โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
แผนงานการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
2. หลักการเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งโครงการหลวง เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูของชาวเขา ลดการปลูกฝนและฟนฟูรักษาปาตนน้ําลําธาร ใหกลับคืนสูความอุดม
สมบูรณ เปนผลดีแกทั้งชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงและประชากรสวนใหญของประเทศ ตามเปาหมายของ
โครงการหลวงที่วา ชวยชาวเขา ชาวเรา และชาวโลกไดพระราชทานเปาหมายของโครงการหลวง คือ ชวย
ชาวเขา เพื่อมนุษยธรรม ชวยชาวไทย โดยลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ปาไม และตนน้ําลําธาร กําจัด
การปลูกฝน รักษาดินและใชพื้นที่ใหถูกตอง คือ ใหปาอยูในสวนที่เปนปา และทําไร ทําสวน ในสวนที่ควร
เพาะปลูก อยาใหสวนทั้งสองนี้รุกล้ําซึ่งกัน และกัน ซึ่งตอมาโครงการฯ ไดเพิ่มเปาหมายอีกประการหนึง่ คือ
ผลิตพืชเพื่อเพิ่มประโยชนทางเศรษฐกิจแกประเทศ เพื่อปองกันการทําลายปาตนน้ําโดยราษฎรชาวเขา และ
สงเสริมการปลูกปาทดแทน เพื่อจัดใหราษฎรชาวเขาเลิกยายที่ทํากิน และการทําลายปาเพื่อปลูกฝน โดย
ดําเนินการจัดหาพันธุพืชที่สามารถปลูกไดในสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศที่เปนถิ่นที่อยูของราษฎร
ชาวเขา รวมทั้งดําเนินการฝกอบรมราษฎรชาวเขาใหเขาใจหลักวิชาการเกษตรที่สูง และทดลองวิจัยพันธุพืช
และพันธุสัตวที่จะสามารถขยายพันธุใหแกราษฎร เพื่อนําไปปลูกและเลี้ยง
กรมการขาวไดสนองพระราชดําริในการพัฒนาและสงเสริมการปลูกขาวใหแกราษฎรชาวไทยภูเขา โดย
ไดจัดทําแปลงเรียนรู/สาธิตการปลูกขาว แปลงรวบรวมและศึกษาพันธุขาวพื้นเมือง แปลงสาธิตการปลูกธัญพืช
เมืองหนาว แปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี แปลงสาธิตปองกันกําจัดโรคแมลง และสัตวศัตรูขาว เพื่อเปนจุด
เรียนรูวิทยาการดานขาวและหลักการเกษตรที่ดีตามความตองการของแตละชุมชน และใหราษฎรนําความรู
ดังกลาวไปปรับใชใหเหมาะสม ซึ่งสงผลใหมีผลผลิตขาวสูงขึ้น และแกไขปญหาขาวไมเพียงพอตอการบริโภค
ของชุมชนชาวไทยภูเขา รวมทั้งเสริมสรางภูมิคุมกันใหแกราษฎรชาวเขา ลดการบุกรุกทําลายปาไม และการ
ยายถิ่นฐานของราษฎรชาวเขา เพื่อทําการเกษตรแบบเลื่อนลอย และการปลูกฝน
ทั้งนี้ การดําเนินงานโครงการหลวงของกรมการขาวเปนการบูรณาการกับหนวยงานตางๆ ประกอบดวย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงศึกษาธิการ และองคการบริหารสวนทองถิ่น ภายใตแผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง ระยะ ๕ ป
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผน
แมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะ ๘ ป (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๙)
3. วัตถุประสงคของโครงการ
3.๑ เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารใหแกชุมชน และสงเสริมการจัดตั้งธนาคารขาวโดยการมีสวน
รวมของราษฎรชาวเขา
3.๒ เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานการผลิตขาวและผลิตเมล็ดพันธุดีเพื่อใหไดผลผลิตเพียงพอตอการ
บริโภคในครัวเรือน และใชในการปลูกในฤดูตอไป
3.๓ เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อใหราษฎร
สามารถนําความรูจากโครงการไปปรับใชรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได

3.๔ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวเขา ควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สรางชุมชนใหเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4. เปาหมาย
เกษตรกร และราษฎรชาวเขาในพื้นที่เปาหมาย จํานวน ๑,2๐๐ ราย
5. พื้นที่ดําเนินงาน
จํานวน ๙ จังหวัด ประกอบดวย เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน พะเยา นาน ตาก
กําแพงเพชร และกาญจนบุรี
6. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
7. หนวยงานรับผิดชอบ
- หนวยงานหลัก กองประสานงานโครงการพระราชดําริ กรมการขาว
- หนวยงานสนับสนุน กองวิจัยและพัฒนาขาว และกองเมล็ดพันธุขาว กรมการขาว
8. งบประมาณ
วงเงินงบประมาณ จํานวน 15,148,800 บาท ประกอบดวย
8.1 งบดําเนินงาน
10,048,800 บาท
8.2 งบลงทุน
5,100,000 บาท
รายละเอียดแผนการใชจายงบดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
หนวย ปริมาณ ราคาตอหนวย งบประมาณ
นับ
(บาท)
1 สํารวจและวิเคราะหพื้นที่
ครั้ง
1๐
10,000
100,000
๒ จัดทําเวทีประชาคม ประชุมชี้แจงและ
ครั้ง
2๐
5,000
100,000
กําหนดแผน
3 ศึกษาและพัฒนาพันธุขาวพื้นเมืองและ
พันธุ
5
20,000
500,๐๐๐
เทคโนโลยีการผลิตขาว
ไร
25
๔ เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกขาว และจัดทํา
ไร
600
๑0,๐๐๐ 6,000,000
แปลงเรียนรู/สาธิต
(พื้นที่สูง)
5 ปรับปรุงการผลิตขาวเพื่อบริโภคใน
ไร
180
15,000 2,700,000
ครัวเรือน และปลูกในฤดูตอไป และจัดทํา
แปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี (พื้นที่สูง)
6 ถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการวิชาการ ราย
1,200
300
360,000
7 ติดตามแนะนํา และขยายผล
ครั้ง
53
5,000
265,000
8 สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน
ครั้ง
1
23,800
ประจําป
10,048,000
รวมทั้งสิ้น

8. วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน
๘.๑ วิเคราะหปญหาในระดับพื้นที่ และสังเคราะหองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นดานพันธุและ
การผลิตขาว
๘.๒ จัดทําเวทีประชาคม เพื่อวางแผนการสงเสริมและถายทอดองคความรูรวมกับราษฎรชาวเขา
๘.๓ การประสานงานในระดับพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ และเชิญชวนเกษตรกรและราษฎรชาวเขา
เขารวมกิจกรรมการถายทอดองคความรูดานขาว และเรียนรูโดยการฝกปฏิบัติจริง
๘.๔ จัดทําแปลงเรียนรู/แปลงนาสาธิต แปลงศึกษาเปรียบเทียบพันธุ และแปลงเรียนรูการผลิตเมล็ด
พันธุขาวพันธุดี เพื่อเปนจุดเรียนรูของเกษตรกรและราษฎรชาวเขา
๘.๕ สรางสื่อการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานขาว
๘.๖ ดําเนินการถายทอดองคความรู ติดตาม แนะนํา และแกไขปญหาของเกษตรกรและราษฎรภูเขา
ในพื้นที่หลักและพื้นที่ขยายผล
9. แผนปฏิบัติการ

ป 2559 ป 2560
หนวยงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. สํารวจและวิเคราะห
10 ครั้ง
ศมข./
พื้นที่
ศวข.
2. จัดทําเวทีประชาคม
20 ครั้ง
ศมข./
ประชุมชี้แจงและกําหนด
ศวข.
แผน
3. ศึกษาและพัฒนาพันธุ
30 ไร
ศมข./
ขาวพื้นเมืองและ
ศวข.
เทคโนโลยีการผลิตขาว
4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
700 ไร
ศมข./
ปลูกขาว และจัดทําแปลง
ศวข.
เรียนรู/สาธิต (พื้นที่สูง)
5. ปรับปรุงการผลิตขาวเพื่อ 300 ไร
ศมข./
บริโภคในครัวเรือน และ
ศวข.
ปลูกในฤดูตอไป และ
จัดทําแปลงผลิตเมล็ด
พันธุขาวพันธุดี (พื้นที่สูง)
6. ถายทอดเทคโนโลยีและ 1,200
ศมข./
ใหบริการวิชาการ
ราย
ศวข.
7. ติดตามแนะนํา และ
54 ครั้ง
ศมข./
ขยายผล
ศวข./
กคร.
8. สรุป และรายงานผลการ 1 ครั้ง
กคร.
ดําเนินงานประจําป
กิจกรรม

เปาหมาย

10. ผลผลิตของโครงการ (output)
10.1 เชิงปริมาณ : เกษตรกร และราษฎรชาวเขาไดรับการถายทอดความรูดานการผลิตขาวที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ไมนอยกวา 1,200 ราย
10.2 เชิงคุณภาพ : เกษตรกร และราษฎรชาวเขามีความพึงพอใจที่ไดรับบริการถายทอดเทคโนโลยี
ไมนอยกวารอยละ 80
11. ผลลัพธของโครงการ (outcome)
๑1.๑ เกษตรกรมีเมล็ดพันธุขาวพันธุดี สําหรับใชในการปลูกในฤดูตอไป เพื่อผลิตขาวใหไดผลผลิตที่
เพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน
๑1.๒ เกษตรกรในพื้นที่สามารถนําความรูดานขาวรวมกับภูมิปญญาทองถิ่นไปปรับใชภายใตสภาพ
สิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได
๑1.๓ ราษฎรชาวเขามีความตระหนักและมีสวนรวมชวยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
12. การประเมินผล
- แบบ กคร.02 : แบบฟอร ม การรายงานผลการดํ า เนิ น งาน โครงการหลวงและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปงบประมาณ 2559 ซึ่ง ศมข./ศวข. รายงานผลทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
- คณะทํางานติดตามและนิเทศงานโครงการพระราชดําริ (ตามคําสั่งกรมการขาว ที่ 554/2559
ลงวั น ที่ 16 พฤศจิ กายน 2558) จํ า นวน 2 คณะ ไดแก 1) คณะทํางานติดตามและนิเทศงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2) คณะทํางานติดตามและนิเทศ
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต

