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บทคัดย่อ 

   ในการศึกษาการปลูกพืชทางเลือกท่ีเป็นมิตริต่อส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนภายใต้
ความร่วมมือของชุมชน มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาขอ้มูลพืชและระบบการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
พื้นท่ี เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อวิเคราะห์ตวัแบบพืชทางเลือกภายใต้
ระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มผา่นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และจดัท าคู่มือการ
ผลิตพืชทางเลือก ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 
   งานวิจยัน้ีประกอบดว้ยพื้นท่ีเป้าหมายคือจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงประกอบดว้ย 7 อ าเภอ พบวา่ 
สถานการณ์การดา้นเศรษฐกิจการเกษตรของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ถือเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจหลาย
ประเภทท่ีส าคัญและท่ีมีทรัพยากรป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิอากาศ
เหมาะสมต่อการผลิตพืชท่ีตลาดตอ้งการ ทั้งยงัมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้นหลายช่องทาง  มี
ประชากรผูท้  างานในภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 59.02 ของประชากรทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกรร้อย
ละ 73.87 ของจังหวดั และมีสถาบนัเกษตรกรได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุว
เกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
   การประเมินสภาพแวดลอ้มปัจจยัต่อการเลือกปลูกพืชท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ปัจจยั
ท่ีเป็นจุดแข็ง ไดแ้ก่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม ้ภูมิอากาศเหมาะสมต่อการผลิตพืชท่ีตลาดตอ้งการ  
ความพร้อมของเกษตรกรในพื้นท่ี และมีช่องทางติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้นหลายช่องทาง ส่วนปัจจยัท่ี
เป็นจุดอ่อน ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัในพื้นท่ีเขตป่าอนุรักษ ์ การใชส้ารเคมีในการท าเกษตร และเกษตรกรยึดติด
การปลูกพืชเชิงเด่ียว ขณะท่ีปัจจยัท่ีสร้างโอกาส ไดแ้ก่ มีนโยบายสนับสนุนการพฒันาดา้นต่างๆจาก
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ภาครัฐ แนวโนม้การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละกระแสการเกษตรปลอดภยั  ส่วนปัจจยัท่ีสร้างอุปสรรค 
ไดแ้ก่ ปัญหาหมอกควนั ขอ้จ ากดัในกฎหมายพื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง 
   ส าหรับพืชทางเลือกท่ีเหมาะสมในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ ประเภทพืชไร่ กระเทียมมีความ
เหมาะสมมากสุด เน่ืองจากมีความเหมาะสมในดา้นพื้นท่ีปลูก เร่ืองตลาดขายสินคา้ และเป็นพืชท่ีปลูก
สืบต่อกันมาแต่ในอดีต  ส่วนประเภทพืชสวนนั้น ถัว่ลายเสือมีความเหมาะสมมากสุด รองลงมาคือ
กาแฟ เพราะไดเ้ปรียบในเร่ืองลกัษณะพื้นท่ีปลูก มีสภาพอากาศและความช้ืนท่ีเหมาะสมและสามารถ
ปลูกร่วมกบัป่า ขณะท่ีพืชผกั พบว่า กะหล ่ามีความเหมาะสมมากท่ีสุด ส่วนฟักทองเป็นพืชท่ีมีความ
เหมาะสมในดา้นตน้ทุนค่าใชจ่้ายและยงัเป็นพืชท่ีมีการใชส้ารเคมีในระดบัต ่า 
   ส่วนพื้นท่ีปลูกท่ีเหมาะสมในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า อ าเภอแม่ลาน้อยเหมาะสมท่ีในการ
ปลูกกาแฟและผกัลุย้   อ  าเภอแม่สะเรียงมีความเหมาะสมท่ีสุดในการปลูกบุค  อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมี
ความเหมาะสมปลูกถัว่ลายเสือและงา  อ าเภอปายมีความเหมาะสมในการปลูกกระเทียมและฟักทอง  
ส่วนอ าเภอขุนยวมมีความเหมาะสมในการปลูกขา้วดอย  และอ าเภอปางมะผา้มีความเหมาะสมในการ
ปลูกกะหล ่า ขณะท่ีอ าเภอสบเมย พบวา่ เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมเป็นล าดบัท่ีสองในการปลูกพืช 
  ผลจากการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางส่งเสริม กลยุทธ์หรือนโยบายการพฒันาแม่ฮ่องสอน ใน
ประเด็นการท าการเกษตรกรรมทางเลือกท่ีผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ควรอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และ
เพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์ การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รณรงคก์ารลดใชส้ารเคมีในพื้นท่ีการท า
เกษตร ส่งเสริมการท าเกษตรท่ีปลอดภยั ไม่ลุกลามพื้นท่ีในเขตป่า และลดการเผาวสัดุทางการเกษตร  
การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานการเช่ือมโยงการคา้การลงทุนการคา้ชายแดน 
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Abstract 

In terms of planting the alternative environmentally friendly crop in Mae Hong Son Province 
under the cooperation of community, there are purposes of the study which are to learn the fact about 
the crops and their systems of planting that are aligned with the appropriate system to grow along with 
the Mae Hong Son economy, social, and environmental aspects, to analyse the alternative model under 
the production that is environmentally friendly under the cooperative community, and to conduct the 
manual of producing alternative crop and policy implication for sustainable environmental 
management. 

This research covers the areas of  Mae Hong Son which consist of 7 districts. The research 
founds that the agricultural economy situation of Mae Hong Son province appears to be the source of 
the verity of important economic crops and fertile forest. The studied areas are filled with biodiversity, 
the climate that is suitable for plant production in order to meet the market’s needs. Moreover, there 
are many channels of contacts with neighbour countries. The population that is working in the 
agricultural sector are accounted for 59.02 per cent of the total population. There is 73.87 per cent of 
the farmers' households of the overall province. In addition, there are farmer institutions such as farmer 
groups, farmer groups, farmer housewives group, Young Farmer Group And community/network 
enterprise groups. 

The results of an assessment of environmental factors affecting the selection of plants that 
are environmentally friendly shows that the strength factors include the abundance of forests, the 
climate that is suitable for the production of plants that the market needs, the readiness of the farmer in 
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the areas, and the channels in contact with many neighbour countries. However, there are some 
weakness points which consists of the limitations in the conservation forest area, the use of chemicals 
in agriculture, and the farmers are attached to monoculture. In terms of the factors that create 
opportunities,  there are policies that support various developments from the government sector,  trends 
in Ecotourism and safe agricultural. For the factors that create obstacles, there are haze problems, 
limitations in the land law and transportation infrastructure. 

 For a suitable alternative plant in Mae Hong Son province, it was found that the type of garlic 
plant is the most suitable for the area as the garlic is fit with the area condition and there are supporting 
the market. Moreover, the garlic plant has been cultivated for a long time since the past. For the garden 
plant, the Tiger-Stripe Bean is the most suitable, followed by coffee because of the advantage in the 
area of planting with appropriate weather and humidity and can be planted along with the forests. While 
the cabbage is the most suitable for the vegetable, the pumpkin is a plant that is suitable for appropriate 
costs with low levels of chemical use. 

Furthermore, the study indicates that the well-qualified area for planting is Mae La Not 
district that fitted for the coffee and Chinese cabbage (Phak Lui), Mae Sariang district is most suitable 
for growing Konjac, Mueang Mae Hong Son district is suitable to grow Tiger-Stripe Bean and sesame 
seeds, Pai is suitable for growing garlic and pumpkin, Khun Yuam district is suitable for growing 
highland rice, And Pang Ma Pha district is suitable for planting cauliflower, while Sop Moei district is 
found to be the second most suitable area for growing crops. 

The results from analysis to find ways to promote Mae Hong Son development strategy or 
policy on the issue of making agriculture an alternative and environmentally friendly illustrates that the 
integrity of natural resource and biodiversity should be preserved, restored, and increased. Moreover, 
Ecotourism should be promoted while developing eco-friendly tourist sites. Besides, there should be a 
campaign to reduce the use of chemicals in agricultural areas along with promoting safe farming, not 
trespassing the forest area, and reducing the burning of agricultural materials. Finally, there should be 
the development of infrastructure systems, trade links, border trade, and investment. 
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