรณ 
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ที่จัดตั้งกลุมอาชีพในพื้นที่ เหลานี้
เปนกลุมเปาหมายที่สถาบันวิชาการดานสหกรณจะลงไปบูรณาการ
สรางระบบเครือขายคุณคา 
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ในที่นี้ขอยกตัวอยางกรณีศึกษาการพัฒนาเครือขาย
ชาวนาผูปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย จังหวัดยโสธร ในโครงการ “ขาว
คุณธรรม” โดยมีเปาหมายหลักคือ การพึ่งตนเอง และพัฒนาเครือขาย
รวมมือกับพันธมิตรเชื่อมรอยหวงโซอุปทานขาวหอมมะลิอินทรีย 
ภายใตสินคา “ขาวคุณธรรม”  

ผลลัพธท่ีไดและผลกระทบจากการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา คือ 

1. ตราสินคา “ขาวคุณธรรม” ไดรับความสนใจจากสังคม 
ทําใหชาวนาสามารถขายขาวไดในราคากิโลกรัมละ 10.50 บาท 

2. ชาวนาที่เขารวมโครงการ ไดรับความรูจาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับระบบการผลิตและการคาขาว
คุณธรรม รวมทั้งการสรางตราสินคา (brand name) 

3. เงื่อนไขที่กําหนดสําหรับผูปลูกขาวคุณธรรม  มี
ผลกระทบ ดังนี้  

3.1 ผลกระทบตอชาวนาและคนในครอบครัวคือ 
การลด ละ เลิก อบายมุข 3 ประการ ไดแก การไมสูบบุหรี่ ไมดื่มเหลา 
ไมเลนการพนัน สงผลใหครัวเรือนมีรายจายที่ลดลง แตมีรายได
เพิ่มขึ้น 

3.2 การปรับกระบวนทัศนของแกนนําชาวบาน 
จากเดิมที่เคยจะขอกูเงินเพื่อลงทุนในโรงสีขนาดกลาง ใหเปลี่ยนมา
เปนใชโรงสีขนาดเล็กและใชวิธีการสีขาวแบบมือหมุน 
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3.3 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม จากการที่เครือขาย
ชาวนาดําเนินการผลิตภายใตโครงการขาวคุณธรรม และลดอบายมุข
ทั้ง 3 ประการ ทําใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 
 

3.4 การเปนแบบอยางที่ดี กลาวคือ ศูนยการเรียนรู
เครือขายชาวนาคุณธรรม เปนศูนยที่มีผูคนแวะเวียนเขามาเรียนรู
อยางตอเนื่อง กอใหเกิดความสุขมวลรวมอยางถวนหนา อีกทั้งยังชวย
อนุรักษส่ิงแวดลอมอีกดวย 

กรณีศึกษาอีกหนึ่งตัวอยางคือ หมูบานตนแบบ จังหวัด
จันทบุรี เพื่อการมุงไปสู “หมูบานอยูเย็นเปนสุข” โดยมุงเนนไปทีก่าร
พัฒนาระบบคิดและกระบวนทัศนของกรรมการหมูบาน และผูนํา
ชุมชนภายใตกรอบคิดการพัฒนาหมูบาน  ซ่ึงผลลัพธที่ได เชน 
วิสัยทัศนบานวังอีแอน “เปนแหลงเรียนรู อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
ไมมีหนี้สิน รักษถิ่นวังอีแอน” เปนตน 
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สรุปผลแบบประเมินผล 
โครงการสมัมนา “การพัฒนาชมุชนในพืน้ที่ตนน้ําอยางบูรณาการ” 

วันพฤหัสบดี ท่ี 13  ธันวาคม พ.ศ.2550 
ณ หองกําพล อดุลยวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

            
 

การดําเนินโครงการสัมมนา “การพัฒนาชุมชนในพื้นที่
ตนน้ําอยางบูรณาการ” ภายใตความรวมมือระหวาง คณะเศรษฐศาสตร 
คณะวนศาสตร  มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร  บริ ษั ทไมดั ส                    
อะโกรโนมิกส จํากัด และมูลนิธิร็อกกี้ เฟลเลอร ในวันพฤหัสบดีที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ.2550 สรุปรายละเอียดโดยสังเขป ไดดังนี้ 
  1. ผูมีสวนรวมการสมัมนา 
   1) ผูเขาสัมมนาทัง้สิ้น   100   คน 
   2) วิทยากร        5   คน 
  2. สรุปผลจากแบบประเมิน  
   เอกสารประกอบการประเมินผลไดรับกลับคืน
ทั้งสิ้น 82 ชุด คิดเปนรอยละ 82 ของผูเขารับการอบรม ทั้งสิ้น 100 
คน มีประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ (ดูรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1) 
   1) กอนเขารับการสัมมนา ผูเขารับการสัมมนามี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่สัมมนาอยูในระดับ ปานกลาง และ
หลังสัมมนาผูเขารับการสัมมนามีความรูความเขาใจอยูในระดับ มาก 



  
- 38 - 

   2) เนื้อหาสาระของการสัมมนา มีความสอดคลอง
กับความตองการ การไดรับความรูเพิ่มเติม และคิดวาสามารถนํา
ความรูไปใชประโยชนในหนาที่การงานได อยูในระดับ มาก 
   3) วิทยากรทุกทานไดรับการประเมินวา มีเทคนิค
การบรรยาย สามารถอธิบายไดชัดเจนและเขาใจงาย อยูในระดับ มาก 
   4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในการ
สัมมนา  ผูเขารับการสัมมนาที่ตอบแบบประเมินสวนใหญ รอยละ 
91.5 เห็นวามีความเหมาะสมดีอยูแลว สวนอีกรอยละ 6.1 เห็นวาควร
เนนเนื้อหาดานชุมชนตนน้ํามากขึ้น 
   5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารประกอบการ
สัมมนา  สวนใหญรอยละ 79.3 ของผูตอบแบบประเมินเห็นวา 
เหมาะสมดีอยูแลว สวนอีกรอยละ 15.9 เห็นวาเอกสารประกอบมี
นอยเกินไป 
   6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระยะเวลาในการสัมมนา 
สวนใหญรอยละ 70.7 ของผูตอบแบบประเมินเห็นวา เหมาะสมดี
อยูแลว สวนอีกรอยละ 26.8  เห็นวาระยะเวลานอยเกินไป ควรเพิ่ม
เปน 1 วัน 
   7) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดสัมมนา 
สวนใหญรอยละ 92.7 เห็นวาเหมาะสมดีอยูแลว  สวนอีกรอยละ 4.9  
เห็นวา แอรเย็นเกินไปและควรมีปายบอกทางใหชัดเจน 



  
- 39 - 

รายชื่อผูเขารวม 
การสัมมนาทางวิชาการ "การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตนน้ําอยางบูรณาการ" 

วันพฤหัสบดี ท่ี 13  ธันวาคม พ.ศ.2550 
ณ หองกําพล อดุลยวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

            
 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง / สังกัด 
1 ผศ.ดร.ธันวา  จิตตสงวน รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
3 ผศ.ดร.มณฑล จําเริญพฤกษ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
4 ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5 Mr. Anthony  M. Zola มูลนิธิ Rockefeller 
6 รศ.ดร.สาโรช อังสมุาลิน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
7 นายมฤค ชาญสูงเนิน คณะวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
8 นายบุญทว ี ดวงโพธิ์ศรี คณะวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
9 นางวนดิา วัชราธร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
10 ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
11 นายธงรบ โตจินดา สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย 
12 ผศ.ดร.สุวรรณา  ประณีตวตกุล คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
13 รศ.ดร.เสาวคนธ สุดสวาสดิ์ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
14 น.ส.ธีระพร สุประดิษฐอากรณ นักธรณีวิทยา 6 กรมทรัพยากรธรณี 
15 นายพิทกัษ รัตนจารุรักษ ผูอํานวยการกองอนุรักษและจัดการ

ทรัพยากรธรณ ีกรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

16 น.ส.วชิราพร ผานพินิจ นักวิชาการเผยแพร กรมปาไม 
17 นางนัยนา ทองเจียม นักวิทยาศาสตร 8ว. กรมปาไม 
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18 นายสมคิด จันทรชมภ ู นักวิชาการเผยแพร กรมปาไม 
19 นางกิตติมา ศิวอาทิตยกุล นักวิชาการเกษตร 8ว. กรมพัฒนาที่ดิน 
20 นายสุภา รันดาเว นักวิชาการเกษตร 8ว. กรมพัฒนาที่ดิน 
21 นายอภวิุฒ ิ สุขศรี ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดการเขตรักษา

พันธุสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช  

22 นายวิลาศ ผิวเหมาะ นักวิชาการปาไม 8ว สํานักอนุรักษและ
จัดการตนน้ํา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช  

23 นายสุธี บุญสวาง นักวิชาการปาไม 8ว สํานักอนุรักษและ
จัดการตนน้ํา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช  

24 นายประเทือง อวมเนตร นักวิชาการปาไม 3  สํานักอนุรักษและ
จัดการตนน้ํา กรมอุทยานแหงชาติ  
สัตวปาและพนัธุพืช  

25 น.ส.ตรูจิต มหาวหิกานนท เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว 
26 น.ส.มาลัยพร ทาแกว นักวิชาการปาไม 5 
27 นายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ นักวิชาการปาไม 7ว 
28 นายมงคล สืบคา นักวิชาการปาไม 8ว 
29 นายวิทยา  เจียรพันธุ ผูอํานวยการกองวิจัยและพฒันาธุรกิจ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร 

30 นางหทัยรัตน เหลาสะอาด จนท.วเิคราะหนโยบายและแผน สถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

31 น.ส.ปริญญาภรณ พรมดวง จนท.วเิคราะหนโยบายและแผน สถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

32 นายณัฏฐพล จิระสกุลไทย จนท.บริหารงานทั่วไป สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

    



  
- 41 - 

33 นายสุทัศน กลีบบัว เจาหนาที่ปฏิรูปที่ดิน 6ว.  
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 

34 น.ส.พอใจ คลายสวน เจาหนาที่ปฏิรูปที่ดิน 6ว.  
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 

35 น.ส.เกยูร เมาทอง จนท.วเิคราะหนโยบายและแผน สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

36 นายอัจฉพนัธ บญุเยื้อน วิศวกรการเกษตร 7 วช.  
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 

37 นายโอภาส พัฒนศิริพงศ นายชางชลประทาน 7   
สํานักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

38 นายวสันต จันทรแสง นักธรณีวิทยา 7ว. สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล 

39 นายสมชาย  มากประดษิฐ วิศวกรโยธา 7 วช.  
สํานักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

40 น.ส.วันเพ็ญ บัวระพา นักธรณีวิทยา 4 สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

41 น.ส.จารุวรรณ วิระวงษนุสร นักวิทยาศาสตร 8ว. สํานักเทคโนโลยีน้ํา
และการจดัการมลพิษโรงงาน  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

42 นางจิตตินนัท เรืองวีระยุทธ นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8ว.  
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

43 นางสาวโสรญา มากเกื้อ นักวิชาการศึกษา 6 ว.  
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
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44 นายถนอมยนต ทวีบูรณ ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9)  
สํานักกิจกรรมสัมพันธ องคการ
อุตสาหกรรมปาไม  

45 นายกิตกิร มนัสศิลป ผูอํานวยการสํานัก (ระดับ 9) สํานักวิจยั
พัฒนาและสารสนเทศ องคการ
อุตสาหกรรมปาไม   

46 นายสุมนต วุฒิพันธุ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร 

47 นางสาวรจิต มหาวหิกานนท สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ
48 นายวชิาญ นอยโต กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
49 นายเกง ดอนไสว ผูอํานวยการนคิมสหกรณดงมูล 
50 นายเกษม พรหมมินทร ผูอํานวยการนคิมสหกรณหางฉัตร 
51 นายคมกริบ โฉมจันทร ผูชวยนิคมสหกรณนครเดฐิ 
52 นายจารึก รามแกว ผูอํานวยการนคิมสหกรณพนม 
53 นายจํานัล โคติวงศ ผูอํานวยการนคิมสหกรณโปงน้ํารอน 
54 นายจํารอง ปรีชา ผูอํานวยการนคิมสหกรณนครชมุ 
55 นางสาวจุไรรัตน โพธิลักษณ นักวิชาการเกษตร 3 
56 นางสาวชัญญา จงทัน นักวิชาการสหกรณ 5 
57 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ หัวหนานิคมสหกรณกบินทรบุรี 
58 นายทรงศักดิ ์ เล่ือมใสสุข ผูอํานวยการนคิมสหกรณกาญจนดิษฐ 
59 นายนฤมิตร ภวิลรัตน ผูอํานวยการนคิมสหกรณทาฉาง 
60 นางนิ่มนวล พิตรปรีชา ผูอํานวยการนคิมสหกรณทายาง 
61 นายประกอบ เผาพงศ ผูอํานวยการนคิมสหกรณโคกขาม 
62 นายประพฤทธิ์ โภคา ผูอํานวยการสวนจดันิคมสหกรณ 
63 นายปรีฎา เจียไพบูลย ผูอํานวยการนคิมสหกรณแมสอด 
64 นายพนัส พันธุวรรณ หัวหนานิคมสหกรณพนา 
65 นายพิชัย อิสรานนทกุล ผูอํานวยการนคิมสหกรณชะแวะ 
66 นายพิศษิฐ ฉันทแตง หัวหนานิคมสหกรณเกาเล้ียว 
67 นางพิศมัย ฤทธิภกัด ี ผูอํานวยการนคิมสหกรณหนองบัว 
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68 นายไพรัช ออนประเสริฐ ผูอํานวยการนคิมสหกรณคลองทอม 
69 นายมงคล เชาวนลักษณสกุล ผูอํานวยการนคิมสหกรณฟากทา 
70 นายมะหามัด ฮามิ หัวหนานิคมสหกรณปเหล็ง 
71 นายมาโนช สมงาม หัวหนานิคมสหกรณหวยขมิน้ 
72 นายโยธิน นิลยกานนท ผูอํานวยการนคิมสหกรณบางสะพาน 
73 นายราชศักดิ ์ ตระสินธุ หัวหนานิคมสหกรณขามทะเลสอ 
74 นายวัฒนา ดวงพิบลูย หัวหนานิคมสหกรณชะอํา 
75 นายวิทยา โตรักษา ผูอํานวยการนคิมสหกรณทาแซะ 
76 นายวิรัช จันทรัตนางกลุ หัวหนาฝายสํารวจแผนที ่
77 นายศวิาวุธ ถนอมกิจนุรักษ หัวหนานิคมสหกรณสระแกว 
78 นายสงาชัย สมรูป หัวหนานิคมสหกรณปะทิว 
79 นายสมชาย วัฒนผลินธร ผูอํานวยการนคิมสหกรณพระรวง 
80 นายสมเดช บุญคมรัตน หวัหนานิคมสหกรณทับเสลา 
81 นายสมศักดิ ์ แสนศิริ หัวหนานิคมสหกรณคลองสวนหมาก 
82 นายสานิตย พงษทองเจริญ ผูอํานวยการนคิมสหกรณวังน้ําเย็น 
83 นายสุชาต ิ จันทรเจริญ ผูอํานวยการนคิมสหกรณนคิมวังทอง 
84 นางสุนทรียา สุขกัน หัวหนาฝายจัดที่ดิน 
85 นายสุพจน มลิวัลย นายชางโยธา 6 
86 นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ นักวิชาการเกษตร 
87 นายสุเมธ วัฒนา ผูอํานวยการนคิมสหกรณอาวลึก 
88 นายสุรพล เพชรนิล หัวหนานิคมสหกรณทองผาภูม ิ
89 พ.อ.อ.เสรี ศรีสุชัย ผูอํานวยการนคิมสหกรณชัยบาดาล 
90 นางพูลเสริม พยัคฆ ผูอํานวยการนคิมสหกรณพชัิย 
91 นายอภไิท มังธานี นักวิชาการสหกรณ 6 ว. 
92 วาที่ รต.อภวิฒัน วงษสมบูรณ ผูอํานวยการนคิมสหกรณสวรรคโลก 
93 นายอมรศักดิ ์ พันธุรักษ ผูอํานวยการนคิมสหกรณสตกึ 
94 นายอะมะ อาแด หัวหนานิคมสหกรณบาเจาะ 
95 นายอุดมเดช ขจรอําไพสุข ผูอํานวยการนคิมสหกรณพราว 
96 นายอุทิศ สวนกุล หัวหนานิคมสหกรณทุงสง 
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97 นายเริงชัย สมรัตน นักวิชาการเกษตร 
98 นายทวีศักดิ ์ แสงประจักษ จพช. 5 
99 นายจรัญ พงษเผา นิคมสวรรคโลก 
100 น.ส.สายสุดา ศรีอุไร ผูชวยผูอํานวยการ 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
101 น.ส.ณัฐพร ชโลธร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
102 น.ส.ณัฐกานต จรัสรัตนวงศ นักวเิคราะหนโยบายและแผน  

สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
103 น.ส.พรติมา คงศรี นักวิชาการเงนิและบัญชี  

สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
104 นายชนนิทร รัตนาเกียรต ิ เจาหนาทีว่ิจยั  

สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
105 น.ส.ณัฐชวัล บุญเสริม นักวจิัยประจําโครงการ  

สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
106 นายวรชัย สิงหฤกษ นักวจิัยประจําโครงการ  

สถาบันวชิาการดานสหกรณ 
107 นางสาวผุสดี กล่ินเกษร นิสิตปริญญาโท  

สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ 
108 นางสาวพรพรรณ วันเอก นิสิตปริญญาโท  

สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ 
109 นางสาวชลาลัย นุตรดิษฐ นิสิตปริญญาโท  

สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ 
110 นางสาวอิสรีย นิลสีสุวรรณ นิสิตปริญญาโท  

สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ 
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